
Source:	Die	Aufheber	(Berlin,	Germany	and	Vienna,	Austria).		
This	document	is	also	available	in	other	languages	at:	https://aufheber.org/	

 

Die Aufheber        
 مبادرة المطالبة بإنشاء نظام ـ رھن ـ استرداد

 السجائر أعقابھا وعبواتھا، الموحد.

 
–موجز المطلب  )٢٠١٩(أیلول  ١اإلصدار   

 
تعد السجائر من أكثر القاذورات في البیئة شیوعا. عدة مالیین من أعقاب السجائر ترمى یومیا في میاھنا و  .المشكلة:١

على مسطحاتنا الخضراء و في الشوارع، یضاف إلیھا الكمیات الھائلة لعبوات السجائر التي قاربت المالیین و التي 
كم لبقایا السجائر من أثر جسیم و خطیر على المحیط ترمى تعسفیا أو عن إھمال في كل مكان. إن الدراسات تظھر 

الحیوي و البیئة الطبیعیة حیث تنحل األعقاب المكونة من أسیتات السلیلوز إلى بالستیك مكروي دقیق الجزیئات الذي 
ه یسمم التربة و المیاه و ھي تقتل و تدمر ما ال یحصى من األحیاء ثم إن تصریف ھذه األعقاب السامة و الذي تتوال

بلدیة التنظیف و غیرھا غیر كاف البتة عدا عن تكلفتھ الباھظة و عملیتھ المضنیة. یكمن حل مشكلة األعقاب ھذه بأن 
تلحق السجائر عند بیعھا برھن یمكن استرداد قیمتھ مقابل إعادة األعقاب.  

 
سنًتا عن كل سیجارة أو أربعة یوروھات عن العبوة. یتم تسلیم منفضة جیب عن كل عبوة  20تعویض  .اقتراحنا:٢

سجائر تباع. تعاد منفضة الجیب الممتلئة مقابل المال فیصبح التدخین مكلفا ما لم تتم إعادة بقایا الدخان كما بین أعاله 
ا ندعو إلى وضع قانون إلنشاء نظام رھن على السجائر و بدال من رمیھا. األعقاب والعبوات ترسل لیعاد تدویرھا. إنن

عبواتھا التي غالبا ما ُتتجاھل إشكالیتھا.  
 

آلیات تأسیس نظام الرھن ـ االسترداد ھذا تقوم على التالي:  
أ) یتم تأسیسھ و إدارتھ من جھة صناعات و تجارة الدخان و التبغیات.  

.ب) یتم تمویلھ من قبلھا وربما بدعم من الدولة  
ج) یتم اإلشراف علیھ من قبل الدولة.  

 
تقترح في السیاسة والصناعة مراًرا وتكراًرا التدابیر األربعة نفسھا لمواجھة المشكلة: المزید من صنادیق  .البدائل:٣

القمامة الحاویة على منافض سجائر وفرض عقوبات أكثر فاعلیة على التوسیخ وزیادة الوعي العام والتحول إلى 
ائر قابلة للتحلل. ھذه التدابیر ھي أدوات مرافقة مرغوب بھا لنظام الرھن ولكنھا ال تستطیع حل المشكلة مرشحات سج

بمفردھا. حتى في حالة مضاعفة معدل نجاح ھذه التدابیر الحالیة، ال تزال تنتھي مالیین األعقاب كل یوم إلى الطبیعة. 
بنا و بالبیئة. إن رفض نظام الرھن ھو قبول الستمرار الضرر الذي یلحق  

 
.تكمن مھمتنا في الترویج لنظام الرھن فیشیع عند الجمھور و جھات صناعة القرار في السیاسة و االقتصاد. إحدى ٤

..)www.change.org/zigarettenpfandالوسائل المھمة ھي التماسنا لدى وزیرة البیئة األلمانیة سفینا شولز (  
ال ننفي ما لھذه العملیات من جمٍع لمخلفات السجائر فإعادة تدویرھا من صعوبة، إال أننا على ثقة أن الصناعة قادرة 
على تطویر نظام مناسب إذا ما طلب منھا ذلك. ثم إننا نعمل على تنفید مطلبنا عملیا، فالتواصل قائم بتزاید مع 

دسة المیكانیكیة والتصمیم وإدارة األعمال وغیرھا من المجاالت. سنطور نحن و إیاكم اقتراحات بناءة و متخصصي الھن
نتشارك في التخطیط الالزم لتطبیق نظام الرھن المرتجى على السجائر المرشحة (المفلترة) و عبواتھا.  

 
نظیف المتنامیة في جمیع أنحاء العالم. ) مبادرة مواطنیة من برلین وجزء ال یتجزأ من حركة التDie Aufheberإن (

من قبل الحواسبي ستیفان فون أورلف. 2017تأسست في عام   
 

لإلتصال:  
 

 


