قبل أن تسافر
اإلرشاد األول – السفر برحلة جوية مبارشة مع
اإلقامة عىل مقربة من األماكن لتوفري الوقت وتقليل
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون
هل كنت تعلم أن انبعاثات الكربون تحدث غالبا خالل
عمليات إقالع وهبوط الطائرات!
اإلرشاد الثاين -التحقق من أن صنابري املياه ال
ترسب مياه ،وإطفاء األنوار ،وفصل التيار الكهربايئ (
فصل التيار وعدم تركه يف وضع االستعداد)
هل كنت تعلم
أن صنابري املياه التي تُرسب مياه ميكن أن تهدر  46لرتا
من املياه خالل يوم واحد ،وهي كمية كافية لتوفري مياه
رشب لنحو  13شخصا!
أن اإلضاءة تعد مسؤولة عن نحو  %15من استهالك
الكهرباء ونحو  %5من انبعاثات غازات الدفيئة!
أن استخدام إضاءة املصابيح املعروفة باسم الليد (صامم ثنايئ باعث
للضوء) التي تعمل لفرتة أطول ،ميكن أن توفر  %85من استهالك
الكهرباء!
تركيب أجهزة استشعار الحركة ميكن أن يوفر ما بني  % 40-20من
استهالك طاقة اإلضاءة!
اإلرشاد الثالث -أخذ أكياس تس ّوق ميكن إعادة
استخدامها ،وأخذ زجاجة املياه الخاصة بك،
والبطاريات القابلة إلعادة الشحن!
هل كنت تعلم أن هناك  5تريليونات قطعة من
البالستيك تطفو يف املحيطات وتوجد يف السلسلة
الغذائية!
اإلرشاد الرابع -ال تأخذ الكثري من األمتعة :األقل وزنا،
األقل مساحة ،لتقليل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون
هل كنت تعلم أن تقليل وزن حقائبك بنحو 15
كيلوجرام ميكن أن يقلل ما بني  200-100كيلوجرام من
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف رحلة جوية تستغرق
 4ساعات!
اإلرشاد الخامس -توفري مساحة يف الحقائب لرشاء
الهدايا التذكارية املصنعة محليا لدعم االقتصاد
املحيل!

عند العودة
إىل بلدك
اإلرشاد األول – اترك آثار أقدامك عىل
الشاطئ بدال من ترك النفايات
هل كنت تعلم أن النفايات تسبب أرضارا
جسيمة لألنهار والبحار والخطوط الساحلية
وما بها من أحياء برية!
اإلرشاد الثاين -خذ معك الذكريات بدال
من القواقع البحرية والشعاب املرجانية
والنباتات والبذور أو غريها من املوارد
الطبيعية
هل كنت تعلم أن إزالة عنارص النظم
اإليكولوجية الهشة ميكن أن تسبب أرضارا
طويلة األجل بعد مغادرتك البالد!
اإلرشاد الثالث -إزالة مواد التغليف من
مشرتياتك لتوفري مساحة ووزن يف حقائبك
اإلرشاد الرابع -التحقق من عدم وجود
بق وحرشات صغرية يف األمتعة واملالبس
املغسولة
هل كنت تعلم أن ثلث األنواع الغريبة التي
يبلغ عددها نصف مليون والتي تنترش يف
النظم اإليكولوجية األخرى هي من اآلفات،
التي تسبب خسائر تزيد عن  1.4تريليون
دوالر يف قطاعات الزراعة والغابات والبيئة!
اإلرشاد الخامس -التربع بالعمالت املحلية
التي مل تُستخدم ووضعها يف نقاط جمع
العمالت املتواجدة يف املطارات ورشكات
الخطوط الجوية

