
نفايات

الطبيعة والمصدر

الفرز والتخزين واالسترجاع 

التثمين

بالنسبة للمنتجات شديدة 
االشتعال (اإليثرات)، يجب 

تخزين السوائل في حاويات 
آمنة للسوائل القابلة لالنفجار 

والقابلة لالشتعال.

األدوية المختلطة منتهية 
الصالحية بما في ذلك 

عبواتها

اإلطار القانوني
قانــون رقــم 01-19 مــؤرخ فــي 12 ديســمبر ســنة 2001، 

يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. 
مرســوم تنفيذي رقم 03-477 مؤرخ في 15 شــوال عام 
1424 الموافــق 9 ديســمبر ســنة 2003، يحــدد كيفيــات 
النفايــات  لتســيير  الوطنــي  المخطــط  إعــداد  وإجــراءات 

الخاصة ونشره ومراجعته.
القرار

قــرار مــؤرخ فــي 7 ربيــع األول عــام 1429 الموافــق 15 
اللجنــة  2008، يتضمــن تعييــن أعضــاء  مــارس ســنمة 
النفايــات  لتســيير  الوطنــي  المخطــط  بإعــداد  المكلفــة 

الخاصة.
مرســوم تنفيــذي رقــم 04-199 مــؤرخ فــي أول جمــادى 
الثانيــة عــام 1425 الموافــق 19 يوليو ســنة 2004، يحدد 
نفايــات  لمعالجــة  العمومــي  النظــام  إنشــاء  كيفيــات 

التغليف وتنظيمه وسيره وتمويله. 
مرســوم تنفيــذي رقــم 04-409 مــؤرخ فــي 2 ذي القعــدة 
عــام 1425 الموافــق 14 ديســمبر ســنة 2004، يحــدد 

كيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة.
القرارات الوزارية المشتركة

قــرار وزاري مشــترك مــؤّرخ فــي 26 شــّوال عــام 1434 
الموافــق 2 ســبتمبر ســنة2013، يحــدد محتــوى ملــف 
طلــب رخصــة نقــل النفايــات الخاصــة الخطــرة وكيفيــات 

منح الرخصة وكذا خصائصها التقنية.
قــرار وزاري مشــترك مــؤّرخ فــي 26 شــّوال عــام 1434 
الخصائــص  يحــدد   ،2013 ســنة  ســبتمبر   2 الموافــق 

التقنية الملصقات النفايات الخاصة الخطرة.
مرســوم تنفيــذي رقــم 04-410 مــؤرخ فــي 2 ذي القعــدة 
عــام 1425 الموافــق 14 ديســمبر ســنة 2004، يحــدد 
معالجــة  منشــآت  واســتغالل  لتهيئــة  العامــة  القواعــد 
ــى مســتوى هــذه  ــات عل ــول النفاي ــات وشــروط قب النفاي

المنشآت.
مرســوم تنفيــذي رقــم 05-314 مــؤرخ في 6 شــعبان عام 
1426 الموافــق 10 ســبتمبر ســنة 2005 يحــدد كيفيــات 
النفايــات  حائــزي  و/أو  منتجــي  التجمعــات  االعتمــاد 

الخاصة.
مرســوم تنفيــذي رقــم 05-315 مــؤرخ في 6 شــعبان عام 
1426 الموافــق 10 ســبتمبر ســنة 2005 يحــدد الكيفيات 

التصريح النفايات الخاصة الخطرة.
مرســوم تنفيــذي رقــم 06-104 مــؤرخ فــي 29 محرم عام 
1427 الموافــق 28 فبرايــر ســنة 2006، يحــدد قائمــة 

النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة.
مرســوم تنفيــذي رقــم 09-19 مــؤرخ فــي 23 محــرم عــام 
1430 الموافــق 20 ينايــر ســنة 2009، يتضمــن تنظيــم 

نشاط جمع النفايات الخاصة.
مرســوم تنفيــذي رقــم 19-10 مــؤرخ فــي 16 جمــادى 
األولــى عــام 1440 الموافــق 23 جانفــي ســنة 2019، 

ينظم تصدير النفايات الخاصة الخطرة.

المواد الكيمائية
التصنيف: النفايات الخاصة (خ)  /  النفايات الخاصة الخطرة (خ.خ)

يمكن أن تنتج النفايات الكيميائية عن عدة أنشطة صناعية:

المواد الكيميائية المخبرية التي تتكون من 
أو تحتوي على مواد خطرة، بما في ذلك 

مخاليط المواد الكيميائية المخبرية

المواد الكيميائية العضوية التي 
تحتوي على مواد خطرة ، يتم 

التخلص منها

المواد الكيميائية التي 
تحتوي على مواد خطرة 

أو تحتوي عليها

الحمأة الناتجة عن المعالجات الفيزيائية 
والكيميائية المحتوية على مواد خطرة

الدهانات بما في كيماويات التصوير
ذلك حاوياتها

زيوت الطبخ و / أو 
الصناعية المستعملة

المنظفات بما 
في ذلك عبواتها

المبيدات الصلبة و / أو 
السائلة بما في ذلك 

عبواتها

المنتجات السامة المجمعة 
بخالف مبيدات اآلفات بما 

في ذلك عبواتها

إمكانيات المعالجة المسبقة والمعالجة الداخلية:
يمثــل تقطيــر المذيبــات مخاطــر كبيــرة مــن حيــث القابليــة لالشــتعال واالنفجــار. يجــب حظــره 

من حيث المبدأ.
المعالجة الخارجية:

حرق السوائل العضوية 
في مركز حرق مرخص.

التجديد الصناعي ممكن إذا كانت تحتوي 
على أقل من 30 ٪ شوائب وكانت 

الكميات المعنية كبيرة.

أمثلة على التغليف : حاويات ، نوع قوارير من 5 إلى 10 لترات من البولي إيثيلين 
(PEHD)  ذو كثافة عالية  لالستخدام الفردي ، مزودة بغطاء الضغط الزائد. الحاويات 
المستقرة التي يمكن التحكم فيها والتي يتم تحديدها من خالل وضع العالمات على 

"السوائل العضوية المهلجنة" أو "غير المهلجنة" ورسم تخطيطي "منتج قابل 
لالشتعال" مثبت على جانب واحد

يفضل استخدام قمع 
الصمامات للتعبئة في 

موقع اإلنتاج.

احترام حجم التخزين 
للحاويات.


