
  2010دورة فبراير                   المجلس الجماعي لمدينة مراآش
    جلسة علنية                                                  
           

 المقـــــــرر                         
  

  
  

ر     هر فبراي ـة لش ـه العادي ـي دورت ـد ف ـش المنعق ـة مراآ ـي لمدين ـس الجماع 2010إن المجل

اء  يوم جلسة(   د السـادس         )    09/3/2010 الثالث اعي بشارع محم بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجم

ـدين        ة مراآش وبمحضر السي اعي لمدين تحت رئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجم

  .سعيد النظيفي ممثال للسلطة اإلداريـة المحلية ومصطفى ايكان رئيس قسـم الجماعات المحليـة بالواليـة 

م ب      أعماله المتعلقةوعنـد دراستـه للنقطة الخامسة عشرة من جـدول  ة االرضية رق  800بتخصيص البقع

اء ذات الصك            1بالمسيرة  اء والكهرب ع الم ة المستقلة لتوزي ة للوآال ة التابع ة التجاري حرف ب المتواجدة قرب الوآال

  . لبناء مسجد 2م 981مساحتها  50617/04العقاري عدد 
  

  .تقديـم تقريـر اللجنـة المكلفـة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة حـول النقطـةوبعـد 

  2م 981وليس  2م 1981وبعـد اإلشارة إلى أن الموضوع يتعلق بقطعتين أرضيتين مساحتهما اإلجمالية  

  وبعــد المناقشــــة للموضـــوع 

  وبعــد إجـراء التصويت طبقا للقانـون 
  

   يلــي ما يقـــرر                   
  

يتين             ين أرض يص بقعت ى تخص رين عل ائه الحاض اع أعض راآش باجم ة م ـي لمدين ـس الجماع ـق المجل واف

اء         1متواجدتين بالمسيرة  اء لبن ـاء والكهرب ع الم ـة المستقلة لتوزي ـة للوآال حرف ب قـرب الوآالـة التجاريـة التابع

  . مسجـد 

ى ▪ ة األرضية األول م :  القطع دد  800رق اري ع احتها  50617/04صكها العق ة  2م 981مس ة للدول المنتمي

 .الملك الخاص وهي عبارة عن قطعة أرضية عارية مخصصة آمنطقة خضراء
  

ران     2م 1080مساحتها  50618/04صكها العقاري عدد  801رقم :  القطعة األرضية الثانية ▪ ة العم في ملكي

  وهـي عبارة عن قطعة أرضية عارية مخصصة لمرفق إداري 
  

 

  

  

  آاتـب المجلــس                  رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراآش           

  محمد نكيـل              فاطمة الزهراء المنصوري       
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ر     هر فبراي ـة لش ـه العادي ـي دورت ـد ف ـش المنعق ـة مراآ ـي لمدين ـس الجماع 2010إن المجل

اء  يوم جلسة(   د السـادس         )    09/3/2010 الثالث اعي بشارع محم بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجم

ة مراآش وبمحضر السيـ       اعي لمدين دين تحت رئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجم

  .سعيد النظيفي ممثال للسلطة اإلداريـة المحلية ومصطفى ايكان رئيس قسـم الجماعات المحليـة بالواليـة 

ه المتعلق  ـدول أعمال ن ج ابعة عشرة م ة الس ـه للنقط ـد دراست دد  ةـوعن اعي ع رار التنظيمي الجم يم الق  2بتتم

اريخ  ل  1بت ق بالوقاي  2006ابري حية والبيئ ـالمتعل ة مراآ ة ـة الص ة لمدين ل يتعل ـوالنظاف افة فص دبير ـش بإض ق بت

  . النفايات الطبية والكيماوية
  

  .وبعـد تقديـم تقريـر اللجنـة المكلفـة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة حـول النقطـة 

  .45وبعــد المناقشـة وادخـال تعديـل على الفصل  

  وبعــد إجـراء التصويت طبقا للقانـون 
  

   يلــي ما يقـــرر                   
  

من  45وافـق المجلـس الجماعـي لمدينة مراآش بإجماع أعضائه الحاضرين على تعديل وتتميم الفصل 

المتعلق بالوقاية الصحية والبيئة والنظافة لمدينة مراآش على  1/4/2006بتاريخ  2القرار التنظيمي الجماعي عدد 

  :النحو االتـي 

  : 45ل ــــالفص

يجب على المؤسسات الطبية واالستشفائية عامة آانت او خاصة وآذا المراآز الصحية والمختبرات 

 25في  الصادر 139.09.02الطبية والبيطرية التي تنتج نفايات طبية وصيدلية آما هي محددة في المرسوم رقم 

ية القيام بفرزها وجمعها المتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدل)  2009 ماي 21(  1430جمادى األولى 

وتخزينها ونقلها على نفقتها إلى األماآن المخصصة لتثمينها او التخلص منها طبقا للوسائل والمساطر المنصوص 

  .المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها وآذا المرسوم التطبيقي المذآور أعــاله 28.00عليها في القانون رقـم 

ان تضع نظام تدبير داخلي للنفايات الطبية والصيدلية طبقا لمقتضيات  آما يتعين على هـذه المؤسسات

  .نفس المرســوم

  

يمنع التخلص من النفايات الطبية والصيدلية عن طريق طمرها في أماآن إنتاجها أو تصريفها بشبكة 

  .الصرف الصحي



واألشخاص الذين يخضع لمراقبة دورية من قبل المكتب الجماعي لحفظ الصحة مستغلو المنشآت 

يقومون بصفة مهنية بجمع النفايات ونقلها أو بعمليات التخلص منها أو تثمينها سواء لحسابهم أو لحساب الغير، 

ويتعين عليهم لهذه الغاية تزويد مراقبي المكتب الجماعي لحفظ الصحة بكل المعلومات الضرورية مع تقديم شهادة 

  .في معالجة النفايات الطبية تثبت التعاقد مع إحدى الشرآات المختصة 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آاتـب المجلــس                  رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراآش           

  محمد نكيـل              فاطمة الزهراء المنصوري       
  

 


