النصيحة :4
تغلي
ف الطعام طازجًا!

غالف لف الط
عام؟ يمكنك نسيان
ذلك .فاآلن يو
جد القماش المصنع
من الشمع .األغذ
ية الملفوفة به تظل
طازجة ،تما ًما بال
الحاجة للبالستيك.
في البيت أو
حتى في الطريق.

النصيحة :5
خذ
وقفة مع البلاستيك!

أتطلب طعام
ً ا جاه ًزا؟ فاستمتع
إذن بعلبة ال
طعام الخاص بك!
صندوق م
ن الصلب وأدوات
المائدة الخاص
ة :استراحة الغداء
خالية من
البالستيك بالفعل.

النصيحة :6
حافظ
على تناول السوائل!

ال داعي على
اإلطالق إلحضار
زجاجات المياه
إلى السكن.أفضل
طريقة لسد العط
ش تأتي عن طريق
الشرب من ماء ال
صنبور .تمتاز مياه
الشرب في منط
قة هانوفر بأفضل
جودة .بوجود اإلب
ريق الزجاجي في
المنزل ،أو باستخد
ام زجاجات المياه
الخاصة بك أثناء
السير في الطريق،
فيمكنك تجنب نفايا
ت
الب
ال
س
تي
ك
و
تو
فير
الما ل.
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عاصمة الوالية هانوفر

عمدة المدينة
قسم االقتصاد والبيئة
مكتب البرنامج  21واالستدامة
Trammplatz 2
30159 Hannover
الهاتف+49 511 168-42606, -45078 :
فاكس+49 511 168-40142 :

البريد اإللكتروني:

hop@Hannover-Stadt.de

«هانوفر بال بالستيك» ! HOPهي مبادرة لعاصمة
الوالية هانوفر وشركاء التعاون معها من أجل ترتيب
أنشطة مختلفة لتجنب استخدام البالستيك.
كتا بة :
fundwort

تحر ير :
دومينيك برايفوج
مسؤول المكتب التحريري:
سوزان فيلدرمان
ا لتصميم :
fischhase

ا لطبا عة :
diaprint

تم الطباعة على ورق قابل إلعادة التدوير %100
الوضع :
07/2020

www.hannover-ohne-plastik.de

هانوفر بلا
بلاستيك!

ن
ص
ا
ئح
ي
و
م
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ة
ل
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ي
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و
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ت
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فيها
حماية البيئة

تجنب النفايات البلاستيكية ضروريّ  ،في
هانوفر أيضًا

–

مبادرة «هانو فر بلا بلاستيك»

تحتل ألمانيا المرتبة الثالثة في أوروبا فيما يتعلق بنفايات
البالستيك .وهذا ليس مدعاة للفخر؛ فنحن ننتج  38كليو
جرا ًما من هذه الكمية للفرد نويًا .بالنظر إلى الوضع في
هانوفر ،هذا يجعل  20000طنًا من نفايات البالستيك.

يقف خلف شعار «هانوفر بال بالستيك» (! )HOPعدد
كبير من الشركات ،والمنظمات ،والمؤسسات التعلمية،
والمبادرات التي تقدم حلوالً إليجاد البدائل ،أو تتحاشى
استخدام البالستيك ،أو تسعى لذلك.

كثيرا من منتجات البالستيك عملية ومفيدة .إال
ال شك أن
ً
أن الكثير من األغراض ال ُمصنَّعة من البالستيك تسببت
في تلوث البيئة لقرون ،وينبغي تحاشي ذلك .فهي عبارة
عن عبوات للتعبئة المباشرة مع دورة حياة قصيرة.

تدعم ! HOPتبادل الخبرات ،وتدعم حلول الممارسة
سا للشروع في األعمال
المثلى ،ويمكن أن توفر أسا ً
المشتركة.
1. REFUSE
2. REDUCE
3. REUSE
4. RECYCLE
5. RAISE
AWARENESS

نفايا
ت البالستيك غير
ضر
ال ور
ية منتشرة في كل
مكا ن.. .

كلما تنامى الإحساس بالمسؤولية،
زادت الإمكانات

فنحن جميعًا متسببون في إنتاج نفايات
البالستيك بشك ٍل ما :فهذا يؤثر على
المستهلكين ،والشركات ،وإدارة المدينة ... ،والحل أحيانًا
بسيط جدًا!
والنوادي ،واالتحادات بصورةٍ
متساوية .تقليل (نفايات) البالستيك
أو تجنبها باألحرى -علىالمستوى المحلي يُعد
إسها ًما مه ًما لنزع فتيل
المشكلة عالميًا .نفايات
البالستيك غير الضرورية
منتشرة في كل مكان

نصائح لحياة يومية خالية
من البلاستيك

نظرا النتشار البالستيك في
ً
ٌ
طرق
حياتنا اليومية ،توجد
كثيرة للمساعدة في احتواء تدفق
البالستيك .يمكنك أن تجد هنا
مجموعة مختارة من هذه الطرق
ضمن مبادرة !-HOPالنصائح.

النصيحة :1
لا تضع مشتر ياتك ف

ي

عبوات بلاستيكية!

هل
تضع خيار السلطة
في رقائق معدنية،
وتضع التفاح في
أكياس بالستيكية؟
يمكنك االستغناء
عن ذلك! باستخدام
ا
ألكياس القطنية ،و
شبك الخضروات،
ستت
جنب نفايات البالس
تيك أثناء التسوق.

النصيحة :2
استغن عن البلاس

تيك بالنهار

ال
حاجة لتعبئة المخبو
زات الطازجة في
عبوات بالستيكية،
على عكس لفائف
ال
خبز من السوبرما
ركت .مع األكياس
الق
ماشية للفائف والخب
ز،
يب
دأ
ي
وم
ك
خاليًا
من ا
لورق والبالستيك.
ا لنصا ئح
اق
طعها وثبتها على
الث
الجة!

النصيحة :3
جلسة لتناول القهوة!

استمتع
باستراحةٍ ،ممتعة
ودافئة.
جلسة لتناول القهوة
واالسترخاء
األكواب !البورسلين بدالً من
البالس
تيكية :يبطئ تلوث
البيئة ويحميها.

يمكنك االطالع على المزيد بشأن هذا على الرابط:
WWW.HANNOVER-OHNE-PLASTIK.DE
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