
 كل ما تحتاج لمعرفته حول جمع
النفايات في مانليو



 ال يخفى عىل أحد أننا نعيش حالة طوارئ

 مناخية مقلقة. موجات الحرارة الشديدة وطويلة

 األمد والجفاف والحرائق الكبيرة والفيضانات...
 هي بعض من أبرز األمثلة عىل تغير المناخ

الذي يؤثر عىل كوكبنا منذ عدة سنوات.
 لقد أصبح حل هذه المشكلة من أهم التحديات

 التي سيتعين عىل البشرية مواجهتها في
 األوقات المقبلة، بينما يطلب منا التحلي

بأقصى قدر من المسؤولية كمجتمع.
 يجب عىل البلديات، كإدارات ذات اتصال
 مباشر مع المواطنين، أن تتحمل االلتزام

 بالعمل وتصميم سياسات تهدف إىل حل هذا
 الوضع الطارئ، ولهذا السبب بالتحديد نحتاج
 إىل التحرك نحو النماذج التي تراهن بوضوح

 عىل االستدامة، من أجل تطوير الطاقات

 المتجددة وإدارة مستدامة للمياه والموارد
الطبيعية وتقليل النفايات.

أليكس غاريدو إي سيرا
رئيس بلدية مانليو

مايتي أنغالدا إي ماس
 مستشارة البيئة والزراعة في مجلس بلدية

مانليو

 هناك العديد من
 األسباب إلعادة التدوير
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 في مانليو، بفضل تعاون المواطنين

 والتزامهم، حققنا في السنوات األخيرة نتائج

 ملحوظة من حيث الجمع االنتقائي للنفايات.

 عىل الرغم من ذلك، فإننا نتفهم أن قبول

 الوضع الراهن وعدم التحرك يصبحان حليفين
  سيئين في هذا السياق المقلق الذي نعيشه

 ونحن مقتنعون بأن الوقت قد حان التخاذ

 خطوة إىل األمام والمراهنة عىل نظام يسمح،

 عىل المدى القصير، بتحسين عملية عزل

 النفايات، وعىل المدى الطويل، بتقليل إنتاج
 النفايات. ال يمكننا أن ننسى أن أفضل نفايات

هي التي ال يتم إنتاجها.
 بعد جميع هذه الحجج المقدمة وبعد معاينة

 تجربة المدن األخرى، نحن نفهم أن جمع
 النفايات من الباب إىل الباب هو أفضل نظام
 لجمع النفايات يمكن لمدينتنا أن تختاره. تشير

 جميع البيانات إىل أن هذا النموذج هو الذي

 يجعل من الممكن تحقيق معدل أعىل من
 الجمع االنتقائي، من الناحية الكمية والنوعية،

 وخفض نسبة النفايات غير المناسبة، أي

 األشياء التي ال يمكن جمعها مع النفايات
العادية.

 باإلضافة، يتجنب نظام جمع النفايات هذا،
 والذي يتم من خالله إزالة غالبية الحاويات من

 الطرق العامة، تفاقم مشكلة فيض النفايات
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 والروائح الكريهة، في نفس الوقت الذي يسمح

 فيه بالحصول عىل مساحة عمومية إضافية.

 بكل تأكيد، إنه نموذج يجب أن يحول مانليو
إىل مدينة أجمل وأنظف للجميع.

 ال ينبغي أن ننسى أيًضا أن خدمة الجمع من

 الباب إىل الباب تميل إىل تعزيز شفافية أكبر
 في إدارة النفايات، حيث يستفيد المواطنون

 من ضريبة عادلة، أي أن األشخاص الذين

 يعزلون نفاياتهم بشكل صحيح يدفعون ضريبة
أقل من أولئك الذين ال يفعلون ذلك.

 إذا قمنا بإدارة النفايات التي ننتجها بشكل
 صحيح، فسنساهم في مكافحة تغير المناخ،

 وتقليل المواد التي نأخذها إىل المحارق

 ومدافن النفايات، وننتقل نحو نموذج أكثر

 استدامة للمجتمع والعيش بجودة حياة أفضل.
 هذه فرصة عظيمة ورهان مسؤول لترك

ألجيال المستقبل الكوكب الذي يستحوقه.
 شكرًا لكم يا سكان مانليو عىل تعاونكم الذي

 سيساعد بالتأكيد في جعل مدينتنا مكانًا

أفضل للعيش فيه.

SOBREN MOTIUS
 هناك العديد من األسباب إلعادة التدوير

بشكل أكبر وأفضل.
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جمع النفاايت من الباب
إىل الباب يف مانليو

 جمع النفايات
 من باب إىل باب

 يعني ترك النفايات
 منفصلة جيًدا أمام

 البوابة وفًقا للجدول
الزمني المحدد.

 في مانليو، يتم جمع المنتجات العضوية
 والمخلفات المتنوعة وبقايا الطعام من باب إىل

 باب. يتم االحتفاظ بالزجاج في حاويات في
 الشارع لتجنب اإلزعاج الناتج عن الجمع، حيث

أنه يحدث الكثير من الضجيج.
 مع هذا النظام، نتخلص من معظم الحاويات
 الموجودة في الشارع والسلوك غير المتحضر

 الذي يحدث في هذه النقاط حيث غالًبا ما يتم
 ترك األكياس واألثاث القديم والخردة حول

الحاويات.
 جمع النفايات من الباب إىل الباب هو نظام
 مالئم للغاية يسمح لنا أيًضا بتطبيق ضرائب
 أكثر عدالً حيث أن األشخاص الذين يعيدون

تدوير نفاياتهم يدفعون ضريبة أقل.

السبتالخميس الجمعة

الجدول الزمين لجمع النفاايت من الباب إىل الباب
يمكن ترك األكياس بين الساعة ٨ مساًء و ١٠ مساًء - تفتح صناديق النفايات عىل مدار ٢٤ ساعة في اليوم

األحد األربعاء الثالاثء االثنني

النفايات العضويةالنفايات المتنوعة النفايات العضويةالنفايات العضوية النفايات المتنوعة

ال يتم الجمع

البقايا
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 كل مجموعة من الجيران لديها
 صندوق يتم التحكم في فتحه

 حيث يمكن إيداع المواد
 العضوية بشكل منفصل. لفتح

 الصندوق، سيتعين عليك
استخدام سلسلة مفاتيح.

 يمكن استخدام الصندوق فقط
 في أيام جمع النفايات (األربعاء

 والجمعة واألحد) طوال اليوم
من ٢١ صباحًا إىل ٢١ ليًال.

 يجب إيداع المواد العضوية في
 صندوق النفايات داخل كيس

 قابل للتحلل. ال تحتاج إىل
 شرائه، يمكنك االستفادة من
 األكياس التي توفرها العديد

من المتاجر.

النفايات العضوية
 في الصندوق الجماعي

أمام البوابة

جمع النفاايت من الباب
إىل الباب يف مانليو

كيف يجب أن نرمي النفاايت؟

 نوصي برمي النفايات
 المتنوعة في كيس أصفر. إذا

 فعل الجميع هذا، فسيكون
 الشارع أكثر تنظيًما، حيث

 ستكون له صورة أكثر تجانساً.
 إذا لم يكن لديك كيًسا

 أصفر، يمكنك أيًضا استخدام
 أكياس بالستيكية أو ورقية

 أخرى أو يمكنك رمي
 النفايات في صندوق من

الكرتون.
 بالنسبة لصناديق الكرتون
 الكبيرة يكفي طيها وتركها
أمام البوابة، بدون كيس.

 النفايات
المتنوعة

في أي كيس أصفر

 ال يمكن إخراج البقايا إال في
 الكيس الرمادي المعتمد، بين

الساعة ٨ مساًء و ٠١ مساًء.
 سنقوم كل عام بتسليم ٢٥ كيًسا
 إليك - كيس واحد في األسبوع

 - لضمان حصولك عىل
 المعدات الالزمة لتسليم
نفاياتك بشكل صحيح.

 لن يتم جمع أي نوع آخر من
 األكياس بخالف األكياس

المعتمدة.

البقايا
 في كيس رمادي معتمد

يحتوي عىل رقاقة

 تعد صناديق النفايات حالً لمنع المجتمعات عديدة السكان من تكديس عدد كبير من السطول عىل الرصيف، وبالتالي يكون الشارع
 أكثر تنظيًما. بفضل أكياس النفايات، نقوم بتقليل وقت التعرض للنفايات في الشارع، ألنه بمجرد االنتهاء من التجميع، يصبح

 الشارع خالًيا من أي شيء. باإلضافة إىل ذلك، كما هو الحال مع الصناديق الخاصة بالمواد العضوية، في المباني العالية، نتجنب
 مشكلة رفع الدلو مرة أخرى. يحمل كل من مفتاح التشغيل الخاص بالمواد العضوية وأكياس بقايا الطعام شريحة بها رمز مرتبط

 بالمنزل ويسمح بقراءته عند فتح صندوق النفايات وعند جمعه. في الواقع، تصبح الشريحة بمثابة عداد للنفايات التي ننتجها، مما
سيسمح لنا بتنفيذ نظام ضرائب أكثر عدالً بحيث يدفع من يعيد التدوير ضريبة أقل مما كان يدفعه.



 ماذا لو مل نمتكن من
 إخراج النفاايت يف الوقت

املحدد؟
 توجد ٣ مناطق طوارئ مغلقة يتم التحكم في

 الوصول إليها أين يمكنك أخذ النفايات المعزولة
جيًدا:

منطقة مرمى النفاايت
 شارع إدوارد ريفا رقم ٤٧-٦٧
(المنطقة الصناعية فيرداكير)

منطقة مركز الرشطة
شارع بيساورا رقم ٦٤

منطقة املحطة
شارع إسطاسيون رقم ٩١

 لكل مزنل مفتاح يمسح ابستخدام هذه
املناطق ٦ مرات يف السنة.

 تذكر أن... هذه المناطق مخصصة فقط لالستخدام
 النادر والحاالت الخاصة وال يمكن استخدامها
تحت أي ظرف من الظروف بشكل منتظم.

· 5 ·

 يمكن استخدامه كل يوم
دون وقت محدد

 ماذا لو أردان رمي
الحفاضات؟

 يمكن رمي الحفاضات وبراز
 الحيوانات، مثل فضالت القطط، كل
 ثالثاء مع البقايا. يمكنك أيًضا رميها
 في أحد صناديق التي يمكن للبلدية

فتحها.
 الستخدامه، عليك الذهاب إىل

 مكتب خدمة من الباب إىل الباب
 حيث سيقومون بتعيين صندوق لك

وتفعيل مفتاح لك لفتحه.



 المساكن المعزولة
 التي ال تصل إليها

 خدمة الجمع من
 الباب إىل الباب
 ستستخدم نظام

 جمع النفايات
 العادي، ويجب
 فصل النفايات

بشكل جيد.
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 ستكون الشركة االجتماعية وغير الهادفة للربح
anosOcaT هي المسؤولة عن تقديم هذه الخدمة.

 إذا كانت لديك قطعة أاثث أو متاع مل تعد تستخدمها ميكنك أخذها إىل
مرمى النفاايت أو االتصال بنا ألخذها.

 سنحاول إصالحها أو إعادة استخدامها لمنحها حياة جديدة من خالل
 مشروع اجتماعي يعمل عىل تقليل النفايات الضخمة التي ينتهي بها

المطاف في أخذها النفايات.
 إذا كنت تريد منا أن نأخذ بعض األثاث القديم أو غير المرغوب فيه،

فيمكنك طلب ذلك من خالل قنوات مختلفة:
   تطبيق

مكتب خدمة املواطنني
من الساعة ٩ صباحًا إىل الساعة ٤١ بعد الظهر

66 66 058 39

مكتب خدمة من الباب إىل الباب
خالل التوقيت المحدد

875 005 009

 جمع األشياء الضخمة
واألاثث القدمي

كيف تعمل الخدمة؟
 بعد أن تطلب منا المجيء،

سنخصص لك يوم للجمع. يمكنك
 رمي ٤ أشياء كعدد أقصى لكل أسرة في

كل مرة تطلب فيها الخدمة
 يجب ترك األشياء أمام البوابة الرئيسية
في اليوم المحدد، قبل الساعة ٨ صباحًا

 حاول تركها في أفضل حالة ممكنة حتى نتمكن
 من إصالحها وإعادة استخدامها، وإذا أمكن،

تجنب تركها في الخارج طوال الليل.
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 إذا لم تعد بحاجة إىل شيء ما،
يمكن لشخص آخر استخدامه.

SOBREN MOTIUS

TacOsona



 جمع األشياء الضخمة
واألاثث القدمي

 إذا كان لديك بستان أو حديقة وكان
 دلو ٣٢ لترًا المخصص للمواد العضوية

 صغيرًا جًدا بحيث ال يمكنك رمي بقايا
 النباتات فيه، فيمكنك طلب حاوية

 بحجم أكبر وتركها في أيام جمع المواد
 العضوية (األربعاء والجمعة واألحد)

دون أي نوع من الكيس المحدد.
 سيتعين عليك تخزين هذه الحاوية في

 ممتلكاتك الخاصة، وإخراجها إىل الشارع
 فقط في أيام الجمع وإعادتها في صباح

اليوم التالي.
 لطلب حاوية لبقايا النبات، اتصل بمكتب

خدمة من باب إىل باب.

 جمع البقااي
النباتية

 تذكر... يجب نقل األغصان أو جذوع النبااتت
 الكبرية من خالل رشكة تنسيق الحدائق أو

نقلها إىل مرمى النفاايت.
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 ستكون الشركة االجتماعية وغير الهادفة للربح
 هي المسؤولة عن تقديم هذه الخدمة.

?SLAICEPSE SUDISER SLEP I

جمع املالبس
 إن صناعة تصميم المالبس الحالية والنموذج
 االستهالكي، أو ما يسمى بالموضة السريعة،
 بأزياء مستوحاة من أحدث صيحات الموضة
 والمصممة لفترات قصيرة ومواسم سريعة

 الزوال، تولد الحاجة الملحة للحصول عىل
 مالبس جديدة بشكل متكرر. يؤدي هذا السلوك

 إىل زيادة إنتاج نفايات المنسوجات واألحذية
 أكثر فأكثر وأصبحت إدارتها عامال رئيسيا

لالستدامة في إطار االقتصاد الدائري.
 بهدف تقليل األثر البيئي المرتبط بنفايات المنسوجات

 وتشجيع إعادة االستخدام، نقوم بمضاعفة عدد
 الصناديق البرتقالية، حيث يمكنك ترك المالبس
 واإلكسسوارات (أحزمة، حقائب، وما إىل ذلك)،

 والمالبس المنزلية (الشراشف والمناشف والبطانيات
الخ) واألحذية عىل شرط أن تكون جيدة.

تذكري
 يجب وضع املالبس نظيفة ومطوية

ويف كيس مربوط إبحكام.

ال يجب ترك أحذية فردية.
 من املهم جًدا أن ترتك يف هذه

 الصناديق فقط املنسوجات أو األحذية
اليت ميكن إعادة استخدامها.

 يجب عدم إيداع املالبس املتسخة أو
 املزمقة يف هذه الصناديق بل يجب

التعامل معها كنفاايت.
 ليك متر املالبس عرب فوهة الحاوية،

 استخدم أكياسا صغرية، سعهتا ٠٣
لرت كحد أقىص.
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 تقوم جمعية
،sípaT óicaicossA 

 اليت تعمل مع األشخاص
 املعرضني لخطر اإلقصاء

 االجمتاعي يف املنطقة،
 بجمع وفرز املالبس

 وتمسح إبعادة
 استخدامها من خالل

 متجر املالبس املستعملة
 LIF LE، املوجود يف

sritràM sled açalP 
.ciV مبدينة

Associació Tapís

EL FIL

.Vic
Plaça dels Màrtirs

Finançat per



تذكري
 ُيمسح أبي نوع من أنواع الزيوت النباتية -

زيت الزيتون،
 وزيت عباد المشس وزيت الصواي وما إىل

 ذلك - ولكن ال ُيمسح أبي حال من األحوال
ابلزيوت املعدنية للسيارات أو اآلالت.

 يعتبر زيت الطهي من المخلفات التي لها تأثير
 بيئي كبير، ولها تأثيرات خطيرة، ألنها تلوث

 المياه. إذا استعدناها، فإنها ستسمح لنا
 بإنتاج وقود الديزل الحيوي، وهو وقود نظيف

يولد انبعاثات أقل بنسبة ٠٨٪ من النفط.
 من المهم أال نرميها في مجاري المياه بل
 نجمعها في المنزل في قارورة بالستيكية

فارغة أو وعاء.
 تزود البلدية كل أسرة بقمع لتسهيل

سكب الزيت في القارورة.
 بعد امتالء القارورة، يجب إغالقها

 ووضعها في أقرب حاوية زيت أو في
مرمى القمامة.

جمع املالبسجمع زيت الطبخ
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Finançat per
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خدمة مرمى
النفاايت
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ما الذي يمكن حمله؟
 النفايات: زيوت الطبخ، زيوت

 المحركات، األجهزة الصغيرة والكبيرة،
 األخشاب، الخردة، بقايا تقليم

 النباتات، المالبس، الحطام،
 السيراميك، اإلطارات، المصابيح
 الكهربائية ومصابيح الفلورسنت،

 الزجاج المسطح (النوافذ والمرايا)،
 األثاث والخردة القديمة، البطاريات،
 الدهانات، المذيبات، نتائج األشعة

السينية، كبسوالت القهوة، إلخ.
 األشياء القابلة إلعادة االستخدام في

 حالة جيدة: األواني الفخارية، واألثاث،
 والكتب، والمالبس، ومواد الديكور،

وإكسسوارات األطفال، وما إىل ذلك.

ما الذي يمكن حمله؟
 زيوت الطبخ، وزيوت المحركات،

 والمعدات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر
 الصغيرة (الهواتف المحمولة، وأجهزة

 الراديو، ولوحات المفاتيح، وما إىل
 ذلك)، والخردة المعدنية (المقالي، وما

إىل ذلك)، والسيراميك، والمصابيح
 والمواد الالصقة والمذيبات، وحبر
 الطابعة، ونتائج األشعة السينية،

وكبسوالت القهوة، إلخ.

 جميع النفايات التي لم يتم جمعها من
 الباب إىل الباب وجميع األشياء التي لم

 تعد صالحة بالنسبة لك ولكن يمكن إعادة
 استخدامها يمكنك أخذها إىل مرمى

النفايات

شارع إدوارد ريفا رقم ٤٧-٦٧
(المنطقة الصناعية إل فيرداغير)

التوقيت:
 من الثالثاء إىل الجمعة من ٩ صباحًا إىل ١

 ظهرًا ومن ٤ بعد الزوال حتى ٧ مساًء، والسبت
من ٩ صباحًا حتى ٢ زواًال

deixalleria@manlleu.cat
93 850 75 23

 يمكنك أخذ النفايات المنزلية
 الصغيرة إىل مرمى النفايات

 المتنقل وبالتالي ال يتعين عليك
 الذهاب إىل مرمى النفايات

البلدي.
تنتقل هذه الخدمة إىل أحياء

  mrE و asorimaliV و
aliV tlaD و aicàrG

 مرة واحدة كل ثالثة أشهر.

 Erm و Vilamirosa و
Gràcia و Dalt Vila

مرمى النفاايت البلدي

مرمى النفاايت املتنقل



أين تجد كل خدمة

حاوية الزيت
حاوية مالبس

منطقة الطوارئ
صندوق الحفاضات

المحطة

القاعة البلدية

نهر تير
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نهر تير



مرمى النفايات

البلدية

الحديقة

متحف تير

المقبرة

المستشفى

نهر تير

نهر تير

مركز الشرطة الجديد

· 41 ·
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تطبيق
املواطنني

 تطبيق يحتوي عىل جميع
 المعلومات وجميع

 اإلجراءات المتعلقة بإدارة
النفايات في مانليو.
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 ادخل إىل
 عند الدخول ستظهر رسالة تسألك عما إذا كنت تريد
 إضافة التطبيق إىل الشاشة الرئيسية. اضغط عىل

الرسالة وقم بتثبيت التطبيق.
 اضغط عىل "irausu uoN" مستخدم جديد. أدخل

 بيانات المستخدم واقبل سياسة الخصوصية وملفات
تعريف االرتباط والبريد اإللكتروني.

بعد التأكيد، ستتلقى بريًدا إلكترونًيا لتفعيل حسابك.
 عند تفعيل الحساب، سيتعين عليك إدخال رمز المنزل،

 والذي ستجده في رسالة البريد التي تلقيتها عند استالمك
لطقم الجمع من الباب إىل الباب.
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 مشاهدة الجدول
 الزمني اليومي
لجمع النفايات

 طلب جمع
 األشياء الضخمة

واألثاث القديم

 مراقبة مشاركتك
 مباشرة في

الوقت الفعلي

 اإلبالغ عن
الحوادث

 تلقي اإلخطارات
 واإلنذارات

المتعلقة بالخدمة

ماذا يمكنك أن تفعل بالتطبيق؟

كيفية تنزيل التطبيق وتفعيل حسابك

sobrenmotius.wcity.app

"Nou usuari"
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تذكر كيف تعزل النفايات

كل يشء
يف مكانه
املناسب



 نحصل من النفايات العضوية عىل
 السماد، وهو منتج عالي الجودة لتسميد

وتجديد األرض.
 إذا كانت لديك حديقة صغيرة أو بستان،
 يمكنك الحصول عىل األسمدة الخاصة

 بك عن طريق التسميد. تحمس واحضر
السماد مجانًا من مرمى النفايات.
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تذكر كيف تعزل النفايات

كل يشء
يف مكانه
املناسب يف النفاايت العضوية، ميكننا رمي:

 بقايا الفواكه والخضروات، بقايا اللحوم واألسماك،
 بقايا الطعام المطبوخ، قشور البيض، المحار وقشور

 الفواكه المجففة، بقايا القهوة وفضالت الشاي، ورق
 المطبخ، المناديل الورقية والنسيجية، الفلين،

 الكبريت، عيدان األسنان، نشارة الخشب، بقايا
البستنة الصغيرة، العشب واألوراق النباتية.

النفاايت العضوية
الفئة األكثر أهمية

يف النفاايت العضوية، ال ميكننا رمي:
 بقايا الكنس والشعر، حفاضات وفوطات نسائية، فضالت القطط،

رماد أو أي مادة أخرى غير عضوية.

اعزل المواد العضوية في أكياس قابلة للتحلل، يمكنك استخدام أكياس التسوق!
ال يتم جمع األكياس البالستيكية.



· 91 ·

يف النفاايت املتنوعة، ميكننا رمي:
 العبوات البالستيكية. قنينات بالستيكية (ماء، زيت، مشروبات

 غازية، حليب، إلخ)، أغطية بالستيكية، حاويات لمنتجات
 التنظيف، جل االستحمام والشامبو، معجون األسنان وأنابيب
 مستحضرات التجميل، أكياس المجمد، علب الزبدة وحاويات

 الزبادي، الصينيات الرغوية، الغالف البالستيكي، الورق
 الشفاف (فيلم) وأكياس الوجبات الخفيفة والحلوى واألواني

 الفخارية وأدوات المائدة ذات االستخدام الواحد وأكياس
 التسوق البالستيكية. العبوات المعدنية. العلب، علب

 المشروبات، صينيات األلومنيوم، البخاخات، أغطية القنينات
 المعدنية وأغطية األوعية. عبوات البريك. عبوات العصير

 والحليب والنبيذ والميلك شيك والمرق والكاسباتشو، إلخ.
 الورق والكرتون. علب البسكويت وعلب الحبوب وعلب األحذية

 وعلب األطعمة المجمدة وعلب الكرتون وغيرها، وجميع أنواع
 الورق والصحف والكتب والمجالت واألكياس الورقية. صناديق

خشبية صغيرة. صناديق الفراولة أو التين.

تذكر كيف تعزل النفايات

كل يشء
يف مكانه
املناسب

النفاايت املتنوعة
العبوات الورقية والكرتونية

 إننا ننتج المزيد والمزيد من مواد
 التعبئة والتغليف دون التفكير في

 التأثير الذي تسببه للبيئة. لقد
 استبدلنا العديد من العبوات
 البالستيكية والعلب والبريك

 بالمنتجات التي تباع بدون عبوات
 وبالحاويات الزجاجية والكرتونية. كما

 أننا نستهلك المزيد والمزيد من
 المنتجات التي تُستخدم مرة واحدة

والتي ال يمكن إعادة استخدامها.

 يف النفاايت العضوية، ال
ميكننا رمي:

 األجهزة الكهربائية الصغيرة،
الحفاظات، الكمامات، المالبس،

 اللعب، القفازات، األشياء
البالستيكية بخالف العبوات



الزجاج هو مادة التعبئة
 والتغليف األكثر استدامة

البقااي التي ال يمكن
إعادة تدويرها

 يف حاوية الزجاج، ال
ميكننا رمي:

 األلواح الزجاجية والزجاج
 والسيراميك والمرايا

 والمصابيح والفلورسنت.
 يجب نقل هذه النفايات

إىل مرمى القمامة.

 الزجاج هو الحاوية الوحيدة التي
 يمكن إعادة استخدامها

 لألغراض الغذائية. عند إعادة
 تدويره ال يفقد جودته، ويمكن

 إعادة تدويره عدة مرات حسب
الحاجة.

يف حاوية الزجاج، ميكننا رمي:
 عبوات زجاجية بدون أغطية، مثل

 القنينات، وقوارير العطر، وأوعية التجميل،
 وأوعية المربى، وأوعية المصبرات، إلخ.
ترمى مباشرة في الحاوية، بدون كيس!

يف حاوية البقااي، ميكننا رمي:
 غبار المكنسة وأكياس المكنسة الكهربائية، وأدوات
 التنظيف (مكنسة تجفيف األرض، وأعواد تنظيف
 األرض، وما إىل ذلك)، والمناديل، والحفاضات،

 والمناديل المبللة، واألقنعة والقفازات التي تستخدم
 لمرة واحدة، األطباق المكسورة، والنظارات أو

 السيراميك، واألقالم، وشفرات الحالقة، وفرشاة
 األسنان، والمنتجات الصحية (الضمادات، عيدان

 األذن، األشرطة الالصقة، إلخ)، أعقاب السجائر
والرماد.

 تعتبر النفايات التي ال يمكن إعادة
 تدويرها بقايا ويتم نقلها إىل مرمى

 النفايات، فهي تولد االنبعاثات التي
 تساهم في تغير المناخ ولها تأثير كبير

 عىل البيئة. باإلضافة إىل ذلك، فإن
تكلفة معالجتها مرتفعة بشكل متزايد.
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كل يشء
يف مكانه
املناسب

تذكر كيف تعزل النفايات



المناطق التي تعمل بنظام
من الباب إىل الباب

المناطق التي ستتبنى
هذا النظام في المستقبل

 في كاتالونيا، يتم جمع
النفايات من الباب إىل
  الباب في أكثر من ٥٧٢

 بلدية، بمتوسط نتائج
 تزيد عن ٠٧٪ من الجمع

االنتقائي.

هل
تعلم؟
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مدينة سيول
كوريا الجنوبية — ٠١ مليون نسمة

سان فرانسيسكو
الواليات المتحدة —٠٠٠٫٥٢٨  نسمة

لجوبلجانا
سلوفاكيا — ٠٠٠٫٠٥٢ نسمة

برلين
ألمانيا — ٥٫٣ مليون نسمة

ميالنو
إيطاليا — ٣٫١ مليون نسمة

بروكسل
بلجيكا — ٠٠٠٫٠٨١ نسمة

أدياليد
أستراليا — ٣٫١ مليون نسمة

بيرنا
سويسرا — ٠٠٠٣٣١ نسمة

وأيًضا في:
مونيخ، بارما، أنفيرس، سياتل، كارديف...

 جمع النفايات من
 باب ليس اختراع

جديد أو تجربة
 يعتبر الجمع االنتقائي للنفايات

 النظام السائد في المدن الكبرى
 حول العالم التي تتميز بنتائج

بيئية جيدة.

 في السنوات األخيرة،
 انتشرت خدمة "من

 الباب إىل الباب" في
 البلديات التي يبلغ عدد

 سكانها أكثر من ٠٠٠٥١
 نسمة وتم تنفيذها

 بنجاح بالفعل في المدن
الكاتالونية التالية:

Berga
Lleida

Barcelona
Girona

Palau Solità i Plegamans
Canet de Mar

La Garriga
Sant Andreu de Llavaneres
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ممكتب خدمة من
 الباب إىل الباب

شارع طوريو رقم ١٤

التوقيت:
 االثنين والجمعة من ٩ صباحًا إىل ١ ظهرًا ومن ٤
 بعد الزوال حتى ٧ مساًء، واألربعاء من ٠١ صباحًا
 حتى ٥ بعد الزوال والسبت: من الساعة ٩ صباحًا
حتى الساعة ١ ظهرًا (األول والثالث من كل شهر)

 

للمزيد من المعلومات:
900 500 578

portaporta@manlleu.cat
manlleu.cat

 تم دعم هذا المشروع من قبل وكالة
النفايات في كاتالونيا


