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 أفعال بسیطة منك تحدث أثراً كبیراً 
 حملة جدیدة تھدف إلى تسھیل عملیة تقلیل النفایات وإعادة التدویر بشكل صحیح لسكان والیة فكتوریا.  

، لتسھیل األمر  "أفعال بسیطة، تحدث أثراً كبیراً"، بالنیابة عن حكومة فكتوریا، حملة جدیدة تحت عنوان Sustainability Victoriaأطلقت 
 على سكان والیة فكتوریا إلیجاد طرق بسیطة لتقلیل النفایات وإعادة التدویر بشكل صحیح.  

تدویر المزید وتوفیر الموارد الطبیعیة وتقلیل كمیة   تسلط الحملة الضوء على أفعال بسیطة یستطیع الجمیع القیام بھا للمساعدة في إعادة
 النفایات التي ینتھي بھا المطاف في مكب النفایات. بتضافرنا، یكون لھذه األفعال البسیطة تأثیر كبیر على بیئتنا ومستقبل والیة  

 فكتوریا المستدام.  

في مكبات النفایات ألنھا تحتوي على أصناف غیر قابلة    طن من مواد إعادة التدویر 76,000، تّم التخلص من 2019/2020خالل عامي 
یتم إلعادة التدویر وكان یجب عدم وضعھا في صنادیق إعادة التدویر المنزلیة. نستطیع جمیعاً المساعدة في تقلیل كمیة الموارد القیمة التي 

 نا على الموقع اإللكتروني للمجلس البلدي المحلي.  إھدارھا، وذلك عن طریق التحقق من األصناف التي یمكن أو ال یمكن وضعھا في حاویات 

  %12منھا في مكب النفایات، ویتم التخلص من  %53یشتري األسترالیون الملیارات من الزجاجات البالستیكیة كل عام، وینتھي األمر بـ 
في  كقمامة في شوارعنا وحدائقنا وأنھارنا ومحیطاتنا. تشكل النفایات البالستیكیة خطراً على الحیاة البریة وعلى صحتنا. یمكننا المساعدة 

  اهتقلیل النفایات البالستیكیة والحفاظ على البیئة ببساطة عن طریق أخذ وإعادة تعبئة زجاجة قابلة إلعادة االستخدام بدالً من شراء المی 
 المعبأة في زجاجة بالستیكیة. 

طن من الطعام الذي كان من الممكن   250,000كما یشكل الطعام الُمھدر مشكلة كبیرة. في كل عام، تتخلص األسر في والیة فكتوریا من 
لیل كمیة الطعام الُمھدر،  تقتناولھ. إذا قامت األسر بأفعال بسیطة تتمثل في التخطیط لوجبة العشاء خالل أیام األسبوع، فیمكننا المساعدة في 

 مما یسھم في انقاذ الموارد الطبیعیة والكوكب. 

ح  قائالً: "یمكننا جمیعًا المساعدة في خلق مستقبل أكثر  ، Sustainability Victoriaالرئیس التنفیذي المؤقت لھیئة ، Matt Geneverصرَّ
من خالل إعادة التدویر بشكل جید وتقلیل النفایات إحداث تغییر یكون لھ   نستطیع -استدامة من خالل القیام بأفعال بسیطة في مقدورنا یومیاً  

 آثار كبیرة على والیتنا. سیساعد ذلك على بناء اقتصاد دائري". 

ف على األفعال البسیطة التي یمكنھم   Sustainability Victoriaبإمكان سكان والیة فكتوریا زیارة الموقع اإللكتروني الخاص بـ  للتعرُّ
م بھا لتقلیل النفایات وزیادة إعادة التدویر. نحثُّ السكان على اختیار فعل بسیط یسھم في إحداث تأثیرات كبیرة على التخلص من  القیا

 النفایات وإعادة التدویر في والیة فكتوریا.  

خطة "إعادة التدویر في والیة فكتوریا: اقتصاد جدید" ضمن نھج االقتصاد الدائري  جزءاً من  "أفعال بسیطة تحدث أثراً كبیراً"  حملةتشكل 
ملیون دوالر لتحویل قطاع النفایات وإعادة التدویر في الوالیة مع تحول والیة   515استثمار بمیزانیة تبلغ  لحكومة فكتوریا الخاصة. 

 ى السنوات الثماني المقبلة. فكتوریا إلى اقتصاد دائري على مد 

ف على األشیاء البسیطة التي یمكنك القیام بھا لتقلیل الھدر زیادة وإعادة التدویر، واختر فعل بسیط تقوم بھ الیوم عبر   تعرَّ
arabic-acts-sustainability.vic.gov.au/small   

https://www.vic.gov.au/victorias-plan-circular-economy
https://www.vic.gov.au/victorias-plan-circular-economy
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