
نفايات بيولوجية/ع�ضوية     نفايات تعليب وتغليف نفايات ورقية     النفايات املتبقية    الزجاج القدمي 

ف�ضل النفايات 
يف اأملانيا

يو�س��ع ق��رب كل مبن��ى �س��كني يف املاني��ا حاوي��ات ملختل��ف ان��واع 
املدين��ة  التنظيف��ات يف  ���ركة  تق��وم  والت��ي  القمامة/النفاي��ات 
بتفريغه��ا باإنتظ��ام. ومن خالل ف�سل النفاي��ات يف حاويات خمتلفة 
بالإم��كان اإع��ادة تدوي��ر بع�سه��ا. وت�ض��مل النفاي��ات املمك��ن اإع��ادة 
تدويره��ا النفاي��ات البيولوجي��ة، النفايات الورقي��ة، نفايات التعبئة 
والتغليف والزجاج القدمي. وهناك ق�س��م من النفايات ل ميكن اإعادة 
تدويرها يطلق عليها اإ�ضم النفايات املتبقية ويتم و�سعها يف حاوية 

النفاي��ات املتبقي��ة اخلا�س��ة بها.

اأغل��ى التكالي��ف ه��ي تل��ك الت��ي ُت���رف عل��ى التخل�ص م��ن النفايات 
املتبقي��ة. يت��م اإ�س��تيفاءهذه التكالي��ف م��ن امل�س��تاجرين م��ن خ��الل 
اإ�سافته��ا اإىل تكالي��ف الإيج��ار الإ�سافي��ة الأخ��رى. وكلم��ا نق�س��ت 
النفاي��ات املتبقي��ة  ينق���ص عدد حاوي��ات النفاي��ات الواجب و�سعها 

ره��ن الت���رف، وبذل��ك تنخف���ص تكالي��ف امل�س��تاأجرين.

قم بتفريغ �سناديق نفايات امل�س��كن يف حاويات النفايات املماثلة 
املو�سوعة بجانب املبنى ال�سكني.

ف�ضل النفاياتاإدَّخر من خالل 
حاويات خمتلفة لف�ضل 

النفايات بجانب مبنى ال�ضكن

ن�صيحة 1 : �ضعوا النفايات يف املنزل يف حاويات نفايات 
منف�ضلة وفقا لنوعيتها.

ن�صيحة 2 : �صع القمامة دائما يف احلاوية ولي�س بجانبها.

ن�صيحة 3 : غالبا ما يكون باإمكانك التخل�س من الزجاج 
القدمي بو�صعه يف حاويات الزجاج القدمي املعدة للعموم. 

بقايا اخل�سار     •
بقايا الفاكهة  •

خبز قدمي  •
ق�سور البي�ص  •

نفايات احلديقة        •
تفل/ روا�سب القهوة      •

ح�سك وعظام ال�سمك                 •

ورق التغليف        •
الكرتون   •
املنا�سري  •
ال�سحف  •

الكرتون املقوى  •
   

كرتون اأو ورق تغليف   •
عليه العالمة اخل�راء  

بال�ستيك  •
اأوعية امل�ساريب   •

البال�ستيكية  

اللمبات     •
حفا�سات الأولد  •

م�ستلزمات النظافة   •
الفوط ال�سحية  

اأكيا�ص غبار املكن�سة  •
  الكهربائة  

   

اوعية تغليف زجاجية      •
زجاجات امل�ساريب  •
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AKADEMIE

تو�س��ف �سخم��ة تل��ك الأ�س��ياء الكب��رية احلج��م  الت��ي يف��وق حجمه��ا حاوي��ات النفاي��ات مث��ل 
الفر���ص وقطع الأثاث والرثيات وال�س��جاد ومقاعد الأولد والرفوف والكرا�س��ي واحلقائب الخ. 

يت��م جم��ع النفاي��ات ال�ضخم��ة اإم��ا م��ن قب��ل ���ركة التخل�ص م��ن النفايات ال�ضخم��ة  اأو يتم 
ت�ض��ليمها اإىل مرك��ز اإعادة التدوير. 

اإلتق��اط النفاي��ات ال�سخم��ة: اإبح��ث يف �س��بكة الإنرتن��ت حت��ت عب��ارة "التق��اط النفاي��ات 
ال�سخمة" وا�س��م مدينتك عن ���ركة منا�س��بة. ميكنك الإتفاق مع ال���ركة على موعد الت�س��ليم. 
وغالب��ًا م��ا يق��وم املوؤج��ر بالإتفاق عل��ى مواعيد لكامل م�س��تاأجري املبنى لإلتق��اط النفايات 

الكبرية. 

ف�ضل النفايات يف املانيا  

النفايات ذات احلجم الكبري

النفايات اخلا�ضة/الإ�ضتثنائية/ اخلطرة

ن�صيحة 4: اإنتبه اإىل اإمكانية وجود اإختالفات يف الأ�ضعار ويف اإتفاقات اإعطاء 
املواعيد.  

ن�صيحة 5: ميكنك الإ�ضتعالم عن عناوين واأ�ضعار و�ضاعات عمل مراكز اإعادة التدوير 
من اإدارة املدينة اأو يف �ضبكة الإنرتنت.  

ن�صيحة 6: يوجد يف معظم حمالت ال�ضوبر ماركت �ضناديق جلمع هذه البطاريات. 
ل يجوز و�ضع الأدوية التي مل تعد بحاجة اليها يف حاويات النفايات املتبقية. 

ن�صيحة 7: ميكن ت�ضليم هذه الأدوية اإىل ال�ضيدلية اأو اإىل مركز التدوير.

ت�ض��ليم النفاي��ات ال�ضخم��ة: ميكن��ك التخل���ص م��ن النفاي��ات ال�سخم��ة وت�س��ليمها يف مرك��ز 
اإع��ادة التدوي��ر يف مدينت��ك.

حتت��وي البطاري��ات القدمي��ة بجمي��ع اأنواعه��ا عل��ى م��واد �س��امة ويج��ب ع��دم و�سعه��ا م��ع 
النفاي��ات املتبقي��ة. 

حتت��وي البطاري��ات القدمي��ة بجمي��ع اأنواعه��ا عل��ى م��واد �س��امة ويج��ب ع��دم و�سعه��ا م��ع 
النفاي��ات املتبقي��ة. 

نظاف��ة املم��رات، وال�ض��المل، وامل�ض��ارات، والفن��اء والط��رق واملناط��ق اخل�راء جتع��ل مبانينا ومدننا جديرة باأن نعي���ص فيها. وي�ض��كل ف�ضل 
النفاي��ات اأح��د منطلق��ات ذلك. يرجى الن�ضمام اإلينا والعمل معنا �ض��وية.

اإ ب ز  � مركز التعليم الأوروبي لالإ�سكان والعقارات � موؤ�س�سة غري ربحية


