
نفايات

مصير المنسوجات المتسخة

الطبيعة والمصدر

الفرز والتخزين واالسترجاع 

التثمين

التصنيف: النفايات المنزلية والمشابهة لها (م م) / النفايات الخطرة الخاصة (خ خ)

المنسوجات

أمثلة على نفايات النسيج
االفتراضــي،  عمرهــا  انتهــى  التــي  التقنيــة  واألقمشــة  المســتعملة،  واالقمشــة  المالبــس 
القصاصــات الناتجــة عــن الغــزل والطحــن، والنســيج، والحياكــة أو التشــطيب، وفضــالت النســيج، 

وفضالت القطع، ونفايات تغليف المنسوجات، والكتان ...

األنواع:
تنقسم المنسوجات بعد تحولها الي 

• المنسوجات غير المتسخة
• المنسوجات المتسخة

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

بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها
ــي 6 رمضــان 1423  ــؤرخ ف ــم 02-372 م ــذي رق مرســوم تنفي

الموافق 11 نوفمبر 2002، 
مرســوم تنفيذي رقم 03-477 مؤرخ في 15 شــوال عام 1424 
الموافــق 9 ديســمبر ســنة 2003، يحــدد كيفيــات وإجــراءات 
الخاصــة ونشــره  النفايــات  لتســيير  الوطنــي  المخطــط  إعــداد 

ومراجعته.
مرســوم تنفيــذي رقــم 04-199 مــؤرخ فــي أول جمــادى الثانيــة 
عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات إنشاء 
النظــام العمومــي لمعالجــة نفايــات التغليــف وتنظيمــه وســيره 

وتمويله.
مرســوم تنفيذي رقم 03-477 مؤرخ في 15 شــوال عام 1424 
الموافــق 9 ديســمبر ســنة 2003، يحــدد كيفيــات وإجــراءات 
ــات الخاصــة ونشــره و  ــي لتســيير النفاي ــداد المخطــط الوطن إع

مراجعته
المرســوم تنفيــذي رقــم 04-409 مــؤرخ فــي 2ذي القعــدة عــام 
نقــل  كيفيــات  يحــدد   ،2004 ديســمبر   14 الموافــق   1425

النفايات الخطرة الخاصة
مرســوم تنفيــذي رقــم 04-410 مــؤرخ فــي 2 ذي القعــدة عــام 
1425 الموافق 14 ديســمبر ســنة 2004، يحدد القواعد العامة 
ــول  ــات وشــروط قب ــة واســتغالل منشــآت معالجــة النفاي لتهيئ

النفايات على مستوى هذه المنشآت.
مرســوم تنفيــذي رقــم 2006-104 مــؤرخ فــي 29 محــرم عــام 
1427 الموافــق 28 فبرايــر ســنة 2006، يحــدد قائمــة النفايــات 

بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة
مرســوم تنفيذي رقم 05-314 ممضي في 10 ســبتمبر 2005 
ــات  ــزي النفاي ــات اعتمــاد تجمعــات منتجــي و/أو حائ يحــدد كيفي
الخاصــة، مرســوم تنفيــذي رقــم 07-205 ممضي في 30 يونيو 
2007 يحــدد كيفيــات وإجــراءات إعــداد المخطــط البلــدي لتســيير 

النفايات المنزلية وما شابهها ونشره ومراجعته
مرســوم تنفيذي رقم 05-315 ممضي في 10 ســبتمبر 2005 

يحدد كيفيات التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة،
مرســوم تنفيذي رقم 06-104 الموافق 28 فبراير ســنة 2006 

يحدد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة
مرســوم تنفيذي رقم 2007-205 مؤرخ في 15 جمادى الثانية 
عــام 1428 الموافــق 30 يونيــو ســنة 2007، يحــدد كيفيــات 
ــة  ــات المنزلي وإجــراءات وإعــداد المخطــط البلــدي لتســيير النفاي

وما شابهها ونشره ومراجعته.
مرسوم تنفيذي رقم 2009-19 مؤرخ في 23 محرم عام 1430 
الموافــق 20 ينايــر ســنة 2009، يتضمــن تنظيــم نشــاط جمــع 

النفايات الخاصة
مرســوم تنفيــذي رقــم 09-19 المــؤرخ فــي 23 محــرم 1430 
الموافــق لـــ 20 ينايــر 2009 المتضمــن تنظيــم نشــاط جمــع 

النفايات الخاصة
مرســوم تنفيــذي رقــم 19-10 مــؤرخ فــي 16 جمــادي األولــى 
عــام 1440 هـــ الموافــق 23 ينايــر ســنة 2019 م ، ينظــم تصدير 

النفايات الخاصة الخطرة.

تأتي نفايات المنسوجات من مصدرين رئيسيين:

النفايات الجديدة 
وفضالت اإلنتاج 

الناتجة عن صناعة 
النسيج

االقمشة والمنسوجات 
المستعملة الصادرة من 

المنازل أو الشركات

في نظر البعض يمكن تصنيف نفايات النسيج المتسخة ضمن

النفايات الطبية الخطرة المعدية حتى تتم معالجتها تمر عبر هذا الفرع.

من قبل متخصصين في 
النفايات المتسخة لالنضمام 
الي فرع محدد وذلك إلعادة 

تدويرها

الجمع
من طرف منظمات خيرية 
وشركات إعادة االستعمال 

التي تجمع المنسوجات 
المستعملة

عن طريق نقاط اإلنزال الطوعي 
(الحاويات المتاحة للسكان في 

األماكن العامة) أو في مراكز 
إعادة التدوير

بعد الجمع والفرز، يمكن استخدام هذه المنسوجات 
للمسح الصناعي، أو يمكن أن تتلف من أجل الحصول 

على مواد يمكن إعادة تدويرها بشكل جديد (صناعة 
البطانيات، والسجاد، وما إلى ذلك) أو التي يمكن 

استخدامها في العزل الحراري (متيس ; تناوب)

يتم حرق نفايات النسيج، 
التي ال يمكن استعادتها، 

في محطات الحرق

تثمين المواد 

مصير المنسوجات الغير متسخة

الطاقة المسترجعة

في بعض الحاالت، يمكن غسل 
المنسوجات المتسخة (عند درجة حرارة 

عالية) ثم يتم معالجته عن طريق 
العملية التقليدية.

يجب معالجتها قبل التخلص منها. 
ودلك بحرقها في مصانع متخصصة.


