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االهتمام بالبيئة
ال ترموا النفايات! – على جميع سّكان أونتاريو العمل 

معاً للحفاظ على نظافة أرض وماء أونتاريو. يعني رمي 
النفايات أن تتركوا أّي نوع من القمامة )الزبالة( على 

األرض سواء في المدينة أو في الريف. كما ُيعتبر إلقاء 
القمامة في البحيرات واألنهار رمياً للمخلّفات.

إدارة المخّلفات

المخّلفات المنزلية

تدير مختلف البلديات المخلّفات المنزلية بطرق متنوعة. 
تفرض بعض الحكومات المحلية رسوماً لجمع القمامة 
وتوّفر صناديق خاصة للقمامة، والمهمالت التي ُيعاد 

تدويرها، والمخلّفات العضوية. القمامة هي مخلّفات ال 
يمكن إعادة تدويرها أو تحويلها إلى سماد.

لدى معظم المجتمعات برامج الصندوق األزرق إلعادة 
تدوير الورق، والزجاج، والبالستيك، واأللمنيوم، وغيرها 

من المواد. ُتستخدم األغراض الُمعاد تدويرها لتصنيع 
منتجات جديدة.

تجمع برامج الصندوق األخضر المخلّفات العضوية، مثل 
بقايا الفواكه والخضار، واللحوم، والقهوة المطحونة بشكل 

منفصل عن القمامة العادية.

يتّم تحويل المخلّفات العضوية إلى سماد، والذي ُيستخدم 
لتحسين الُتربة في الحدائق واألراضي الزراعية.

للحصول على صندوق أزرق، أو لمعرفة ما إذا كان 
هناك برنامج الصندوق األخضر في منطقتكم، اتّصلوا 

ببلديتكم المحلية.

قوموا بزيارة وزارة شؤون البلديات واإلسكان على موقع 
  findlink.at/muniseroff أو  www.mah.gov.on.ca

ينّص قانون حماية البيئة على وجوب إعادة التدوير 

إلزامياً لجميع المباني السكنية المؤلّفة من سّت وحدات 
شّقق( أو أكثر. إذا كنتم تسكنون في شّقة، اسألوا )

الُمشرف على البناية عن كيفية إعادة التدوير. وقد توجد 
أيضاً لدى بعض المجتمعات برامج التحويل إلى سماد 

للشّقق السكنية.

اإللكترونيات

تتضّمن المخلّفات اإللكترونية أغراضاً مثل الكاميرات، 
وأجهزة الكمبيوتر، وأجهزة المراقبة، والهواتف، وأجهزة 
التلفزيون التي ال يريدها أو ال يحتاجها أحد. يجب إعادة 

تدوير هذه األغراض في مستودع خاص. عندما تشترون 
منتجات إلكترونية في أونتاريو، تدفعون رسوماً للتعامل 

البيئي معها EHF. ُتستخدم هذه األموال لدفع تكلفة إعادة 
تدوير المنتجات اإللكترونية أو تجديدها.

زوروا موقع www.recycleyourelectronics.ca  للعثور 
على مستودع في منطقتكم إلعادة تدوير اإللكترونيات.

المحافظة على الطاقة والماء

هناك عواقب سلبية على البيئة جّراء إنتاج الكهرباء. كما 
أن المحافظة على الطاقة توّفر عليكم المال.

لمعرفة المزيد عن المحافظة على الطاقة، زوروا 
موقع وزارة الطاقة  energy.gov.on.ca  أو

findlink.at/savinenerg

 Natural Resources Canada’s زوروا
Office of Energy Efficiency  )مكتب 
مصادر كندا الطبيعية لكفاءة الطاقة( على موقع 

www.oee.nrcan.gc.ca

يجب عدم هدر ماء الشرب اآلمن والنظيف. اّتصلوا 
ببلديتكم المحلية للمزيد من المعلومات عن المحافظة 

على الماء. وقوموا بزيارة موقع وزارة شؤون البلديات 



 findlink.at/muniseroff أو mah.gov.on.ca  واإلسكان

لمعرفة المزيد عن برامج أونتاريو إلعادة التدوير، 
زوروا Stewardship Ontario على موقع  

stewardshipontario.ca

هل تعرفون؟

يمكن أن تأخذوا مخالفة تصل قيمتها إلى 1,000 دوالر 
كندي بسبب رمي النفايات في أونتاريو. إذا قمتم برمي 
النفايات على األوتوستراد )الطريق السريع(، قد توقف 

الشرطة سيارتكم وتعطيكم مخالفة.

مالحظة هامة

عدم رمي النفايات.

تقليل النفايات، وإعادة االستخدام، والتدوير.

التحويل إلى سماد أو استخدام الصندوق األخضر.




