
  

  التجميع المصنف ... كيفية تنفيذه 

  المخلفات الرطبة 
ة من : بقايا الطعام النيئ والمطهو، أثفال القهوة، أكياس الشاي وشاي األعشاب، الرماد (الناتج عن الخشب غير الُمعَالَج)، الكميات الصغيرنعم

المطبخ الورقية، الورق المخصص لألطعمة القابل للتحلل الحيوي، فضالت الحيوانات (في  الزهور وأوراق النباتات، المناديل الورقية، مناشف  
تقطيعها) (بعد  بالطعام  للبيتزا والمتسخة  الكرتونية  العلب  إلى سماد،  القابلة للتحول  الحيوانات  ، األغلفة أكياس قابلة للتحول إلى سماد)، مراقد 

  باق واألكواب وأدوات المائدة واألكياس وكبسوالت القهوة)، الفلين، أدوات المائدة الخشبية واألغراض القابلة للتحول إلى سماد (مثل األط
  : المواد غير القابلة للتحلل الحيوي، السوائل أو األطعمة في حالة الغليان، الحشائش المجزوزة واألفرع المقطوعة ال
 

  الزجاج والمعادن 
الزجاجية، األوعية الصغيرة، البرطمانات (أيًضا ذات األغطية المعدنية)، العلب المصنوعة من األلمونيوم، : الزجاجات، األكواب، القوارير نعم

َرة وما شابه)، أنابيب األطعمة    الرقائق واألوعية المصنوعة من األلمونيوم، عبوات بخاخات الرذاذ، ِجرار األطعمة (التونة، المأكوالت الُمقَّشِ
  وات المائدة المصنوعون من المعدن، األشياء المعدنية الصغيرةالمعلبة، أواني الطهي وأد 

  : المصابيح، مصابيح النيون، نفايات الحديد، األجهزة الكهربائية المنزلية، األلواح الزجاجية، المرايا، الخزفيات، البلّور ال
 

  الورق
ت المصنوعة من الورق والورق المقوى، العلب واألغلفة : الصحف، المجالت، األوراق، قطع الورق، الحقائب واألكياس الورقية، العبوا نعم

  الكرتونية، العبوات الكرتونية الخاصة باألطعمة (الحليب، القشدة، العصائر، النبيذ وما شابه). 
البالستيك، المناديل الورقية،  : األكياس البالستيكية، ورق الكربون، ورق الزبدة، الورق المقاوم للشحوم، الرقائق المصنوعة من األلمونيوم أو  ال

  مناديل المائدة ومناشف المطبخ الورقية المتسخة بالطعام يُوَضعون مع المخلفات الرطبة)، الكرتون المتسخ
 

  األغلفة البالستيكية 
المصنوعة من  نعم الكريمات ومعاجين األسنان، الحاويات واألوعية  أنابيب  الزجاجات، قوارير المنظفات،  الشباك :  البالستيك والبوليستيرين، 

والعلب المخصصة لألطعمة، البوليستيرين المخصص للتغليف، البالستيك في صورة شرائط، الحقائب واألكياس البالستيكية، األطواق، األطباق  
القَطَّ  التجميل،  مساحيق  أوعية  للزراعة،  المخصصة  األوعية  األطعمة،  بقايا  من  الخالية  البالستيكية  الشماعات  واألكواب  البالستيكية،  اَرات 

  البالستيكية لتعليق المالبس 
و : لعب األطفال والمنتجات البالستيكية األخرى، أدوات المائدة، المطاط الرغوي، الدالء واألحواض، علب األقراص المضغوطة، أشرطة الفيدي ال

ال البُن  أقراص  المطاط،  أو  البالستيك  المصنوعة من  األنابيب  الصوت،  المغطى وأشرطة  الورق  التأثيث،  المكتبية، عناصر  مملوءة، األدوات 
لعازل بالبالستيك، الهواتف، األجهزة المنزلية الكهربائية الصغيرة، العبوات متعددة الطبقات والمكونة بشكل أساسي من الورق، البوليستيرين ا

يمكن تسليم األشياء القابلة للتحول   الى في متاجر السوبر ماركت، و يمكن استعمال األكياس القابلة للتحلل الحيوي، التي تُعطَ  ال المخصص للبناء؛ 
   إلى سماد

 
  المخلفات غير المصنفة 

التأثيث  : أدوات المائدة البالستيكية، العناصر البالستيكية األخرى غير القابلة للتدوير (لعب األطفال، أقالم الحبر الجاف، وما شابه)، عناصر نعم
، البالستيكية، المطاط، الحقن، عناصر العالج بالقسطرة الوريدية (اإلبر يجب أن تكون محمية)، حفاضات األطفال، غبار المكنسة الكهربائية

 السجائر، أنابيب الري واألنابيب األخرى، الشفاطات، مكونات السيارة، المطاط الرغوي، القطن الطبي، األوعية والصحون، ورق الزبدة، ورق 
  ربون، المصابيح المتوهجة، األقراص المضغوطة وشرائط الصوت/الفيديو وعلبها الك
  : جميع األشياء القابلة لالستعادة عن طريق التجميع المصنف ومراكز التجميع المحلية، ومخلفات التشغيل الناتجة عن األنشطة اإلنتاجية ال
 

خدمين استعمال اإلمدادات الممنوحة حصًرا (الكيس البنفسجي، الحاوية الرمادية،  في البلديات التي ينشط بها التجميع الدقيق، يتعين على الُمست 
  بطاقة التعريف للغطاء) 

 
  www.cbbn.itتقويم عمليات التجميع من باب إلى باب في كل بلدية متاح على الموقع  
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  التجميع المصنف ... بعض القواعد البسيطة

   صباًحا (إال في حالة وجود تعليمات مختلفة تنص عليها اللوائح)؛   6.00وضع المخلفات على حافة الطريق في غضون الساعة  يجب
يجب سحب الحاويات الفارغة برعاية الُمستخِدم؛ يتعين على الُمستخِدم استعادة المخلفات التي لم يتسلمها المختصون بسبب عدم مراعاة 

يها أو بسبب التأخر في وضعها، إضافة إلى أن الُمستخِدم يلتزم بتنظيف المخلفات المتناثرة نتيجة ألسباب  قواعد التسليم المنصوص عل
ل    ال ترجع إلى الُمَشغِّ

    يجب وضع المخلفات في أقرب نقطة للطريق، الذي تسير فيه وسيلة التجميع بشكل عادي، لتجنب جميع صور إعاقة عبور الُمرَكبَات
  إزعاج السكان؛ جمع األكياس المعلقة على البوابات واألسيجة غير مضمون.والمشاة، وجميع صور 

    المقيمون في شوارع خاصة أو في أفنية ال يمكن أن تدخل إليها وسائل التجميع أو قد يمثل الدخول إليها خطًرا يتعين عليهم وضع
  األكياس والحاويات، على حٍد سواء، في أقرب شارع عمومي 

   م من الطريق العام أو الخاص، الذي يمكن أن   15يمكن وضع المخلفات في منطقة خاصة على مسافة تتجاوز  في جميع األحوال ال
  تسير فيه وسائل التجميع

   المقيمون في منازل ريفية أو في تجمعات صغيرة واقعة خارج النطاق الحضري، حيث يصعب وصول وسائل التجميع، يتعين عليهم
  يه ومتفق عليه مع االتحاد التسليم في مكان يمكن الوصول إل

     يجب االلتزام باستعمال األكياس أو الحاويات المتسمة بمواصفات األلوان و/أو الكتابات المفترضة لكل قسم من المخلفات؛ لن تُجَمع
تحديد الهوية بموجات  المخلفات التي يتم تسليمها في حاويات/أكياس مختلفة؛ في البلديات، التي ينشط فيها نظام التجميع عن طريق  
   الراديو، لن يتم تجميع المخلفات الموضوعة في أكياس/حاويات تخلو من نظام الكشف أو غير ُمعطاة للُمستخِدم

   المقيمون في ملكيات مشتركة أو في مجمعات سكنية أخرى تم تسليمها حاويات تجميع يتعين عليهم استعمال تلك الحاويات؛ وال يمكن
  م/ملكية مشتركة الحاوية الخاصة به في الداخل أن يضع كل ُمستخدِ 

    كجم، من أجل حماية سالمة    10األكياس والحاويات غير المحمولة على عجالت والطرود والعلب وما شابه يجب أال يتجاوز وزنها
  القائمين على التجميع وأمنهم؛ إذا أراد الُمستخِدم تسليم أشياء بوزن أكبر، فيتعين عليه تقسيم األغراض 

  ُمَنعي :  
  .عدم تقسيم المواد القابلة للتصنيف وتسليمها مع المخلفات غير القابلة لالستعادة  
   .وضع أشياء حادة أو قاِطعَة في الكيس أو الحاوية من دون حماية مناسبة  
  .وضع مخلفات سائلة أو مشبعة بسائل ما بإفراط في األكياس أو الحاويات  
  الكيس أو الحاوية. السماح بخروج جزء من المخلفات من  
  .ملء الحاويات واألكياس بإفراط  
  .تسليم األكياس مفتوحة أو غير محكمة الغلق  
  .وضع أشياء مختلفة خارج األكياس أو الحاويات أو مربوطة خارجهم  
  .تبطين الحاويات بأكياس بالستيكية أو من مادة أخرى  
 خصصة للخارج». وضع الحاوية الصغيرة المخصصة للقسم العضوي بدًال من تلك «الم  
  كجم (إن لزم األمر، يجب تقسيم الكمية).  10تسليم كميات يتجاوز وزنها  
 .استخدام حاويات أو أكياس مخالفة لما هو مفترض  
  .استعمال السالل الموجودة في الطرق بصورة غير سليمة  
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