
تدبير النفايات المنزليةالبرنامج الوطني ل  
 اإلطار العام :

عرف المغرب خالل العقود األخيرة تطورا ديمغرافيا كبيرا في المجال الحضري مما أدى إلى انتشار 
األحياء الهامشية وارتفاع الطلب على الخدمات األساسية وكذا تفاقم الصعوبات في ما يخص جمع 
النفايات المنزلية والمماثلة لها و التخلص منها. وتصل كمية النفايات المنزلية المخلفة في المجال 

 كلغ لكل فرد يوميا. هذه النفايات غالبا ما 76,0الحضري إلى خمسة ماليين طن في السنة أي ما يعادل 
يتم التخلص منها في مطارح عشوائية وأيضا في النقط السوداء وفي مجاري المياه وبدون أي معالجة أو 

مراقبة، يترتب عن ذلك عواقب وخيمة على الصحة العامة والبيئة وكذلك مستقبل األنشطة االقتصادية 
 واالجتماعية لبالدنا.

 
على المستوى االقتصادي، حتم اندماج المغرب في السوق الدولية للتبادل الحر إلى احترام متطلبات 

المعايير البيئية وجودة الخدمات.  

و للحد من المشاكل الناجمة عن سوء تدبير النفايات المنزلية تم إعداد البرنامج الوطني للنفايات المنزلية 
 .الداخلية بدعم من البنك الدوليمن طرف كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة ووزارة 

 أهداف البرنامج :

يهدف هذا البرنامج إلى: 
 2015 في أفق %90الرفع من عملية جمع النفايات والنظافة بالحواضر إلى مستوى  -

 .2020% في أفق 100و
 %100إنجاز مطارح مراقبة للنفايات المنزلية والمماثلة لها لكل المراكز الحضرية بنسبة  -

 .2015في أفق 
 .2015) في أفق % 100إعادة تأهيل المطارح الحالية بعد إغالقها (نسبة  -
 عصرنة ودعم احترافية قطاع النفايات. -
 تطوير عملية فرز وإعادة التدوير والتثمين عبر انجاز مشاريع نموذجية للوصول إلى  -

 .2015 في أفق % 20مستوى تدوير 
 بلورة مخططات مديرية لجميع أقاليم وعماالت المملكة. -
 تكوين و تحسيس الفاعلين المعنيين بمشاكل النفايات. -

 
 كلفة البرنامج :

  مليار درهم موزعة على الشكل التالي:40وتقدر تكلفة البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية بـ 

 %72جمع النفايات و التنظيف:  -
 %14,6إنجاز و تدبير المطارح المراقبة:  -
 % 6,2تأهيل و إغالق المطارح العشوائية:  -
  % 3,5الدراسات، التتبع و المراقبة:  -



   %1,8تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين  النفايات :  -
 %1,8التحسيس و التكوين:  -

 
 : 2011ويبين الجدول أسفله الميزانية المخصصة للبرنامج إلى غاية سنة 

 2011 2010 2009 2008القطاعات المعنية 

قطاع 
 البيئة

 140 168 90 0االنجاز المباشر 

 200 200 110 100المساهمة 

 200 200 200 200وزارة الداخلية 

 540 568 400 300المجموع 

 
        : (انظر تقرير آلية الدعم المالي من طرف الدولة للجماعات المحلية)شروط االستفادة من الدعم المادي 

يعتمد الدعم  المالي المخصص في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية على أربعة مبادئ : 
الشفافية والتوازن بين الجماعات والفعالية واألخذ بعين االعتبار الجوانب االجتماعية والبيئية 

تطابقا لمبادئ التنمية المستدامة. 

ومن أجل االستفادة من هذا البرنامج تم وضع مجموعة من الشروط نذكر منها : 

 مالئمة الموقع المختار الحتضان المشروع مع القوانين المغربية. -
 توفر على دراسة التأثير البيئي للمشروع. -
 توفر على دراسة الجدوى للمشروع. -
 توفر على خطة عمل تأخذ بعين االعتبار الجوانب االجتماعية للعاملين بقطاع تدوير النفايات. -
 إدراج المشروع في إطار مشترك مع الجماعات المجاورة. -
 التزام الجماعة بتهيئة وإغالق الحالي بمجرد افتتاح المطرح المراقب الجديد. -

  :    تقدم أشغال البرنامج

ساهم البرنامج الوطني للنفايات المنزلية في إنجاز المشاريع التالية : 
  إنجاز المطارح المراقبة :

 مطرح مراقب تم إنجازه. 12 -
 مطارح في طور اإلنجاز. 6 -
 .2011 مطرح مراقب تمت برمجته لسنة 12 -
 .2015 و 2012 مطرح مراقب تمت برمجته ما بين 44 -

http://www.environnement.gov.ma/PDFs/note_appui_financier_cl.pdf


الرفع من نسبة معالجة النفايات داخل المطارح المراقبة مكنت المطارح المراقبة المنجزة من  وقد 
 قبل سنة % 10 من النفايات المنتجة، مقابل % 31 طن في السنة أي 1.533.250لتصل الى 

عند انهاء المطارح التي هي في طور اإلنجاز أي بإضافة % 66. هذه النسبة ستصل إلى 2008
  طن في السنة.1.754.750

 

:  الجدول التالي الئحة المدن التي تتوفر على مطارح مراقبة وقدرة استيعاب كل مطرح  ويبين 

 
 
 
 

 المطارح  المنجزة المطارح في طور اإلنجاز

 المدن الكمية (طن/سنويا) المدن الكمية (طن/سنويا)
 فاس 000 300 المحمدية- بنسليمان 130 000

250 164  وجدة 000 100 بني مالل 

000 31  الجديدة 000 61 إفران 

000 126  الصويرة 000 26 خريبكة 

000 26  الرباط 547.500 العيون 

500 277 1  بركان 000 63 الدارالبيضاء 

 قكيك 2000  

 كلميم 000 23  

 الحسيمة 000 31  

 أكادير 500 255  

 الناظور 700 98  

 الداخلة 550 25  

        1 754 750 
  (35 %) 

 

 1 533 250 
(31 %) 

 
 المجموع

 
3.288.000 T/an 

(66 %) 

 

 
 المجموع اإلجمالي



تأهيل المطارح العشوائية : 
 

 مطرح عشوائي تم تأهيله. 22 -
 مطرح عشوائي في طور التأهيل. 40 -
.  2015 و 2011 مطرح عشوائي سيتم تأهيله ما بين 132 -

قرض البنك الدولي لتطوير سياسة تنمية قطاع النفايات المنزلية : 

يندرج دعم البنك الدولي لتطوير سياسة تنمية قطاع النفايات المنزلية في إطار تنفيذ البرنامج الوطني 
للنفايات المنزلية و الذي يشكل أحد المكونات األساسية لإلستراتيجية البيئية والتنمية المستدامة للبالد. 

استفاد البرنامج الوطني للنفايات المنزلية من دعم من طرف البنك الدولي عن طريق قرضين موجهين 
 بقيمة 2009 ةنس   القرض األول تم (PPD1 et PPD2). قطاع النفايات المنزليةلتنمية 
مليون أورو منح  100مليون أورو إلنجاز أشغال المرحلة األولى للبرنامج والقرض الثاني بقيمة 100

. مكن هذين القرضين من تسريع تفعيل البرنامج الوطني للنفايات المنزلية وتعزيز 2011في فبراير 
:  المكونات األساسية للبرنامج وهي

 تحسين حكامة قطاع النفايات المنزلية .1

اإلجراءات المتفق عليها ينبغي أن تساعد في: 

 الرفع من تنسيق وشفافية األنشطة الحكومية لتدبير النفايات الصلبة. •
  عن طريق تنفيذ السياسة الوطنية للنفايات الصلبة.28-00 ضمان تطبيق قانون  •
تحسين الشفافية والتنافسية والمسؤولية من أجل مشاركة جيدة للقطاع الخاص في مجال النفايات  •

 الصلبة.
تطوير سلوك المواطن وتحسين اتخاذ القرار على مستوى الجماعات المحلية بالنسبة لخدمات  •

 النفايات الصلبة.
 

 الرفع من استدامة خدمات تدبير النفايات الصلبة .2

تعزيز القدرات المالية للجماعات المحلية للتأقلم مع المتطلبات المادية ألنظمة التدبير العصري  •
 والمتكامل النفايات الصلبة.

 تحسين كفاءة خدمات تدبير النفايات الصلبة. •
 تقوية القدرات التقنية للجماعات المحلية من أجل تدبير جيد للنفايات المنزلية. •

 
 الرفع من مستوى إدراج األبعاد البيئية و االجتماعية لتدبير النفايات الصلبة .3

   و يتعلق األمر ب:

 وضع و تفعيل نظام دراسات التأثير على البيئة على المستوى الوطني والجهوي. •
 تحسين التدبير البيئي لقطاع النفايات الصلبة. •
 تحسين التدبير االجتماعي لقطاع النفايات الصلبة. •



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


