
وذلك انطالقا من تجربة جهة سوس ماسة التي تنتج ما يزيد عن نصف 
ما تنتجه اململكة من املخلفات الفالحية البالستيكية

بــــدعـــمــكـــم و مــســـانـــدتـــكــــم 

يـصبح تدوير املخلفات البالستـيكـية
وســيــلـــة لــخــلـــق الــثـــروة

عـوض الــسـقــوط يف كـارثـــة بـيــئــيـة





استعمال  يف  كبرية  طفرة  املايض  القرن  سبعينيات  خالل  املغرب  عرف 
للبالستيك  مكثف  استعمال  من  ذلك  يف  بما  الحديثة  الفالحية  التقنيات 
(كالبيوت املغطاة وقنوات الري بالتنقيط...)عىل املستوى الوطني، تصل 
البالستيكية  الحاجيات  إىل ٪52 من  الخصوص  جهة سوس ماسة عىل 

الفالحية  أي مايعادل 000 30 طن سنويا.

نتيجة لذلك، طرحت ٳشكالية التخلص من مخلفات هذه التقنيات املسيئة 
يف  رميها  أو  أو طمرها  يحدثه حرقها  ملا  السواء،  عىل  ا�نسان  و  للبيئة 
دون  استخدامها  إلعادة  بيعها  حتى  أو  أرضار،  من  عشوائية  مطارح 
ٳتخاذ ا�حتياطات الالزمة. يف حني أنه كان باإلمكان ٳعادة تدويرها

و ا�ستفادة منها.

لذا وجب عىل الفالحني الوعي بما يمثله البالستيك املستعمل من ثروة اذا 
أعيد تدويره، رشيطة احرتام اإلطار القانوني يف تدبري هذا األمر.

أنفسهم  تنظيم  البالستيكية  الفالحية  املخلفات  جامعي  عىل  يجب  كما 
لضمان استمرارية ا�مداد و ضمان جودة وحدات ٳعادة  التدوير.

أمام هذه الوضعية، عملت جمعية أكروتيك برشاكة مع مؤسسة القرض 
الفالحي للمغرب للتنمية املستدامة عىل ٳطالق مبادرة جمعوية للنهوض 
بقطاع البالستيك الفالحي املستعمل، و ذلك بانجاز دراسات تشخيصية 

و تنظيم دورات توعوية و تكوينية لفائدة املشتغلني يف هذا القطاع.

و يهدف هذا الدليل الذي تم ٳنجازه ٳىل تحسيس الفالحني بأهمية الفرز 
القبيل للمخلفات البالستيكية يف ضيعاتهم حفاظا عىل صحة ا�نسان

و الطبيعة و املساهمة يف خلق اقتصاد دائري من شأنه خلق فرص عمل 
إضافية محلية.
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•

اعطوا األولوية إلعادة  التدوير و اجتنبوا ٳعادة استعمال 
املخلفات الفالحية البالستيكية التي يمكن ان تشكل خطرا عىل 

صحة اإلنسان و البيئة

حاالت • لو بعد تنظيفها يؤدي ٳىل  الفارغة و  األسمدة  األدوية و  استعمال حاويات  ٳعادة  ٳن 
تسمم خطرية بلغت نسبتها 13,4% من مجموع حاالت التسمم يف سنة 2016 و بلغ معدل 

الوفيات 3,3% وفقا إلحصائيات املركز املغربي ملحاربة التسمم و اليقظة الدوائية.

لبالستيك  املبارش  اإلستعمال  ٳعادة  ٳن 
الرتبة  املغطاة وبالستيك تغطية  البيوت 
التلوث  خطر  يف ضيعة أخرى يؤدي اىل 
عرب انتقال األمراض او بقايا املبيدات أو 

هما معا.



L’ELIMINATION DES PLASTIQUES 
AGRICOLES USAGÉS :

UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE !
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ال تقوموا  بالقضاء عىل املخلفات الفالحية البالستيكية بحرقها
مهما كانت الظروف !

• مخاطر صحية و تلويث البيئة بسبب انبعاث األدخنة ؛
• مخاطر اندالع حرائق ؛

• انبعاث الروائح الكريهة ؛
• خسائر اقتصادية ناتجة عن عدم تدوير وتثمني املخلفات الفالحية البالستيكية التي

    اصبحت مادة أولية.

• ٳن حرق النفايات يف الهواء الطلق ممنوع بمقتىض املادة السابعة من القانون 28-00 املتعلـق 
    بتدبري النفايات و التخلص منها.

• ال يمكن حـرق النفايـات ٳال يف منـشآت مخـصصـة لهذا الغرض طبقـا ملقـتـضيات املـادة 
    52 من القانون 00-28.
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ساهموا يف ٳعادة  تدوير املخلفات الفالحية البالستيكية !

ٳن التدوير امليكانيكي لجميع املخلفات الفالحية البالستيكية أو تثمينها كمادة أولية يعترب 
من أنجح الطرق للتخلص منها و يوفر عدة مزايا ايكولوجيا و تجارية و اقتصادية

و اجتماعية تتمثل فيما ييل :

تجنب مشاكل التلوث و العدوى الناجمة عن ٳعادة  استخدام أو حرق أو طمر 
املخلفات الفالحية البالستيكية

تحسني صورة مقاولتكم لدى املتعاملني معها خصوصا  األجانب منهم

تحويل مخلفاتكم الفالحية البالستيكية ٳىل مصدر ثروة يعمل عىل تأهيل 
اقتصاد دائري من شأنه أن يخلق مناصب شغل بجهتكم

تدوير البالستيك املستعمل يغني القطاع الوطني للبالستيك عن استرياد املادة 
األولية و يخفض كلفة الفاتورة الطاقية و يساهم بالتايل يف الحد من التغريات 

املناخية
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انخرطوا يف اقتصاد دائري يضمن لكم دخال إضافيا عن طريق البيع 
املبارش ملخلفاتكم الفالحية البالستيكية للمكلفني بإعادة  تدويرها !

التجفيف األفقي جهاز بثقالتجفيف بالضغطالشطفآلة تحبيبمطحنة

ٳعادة  التدوير من أجل التحويل 

االقتصاد الدائري 
وفعالية املوارد

التثمني بانتاج مواد 
بالستيكية جديدة صالحة 

ألغراض فالحية 

ٳعادة  استعمالها من طرف الفالحني

فرز و تنظيم عملية جمع 
املخلفات الفالحية 

البالستيكية
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توفري 40,5 مليون لرت من الوقود ؛

تخفيض ما يعادل 105.000 طن سنويا من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون ؛ 

يتطلب تحقيق هذه األهداف الطموحة النهوض بالقطاع الذي رشع العمل به فعليا يف ٳطار•
التعاون بني جمعية اكروتيك و مؤسسة القرض الفالحي للمغرب للتنمية املستدامة والذي ساهم

 يف ما ييل :

تنظيم حوايل 50 من العاملني يف جمع و تدوير املخلفات الفالحية البالستيكية
يف 8 تعاونيات و التي تجمعت يف "اتحاد التعاونيات بالستيك سوس" ؛

وضع خطة عمل جهـوية تمتـد عىل ثـالث سنـوات من أجـل التدبري الـجمـاعي
للمخلفات الفالحية البالستيكية بمساهمة جميع الفاعلني يف ٳطار هذه السلسلة

وكذا القطاعات الوزارية املعنية و املجلس الجهوي.

التداعيات اإليجابية عىل املستوى اإلقتصادي و البيئي و االجتماعي 
املرتتبة عن دمج الفالحة بجهة سوس ماسة باالقتصاد الدائري

ٳن طنا واحدا من البالستيك املستعمل املعالج يمكن من توفري 2.025 لرت من الوقود. •
أصل  من  املستعمل  الفالحي  البالستيك  من  طنا   20.000 تدوير  ٳعادة  فان  وعليه 

23.000 طن منتجة سنويا بالجهة يمكن من ما ييل :

التي تضم عرش وحدات  خلق "مجموعة ذات نفع اقتصادي تثمني سوس" و 
صناعية يف ٳعادة  التدوير ؛

خلـق آالف منـاصب الشغل عىل صعيد الجهة، علمـا أن هذا القطـاع يشغـل 
حاليـا 300 شخص يف تدوير 10% فقط من البالستيك الفالحي املستعمل.



األغــطــيــة البــالستــيكــيــة
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بالستيك التغطية املستعمل يف : البيوت املغطاة و األنفاق و العلف املسلوج

•

•

قوموا  بتخزين املخلفات الفالحية البالستيكية بعيدا عن العوامل الخارجية ( أشعة الشمس•
واملطر) يف انتظار بيعها لجامعيها.

بعض املمارسات الجيدة لفرز و املعالجة األولية للبالستيك 
الفالحي املستعمل

اجتنبوا ازالة األغطية البالستيكية يف الطقس الرطب تفاديا لتلويثها بالوحل ؛

ٳفصلوا األغطية البالستيكية املستعملة لتغطية الرتبة عن اللفائف البالستيكية املستعملة 
يف تغطية املحاصيل تفاديا للمزيد من التلوث بالرتبة و املياه من جهة و املبيدات الفالحية 

و األسمدة من جهة أخرى ؛ 

بالستيك تغطية الرتبة



شــبــاك و خــيــوط لتــغلــيــف
النــبــاتــات
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من أجل ٳعادة استعمال وتدوير الشبابيك وخيوط تعليق النباتات يجب تنقيتها من 
كل ما هو عالق بها من مواد معدنية ومخلفات نباتية. و يف جل األوقات يقوم بعملية 

التنظيف هاته جامعي أو معيدي تدوير املخلفات الفالحية البالستيكية.



خــراطــيــم و أنابيــب الــري
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•

•

بها  العالقة  امللوثات  تنظيفها من كافة  اعملوا عىل  الري،  أنابيب  و  ٳزالة خراطيم  بمجرد 
كالرتبة و النباتات وبالستيك التغطية و الخيوط و غريها ؛

قوموا بلفها وربطها يف ما بينها وال تستخدموا الخيوط واألسالك املعدنية يف عملية الربط ؛

حاولوا تجفيفها قدر ا�مكان وٳذا استحال تخزينها يف الداخل، قوموا بتغطيتها بغطاء واق 
من البالستيك ؛

حافظوا عىل نظافتها و ال تعرضوها للشمس لتفادي تلفها و للحصول عىل أثمنة عالية حني 
بيعها.

•

•



األوعــيــة الفــارغــة للــمبيــدات
الــزراعــيــة و األســمــدة
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• يمنع ٳعادة  استخدامها 

• يمنع رميها يف الطبيعة
• يمنع خلطها مع النفايات املنزلية

• يمنع طمرها 
• يمنع حرقها يف الهواء الطلق

تنظيم  و  الزراعية  اآلفات  مبيدات  بمراقبة  املتعلق   42.95 رقم  القانون  من   6 املادة  تنص 
االتجار فيها عىل ما ييل :

"يجب أال يستعمل يف أي حال من األحوال اللفائف أو الرباميل أو األوعية التي سبق أن احتوت 
عىل مبيدات اآلفات الزراعية إلحتواء مواد معدة لتغذية اإلنسان أو الحيوان. و يجب أن يتم 
اتالف هذه اللفائف أو الرباميل أو االوعية وفق الرشوط املتعني اإللتزام بها و املشار ٳليها يف 
القرار اإلداري باملصادقة أو يف اإلذن بالبيع، و ذلك لتجنب أي خطر قد يتعرض له اإلنسان 

و الحيوان و البيئة".

•
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•

           
   

حتى يتم الحد من التأثريات السلبية للحاويات الفارغة ملواد ذات أصل كيماوي، يجب 
اتخاذ اإلجراءات اآلتية :

األلـومنيـوم الـكـرتـون الـبـالسـتيـك

ٳىل حني  ٳليها،  الحيوانات  و  الناس  تفاديا لوصول  و مغلق  ٠خزنها يف مكان معزول 
التخلص منها باستعمال الوسائل املعتمدة.

٠الـفــرز
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واتالفها  مرات  ثالث  غسلها  يجب  للمبيدات،  الفارغة  البالستيكية  األوعية  تخزين  ٠قبل 
باحداث ثقوب فيها لجعلها غري صالحة إلعادة  اإلستخدام و ذلك باتباع املراحل التالية :

افراغ محتوى الوعاء يف عبوة 
الرشاش مع تحريكه للتمكن 
يف  الباقي  املحتوى  تدفق  من 

املقبض.

بعد افراغ محتوى الوعاء، يجب 
ثانية   30 ملدة  يتقطر  تركه 

اخرى. 

وضع السدادة عىل الوعاء.  هز الـوعاء بقوة ملدة 30 ثانيةملئ ربع الوعاء بماء نظيف
حتى تشطف الجوانب والزوايا

و املقابض.

عبوة  يف  الشطف  ماء  افراغ 
مبني  هو  كما  الرشاش 

سابقا. 

ٳعادة  املراحل من 3 اىل 6، ثالث 
الوعاء  مسك  مع  مرات 
هزه  و  الصحيحة  بالطريقة 

كما هو مبني سابقا.

ٳعادة املراحل 
من 3 اىل 6

بقي  ما  إلزالة  السدادة  شطف 
عالقا بها من محتوى الوعاء.

عىل  املوجود  امللصق  ٳزالة 
السدادة  و  الوعاء  ظهر 
املخلفات  مع  وتخزينهما 

الصلبة العادية.

احداث ثقوب يف الوعاء تالفيا 
إلعادة  استخدامه.

ثانية  ثانية 

12345

679 8
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بمجرد جمعه و فرزه، يخضع البالستيك الفالحي املستعمل للعمليات 

اآلتية من أجل ٳعادة  تدويره

الـتـمـزيـق

رقائق  شكل  عىل  يمزق 
أو قصاصات ترتاوح بني 
مربع.  سنتيمرت   4 و   2
هذه  يف  ويستخدم 
ذات  مطحنة  العملية 
مجهزة  أفقي  محور 
أخرى   و  بشفرات 

الـغـسـل

يتم غسل هذه القطع مرتني اىل ثالث مرات يف حاويات 
ترطيب  بهدف  ٳضافات  دون  فقط  البارد  باملاء  مليئة 
العنارص العالقة بها و الغري مرغوب فيها مثل الرشائط 
الالصقة، امللصقات و الغبار أو امللوثات الصلبة كالرمل 

و الحجارة. 

ما  ٳزالة  تتم  حيث  أفقي  خالط  ٳىل  ذلك  بعد  القطع  هذه  تؤخذ 
تبقى من الشوائب العالقة عن طريق احتكاك البالستيك ببعضه 

البعض.

معاكسة وغربال يسمح بمرور القطع البالستيكية املوافقة للمعايري املحددة.
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يتم وضع الرقائق النظيفة املجففة يف جهاز بثق يمكن 
تحت تأثري الحرارة و الضغط، من تحويل هذه الرقائق 

ٳىل عجينة ثم ٳىل حبيبات بالستيكية.

التـجـفيـف

ٳن استعمال مجفف صناعي يجنب جميع األخطار 
الناجمة عن التلوث.

(Extrusion)الـبـثـق

جديدة  أولية  مادة  البالستيكية  الحبيبات  هذه  تصبح 
الري  وأنابيب  البالستيكية  األغطية  صناعة  يف  تستخدم 

ومواد أخرى.
وهذا هو الهدف املقصود من عملية ٳعادة التدوير. 
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معا، ساهم الرشيكني يف إنطالق هيكلة قطاع جمع و تدوير املخلفات البالستيكية الفالحية
من خالل إنشاء اتحاد تعاونيات و مجموعة ذات نفع إقتصادي للمساهمة يف ٳحداث اقتصاد

دائري.

هذا الدليل هو ثمرة مرشوع  الجمع و التثمني املستدام للمخلفات الفالحية البالستيكية 
للتنمية  للمغرب  الفالحي  القرض  مؤسسة  من  بدعم  أكروتيك  جمعية  أنجزته  الذي 

املستدامة. 

الفالحي  القرض  مؤسسة  أنجزتها  التي  الدراسات  بعد 
تصنيف  من  مكنت  التي  و  املستدامة  للتنمية  للمغرب 
أو  منها  للتخلص  املمكنة  الخيارات  و  الفالحية  املخلفات 
لتثمينها، قامت هذه املؤسسة برتكيز جهودها عىل البالستيك 
تكون  قد  التي  و  املرضة  املخلفات  و  املستعمل  الفالحي 
وفقا  تدبريها  يحسنون  ال  الفالحون  أن  حيث  خطرية 
ملقتضيات القانون و يكون هذا عىل حساب صحة اإلنسان 

والبيئة. 

وفاءا منها ملهمة مواكبة التنمية املستدامة يف املجال الفالحي 
التكنولوجيا  باستخدام  السيما  ماسة،  سوس  جهة  يف 
الحديثة، حاولت جمعية أكروتيك إيجاد حل جذري ملعالجة 
الفالحية  البالستيكية  املخلفات  من  األطنان  آالف  مشكلة 
التي تنتجها الجهة كل سنة و ذلك عن طريق هيكلة قطاع 

جمع و ٳعادة  تدوير املخلفات البالستيكية.

يهدف هذا الدليل إىل تحسيس وتوعية الفالحني حول املمارسات القبلية الجيدة لتحسني 
عملية جمع وإعادة تدوير املخلفات البالستيكية وبالتايل بيعها بأفضل ثمن.


