إرشادات توجيهية لحظر البالستيك آحادى اإلستخدام من على متن القوارب السياحية
توضح هذه اإلرشادات عناصر البالستيك آحادى اإلستخدام أو الستايروفوم التي يجب حظرها من القوارب والبدائل المقترحة
إلستبدالها.
هذه اإلرشادات قابلة للتطبيق على جميع القوارب اليومية ،يخوت السفاري ،القوارب السريعة ،القوارب الزجاجية والغواصات.
تنصح غرفة سياحة الغوص واإلنشطة البحرية بإستخدام العناصر والمنتجات القابلة إلعادة اإلستخدام بدالً من العناصر التي
يتم التخلص منها لتقليل كمية النفايات الناتجة من القوارب وتقليل فرصة أن تطير النفايات في البحر.
تنصح الغرفة باألتي:
السبب

المنتجات الموصي بها
المنتجات المصنوعة من األكريليك

طويال ويتم
يوصى بها للغاية ،قابلة إلعادة اإلستخدام  ،تدوم
ً

المنتجات المصنوعة من المعدن/

طويال ويتم
يوصى بها بشدة ،قابلة إلعادة اإلستخدام ،تدوم
ً

ش ارؤها مرة واحدة

الفوالذ المقاوم للصدأ

شراؤها مرة واحدة

السبب

المواد الموصى بإستخدامها في
حالة عدم وجود بديل

المنتجات المصنوعة من قصب

فقط إذا لم يكن هناك بديل متاح ،قابل للتحلل و لكنها تؤدي

السكر أو األلياف

إلنتاج النفايات

المنتجات المصنوعة من الورق أو

فقط إذا لم يكن هناك بديل متاح ،قابل للتحلل و لكنها تؤدي

الخشب

إلنتاج النفايات
المواد المحظورة

المواد المصنوعة من األوكسو-

مواد البالستيكية ،تلوث البيئة وتتسبب في تواجد مواد

بالستيك

بالستيكية دقيقة

أى عناصر بالستيكية آحادية

تلوث البيئة وتتسبب في تواجد مواد بالستيكية دقيقة

اإلستخدام أو المصنوعة من

الستايروفوم
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السبب

 .1األكواب
قم بإستبدال األكواب آحادية اإلستخدام البالستيكية أو المصنوعة من الستايروفوم بأكواب معدنية قابلة إلعادة
االستخدام أو المصنوعة من األكريليك .ال نوصي بإستخدام األكواب الورقية ألنها يمكن أن تطير في البحر وتلوث
البيئة البحرية.
تستغرق األكواب المصنوعة من مادة الستايروفوم ل 50عاماً لكي تتحلل.

 .2المياه
قم بإستبدال زجاجات المياه بمبرد مياه لتقليل عدد الزجاجات البالستيكية المستخدمة .يفضل إستخدم قارورة مياه شفافة
يتم شراؤها من شركة معتمدة لضمان توفير مياه صحية.
تستغرق الزجاجات البالستيكية ما يقرب من  450عاماً للتحلل.
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 .3المنتجات المعبأة في أكياس آحادية اإلستخدام
نوصي بإستبدال أكياس القهوة ،السكر ،المربى ،العسل ،الزبدة والصلصة آحادية اإلستخدام إلى عبوات كبيرة الحجم
لتقليل كمية النفايات البالستيكية.
يستغرق تتحلل هذه األكياس ما يقرب من  500إلى  1000عاماً.
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 .4منافض السجائر
قم بإستبدال جميع منافض السجائر المفتوحة على القوارب إلى منافض مغلقة لمنع أعقاب السجائر من الطيران إلى
البحر.
أعقاب السجائر مصنوعة من ألياف بالستيكية ،تستغرق من  1إلى  5سنوات لكي تتحلل.

 .5صناديق القمامة
يجب أن يكون لدي جميع صناديق القمامة الموجودة على القوارب غطاء يمنع النفايات من الطيران للبحر.
في حالة وجود صناديق قمامة مفتوحة ،يجب الحرص على غلقها .
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 .6غالف الطعام الشفاف
قم بإستبدال غالف الطعام الشفاف على أطباق الطعام بقماش أو ورقة من األلومنيوم لتقليل كمية المواد البالستيكية
المستخدمة على متن القارب.

 .7علب الطعام
بالنسبة للقوارب التي ال تحتوي على مطابخ  ،نوصي أن يقوموا بإستبدال علب الطعام إلي علب قابلة للتحلل أو قابلة
إلعادة االستخدام بدالً من الستايروفوم أو العبوات البالستيكية .هذا سيقلل من كمية النفايات الناتجة من القارب.
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 .8قش الشرب (الشاليموه)
ال نوصي بإستخدام الشاليموه على متن القوارب ألنها يمكن أن تطير بسهولة في البحر .في حالة إستخدام الشاليموه ،
نوصي باستخدام المصنوعة من الورق أو القش متعدد اإلستخدام بدالً من البالستيكية.
يستغرق قش الشرب البالستيكي ما يقرب من  200للتحلل ،وهي من النفايات التي تتواجد بكثرة في المحيطات.

تماما من القوارب :األكياس ،األكواب ،أدوات تناول الطعام المصنوعة من البالستيك او
 .9منتجات يجب حظرها ً
الستايروفوم

6

