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مشاريع التنمية المستدامة المنجزة أو في طور اإلنجاز بالجهةالتنمية المستدامة

"OASIL"مشروع 
تافياللت–لتأهيل املنظومة البيئية والزراعية لواحات درعة 

ت جل واحاأمشروع التكيف مع التغيرات املناخية باملغرب من 
متأقلمة

مجاليةدامة،مستمقاربةإطارفيتافياللت–درعةلواحاتوالزراعيةالبيئيةاملنظومةتأهيلإلىاملشروعهذايرمي
.(امريكيدوالرمليون 49,9بتقدربتكلفة2021-2017سنوات5االنجازمدة)ومندمجة

البحري صيدوالالفالحةووزارةاملستدامةبالتنميةاملكلفةالدولةكتابةمنكلبينشراكةثمرةاملشروعهذايعد
املتحدةاألممومنظمة(ركانألوشجراالواحاتمناطقلتنميةالوطنيةالوكالة)والغاباتواملياهالقرويةوالتنمية
.الزراعيللبحثالوطنيواملعهدالفالحيةالتنميةووكالةوالزراعةللتغذية

.املستدامةبالتنميةاملكلفةالدولةكاتبةالسيدةترأسهاتوجيهيةلجنةطرفمنالوطنيالصعيدعلىاملشروعإدارةتتم

:النتائج األساسية للمشروع

.وضع ميثاق الواحة املستدامة في اطار مسلسل تشاركي لتوحيد مخططات التنمية•

.ئية والزراعية بالواحاتباملنظومة البي( املاء، التربة والتنوع البيولوجي)للموارد الطبيعية املعقلنالنهوض بالتسيير •

.على املستوى الجهوي ( SIG) تقوية النظام املعلوماتي الواحيو املقاربة التشاركية املستدامة بالواحة•

.خضرالنموذجية بمقاربة مندمجة للمجال اال الواحيةاملحافظة والتسيير املستدامين للمنظومات البيئية •

.املحافظة املستدامة للتنوع البيولوجي الزراعي•

.الواحيةمة تطوير انتقاء املنتوجات الزراعية والرعوية باألنظو تأسيس اليات الحكامة الجيدة بالواحات النموذجية•

.تتبع وتقييم النتائج االيجابية املشروع على املستوى البعيد االمد•

اتيجية للمشروع :املحاور االستر

كذا تعزيز قدرات الفاعلين على املستويين املحلي والوطني و •
التخطيط املجالي بشكل يراعي الهشاشة؛

؛الواحيةتنمية املعارف و تقييم هشاشة النظم •

ع التغير تنفيذ مخطط للتواصل وتبسيط املعارف حول التكيف م•
املناخي؛

ن؛انجاز مشاريع للتكيف مع التغير املناخي بمختلف امليادي•

.تقوية الرصد بخصوص التغيرات املناخية•

:مناطق التدخل 

ميم؛ وزاكورة وطاطا وكلوورزازاتالراشيدية و تنغير : ستة اقاليم •

حوض كلميم طاطا، حوض درعة، حوض زيز : اربعة احواض •
؛دادسغريس، حوض 

.واسريرفزنا : جماعتين •

(.2014-2010)سنوات 5:مدة االنجاز 

. مليون دوالر امريكي3تقدر بما يزيد على :التكلفة



زليةالمخططات المديرية اإلقليمية لتدبير النفايات المن: البرنامج الوطني للنفايات المنزلية التنمية المستدامة

.                    تافياللت-درعة : الجهة

.ميدلت وزاكورة،تنغير،ورزازات،الرشيدية: األقاليم

.المرحلة الثالثة واالخيرة في طور االنجاز:  إلقليم الرشيديةالمديريالمخطط 

.تم االنتهاء من انجاز المخطط: إلقليم ميدلتالمديريالمخطط 

ميدلت الرشيدية

.نسمة126098: عدد السكان •

.طن في السنة35900: كمية النفايات املنتجة باإلقليم •

(.لواملشيكرامة، أغبالو، ايتزر، بومية، زايدةميدلت، الريش ، )مطارح عشوائية 8: املطارح الحالية•

ى الجماعة انجاز مركز طمر وتثمين النفايات على مستو : املقترح على مستوى املخططالسيناريوه•

.مراكز تحويل النفايات3و امرسيدالقروية 

.نسمة194084: عدد السكان •

.طن في السنة55256: كمية النفايات املنتجة باإلقليم •

، ، موالي علي الشريف، الجرفبودنيبالرشيدية، ارفود ، )مطارح عشوائية 9:  املطارح الحالية•
(.والطاوسأوفوس، وتنجدادكلميمة 

.مراكز طمر وتثمين النفايات4انجاز : املقترح على مستوى املخططالسيناريوه•

الموقع المقترح الجماعاتمجموعة

كلم عن 6بالشرق يبعد افردو

.الرشيدية

اوفوسوشرفة مداغرة ،الخنك،الرشيدية 

.زاموانايشمر ،انكردوسأغبالو ،أمالكو،تنجداد، كلميمة

اديغوستت،فركلة السفلى،غريس العلوي،غريس السفلي

.ملعبو

.ارفودكلم عن 7بيبعد بوتشرافين ب عر،فزنة،الرتب،ارفود،الجرف،موالي علي الشريف

،السفالت،السيفا،زيزعرب صباح ،اغريسصباح 

. سجلماسةامحمدبني والريصاني

كلم عن شمال 6بالمشمش يبعد 

.بودنيب

.وواد النعامبودنيب

ز الموقع المقترح لمرك

التحويل

المقترحالسيناريو الجماعاتمجموعة

امرسيدجماعة 

مين مركز طمر وتثالمباشر لالنقل

النفايات 

وزاوية سيدي النزالة، امرسيد، ازدكأيت

.حمزة

مين مركز طمر وتثالمباشر لالنقل

النفايات 

.وميدلتميبالدن،عياشايت

زايدةجماعة 1مركز تحويل  .زايدةوايت بن يعقوب،ايتزر

تنورديجماعة  2مركز تحويل تنورديونغاشوتيزي ،اغبالو،بومية

.اويوسفوسيدي يحيىتونفيت

جماعة سيدي عياد 3مركز تحويل .كيروكرامة 

.لامزيزوسيدي عياد،تعاللينغرس ،الريش



زليةالمخططات المديرية اإلقليمية لتدبير النفايات المن: البرنامج الوطني للنفايات المنزلية التنمية المستدامة

.                    درعة تافياللت: الجهة▪

.ميدلت وزاكورة،تنغير،ورزازات،الرشيدية: األقاليم▪

.تم االنتهاء من انجاز  المخطط: ورزازاتإلقليم  المديريالمخطط ▪

.المرحلة الثانية ما قبل األخيرة في طور المصادقة: إلقليم زاكورةالمديريالمخطط ▪

.تم االنتهاء من  انجاز المخطط: إلقليم تنغيرالمديريالمخطط ▪

تنغير زاكورة ورزازات

.  نسمة76056: عدد السكان •

طن في 21653:كمية النفايات المنتجة باإلقليم •

.السنة

تنغير )مطارح غير مراقبة 3:المطارح الحالية•

مكبات عشوائية 5و ( دادسوبومالنوقلعة مكونة 

،بيةسدرات السهل الغرأيتالعليا،  النيف،تودغة)

(.اكنيونوسدرات الجبل السفلىأيت

ز انجا: المقترح على مستوى المخططالسيناريوه•

.مركزين طمر وتثمين النفايات

.  نسمة50748:  عدد السكان •

.طن في السنة14448: كمية النفايات المنتجة باإلقليم •

.اكدزالمطرحين العشوائيين زاكورة و: المطارح الحالية•

مراكز طمر 4انجاز : المقترح على مستوى المخطط السيناريوه•

.وتثمين النفايات

.نسمة111251: عدد السكان •

.طن في السنة31673: كمية النفايات المنتجة باإلقليم •

مركز طمر وتثمين النفايات : المطارح الحالية•

سكورة،، تازناخت)، المطارح العشوائية تارميغت/لورزازات

(. نوكدالاغرم ايت بن حدو و

:  المقترح على مستوى المخططالسيناريوه•

كموقع ترميغت/ورزازاتاختيار الموقع الحالي لمطرح -

.لمركز طمر وتثمين النفايات اإلقليمي

جميع و نقط تتازناختإنجاز مركز تحويل النفايات الخاص -

.أكوم و سكورة/نوكدالفي كل من أغرم 

نجاز مركز فرز وتثمين النفايات بالمطرح المراقب إ-

ع االتفاقية الخاصة بالمشرو: مليون درهم5لورززات بمبلغ 

ل وسيتم تحوي. في طور التوقيع على الصعيد المحلي

جدوى االعتمادات بعد التوصل بهذه االتفاقية وكذا بدراسة ال

. الخاصة بالمشروع

الموقع المقترح الجماعاتمجموعة

كلم عن جنوب 4بيبعد 

.اكدزشرف مركز 

،تانسيفتواكدز،افالندرا

.تامزموتومزكيطة،افرا

.تنزولينجماعة  .تنزولينوبوزروال،لكرايريحيى والد

,,,,, جموعة م،تافتشنا،تغبالت،بوداودأيت،تازارين

(واللنقوب ايت )صغروميدر

,,,,,, ،فزواطة،تامكروت،ترناتة،الروحا،زكورة

،الغزالنامحاميد،بني زولي

تاكونيت

الموقع المقترح اتمركز طمر وتثمين النفاي

المطرحموقع بجانب 

.لتنغيرالحالي 

مجموعة جماعات دائرة 

تنغير ودائرة أسول

على مستوى الجماعة

.يولأيتالقروية 

مجموعة جماعات دائرة 

دادسبومالن



البرنامج الوطني للنفايات المنزليةالتنمية المستدامة

مشاريع إنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات وتأهيل املطارح الحالية
مراحل التقدم برمجة  المشاريع  المساهمةمبلغ

د.م

المشروع أو الدراسة اإلقليم 

.المرحلة الثالثة واالخيرة في طور االنجاز 2011 1.5 المخطط المديري لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها الرشيدية

.*بعد استيفاء شروط الدعم  2019 30 بمرزوكةالنفايات ومركز التحويل و الفرز  انجاز مركز طمر وتثمين

انجاز المشروعتم 2012 5,5 تأهيل المطرح العشوائي للراشيدية

.تم االنتهاء من انجاز المخطط 2011 1.5 لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لهاالمديريالمخطط  ميدلت

.*بعد استيفاء شروط الدعم  2020 13 النفايات انجاز مركز طمر وتثمين

.تم االنتهاء من انجاز  المخطط 2010 1.5 لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لهاالمديريالمخطط  ورزازات

انجاز المشروعتم 2015 53 وورزازاتلتارميغتالنفايات و تأهيل المطرحين الحاليين انجاز مركز طمر وتثمين

.تم االنتهاء من  انجاز المخطط 2011 1.5 لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لهاالمديريالمخطط  تنغير

.*بعد استيفاء شروط الدعم  2019 12 النفايات انجاز مركز طمر وتثمين

.المرحلة الثانية في طور المصادقة 2011 1.5 لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها المديريالمخطط  زاكورة

.*بعد استيفاء شروط الدعم  2019 13 النفايات انجاز مركز طمر وتثمين

( مجموعة الجماعات )اورة طار مشترك مع الجماعات المجإلتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها وتوفير وتصفية الوعاء العقاري للموقع والتوفر على دراسة التأثير البيئي وإدراج المشروع فيالمديريالنتهاء من الدراسة الخاصة بالمخطط ا: شروط الدعم *
Intercommunalité))، لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها مع األخذ بعين االعتبار الجوانب المتعلقة بالتدوير وتثمين النفايات والجوانب االجتماعيةالمديريإذا اعتمدت هذه المقاربة من طرف المخطط.



تمويل مشاريع تهيئة شبكات التطهير السائل ومحطات معالجة المياه العادمةالتنمية المستدامة

نسبة تقدم األشغال (  د.م)مساهمة الوزارة 
ل البرنامج الوطني للتطهير السائحصة 

( د.م)
( د.م)تكلفة المشروع  المشروع الجماعة  اإلقليم

100%
49,89

(مساهمة مباشرة للوزارة42.61)
15,56 133,67

شبكة التطهير ومحطة معالجة المياه 

العادمة

الرشيدية

ية
يد

ش
لر

ا

في طور االنطالق 21 31 62 لوتوسعة شبكة التطهير السائتأهيل

100% 27.5 40 80
شبكة التطهير ومحطة معالجة المياه 

العادمة أرفود

في طور االنطالق 27,3 41 82
شبكة التطهير ومحطة معالجة المياه 

العادمة كلميمة

100% 17 33 66
شبكة التطهير ومحطة معالجة المياه 

العادمة بوذنيب

100% 5,5 11 25
شبكة التطهير ومحطة معالجة المياه 

العادمة
موالي علي شريف

(الريصاني)
في طور االنطالق 5,3 8 16 توسعة شبكة التطهير السائل

%90: شبكة التطهير

%8: محطة المعالجة 
21 33 66

شبكة التطهير ومحطة معالجة المياه 

العادمة الطاوس

100% 27 51,3 123
شبكة التطهيروتأهيلتوسعة

محطة معالجة المياه العادمةانجاز ميدلت

ت
دل

مي

%75: شبكة التطهير

%10: محطة المعالجة 
22 33 66

شبكة التطهير ومحطة معالجة المياه 

العادمة تونفيت



تمويل مشاريع تهيئة شبكات التطهير السائل ومحطات معالجة المياه العادمةالتنمية المستدامة

نسبة تقدم األشغال (  د.م)مساهمة الوزارة 
ائل البرنامج الوطني للتطهير السحصة 

( د.م)
( د.م)تكلفة المشروع  المشروع الجماعة  اإلقليم

100% 39.5 67.5 193
شبكة التطهير ومحطة معالجة المياه 

العادمة
زاكورة

رة
كو

زا

%20: شبكة التطهير

%15:محطة المعالجة 
20 - 29

شبكة التطهير ومحطة معالجة المياه 

العادمة
تازارين

اإلنطالقفي طور  28.3 42.5 85
شبكة التطهير ومحطة معالجة المياه 

العادمة
أكدز

%68: شبكة التطهير

%0:توسعة محطة المعالجة 
68.6 99,5 199

شبكة التطهير ومحطة وتأهيلتوسعة

معالجة المياه العادمة
ورزازات

ت
زا

زا
ور

100% 3.95 7.91 116,5
شبكة التطهير ومحطة معالجة المياه 

العادمة
تارميغت-ورزازات

اإلنطالقفي طور  20 30 60 محطة معالجة المياه العادمة تازناخت

100% 15 - 15
شبكة التطهير ومحطة معالجة المياه 

العادمة
توندوت

%94: انجاز شبكة التطهير

%0: تأهيل شبكة التطهير

%100:محطة المعالجة 

35.9 57 162
شبكة التطهير انجاز وتأهيل

العادمةانجاز محطة معالجة المياه 
تنغير

ير
نغ

ت

%100: شبكة التطهير

%70:محطة المعالجة 
30 45 90

شبكة التطهير ومحطة معالجة المياه 

العادمة
دادسبومالن

100% - 2.85 34
شبكة التطهير ومحطة معالجة المياه 

العادمة
قلعة مكونة



يـــــــــــمكافحة التلوث الصناعوإنجازات برنامج الوقاية التنمية المستدامة

الوطنيندوق الصإطار فيتمويليخطخلقتم،الفخارةقطاعفيالعاملينوالحرفيينللصناعيينالدولةودعممواكبةلضمان
صديقةعصريةبأفرانامللوثةالتقليديةاألفرانالستبدال40%حدودفيللتمويلوذلكاملستدامة،والتنميةالبيئةلحماية

.للبيئة

تستعملعصريةبأفرنةالتقليديةاألفرنةاستبدالأجلمن2017نونبر10فيالشراكةاتفاقيةعلىالتوقيعتماإلطارهذاوفي•

هذاأنإلىاإلشارةوتجدر .درهممليون 2بحواليالقطاعهذامساهمةوتقدر ،زاكورةبعمالةبتمكروتالفخارينلصالحالغاز
.االنجازطور فياملشروع

:الزيتونزيتقطاععنالناتجةوالصلبةالسائلةالنفاياتاستعمالوإعادةتثمين•

لقطاعئيالبيللتأهيلاملمكنةالحلول جميعتشملحتىاملعنيةاألطرافجميعمعاالتفاقيةصياغةإعادة2018سنةخاللتم
استعمالوإعادةينتثموكذلكلإلنتاجالنظيفةالطرق واستعمالواملعالجةالنقلتقنياتفياملساهمةفيهابماالزيتون،زيت

.املساهماتفيالشركاءجميعإشراكمعوالصلبةالسائلةالنفايات



الوطني للهواءالبرنامجالتنمية المستدامة

تمدت املصدادقة علدى هدذا المرندامج مدن طدرف الوجندة الوطنيدة لتتبدع ورصدد جددودة ، وقدد 2030الدى 2018مدن لهدواء الدذي سدديمتدلي وطندبرندامجأعددت كتابدة الدولدة املكلفدة بالتنميدة املسدتدامة بشدراكة مدع كدل األطدراف املعنيدة ▪
راف املعنيدة بمدا فددي ميدانيدة وبشدراكة مدع كدل األطدبنداء علددى عددة إنجدازات لمرندامجو تدم إعدداد هدذا ا. عددة توصديات تقنيدة وتحفيزيدة وقانونيدة وكددذلا فدي مجدال التحسديس واالتصدالعلدى ويشدمل 2017يوليدوز 21الهدواء بتداري  

.بما فيها جهة درعة تافياللتويشمل جميع جهات اململكة ذلا مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ووزارة املكلفة بالصناعة ووزارة الداخلية
:و يهدف هذا المرنامج إلى  

النقل؛وسائلوالصناعيةالوحداتعنالناتجالتلوثتقليص

الهواء؛تلوثلتقليصالقانونيةالترسانةتقوية

.الهواءتلوثمشاكلملواجهةاملعنيةألطرافامجهوداترفع

:فيشروعوفي اطار تفعيل هذا البرنامج، قامت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بال

جودةمعاييربتحديدالخاص،2009ديسممر8فيالصادر2-09-286رقماملرسوممناملنبثقةالهواءجودةرصدبملتابعةالجهويةالوجنقدراتتعزيزأجلمنالهواءجودةبرصداملتعلقةالدراسةإنجاز
؛تافياللتدرعةهةجكذلاالدراسةهذهوستخص.الهواءجودةمجالفياالستعجاليةوالتدابيراإلنذار،وعتباتاإلخبارعتباتبتحديداملتعلقالقانونيوالنصالحراسة،شبكاتإقامةوكيفياتالهواء

املهنيةوالهيئاتمعياتالجعنوممثلينالجهويةواملندوبياتواملنتخبةالحكوميةالسلطاتممثليمنويتكونون عامليبقراروضعهاتموالتيالهواءجودةورصدلتتبعدائمةجهويةلجنخلقفيالشروع
؛تافياللتدرعةجهةفيهابماالبيئةعلىباملحافظةاملهتمةوالجمعياتالعلميةواملؤسساتاملعنية

الهواءجودةلقياسديدةجثابتةمحطاتباقتناءوذلاالهواء،جودةلرصدالوطنيةالشبكةوتنميةوتقويةتدبيرأجلمناملعنيينوالشركاءالبيئةلحمايةالسادسمحمدمؤسسةمعاملؤسساتياإلطاراعداد
.تتافياللدرعةجهةفيهابمالهواءليوطنالالمرنامجتفعيلإطارفياملحطاتهذهعددمنالرفعوسيتم.2030عامبحلول محطة101إلى29مناملحطاتهذهعددزيادةأجلمناململكةجهاتبمختلف



والتربية والتحسيسالشراكة التنمية المستدامة

الترابيةالجماعاتقدراتتقوية▪

تحدياتخصوصا،البيئيالبعدإدماجوكيفيةاملستدامةوالتنميةللبيئةوطنيميثاقبمثابةاإلطار القانون تفعيلفيالترابيةالجماعاتدور حول تقنيو إطار 50لفائدةجهويتينورشتينتنظيم
.بالجهةاملحليةالتنميةمخططاتفياملناخية،التغيرات

المدنيالمجتمعدعم▪

النفايات، اقتصاد درهم  في مجال التأقلم مع التغيرات املناخية، املحافظة على التنوع البيولوجي، التحسيس والتربية البيئة، تثمينمليون 3بغالف إجمالي يقدر ب جمعويةمشاريع 16تم تمويل •
.املوارد املائية، الخ

. مليون درهم6.82تمويل عمليات جمع  األكياس البالستيكية على مستوى الجهة بمبلغ •
.بيئية بالجهة جمعية100دورات تكوينية  لفائدة 3تنظيم  •

البيئيةوالتربيةالتحسيس▪

.مجهزة بأحدث األجهزة السمعية البصرية واإلصدارات البيئية املتنوعة ر الشباب نادي بيئي  باملؤسسات التعليمية ودو 14تم إحداث •
.مشارك120من لفائدة املنشطين البيئيين، في إطار تقوية ودعم قدراتهم في مجال التربية على البيئة والتنمية املستدامة، استفاد منها أزيد ورشات جهوية 4تم تنظيم •
.من خالل تنشيط رواق الوزارة وكذا تعبئة القافلة البيئية” Festival solaire–املهرجان الشمس ي “شهر أكتوبر  بورزازاتاملشاركة في اللقاء السنوي الذي ينظم •

والمساجدالقرآنيةللمدارسالبيئيللتأهيلالوطنيالبرنامج▪

.مليون درهم5حوالي مدرسة قرآنية  أو مسجد بغالف مالي إجمالي بلغ 50تأھیلفي املساھمة•

القرويةللمدارسالبيئيللتأهيلالوطنيالبرنامج▪

.  مليون درهم6.3مدرسة قروية بغالف مالي إجمالي بلغ حوالي 68تأھیلفي املساھمة•

الثوبمنبديلةبيئيةأكياسواستعمالإلنتاجالنموذجيالبرنامج▪

مع بيئي، حيث تم توزيع هذه االكياس خالل حمالت للتوعية والتحسيس التي تم تنظيمها بالجهة بشراكةكيس200 000مليون درهم إلنتاج8.3تعاونيات  نسوية لوخياطة ب  9تم تمويل •
املحلية الجمعيات 


