
األكياس البالستيكية ضارة بالمناخ والبيئة

إستخدم بدائل األكياس البالستيكية

سبل لحماية المناخ

إهدار الموارد وتغير المناخ
غالًبا ما تصنع األكياس البالستيكية من 
مشتقات النفط وتتطلب عملية تصنيعها 

إستهالك كميات من الغاز الطبيعي والطاقة 
وبذلك ُتهدر الكثير من الموارد بجانب 
انبعاث غازات مضرة بالمناخ وتسرب 

مواد كيميائية سامة بدًءا من عملية التصنيع 
ووصوال لمرحلة التخلص من أألكياس

تقدر كمية غاز ثاني أكسيد الكربون 
المنبعث سنوًيا على مستوى العالم بسبب 
إستهالك األكياس البالستيكية بما يعادل 

۳۱ مليون طن وهذه الكمية تعادل الكمية 
المنبعثة سنوًيا من ۲,٥ مليون نسمة في 

ألمانيا

تلوث البيئة
البالستيك ال يتحلل عضوًيا لذا تلوث األكياس 

البيئة عند التخلص منها وعند إلقائها في البحار 
والمحيطات يتمثل خطرها في أن تأكلها الكائنات 

البحرية فتموت مختنقة

في المتوسط يتم إستخدام الكيس البالستيكي الواحد 
لمدة ۲٥ دقيقة فقط وفي المقابل تستغرق عملية 
تحلل هذا الكيس في الطبيعة ما يقارب ٤۰۰ عام

عند بقاء العبوات البالستيكية في البحار فإنها تتفتت 
بفعل أشعة الشمس والموج إلى جزيئات متناهية 
الصغر تسمى بالميكروبالستيك. وتأكل األسماك 
والكائنات البحرية األخرى هذه الجزيئات معتقدًة 
أنها غذاء فتموت جوًعا رغم إمتالء معدتها وهذه 

األسماك قد نأكلها نحن بدورنا

تتجمع المخلفات البالستيكية في البحار فيما يعرف 
بدوامات المخلفات ويعادل حجم دوامة شمال المحيط 

الهاديء وحدها حجم أوروبا الوسطى

ألمانيا تستهلك ۱۰۰۰۰ كيس بالستيكي في الدقيقة 
الواحدة. هذا يعني أننا نستهلك على مدار سنة واحدة 

أكياس تكفي لإلحاطة بالكرة األرضية ٤٦ مرة
هذا أكثر بكثير من الالزم! معا إلستخدام األكياس التي 

يمكن إعادة إستعمالها
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األمر أسهل بكثير مما تتخيلون
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ساعدونا لنتجنب جميًعا إستخدام 
األكياس البالستيكية:

حصلتم على هذا المنشور من

هذه المعلومات تقدمها جمعية اليف للتعليم والبيئة ومساواة الفرص وحملتها سبل حماية المناخ في إطار المبادرة الوطنية الراعي الرسمي للمشروع
األلماني البرلمان  من  بقرار  األلمانية  المفاعالت  وأمن  والتعمير  الطبيعة  وحماية  البيئة  لوزارة  التابعة  المناخ  لحماية 
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إحرصوا على التخلي عن إستخدام األكياس 
البالستيكية عند شراء الخضروات والفواكه

يمكنكم شراء الفواكه غير المغلفة
هناك بدائل لألكياس البالستيكية مصنوعة من قماش 

خفيف جًدا وشفاف تستخدم لتعبئة الخضروات 
والفواكه ويمكنكم حتى خياطتها بأنفسكم بسهولة 

وبتكلفة بسيطة جًدا

إحذروا من بدائل البالستيك الخادعة
هناك أكياس ورقية وكراتين قابلة للتحلل بصورة 

أسهل من البالستيك لكنها مع ذلك تساهم في تلويث 
البيئة واإلضرار بالمناخ

األكياس المصنوعة من الموارد المتجددة كالذرة 
أو قصب السكر واألكياس القابلة للتحلل العضوي 
تكون في كثير من األحيان مضرة بالبيئة لذا هي 

بديل سيء للبالستيك

لكن إن اضطررتم الستخدام كيس بالستيكي 
فحاولوا إستعماله أكثر من مرة ثم أعيدوا تدويره 

عن طريق إلقائه في حاوية القمامة الصفراء 
المخصصة لتدوير البالستيك

هل تعلمون أن الثالث من يوليو/تموز هو اليوم 
العالمي لعدم إستعمال األكياس البالستيكية؟

إنشروا الوعي بأضرار األكياس البالستيكية بين 
أفراد عائلتكم وأصدقائكم

إستخدموا األكياس التي يمكنكم إعادة إستعمالها 
بدًال من األكياس التي تستعمل مرة واحدة فقط 

حتى وإن كانت هذه قابلة للتدوير. يمكنكم أيضا 
إستخدام السالل أو حقائب الظهر أو األقفاص لحمل 

المشتريات
إختاروا مثال أكياسا جميلة وصديقة للبيئة يمكنكم 

إعادة إستعمالها
يمكنكم تطبيق األكياس القماشية الخفيفة وحملها في 
حقائبكم أو تثبيتها بأغراضكم اليومية لكي ال تنسوها
إحرصوا على أخذ ما يكفي من الحقائب واألكياس 

الصديقة للبيئة معكم إلى المتجر لكي تسع كل ما 
تشترونه

ساهموا في مساعدة المتاجر على تقليل استهالك 
األكياس البالستيكية

عند محاولة تقديم أكياس بالستيكية لكم قولوا 
ببساطة: ال شكًرا

إستفسروا عن إمكانية حصولكم على شنط وأكياس 
يمكن إعادة إستخدامها من المتجر

شاركوا في حملة حماية المناخ


