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 قم بالفرز باستعمال كيس النفايات العضوية الجديد!   2023ابتداًء من أول شهر مارس/ آذار 

ي  750
 
ا من النفايات العضوية ينتهي بها المطاف ف

ً
ي النفايات مدينة أوبنطن

 
لية ف  المتبقية كل عام.  المن  

.  150وزن ما يعادل 
ً
 فيًل

 ! من ذلك أفضل تحقيقبإمكاننا 

ي ال
 
 بطريقة مختلفة!  نفاياتالتفكير ف
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 متوفر اآلن!   كيس النفايات العضوية الجديد

لية المتبقية 3000نحن، سكان أوبن، ننتج  اء إىل محطة   طن من النفايات المن   ي أكياس قمامة خض 
 
كل عام. يتم نقل هذه النفايات ف

ستال. ولكن تشير التقديرات إىل أن  ا 750أي  -٪ من محتويات هذه األكياس 25حرق هير
ً
!(  150)أو ما يعادل وزن  طن

ً
تتكون  -فيًل

: النفايات العضوية )بقايا الوجبات واألطعم ي ي يمكن من نفايات قيمة قابلة للتحلل البيولوج 
ة إلخ( الت  اء الصغير ة  والنفايات الخض 

 تحويلها إىل سماد. 

ي مثاىلي كغذاء وهو 
ي البيوت الزجاجية. من الل طاف 

فة وف  التخلص من النفايات العضوية  مؤسفلحديقة والنباتات الداخلية والشر

 وحرقها! 

 

 هناك حل آخر. 

 

 ونحافظ عىل مواردنا.  بشكل كبير  يس النفايات المتبقيةك  نقوم بتخفيف ،بطريقة منفصلة لنفايات العضويةفرز امن خالل 

 

 لفتة إيجابية لبيئتنا! ستكون 
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 ،2023ابتداًء من أول شهر مارس/ آذار 

" الجديد وسيتم تقليل عضويلذلك سيتم جمع النفايات العضوية بشكل منفصل عن النفايات المتبقية عن طريق كيس النفايات "ال

 النفايات المتبقية. حجم كيس 

 

 واحد يصبح اثني   

ا  60 بحجم : كيس نفاياتاآلن قبل ً  كحد أقىص  كجم  15 بوزنلي 

ا  40بحجم  جديد: كيس نفايات ً ا كيس نفايات عضوية  20 كيسو كجم كحد أقىص   10بوزن لنر ً  . كجم كحد أقىص  5بوزن لنر

 

ي هذا الصدد 
 
 !  ف

ي من أكياس
ة  يمكنك بالطبع استخدام مخزونك المتبق  ا للنفايات 60بحجم القمامة الكبير ً لية لي   المتبقية.  المي  
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 متر وكيف ستتم عملية االنتقال؟

اء قسيمةتتلق  اليوم  يبة البلدية ألكياس النفايات العضوية الجديدة شر ي تغطيها ض 
 الخاصة بك.  2023لسنة  لنفاياتل والت 

ي من ها يمكنك اآلن استبدال
ي نقاط التوزي    ع المعتادة )انظر الجزء الخلق 

 
 (. القسيمةف

ي 
 
كة وسيتم جمعها مع أكياس النفايات المتبقية من قبل 2023 مارس/ آذار  أولسيبدأ جمع أكياس النفايات العضوية ف  BISA شر

 . فرز قيام بعملية المع مركبة ذات مقصورتير  منفصلتير  لل

 )الجمعة(. مدينة أوبن السفىل وكتنيس )الثالثاء( و  أوبن العليا  جمع النفايات لمدينةلم تتغن  تواري    خ 

 

 -نصيحتنا 

يل ال نامجقم بتي   ال يفوتك تاري    خ التجميع مرة أخرى  سواء بالنسبة للنفايات كي عىل هاتفك المحمول   وظيفة التذكير تفعيل بو الرقمي  ي 

 الزرقاء!  PMKالمتبقية والعضوية أو الورق والكرتون أو أكياس 

نامجنك العثور عىل اليمك  الرقمي هنا:  ي 

www.eupen.be/digitale-kalender-muellabholung-2023 
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 هام ! 

ا من أكياس النفايات المتبقية 60قسيمة بقيمة إذا كان ال يزال لديك  ً  2023مارس/آذار  31حتر تاري    خ ، فيمكنك استعمالها اآلن لنر

ي 
 إعادة التدوير.  مراكز ف 

ي حير  
ا من أكياس النفايات المتبقية الجديدة 40 حجم يمكنك اآلن الحصول عىل ف  ً ى لي  ي المتاجر الكي 

 . ف 

لية المتبقية بحجم كالعادة، ستتلق  القسائم الجديدة الخاصة ب و  يبة  40أكياس النفايات المي   ي نهاية شهر يونيو مع إشعار ض 
ا ف  ً لي 

 . 2023النفايات 

 ة: اإلضافي نفاياتتكلفة أكياس ال

لية كيس النفايات  المتبقية المن  

ا:  40 حجم ً  يورو.  - 15أكياس  10 لي 

 يورو.  - 30كيس   20  

 كيس النفايات العضوية

ا  20حجم  ً  يورو.  7.50أكياس  10 : لي 

 بي   يديكبيقر األمر 

اء أقل )مثل األ  أي  ضعف ذلك! ير وفيمكنك ت، إنتاج النفايات من خالل تجنب الزائدة عن الحاجة( وتكاليف أقل  غلفةتكاليف شر

 أكياس نفايات إضافية. من النفايات عن طريق للتخلص  

 تتوفر العديد من النصائح لتقليل النفايات عىل: 

www.eupen.be/Abfallvermeidung 
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ي كيس النفايات العضوية؟
 
 ما هي األشياء المسموح رميها ف

 مسموح

 نفايات المطبخ

 القهوةبقايا  •

 شاي •

وات و النفايات الحيوانية وقشور •  البيض قشور الفاكهة والخض 

 المواد الغذائية الفاسدة  •

 المطهوبقايا الطعام  •

 ماعظ •

 

 نفايات عضوية أخرى

ا مع بقايا الطعام •  علب بيي  

 أعواد المثلجات •

 ورق المطبخ •

 المناديل والمناديل الورقية •

 فضالت الحيوانات القابلة للتحلل •
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ة  نفايات الحدائق الصغن 

 أعشاب عطرية •

 النباتات الداخلية •

 أزهار ذابلة •

ة الحديقةنفايات  •  الناتجة عن النباتات الصغير

 

 !  هام

ء ما، فمن األفضل التخلص من ي
ا من شر

ً
عىل  خاط  بشكل  فرزةالم عضويةمع النفايات المتبقية إذ تؤثر النفايات ال هإذا لم تكن متأكد

 إنتاجه أثناء المعالجة الحيوية. جودة السماد الذي يتم 

 

ي كيس النفايات العضوية! 
 
 غن  مسموح به ف

 : فرز النفايات كما يىلي يرج  

 النفايات المتبقية

 مسحات قطنية  -

 شخصيةنفايات العناية ال  -

 حفاضات  -

 أكياس مكنسة كهربائية  -

ي للحيوانات  -
 الفراش المعدن 

 أعقاب السجائر  -

 مكنسة شارع  -

 

 PMKالنفايات الزرقاء 

 اكياس بالستيكية -

 بالستيك -

 مغلفات بالستيكية -

ي بالستيكية -
 أوان 
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 ماذا يحدث للنفايات العضوية؟

لية المتبقيةيعتي  فصل النفايات العضوية أمًرا مهًما ألنه  يمثل   من حرق حسب كل أشة رب  ع إىل ما يقرب نصف النفايات المن  
ً
. بدال

ستال. كنا نفعل من قبلنفاياتنا العضوية كما   ي هير
 
ي مصنع التخمير ف

 
 ، يمكن اآلن تحويلها إىل سماد عاىلي الجودة وكهرباء وطاقة تدفئة ف

 كجم من النفايات العضوية إىل  100يتم تحويل 

 كجم سماد  30• 

ي الساعة من الطاقة الكهربائية )يتوافق تقريًبا   10• 
 
 ساعة( 24مع استهالك الطاقة لتلفزيون يعمل لمدة  كيلو واط ف

 طاقة تسخير    20• 
ً
ي الساعة من الطاقة الحرارية )تقابل تقريبا

 
 لي  من زيت التدفئة( 2كيلو واط ف

 

ام البيئةطريقة إعادة التدوير  شجيعمن أجل ت يعت، مع احي  ورة توفير عىل  ةاألوروبي اتنص التشر ع جم البلديات لمواطنيها فرصة ض 

 عىل أبعد تقدير.  2023ديسمي   31بحلول  وذلك وإعادة تدوير النفايات المتبقية والعضوية بشكل منفصل
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ي  مدينة
ي إعادة التدوير ف 

كاؤكم ف    ها من أجلأوبن و  شر

 

 هل تعلم أن ... 

لية يبة النفايات المي   ا أكياس النفايات  تغطي ال لمدينة أوبن  ... عائدات ض 
ً
فقط تكاليف جمع أكياس النفايات المتبقية واآلن أيض

ابل و الحيوية  
ً
 أيض

ستال، - ي هير
 نقل ومعالجة هذه النفايات ف 

 (؟RCYCL ASBL( ومركز تجميع النفايات الضخمة )BISA ASBLتشغيل ودعم مراكز الفرز ومنطقة التسميد ) -

 

ي المقابل، يمكنك
 بصفتك أشة خاصة ف 

ا RCYCL المقدمة من االستفادة من خدمة جمع النفايات الضخمة -
ً
ي السنة مجان

 
 ، مرتي   ف

ا نفايات حديقتكإلقاء  -
ً
ي موقع التسميد  مجان

ي شونيفيلد، BISAف 
 ف 

ي  النفايات الخاصة والقابلة إلعادة التدويرإيداع  -
ي  تمالت 

ي مراكز إعادة التدوير ف 
 . السفىلالمدينة العليا والمدينة جمعها ف 

 

ي عي   المكانالوحدة قوة 
 
 : ف

 RCYCL – BISA -ساحة إعادة التدوير 
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 نصائح مفيدة

 تجنب الروائح: 

وات وبقايا القهوة وأكياس الشاي عىل نسبة عالية من الرطوبة. لمنع تراكم  نفاياتتحتوي نفايات المطبخ مثل  • الفاكهة والخض 

ي كيس القمامة، اتركه 
ا  يستقطر الكثير من العصير ف 

ً
، ولف جيد

ً
ي أكياس الخي   الورقية قبل ها وربما يجف قليال

ي ورق الجرائد أو ف 
ف 

ي الكيس العضوي. سيؤدي ذلك إىل تقليل الرطوبة
ي كيس النفايات ال رميها  ف 

باإلضافة إىل التخمر المبكر  وزنهتخفيف و  عضويةف 

 للنفايات وبالتاىلي إطالق الروائح. 

بانتظام بالماء الساخن والخل، وقبل إعادة ملئه   ا شطفهقم ب لجمع النفايات العضوية، ةمطبخ صغير  قمامةإذا كنت تستخدم  •

ي القليل
 الجزء السفىلي بورق مقوى منقوع ف 

ي التخلص من ذباب الفاكهة!  ذلك يساعد س ،من الخل قم بتبطير 
 ف 

ي تحمل شعار "لقمامة المطبخإذا كنت تستخدم أكياًسا   •
" OK compost، فتأكد من السماح فقط لألكياس القابلة للتحلل الت 

 ( )انظر الرمز المقابل(. ! وليس أكياسا بالستيكية)

ي فصل  عضويةيجب حفظ كيس النفايات ال  •
 ، خاصة ف 

ً
ا طويال

ً
ل أو المرآب قدر اإلمكان. ال تنتظر وقت ي المي  

ي مكان بارد ف 
ف 

مجةللتجميع.  الكيسالصيف ، إلخراج   كل أسبوع.   إذ أن هذه الخدمة مي 
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 ، سماد الحديقة:  BISAكيس النفايات العضوية ، صندوق 

 

ي حديقةإذا كان لديك  -
 
. من أجل منع "الضيوف غير المرغوب فيهم" من الوصول عير  المكان، قم بتحويل نفايات المطبخ إىل سماد ف

، تجنب رمي بقايا الطعام المطبوخ والمنتجات الحيوانية )األسماك أو اللحوم ومنتجات األلبان( والخي   عىل السماد. )معلومات يهإل

ي 
 
 (. www.eupen.be/Abfallvermeidung: الموقع عن السماد ف

وات  للتخلص BISAإذا كنت تستخدم حاوية  - خالل ، فاستخدم أكياس النفايات العضوية الجديدة أيضا من نفايات الفاكهة والخض 

ة الشتوية  . BISAحاوية عندما ال يتم تفري    غ  الفي 

اءيمكنك إعادة تدوير  -  : عن طريق  كميات أكنر من النفايات الخض 

 

o  ي مدينة إيداعها
 
ي موقع التسميد ف

 
كة  أوبنف خدمة ) VoG BISA ،Schönefelder Weg 238  ،4700 Eupen لدى شر

ي  ير  القاطن لألش مجانية
 
 (أوبنف

o   جمعها بواسطة خدمة جمعBISA اء من ي  /  إىل نوفمي   آذار / مارس شهر  باستخدام سلة النفايات الخض 
ين الثان  خدمة ) تشر

 (. غير مجانية

o  ةتحصيله بشكل ي حالة الكميات الكبير
 
 (. خدمة غير مجانية) BISA، عن طريق خدمة التحصيل من فردي، ف

 

 الشخص الذي يمكن االتصال به : 

BISA ASBL 

 50 58 087/76مثل. : 

ostbelgien.be-info@bisa 

www.bisa-ostbelgien.be 

 الصفحة الخلفية

 : الموقع قم بتصحف، نفاياتللحصول عىل معلومات إضافية حول إدارة ال

www.eupen.be/Abfallentsorgung 

 

يبة عىل النفاياتأو أسئلة عىل  معلومات  : الض 

 بلدية أوبن

 11 58 087/59هاتف. : ال

info@eupen.be        

 

 تجميعالخدمة المشاكل المتعلقة ب

لية المتبقية والنفايات العضوية  : النفايات المي  

BISA ASBL 

 50 58 087/76هاتف. : ال

info@bisa-ostbelgien.be 

 

 : PMKالورق والكرتون أو األكياس البالستيكية 

INTRADEL 

 74 74 04/240هاتف. : ال

info@intradel.be 

 

 المحرر المسؤول: 

 مدينة أوبن

Am Stadthaus 1 - 4700 Eupen 

 

mailto:info@eupen.be

