معلومات للمؤسسات التجارية

حظر األكياس البالستيكية يف فيكتوريا

ً
ً
ر
نوفمب .2019
الثان/
ر
ستنفذ حكومة فيكتوريا حظرا يف جميع أنحاء الوالية عىل أكياس التسوق البالستيكية خفيفة الوزن ابتداء من تشين ي
ّ
سيطبق الحظر عىل جميع تجار التجزئة ،بما فيهم رشكات األغذية.

لماذا يوضع الحظر قيد التنفيذ
حاليا ر
ّ
أكب من  1بليون ً
ً
يستخدم سكان فيكتوريا ً
مكب النفايات ،فإن
تنته يف
بالستيكيا للتسوق كل عام .يف حي أن معظم هذه األكياس
كيسا
ي
البية للخطر.
حوال  10ماليي منها
تنته يف القمامة ،ملوثة بيئتنا ومعرضة الحياة ر
ي
ي
ر
ر
/
.
البالستيك منذ إعالن الحظر يف تشين األول أكتوبر  ،2017تلقت حكومة فيكتوريا أكب
إن سكان والية فيكتوريا متحمسون للحد من التلوث
ي
البالستيك ،نسبة  %96منها لصالح فرض حظر عىل أكياس التسوق البالستيكية خفيفة
من  8,000مداخلة من الجمهور تتعلق بالتلوث
ي
الوزن.
والت ال لزوم لها
الت تستخدم مرة واحدة ،ي
هذا الحظر هو مجرد الخطوة األول يف جدول أعمال الحكومة األوسع للحد من المواد البالستيكية ي
والت ينتج عن استخدامها إشكاليات.
ي

معلومات للمؤسسات التجارية
عىل من ينطبق الحظر؟
سينطبق الحظر عىل جميع مؤسسات البيع بالتجزئة  -الصغبة والمتوسطة والكببة  -بما فيها محالت السوبر ماركت ،ومحالت الخضار،
والمقاه ،واألسواق ،ودكاكي الطعام وغبها.
والمخابز ،والصيدليات ،ومحالت المالبس ،والمطاعم،
ي
عب اإلنبنت.
سينطبق الحظر عىل المبيعات سواء يف المتجر أو ر

الت يشملها الحظر
األكياس ي
سينطبق الحظر عىل جميع أكياس التسوق البالستيكية خفيفة الوزن الت ّ
تقل سماكتها عن  36ميكرون ( .)μmوسيشمل الحظر األكياس
ي
ً
البالستيكية القابلة للتحلل وللتحلل الحيوي وللتحول إل سماد .لن ُيسمح لتجار التجزئة بتوفب األكياس المحظورة للعمالء ،سواء كانت
جديدة أو معاد استخدامها.
أمثلة:

األكياس البالستيكية خفيفة الوزن HDPE
(الببوكيميائية القياسية)
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األكياس البالستيكية خفيفة الوزن القابلة للتحلل الحيوي
وللتحلل وللتحول إل سماد.

معلومات للمؤسسات التجارية

ُ ّ
لماذا تحظر األكياس القابلة للتحلل الحيوي وللتحول إل سماد؟
ُ
ّ
تنتج األكياس "القابلة للتحلل الحيوي" عادة من مزي ج من المواد العضوية (مثل نشاء الذرة والسليلوز) والمضافات الكيميائية .ستحظر هذه
األكياس إذا كانت سماكتها أقل من  36ميكرون (.)μm
األكياس "القابلة للتحول إل سماد" مصنوعة من نوع من البالستيك القابل للتحلل الحيوي الذي يتحلل تحت ظروف محددة لتصنيع
ّ
فعىل .ستحظر هذه األكياس إذا كانت سماكتها أقل
السماد ،والعديد منها يحتاج إل المعالجة يف مرافق صنع األسمدة التجارية لتتحلل بشكل ي
من  36ميكرون (.)μm
تختف .المواد
األكياس "القابلة للتحلل" تكون عادة مصنوعة من البالستيك الذي يتفتت إل قطع أصغر مع مرور الوقت ،ولكن ال تتحلل أو
ي
ّ
ه أسوأ بالنسبة للبيئة ألن الجسيمات البالستيكية تدخل يف الببة والسلسلة الغذائية .ستحظر هذه األكياس إذا
البالستيكية القابلة للتحلل ي
كانت سماكتها أقل من  36ميكرون (.)μm
البية إذا تناثرت.
سيشمل الحظر كل هذه األكياس ألنها تض بالبيئة والحياة ر

األكياس البالستيكية غب المدرجة يف الحظر
ال ينطبق الحظر عىل أنواع أخرى من األكياس البالستيكية بما فيها:

أكياس المنتجات المستخدمة للمواد الغذائية القابلة للتلف
وغب المغلفة مثل الفاكهة والخضار واللحوم واألسماك

أكياس إسقاطات الكالب أو أكياس الحفاضات

أكياس القمامة وبطانات المستوعبات

الخب
تغليفات المنتجات األساسية مثل أكياس الثلج ،أكياس ر

مالحظة :ال يمكن لتجار التجزئة استخدام هذه األكياس كبدائل لألكياس المحظورة.
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األكياس المسموح بها
لن ينطبق الحظر عىل األكياس التالية:
 أكياس الورق أو الكرتون
 أكياس القماش ،أو الجوت أو الخيش
 األكياس غب المنسوجة القابلة إلعادة االستخدام
 األكياس البالستيكية ثقيلة الوزن مثل أكياس المتاجر القابلة إلعادة االستخدام
أمثلة:
أكياس الورق أو الكرتون

أكياس القماش ،أو الجوت أو الخيش

األكياس غب المنسوجة القابلة إلعادة االستخدام
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األكياس البالستيكية ثقيلة الوزن مثل أكياس المتاجر القابلة إلعادة االستخدام

معلومات للمؤسسات التجارية

العقوبات عىل المؤسسات التجارية
ر
قانون:
يىل غب
ي
بمجرد إقرار التشيعات ،سيكون ما ي
ً
ً
ً
 أن يزود بائع تجزئة كيسا بالستيكيا محظورا؛
ّ
يعط الشخص الذي يزود أو يصنع األكياس البالستيكية معلومات كاذبة أو مضللة (أو أن يحجب معلومات) عن امتثال
 أن
ي
األكياس للقانون.
ستطبق عقوبات مالية كببة لعدم االمتثال للقانون .باإلضافة إل ذلك ،فإن تجار التجزئة الذين يتجاهلون حظر األكياس قد يواجهون
سلت من قبل وسائل االعالم.
مقاطعة المستهلك أو يسبعون اهتمام ر ي

هناك  5خطوات إلدارة الحظر عىل المؤسسات التجارية أن تتبعها
 .1النظر يف البدائل
لكل عمل احتياجاته وتكاليفه الخاصة ،ويجب عليك أن ّ
تقيم أفضل خيار لعملك عىل المدى الطويل .يمكنك أن تختار استخدام مجموعة
من األكياس البديلة ،أو عدم تقديم كيس عىل اإلطالق.
الت يستخدمها تجار التجزئة اآلخرون.
قم بزيارة الموقع  www.vicbagban.com.auلتطلع عىل أمثلة حقيقية عن الخيارات البديلة ي
مخاطر استخدام األكياس البالستيكية "بالكاد قانونية"
الت تقبب سماكتها من الحد األدن
ص الرابطة الوطنية للبيع بالتجزئة ( )NRAبأن يستخدم تجار التجزئة أكياس التسوق البالستيكية ي
ال تو ي
ألنه من الممكن أن يتعرض عملك لمخاطر كببة مثل:
عب الكيس تعرضك لخطر عدم االمتثال
 السماكة غب المتناسقة ر
ُ
ً
الت استبدلت
 أن تضطر إل رتبير استعمال األكياس ألنها تشبه كثبا األكياس ي
أكياسا ر
ً
 قد تشمل ر
أكب سماكة
التشيعات المستقبلية
 تضييع فرصة تخفيف أعباء التكاليف عىل عملك
ر
(مؤش قوي عىل ما يفضله
الت تلقتها الحكومة المؤيدة لفرض الحظر %96
 بلغت نسبة المداخالت ي
المستهلكون)
 اطلع عىل المزيد عىلwww.vicbagban.com.au :
ً
وضع عالمات عىل األكياس البالستيكية مثل "ممتثلة" ،أو "قابلة ألعاده االستخدام" أو "متوافقة مع حظر األكياس" قد ال يكون دليًل عىل
االمتثال للحظر.
ً
ً
خطيا يظهر سماكة
إذا قررت استخدام أكياس بالستيكية ثقيلة الوزن قابلة إلعادة االستعمال ،اطلب من مورد األكياس أن يقدم لك دليًل
األكياس بال ميكرون (.)μm
يرج االتصال بالرابطة الوطنية للبيع بالتجزئة  NRAعىل الرقم .1800 817 723
إذا كنت غب متأكد ،ر
هام :تطبق غرامات كببة عىل الموردين إذا قدموا لتجار التجزئة معلومات زائفة أو مضللة (أو حجبوا معلومات) تتعلق باألكياس المحظورة.

 .2انظر يف إمكانية فرض رسوم عىل األكياس
رسوما رمزية عىل أكياس ر
ً
أكب
ال يمكنك فرض رسوم عىل األكياس المحظورة ولكن العديد من األعمال التجارية يف أنحاء أسباليا يفرض اآلن
ً
استدامة ألنها تنطوي عىل تكاليف أعىل .إن الخيار يعود لك ً
سواء أردت فرض رسم عىل األكياس أو ال ،لكن عىل تجار التجزئة األخذ
تماما
بعي االعتبار الفوائد عىل المدى الطويل مثل خفض تكاليف أعمالهم التجارية.
ينبغ أن تكون الرسوم عىل األكياس عادلة ومتماشية مع معايب الصناعة.
ي
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ً
وقد وجدت بحوث الرابطة الوطنية للبيع بالتجزئة  NRAأن المستهلكي ر
أكب استعدادا لدفع ثمن أكياس الورق أو القماش ،ولكنهم يبددون
ً
ً
حظرا ،شهد تجار التجزئة انخفاضا بنسبة  %90يف
الت تفرض
يف دفع ثمن األكياس البالستيكية مهما كانت سماكتها .يف الواليات األخرى ي
الكىل لأل كياس عندما بدأ تطبيق الرسوم عىل األكياس.
االستهالك ي
ً
إذا قررت تطبيق الرسوم عىل األكياس ،ننصحك بإشعار عمالئك قبل ذلك بوقت طويل يك يصبحوا مستعدين .قد تختار أيضا مكافأة عمالئك
مجان لفبة تمهيدية مع تذكبهم بإحضار هذا الكيس لتجنب الرسوم يف المستقبل.
المنتظمي بكيس يعاد استخدامه
ي
ً
هام :ال يمكنك تزويد األكياس المحظورة مجانا أو مقابل رسم.

التدريج من األكياس المحظورة
 .3التخلص
ر ي
يجب عىل تجار التجزئة وقف رشاء األكياس المحظورة ف أقرب وقت ممكن وإزالة أي مخزون موجود لديهم قبل ر
نوفمب .2019
الثان/
تشين
ر
ي
ي
محىل.
.
تدوير
مرفق
ف
تدويرها
إعادة
يمكنك
للعمالء
األكياس
هذه
توفب
يمكنك
النهان ،ال
بف لديك مخزون غب مستخدم يف الموعد
ي
ي
ي
إذا ي

 .4تدريب فريقك
ابدأ بإعداد الموظفي لديك يف أقرب وقت ممكن حت يصبحوا عىل دراية بالقانون ،وبمجموعة األكياس الجديدة لديك ،ويتمكنوا من اإلجابة
عىل أسئلة العمالء .اطلع عىل الموقع  www.vicbagban.com.au/resourcesللحصول عىل صحف الوقائع ومعدات التدريب.

ّ
 .5بلغ عمالءك
ً
جيدا للتغيب.
توص الرابطة الوطنية للبيع بالتجزئة  NRAبأن تبدأ بإبالغ عمالئك قبل شهر عىل األقل من فرض الحظر حت يكونوا مستعدين
ي
نوصيك باستخدام الالفتات الرسمية المتوفرة عىل الموقع www.vicbagban.com.au/resources
ً
إشعارا لعمالئك قبل شهر واحد عىل األقل إذا كنت تخطط لفرض رسوم عىل
تعط
توص الرابطة الوطنية للبيع بالتجزئة  NRAبأن
كما
ي
ي
األكياس.

هل أنت بحاجة إل المساعدة؟
ون لفرض الحظر عىل األكياس يف فيكتوريا www.vicbagban.com.au :أو اتصل بالرابطة
للمزيد من المعلومات ،قم بزيارة الموقع اإللكب ي
المجان .1800 817 723
الوطنية للبيع بالتجزئة عىل الخط الساخن
ي
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