
	

حاویات النفایات العضویة في المناطق السكنیة	

RESTLOS GLÜCKLICH e. V., Sárka Pakostolá !"#$%	

جـمع الـنفایـات الـتي یـمكن اسـتخدامـھا كـسماد مـن تـلك الـمناطـق أمـًرا ذا مـتطلبات كـثیرة، مـثال فـیما یـتعلق بـحاویـات الـنفایـات الـحیویـة 
المشـتركـة الـموضـوعـة فـي فـناء الـمبنى وطـرق الـنقل الـطویـلة لـنفایـات الـمطبخ الـمبللة والـرطـبة مـن ھـناك'&ونـتیجة لـذلـك یـوضـع دائـًما 

المزید من النفایات العضویة في حاویة النفایات المتبقیة' 

تـرغـب ادارة شـؤون الـبیئة فـي مجـلس الـنواب جـعل الـنفایـات الـعضویـة أكـثر جـاذبـیة للجـمیع بـاالشـتراك مـع سـكان مـناطـق سـكنیة مـنتقاة 
عـبر&المشـروع الـنموذجـي&)لـدیـنا حـاویـة نـفایـات عـضویـة، إذا لـدیـنا طـاقـة)'&ویـبین المشـروع أي الـنفایـات الـتي یُـسمح بـوضـعھا فـي 
حـاویـة الـنفایـات الـعضویـة&وأسھـل الـطرق لجـمع تـلك الـنفایـات فـي الـمطبخ وكـیفیة نـقلھا إلـى مـكان الـحاویـة'&وسـیُراعـى فـي الحـدیـث عـن 

ھذا الموضوع تعدد الثقافات واللغات والقیم ومتطلبات السكان' 

مـا ال یـعرفـھ كـثیر مـن الـمواطـنین أن!&الـنفایـات الـعضویـة لیسـت )قـمامـة)&وإنـما ھـي مـواد أولـیة قـیّمة لـلحصول عـلى الـغاز الـحیوي 
الـطبیعي'&یسـتخدم حـوالـي ثـلثي مـركـبات جـمع الـنفایـات فـي شـركـة BSR ھـذه الـطاقـة بـالـفعل.  فـي الـوقـت نـفسھ ، یـتم إسـتخراج الـسماد (&
سـماد طـبیعي لـلزراعـة.&وفـي حـال عـدم فـصل الـنفایـات الـعضویـة بـعنایـة، یـتم تـعطیل عـملیات إنـتاج الـغاز الـحیوي ویـنتج عـن ذلـك سـماد 

ملوث غیر صالح لالستخدام في الزراعة. 
یـمكن تـجنب الـكثیر مـن الـنفایـات الـغذائـیة والـعضویـة تـماًمـا:&فـي الـمانـیا یـلقى مـصیر ,+&مـلیون طـن مـن الـمواد الـغذائـیة فـي الـنفایـات *&
وبھـذا تھـدر مـصادر مـھمة مـثل الـماء ، مـساحـات زراعـیة ، وقـود و مـواد الـتعبئة والـتغلیف'&الـكثیر مـما یـصنف عـلى أنـھ نـفایـات ھـو فـي 

الواقع ال یزال صالًحا لألكل وصحیًا. 

دراسة WWF, 2015 *&)&التخلص والرمي الكبیر)	

فصل النفایات العضویة بشكٍل صحیح!&شاركنا-



النفایات الحیویة *&الحاویة الحیویة في المجمعات السكنیة  
المشروع النموذجي 

عـلى الـرغـم مـن وجـود إمـكانـات كـبیرة لجـمع الـنفایـات الـحیویـة فـي المجـمعات الـسكنیة، إال أنـھ لـألسـف ال یـتم اسـتخدام حـاویـة الـنفایـات 
الحیویة ھناك بشكل صحیح أو ال یتم استخدامھا على اإلطالق ألسباب مختلفة. 

لـذلـك تـرغـب ادارة شـؤون الـبیئة فـي مجـلس الـنواب عـبر حـملة )لـدیـنا حـاویـة نـفایـات عـضویـة، إذا لـدیـنا طـاقـة)&فـي إقـناع سـكان&مجـمعات 
سـكنیة كـبیرة بـاسـتخدام حـاویـة الـنفایـات الـعضویـة'&اقـیمت أولـى فـعالـیات المشـروع الـنموذجـي بـدایـة مـن یـونـیو 0+/.&حـتى فـبرایـر 
/./.&فـي أحـد الـمناطـق الـسكنیة بـشارع Naunynstraße الـموجـود فـي حـي Berlin-Kreuzberg بـالـتعاون مـع شـركـة اإلسـكان 
degewo وكـذلـك فـي أحـد الـمناطـق الـسكنیة الـموجـودة بـمیدان األمـم المتحـدة 1Platz der Vereinten Nationen2&فـي حـي 

Friedrichshain بدعٍم من شركة اإلسكان ;489:6(56778&13452' 

یـكمن ھـدف المشـروع الـنموذجـي فـي اخـتبار الـ إجـراءات مـختلفة وكـذلـك طـرق الـتواصـل الـتي تـؤدي إلـى تحسـین كـمیة وجـودة الـنفایـات 
العضویة  والمواد األخرى القابلة إلعادة التدویر التي تجمع في المناطق السكنیة'& 

فعالیات ومواعید /./. 

 Yeşil ان المشـروع الـنموذجـي 2حـاویـتنا الـحیویـة'&طـاقـتنا1&سـیستمر ویـتطور بـالـتعاون مـع شـركـة الـسعادة بـال بـقایـا الـخیریـة وشـركـة
Çember&*&البیئیة متعددة الثقافات الخیریة! 

المشروع النموذجي سیستمر ویتوسع ویتطور 

خــالل حــمالت +./.=/./.&، ســتشارك فــي المشــروع أكــثر مــن ///>&أســرة فــي Berlin-Mitte و Friedrichshain و 
Kreuzberg  '&سـتظل الـمشورة مـتعددة الـلغات بـشأن الـنفایـات جـزًءا مـھًما مـن الحـملة.  یـمكن لـلسكان الـتطلع بـعین السـرور إلـى 

مسابقة األفكار وإرشادات حول التغذیة قلیلة الفضالت' 

الفعالیات و المواعید تجدونھا ھنا. 

أسئلة 

إذا كان لدیكم اسئلة حول المشروع النموذجي یرجى التوجھ بھا من خالل البرید االلكتروني التالي!
 zero-waste@SenUMVK.berlin.de &

لالستفسار حول التخلص من النفایات اتصل بمركز خدمات شركة النظافة البرلینیة BSR على رقم الھاتف!& 
030-7592-4900



فعالیات ومواعید +./. 
أیام المعلومات 
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ان المشـروع الـنموذجـي 2حـاویـتنا الـحیویـة'&طـاقـتنا1&سـیستمر ویـتطور بـالـتعاون مـع شـركـة الـسعادة بـال بـقایـا الـخیریـة وشـركـة 
Yeşil Çember&*&البیئیة متعددة الثقافات الخیریة! 

دراجـة بـال فـضالت، ھـو مـطبخ مـتنقل عـلى دراجـة مـن جـمعیة .RESTLOS GLÜCKLICH e. V ، "یـقوم بـجوالت)&خـالل 
الـمدیـنة. ھـنا بـاإلمـكان الطھـي وتـناول الـطعام مـًعا والـحصول عـلى نـصائـح وارشـادات مـفیدة حـول الـتغذیـة مـنخفضة الـفضالت. زیـادة 

على ذلك یقدم لكم طاقم من جمعیة Yeşil Çember  المشورة بعدة لغات حول فرز وفصل النفایات المستمر. 

تجدون منشور الحملة االعالنیة ھنا.  
فعالیات ومواعید:  

  
  

  2022:
مزید من المواعید یتبع.  

المشاركة مجانیة. التسجیل المسبق لیس ضروریا. 

https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/abfall/bioabfall/biotonne-wohnanlagen/download/biotonne_fuer_berlin_flyer.pdf


ماذا یوضع في حاویة النفایات العضویة؟ 

ال یـدري كـثیٌر مـن سـكان بـرلـین بـشكٍل أكـید مـا الـذي یـنبغي وضـعھ فـي حـاویـة الـنفایـات الـعضویـة مـن نـفایـات الـمطبخ!&فـغالـبًا مـا تُـرمـى 
عـلى نـحٍو خـاطـئ بـقایـا الـطعام أو األكـل الـفاسـد مـن الـثالجـة بـما فـي ذلـك الـعبوات فـي حـاویـة الـقمامـة'&وبھـذا یـوجـد فـیھا نـفایـات الـمطبخ 
الـغنیة بـالـسعرات الحـراریـة وبـقایـا الـطعام الـمملوءة بـالـطاقـة والـتي تـنتج بـشكل خـاص كـمیة كـبیرة مـن الـغاز الـعضوي فـي مـنشآت 

التحلیل والتخمیر' 

تجد فیما یلي قائمة مفصلة بالنفایات التي یُسمح والتي ال یُسمح بإلقائھا في حاویة النفایات العضویة! 

	

نصائح لجمع النفایات العضویة في المطبخ بطریقة سھلة وعملیة! 

لف نفایات المطبخ شدیدة البلل في ورق' •

یُـسمح بـرمـي األكـیاس الـورقـیة الـمعبأة بـنفایـات الـمطبخ فـي حـاویـة الـنفایـات الـعضویـة'&ویـمكن اسـتعمال أوراق •
الجرائد لتقویة أرضیة األكیاس لنقل النفایات لحاویة النفایات العضویة' 

جـمع الـنفایـات الـعضویـة فـي أوعـیة مـحكمة الـغلق وتـفریـغھا كـل .&إلـى a&أیـام'&ویـحصل سـكان الـمناطـق الـسكنیة الـتي •
یـطبق فـیھا المشـروع الـنموذجـي عـلى مجـموعـة الـمبتدئ مـن مـنصات الـمعلومـات الـموجـودة بـتلك الـمناطـق كھـدیـة 
تـقدیـر لـمشاركـتھم وتـتكون تـلك المجـموعـة مـن وعـاء فـرز خـاص بشـركـة نـظافـة بـرلـین 1BSR2&وأكـیاس ورقـیة'&

ویمكن ھنا الحصول على مزید من المعلومات' 

مـمنوع!&ال یُـسمح بـإلـقاء الـبالسـتیك والـزجـاج والـمعدن وكـذلـك كـمیات األوراق الـكبیرة فـي حـاویـة الـنفایـات الـعضویـة'&&•
فھـذا یـقف عـائـقًا أمـام تحـلیل ھـذه الـنفایـات إلـى غـاز عـضوي ویـؤدي إلـى تـلویـث الـسماد الـعضوي الـخاص بـالـزراعـة'&

ویضاف إلى تلك المواد أیًضا األكیاس البالستیكیة القابلة للتحلل بیولوجیًا 2التي یمكن استخدامھا كسماد1' 

نصائح للتخلص من النفایات العضویة في مكان الحاویات! 

تخلص من األكیاس الورقیة المعبأة بالنفایات العضویة مباشرة في حاویة النفایات العضویة' •

 أبِق غطاء حاویة النفایات العضویة مغلق دائًما لتجنب الروائح واستوطان الحشرات' •

اترك مكان الحاویات كما تحب أن تراه'&فھذا سیسھل استخدام الحاویات المشتركة لك ولجیرانك' •



 تـوجـد إرشـادات أخـرى حـول جـمع الـنفایـات الـعضویـة عـلى الـرابـط Biogut. :BSR ویـمكن عـالوة عـلى ذلـك الـعثور عـلى أفـالم 
 'BSR على قناة الیوتیوب الخاصة بشركة #BioTrennt توضیحیة قصیرة عبر الھاشتاج

إرشادات أخرى حول الفرز!&ما النفایات األخرى التي یجب التخلص منھا بشكل منفصل أیًضا؟ 

تجد على الموقع اإللكتروني لشركة نظافة برلین 1BSR2&إرشادات تفصیلیة حول عملیة الجمع بشكل منفصل'&قم بزیارة التبویب 
)التخلص من النفایات وإعادة التدویر)&للحصول على معلومات مفصلة حول النفایات وكیفیة التخلص منھا' 

نفایات الزجاج	
یـمكن إعـادة تـدویـر نـفایـات الـزجـاج ولھـذا یـنبغي وضـعھا فـي حـاویـات الـزجـاج فـي الـشوارع الـعامـة'&یـرجـى التخـلص مـن الـزجـاج 
األبـیض والـملون بـشكل مـنفصل ووضـعھما فـي الـحاویـات الـمناسـبة (&ھـذا أمـٌر ھـام لـعملیة إعـادة الـتدویـر الـالحـقة'&وال یـلزم غسـل 

المنتجات الزجاجیة أو الزجاجات' 

ما یُسمح بإلقائھ في حاویات نفایات الزجاج!	

الزجاجات، مثل زجاجات العصیر والخمور والخل •
الكؤوس، مثل عبوة المربى أو وجبات األطفال •
أوعیة الحفظ •
األوعیة المصنوعة من الزجاج •
زجاجات العطر •
زجاجات األدویة •

ما ال یُسمح بإلقائھ في حاویات نفایات الزجاج! 

المصابیح المتوھجة أو الموفرة للطاقة •
 األطباق والبورسالن والخزف •
 شظایا اإلطار الزجاجي أو المرآة •
 الكریستال •

نفایات الورق	
یساعد الفصل الصحیح لنفایات الورق على الحفاظ على المصادر الطبیعیة مثل الخشب والماء'&ففي برلین وحدھا یتم كل عام 

 'Grunewald توفیر مزیًدا من الخشب عبر جمع الورق المقوى واألوراق بشكل منفصل وإعادة تصنیعھم أكثر مما توفره

ما یُسمح بإلقائھ في حاویة نفایات األوراق! 
الجرائد، الصحف، الكرتون، الورق المقوى •
العبوات الورقیة •
الكتیبات، الكتالوجات •
الكتب، الكراسات، ورق الكتابة •

ما ال یُسمح بإلقائھ في حاویة نفایات األوراق! 

بقایا ورق الحائط •
الورق المتسخ •
الورق المطلي 2ورق الشمع أو ورق الرسم أو أوراق التصویر الفوتوغرافي1 •
ورق الكربون •

https://www.bsr.de/bioabfall-20009.php
https://www.bsr.de/bioabfall-20009.php
https://www.bsr.de/bioabfall-20009.php
https://www.bsr.de/bioabfall-20009.php
https://www.bsr.de/bioabfall-20009.php
https://www.bsr.de/bioabfall-20009.php
http://www.bsr.de/index.php


المواد القابلة إلعادة التدویر 
یـوضـع فـي حـاویـة الـمواد الـقابـلة إلعـادة الـتدویـر الـعبوات واألشـیاء األخـرى الـمصنوعـة مـن الـمعدن أو الـبالسـتیك أو الـمواد 
الـمركـبة'&وتـتوافـر حـاویـات الـمواد الـقابـلة إلعـادة الـتدویـر فـي بـرلـین بـالـلونـین األصـفر والـبرتـقالـي'&ویـوضـع فـي كـلیھما نـفس 

النفایات' 

ما یُسمح بإلقائھ في حاویة المواد القابلة إلعادة التدویر! 
العبوات، مثل عبوات الزبادي والسمن •
الزجاجات البالستیكیة، مثل زجاجات أدوات العنایة ومواد التنظیف ومساحیق الغسیل •
أدوات الحیاة الیومیة، مثل إبریق الري، األوعیة البالستیكیة، الدمى •
أوراق الفویل، مثل أوراق التغلیف، األكیاس البالستیكیة •
الفوم، مثل أوعیة األغذیة المصنوعة من البولیستیرین •
عبوات حفظ المشروبات، العبوات الصفیح، أغطیة الزجاجات •
األواني، األدوات، أدوات المائدة، البراغي •
رقائق األلومنیوم، أغطیة األلومنیوم، أطباق األلومنیوم •
عبوات المشروبات الكرتونیة •

ما ال یُسمح بإلقائھ في حاویة المواد القابلة إلعادة التدویر! 
األجھزة الكھربائیة •
المصابیح الموفرة للطاقة •
البطاریات •
المنسوجات •
وسائط تخزین البیانات •
الخشب •
الورق •
الزجاج •
المواد الضارة •

األجھزة الكھربائیة 

تُسـتلم األجھـزة الكھـربـائـیة مـجانًـا فـي كـل مـواقـع إعـادة الـتدویـر الـخاصـة بشـركـة BSR'&مـن الـممكن أیـًضا جـمع األجھـزة 
الكھـربـائـیة بـالـتزامـن مـع طـلب جـمع الـنفایـات الـكبیرة'&ویـمكن أیـًضا تسـلیم األجھـزة الكھـربـائـیة الـصغیرة فـي بـعض مـتاجـر 

أدوات البناء'&ویمكن ھنا الحصول على مزید من المعلومات'& 

النفایات الكبیرة 

قطع األثاث المستخدمة لیست قمامة بمعنى الكلمة'&فإذا كانت أغراضك المستعملة ما زالت بحالة جیدة، فیمكنك إذا 
إھدائھا بدًال عن التخلص منھا'&ویمكنك أن تجد ھنا&المؤسسات التي توزع ما تستلمھ إلى مستھلكین ممتنین'&وفي إطار 
مبادرة برلین إلعادة االستخدام تُجرى أیًضا في ھذا العام أنشطة مختلفة إلعادة استخدام السلع المستعملة'&ویمكن ھنا&

الحصول عل مزید من المعلومات حول مبادرة برلین إلعادة االستخدام' 

تستلم شركة BSR األشیاء غیر القابلة لالستخدام في مواقع إعادة التدویر خاصتھا مجانًا لحجم أقصاه a&متر مكعب'&
ومن یرغب في حٍل أكثر راحة فیمكنھ التقدم بطلب لجمع النفایات الكبیرة إلى شركة BSR&2یستلزم رسوم1' 

ما یؤخذ أثناء جمع النفایات الكبیرة! 
األثاث المفكك كلیًا أو جزئیًا •
السجاد، المراتب •
الخردة، مثل الدراجات وعربات األطفال القدیمة •
المنتجات المصفحة، ٔاُطر األبواب، األبواب، ٔاُطر النوافذ بدون زجاج •
المكونات البالستیكیة، مثل األنابیب وصنادیق الطرد وأحواض االستحمام •
األجھزة الكھربائیة •
نفایات المنسوجات 2في أكیاس1 •
نفایات التجدیدات 2في أكیاس أو كراتین1 •

https://www.bsr.de/elektrogeraete-20292.php
https://www.berlin.de/umwelt/themen/abfall/verschenken-statt-wegwerfen/
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/abfall/re-use/


ما ال یؤخذ أثناء جمع النفایات الكبیرة! 
نفایات البناء •
أحواض االستحمام المسبوكة •
إطارات السیارات والبطاریات •
المواد الضارة مثل األلوان والدھانات •

نفایات المنزل 

 b'یندرج تحت نفایات المنزل كل النفایات التي ال یُعاد تدویرھا أو یُعاد تدویرھا ولكن بجھد عال

ما یُسمح بإلقائھ في الحاویة الخضراء! 
مواد النظافة الصحیة، الحفاضات، فضالت الحیوانات •
األطباق، زجاج المرایا والنوافذ •
أكیاس المكانس الكھربائیة والمخلفات •
الورق المتسخ أو المطلي، أوراق الفویل، الصور •
بقایا ورق الحائط، األلوان المتیبسة •
السجائر والرماد •

ما ال یُسمح بإلقائھ في الحاویة الخضراء! 
البالستیك والمعادن والمواد المركبة 2حاویة المواد القابلة إلعادة التدویر1 •
المنتجات الزجاجیة، الزجاجات 2حاویات نفایات الزجاج1 •
الورق والورق المقوى 2حاویة نفایات األوراق1 •
بقایا الفاكھة والطعام، بقایا القھوة 2حاویة النفایات العضویة1 •
البطاریات 2أماكن تجمیع المواد الضارة1 •
األجھزة الكھربائیة •
المواد الضارة •
نفایات البناء •
النفایات الكبیرة •

المواد الضارة 

تحتوي بقایا األلوان والمذیبات والمواد الكیمیائیة أو البطاریات القدیمة على مواد خطیرة'&ومن یتخلص منھا بشكل 
خاطئ فھو یلوث البیئة بھذا السلوك'&لذلك یجب علیك جمعھا بشكل منفرد والتخلص منھا بطریقة صحیحة'&ولھذا 

 b&'ستة من مواقع إعادة التدویر الخمسة عشر خاصتھا في برلین بأماكن لتجمیع المواد الضارة BSR جھزت شركة

ھذه المواد الضارة یجب جمعھا بشكل منفرد! 
األلوان، الدھانات، المذیبات •
األدویة التالفة •
التربة واألرضیات الملوثة •
البطاریات المنزلیة وبطاریات السیارات •
القلویات واألحماض •
بخاخات الرذاذ •

یوجد في مواقع إعادة التدویر ھذه أماكن تجمیع المواد الضارة بالقرب منك! 
• Gradestraße	77,	12347	Berlin	(Neukölln) ،Gradestraße موقع إعادة التدویر 
•Nordring 5,	12681	Berlin	(Marzahn-Hellersdorf)،Nordring موقع إعادة التدویر

https://www.bsr.de/recyclinghoefe-20503.php?currRCLocation=9a294ad1-1ad4-4058-8a06-6f4b42d1c623
https://www.bsr.de/recyclinghoefe-20503.php?currRCLocation=4880d9aa-96ee-4c75-bf9d-793f6973c14f

