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تغیر المناخ

تغیر المناخ
كیف تقلل من البصمة الكربونیة الخاصة بك

الذھاب إلى المدرسة، في العطالت والسفر

توفیر الطاقة في المنزل

في المدرسة

التسوق
نصائح یومیة

مارس المشي و ركوب الدراجات أكثر
استخدم وسائل النقل العام 

استقل قطاًرا، ولیس طائرة، عندما تذھب
إلى مدینة أخرى 

 البصمة الكربونیة ھي الكمیة اإلجمالیة لالنبعاثات التي ینتجھا األشخاص حسب ما یقومون بھ
  واألحداث التي یشاركون فیھا والمنتجات التي یستھلكونھا بشكل مباشر أو غیر مباشر

ثاني أكسید الكربون
الجوي بشكل رئیسي عن طریق احتراق الوقود األحفوري (النفط والفحم والغاز الطبیعي) إلنتاج الطاقة

لذلك یمكنك تقلیل انبعاثات ثاني أكسید الكربون ومساعدة الكوكب من خالل تقلیل استخدامك الیومي للطاقة والموارد
كیف؟ اقرأ النصیحة

(CO2) ھو غاز الدفیئة الرئیسي المنبعث من البشر الذي یؤثر على المناخ. یتم إطالقھ في الغالف

ضع ھذا الملصق على الحائط في المدرسة
مرر ھذه التوصیات ألصدقائك 

 اعزل شقتك أو منزلك، حتى ال تحتاج إلى سخانات

إضافیة في فصل الشتاء

أطفئ األنوار عندما ال تحتاج إلیھا

استخدم المصابیح الموفرة للطاقة

افصل شواحن الھاتف المحمول عندما ال تستخدمھا

 ال تترك الكمبیوتر والتلفزیون وغیرھا من األجھزة

في وضع االستعداد- أطفئھا مباشرة أو افصلھا

 اغسل المالبس على دورة            درجة مئویة

فكر في ما تحتاجھ من الثالجة قبل فتحھا

 ال تغلي ماء أكثر مما تحتاج. غطي الوعاء عند

 طھي الطعام - فھو یقلل من استخدام الطاقة

بنسبة          مرة

لوقف تغیر المناخ

موارد

40-30

2.5

یمكن إعادة تدویر الورق الذي ال تحتاج إلیھ

اتسوق مع حقیبتي األنیقة القابلة
 إلعادة االستخدام 

ازرع األشجار
فإنھا تمتص ثاني

أكسید الكربون 

-

!

!الدراجات رائعة

ال مزید من
األكیاس البالستیكیة 

-
!

أعد تدویر الورق، انقذ الغابات 

عندما تذھب للتسوق مع والدیك
خذ حقیبتك الخاصة، ال تستخدم حقیبة

جدیدة من المتجر 

أغلق الصنبور عندما ال تحتاج إلى الماء
اعتنائك باألشیاء یجعلھا تدوم طویًال. وفر

االوراق، استخدم الطابعة فقط عند الحاجة 
افرز وإعادة تدویر القمامة الخاصة بك
اختر األشیاء التي تم إعادة تدویرھا و

األشیاء التي یمكن إعادة تدویرھا

اشتر األجھزة الموفرة للطاقة
اشتر المواد الغذائیة والسلع المحلیة للحد
من انبعاثات الكربون من وسائل النقل 

:

موارد صندوق المناخ


