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البالستيك في نيو   استخدام عة على االستعداد لمزيد من حظرمساعدة المجتمعات المتنو  
 ساوث ويلز

 
حظر  ل  استعداًداتجزئة في جميع أنحاء الوالية  بال  ومحل بيع  مصلحة تجاريةألف    23كثر من  أل  والتعليمتم تقديم الدعم  لقد  

تقديم   حيث تم  نوفمبر في نيو ساوث ويلز،  تشرين الثاني/  1في    الذي سيبدأالستخدام  مفردة ا  يةالبالستيك استعمال األشياء  
 . لغة مختلفة 15المعلومات بـ 

 
الصغيرة لمزيد من التغييرات هذا العام، أشركت   التجاريةالمصالح  إنه لضمان استعداد     James Griffinقال وزير البيئةو

 . ( لتقديم حملة تعليمية ضخمة لتجار التجزئةNRAبالتجزئة )  لمحالت البيعحكومة نيو ساوث ويلز الرابطة الوطنية 
 
المواد البالستيكية حظر بعض  و ما دعانا إلى  كارثة بيئية، وه  الستخداممفردة ا  يةالبالستيك إن األشياء  : " Griffinالسيد  قال  و

 والمصاصات البالستيكية.مثل األكياس في نيو ساوث ويلز  التي تسب ب أكثر المشكالت
 
القمامة في نيو ساوث ويلز،    كافة موادفي المائة من    60  الستخداممفردة االتعبئة والتغليف  مواد  و  يةالبالستيك تشك ل األشياء  " 

يقرب من   ما  الحظر  مدار    2,7وسيمنع  على  ويلز  نيو ساوث  في  البيئة  البالستيكية من دخول  القمامة  مليار قطعة من 
 . العشرين عاًما القادمة 

 
منها في مجال الضيافة والبيع بالتجزئة، تغيير سالسل التوريد الخاصة    التجارية، وكثير    المصالح "يتطلب هذا الحظر من  

  المواد البالستيكية قبل وقت طويل من بدء الحظر اإلضافي   استخدام   بالفعل عن  تقد ابتعد  ها، ويسعدني أن أرى العديد منابه
 .نوفمبر/في تشرين الثاني الذي سيبدأ

 
البالستيك في نيو ساوث ويلز،    للتوقف عن استخدام  ةكبير  لنقلةبداية    إال  دام  الستخمفردة ا  يةالبالستيك األشياء  حظر    وما" 

المعلومات التي تحتاجها للتوقف عن استخدام البالستيك والبدء   يكون لدى المصالح التجاريةمن أن  التأك د على ونحن نعمل 
 ." للبيئة  ودودةفي استخدام خيارات 

 
 ما يلي:  بما في ذلك مفردة االستخدام األشياءحكومة نيو ساوث ويلز  نوفمبر، تحظرتشرين الثاني/اعتباًرا من 

 وعيدان القطن البالستيكيةوعية األطباق واألمائدة والتحريك وأدوات الوأدوات  مص اصاتال •

 دواألكواب المصنوعة من البوليسترين الممد   الطعام أواني •

 .دقيقة بالستيكية حبيباتتحتوي على و التي يمكن شطفها  الشخصية الرعايةمنتجات  •
 

الحظريأتي   الوزن    هذا  خفيفة  البالستيكية  األكياس  حظر  االستخدام بعد  من    مفردة  اعتباًرا  ويلز  ساوث  نيو    1في 
 . يونيوحزيران/

 
مفردة   يةالبالستيك األشياء  بشأن حظر استخدام    بتقديم الدعمعن حكومة نيو ساوث ويلز،    نيابةً   ،بالفعل  NRAوقد قامت  
 مجمعًا   560أكثر من    كما قامت بزيارة  ألفًا،  40البالغ عددها  وفة  المستهد    المصالح التجاريةألكثر من نصف    االستخدام

 .فبراير شهر شباط/ في جميع أنحاء الوالية منذ  مجمعًا 650للبيع بالتجزئة من أصل  
 
المصالح  لجميع، وخاصة أصحاب  أن يكون اتضمن  إن حكومة نيو ساوث ويلز    Mark Coureقال وزير التعددية الثقافية  و



 . عندما يدخل التغيير حيز التنفيذ على استعدادعة، الصغيرة في المجتمعات المتنو   التجارية
 
التجارية : " Coure  السيد  قالو الفقري القتصاد واليتنا، ون  المصالح  العمود    إدراك ريد أن نتأكد من  حن نالصغيرة هي 

 .لتحقيق النجاح يكونوا جاهزينيام بذلك حتى للق هما يحتاجونلالجميع 
 

العديد من أصحاب  كما  "  أن  التجاريةنعلم  متنو    المصالح  إعالم  في مجاالت  المساعدة على  في  أساسيًا  دوًرا  يلعبون  عة 
 .مجتمعهم األوسع بما يحدث واإلجراءات التي يتعين عليهم اتخاذها

 
 يةالبالستيكاألشياء  حظر    بشأنخدمات بلغات مختلفة  طرح  ب  المصالح التجاريةأصحاب    وهذا هو ما يدهونا إلى مساعدة " 

هذا   فيأيًضا دعم مجتمعاتهم    لكي يكون بإمكانهميعرفوا ما يجب عليهم فعله و  لكيلغة مختلفة    15بـ    مفردة االستخدام
 ."التغيير المهم

 
 العربية والماندرين والبنجابية. اللغات المواد التي ستتوفر بها 15تشمل اللغات الـ  

 
والمنظمات المجتمعية بشأن   للمصالح التجارية لتقديم المشورة  (  946 844 1800)خًطا ساخنًا مجانيًا    NRAأطلقت  وقد  

 مفردة االستخدام.  يةالبالستيكاألشياء حظر استخدام 
 

  ban-http://www.dpie.nsw.gov.au/plastics بزيارة، تفض ل للمزيد من المعلومات
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