
   

 
 
 
 

   عنوان تحت الثاني اإلقليمي المنتدى

  واإليكولوجية االقتصادية اإلمكانات
 المخلفات قطاع»  تخضير « ـل

 العربي والمغرب المشرق منطقة في
 المغرب مراكش، 2012 أيار/ماي 17 إلى 15 من

 

 مراكش بيان

  المخلفات قطاع" تخضير"إمكانات  لدعم 

 
إدارة للشبكة اإلقليمية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال  الثانيالمنتدى اإلقليمي  في نيالمشاركنحن 

 51المغرب من بمراكش مدينة ب نظمالم( Net-SWEEP) العربيفي دول المشرق والمغرب  المخلفات

قطاع   »رتخضي «جلاإلمكانات االقتصادية واإليكولوجية أل "موضوع ، حول 2152ماي/أيار  51إلى 

من المغرب المؤسسين للشبكة  لدول األعضاءاممثلي  ،العربي والمغرب المشرق ةمنطق في "المخلفات

إيطاليا وألمانيا  دول من ممثلي كلو اليمن وموريتانياو تونسو فلسطينو لبنانو األردنو مصرو الجزائرو

 شبكةمة للاألطراف الداعممثلي وواليابان واليونان واسبانيا وبلجيكا والبرازيل وفرنسا والبرتغال  النمساو

والحكومة التونسية من خالل  ،(GIZمن خالل الوكالة األلمانية للتعاون الدولي )األلمانية الحكومة من 

اتحاد المغرب ممثل ووممثل جامعة الدول العربية  ،(ANGed) المخلفاتالوكالة الوطنية للتصرف في 

ية لشراكة الدولية من أجل تنملممثل ك (UNCRD) وممثل مركز األمم المتحدة للتنمية اإلقليميةالعربي 

 برنامجالمفوضية األوروبية من خالل ممثل و ،(IPLA) لدى السلطات المحلية المخلفاتمصالح إدارة 

)KFW( البنك األلماني للتنمية ممثلو )2020orizon H افق( ممثل برنامجو (CIUDAD) سيوداد

 ،)ISWA (ممثل الجمعية الدولية للنفايات الصلبةو

 

 نعلن ما يلي : 

 

 وتوفير الظروف المالئمة  اإلقليمي الثاني للشبكة استضافتها للمنتدىعلى  يةغربملكة الملمتقديم الشكر ل

 ؛إلنجاحه

  لألطراف الداعمة لهذا المنتدى اإلقليمي؛ تقديم الشكر 

  نت-سويب شبكةلسكرتارية تقديم الشكر  "SWEEP-Net" تنظيم جل ات المبذولة ألدعلى المجهو

التجارب والمعلومات في مجال إدارة خبرات وال مناسبة للحوار وتبادل أرضية الذي يعتبرهذا المنتدى 

 ؛العربي بمنطقة دول المشرق والمغرب المخلفات

  وتفعيل التوصيات  في مجال التنمية المستدامةاإلقليمي تعاون ال إلى تشجيعالهادفة  لمبادراتلكل ادعمنا

 ،نت-سويبفي اطار شبكة  المنعقدةتها ااجتماع خالل القطاعية جموعات العملم المنبثقة عن

 

االجتماعية على مختلف األصعدة االقتصادية و المخلفاتقطاع إدارة  التي يكتسيها ألهميةل اعتباراو

فقد أصبحت  الضرورة تدعو التي تعيشها الدول األعضاء في الشبكة التحديات البيئية  ألجل رفعوالمالية و

والرقي به تطوير هذا القطاع  ألجلالمتاحة تسخير اإلمكانات ولتعاون ا وتفعيل آليات الجهود إلى تكثيف 

 األخضر االقتصادتوجهات أهداف التنمية المستدامة ووفق مبادئ وذلك   إلى مستوى تطلعات المنطقة

 فإننا نوصي بما يلي :ولهذا 

 



   

  المخلفات قطاع إلدارةمؤسساتي لاالقانوني و مجالالفي 

  تفعيل االقتصاد وآليات مبادئ إدراج مع  بإدارة النفايات علقالمتوالمؤسساتي القانوني تقوية اإلطار

 ؛األخضر

 ومن بينها األخضر في االعتبار مبادئ االقتصاد أخذا  ،وضع سياسات وبرامج وطنية واضحة

 ؛المحلية على المستويات الوطنية وآليات التخطيط اعتماد استرجاع الكلفة والمسائل الجبائية و

 ؛المخلفاتقطاع ة بإدارة المتعلقإقرار المعايير والمواصفات التقنية االسراع ب 

  ؛المخلفاتجميع مراحل إدارة والتقييم لالتتبع المراقبة ولتعزيز الالزمة ليات اآلوضع 

  تطوير العالقة بين الشبكة وأصحاب القرار بالدول األعضاء . 
 

  المخلفات قطاع ر" التمويل و االستثمار و" تخضي مجالفي 

  األخضر وعدم فصل المشاكل البيئية عن التحديات  االقتصادمبادئ ب المخلفات ادارةربط إشكالية

 ؛واالجتماعية والمالية االقتصادية

  ؛العمل فرصساهم في خلق تر داأولية و مص دموار المخلفاتاعتبار 

 المتوخاة األهدافبتحقيق  و البرامج استمرارية بضمان كفيلة مستدامة تمويلية أنظمة وضع 

 في القوانين والسياسات الموسعة للمنتجمسؤولية مبدأ " الو" الملوثالعهدة على " أتكريس مبد "

 الوطنية؛

  ؛المخلفاتتثمين ل المشاريع الرامية إلى يلتموالسعي نحو إحداث صندوق جهوي 

 ؛المخلفات ادارةفي مجال  ستثماراالالخاص والعام من أجل  عينالشراكة بين القطاشجيع و تحفيز ت 

  اآلليات للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتطوير  العربي بمنطقة المشرق والمغربالعمل تطوير

 .دارة المخلفاتإبالمتعلقة الوطنية  االستراتيجياتإطار في ( في مشاريع) االستثمارلفتح آفاق المتوفرة  

 

 تقني المجال الفي 

 مبادئ تعزيزو التثمينوتشجيع تقنيات التدوير و للمخلفات المندمج والمتكامل التصرفأسلوب  نيتب 

 ؛"3R"بما يعرف بـ "إعادة االستعمالالتقليل والتدوير و"

 عند المصدر؛ المخلفاتتقليل إنتاج الرامية إلى  تطوير التقنيات والطرق 

 والدالئل التوجيهية الناجحة االستئناس بالتجارب والعام والخاص التعاون بين القطاعين  تحفيز

 ؛نموذجيةالتحمالت الدفاتر و الميدانيةوالدراسات 

  مع التعاملو وتثمينها ويرهادت تطوير تقنياتمزيد والصناعية  النفايات إلدارةالالزم  االهتماممنح 

 ؛وغيرها الخطرة والنفايات الكيميائية والمواد اإللكترونية، النفاياتك النفايات من جديدة أنواع

 الطرق الالزمة لمعالجة  ديدكنقطة أساسية وضرورية لتح المخلفاتراسة مكونات دب االهتمام

 ؛المخلفات

 تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلديات على المستوى اإلقليمي. 

 

 والتربية البيئيةالتكوين و والتواصل التوعية العامةو االعالمفي مجال 

  التنمية المستدامةلغرض تكريس مفهوم الدول األعضاء  أصحاب القرار فيدعم التواصل مع 

 ؛إدارة المخلفاتيخص  فيما واالقتصاد األخضر

 مطبق لدى األفراد وإقرار وترجمته إلى سلوك عضاء رفع الوعي البيئي في الدول األ العمل على

  ؛الوطنية لهذه الدولالقوانين ضمن  ية ورادعةات تحفيزمقتضي

  والتربية البيئية؛واإلعالم تبادل الخبرات وآليات التواصل 

 ا ذفي هاالستثمارية وتتبع ومراقبة المشاريع  لمخلفاتاإدارة  اندرات الجماعات المحلية في ميدتقوية ق

 ؛اندالمي

 المخلفات. ادارةالمخصصة للبحث العلمي في مجال  االعتماداتمن الرفع على العمل إلى عوة دال 

 

 



   

  االجتماعي مجالالفي 

  ؛في اتخاذ القرارات المتعلقة بهاو المخلفاتإشراك المجتمع المدني في مشاريع إدارة 

  في مجال تدوير الغير رسميين  العاملينلجامعي القمامات و االجتماعيةلجوانب ا االعتباربعين األخذ

 .المخلفاتفي جميع المشاريع المتعلقة بإدارة  المخلفات

 

 تنمية أجل من يوالمغرب العرب المشرق بمنطقة المحلية المجالس قطاع مع الدولية الشراكة في مجال
 المخلفات ادارة مصالح

 ؛وليدالاإلقليمي و التعاونل الخبرات في إطار دتشجيع تبا 

 والشبكات األخرى ذات الصلة خاصة نت -سويب تعزيز التعاون بين شبكةIPLA  و ISWA   ألجل

 هدفالتطلع نحو بلوغ و المخلفات "تخضير"يق األهداف المتوخاة في مجال قوضع اإلطار المالئم لتح

 ؛"فاياتن"صفر 

  لدى السلطات المحلية المخلفاتالشراكة الدولية من أجل تنمية مصالح إدارة تبني أهداف (IPLA )

المنبثق و نفايات" صفر" رامي إلى التوجه نحو هدفال "DAEGUدايجو" خاصة ما تضمنه إعالنو

 ؛الصلبة للجمعية الدولية للنفايات " ISWA 2011"  للمؤتمر العالمي االجتماع الخاص أيضا عن

 لـإقليمي كممثل  نت-بسوي التأكيد على اعتبارIPLA  للعمل على  العربي بمنطقة المشرق والمغرب

 ؛أعمالهاطوير مبادئ "صفر نفايات" بالمنطقة في اطار ت

  هدافأاالنخراط في  علىوالقطاع الخاص  المحلية الجماعاتتشجيع IPLA    تحقيقالرامية إلى 

 .على مستوى عالي للعمل على تحقيق هذا الهدفإقليمي وعقد مؤتمر  " نفاياتهدف " صفر 

 

 ات و دعم التعاون اإلقليميفي مجال تطوير الشبك

  دعم كل الشبكات والمبادرات والمشاريع الرامية إلى توطيد التعاون وتبادل الخبرات والتجارب

شبكة "سويب نت"  وبرنامج الشراكة  ومن بينها، للمخلفات اإلدارة المتكاملة في مجالوالمعلومات 

 يوبرنامج المتحدة التابع لمنظمة األمم (IPLA) المخلفاتالدولية لفائدة الجماعات المحلية إلدارة 

 وشبكة إيسوا للمفوضية األوروبية ين" التابعHorizon -2121-و"آفاق   (CIUDAD)سيوداد

(ISWA) ؛ 

 ودعوة باقي الدول العربية لالنخراط في المنظمة  "نت - شبكة سويب"المنظمة االقليمية  م توطيددع

العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والخبراء  ينطاعكافة المتدخلين المعنيين من القوكذا 

 ؛كاديميينواأل
 

مركز األمم المتحدة للتنمية و اتحاد المغرب العربيو يةالعربجامعة الدول لشكر الفرصة  نغتنمكما 

 شبكة افتشجيع أنشطة وأهدالمنتدى والتوصيات الصادرة عنه وهذا لدعم أهداف  UNCRDاإلقليمية 

وبالمناسبة  ،للمخلفاتالمتكاملة دارة اإلالقرارات ذات الصلة بب إبداء الرأي في هاوإشراكسويب نت" "

 .بالبرازيل االمزمع عقده 21قمة ريو + إلى جامعة الدول العربية و إلىنطلب رفع هذا البيان 

 

على  هافعالة في متابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن هذا المنتدى ونشربالمشاركة ال انالتزام نجددكما 

 .لمخلفاتلالمتكاملة دارة اإل قطاعوكافة المتدخلين في  بالدول المشاركة خذي القرارمستوى آ

 

 

 المــــــــــــــــــــــوالس 

 

 2152 أيار/ماي 51، في مراكش    


