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المحتوى



:مقدمة

البيئة أمانة في اعناقنا•

: الحفاظ على نظافة المدينة واجب نابع من الوازع الديني •

“وال تفسدوا في األرض بعد اصالحها”

سالمة البيئة دعامة لصحتنا ووقاية من مخاطر التلوث•



:مقدمة

انخراط المجتمع المدني في نظافة المدينة

اعةة وجماتمشاركة الجمعيات بكل البرنامج التي تقترحها وتدعمها مقاطع•

سال 

ين تنفية  وانجةةاز مبةادرات متفرقةةة مةن طةةرت الجمعيةات والسةةاكنة بةين الحةة•

واآلخر

ابع خةالل البةرامج  ات الطةالبئيةمساهمة الجمعيات والتعاونيات والنوادي •

على سبيل المثل  22الوطني او الدولي او المحلي ككوب 



” جميعا من أجل سال مدينة نظيفة ” المساهمة الفعلية في برنامج •

شةار  "يارنةاالمواطنة البيئة خ: "لمدة أربع أسابيع شعارهالتابريكتة يالبيئاأليام •

موقةع مةن مختلةت األحيةا  36أزيةد مةن جمعيةة عبةر40في أنشةطتها أزيةد مةن 

تابريكت

و يةةاتتوعيةةة و تحسةةيس السةةاكنة بتوقيةةت مةةرور الشةةاحنات المكلفةةة بجمةةع النفا•

خروجها من المنازل ووضع مسار مرور الشاحنات 

: مقدمة 

المجتمع المدني نخراطإلبعض أمثلة 





المشاكل•

اتو الجمعيضعت قنوات التواصل بين المواطن والجماعة من جهة وبين المواطن•

،من جهة أخرى شركة التدبير المفوض المكلفة بالنظافةمع 

نقص في التجاوب الشركة المفوضة وطلبات المواطنين •

و ا تهرب شةركة التةدبير المفةوض مةن جمةع كةل النفايةات وخصوصةا مخلفةات البنة•

.مخلفات األشجار واألعشاب

عدم وجود مطةر  مخصةص لجمةع األتربةة ومخلفةات البنةا  لةدى كةل مقاطعةة علةى•

حدة  يسهل على المواطن وضعها فيه دون مشاكل



المشاكل•

تةالت غياب المسؤولية لدى بعةض المةواطنين والمتجليةة فةي تخريةب و •

عدد من الحاويات والتجهيزات المخصصة للنظافة والتنظيت 

ضعت التجاوب لدى عدد من المواطنين مةع نةدا ات ودعةوات الفةاعلين•

على مستوى البيئة والنظافة خصوصا مبادرات المجتمع المدني 

ر واسةةتقبال الصةةوالشةةكاياتعةةدم وجةةود رقةةم  هةةاتفي مخصةةص لوضةةع •

وللتبليغ  والتتبع من طرت المواطنين والجمعيات



المشاكل•

,الئمة للقيام بدورها شاحنات النظافة غير م•

ابتةدا  مةن العاشةرة لةيال  لةى) فةي وقةت واحةد وقت مرور شةاحنات  تعميم و عالن عن عدم •

(الرابعة صباحا 

شاحنات النظافةالتي تتركها مخلفات عصارة نفاياتتأثير •

الشاحناتنقص في العدد الكافي من اآلليات  و المعدات والموارد البشرية و•

(صينخاصة منطقة أحالمياه العادمة)في مجال التطهير التدبير المفوضشركة قصير منت•

جةاري مما يخلةت خنةم م)ت نقل االتربة تصول و تجول شاحناتساهل مع شركات البنا  بتر  •

(خطيرةاأمراضأمورا الصرت الصحي وتناثر الغبار في  مما ينتج 



المشاكل•

عي السم مخلفات الباعة المتجولين و بائناجعة مع ظاهرة وضعت التعاطي بكيفية فعالة •

, فاياتوالنوبائعي الدجاج بشكل خاص وتخصيص حاويات خاصة لكل نوع من ه ه البقايا

تسةبب بدورهامخلفات األسواقوعن تربية الماشية والرعي ةالنقط السودا  الناتجتعدد •

و التةي تةؤ ي الةى مجموعةة مةن األمةراضوتجمةع للحشةرات في انبعاث الةروائ  الكريهةة 

,واألوبئة منها مرض السل  وضيم التنفس على سبيل المثال 

(ضيم األزقة ومخلفات البنا  وتراكم المتالشيات ) البنا  العشوائيكثرة •

وانعدامها في غيرها في الكثير من األحيا األزبالقلة حاويات •

النظافةووسائل شروط الىوفقدان الموجود منها نقص في المناطم الخضرا ، •



المشاكل•

عدم قيام شركة النظافة بجمع مخلفات البنا •

نخراط بشكل مناسباتي واالفةظابالنالت الخاصة مالحاعتماد •

,المحتشم لعدد من الجهات المعول علها في الشأن البيئي

(تأدي  لى سلوكيات غير الئقة ) عمومية مراحضغياب •









الحلول
لقةةا  يموضةةع اسةةتراتيجية شةةاملة لتةةدبير النظافةةة و جماليةةة المدينةةة فةةي اطةةار تنظةة•

:تكون من بين أهدافها . دراسي يحضره جميع المتدخلون 

النظافةوعلى البيئة ظالحفاتوعية الساكنة بأهمية •

باب سةنسب التأثيرات الملوثة له حسةب كةل مواقةع بالجماعةة مةع التةدقيم فةي األوجودة الهوا  •

,والمسببات ومعالجتها 

.ة بينهاوخلم التنافسية اإلبداعينشر ثقافة المحافظة على نظافة المدينة و األحيا  خصوصا•

ظافةافظة على النخلم نوع من الديناميكية في وسط األحيا  قصد تقوية المشاركة في المح•

دني النظافة و السلو  المودعم كل المبادرات وخاصة الجماعية منها الهتمامها بالشأن البيئي •

تجميع و تنسيم الجهود التطوعية للسكان و توجيهها جماعيا•

الفضا اتالرفع من مستوى جمالية األحيا  و نظافة مختلت •

لة  مةن المتةوفرة لخدمةة األهةدات المنصةوص عليهةا و  اللوجيسةتيكيةتعبئة الموارد البشرية و •

التشاركيةخالل تفعيل مبدأ الديمقراطية 



الحلول

التحسيس: المحور األول•

ع من ادائهةم لتغيير سلو  جميع الفئات المستهدفة للرفتحسيسيةوضع خطة •

من أجل مدينة اكثر نظافة

ل بأهميةةة المحافظةةة علةةى نظافةةة المدينةةة مةةن خةةالالنشةةأتحسةةيسالعمةةل علةةى •

تنزيةةل بةةرامج جمعيةةات المجتمةةع المةةدني المهةةتم بهةة ا المجةةال بالمؤسسةةات 

و المساجدالتربويةوالتعليمية 

ية  لتعرفةه تفاعلية ايكولوجية داخةل المؤسسةات التعليميةة للتلمفضا اتخلم •

بأهمية البيئة بشكل عام

سسةةات بأهميةةة التربيةةة البيئيةةة و الحفةةاظ علةةي البيئةةة داخةةل المؤالتحسةةيس•

لهاعيالعمومية والخاصة في  طار خلم األندية البيئية داخل المؤسسات وتف



الحلول

التحسيس: المحور األول•

و تبةةادل الدراسةةات بةةين مختلةةت نةةوادي البيئةةة بةةدور الشةةباب•

المنظمات والجمعيات المهتمة باألنشطة البيئية 

ر جسةر نشر ثقافة المحافظة على البيئة بين افةراد المجتمةع عبة•

المؤسسات التعليمية و التربوية

ئةةي ل تنميةةة السةةلو  البيجةةمةةن أيجابيةةةخلةةم رو  المنافسةةة اإل•

داخل المؤسسة و خارجها



الحلول
برامج العمل: المحور الثاني•

م  شةةرا  المةةواطن فةةي تةةدبير الشةةأن المحلةةي فةةي كةةل مةةا يتعلةة•

,الخصوص على وجه بالمجال البيئي

اكل  دراج عنصر   النفايات   ات الطابع السائل والصلب ومش•

صةةلب تةةدبير النفايةةات المنزليةةة وكةة ا المتالشةةيات الطبيةةة فةةي

سياسة المدينة

لقةة  شرا  المجتمع المةدني فةي كةل السياسةات العموميةة المتع•

كةةل بةةالبرامج البيئةةة كتةةدبير الةةنقط السةةودا  ودعةةم برامجةةه و

مبادرته المتعلقة به ا الجانب



الحلول

برامج العمل: المحور الثاني•

لةةي  دمةةاج البعةةد البيئةةي فةةي بةةرامج عمةةل المقاطعةةات الترابيةةة  •

. الجمعويةجانب المشاريع واألنشطة 

دعةةةم اللجةةةن التشةةةاورية  ومجموعةةةات العمةةةل البيئيةةةة  كقةةةوة •

اقتراحيةةه ومخاطةةب  ي مصةةداقية فةةي ايجةةاد الحلةةول لمشةةاكل

,البيئية على صعيد المدينة 



الحلول

برامج العمل: المحور الثاني•

وطنيل عداد ميثاق محلي للبيئة والتنمية المستدامة يتماشى مع  الميثاق ا•

خلم مرصد جماعي  للبيئة•

 دماج مشاكل البيئة في برامج العمل الجماعية  •

تعميم حاويات القمامة في كل األماكن و جعلها مناسبة وعملية •

يئةة لب حداث أسواق النمو جية لتجاوز طبيعةة األسةواق العشةوائية المضةرة با•

والمشوهة للمنضر العام المدينة

تفعيل مقاربة الشرطة البيئية •

(بدل حرقها ورميها )تشجيع المشاريع الهادفة  لي تثمين النفايات •



الحلول

التكوين : المحور الثالث•

صةةفة بةةرامج تكوينيةةة للمجتمةةع المةةدني فةةي المجةةال البيئةةي باعةةداد •

الةوزارة الوصةية، الجماعةة، )عامة برؤية موحدة لجميع الشةركا  

ن، بمعيةةة مةةدربي...العمالةةة، المقاطعةةات، شةةركات التةةدبير المفةةوض

...(علما  و اطبا  نفس و اجتماع

ات ة و األسةلفائةدةالفعلةي فةي مجةال خدمةة البيئةة يالتدريب العمل•

ى علة... التالمي  و الطالب و كة ا المقةاولين و العمةال و المةوظفين

مهارات العمل البيئي 



الحلول

الدراسات: المحور الرابع

(حلية المعرفة الدقيقة للحالة البيئة الم) حداث لجان للدراسات التي تهتم بالبيئة 1.

القيام بدراسات ميدانية حول نظافة المدينة2.

بةة ثاانجاز استمارات أو مطويةات للتقةرب مةن الفئةات المسةتهدفة و سةتكون بم•

التحسيسيةاخبار عن انطالق الحملة 

الفرق و لتوضي ) التقاط الصور لواقع الشارع أو المنطقة قبل التدخل و بعده •

(بالتالي حث الساكنة على المحافظة على النظافة

كل حةول الواقةع المعةال علةى شةوروبورتاجةاتانجاز اشرطة وثائقية قصةيرة •

مسابقة تحفيزية ترمي الى المحافظة على البيئة 



الحلول

الدراسات: المحور الرابع

:تشخيص النتائج المحصل عليها2.

فرز المعلومات المحصل عليها•

استخالص المعطيات بطريقة نمو جية و دراستها•

(تشاركي)ةارسا  برنامج عمل ميداني•

نين  حداث تطبيم رقمي خةاص بالنفايةات لتمكةين المةواط•

, رسال الصور مباشرة من مواقعهاومن  من التبليغ  











ةفةانظقطةاع  انخةراط المجتمةع المةدني مةن أجةل تجويةد تةدبيراستمرارنؤكد على1.

المدينة

 عداد ميثاق محلي للبيئة والتنمية المستدامة 2.

خلم مرصد جماعي  للبيئة 3.

 شرا  مراكز البحث العلمي 4.

لتدبير نظافة و جمالية المدينةمتكاملةوضع   ستراتيجية 5.

موسعةيةدراساتتنظيم لقا 6.

,ومناقشتها قبل توقيعهاالتحمالتتعميم دفاتر 7.

وعقةةد شةةراكات متعةةددة األطةةرات مةةن اجةةل تطةةوير الخةةدمات وفةةم التخصصةةات 8.

,وتشجيع التنافسية,االلتزامات 

الخاتمة



ى لجماعة سال تشكركم علالتشاوريةاللجن•

حسن إصغائكم وتتمنى لكم كلواهتمامكم 

التوفيق وتعبر عن استعدادها لالنخراط 

مية والمشاركة في كل البرامج التي تهم التن

والتطوير 


