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 فصل النفايات
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المال.  ولتوفير  وللطبيعة،  لإلنسان،  مهم  النفايات  فصل 
الماء،  نظافة  على  الحفاظ  في  النفايات  فصل  يساعد 
أيًضا  نوفر  النفايات،  فصل  من خالل  والهواء.  والتربة، 

تكاليف المواد الخام القيمة.

لماذا يتم فصل النفايات في ألمانيا؟ 
كل يوم ترمي أشياًء مختلفة في سلة المهمالت: جريدة اليوم السابق، والزجاجات 

البالستيكية الفارغة، وبقايا الطعام، وغير ذلك الكثير. 

المرء  استخدامها. يسمى  يمكن معالجتها وإعادة  قيمة  نفاياتك على مواد  تحتوي 
ذلك: إعادة التدوير.

على سبيل المثال:
•  يتم تصنيع منتجات بالستيكية جديدة من النفايات البالستيكية

•  يتم صهر المعدن القديم وإعادة استخدامه
•  يتم تصنيع ورق جديد من الورق القديم

•  يتم تصنيع زجاج جديد من الزجاج القديم

فصل النفايات بشكل صحيح



نقوم بتوفير المواد الخام من خالل إعادة التدوير. المواد الخام هي؛ على سبيل 
المثال األشجار، التي يمكن للمرء أن يصنع منها األثاث والورق فيما بعد. المواد 
الخام نادرة في عالمنا. وهذا يجعلها ذات قيمة عالية ومكلفة للغاية. لهذا السبب 

نوفر المال من خالل إعادة التدوير وهذا األمر مفيد للبيئة.

وبنية،  سوداء  صناديق  هناك  مختلفة.  ألوان  لها  ألمانيا  في  النفايات  صناديق 
وصناديق بأغطية صفراء وزرقاء. يمثل كل لون نوًعا معينًا من النفايات.

على سبيل المثال: 
•  اللون األزرق يعني أنه يمكنك رمي النفايات الورقية فقط في هذا الصندوق. 

على سبيل المثال؛ الصحف القديمة أو الصناديق الكرتونية.
•  اللون البني يعني أنه يمكنك رمي النفايات العضوية فقط في هذا الصندوق. 

على سبيل المثال؛ الفواكه أو الخضروات الفاسدة. 



الورق 

 يوضع الورق في الصندوق ذي الغطاء األزرق أو في الكيس األزرق. 
ما الذي ينتمي إليه؟

•  الصحف، والكتب، والنشرات
•  الورق المقوى والكرتون

•  العبوات المصنوعة من الورق المقوى

ما الذي ال ينتمي إليه؟
•  الورق المتسخ 

•  ورق النظافة؛ مثل المناديل الورقية أو ورق التواليت

النفايات العضوية

توضع النفايات العضوية في صندوق النفايات العضوية البني أو في كيس 
النفايات العضوية. ما الذي ينتمي إليه؟

•  الفواكه والخضروات )غير المطبوخة(
•  فالتر الشاي والقهوة

•  قشر البيض
•  مناشف المطبخ الورقية

•  الزهور والنباتات

ما الذي ال ينتمي إليه؟
•  األطعمة المطبوخة

•  الحفاضات



العبوات المصنوعة من البالستيك، والمعدن 

عبوات الطعام الفارغة توضع )العبوات الخفيفة( في الصندوق ذي الغطاء 
األصفر أو في الكيس األصفر.

ما الذي ينتمي إليه؟
•  العبوات المصنوعة من البالستيك واأللومنيوم

•  رقائق البالستيك واأللمنيوم
)Duschbad الزجاجات البالستيكية )مثل  •

•  األكواب )مثل الزبادي أو الكوارك(
•  علب المشروبات وعلب الحليب الكرتونية 

•  عبوات القهوة
•  المعلبات وعبوات الصفيح

ما الذي ال ينتمي إليه؟
•  الورق، والورق المثوى، والزجاج

•  الحفاضات
•  الدالء، واألوعية، واأللعاب، واألجهزة الكهربائية

العبوات غير الفارغة تماًما  •

مهم:
 يجب الذهاب باألشياء الكبيرة المصنوعة من البالستيك الصلب إلى 

مركز إعادة التدوير. وهي؛ على سبيل المثال السيارات اللعبة الكبيرة. 
يمكن أيًضا إعادة األجهزة الصغيرة ذات البطاريات أو المقابس إلى أحد 

المتاجر. حتى لو لم تشتريها من هناك.



الزجاج

يوضع الزجاج في حاوية الزجاج. 
 يمكنك أن تجد هذه الحاويات الكبيرة في مراكز إعادة التدوير. يوجد 

3 حاويات مختلفة للزجاج:
•  حاوية بيضاء )الزجاج عديم اللون(

•  حاوية بنية )الزجاج البني( 
•  حاوية خضراء )الزجاج األخضر أو ال  زجاج المصنوع من لون آخر(

ما الذي ال ينتمي إليها؟
•  البورسلين

•  المرايا
•  زجاج النوافذ
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مراكز إعادة التدوير 
 هناك نفايات ال تنتمي إلى أي صندوق نفايات. 

يتم تجميع هذه النفايات في مركز إعادة التدوير:
• المالبس واألحذية التالفة 

• مخلفات البناء
•  المعادن والخردة • إطارات السيارات 

•  مخلفات الخشب والنفايات ذات الحجم الكبير )الطاوالت، والكراسي، واألرائك، 
والخزانات، والسجاد، والمراتب(

•  النفايات الخطرة )دالء الطالء، والبطاريات، والمصابيح الموفرة للطاقة(



النفايات المتبقية

النفايات المتبقية هي أي شيء تبقى بعد فرز النفايات. توضع النفايات 
المتبقية في الصندوق األسود أو الكيس األسود.

ما الذي ينتمي إليه؟  
•  األطعمة المطبوخة

•  أكياس المكانس الكهربائية
•  فضالت الحيوانات

•  مستلزمات النظافة والحفاضات
•  الشظايا/الكسر )األطباق المكسورة، المرايا(

•  بقايا الشموع

ما الذي ال ينتمي إليه؟
•  البطاريات

•  األجهزة الكهربائية
•  النفايات الخطرة )دالء الطالء(

تحقق بعناية من نفاياتك: أال تنتمي هذه النفايات حقًا إلى أي صندوق آخر؟ 
إذًا يمكنك رميها في النفايات المتبقية. 

 يمكنك العثور على عناوين جميع مراكز إعادة التدوير في منطقتك هنا:
www.aha-region.de/wertstoffhoefe

• األقراص المضغوطة، وأقراص الدي في دي • خراطيش الطابعة 
 • األجهزة الكهربائية الصغيرة التي يصل طول حافتها إلى 50 سم

)الطابعة، مجفف الشعر، محمصة الخبز، الهاتف المحمول، الكمبيوتر( 
• يرجى التخلص من األجهزة الكهربائية الكبيرة )الغساالت، أو مجففات المالبس، 

أو الثالجات( في مراكز إعادة التدوير في شورلينغ شتراسه وبيسندورف وزندة، أو 
مراكز معالجة النفايات الموجودة في هانوفر وبورغدورف وكولينفيلد فقط.



رابطة إدارة النفايات في نطقة هانوفر
 Karl-Wiechert-Allee 60 c

30625 هانوفر 
 هاتف 11-0 99 )0511(

 فاكس 95 11-308 99 )0511(
service@aha-region.de

بتاريخ: مايو 2021

www.aha-region.de

)0800( 999 11 99
الساعة 7 – 16.30  االثنين - الخميس   
الساعة 7 – 15.00  الجمعة  

service@aha-region.de

 اتصل بنا. 
مجانًا.


