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للرنية للمارا  لشياي ما   تحضياي للوقط للمريا  ي  ارن، لمما، إطاي طبقا للمقتضياا  للقاونوا  نللتوياما  للااي  باا للمم،  ني  

للحضييييني   لللاو  نللمالسسييييارة ءمضييييا  لك، من للللمناا    10/05/2022بتاياخ    8226لمالس امام  ميلكش  نتبما للرمنة يقم    2022

لاتماع مشيتي  بان لللاو  للمكلة  بالماالوا  نللشيننن للمالا  نللبيما  نلللاو  للمكلة  بالميليا للممنما  نللمرما   نللمشيايك  ي  ءشيلا، 

  للكبيى بالقبيي للبلر  شيايع محمر لالاتماما للحارا  مشيي بيباحا بقام ملى للسيام    2022 ما   17  للثالثا انم لالاتماع للمذكني  لومقر

نللسييار مبر للسييالم سيي  كني    للمكلة  بالماالوا  نللشييننن للمالا  نللبيما  للسييارة حلام  بامحمر يئاسيي  لللاو   ك، من للمامس بيئاسيي 

 للوقط  لآلتا :ترليس ل يئاس لللاو  للمكلة  بالميليا للممنما  نللمرما 

 

اتفق ي وموضةو قتي ووو واجاق واتايي ومكز واكوولوي واق وففك واتمني واصواةوالاقفة وع قة والدداككوالدراسة وااصاةقة  و  و ▪

 ووووووفانيق  ومكازش.و

و"نقطة مضافة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش"ووووووو
 

   :للسارة  لللاوتانحضي لالاتماع من ءمضا  *
للمبطةى مطاي      للسمار لا   يشارة لشااب    .  ينلر حااب    للومال   ااان حرلن   ءحمر منب   ءما، مابية  محمر بوشقينن  مار، 

 وسام  ساام.  للمحانب  ثنيا  بنمبار  
 
 

 : للسارة*كما حضي لالاتماع من ءمضا  مكتب للمالس للامام  
 للمالس للامام  لميلكشليئاس   للوائب لألن، :  محمر لالرياس  
 ليئاس  للمالس للامام  لميلكش )مضن لاو  للميليا( للوائب للثاو  :  مبر هللا للةاال  
 للوائب للثامن ليئاس  للمالس للامام  لميلكش :  ءشيف بيانق

 
 

 
 

 

 : للسارة لمضا  للمالس للامام  من لالاتماع ننلكب*
  ءماو  للملاي  للقبي   مثمان مالم  مبر للماار للرموات   محمر وكا،  يقا  للملن  حااب  مبر للبارق  يحال  لللميلن واا  منااا    

 محمر بولمينس   ملا، بنلحسن. بنالهي  
 

 

 

 للسارة: ببة  لستشايا  ما شاي  من ءطي امام  ميلكش*ك
 للمراي للمام لمبالح امام  ميلكش :  اان للران للايهنو 

 يئاس للقسم للثقاي  نلليااض   :  للانلق للحسان 
 يئاس قسم للمم، لالاتمام  :  مبر للمااا لألمي 

 من مبلح  إرلية شننن للمالس :   سمر واا  
 
 

 : للسارة نللسار من ممثل  للمبالح للماياا  نحضي لالاتماع *
 للمراي للاان  للبائ  بالوااب  باا  ميلكش آسة    :  مبر لليحام رااب 
 اا  ميلكش آسة  نللمرما  ل  يئاس  لاو  للبائ  بليي  للتااية نللبوام  :  كيام  بنطالب 
 بنالا  اا  ميلكش آسة   نللبائ  من قسم للتمماي :  نرلر بنيااا 

 

 

 

  2022الدورة العادية لشهر ماي  جملس مجاعة مراكش
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 أعطت ،  دواعي إدراجهاولالطالع على  ،  الخاصة بها   االتفاقيةنسخة من  وبعد تمكين السادة األعضاء من  ،  في مستهل مناقشة هذه النقطة

مشتركة بين وزارة االنتقال الطاقي والتنمية  باتفاقية  األمر يتعلق    املدير الجهوي للبيئة بالنيابة الذي أوضح أنالكلمة للسيد    الجلسةالسيدة رئيسة  

آسفي وجماعة مراكش،   بجهة مراكش  والخدمات  التجارة ولصناعة  والتمويل    تندرجو املستدامة، غرفة  الشراكة  اتفاقية  ببرنامج    الخاصةتفعيل 

، مشيرا أن مشروع إنجاز وتجهيز  2018ماي    14تاريخ  املوقعة أمام أنظار صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا ب  تثمين املدينة العتيقة ملراكش

على مستوى جماعة املشور    على إقامته بعقار االشتغال  في البداية  باملدينة الحمراء تم    بفرز وتثمين املواد القابلة إلعادة التدوير   مركز إيكولوجي خاص  

متر    2100قرب مقبرة، وتم تعويضه بقطعة أرضية على مساحة   يتواجد  تعميرية بحكم العقار    باملوقع املذكور العتبارات   ذلك القصبة، لكن تم رفض  

 مربع كائنة قرب املكتب الجماعي لحفظ الصحة بتراب مقاطعة املنارة.

  7ف قطاع التنمية املستدامة بمبلغ يناهز  وأكد السيد املدير الجهوي بالنيابة أن هذا املشروع النموذجي سيتم تمويله بشكل كامل من طر 

املواد القابلة  الخاصة به عمليا جاهزة، وسيهم املشروع فرز وتثمين    دراسة التأثير على البيئة، مشيرا أن  التي ستتكلف أيضا ببنائه وتجهيزه   ماليين درهم 

القصبة،  للتدوير كالزجاج والورق العتيقة وجماعة مشور  املدينة  الطموح يبقى هو  مؤكدا    على مستوى  املصدر ألهميتها    تعميم أن  الفرز من  عملية 

ل  النوعية، االقتصادية وااليكولوجية، كما أن جماعة مراكش من خالل هذا املشروع ستستفيد بطريقة مباشرة من عائدات تدوير النفايات من خال 

 مساهمتها في تشجيع االقتصاد األخضر. 

أن الغرفة حصلت على تمويل   للسيدة رئيسة لجنة البيئة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات التي أكدتمنحت الكلمة  وفي سياق متصل،  

الغرفة بحمالت تحسيسية    إلقامةدولي   املدينة ككل لذلك قامت  أن يشمل  أنه من الصعب  إليها من فنادق، مطاعم  املشروع، موضحة  للمنتسبين 

، مشيرة  ال يجدون من ينقل نفاياتهم عكس النفايات املنزليةو األكثر تضررا من تداعيات جائحة كورونا    ب مقاطعة مراكش املدينة بحكم أنهمبتراومقاهي  

    أهميته البيئية واالقتصادية. نموذجي وتطمح الغرفة إلى إخراجه لحيز الوجود في أقرب اآلجال بالنظر إلىاملشروع  إلى أن

 التالية:  واالستفساراتعقب ذلك، فتح باب املناقشة وإبداء الرأي، حيث قدم السادة األعضاء املالحظات 

وكذا    إيكولوجي نموذجي لتدوير النفايات ملا لذلك من أهمية بيئية ملدينة مراكش السياحيةاإلشادة باالتفاقية التي من شأنها توفير مركز   ➢

 ترسيخ فكرة إعادة التدوير في ثقافة املواطن. 

 تثمين مسألة فرز النفايات من املصدر نظرا ألهميتها البيئية وااليكولوجية  ➢

 . راكش املدينة مادامت خدماته تهم املقاطعة املذكورةالتساؤل حول أسباب عدم التفكير في إقامة املركز بتراب مقاطعة م  ➢

 التفكير في القيام بزيارة ملراكز مشابهة ناجحة على الصعيد الوطني  ➢

 ضرورة إشراك منظمات دولية تعنى بالبيئة والتنمية املستدامة في هذا املشروع النموذجي  ➢

 كافيينتسجيل أن املساحة املخصصة للمشروع وكذا االعتماد املبرمج له غير  ➢

 ية للمشروع من خالل اقتراح تشغيل مزاولي ظاهرة "املخالة" اعتماد مقاربة اجتماع ➢

 التساؤل حول اإلضافة التي سيقدمها املشروع ملقاطعة املنارة بحكم تواجده بترابها.  ➢

 املشروع بغية توعية املواطن بكيفيات وأهمية عمليتي الفرز وإعادة تدوير النفايات  إلنجاز ضرورة القيام بحمالت تحسيسية مواكبة  ➢

 .االستفسار حول العالقة بين املركز موضوع النقطة ومركز فرز وتثمين النفايات املتواجد بمنطقة املنابهة ➢

 . املطالبة بتدبير النفايات بطريقة مالئمة قبل الحديث عن إعادة التدوير ➢

 عالجة املركز للنفايات الطبية. التفكير في م  ➢

 املركز. ضرورة إدماج وزارة التعليم في االتفاقية ملا لها من دور في تحسيس التالميذ باألهمية البيئية لعملية تدوير النفايات التي سيقوم بها ➢

 . للوقوف على طريقة اشتغاله اقتراح القيام بزيارة ميدانية للمطرح العمومي بمنطقة املنابهة ➢

أن املشروع موضوع النقطة   أشارت أعطيت الكلمة للسيدة ممثلة قسم التعمير والبيئة بالوالية التي  ولتقديم مزيد من التوضيحات،  

قطع أشواط  ، موضحة أن املشروع  2022و  2018مشروع نموذجي يكتس ي طابع االستعجال بحكم أن االتفاقية االطار الخاصة به تمتد بين سنتي  

لعقار   ويحتاج فقط  املدينة   متعددة  واملقاهي على مستوى مقاطعة مراكش  املطاعم  السياحية،  املؤسسات  بداية  وتجهيزه، وسيهم  بنائه  بغية 

تماعية  وجماعة مشور القصبة، بعدها ستشمل خدماته باقي القطاعات، مؤكدة أن املركز سيكون له تأثير إيجابي على املستويات االقتصادية، االج

 والبيئية. 

افق العمومية والخدمات الذي ثمن مسألة الفرز من املصدر التي تحتاج إلى حمالت تحسيسية  كما تدخل السيد رئيس اللجنة املكلفة باملر

سنة،    COP22مليون درهم بمناسبة احتضان مدينة مراكش ملؤتمر املناخ    20مكثفة، مشيرا أنه سبق لوزارة البيئة أن اقترحت إقامة املشروع بمبلغ  

وع  لم يكتمل املشروع بسبب خالف حول طريقة تدبير االعتماد املذكور وكذا الجمعيات التي بإمكانها تدبير املشروع بشكل ناجح، مشيدا باملشر   لكن

الفرز  منتوج  إلى طريقة تسويق  التطرق  القصبة، مسجال عدم  املدينة وجماعة مشور  أولى مقاطعة مراكش  الذي سيهم كمرحلة  النقطة  موضوع 

 ين في االتفاقية.والتثم
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الذي   للمصالح  العام  املدير  للسيد  الكلمة  دراس ي  بعدها منحت  يوم  تنظيم  للنفايات    أهمية  حول تحسيس ي  اقترح  املسبق  أن  الفرز  بحكم 

الفرز، وفي هذا االطار أتت فكرة إحداث هذه املراكز النموذجية التي تعتبر تمرينا  الثقافة اليومية لعدد من املواطنين ال زالت بعيدة عن هذا النوع من  

البيئة العتماد مالي بغية  من خالل تقديم وزارة    COP22بيئيا وإيكولوجيا للجماعات، وعلى مستوى جماعة مراكش كانت االنطالقة من مؤتمر املناخ  

املخصص  على مستوى منطقة املحاميد لكن اتضح أن املبلغ ينجز  حي باملدينة، وبعد التأجيل ملدة تقرر  أن  70ملا يزيد عن  إنجاز مركز للفرز والتثمين

والكثافة السكانية باملنطقة املذكورة، مشيرا في سياق متصل أن من الصعوبات التي واجهها مشروع من هذا النوع تضاربه   غير كاف بالنظر لشساعةله  

الحمولة مع مصالح شركات النظافة التي تتلقى مستحقاتها بناء على حمولة النفايات التي تنقلها ومن شأن عملية الفرز من املصدر أن تخفف من هذه  

 . تتفاعل معه إيجابا الشركات املذكورة الش يء الذي لم

الذي أوضح أن دراسة الجدوى هي التي ستحدد إن كانت املساحة املخصصة    الجهوي للبيئة بالنيابة  للسيد املدير وأعطيت الكلمة من جديد  

تعيش    اإلطار الوجود خاصة وأن االتفاقية    ضرورة تعاون كافة بغية تدبير االعتماد املخصص للمشروع من أجل إخراجه إلى حيز   إلى  منبها للمركز كافية،  

وال عالقة لها بالنفايات املنزلية، ومؤكدا على أن املقر املقترح    سنتها األخيرة، مشيرا إلى أن النفايات الطبية تدبر بكيفيات خاصة على الصعيد املركزي 

 ور القصبة. املشروع ال يخلق أي إشكال وال يوجد سبب لرفضه كما حدث مع مقر جماعة مش إلقامة

 وتأسيسا على ذلك، وبعد االستماع لكافة التوضيحات املقدمة في املوضوع، وحيث أن االتفاقية موضوع النقطة تندرج في إطار برنامج متكامل 

عملية  ار أنخاص بتثمين املدينة العتيقة ملراكش، وبالنظر إلى أهمية عملية فرز النفايات من املصدر من الناحيتين االقتصادية والبيئية، وعلى اعتب

بر نموذجيا،  تثمين املواد القابلة إلعادة التدوير من شأنها استغالل هذه املواد بشكل نافع عوض طمرها والتخلص منها، وحيث أن املشروع الدراسة يعت

املدينة،   التدوير على مستوى  القابلة إلعادة  املواد  وتثمين  أولى إلمكانية توسيع عملية فرز   افقتها على  أ فقد  فريدا وبمثابة مرحلة  اللجنة مو بدت 

كما هي مرفقة بالتقرير،   اتفاقية موضوعاتية حول انجاز وتجهيز مركز ايكولوجي خاص بفرز وتثمين املواد القابلة إلعادة التدوير بجماعة مراكش

 :رافعة لرئاسة املجلس الجماعي التوصية اآلتية

القبلي ➢ الفرز  بأهمية  تحسيسية  في حمالت  الفاعلين  كافة  النموذجي    انخراط  املشروع  هذا  إنجاح  بغية  تدويرها  وإعادة  للنفايات 

 بمدينة عاملية كمراكش. 

 العمل على إيجاد السبل الكفيلة بتعميم تجربة املشروع على كافة مناطق املدينة.   ➢
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 اململكة املغربية 

 

 

 
اتفاقية موضوعاتية حول إجناز وجتهيز مركز 

بفرز وتثمني املواد القابلة  خاصإيكولوجي 
 جبماعة مراكش إلعادة التدوير

 

 

 

 

 

 

 

2022 
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 جبماعة مراكش بفرز وتثمني املواد القابلة إلعادة التدوير خاصاتفاقية موضوعاتية حول إجناز وجتهيز مركز  إيكولوجي 

 

 بين  

اال - المستدامة  وزارة  والتنمية  الطاقي  ال  - نتقال  المستدامة قطاع  ممثلة  تنمية  شخص  ،   ة السيدفي 

 نتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛اال ةوزير

 ؛ مراكشمجلس جماعة   ة رئيسفي شخص السيدة ، ممثلة مراكشجماعة  -

لتجارة آسفي، ممثلة في شخص السيد رئيس غرفة ا-غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش -

 والصناعة والخدمات؛ 

 سفي؛ آ -السيد والي جهة مراكشفي شخص سفي، ممثلة آ -والية جهة مراكش -
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  الديباجة
 

 تنفيذا للتعليمات امللكية السامية يف جمال البيئة والتنمية املستدامة، اليت جعلت منها مشروعا جمتمعيا شامال ومتكامال؛  -

 متاشيا مع أحكام الدستور اليت تنص على احلق يف العيش يف بيئة سليمة وتنمية مستدامة؛ -

ستتتدامةو للبيئة ينمبثابة ميثاق وط 99-12بناء على القانون اإلطار رقم  - قتتم  التنمية امل شتتر   ر هتتي ال يتتذظ الا صتتا ر بتنف تتتار    1-14-09ال  4ب
 (.2014مارس  6) 1435مجا ى األوىل 

هتتياملتعلق باجلماعات الصا ر بتنفيذظ  113.14بناء على القانون التنايمي رقم  - قتتم  الا شتتر   ر تتتار    1.15.85ال ضتتان  20ب يتتو   7)1436رم  ول
 ؛(2015

املتعلق بالناام األساسي لغرف  38.12بتنفيذ القانون رقم  (2013فربا ر  21) 1434ربيع اآلخر  10صا ر يف ال 1.13.09رقم  شر  الاهي بناء على ال -
 .التجارة والصناعة واخلدمات

الصا ر بتنفيذظ الاهي  والصناعة واخلدماتاملتعلق بالناام األساسي لغرف التجارة  38.12ضي بتغيي وتتميم القانون رقم اقال 08.19قانون رقم بناء على ال -
 (؛2020  سمرب  11) 1442من ربيع األول  25بتار    1.20.84الشر   رقم 

صتتا ر يف  2-17-451بناء على املرسوم عد   - يتتع األول  04ال فتتق ل 1439رب يتتة  2017نتتونرب  23املوا ستتبة العموم اتتام ااا ستتن ن لتتق ب املتع
 اعات؛للجماعات ومؤسسات التعاون بني اجلم

نونرب  22) 1427شوال  30بتار    1-06-153املتعلق بتدبي النفا ات والتخلص منها الصا ر بتنفيذظ الاهي الشر   رقم  28-00بناء على القانون رقم  -
 (؛ 2006

ماي  12) 1424ربيع األول  10ر   بتا 1-03-60املتعلق بدراسات التأثي على البيئة الصا ر بتنفيذظ الاهي الشر   رقم  12-03بناء على القانون رقم  -
 (؛ 2003

 (؛ 2003ماي  12) 1424ربيع األول  10بتار    1-03-61املتعلق مبكافحة تلوث اهلواء الصا ر بتنفيذظ الاهي الشر   رقم  13-03بناء على القانون رقم  -

 تعلق باختصاصات وتنايم الو ارة املنتدبة املكلفة بالبيئة؛ امل 2014 جنرب  23املوافق ل  1436صفر  30الصا ر يف  2-14-758بناء على املرسوم رقم  -

رفع التحد ات الكربى وفقا ملبا ئ االسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة، اليت من بينها التزام خمتل  اجلهات املعنية بتحقيق األهداف املشرتكة من أجل  -
 يف جمال التنمية املستدامة؛ 

 ؛2019مارس  11 وم بناء على توجيهات االسرتاتيجية الوطنية لتقليص وتثمني النفا ات الصلبة كما مت تقدميها  -

البيئة وااافاة  بناء على االختصاصات املسندة لقطاع التنمية املستدامة فيما  تعلق بتطبيق النصوص التشر عية والتنايمية املتعلقة حبما ة وحتسني جو ة -
يع القطاعات الو ار ة املعنية، والنهوض بالشراكة على املوار  الطبيعية ومكافحة التلوث، باإلضافة إىل ترسي  أسس التنمية املستدامة وذلك بتعاون مع مج

 والتعاون مع اجلماعات الرتابية واملنامات غي احلكومية الوطنية أو الدولية؛ 

قوانني ذات الصلة رتابية والاقتناعا بأهمية الدور املنوط باجلماعات الرتابية يف جمال محا ة البيئة والتنمية املستدامة مبوجب القوانني املتعلقة بالالمركز ة ال -
 حبما ة البيئة؛ وبالتزامها يف حتقيق أهداف ومضامني امليثاق الوطين حلما ة البيئة والتنمية املستدامة؛

اهلل  حممد السا س نصرظبناء على اتفاقية الشراكة والتمو ل املتعلقة بربنامج تثمني املد نة العتيقة ملد نة مراكش، املوقعة أمام أناار صاحب اجلاللة امللك  -
 ؛ 2018ماي  14وأ دظ بتار   

بني قطاع  2018توبربناء على االتفاقية املوضوعاتية اخلاصة بااافاة والرفع من جو ة البيئة لتأهيل وتثمني املد نة العتيقة مبراكش املوقعة خالل شهرأك -
 آسفي؛-آسفي وجملس جهة مراكش-التنمية املستدامة، ووال ة جهة مراكش

خالل لالتفاقية املوضوعاتية املشار إليها سابقا، اخلاصة بااافاة والرفع من جو ة البيئة لتأهيل وتثمني املد نة العتيقة مبراكش املوقع  1قم بناء على امللحق ر -
  ؛2021شهر ماي 

تشجيع االقتصا  األخضر عرب تثمني النفا ات املشرتكة لألطراف املعنية لتفعيل مبا ئ محا ة البيئة والتنمية املستدامة، خاصة تلك املتعلقة ب لإلرا ةاعتبارا  -
 املنزلية واملماثلة هلا وتدو رها وإجناح مناومة فر  النفا ات من املصدر؛

 ؛2022بناء على مقرر اجمللس اجلماعي ملراكش خالل الدورة )العا  ة أو االستثنائية(، املنعقدة بتار   .............  -

 ؛2022أسفي، خالل الدورة )العا  ة أو االستثنائية( املنعقدة بتار   .............. -واخلدمات جلهة مراكش بناء على مقرر غرفة التجارة والصناعة -
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 : مت االتفاق على ما يلي

 

 املادة األوىل: اإلطار العام لالتفاقية 
من أجل تأهيل وتطوير أنظمة معالجة النفايات املنزلية واملماثلة لها وتثمينها   ترابية الحكومة للجماعات ال  تندرج هذه االتفاقية في إطار دعم

إطار تنزيل املشاريع البيئية املبرمجة ضمن اتفاقية الشراكة والتمويل املتعلقة    ، وخاصة فيوجعلها أكثر فعالية على املستوى البيئي واالجتماعي

 (.  2022 - 2018ببرنامج تثمين املدينة العتيقة ملدينة مراكش )
 

 املادة الثانية: أهداف االتفاقية 
بناء وتجهيز مركز إيكولوجي خاص بفرز وتثمين املواد القابلة عبر  تهدف هذه االتفاقية إلى إنجاز مشروع نموذجي لفرز النفايات من املصدر  

 .  مراكشبجماعة  والتثمين إلعادة التدوير
 

 املادة الثالثة: كلفة املشروع  
 بتمويل من طرف قطاع التنمية املستدامة. مليون درهم، تتم تغطيتها 7املصدر ب نفايات من  نجاز املشروع النموذجي لفرز التقدر تكلفة إ

 

 املادة الرابعة: التزامات األطراف 
 

 :  التزامات قطاع التنمية المستدامة بصفته صاحب المشروع  ❖

 إنجاز دراسة الجدوى التقنية واملالية للمشروع؛  -

 دراسة التأثير على البيئة الخاصة ببناء مركز إيكولوجي لفرز وتثمين املواد القابلة إلعادة التدوير؛ إنجاز  -

 العروض؛ات طلب ملفات   إعداد -

 بناء وتجهيز املركز اإليكولوجي لفرز وتثمين املواد القابلة إلعادة التدوير؛ -

 املواد القابلة إلعادة التدوير؛  وتغليفخاصة بتجميع ت آال  اقتناء -

  ؛حول أهمية تثمين املواد القابلة إلعادة التدويرمن املشروع  نلفائدة املستفيديتنظيم ورشات تحسيسية  -

 ؛األنشطة التواصلية ذات الصلة باملشروع جميع خالل وذلك عند طلبات العروض وعلى لوحات األوراش و ، إدراج رمز كافة الشركاء -

 الشركاء: التقارير التالية لكافة  إعداد وإرسال  -
 

 ؛ املشروعتقرير حول انطالق  ▪

 ؛ املشروعحول تقدم  في منتصف الطريق تقرير مفصل  ▪

 ؛ عامةبصفة تقرير حول انتهاء املشروع يبين إيجابيات املشروع على البيئة  ▪

 : حول املشروع يبين نهائيتقرير  ▪
 

 التقرير املالي للمشروع؛  ➢

 التقنية للمشروع؛ الوثائق والتصاميم   ➢

 جميع التقارير التقنية منذ بداية األشغال الى غاية تسليم املشروع: ➢

 محاضر تتبع وسير إنجاز املشروع؛ ✓

 املشروع؛ربورتاج فوتوغرافي يبين مراحل إنجاز   ✓

 تقرير عام حول طريقة تدبير هذا املرفق بعد نهاية االنجاز؛  ▪
 

التدوير  الخاص بفرز وتثمين  تسليم املركز اإليكولوجي - املقتناة في إطار هذا املشروع    ،املواد القابلة إلعادة  لجماعة  وكذا جميع اآلالت 

 عند انتهاء األشغال.   مراكش
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 :  التزامات جماعة مراكش ❖

والذي تم تحديده بتراب مقاطعة املنارة مجاور للمكتب الجماعي    2م  2100بمساحة    توفير العقار الخاص باحتضان املركز اإليكولوجي -

 ؛املركز باسم  وتسجيله لحفظ الصحة 

 وكذا جميع اآلالت املقتناة في إطار هذا املشروع؛  ،املواد القابلة إلعادة التدوير  الخاص بفرز وتثمين املركز اإليكولوجيتسلم  -

بفرز وتثمين املواد القابلة إلعادة التدوير، وذلك في إطار شراكة مع القطاع الخاص  استغالل وتدبير وصيانة املركز اإليكولوجي الخاص   -

 أو عبر خلق تعاونية لتدبير هذا املرفق أو بتدبير مباشر من طرف الجماعة؛  

 السكنية التابعة للنفوذ الترابي لجماعة مراكش؛  املؤسسات املهنية واألحياء تشجيع الفرز األولي للنفايات على مستوى   -

 النفايات وذلك من خالل إدماجهم في املشروع مع التأكيد على مقاربة النوع.فرز  األخذ بعين االعتبار الجانب االجتماعي للعاملين بقطاع  -

قطاع  تصديرها، مع رفع تقرير سنوي ل حرص على توجيه النفايات املفرزة إلعادة استعمالها من طرف النسيج الصناعي الوطني وعدم  ال -

 .  وتثمينها حول كمية النفايات املفرزة ونوعها وكيفية تسويقها تنمية املستدامةال
 

 آسفي: -التزامات غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش ❖

 ملراكش؛املؤسسات املهنية املتواجدة باملدينة العتيقة تشجيع الفرز األولي للنفايات على مستوى   -

 تدوير النفايات؛ عملية  تحسيس وتوعية املهنيين حول مسؤوليتهم للحفاظ على البيئة واالنخراط في ورش التنمية املستدامة عبر تشجيع   -

 التنسيق بين األطراف املتعاقدة واملهنيين قصد إنجاح عملية إنجاز وتدبير املشروع.   -
 

 آسفي:  - التزامات والية جهة مراكش ❖

 ؛  نجاز املشروعاإلجراءات الالزمة إل تسهيل جميع   -

املحلي   - ثقافتها على املستوى  املصدر ونشر  الفرز من  إنجاح تجربة  في املجال قصد  املتدخلين  املتعاقدة وجميع  األطراف  بين  التنسيق 

 والجهوي والوطني.  
 

 اإلشراف والتتبع والتقييم ادة اخلامسة:امل

يعهد إليها اإلشراف وتتبع وتقييم سير تنفيذ األنشطة  وبمشاركة جميع أطراف االتفاقية  لي  تحت رئاسة السيد الوا  محلية   يتم إحداث لجنة 

 والعمليات املبرمجة في إطار هذا املشروع. ويمكن أن ينضاف إلى هذه اللجنة أشخاص آخرون حسب ما يقتضيه املشروع من خبرة.

 التالية:تتكون لجنة التتبع من ممثلي املصالح و 

 آسفي؛  -والية جهة مراكش -

 جماعة مراكش؛  -

 آسفي(؛- لجهوية للبيئة بجهة مراكش)املديرية االتنمية املستدامة قطاع  -

   .آسفي-مراكش بجهة  والخدمات  والصناعة التجارة غرفة -

والتي يوضح فيها تقدم األشغال والبرمجة املالية والزمنية للمشروع ومعايير  املقدمة من طرف صاحب املشروع    تقوم اللجنة بفحص التقارير 

   االنتقاء والنتائج االقتصادية والبيئية واالجتماعية املتوخاة.

اللجنة    كما )  األنشطة  بتتبع تقوم  املهنية  املؤسسات  مستوى  على  املصدر  من  النفايات  وتجميع  لفرز  منظومة  إرساء  إلى    فنادق الالرامية 

...( و ملؤسسات السياحيةوا   مستوى   على  مراكشلجماعة    الترابي  للنفوذالعمومية التابعة    واإلدارات  املدارس، دور الضيافة، املقاهي، املطاعم، 

 . العتيقة املدينة

 ويعهد للمديرية الجهوية للبيئة بسكرتارية هذه اللجنة. 
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 ادة السادسة: مدة وصالحية االتفاقيةامل

   .وتبقى صالحة طيلة مدة إنجاز املشروع من تاريخ توقيعها واملصادقة عليها من طرف جميع الشركاء ابتداء االتفاقيةيشرع العمل بهذه  

 تسوية اخلالفات ادة السابعة:امل

السيد  في حالة وقوع خالف ناتج عن تأويل أو تنفيذ بعض مقتضيات هذه االتفاقية تجتمع األطراف املعنية إليجاد حل بالتراض ي تحت إشراف  

 الوالي.

 مراجعة مقتضيات االتفاقية ادة الثامنة:امل

 . كل مراجعة ملقتضيات هذه االتفاقية ال يمكن أن تكون صالحة وقابلة للتنفيذ إال بعد املصادقة عليها من طرف جميع األطراف

أصلية  ظائر ( ن50)   خمسة ت هذه االتفاقية في حرر   

 

2022/........./.............بتاريخ ، مراكشفي   

 

 مراكش بجماعةالتدوير االتفاقية الخاصة بإنجاز وتجهيز مركز إيكولوجي لفرز وتثمين املواد القابلة إلعادة 

 آسفي -مراكشوالي جهة السيد  

 

 

 

 

 السيدة وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة

والخدمات بجهة السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة 

 آسفي -مراكش

 

 

 

 مراكش جماعة  ة مجلسرئيسالسيدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


