االستخدام المتعدد يحل محل األكياس
البالستيكية

المواد البالستيكية المخصصة
لالستخدام مرة واحدة ال
توضع في أكياس!

من خالل استخدام حقائب االستخدام المتعدد فيمكن أن يصبح كل
شخص مشار ًكا في حماية البيئة!
نصائحنا لتجنب األكياس البالستيكية:
– للقيام بالتسوق استخدم حقيبة االستخدام المتعدد أو حقيبة ظهر أو
سلة!
– بالنسبة لعمليات التسوق المفاجئة احرص على أن يكون معك كيس
قابل للطي مصنوع من البوليستر في حقيبتك .هذا الكيس وهو
مطوي ال يكون أكبر من عبوة مناديل جيب ويكون أخف من أكياس
كثيرة لالستخدام لمرة واحدة.
–  ...ارفض تعبئة مشترواتك في أكياس بالستيكية عند مكتب السداد،
تلك التي تتم دون سؤالك.
– قم بتوعية اآلخرين إلى مشكلة االستخدام البالغ لألكياس
البالستيكية.
حماية البيئة أمر بسيط  -ساعد معنا ودعمنا!

www.kommtnichtindietuete.de
www.facebook.com/kommtnichtindietuete

استخدم أكياس االستخدام عدة مرات!
فهي تساعد على حماية المناخ
وتجنب تكون النفايات!

مشروع بمبادرة:
Deutsche Umwelthilfe e.V.
Bereich Kreislaufwirtschaft
Hackescher Markt 4
10178 Berlin
www.duh.de

شريك التحدث:

Thomas Fischer
+49 30-24 00 867-43
fischer@duh.de

مطبوع على ورق قابل إلعادة
التدوير بنسبة  ،100%االعتمادات:
مؤسسة „المالك األزرق“ و „العالمة
البيئية األوروبية“.

االستخدام عدة مرات يحمي البيئة
ببساطة ومنطقية :كيس واحد ال تستدعي الحاجة ضرورة تصنيعه،
يوفر في الخامات والطاقة.
الحقائب واألكياس المخصصة لالستخدام عدة مرات يمكن إعادة
استخدامها مئات المرات بدون أية مشاكل  -وبالتالي فيمكن إحاللها
بدلاً من أكياس االستخدام لمرة واحدة.
الحقائب واألكياس المخصصة لالستخدام عدة مرات تحمي البيئة من
خالل:
– توفير الخامات والطاقة
– انخفضا معدل انبعاث الغازات الضارة بالمناخ
– تجنب تكون النفايات
في ألمانيا يتم استهالك  6.1مليار كيس
بالستيكي كل عام.وهو ما يقابل  11.700قطعة في الدقيقة.

األكياس لالستخدام مرة واحدة؟ ال ،شكرً ا!
– يتم جراء ذلك استهالك ما يقرب من  184.000طن من البالستيك
سنويًا  -وهو ما يقابل وزن سيارة فولكس فاجن طراز الجولف
التي يزيد وزنها عن .153.000
– وعند وضع كمية األكياس البالستيكية المستهلكة سنويًا في ألمانيا
وحدها سوف تحيط باألرض مقدار  46مرة قدر محيط خط
االستواء.
خطرا على
– األكياس البالستيكية التي يتم التخلص منها تشكل
ً
الحيوانات ،ألن الحيوانات ال يمكنها التمييز بين غذائها وبين
النفايات البالستيكية.

االستخدام عدة مرات أفضل من
مرة واحدة
تقييم المحافظة على البيئة للحقائب واألكياس المتداولة
تجار ًيا:
حقائب االستخدام المتعدد
المصنوعة من البالستيك
(خامات قابلة إلعادة التدوير)
حقائب االستخدام المتعدد
المصنوعة من البالستيك
(خامات جديدة)
حقائب االستخدام المتعدد
المصنوعة من ألياف طبيعية
(خامات جديدة)
أكياس االستخدام الواحد
المصنوعة من البالستيك والورق
(خامات قابلة إلعادة التدوير)
أكياس االستخدام الواحد
المصنوعة من البالستيك والورق
(خامات جديدة)
أكياس االستخدام الواحد
المصنوعة من مواد بالستيكية
قابلة للتحلل بيولوجيًا

