ف�صل النفايات
يف �أملانيا
يو�ض��ع ق��رب كل مبن��ى �س��كني يف املاني��ا حاوي��ات ملختل��ف ان��واع
القمامة/النفاي��ات والت��ي تق��وم ��شركة التنظيف��ات يف املدين��ة
بتفريغه��ا ب�إنتظ��ام .ومن خالل ف�صل النفاي��ات يف حاويات خمتلفة
بالإم��كان �إع��ادة تدوي��ر بع�ضه��ا .وت�ش��مل النفاي��ات املمك��ن �إع��ادة
تدويره��ا النفاي��ات البيولوجي��ة ،النفايات الورقي��ة ،نفايات التعبئة
والتغليف والزجاج القدمي .وهناك ق�س��م من النفايات ال ميكن �إعادة
تدويرها يطلق عليها �إ�سم النفايات املتبقية ويتم و�ضعها يف حاوية
النفاي��ات املتبقي��ة اخلا�ص��ة بها.

حاويات خمتلفة لف�صل
النفايات بجانب مبنى ال�سكن

�إ َّدخر من خالل
ف�صل النفايات

�أغل��ى التكالي��ف ه��ي تل��ك الت��ي ُت��صرف عل��ى التخل�ص م��ن النفايات قم بتفريغ �صناديق نفايات امل�س��كن يف حاويات النفايات املماثلة
املتبقي��ة .يت��م �إ�س��تيفاءهذه التكالي��ف م��ن امل�س��تاجرين م��ن خ�لال املو�ضوعة بجانب املبنى ال�سكني.
�إ�ضافته��ا �إىل تكالي��ف الإيج��ار الإ�ضافي��ة الأخ��رى .وكلم��ا نق�ص��ت
النفاي��ات املتبقي��ة ينق���ص عدد حاوي��ات النفاي��ات الواجب و�ضعها
ره��ن الت��صرف ،وبذل��ك تنخف���ض تكالي��ف امل�س��ت�أجرين.

ن�صيحة � : 2ضع القمامة دائما يف احلاوية ولي�س بجانبها.
ن�صيحة � : 1ضعوا النفايات يف املنزل يف حاويات نفايات
منف�صلة وفقا لنوعيتها.
الزجاج القدمي

•
•

اوعية تغليف زجاجية
زجاجاتامل�شاريب

•
•
•
•

ن�صيحة  : 3غالبا ما يكون ب�إمكانك التخل�ص من الزجاج
القدمي بو�ضعه يف حاويات الزجاج القدمي املعدة للعموم.

النفايات املتبقية

نفايات تعليب وتغليف

اللمبات
حفا�ضات الأوالد
م�ستلزمات النظافة
الفوطال�صحية
�أكيا�س غبار املكن�سة
الكهربائة

كرتون �أو ورق تغليف
عليه العالمة اخل�رضاء
بال�ستيك
�أوعية امل�شاريب
البال�ستيكية

•
•
•

نفايات ورقية

•
•
•
•
•

ورق التغليف
الكرتون
املنا�شري
ال�صحف
الكرتون املقوى

نفايات بيولوجية/ع�ضوية

•
•
•
•
•
•
•

بقايا اخل�ضار
بقايا الفاكهة
خبز قدمي
ق�شورالبي�ض
نفاياتاحلديقة
تفل /روا�سب القهوة
ح�سك وعظام ال�سمك

ف�صل النفايات يف املانيا

النفايات ذات احلجم الكبري
تو�ص��ف �ضخم��ة تل��ك الأ�ش��ياء الكب�يرة احلج��م الت��ي يف��وق حجمه��ا حاوي��ات النفاي��ات مث��ل
الفر���ش وقطع الأثاث والرثيات وال�س��جاد ومقاعد الأوالد والرفوف والكرا�س��ي واحلقائب الخ.
يت��م جم��ع النفاي��ات ال�ضخم��ة �إم��ا م��ن قب��ل ��شركة التخل�ص م��ن النفايات ال�ضخم��ة �أو يتم
ت�س��ليمها �إىل مرك��ز �إعادة التدوير.
�إلتق��اط النفاي��ات ال�ضخم��ة� :إبح��ث يف �ش��بكة الإنرتن��ت حت��ت عب��ارة "التق��اط النفاي��ات
ال�ضخمة" وا�س��م مدينتك عن ��شركة منا�س��بة .ميكنك الإتفاق مع ال��شركة على موعد الت�س��ليم.
وغالب� ًا م��ا يق��وم امل�ؤج��ر بالإتفاق عل��ى مواعيد لكامل م�س��ت�أجري املبنى لإلتق��اط النفايات
الكبرية.
ن�صيحة � :4إنتبه �إىل �إمكانية وجود �إختالفات يف الأ�سعار ويف �إتفاقات �إعطاء
املواعيد.
ت�س��ليم النفاي��ات ال�ضخم��ة :ميكن��ك التخل���ص م��ن النفاي��ات ال�ضخم��ة وت�س��ليمها يف مرك��ز
�إع��ادة التدوي��ر يف مدينت��ك.
ن�صيحة  :5ميكنك الإ�ستعالم عن عناوين و�أ�سعار و�ساعات عمل مراكز �إعادة التدوير
من �إدارة املدينة �أو يف �شبكة الإنرتنت.

النفايات اخلا�صة/الإ�ستثنائية /اخلطرة
حتت��وي البطاري��ات القدمي��ة بجمي��ع �أنواعه��ا عل��ى م��واد �س��امة ويج��ب ع��دم و�ضعه��ا م��ع
النفاي��ات املتبقي��ة.
ن�صيحة  :6يوجد يف معظم حمالت ال�سوبر ماركت �صناديق جلمع هذه البطاريات.
ال يجوز و�ضع الأدوية التي مل تعد بحاجة اليها يف حاويات النفايات املتبقية.
ن�صيحة  :7ميكن ت�سليم هذه الأدوية �إىل ال�صيدلية �أو �إىل مركز التدوير.

نظاف��ة املم��رات ،وال�س�لامل ،وامل�س��ارات ،والفن��اء والط��رق واملناط��ق اخل�رضاء جتع��ل مبانينا ومدننا جديرة ب�أن نعي���ش فيها .وي�ش��كل ف�صل
النفاي��ات �أح��د منطلق��ات ذلك .يرجى االن�ضمام �إلينا والعمل معنا �س��وية.

AKADEMIE
�إ ب ز ـ مركز التعليم الأوروبي للإ�سكان والعقارات ـ م�ؤ�س�سة غري ربحية
EBZ – Europäisches Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft – gemeinnützige Stiftung | Springorumallee 20 | D-44795 Bochum | Tel.: 0234 9447-575 | akademie@e-b-z.de

