














•







حومتي 
 طيارة

الجانب 
 االتصالي

الجانب 
 التوعوي

الجانب 
 اإلعالمي

الجانب 
 اإلجرائي





 المواطن

 الجمعية البلدية





 تواصل القرب الوطني تواصل على المستوى

وسائل اإلعالم وشبكات التواصل : الوسائط-

 (يوتوب، تويتر، فايسوك)االجتماعي 

مستعملي  ربات البيوت،: األطراف المعنية-

العمومية  الفضاءاتالطريق العام، رواد 

 ...التربوية، والشواطئ والحدائق، المؤسسات 

عدم اإللقاء بمعلبات : المستهدفة السلوكات-

السجائر والمعلبات المعدنية والبالستيكية 

للمشروبات في الفضاء العام، تفادي التخلص 

 ...الفضالت،العشوائي من 

 أهالي بلديات، جمعيات،: األطراف-

 porte à تحسيسية،اجتماعات : الوسائط-

porte تحسيسية، وسائل بيداغوجية، دعائم... 

ربات البيوت، سكان الحي، : األطراف المعنية-

أصحاب المحالت التجارية، المؤسسات 

 ...التربوية،

احترام توقيت إخراج : المستهدفة السلوكات-

الفضالت، وضع الفضالت بمواقع التجميع، 

تواتر مرور الشاحنات، تعهد  برزنامةااللتزام 

 ...الحاويات،





 الوكالة

  المصاحبة في تنفيذ

البرنامج بالتنسيق مع 

 البلديات والجمعيات

  توووفير الوودعم المووادي

 للجمعية اللوجستيو 

  التقييم الدوري لمدى تقدم البرنوامج موخ لوالل التقوارير المعودة

 مخ طرف الجمعية والزيارات الميدانية لألحياء





 اجلمعية

 تنظوووويم وتناوووويط التظووووا رات

الموجهوووووووة  لوووووووى  التحسيسوووووووية

الموووووووووووواطنيخ والم سسوووووووووووات 

التربويوووووووة وكافوووووووة المعنيووووووويخ 

 بالمنظومة بالتنسيق مع البلدية

 معلووم ”وتعيوويخ اقتووراا األحيوواء

 بالتنسيق مع البلدية“ الحومة

 جموووع النفايوووات  رزناموووة عوووداد

بالتنسووويق موووع مصووولحة النظافووووة 
 “معلم الحومة“و

  المتابعووة الدوريووة لموودى تقوودم البرنووامج وتوو  ير

 على مستوى جمع ونقل النفايات المنزلية





 معلم احلومة

 الت بووووت مووووخ موووورور اوووواحنات

 الجمع في األوقات المبرمجة

 الحووورل علوووى احتووورام قواعووود

 الجمع و بالغ المعلومة

 ميدانية أسبوعية  بزيارتالقيام

 قبل أو   ر عمليات الجمع

  الت بوووووت موووووخ توقيوووووت  لووووورا

النفايووات مووخ المنووازل   وور موورور 

 الااحنات

 ومسوو ولعقوود اجتماعووات اووهرية مووع الجمعيووة 

 مصلحة النظافة لتقييم ومناقاة تطور الحملة























  برام اتفاقية بيخ الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والجمعيات الاريكة •

عليو  االتفاقيوة المبرموة بويخ  تونل عداد التقوارير الدوريوة لمودى تقودم البرنوامج طبقوا لموا  •

 :الطرفيخ كما يلي

   ر مرور اهر على انطالق البرنامج: التقرير األول -

 عند نهاية ال ال ي األول مخ انطالق البرنامج: التقرير ال اني -

 عند نهاية ال ال ي ال اني مخ انطالق البرنامج: التقرير ال الث -

 عند انتهاء ال ال ي ال الث مخ انطالق البرنامج: التقرير الرابع -

 عند انتهاء البرنامج: التقرير النهائي -

 





 2013لسنة  5183 عداد ملف الجمعية للحصول على التمويل العمومي طبقا لألمر عدد  •

تنظيم ملتقى نصف مرحلي يجمع كافة األطراف الاريكة، قصد متابعة وتقييم المرحلوة األولوى موخ  •

 على أخ يتم اإلعالخ عخ موعد  في اإلباخ طبقا لمدى تقدم البرنامج. البرنامج

تنظويم ملتقووى لتوامي يجمووع كافوة األطووراف الاوريكة ويلصوول للتقيويم النهووائي للبرنوامج ودراسووة  •

 مكانية تجديد االتفاقيات مع الجمعيات الاريكة مخ جهة، ومخ جهة ألورى توسويع البرنوامج لياومل 

 بلديات وجهات ألرى

 







 و ائق عامة
 النظام األساسي للجمعية

 نسلة مخ  عالخ تكويخ الجمعية

 قائمة المسيريخ والو ائق الم بتة لم  التهم

 ومسيريها الجهويةقائمة الفروع 

 (د.أ 100أك ر مخ )تقرير مراقب الحسابات 

 نسلة مخ آلر تقرير موج   لى دائرة الحسابات

 آلر تقرير أدبي ومالي مصادق علي  في جلسة عامة

 نسلة مخ سجل النااطات والمااريع

 نسلة مخ آلر محضر جلسة انتلابية

 وضعية الجمعية تجا   دارة الجباية والصناديق االجتماعية

 2011-88مخ األمر  41الو ائق الم بتة لتقيد الجمعية بمقتضيات الفصل 

 التزام معرف باإلمضاء





 أو في  طار اتفاقية اراكة للتراحو ائق لاصة بالمااركة في الدعوة 

 دراسة اقتصادية للماروع

 رزنامة التنفيذ وتكلفة كل مرحلة

  يكل تمويل الماروع

 التماي المقترا إلنجاز الماروع والنتائج المرتقبة

 السيرة الذاتية ألعضاء الفريق المارف



 موج  للجمعيات األ لية بالجهة“حومتي طيارة”اإلعالخ عخ طلب  بداء الرغبة للمااركة في حملة ، : 

 15  2016فيفري 

يوم  عالمي للجمعيات التي أبدت رغبتها في المااركة في الحملة : 

 21  2016فيفري 

التيار للقائمة النهائية للجمعيات المااركة في الحملة : 

 01  2016مارس 

دورة تكوينية للجمعيات المااركة في الحملة والبلديات المعنية : 

 5 – 6  2016مارس 

 المدني مضاء المي اق بيخ الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وبرنامج دعم المجتمع:  

 05 2016 ماي 

 للحملةاالنطالق الرسمي:  

  2016بداية اهر جواخ 





 شكرا على المتابعة


