
        ماذا يمكننا أن نعمل؟
 

 

أوًال، أهم شيء نستطيع عمله هو تقليل آمية القمامة 
  . التي نرميها

 
 
 
 
 
 
 

  

 

صفر من "يحاول بعض الناس أن يكون لديهم 
نستطيع عمل ذلك إذا اتخذنا خيارات أفضل ". المخلفات

ى سبيل عل. حول ما نشتريه وآيف نقوم بعمل األشياء
المثال، يستخدم تشارلز الترُمس ألخذ قهوته إلى العمل، 

 .وهكذا ال يستخدم أو يرمي أي أآواب ورقية
 
 
 
 

  
باستطاعتها شراء . صديقته ماري تحب شرب الماء

الماء يومًيا من آلة البيع ورمي الزجاجات في صندوق 
لكنها بدًال من ذلك توفر المال وتقلل من . إعادة التصنيع

ات وذلك بإحضار زجاجة ماء قابلة لالستعمال المخلف
 .من المنزل

             

              
 
 
 
 

  

 

في المرة القادمة عندما . يمكنك أنت أيًضا تقليل النفايات
تغسل يديك ويكون لديك الخيار بين آلة التجفيف 
لن تقوم . الكهربائية ومنشفة ورقية، استخدم آلة التجفيف

" صفر من المخلفات"بصنع أي مخلفات وسيكون لديك 
 .لرميه

 
 
 
 

 
 
 
 



على سبيل المثال، . أعد استخدام المواد بدًال من رميها
معظم الناس يحضرون إلى المنزل أآياًسا من محل 

من الممكن إعادة تصنيع تلك . البقالة آل أسبوع
في األآياس، ولكن من األفضل أن نعيد استخدامها 

فلسنا بحاجه إلى إعادة . المرة القادمة عندما نتسوق
 .تصنيعها أو رميها إلى أن تصبح غير نافعة أبًدا

 
 

 
  

 

عندما ال تتوفر األشياء التي نشتريها في حاوية قابلة 
إلعادة االستخدام، فإن أفضل خيار هو أن نشتريها في 

زوجة تشارلز تحب . حاويات قابله إلعادة التصنيع
هي تشتري الزجاجات البالستيكية ذات و. الكوال

وهكذا إذا لم تنتهي من شرب . األغطية اللولبية
الزجاجة، تستطيع أن تضعها في الثالجة وتشربها في 

 .وقت الحق
  

عندما تكون الزجاجة فارغة يتم إعادة تصنيعها مع 
الزجاجات البالستيكية األخرى التي يحضرونها عندما 

 أيًضا يعيدون تصنيع وهم. يشترون الحليب والعصير
بإمكانك عمل . الزجاجات الزجاجية وعلب األلمنيوم

  .ذلك أيًضا

  
 

 
  

  

عندما يعاد تصنيع المواد فإنها تؤخذ إلى مصنع حيث 
فعلب األلمنيوم القديمة . تستخدم في عمل منتجات جديدة

يعاد تصنيعها إلى علب جديدة، والصناديق المتموجة 
ق جديدة، والزجاجات القديمة يعاد تصنيعها إلى صنادي

واألوعية البالستيكية يمكن أن يعاد تصنيعها إلى مالبس 
 .وألواح خشب وسجاد

  
 
  

تذآر دائًما أن تشتري فقط ما تستطيع استخدامه بشكل 
آامل، وتعيد استخدام ما تستطيع أو تعطيه لشخص آخر 
يستطيع إعادة استخدامه، وتعيد تصنيع آل شيء يمكن 

ذه األشياء سيقلل بشكل آبير من عمل ه. إعادة تصنيعه
آمية المخلفات التي ترميها، وسيساعدنا في االقتراب 

 ."صفٍر من المخلفات"من هدفنا في الوصول إلى 

 


