
كيف ومتى
كل ما يجب معرفته.

إعادة التدوير



يف مشهد تظهر فيه الحاجة العاجلة لبلوغ أعىل املستويات دائماً 
لجمع النفايات املصنف فإن إدارة البلدية تريد منح دفعة قوية 

لألنشطة املوجهة إىل حماية البيئة والحفاظ عىل صحة املواطنني. 
حتى يتم البلوغ الفعال لهذا الهدف يتم االعتماد كذلك عىل تعاون 

مواطنني بالريمو الذين مع ممارسة جمع النفايات املصنف 
سيعملون عىل تقليل كمية النفايات التي تصل إىل مجمع النفايات 

وعىل زيادة ما يتم تدويره.
 

إن الهدف الذي ينتوى إتباعه هو تطوير نظام الجمع املصنف 
للنفايات من الباب للباب الذي بدأ بالفعل يف عام 2010 يف بعض 

مناطق بالريمو )بالريمو دفرينسياتا 1(، ويف مناطق حرضية 
أخرى حيث إشرتك 130.000 مواطن جديد مع تدريبهم عىل 

االختيار الواعي من أجل الحفاظ عىل املصادر الطبيعية التي تعد 
ميزة للجميع وألجيال املستقبل شكل خاص.



لجعل هذا املرشوع ممكناً وقابل للتحقيق تم إعداد هذا الدليل 
الذي يحوي بداخله عىل االرشادات واملواعيد وطريقة تسليم املواد 
من النفايات التي سيتم جمعها بشكل مصنف. وكل ذلك بطريقة 

شفافة وواضحة وبسيطة يف خدمة مواطن مدينة بالريمو.

مبادرة متوافقة مع البيئة لجمع النفايات املصنف من الباب للباب 
يروج لها من قبل بلدية بالريمو وإقليم صقلية ووزارة البيئة 

وحماية االرض والبحر والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع CONAI و 
Palermo Ambiente SpA و ATO PA3 والهيئة العامة القائمة 

.RAP SpA عىل االدارة



أين

مواد عضوية

دلو و/أو برميل
بني عىل عجالت

يوضع بأسفل الباب االسايس للمنزل.

 لجمع النفايات العضوية 
 استخدم فقط 

أكياس متوافقة.

تذكر



ما نضع

ما ال نضع

نفايات املطبخ وبقايا الطعام مع التخلص من السوائل 
الزائدة واملواد الغذائية الفاسدة بدون عبوات وبقايا 

القهوة ومرشحات الشاي واملناديل واملناشف الورقية 
املستخدمة واألزهار واالوراق وبقايا  النباتات املنزلية.

سوائل، زيت، ورق لتغليف املواد الغذائية )ورق عليه زيت 
أو به أجزاء بالستيكية( وأعقاب السجائر واالتربة ومواد 

التنظيف االخرى الخاصة باملنزل والتغليفات واالطباق 
واالكواب البالستيكية ومواد امتصاص السوائل والحفاضات.



أين
يف كيس خاص بذلك*

يوضع بأسفل الباب االسايس للمنزل.

أفرغ وأشطف و/أو نظف
واشطف الحاويات.

تذكر

*من املتوقع أن يكون هناك توفري أويل ألكياس زرقاء

بالستيك ومعدن



ما نضع

زجاجات وأطباق وأكواب بالستيكية وأظرف وأغشية 
بالستيكية أو من السيلوفان وعبوات منتجات التنظيف 
والنظافة الشخصية وعبوات معجون االسنان الفارغة 

وتلك الخاصة باملواد الغذائية والعبوات والحاويات 
املصنوعة من البالستيك والبوليسرتول وبالستيك التغليف 

الشفاف بم يف ذلك البالستيك ذو الفقعات الهوائية.
عبوات املرشوبات والزيت املصنوعة من الصفيح وكذلك الربطمانات 

الخاصة بحفظ االطعمة واالوعية الخاصة بحفظ االطعمة والطهي 
املصنوعة من االلومينيوم والعبوات املختلفة للحوم واالسماك 

والبقوليات وكل أنواع العلب والعبوات الخاصة بأطعمة الحيوانات 
وعبوات الرذاذ واالغطية والكبسوالت املختلفة من املعدن وورق 

االلومينيوم )مثل لفة املطبخ الخاصة بأغلفة الشوكوالتة( وعلب 
الهدايا املصنوعة من املعدن للمرشوبات الكحلية والحلوى والطبول 

والدالء وأغطية الكريمات ومواد النظافة الشخصية والشماعات 
املعدنية واالوعية املعدنية وأدوات صنع القهوة وأدوات املائدة 

واملفاتيح واالقفال والسالسل وكل املصنوعات الصغرية من املعدن.

ما ال نضع

االلعاب وأحذية الرياضة والشباشب البالستيكية والسجاد الصغري 
وقطع االثاث واملصنوعات البالستيكية واسطوانات اليس دي 

والدي يف دي ورشائط الكاسيت ورشائك الفيديو واالقالم واملظالت 
واألجهزة االلكرتونية واالطباق واالكواب من البالستيك الصلب 

والحاويات من البالستيك التي تحمل ارشادات ملواد خطرة*.

حاويات من املعدن وعلب الرذاذ التي تحتوي عىل 
الصقات تشري إىل مواد خطرة* واملصابيح.  

*سامة أو قابلة لإلشتعال أو تسبب التآكل



أين

تذكر

دلو و/أو برميل أبيض ذو عجالت يوضع 
بأسفل الباب االسايس للمنزل.

لتقليل املساحة التي تشغلها العلب والطرود 
يجب طيها أو كبسها. 

يجب أن تكون املغلفات من الورق خالية 
من املواد الغريبة مع طيها وتكديسها 

بنظام. 
ال تدخل االكياس البالستيكية.

ورق وكرتون



ما نضع

ما ال نضع

العلب الصغرية والكبرية والحاويات من الكرتون والكرتون 
الرقيق أللعاب االطفال واملالبس وعلب األحذية واألكياس 

الورقية والسالت وعلب الكرتون الخاصة باالغذية والجرائد 
والكراسات واملجالت )بدون أجزاء الصقة أو معدنية  أو 

بالستيكية( وكرتون املرشويات )العبوات من الصفيح 
الخاصة باملرشويات الغازية والعصائر والصلصات ألخ.( 

وكرتون البيض وكرتون البيتزا بدون بقايا أطعمة.

البالستيك واملغلفات من السيلوفان والورق الكيميائي 
للفاكس أو الطابعات اآللية والورق امللوث باالطعمة و/

أو محاليل التنظيف وااليصاالت لورقية وورق الفرن 
والتذاكر البالستيكية الخاصة بوسائل املواصالت العامة 

واملناديل الورقية وكرتون البيتزا املحتوي عىل بقايا 
أطعمة وكل ما هو ورق أو كرتون غري نظيف. 



أين

تذكر

دلو و/أو برميل
ذو لون أخرض عىل عجالت يتم وضعه

أسفل الباب االسايس للمنزل.

يجب أن تكون الحاويات والزجاجات بدون 
أغطية.

زجاج



ما نضع

ما ال نضع

الحاويات والزجاجات والعبوات الزجاجية الكبرية 
والصغرية والقارورات والبطرمانات.

االطباق والفناجني من السرياميك واملصابيح ذات 
التوهج واملوفرة للطاقة ومصابيح النيون والرشائح 
الزجاجية والحاويات من السرياميك الزجاجي )مثل 
البريكس( أو السرياميك واالكواب والدوارق واالدوات 

املصنوعة من الكريستال واالكياس البالستيكية.



أين

ال ترتك
االكياس داخل أو بالقرب من السالت 

املوجودة بالشوارع.

تذكر

دلو و/أو برميل
رمادي ذو عجالت يوضع بأسفل الباب 

االسايس للمنزل.

مخلفات متبقية



ما نضع

ما ال نضع

كل ما ال يمكن فرزه مثل الورق الغري نظيف سواء 
الحاوي عىل بقايا من الزيت أو الزجاج واالطباق املنكرسة 

من السرياميك بشكل عام وااللعاب من البالستيك غري 
االلكرتونية والتي ال تحتوي عىل بطاريات واليس دي 
والدي يف دي ورشائط الكاسيت والفيديو واملرشحات

وأكياس شفط االتربة وأدوات إمتصاص 
السوائل والالصقات الطبية

وشفرات الحالقة ذات االستخدام ملرة واحدة وأعقاب السجائر.

البطاريات والزيت واالدوية والحاويات والخامات الخطرة 
)الصمغ والورنيش ومحاليل التنظيف واملبيدات الحرشية

وحاوياتها( واملصابيح املوفرة للطاقة
ومصابيح النيون واملرايا

وكل ما يمكن فرزه. 



ورق وكرتون

بالستيك ومعدن

زجاج

مخلفات متبقية

مواد عضوية

الثالثاءاإلثنني

20:00 - 22:00

20:00 - 22:00

مواعيدك مع
جمع النفايات املصنف

** 

 *

مالبس مستخدمة

حفاضات

20:00 - 22:00



 

اخلميساألربعاء

**   جمع املالبس املستخدمة شهرياً يف أول يوم خميس من الشهر.*    خدمة ميكن تشغليها حسب الطلب.

السبتاجلمعة

20:00 - 22:00

20:00 - 22:00

20:00 - 22:00 20:00 - 22:00

االستخدامات
املنزلية

20:00 - 22:00

20:00 - 22:00

  إلى غاية
الساعة 7:00

  إلى غاية
الساعة 7:00



ATO PA 3

اإلتصاالت

Ufficio di Coordinamento
Via Resuttana, 360

90146 - Palermo

Tel. 091 760.15.15


