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   "لخميس التشاوري لسالا" الثاني المنظم في إطاراللقاء التوصيات الصادرة عن 

  "البيئـة ونظافـــة المدينة"حول موضوع  2017ابريل  06بتاريخ 

والعمل الحفاظ على البيئة ونظافة المدينة،  بأهميةتعزيز التواصل مع كافة شرائح المجتمع المدني وتحسيسه   -1

تحسيسية وتوزيع مطويات  أيامتنظيم مع  ،حملة شاملة إطارفي وذلك عملية هذه البفعالية اكبر في  هانخراطعلى 

  .االعتماد على الصحافة السمعية والبصرية في عملية التواصل هاتهو وملصقات على الساكنة والمؤسسات التعليمية، 

توعية المواطنين بضرورة احترام توقيت مرور شاحنات جمع النفايات لكي تبقى المدينة نظيفة طيلة اليوم، مع  -2

رمي مواد  أوالنار  إشعالرمي بقايا مواد البناء بها وتجنب  أو إتالفهاالحفاظ على حاويات النظافة وعدم التسبب في 

  .مشتعلة داخلها

المدينة وعدم االقتصار  أحياءل الحاويات الملونة بشكل تدريجي على جميع تعميم عملية فرز النفايات من خال -3

من اجل تجويد عمل الشركات العاملة في مجال  ، وذلكعلى بعض االقامات والتجمعات السكنية في هذا الشأن

  .جمالية المدينة وإبرازالحفاظ على البيئة للمساهمة في النظافة و 

المدينة ودعم كل المبادرات  أحياءة ونظافة المدينة وخلق تنافسية بين مختلف نشر ثقافة المحافظة على البيئ -4

  .في السنة األقلمرتين على " سال مدينة نظيفة"اعتماد حملة مع  ،التحسيس بأهمية الحفاظ على البيئة إلىالرامية 

مدينة وخلق فضاءات على البيئة ونظافة ال الحفاظ بأهميةالمؤسسات التعليمية في عملية التحسيس  إشراك -5

هذا اعتماد مقاربة مندمجة بو  ،ايكولوجية تفاعلية بالمؤسسات التعليمية وتربية الناشئة على ثقافة الحفاظ على البيئة

  .الخ)....الشركات(مي وقطاع خاص لومجلس عوجمعيات ، ومدرسة، أسرةخصوص عبر مساهمة الجميع من ال

كل ما يستحق من   وإعطائهكل ما يتعلق بالبيئة والنظافة ببرنامج عمل الجماعة والمقاطعات   إدراجالعمل على  -6

التطهير السائل وتوفير محطة المياه العادمة بالمدينة والحفاظ على المواضيع المرتبطة ب بما في ذلك ،الرعاية واالهتمام

  .حة وفق الوسائل التكنولوجية الحديثةالبحث عن حلول متقدمة للمشاكل البيئية المطرو ئ، مع نظافة الشاط

، وذلك وفق ما تنص األكملالعمل في مجال النظافة على الوجه  بأخالقياتحث عمال النظافة على االلتزام  -7

توفير وسائل العمل اإلطار، مع الحرص في نفس الوقت على عليه دفاتر الشروط والتحمالت الموضوعة في هذا 

  .مة عمال شركات النظافةالالزمة للحفاظ على صحة وسال

والعمل على  تنظيم دورات تكوينية لفائدة جمعيات المجتمع المدني في مجال الحفاظ على البيئة ونظافة المدينة، -8

   .مجالهذا العقد شراكات مع الجمعيات العاملة في  تشجيع
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اللجوء و  ،تفعيل شرطة البيئةمع  ،يضر بها أوالبيئة  إلى يءالزجرية الالزمة في حق كل من يس اإلجراءاتاتخاذ  -9

  .حاويات جمع النفايات إتالف أوتسبب في تخريب أو ال فرض وأداء غرامات مالية عند ارتكاب هذه المخالفات إلى

مراحيض عمومية بغية الحفاظ على  العمل على إحداثالمدينة، وكذا  أحياءتوفير الحاويات الكافية بجميع  -10

  .نظافة شوارع المدينة وجماليتها

  .والعمل على تكوينهم وتنظيم طرق اشتغالهم) الميخالة" (فارزي النفايات"فئة وتأهيل التفكير في تأطير  -11

  .وبقايا مواد البناء على مستوى المقاطعات الخمس بالمدينة لألتربةضرورة توفير مطارح  -12

الدور العتيقة التي تم هدمها والتي تعد بؤرا لتراكم وكذا الفارغة بالمدينة  األرضيةحل للبقع  إيجاد ضرورة -13

  .النفايات مع العمل على تسييجها وتنظيفها

العشوائية والباعة الجائلين بالمدينة وتشجيع  األسواق أنشطةالحلول الالزمة لتدبير النفايات الناجمة عن  إيجاد -14

  .موذجية المنظمةالن األسواق

خط هاتفي اخضر خاص بالبيئة والنظافة بمدينة سال لتمكين المواطنين والمجتمع المدني  إحداثالعمل على  -15

  .من التواصل مع كل المتدخلين في هذا المجال

 المتخلى عنه والمتالشيات في بادرة نوعية لجمع هذا النوع األثاثلتجميع  أسبوعمن كل  األحدتخصيص يوم  -16

  .من النفايات

التبليغ عن كل الحاالت التي تضر بالبيئة ونظافة وجمالية المدينة، مع االعتماد في هذا الشأن عل الجانب  -17

  ."عيني على مدينتي"عنوان  تحملفي هذا الشأن والتي  إعدادهاالمعلوماتي من خالل الخدمة االلكترونية التي تم 

صالح شركات النظافة في النقط التي تشملها عملية التنظيف وجمع العمل على تكثيف المراقبة من طرف م -18

  .اإلطارالنفايات، وكذا استقبال شكايات المواطنين في هذا 

ى لع األخيرةضرورة االهتمام بالمجال الغابوي والمناطق الخضراء والحدائق العمومية مع توفير الحراسة بهذه  -19

  .المرافق الصحية الالزمة بها وإحداثساعة  24مدار 

حفاظا على جمالية  اإلطار، وذلكالدعم اللوجستيكي الكافي في هذا  وتوفيرتشجيع رسم الجداريات بالمدينة  -20

  .ورونق المدينة


