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مت تنسيق إعداد هذا املنشور من قبل مركز األنشطة اإلقلميية 
لالسهتالك واإلنتاج املستدامني )SCP/RAC( - املركز اإلقليمي 

يف إطار اتفاقية ستوكهومل يف ما يتعلق بامللوثات العضوية 
الثابتة – وبدمع قّي من طرف الشبكة الدولية للقضاء عىل 

امللوثات العضوية الثابتة IPEN. مكا سامه باملثل، أعضاء 
املجموعة املعنية مبسألة القاممة البحرية )املدرجة يف ملحق 
هذا املنشور( يف إعداد هذه الوثيقة، بَيد أن األعضاء الفرديني 

)واملنمظات اليت ميثلوهنا( ليسوا بالرضورة ملزتمني بلك وجهة 
نظر يمت التعبري عهنا فيه.

سبمترب 2020 

)نخسة حمدثة ومنقحة من مارس 2019(

إقرار:
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إن هذا املنشور حتت عنوان »اإلضافات السامة للبالستيك واالقتصاد الدائري« يعمتد عىل املنشورات 

والتقارير العملية احلديثة وعىل خربة أعضاء املجموعة املعنية مبسألة القاممة البحرية املرسدة يف امللحق. 

فهو يرشح عدًدا من القضايا العامة خبصوص املشكالت املتعلقة باللدائن والتحديات لتبنِّ هنج االقتصاد 

الدائري مع الرتكزي بصورة خاصة عىل املشكالت املتعلقة باإلضافات الكمييائية. مثة مجموعة متنوعة كبرية 

من اإلضافات الكمييائية، ومت تعريف العديد مهنا عىل أهنا ملوثات عضوية دامئة )POPs( ومت إدراجها اآلن 

يف اتفاقية ستوكهومل - عىل سبيل املثال، العديد من مثبطات اللهب املربومة. ورمغ ذلك، ال يزال يمت 

استخدام العديد من تلك املواد الكمييائية املدرجة يف االتفاقية بسبب اإلعفاءات. ومثة ملوثات عضوية 

دامئة )POPs( حممتلة أخرى مل يمت حىت اآلن التطرق إلهيا مبوجب االتفاقية. ومن مث، توجد مجموعة من 

املسائل اليت ال تزال تتعني جماهبهتا لمليض ُقدًما حنو االقتصاد الدائري ألن إنتاج أو إعادة تدوير اللدائن 

احملتوية عىل امللوثات العضوية الدامئة )POPs( أو امللوثات العضوية احملمتلة، سيسمتر يف تعريض النظم 

البيئية واألفراد ملواد كمييائية ضارة.

وباملثل، تدرك اتفاقية بازل واتفاقية ستوكهومل أن خملفات البالستيك قد حتتوي عىل مواد خطرة حممتلة 

ومهنا اإلضافات مثل امللدنات ومثبطات اللهب، أو قد تكون ملوثة بفعل املواد اخلطرة، وهبذه الطريقة 

قد تسبب خماطًرا عىل حصة اإلنسان والبيئة مبا يف ذلك النظم البيئية البحرية. نظًرا لتنوع اإلضافات 

املستخدمة يف منتجات البالستيك واكتشافها يف خملفات املاكرو وامليكروبالستيك املجمعة يف األحباث 

االستطالعية، فال مفر من توقع أهنا ستكون موجودة يف العنارص البيئية - يف املياه والرتبة والاكئنات احلية 

- وقد متثل مشلكة بيئية خطرية  )1(. باإلضافة إىل ذلك، إن وجود اإلضافات السامة قد يقوض بشلك كبري 

إعادة تدوير اللدائن والتوجه حنو االقتصاد الدائري.

وقد توىلَّ مركز األنشطة اإلقلميية لالسهتالك واإلنتاج املستدامني )SCP/RAC( وهو مركز إقليمي للك 

من اتفاقية ستوكهومل حول امللوثات العضوية الدامئة )SCRC- إسبانيا( واتفاقية برشلونة املعنية حبامية 

البيئة البحرية واملنطقة الساحلية للبحر املتوسط، بإعداد هذا التقرير وإصداره يف األصل كوثيقة معلومات 

UNEP/CHW.14/( لملندوبني ملؤمتر عام 2019 الذي حرضه أطراف اتفاقية بازل واتفاقية ستوكهومل

INF/29/Add.1 وUNEP/POPS/COP.9/INF/28/Add.1(. مكا مت تطويرهذا التقرير مبشاركة فعالة من 

مراكز إقلميية أخرى تابعة التفاقييت بازل وستوكهومل واملنمظات الدولية واخلرباء الدوليني املشاركني يف 

املجموعة املعنية مبسألة القاممة البحرية. )أنظر امللحق(. 

 وحرًصا عىل تعزيز إماكنية إتاحة هذا التقرير لملؤسسات العملية وصناع السياسات واملنمظات ذات املنفعة 

العامة، تعاون املركز اإلقليمي مع الشبكة الدولية للقضاء عىل امللوثات )IPEN( يف صياغة هذا التقرير 

وترمجته وتوزيعه. 

مل يتعرض حمتوى التقرير إىل تعديالت، غري أنه مت حذف أجزاء تفصيلية حمددة من فصول املقدمة واخلامتة 

ومتعلقة باملندوبني يف اجمتاعات اتفاقييت بازل وستوكهومل عام 2019 وهلذا مت إعادة ترتيب بعض الفقرات 

 بشلك طفيف. وثيقة املعلومات األصلية متاحة عىل اإلنرتنت عىل العنوان التايل.

يتعاون حالًيا مركز األنشطة اإلقلميية لالسهتالك واإلنتاج املستدامني – إسبانيا مع برناجم األمم املتحدة 

للبيئة، فرع املواد الكمييائية والصحة إلعداد معلومات إضافية متعلقة مبوضوع هذا املنشور، وسيمت إصدار 

تقارير جديدة يف األهشر املقبلة.

متهيد
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لكمة افتتاحية : أمانة اتفاقية 
برشلونة وبازل وروتردام 

وستوكهومل
يعد التلوث النامج عن املواد البالستيكية وخاصة القاممة البالستيكية البحرية مشلكة معقدة للغاية 

ومتعددة األبعاد ويمت تناوهلا حالًيا من قبل عدد هائل من أحصاب املصلحة عىل مجيع املستويات. 

وتقوم الدراسة االستقصائية لتقليل النفايات البالستيكية البحرية واجلسميات البالستيكية الدقيقة 

اليت أجراها برناجم األمم املتحدة للبيئة )UNEP(، يف إطار فريق اخلرباء املخصص املفتوح العضوية 

املعن بالقاممة البحرية واجلسميات البالستيكية الدقيقة تلك، بتوضيح تلك اجلهود يف مجيع أحناء 

العامل. ومع ذلك، فإننا ندرك أن تلك اجلهود حتتاج إىل مزيد من التكثيف والتنسيق اجليد لعكس 

االجتاهات الدراماتيكية لتأثريات املواد البالستيكية عىل البيئة وحصة اإلنسان.

ومكا هو معروف اليوم، فقد تبىق املواد البالستيكية يف البيئة ملائت السنني وميكن أن تتفتت إىل 

جزيائت بالستيكية دقيقة ومتناهية الصغر ميكن أن متتهصا الاكئنات وتدخل بالتايل يف السلسلة 

الغذائية. وهناك جانب آخر للتلوث البالستييك هو غري مريئ تقريًبا ولكنه مهم بنفس القدر: إهنا 

املكونات الكمييائية السامة املستخدمة يف إنتاج البالستيك اليت ميكن أن تدوم يف جماري النفايات. 

وحنن نرحب هبذا املنشور اجلديد الذي يليق الضوء عىل هذا اجلانب الذي يتطلب إجراءات فورية إذا 

أردنا التحرك حنو اقتصاد دائري أكرث أمانا.

االتفاقيات العاملية الثالث حول املواد الكمييائية والنفايات إضافة إىل اتفاقية بازل بشأن التحمك 

يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص مهنا واتفاقية روتردام بشأن إجراء املوافقة املسبقة عن عمل عىل 

مواد كمييائية ومبيدات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية واتفاقية ستوكهومل بشأن امللوثات 

العضوية الثابتة )اتفاقيات برشلونة وروتردام وستوكهومل()BRS( واالتفاقية البحرية اإلقلميية واتفاقية 

برشلونة محلاية البيئة البحرية والساحلية يف البحر األبيض املتوسط ،لكها تتقامس اهمتامات 

وأولويات مشرتكة مثل قضية النفايات البالستيكية البحرية واجلسميات البالستيكية الدقيقة واإلدارة 

السلمية بيئياً للنفايات البالستيكية ولملكونات البالستيكية اليت قد تكون خطرة. وهتدف مذكرة 

التفامه اخلاصة بإطار تعاوين معزز بني أمانة برشلونة وروتردام وستوكهومل وأمانة اتفاقية برشلونة 

املوقعة يف جنيف يف ديمسرب 2018 إىل تعزيز هاته األهداف والغايات املشرتكة مكا يشلك 

التنسيق الذي أنشأته األمانات، مثاالً جيًدا جًدا للتواصل بني املستويني العاملي واإلقليمي.

يعترب البحر األبيض املتوسط من أكرث املناطق تأثراً بالقاممة البحرية يف العامل. القاممة البحرية يه 

مصدر قلق ملح عىل النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية للبحر األبيض املتوسط وعىل أصنافها 

املهددة باالنقراض وكذا آلثارها السلبية عىل حصة اإلنسان وعىل قطاع السياحة وال سميا تلك اليت 

ترتكز عىل طول الشواطئ. وبالتايل، فإن خطة معل برناجم األمم املتحدة للبيئة )UNEP( / البحر 

األبيض املتوسط )MAP( اكنت منذ فرتة طويلة، تكرس اجلهود ملعاجلة قضية القاممة البحرية يف 

منطقة البحر األبيض املتوسط مبوجب اتفاقية برشلونة ومن خالل خطة معل إقلميية خمصصة 

وملزمة قانونًا بشأن القاممة البحرية. 
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عىل املستوى اإلقليمي، تقوم املبادرات اجلارية مثل مبادرة منهتيك البالستيك بدراسة تأثري املواد 

السامة املنبعثة من البالستيك عىل الاكئنات احلية يف منطقة البحر األبيض املتوسط باإلضافة 

إىل العواقب الضارة اليت قد ترتتب عىل ابتالع الاكئنات احلية البحرية لملواد البالستيكية. وميكن أن 

تؤثر العواقب البيئية املقلقة للقاممة البحرية عىل الاكئنات احلية البحرية سواء فميا خيص طبيعهتا 

الفزييائية يف حال تناوهلا أو عن طريق نقل املواد الكمييائية املرتبطة هبا مبا يف ذلك امللوثات 

العضوية الثابتة )POPs( واملواد الكمييائية املسببة الضطرابات الغدد المصاء )EDCs(. ويعترب حوض 

البحر األبيض املتوسط أحد النقاط الساخنة للتنوع البيولويج يف العامل ومن األمهية مباكن احلفاظ 

هيلع. 

عىل املستوى العاملي، ُتوّفر اتفاقيات بازل وروتردام واستوكهومل إطار معل محلاية حصة اإلنسان 

والبيئة من املواد الكمييائية والنفايات اخلطرة من خالل هنج دورة احلياة. فيف اجمتاعه لعام 2019، 

عّدل مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل، االتفاقية لتحسني التحمك يف النفايات البالستيكية مبوجب 

إطارها امللزم قانونًا مما سيجعل التجارة العاملية يف النفايات البالستيكية أكرث شفافية وأكرث تنظمًيا 

بشلك صارم. مكا اعرتفت التعديالت بالرضر الذي تتسبب فيه مجموعة من النفايات البالستيكية اليت 

حتتوي عىل مواد مضافة خطرة وتصبح اإلدخاالت اجلديدة املضافة بواسطة التعديالت سارية املفعول 

اعتباًرا من 1 يناير لعام 2021. عالوة عىل ذلك، فقد أنشأت األطراف »رشاكة النفايات البالستيكية« 

ويه رشاكة عاملية جديدة ألحصاب املصلحة املتعددين لتعبئة أحصاب األمعال واحلكومات 

واألاكدمييني واملجمتع املدين للحد مع التلوث البالستييك. 

ولتعكس هذه اجلهود، ترسد اتفاقية استوكهومل العديد من املواد اليت تستخدم مكضافات كمييائية 

يف البالستيك بغرض التخلص مهنا مبا يف ذلك العديد من مثبطات اللهب املربومة. وختضع تلك 

املواد كذلك إلجراء املوافقة املسبقة عن عمل مبوجب اتفاقية روتردام.

أخرًيا، يمت دمع اتفاقييت ستوكهومل وبرشلونة من قبل منمظة بقدرهتا الذاتية مثل املركز اإلقليمي 

التفاقية استوكهومل وكذا مركز األنشطة اإلقلميية لالسهتالك واإلنتاج املستدامني )SCP/RAC( الذي 

مقره برشلونة والذان يعمالن عىل إقامة الروابط عىل املستويني العاملي واإلقليمي إضافة إىل توفري 

فرص هامة الختاذ إجراءات للتغلب عىل التلوث البالستييك. 

التقرير الذي بني أيديمك هو نتيجة جهد تعاوين قاده مركز األنشطة اإلقلميية لالسهتالك واإلنتاج 

املستدامني )SCP/RAC( لزيادة توضيح مجموعة من القضايا احملمتلة اليت قد تنشأ أثناء دورة حياة 

البالستيك بسبب وجود مواد كمييائية سامة ولتقدمي توصيات لمليض قدًما. ويعمل التقرير عىل فهم 

املشلكة بشلك أفضل يف سياق تنفيذ االقتصاد الدائري وتعزيز العمل للحد من مسية البالستيك.

رولف بايت 
السكرتري التنفيذي ألمانة اتفاقية برشلونة 

وروتردام وستوكهومل

إيرنييك دي فيالمور
مدير مركز األنشطة اإلقلميية 

لالسهتالك واإلنتاج املستدامني 
 .)SCP/RAC(

غايتانو ليوين 
منسق برناجم األمم املتحدة للبيئة / خطة 

معل البحر األبيض املتوسط. وحدة التنسيق 
ألمانة اتفاقية برشلونة
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 IPEN :لكمة افتتاحية
تؤدي زيادة إنتاج البالستيك إىل إنشاء مدافن نفايات بالستيكية مخضة لالستعامل يف بلدان جبميع 

أحناء املعمور واليت حتول البحار واحمليطات  البكر إىل مقالب للنفايات البالستيكية. ولألسف، مثة 

خطر بالستييك آخر لكنه غري مريئ ويمتثل يف اخلطر عىل حصة اإلنسان النامج عن املواد الكمييائية 

املتواجدة يف معظم املنتجات البالستيكية مبا يف ذلك ألعاب األطفال وأغلفة املنتجات الغذائية 

وأدوات املطبخ والثياب واإللكرتونيات وغريها الكثري من املنتجات اإلسهتالكية اليومية.

وتمت إضافة مواد كمييائية لملنتجات البالستيكية ألسباب متعددة لكن آثارها الضارة عىل حصة اإلنسان قد 

تكون كبرية جداً. فقد تؤدي مكيات ضئيلة من تلك املضافات الكمييائية البالستيكية إىل تلف يف اجلهاز 

املنايع واجلهاز التناسيل والرسطانات واختالل يف الوظائف الفكرية و/أو تأخر يف المنو.

يف بعض األحيان، تكون املواد الكمييائية املضافة إىل البالستيك خطرية جداً لدرجة أنه قد مت حظرها وفقاً 

للقوانني الدولية والوطنية. ولكن ُيحمس باسمترار استخدامها من خالل إعفاءات وثغرات قانونية ظفرت 

هبا مجموعات الضغط التابعة هلذا القطاع الصنايع. ولكن يف أغلب األحيان، ال توضع األطر التنظميية 

لملضافات الكمييائية السامة وال يمت التحمك هبا من أجل محاية حصة اإلنسان والبيئة إال بعد حصول الرضر 

بالفعل. عندها يقوم قطاع صناعة املواد الكمييائية والبالستيكية بطرح مادة كمييائية جديدة وغري خمتربة 

يف األسواق لتبدأ بعدها العملية التنظميية من جديد.

ياكد يكون من املستحيل بالنسبة للعائالت واألطفال بأن يتفادوا التعرض إىل املضافات الكمييائية:

ألعاب األطفال. يستخدم »البالستيك املعاد تدويره« –وهو عبارة عن مواد بالستيكية من مصادرة 
متنوعة جرى إذابهتا وإعادة تشكيلها– يف صناعة ألعاب األطفال، وتبني أنه حيتوي العديد من 

املواد الكمييائية احملظورة أو املمنوعة أو اخلطرية. ويعود السبب يف اسمترار هذه املامرسات 

إىل غياب شفافية املصّنعني ولواحئ تنظميية غري اكفية فميا خيص إعادة التدوير والضعف يف 

اإلرشادات التعريفية عىل املنتجات.

تغليف األغذية. معظم األغلفة البالستيكية تستخدم ملرة واحدة ومن مث يمت التخلص مهنا. 
حيث ميكن لملضافات الكمييائية السامة أن تنبعث قبل االستخدام وأثناء معلية الطهو وكذلك 

عندما جيري تخسني الطعام. مكا تنبعث تلك املواد الكمييائية يف البيئة جّراء معليات اإلحراق أو 

التخلص يف مكبات النفايات.

األجهزة اإللكرتونية. يتعرض األخشاص الذين يتعاملون مع النفايات اإللكرتونية والعاملون يف 
جمال إعادة تدويرها، ومن دون عملهم، إىل عدد من املواد الكمييائية اخلطرية املتواجدة يف 

املكونات اإللكرتونية البالستيكية. بيمنا يتعرض املجمتع عىل نطاق أوسع إىل هذه املواد جّراء 

إحراق تلك املنتجات أو التخلص مهنا يف مكبات النفايات أو حتويلها إىل منتجات أخرى من خالل 

معليات إعادة التدوير. عىل سبيل املثال، تشري األدلة إىل أن »البالستيك األسود«، املستخدم 

عىل حنو كبري يف صناعة ألعاب األطفال وأدوات املطبخ، حيتوي عىل مستويات خطرية من املواد 

الكمييائية املثبطة للهب والديوكسينات.

املنسوجات والتنجيد واملفروشات. يعد البوليسرت والنايلون واألكريليك وغريها من األلياف 
املصّنعة أشاكالً خمتلفة من املواد البالستيكية وتشلك أكرث من  60% من األنجسة يف 

ثيابنا. بيمنا جيري معاجلة الجساد واملفروشات مبثبطات هلب كمييائية خطرية ومواد أللكية 

بريوفلورينية )PFAS(. ونادراً ما ييع املسهتلكون حقيقة املواد الكمييائية املستخدمة يف إنتاج 

مثل هذه املنتجات، حيث ليس هناك ما ُيلزم استخدام لصاقات تعريفية عىل املنتجات.
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لقد تضاعف إنتاج البالستيك يف السنوات امخلس عرشة املاضية ومن املتوقع أن يتضاعف مرة أخرى 

يف العقدين القادمني. وجيادل مصّنعو املواد البالستيكية واألغلفة واملواد الكمييائية بأن احلل يمكن يف 

إدارة النفايات وإعادة التدوير. ويف حني أن هذا احلل يعد من األدوات ذات صلة، إال أنه ال يقدم أي يشء 

للحد من الرضر النامج عن اإلضافات البالستيكية »غري املرئية«.

مثة أربع خطوات جيب أن نقوم هبا محلاية أطفالنا وعائالتنا من التعرض هلذه املواد الكمييائية:

ابتاكرات يف املواد. جيب االستمثار يف تطوير مواد جديدة وأكرث أمناً وأنمظة تتجنب إنتاج 
واستخدام املواد البالستيكية اليت حتتوي عىل مضافات كمييائية خطرية. جيب تمصمي مواد مبا 

يتوافق مع اهلدف بعدم إحداث أي رضر للبيئة أو حصة اإلنسان وحتقيق مبدأ صفر نفايات.

تعاون القطاع الصنايع. جيب أن يعمل القطاع الصنايع مع املجمتع املدين من أجل تبن 
مقاربة تستند إىل املخاطر أثناء وضع املعايري واللواحئ التنظميية، مكا جيب عىل هذا القطاع أن 

يتحمل مسؤولية املواد اخلطرة اليت ينتجها.

أنمظة إعادة تدوير نظيفة وأكرث أمناً. جيب عىل العاملني يف جمال إعادة التدوير أن يعرفوا 
الرتكيب الكمييايئ لملواد اليت يتعاملون معها. مكا جيب فرض رسوم من أجل متويل أنمظة مجع 

النفايات وإعادة تدويرها.

الشفافية. ينبيغ أن يكون للجمهور والعاملني يف جمال إعادة التدوير احلق يف اختاذ قرارات 
مستنرية فميا خيص املنتجات اليت يشرتوهنا أو يتعاملون معها. جيب وضع لصاقات تعريفية 

عىل املواد البالستيكية تبنّي املضافات الكمييائية املستخدمة يف إنتاجها.

يليق هذا املنشور اجلديد ’املضافات السامة البالستيكية واالقتصاد الدائري‘ الضوء عىل األخطار غري 

املرئية املرتبطة باملواد البالستيكية. ونأمل بأن يقوم صانعو القرارات واجلهات املصّنعة بتغيري أسلوب 

تفكريمه وممارساهتم من أجل اتباع مقاربة احرتازية لاكمل دورة حياة املواد البالستيكية، بدءاً من إنتاجها 

وحىت التخلص مهنا.

بام ميلر وتاديس أمريا

الرئيسان املشرتاكن لملنمظة الدولية للقضاء عىل امللوثات.

الدكتور تاديس أمريا

الرئيس املشرتك لملنمظة 

الدولية للقضاء عىل امللوثات

باميال ميلر 

الرئيسة املشرتكة لملنمظة الدولية 

للقضاء عىل امللوثات
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أدى المنو املزتايد يف جحم خملفات البالستيك ومواد البولمير األخرى واملشكالت النامجة 

عىل إثرها يف البيئة البحرية إىل تسليط الضوء عىل احلاجة امُللِّحة إىل السيطرة عىل مصدر 

التلوث هذا عىل لك من اليابسة والبحر. 

البيانات التارخيية والتوقعات حىت عام 2050 إلنتاج خملفات البالستيك والتخلص مهنا. »املخلفات األساسية« عبارة عن

Geyer، Jambeck( :بالستيك حتول إىل خملفات ألول مرة وال حيتوي عىل خملفات من البالستيك املعاد تدويره. املصدر

)Guglielmi 2017 ،2018 .وآخرون
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املخلفات األساسية الناجتة

اكفة املخلفات اليت مت التخلص مهنا

اكفة املخلفات اليت مت حرقها

اكفة املخلفات املعاد تدويرها

التوقعات
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مما ال ريب فيه، هناك رضورة ُملِّحة ملجاهبة مصادر التلوث النامجة من البالستيك، 

وحتديًدا اإلضافات املستخدمة يف اللدائن، للمساح بتطبيق اسرتاتيجيات االقتصاد 

الدائري بصورة سلمية وجتنُّب وجود املواد الكمييائية السامة واحملظورة يف املنتجات 

املصنوعة من املواد املعاد تدويرها وللحد من املخاطر اليت هتدد حصة اإلنسان 

والبيئة. تواجه حالًيا اجلهات املعنية بإعادة التدوير ومؤيدي هنج االقتصاد الدائري عدة 

حتديات بيئية وتقنية يف التعامل مع تدفقات البالستيك. 

إن وجود امللوثات العضوية الدامئة واملواد السامة أو احملمتل مسيهتا يف منتجات 

البالستيك)i( له آثار سلبية عىل البيئة وحصة اإلنسان، فضالً عن آثار عىل اكفة مراحل 

دورة حياة منتجات البالستيك. 

جيب استبدال اإلضافات السامة ببدائل غري كمييائية أو مواد غري سامة لتيسري إعادة 

التدوير وجتنُّب تلويث املواد املعاد تدويرها مبواد كمييائية سامة، ومهنا تلك املواد 

احملظورة بالفعل مبوجب االتفاقيات احلالية اخلاصة باملواد الكمييائية،  وللتقليل من 

اسهتالك املواد البكر )2(. 

ت
خ
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إن وجود امللوثات العضوية الدامئة ومواد 
سامة أخرى أو احملمتل مسيهتا يف منتجات 

البالستيك له آثار سلبية عىل البيئة وحصة 
اإلنسان، فضاًل عن آثار عىل اكفة مراحل دورة 

حياة منتجات البالستيك.

يمت استخدام امللوثات العضوية كإضافات يف مكيات مخضة من البالستيك 

والبولميرات األخرى - ويه موجودة مثالً يف األجهزة اإللكرتونية وامَلركبات ووسائل 

النقل األخرى فضالً عن املباين ومواد البناء والتشييد. تتناول اتفاقية ستوكهومل 

إدارة اللدائن أو البولميرات املستخدمة يف هذه القطاعات املهمة من خالل، عىل 

سبيل املثال، توجهيات أفضل التقنيات املتاحة/أفضل املامرسات البيئية اخلاصة 

بإعادة تدوير وفصل البالستيك/ البولميرات املتأثرة وغري املتأثرة، ولقد مت إعداد عدة 

وثائق توجهيية حول هذا املوضوع )اتفاقية ستوكهومل 2017a,b(. عالوة عىل ذلك، 

نظًرا إلدراج البارافينات امللكورة قصرية السلسلة )SCCPs(، املستخدمة يف البويل 

فينيل لكوريد )PVC( وإثينيل فينيل األستات )EVA(، مضن االتفاقية، فسوف تزيد 

نسبة البولميرات يف إطار نطاق االتفاقية بشلك كبري. وباملثل، يؤدي توسيع نطاق 

القامئة لتمشل سلفونات مشبعة بالفلور أوكتني )PFOS( ومحض بريفلورو األوكتانويك 

)PFOA(، اليت تمت إضافهتا إىل الجساد االصطنايع واملنسوجات أو استخدامها 
كبولميرات يف معاجلة سطح الورق وقد تهسم يف زيادة القاممة أو التلوث البحري 

بفعل امليكروبالستيك، إىل وجود مجموعة أخرى من منتجات البالستيك داخل نطاقها. 

باإلضافة إىل ذلك، فإن الطبعة الثانية من التوقعات العاملية لملواد الكمييائية املقدمة 

إىل اجللسة الرابعة للجمعية العمومية املعنية بالبيئة حددت حاالت تشري فهيا الشواهد 

اآلخذة يف الظهور إىل خماطر عىل حصة اإلنسان والبيئة واليت مل تمت جماهبهتا حىت 

اآلن عىل الصعيد الدويل. وكنقطة انطالق فضالً عن اإلجراءات التنظميية األخرية 

إلدارة املخاطر واليت اختذهتا اهليائت احلكومية منذ عام 2010 حول املواد الكمييائية 

أو مجموعات املواد الكمييائية، فقد حددت الطبعة الثانية من التوقعات العاملية 

لملواد الكمييائية )ii( إحدى عرش مادة كمييائية أو مجموعات من املواد الكمييائية. 

يمت استخدام العديد من هذه املواد الكمييائية )مثل مادة البيسفينول أ والاكديوم 

والرصاص وامليكروبيدات واهليدروكربونيات العطرية متعددة احللقات ومواد 

الفثااليت( كإضافات أو يمت العثور علهيا مكلوثات يف منتجات البالستيك.

حددت الطبعة الثانية من التوقعات العاملية 
لملواد الكمييائية إحدى عرش مادة كمييائية 

أو مجموعات من املواد الكمييائية. يمت 
استخدام العديد من هذه املواد الكمييائية 

)مثل مادة البيسفينول أ والاكديوم والرصاص 
وامليكروبيدات واهليدروكربونيات العطرية 

متعددة احللقات ومواد الفثااليت( كإضافات 
أو يمت العثور علهيا مكلوثات يف منتجات 

البالستيك.
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التلوث باملواد البالستيكية   .2
واالقتصاد الدائري

لقد تضاعف اإلنتاج العاملي للدائن أثناء الـ 
15 عاًما املنرصمة.

 Ryan, A Brief History of Marine Litter Research in M.Bergmann, L Gutow, M. :املصدر

Klages )Eds.( Marine Anthropogenic Litter, Berline Pringer, 2015; Plastics Europe

إنتاج البالستيك العاملي ...
ماليني األطنان, 2013

...والتوجهات املستقبلية
ماليني األطنان

رابطة الدول

 املستقلة

االحتاد 

األورويب

الرشق الصني

األوسط 

ومشال 

أفريقيا

أمرياك 

المشالية

أمرياك الالتينية

آسيا 
 )باستثناء

الصني واليابان(

اليابان
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لقد تضاعف اإلنتاج العاملي للدائن أثناء الـ 15 عاًما املنرصمة ليصل إىل حنو 299 

مليون طن سنويًا يف عام 2013  )3(. ومن املتوقع أن يتضاعف هذا اإلنتاج جمدًدا 

عىل مدار العقدين املقبلني )4(. وسيؤدي ذلك إىل إنتاج مكيات مخضة من خملفات 

البالستيك واليت ينشأ اجلزء األكرب مهنا من املنتجات اليت هلا معر افرتايض قصري 

فقط. وتنشأ مشكالت بيئية وإدارية خطرية بسبب هذا التدفق المخض واملتنوع من 

املخلفات )5(.

ُيعد مدفن النفايات هو املسار السائد حالًيا 
للتخلص من خملفات البالستيك يف شىت أحناء 

العامل، مع عدم القضاء متاًما عىل الوسائل غري 
املرشوعة إللقاء املخلفات.

ُيعد مدفن النفايات هو املسار السائد حالًيا للتخلص من خملفات البالستيك يف شىت 

أحناء العامل، مع عدم القضاء متاًما عىل الوسائل غري املرشوعة إللقاء املخلفات يف 

الدول النامية ووجود العديد من مواقع اإللقاء غري املرشوعة أو امُلدارة بصورة سيئة. 

وأكرث ما يثري القلق حىت اآلن هو عدد املنازل اليت مل يمشلها نظام مجتيع نفايات 

حميل، وهو األمر الذي يشري إىل عدم السيطرة عىل خملفات البالستيك، مما يزيد 

من احمتالية وصول البالستيك اخلفيف )ومحله السام( إىل األجسام املائية وهسولة 

الوصول إىل البحر)6(. 
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عواقب المنوذج االقتصادي اخليط )االستخراج، التصنيع، االستخدام، التخلص( 

واحضة: خسارة املوارد وظهور املخلفات والتلوث البييئ الدامئ وتدهور النظام البييئ. 

حىت إذا اكنت ال تزال هناك رضورة إىل استيعاب اآلثار الاكملة املرتتبة عىل التلوث 

باملواد البالستيكية، إال أن مثة العديد من التقارير واملقاالت العملية توفر أدلة جليَّة 

عىل املوقف الصعب ورضورة التغيري. 

ويف هذا السياق حيظى مفهوم االقتصاد الدائري باهمتام مزتايد كبديل عن االقتصاد 

اخليط التقليدي )7( )8( )9(. حيافظ االقتصاد الدائري عىل اسمترارية استخدام املوارد 

ألطول فرتة ممكنة. فهو يستخلص أقىص قمية مهنا أثناء كوهنا قيد االستخدام، مث 

يعمل عىل استعادة وإعادة توليد املنتجات واملواد يف هناية فرتة صالحيهتا. إن الغرض 

من مبادئ االقتصاد الدائري هو القضاء عىل مفهوم املخلفات، إلعادة إنشاء رأس مال 

طبييع واحملافظة عىل تدفق املنتجات واملواد واجلزئيات من خالل االقتصاد بأعىل 

قمية هلا )10(. 

ويتطلب هذا األمر التفكري يف دورة احلياة 
واعمتاد مبادئ التمصي الدائري – االختيار 

املناسب لملواد عند تمصي املنتجات –

ويتطلب هذا األمر التفكري يف دورة احلياة واعمتاد مبادئ التمصمي الدائري – االختيار 

املناسب لملواد عند تمصمي املنتجات – ووضع أنمظة استعادة مناسبة. وكالمها 

ميثالن حتديات كبرية يف خمتلف قطاعات الصناعات اليوم. جيب تفادي بعض 

اخلامات الحتواهئا عىل مواد ُمعرَّفة عىل أهنا متثل مشلكة.)iii( ويف حاالت أخرى، 

ول الطريقة املستخدمة يف مجع املواد يف املنتج دون فصلها واحلصول علهيا بعد  حَتُ

االستخدام، ما يقوِّض إماكنية استعادهتا وإعادة تدويرها.

خُيَصص قسط كبري من جهود الصناعة إىل جماهبة املخلفات و/أو زيادة استخدام 

احملتوى املعاد تدويره بقصد احملافظة عىل املواد يف سلسلة القمية لفرتة 

أطول )10(، لكن يف الواقع العميل تقوم الصناعة حالًيا بتدوير املواد اليت مل يمت 

حتسيهنا مطلًقا لصحة اإلنسان والبيئة. عىل سبيل املثال، فإن املواد املصنوعة 

من البولميرات، مثل الفوم ومواد تغليف األغذية البالستيكية والورق واملطاط 

واملنسوجات، قد حتتوي عىل مثبطات اللهب ومواد ملينة وملدنات وطالءات ومواد 

حمفزة ومواد حمسنة وإضافات وبقايا أخرى لتحسني األداء. عند إعادة تدويرها لتحويلها 

إىل منتجات جديدة، تصري املادة الناجتة ملوثة بدرجة عالية وغري متجانسة وغري نقية 

حىت الستخدامها يف لعب األطفال واملواد املالمسة لألغذية )11( )12( )13( )14( 

)15(. تمتثل املشلكة حالًيا يف تعذر احلصول عىل معلومات اكملة حول تركيبات 
تدفقات املخلفات املختلطة، وقد يكون من غري العميل حماولة إجراء هندسة عكسية 

لمَكٍّ كبري من املواد امللوثة من أجل التعرف عىل اكفة مكوناهتا الكمييائية )10(. تتمس 

املخرجات بالتعقيد، األمر الذي يصّعب تقيمي اآلثار المسية بشلك جيد؛ وبالتايل 

تزداد درجة تعرض اإلنسان والبيئة للخطر من خالل عدد من املنتجات واملواد املعاد 

تدويرها.

لقد أدركت العديد من الدول املتقدمة والدول النامية التحديات وكذلك الفرص 

النامجة عن حتسني اإلدارة ومنع خملفات البالستيك، مثل إماكنية حتسني املنافسة 

وإجياد أنشطة ومهام اقتصادية جديدة. وأدى هذا األمر إىل ظهور عدد من التدابري من 

جانب القطاعات الفاعلة اخلاصة والعامة. مثة عدد من الدول لدهيا أهداف متفق 

علهيا بشأن إعادة تدوير البالستيك أو استخدام البالستيك املعاد تدويره يف املنتجات 

أو حظر منتجات البالستيك ذات االستخدام الواحد. تقرير األمم املتحدة املعن 
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خالل مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل يف الفرتة من 29 أبريل إىل 10 

مايو 2019 ، قامت احلكومات بتعديل اتفاقية بازل إلدراج النفايات 

البالستيكية يف إطار ملزم قانونًا مما سيجعل التجارة العاملية يف نفايات 

البالستيك أكرث شفافية وأفضل تنظمياً مع مضان إدارهتا لتكون أكرث 

أمانًا لصحة اإلنسان والبيئة. ويف الوقت نفسه، مت إنشاء رشاكة جديدة 

بشأن نفايات البالستيك لتعبئة موارد األمعال التجارية واحلكومات 

واألاكدمييني واملجمتع املدين وأحصاب املصاحل واخلربات لملساعدة 

يف تنفيذ التدابري اجلديدة لتوفري مجموعة من الدمع العميل مبا يف ذلك 

األدوات وأفضل املامرسات واملساعدة الفنية واملالية.

تعديل اتفاقية بازل بشأن النفايات البالستيكية

بالبيئة لعام 2018 احلدود القانونية بشأن منتجات البالستيك ذات االستخدام الواحد 

وامليكروبالستيك، مراجعة عامة عىل القوانني والترشيعات الوطنية يسلط الضوء عىل 

أمثلة عديدة )16(. مكثال حمدد، يف عام 2018 نرش االحتاد األورويب اسرتاتيجية االحتاد 

األورويب اخلاصة بالبالستيك يف االقتصاد الدائري. أنظر املزيد هنا. 

 Ellen عالوة عىل ذلك، تعد مبادرة »اقتصاد البالستيك اجلديد« اليت أطلقهتا مؤسسة

Mac Arthur ذات صلة باملوضوع وتوحض الزتام كربيات اجلهات الفاعلة يف اقتصاد 
البالستيك. فهي تربز رضورة التعامل مع خضم منتجات البالستيك عند املنبع للقضاء 

عىل االستخدام غري الرضوري للبالستيك والبتاكر وتدوير لك يشء. وتشدد أيًضا عىل 

أمهية مسؤولية املنتج املوسعة )17(.

يفرض نقل خملفات البالستيك عىل الصعيد الدويل عدة حتديات. ميكن إلحدى 

الدول تجشيع االقتصاد الدائري عن طريق مجع البالستيك إلعادة التدوير حيث يمت 

تعريف البالستيك املعاد تدويره كأحد املوارد، ولكن بعد ذلك تقوم بتصدير خملفات 

البالستيك هذه إىل دولة أخرى لتتوىل إعادة التدوير. يف آسيا، اضطر مسؤولو امجلارك 

إىل جحز الواردات املجسلة بصفهتا »منتجات بالستيك قابلة إلعادة التدوير« الحتواهئا 

عىل مزجي غري حمدد من أنواع البالستيك وخملفات صناعية وحملية أخرى. وقامت 

اآلن العديد من الدول حبظر أو اقرتاح حظر واردات خملفات البالستيك. 

بإجياز، مثة ويع متنايم برضورة التغيري، وحيظى منوذج االقتصاد الدائري باهمتام 

مزتايد باعتباره أفضل حل ناحج يف املستقبل )18(. ومع ذلك، مثة العديد من القضايا 

اليت يلزم جماهبهتا.
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لقد ظهرت عدة حتديات عند حماولة »إغالق احللقة«، ونشأت عند لك مرحلة يف دورة 

حياة منتجات البالستيك، بدًءا من التمصمي املبديئ إىل هناية حياهتا. توحض الفقرات 

التالية بعض هذه التحديات وكذلك احللول املمكنة هلا.

2.1.1 مرحلة التمصي واإلنتاج: 
االستغناء عهنا واستبداهلا ببدائل غري 

سامة 

ال تزال توجد يف الوقت الراهن مجموعة كبرية من املواد الكمييائية السامة املستخدمة 

كإضافات للبالستيك أو البولمير - عىل سبيل املثال، املواد الكمييائية اليت مل ختضع 

لضوابط دولية )مثل العديد من املواد الكمييائية املسببة الضطرابات الغدد المصاء( أو 

امللوثات العضوية املعرتف هبا واليت ُيحمس هبا مبوجب اإلعفاءات. سوف تؤثر هذه 

املواد عىل إعادة التدوير املستقبيل لملنتجات املستخدم فهيا هذه املواد. فيجب 

االستغناء عهنا واستبداهلا ببدائل غري سامة لتجشيع االقتصاد الدائري. 

2.1 حتديات إدارة دورة حياة منتجات 
البالستيك يف االقتصاد الدائري ومشلكة 
امللوثات العضوية واإلضافات الكمييائية 

السامة األخرى

اإلنتاج

إعادة تدويراالستخدام

الحرق

إلقاء ودفن
المخلفات

إلقاء المخلفات عالمًيا

م
ســا

إعادة تدوير 
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من أجل االحتفاظ جبزيائت »آمنة« يف إعادة التدوير لفرتة طويلة، يتعني عىل الصناعة 

ابتاكر مواد آمنة وتطوير أنمظة البنية التحتية والتقنية. ويتطلب هذا األمر استخدام أدوات 

تقيمي املخاطر الكمييائية لتقيمي مث حتسني كمييائية املواد لصحة اإلنسان والبيئة حىت 

يتسىن اختاذ قرارات أفضل يف مرحلة التمصمي. جيب تقيمي املواد الكمييائية مقابل 

مجموعة شاملة من معايري حصة اإلنسان والبيئة حىت يتسىن انتقاء املواد األقل خطًرا 

 .)10(

ومع ذلك، تصف التقارير العملية صعوبة احلصول عىل بيانات عالية اجلودة حول المسية 

الكمييائية واآلثار البيئية بسبب لك من تعقيد سلسلة التوريد وحقيقة أن الرشاكت 

املصنعة توفر بيانات حمدودة بشأن املواد الكمييائية املستخدمة يف منتجاهتا. توجد 

ول دون مشاركة املعلومات داخل الصناعة بسبب مزامع رسية  يف أوقات كثرية قيود حَتُ

املعلومات من الناحية التجارية )19(. 

ول دون مشاركة  توجد يف أوقات كثرية قيود حَتُ
املعلومات داخل الصناعة بسبب مزامع رسية 

املعلومات من الناحية التجارية

ولكن مثة قلق بشأن ما إذا اكن يكيف هنج يعمتد فقط عىل قامئة باملواد احملظورة، إذ 

أنه ال يوحض ما هو آمن أو مفضل لالستخدام )10(. يلزم أن تركز اسرتاتيجيات االقتصاد 

الدائري عىل تقيمي وحفص كمييائيات املواد بصورة استباقية لتجنب البدائل املؤسفة 

واحلد من مسية املواد اليت يكون من املخطط هلا التدوير يف التجارة. ومن األمور 

احملمودة أيًضا االستعامل األمشل والتطوير اإلضايف ألساليب االختبار اليت تعمتد 

عىل النتاجئ من أجل توجيه جهود استخدام البدائل ومضان السالمة من ناحية المسية 

ملنتجات البالستيك يف االقتصاد الدائري )20(.

ومكا قد مت اإلعالن عنه يف الصفقة اخلرضاء األوروبية ويف سياق مطوحها 

لصفر تلوث من أجل بيئة خالية من المسوم، ستقدم املفوضية إسرتاتيجية 

املواد الكمييائية من أجل االستدامة. وستبن اإلسرتاتيجية ال فقط عىل 

تقيميات السياسات واملبادرات األخرية املرتبطة بترشيعات املواد 

الكمييائية يف االحتاد األورويب - وال سميا املراجعة الثانية لالحئة األوروبية 

 )REACH( املتعلقة بتجسيل وتقيمي وترخيص وتقييد املواد الكمييائية

وحفص املالءمة للترشيعات الكمييائية األكرث صلة )باستثناء تجسيل وتقيمي 

وترخيص وتقييد املواد الكمييائية )REACH(( وكذا التواصل بشأن اخليارات 

ملعاجلة التفاعل بني املواد الكمييائية واملنتج والترشيعات املتعلقة 

بالنفايات - ولكن أيًضا، بشأن تقيميات السياسات احملددة اليت مت إجراؤها 

يف جمال محاية البيئة والصحة واملنتجات واألغذية ومحاية العامل. هذه 

اإلسرتاتيجية هتدف إىل تقليل املخاطر املرتبطة بإنتاج واستخدام املواد 

الكمييائية. وستعمل عىل تبسيط وتعزيز قواعد االحتاد األورويب بشأن 

املواد الكمييائية وإىل مراجعة كيفية معل واكالت االحتاد األورويب واهليائت 

العملية مًعا حنو معلية تمت فهيا مراجعة املواد من قبل واكلة واحدة فقط.

اسرتاتيجية املواد الكمييائية من أجل االستدامة )بيئة 
االحتاد األورويب اخلالية من المسوم(
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2.1.2 مرحلة االستخدام: إماكنية انتقال 
وخروج إضافات متنوعة موجودة يف 

البالستيك 

من احملمتل أن تنتقل املواد الكمييائية املوجودة يف البالستيك من منتجات 

البالستيك إىل الوسيط املالمس هلا وميكن أيًضا أن تنتقل ببطء داخل البالستيك حنو 

السطح. عىل سبيل املثال، قامت الدراسات العملية مبراجعة انتقال املواد الكمييائية 

املتنوعة من مواد التغليف البالستيكية أثناء وضعها يف امليكروويف وتعرهضا 

للتخسني التقليدي وكذلك يف ظل ظروف التخزين املتنوعة. وقد تبني أن هناك انتقال 

وخروج غري مرغوب فيه لإلضافات مثل امللدنات )عىل سبيل املثال، البارافينات 

امللكورة قصرية السلسلة )SCCPs( من لعب األطفال أو ستائر امحّلام املصنعة من 

البويل فينيل لكوريد( أو مثبطات اللهب )عىل سبيل املثال، من احلاويات البالستيكية 

ألجهزة التلفاز أو المكبيوتر(. وقد تكون بعض املواد املتنقلة سامة. وهناك إضافات 

أخرى قد تضيف عىل األغذية مذاًقا غري طيب، أو قد تعزز من تدهور املادة الفعالة يف 

األدوية. إن الرتكزي املبديئ لملادة الكمييائية املوجودة يف البالستيك والمساكة والبلورة 

وبنية السطح بالبالستيك تعد مجيعها عوامل تؤثر عىل معدل االنتقال )21(.
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وتمشل األمثلة احملددة لملواد السامة اليت خضعت للدراسة بشأن خروجها احملمتل 

من منتجات البالستيك املتنوعة مثبطات اللهب املربومة  )22( والبارافينات امللكورة 

قصرية السلسلة )SCCPs(/MCCPs )23( )24( ومواد فثااليت )25(ومادة البيسفينول أ 

)26( والبيسفينول أكرياليت والرصاص والقصدير والاكديوم وفورمالدهيد وأِسيتالِدهيد 
ونونيلفونيل 4 وميثيل ثاليث بوتيل اإليرث )MTBE( والبزنين والعديد من امُلرّكبات 

العضوية الطيارة األخرى. رمغ أن العديد من هذه الدراسات أفادت أن الرتكزيات اليت 

خترج أقل من قمي احلد املرشوع احملدد، إال أن مثة حاالت أيًضا تكون فهيا الرتكزيات 

أعىل بشلك كبري. وقد تبني أيًضا أن القمي اإلرشادية ال تأخذ يف االعتبار املستويات 

املنخفضة اليت تكون عندها املواد الكمييائية املسببة الضطرابات الغدد المصاء هلا 

مفعول، وال ترايع مسية مزجي هذه املواد )21(.

2.1.3 مرحلة انهتاء العرم 
االفرتايض: صعوبة يف تنفيذ 

تقيميات خطر التعرض لملواد 
إلعادة التدوير

 اكن البالستيك حيتوي عىل إضافات سامة - عىل سبيل املثال، لقد تبني أن قسًطا 
كبرًيا من منتجات البالستيك املصنعة حالًيا حيتوي عىل إثريات ثنائية الفينيل متعددة 

الربوم )PBDE( ومثبطات هلب مربومة ناجتة من إعادة التدوير )27(.

ُتعد تقيميات اخلطر الكمييايئ يه األساس لتقيمي اآلثار املرتتبة عىل حصة اإلنسان 

والبيئة. وهذا يعكس الهنج االحرتازي املشار إليه مضنًيا يف اتفاقية ستوكهومل. 

ولمضان محاية حصة اإلنسان والبيئة بفعالية، جيب أن تستند تقيميات اخلطر إىل 

بيانات فعلية وليس إىل تقديرات أو افرتاضات. ومع ذلك، أفادت دراسة حديثة أن 

هذا األمر ميثل مشلكة يف الدراسات العملية حيث يكون هناك عىل سبيل املثال 

نقص كبري يف املعلومات وعدم وجود إماكنية للوصول إلهيا بشأن كيفية استخدام 

مواد كمييائية بعيهنا أو معرفة ما يه املواد الكمييائية املستخدمة ويف أي تطبيق 

وبأي مكية ومستوى وجودها يف التغليف البالستييك الهنايئ. نظًرا حملدودية القدرة 

عىل إجراء تقيميات دقيقة للتعرض لملواد، انهتت الدراسة إىل أن تقيمي اخلطر يظل 

هو الهنج الذي يقع االختيار هيلع عند التعامل مع أعداد هائلة من املواد الكمييائية 

احملمتل وجودها يف املنتجات االسهتالكية )20(. 

هناك رضورة ملّحة إىل توفري معلومات للجمهور 
بشأن استخدام املواد الكمييائية يف منتجات 
البالستيك وبشأن التكوين الكمييايئ احملدد 
للسلع الهنائية وبشأن أثر امللوثات العضوية 
واإلضافات السامة األخرى الناجتة من إعادة 

التدوير.
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ومن مث، هناك رضورة ملّحة إىل توفري معلومات للجمهور بشأن استخدام املواد 

الكمييائية يف منتجات البالستيك وبشأن التكوين الكمييايئ احملدد للسلع الهنائية 

وبشأن أثر امللوثات العضوية واإلضافات السامة األخرى الناجتة من إعادة التدوير. 

ثانًيا، إن معلومات المسية املوحدة، مثل تصنيفات اخلطر مبوجب نظام األمم 

املتحدة املنسق عاملًيا لتصنيف املواد الكمييائية وتوسميها غري متاحة حالًيا للعديد 

من املواد الكمييائية املرتبطة بالتغليف البالستييك وحىت لملواد اليت مت حتديد 

وتصنيف خطورهتا يف الدراسات األاكدميية. إن غياب التصنيفات املوحدة للعديد من 

املواد الكمييائية يؤثر عىل تقيمي اخلطر. يلزم إجراء حتليالت أكرث إهسابًا لبعض املواد 

الكمييائية الرئيسية اخلطرة واحملددة يف الدراسات العملية، وكذلك إجراء تقيمي إلتاحة 

األنمظة أو املنتجات البديلة ولملخاطر عىل مدار معرها. إن املعلومات غري الاكفية 

بشأن أمناط استخدام املواد الكمييائية حُتول دون إجراء تقيميات ألن سد جفوات 

البيانات باستخدام هنج عيمل منظم ياكد يكون مستحيالً ألي خشص خارج دائرة 

الصناعة )20(.

ينهتي املطاف بـ 79% من اللدائن 

بإلقاهئا يف مدافن النفايات أو يمت 

التخلص مهنا يف البيئة

إعادة تدوير 9% فقط

2.1.4 مرحلة انهتاء العرم االفرتايض: 
انبعاث واحنالل املواد احملمتل مسيهتا 

عىل الصعيد الدويل، ينهتي املطاف بـ 79% من اللدائن بإلقاهئا يف مدافن النفايات 

 .)Geyer R, 2017( أو يمت التخلص مهنا يف البيئة، بيمنا تمت إعادة تدوير 9% فقط

ويمت استخدام مك هائل من خملفات البالستيك يف الدول الصناعية بغرض استعادة 

الطاقة. يف أوروبا، تذهب نسبة أكرب الستعادة الطاقة )39.5%( من النسبة اليت 

تذهب إلعادة التدوير )29.7%( )28(. غري أن االحرتاق غري اخلاضع للرقابة ملخلفات 

البالستيك، وخصوًصا البالستيك احملتوي عىل هالوجني مثل البويل فينيل لكوريد 

أو بويل ترتافلوروإيثيلني أو التفلون أو مثبطات اللهب املربومة يسبب انبعاث 

مواد خطرة، اكمللوثات العضوية غري املقصودة مثل الديوكسينات )29(. كذلك قد 

يؤدي االحنالل احلراري أو احرتاق البولميرات املفلورة أو تشتت البولمير الفلورين 

إىل تكوين وخروج امللوثات العضوية املفلورة دون معد )عىل سبيل املثال، محض 

بريفلورو األوكتانويك( ومواد سامة أخرى ومواد مستنفذة لألوزون وغازات االحتباس 

احلراري )30( )31( )32( )33(.
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PLASTIC WASTEINCINERATIONTOXIC ASH

Incinerating 1,000kg of wasteCreates 330kg of toxic ash

قد يسبب أيًضا اهلالوجني املنبعث من احرتاق خملفات البالستيك تآكالً يف احملارق 

واملرافق احلرارية األخرى. وقد يرتامك اللكور والربوم يف أفران األمسنت وحيد من 

قدرهتا عىل االسرتداد احلراري للبالستيك )34(. عالوة عىل ذلك، نظًرا ألن أغلب اللدائن 

تكون معمتدة عىل الوقود األحفوري، فإن االحرتاق قد يزيد من االحتباس احلراري 

العاملي واستنفاذ موارد البرتوكميياويات. قد يكون االحرتاق اخلاضع للرقابة يف مصانع 

حتويل املخلفات إىل طاقة)iv( وأفران األمسنت املزودة بتقنيات متطورة ملراقبة 

تلوث اهلواء أفضل طريقة متاحة للحد من تشتت امللوثات العضوية )2(. ومع ذلك، 

أدت التطورات اليت هشدهتا تقنيات مراقبة تلوث اهلواء للحد من انبعاثات امللوثات 

العضوية يف اهلواء إىل حتويلها إىل بقايا مثل رماد متطاير وإىل رماد يف القاع بدرجة 

أقل. ويتطلب هذا األمر رضورة وجود لواحئ تنظميية صارمة ومراقبة للرماد لتفادي 

تشتت امللوثات العضوية ولتفادي تلوث السلسلة الغذائية)35(. 

أدت التطورات اليت هشدهتا تقنيات مراقبة 
تلوث اهلواء للحد من انبعاثات امللوثات 

العضوية يف اهلواء إىل حتويلها إىل بقايا مثل 
رماد متطاير وإىل رماد يف القاع بدرجة أقل. 

ويتطلب هذا األمر رضورة وجود لواحئ تنظميية 
صارمة ومراقبة للرماد لتفادي تشتت امللوثات 

العضوية ولتفادي تلوث السلسلة الغذائية

الرماد السام

ينتج 330 جكم من الرماد السام حرق 1000 جكم من النفايات

احلرق النفايات البالستيكية
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 وميكن أيًضا استخدام أساليب عدم االحرتاق لتدمري أو التحويل الهنايئ للدائن اليت 

ينتج عهنا ملوثات عضوية. ولكن، مل يظهر أداء ناحج عىل نطاق واسع ألي من هذه 

التقنيات، ومت تمضني معلية كرياسولف )CreaSolv( كتقنية ناشئة يف توجهيات 

اتفاقية ستوكهومل حول أفضل التقنيات املتاحة/أفضل املامرسات البيئية ملعاجلة 

اللدائن احملتوية عىل إثريات ثنائية الفينيل متعددة الربوم. وقد أظهرت املعاجلة 

 PBDEو PFAS املياكنيكية - الكمييائية )مطاحن الكرات( قدرهتا عىل تدمري مركبات

املوجودة يف اللدائن )36( )37(، ومعلية CreaSolv قادرة عىل فصل امللوثات 

العضوية املعاجلة بالربوم من البوليستريين املطرق، األمر الذي يحمس بإعادة تدوير 

االسرتين النظيف الذي متت استعادته)38(. وميكن كذلك تطبيق العملية عىل اللدائن 

املوجودة يف املخلفات اإللكرتونية واحملتوية عىل ملوثات عضوية معاجلة بالربوم. 

لقد هشدت التجارة العاملية يف لدائن املخلفات انتقال مكيات كبرية من خملفات 

البالستيك من الدول املتقدمة إىل الدول النامية اليت تؤدي فهيا املامرسات غري 

السلمية من الناحية البيئية إلعادة التدوير والتخلص من القاممة إىل تفامق التعرض 

لملركبات السامة. وبينت التقديرات أن 70% من اكفة صادرات خملفات البالستيك 

يف عام 2016 اكنت من أعضاء منمظة التعاون والتمنية االقتصادية، ويتجه اجلزء األكرب 

مهنا إىل الدول ذات الدخل املتدين يف رشق آسيا واحمليط اهلادي )39(. من املتوقع 

أن يسفر قرار الصني حبظر استرياد خملفات البالستيك امللوثة عن التخلص من 111 
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مليون طن مرتي من خملفات البالستيك حبلول 2030. مت يف غانا رصد حالة حديثة 

من زيادة تعرض اإلنسان لمللوثات العضوية بسبب سوء اإلدارة للدائن املستوردة 

من خالل أخذ عينات يف أحد مواقع إعادة التدوير واليت تكشف عن أعىل مستويات 

للديوكسينات قد مت تجسيلها من قبل )40(.

ومن املهم أيًضا اإلعرتاف بأن اقتصاد إعادة التدوير غري الرمسي يف العديد من الدول 

يعد مقوًما أساسًيا إلدارة خملفات البالستيك، ولكن ال أحد يعمل عن مصري إضافات 

البالستيك يف إطار هذه املامرسات إلعادة التدوير غري الرمسي.

يمت اإلبالغ بشلك مزتايد عن الديوكسني الثنايئ البزنين املتعدد الربوم 

والفيوران الثنايئ البزنين )Fs/PBDD( عند مستويات كبرية يف مصفوفات 

خمتلفة مبا يف ذلك السلع االسهتالكية اليت يمت تصنيعها من لدائن حتتوي 

عىل بعض مثبطات اللهب املربومة. وقد توصلت دراسة إىل أن مستويات 

 )Fs/PBDD( الديوكسني الثنايئ البزنين املتعدد الربوم/ الفيورانات

املوجودة يف املكونات البالستيكية للعب األطفال، ميكن أن تشلك هتديًدا 

لصحهتم. وعىل عكس نظائرها امللكورة )Fs/PCDD(، فإن منمظة الصحة 

العاملية مل حتدد رمسًياعوامل تاكفؤ المسية )TEFs(. وقد مت إجراء تقدير 

لإلبتالع اليويم ملاكئف المسية )TEQs( باأللعاب البالستيكية امللوثة 

بالديوكسني الثنايئ البزنين املتعددالربوم/الفيورانات )Fs/PBDD( والذي 

حيصل عرب عادات الألطفال باستخدام الفم عند اللعب هبا. 

الكشف عن مستويات عالية من الديوكسني الثنايئ 
البزنين املتعدد الربوم/ الفيورانات )Fs/PBDD( والنشاط 

الشبيه بالديوكسني يف األلعاب 
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2.2 املواد املثرية لملخاوف 
يرشح القمس التايل أكرث املجموعات املثرية لملخاوف لملواد الكمييائية املستخدمة 

يف إنتاج البالستيك بسبب وجودها يف السلع االسهتالكية وآثارها املعروفة عىل حصة 

اإلنسان. فهو يتعامل مع مجموعات املواد الكمييائية وليس مواد فردية، للرتكزي عىل 

احلد من استخدام الفائت بأرسها بدالً من استبعاد املواد الكمييائية الفردية املسببة 

لملشكالت مادة واحدة يف لك مرة. يساعد هذا الهنج عىل تطوير اسرتاتيجيات منسقة 

للحد من إنتاج واستخدام املواد الكمييائية املثرية لملخاوف ومنع البدائل املؤسفة.

إن التعامل مع مجموعات بأرسها من املواد الكمييائية قد يثبت فعالية أكرب بسبب 

وجود عدد كبري من املواد الكمييائية قيد االستخدام، وأغلهبا مل تمت دراسته جيًدا لذا فإن 

آثارها عىل حصة اإلنسان والبيئة غري مفهومة بدرجة اكفية. عالوة عىل ذلك، عند استبعاد 

مادة كمييائية ضارة، فقط بعد سنوات من البحث والتفاوض، فإن االستعاضة تكون 

عىل األرحج عبارة عن »مادة كمييائية قريبة« هلا بنية مماثلة واحمتالية للرضر )41( )42(. 

مت اقرتاح اسرتاتيجيات املجموعات من ِقبل مؤسسات ومنمظات بيئية مثل السالم 

األخرض )Greenpeace( واملفوضية األوروبية )43(وأيًضا بواسطة معهد سياسات 

العلوم الصديقة للبيئة. يف حني أن العديد من املواد الكمييائية التالية ال تيف مبعايري 

امللوثات العضوية املدرجة  )v(يف اتفاقية ستوكهومل، إال أن العديد مهنا قد يسمتر 

لفرتة طويلة وينتقل ملسافات طويلة مع إماكنية التعرض للخطر والمسية من ابتالع 

البالستيك وامليكروبالستيك ومن مث تصري مثرية لملخاوف بنفس القدر )44(.
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2.2.1 مثبطات اللهب
مثبطات اللهب عبارة عن فئة من اإلضافات املستخدمة يف البالستيك ومنتجات 

البولمير األخرى للحد من القابلية لالشتعال وملنع انتشار احلريق. ويمت استخدامها 

يف العديد من املنتجات االسهتالكية اليت ترتاوح من أجهزة إلكرتونية إىل فوم العزل. 

 )BFRs( تمشل املثبطات الرئيسية املستخدمة يف اللدائن مثبطات اللهب املربومة

مع األنتميون مكادة منشطة )عىل سبيل املثال، إثريات ثنائية الفينيل متعددة الربوم 

 ، )decabromodiphenylethane( عرشي الربوم ثنايئ الفينيل إيثان ،)PBDE(
ربايع بروم ثنايئ الفينول أ )TBBPA( ، مثبطات اللهب الفسفورية - عىل سبيل املثال، 

 )TCPP( فوسفات )( وتريس )-2لكوريزوبروبيلTCEP( فوسفات )تريس )-2لكوروإيثيل

 )SCCP/MCCP/LCCP( والبارافينات امللكورة قصرية ومتوسطة وطويلة السلسلة –
ومحض البوريك وسدايس الربوم هكسان حليق )HBCD( )2( وسلسلة املرّكبات 

املعروفة بامس ديلكورين يف مجيع أشاكهلا مثل ديلكورين 602، وديلكورين 603، 

وديلكورين 604 وديلكورين بالس )45(.

مركبات إثريات ثنائية الفينيل متعددة الربوم عبارة عن مواد اكرهة لملاء مت إنتاجها 

 BDEالمثانية التجارية و BDEامخلاسية التجارية، و BDE( كثالثة تركيبات جتارية

العرشية التجارية(. ويه واسعة االنتشار وسامة ودامئة وترتامك يف الاكئنات احلية 

ومتثل هتديًدا كبرًيا عىل حصة اإلنسان )46(. مت إدراج مركبات BDE الرباعية حىت 

السباعية ومادة سدايس الربوم فينيل )HBB( يف امللحق أ باتفاقية ستوكهومل عام 

 BDE 2009 بقصد القضاء علهيا مع االستثناء لعمليات إعادة التدوير، ومت إدراج

العرشية يف عام 2017 مع عدة استثناءات لالستخدام  )vi()47(. يف عام 2013 مت 

إدراج مادة HBCD، بقصد القضاء علهيا، يف امللحق أ باالتفاقية مع استثناء معني 

 ،)XPS( والبوليستريين املطرق )EPS( لالستخدام واإلنتاج يف البوليستريين املمتد

حمل استخدامها الرئييس )اتفاقية ستوكهومل عام 2016(. 

مؤخًرا، مت االنتباه إىل مثبطات هلب أخرى آخذة يف الظهور مثل 2,1 بيس )-6،4،2 

 )DBDPE( وعرشي الربوم ثنايئ الفينيل إيثان )BTBPE( إيثان )ثاليث الربوم فينوكس

وعرشي الربوم بزنين )HBBz( حيث مت التعرف عىل هذه املواد يف العديد من 

احلاويات البيئية ويف الاكئنات احلية ويف األغذية ويف البرش )اهليئة األوروبية لسالمة 

الغذاء 2012(. ونظًرا ألهنا غري مرتبطة كمييائًيا مبصفوفة البولمير، فإهنا تستطيع 

االحنالل واخلروج إىل البيئة احمليطة )48( )49( – باستثناء ربايع بروم ثنايئ الفينول 

أ)TBBPA( املرتبط كمييائًيا بالبولمير )50(. يمت إنتاج مادة TBBPA عن طريق معاجلة 
البيسفينول أ بالربوم وتعد أكرث املواد املثبطة للهب املربومة إنتاًجا يف العامل حيث 

متثل 60% من سوق مثبطات اللهب املربومة )51(.
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2.2.2. املواد الكمييائية البريفلورية
مركبات السلفونات املشبعة بالفلور أوكتني )PFOS( واملواد املرتبطة هبا مدرجة مضن 

اتفاقية ستوكهومل منذ عام 2009 ومت اقرتاح إدراج مركبات محض بريفلورو األوكتانويك 

 PFHxS واملواد املرتبطة هبا يف مؤمتر األطراف احلايل. ومت إقرار وفاء مادة )PFOA(
مبعايري امللوثات العضوية الدامئة. متثل اكفة مواد السلفونات)vii( املشبعة بالفلور 

)PFAS( مسألة مثرية لملخاوف مبوجب الهنج االسرتاتيجي إلدارة املواد الكمييائية 
)SAICM(. مركبات PFOS وPFOA ال تتبع منط امللوثات العضوية التقليدي – فهي ال 
ترتامك يف األنجسة الدهنية ولكهنا ترتبط بالربوتينات. ومن مث، فهي ترتامك أساًسا يف 

أعضاء مثل الكبد والكىل واملخ والطحال. ويف الدراسات اليت أجريت عىل احليوانات، 

تبني أن امللوثات العضوية تسبب الرسطان ووفاة حدييث الوالدة وتأخري منو اجلمس 

واضطرابات الغدد المصاء. ارتفاع مستويات مركبات PFOS وPFOA لدى األمهات مرتبط 

بتأخر امحلل )52(. وارتفاع مستويات مركبات PFOS/PFOA مرتبط باخنفاض جودة 

احليوانات املنوية يف اإلنسان وجحم العضو الذكري )53( )54(. وبالنسبة ألغلب مركبات 

PFAS األخرى فإن بيانات المسية غري اكفية )55(.

اكنت املواد املرتبطة مبركبات PFOS ُتستخدم بشلك رئييس يف البولميرات املفلورة 

جانبية السلسلة مثل بولميرات مفلورة اسيليت أو بولميرات مفلورة يوريثان أو بولميرات 

مفلورة أوكسيتان )56( )57(. ومت أيًضا تمضني املواد املرتبطة مبركبات PFOA. ويمت 

استخدام هذه البولميرات ملعاجلة األسطح عىل الجساد أو املنسوجات أو األثاث وميكن 

أن خترج يف صورة جسميات وميكروبالستيك. يؤدي تدهور البولميرات املفلورة ذات 

السلسلة اجلانبية إىل خروج مركبات PFAS ومهنا PFOA أو PFOS حسب تركيهبا السابق 

.)57( )58(

2.2.3. مواد الفثااليت

اسرتات محض الفيثاليك أو مواد الفثااليت عبارة عن عائلة اإلضافات املستخدمة 

مكلدنات يف إنتاج البويل فينيل لكوريد )59(. فهي تضيف عطًرا إىل املنتجات وجتعلها 

أكرث مرونة. لكن مت تعريف بعض مواد الفثااليت عىل أهنا مسببة الضطرابات الغدد 

المصاء حىت عند استخدامها برتكزي منخفض )60(. إن مواد الفثااليت تعوق إنتاج 

األندروجني )هرمون ذكري(، هرمون حيوي يف منو الذكور ومرتبط باإلناث أيًضا.

قد حيتوي البويل فينيل لكوريد عىل %60-%10 
فثااليت  

قد حيتوي البويل فينيل لكوريد عىل 60%-10% فثااليت حسب الوزن )61(. وميكن أن 

تترسب بهسولة إىل البيئة أثناء التصنيع واالستخدام والتخلص مهنا )61(. ويه متثل 

مشلكة كبرية ألهنا موجودة يف مجموعة واسعة من البيائت. يف عام 2015، مت استخدام 

8.4 مليون طن من امللدنات يف أحناء العامل. اكنت مادة دي )-2إيثيل إكسيل( فثااليت 

)DEHP( يه األكرث شيوًعا يف االستخدام حيث متثل 37% من سوق امللدنات العاملية 
 )DiNP( تدرجيًيا مبواد دي ايزونونيل فثااليت DEHP غري أنه مت استبدال .)ECPI, 2016(

ودي إيزوديسيل فثااليت )DiDP( ودي )-2بروبيل هيبتل( فثااليت )DPHP( اليت متثل 

57% من اسهتالك امللدنات يف أوروبا عام 2015 )59(.
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منذ عام 1999 قام االحتاد األورويب حبظر بعض مواد الفثااليت، وباملثل قامت الواليات 

املتحدة وكندا حبظر استخدامها منذ عام 2008 وحتديًدا يف لعب األطفال أو السلع اليت 

يضعها األطفال الصغار يف أفواههم. مت تصنيف مادة DEHP عىل أهنا تضعف اخلصوبة 

)فئة 1B( يف االحتاد األورويب.

2.2.4. مواد البيسفينول

مواد البيسفينول عبارة عن مجموعة مركبات كمييائية هلا مجموعتان من اهليدروكيس 

فينل. ويه موجودة يف العديد من منتجات البالستيك متعددة الكربونات )ومهنا 

زجاجات املياه وحاويات ختزين الطعام وتغليفه واألجهزة الرياضية واألقراص املدجمة(، 

وطبقات الراتنغ اإلبوكيس يف عبوات األلومنيوم ومستخدمة أيًضا بصورة شائعة 

مكحمض يف الورق احلراري مثل إيصاالت تجسيل النقود.

الدماغ

الغدة النخامية

الغدة املجاورة للدرقية

الغدة الدرقية

نظام القلب واألوعية 
الدموية

الغدد الثديية 

)األنىث(

الغدة الكظرية

البنكرياس

الرمح )األنىث(

املبايض 
)األنىث(

الربوستات 
)الذكر(

اخلصيتني 
)الذكر(

النسيج الحشمي

اء
مص

ال
د 

د
غ

ال
ة 

عي
مج

 :
يحي

ض
و
 ت

مس
ر

الغدة الصنوبرية

الوطاء
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ويه موجودة يف العديد من منتجات البالستيك 
متعددة الكربونات )ومهنا زجاجات املياه 
وحاويات ختزين الطعام وتغليفه واألجهزة 

الرياضية واألقراص املدجمة(

مادة بيسفينول أ )BPA( يه أكرث مادة كمييائية متثل مجموعة البيسفيول وأكرث املواد 

الكمييائية اليت يمت إنتاجها بصورة شائعة يف أحناء العامل، حيث يبلغ معدل إنتاجها 

السنوي أكرث من ثالثة ماليني طن )62(. يف البرش، هلا عالقة باخنفاض جودة البويضة 

وجوانب أخرى من صالحية البويضة يف املريضات اليت تسىع إىل عالج اخلصوبة.

يمت استخدام مادة BPA أساًسا مكوحود ملنتجات البالستيك متعددة الكربونات )%65 

من المكية املستخدمة( وراتنغات اإلبوكيس )30% من المكية املستخدمة( ويه تعد 

 BPA مكونات أساسية لطبقة البطانة يف عبوات األلومنيوم )63(. وميكن أيًضا استخدام

مكضاد أكسدة أو مكلدن يف البولميرات األخرى )PP وPE وPVC( )64(. ميكن أن حيدث 

احنالل ملادة BPA  )65(، األمر الذي يؤدي إىل خروجها من تغليفات األغذية وعبوات 

املرشوبات، وهكذا تعد مصدًرا لتعريض اإلنسان للخطر )66(. وتَبنّيَ من الدراسات 

4-tertiary-( حول تعرض البرش ملادة البيسفينول أ و-4تريتياري-أوكتيل الفيينول

octylphenol( اليت أجريت يف الواليات املتحدة أن مثة ارتباط بني الرتكزي والساكن 
يف املجموعات الدميغرافية ومجموعة الدخل املختارة: اإلناث لدهين نسب تركزي أعىل 

من الذكور، واألطفال لدهيم نسب تركزي أعىل من املراهقني، مكا أن املراهقني لدهيم 

نسب تركزي أعىل من البالغني. وأقل نسب تركزي اكنت موجودة لدى املشاركني الذين 

لدهيم أعىل دخل أرسي )67(.
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هناك مركبات مماثلة أخرى للبيسفينول، مثل بيسفينول ب، ويسفينول ف، 

وبيسفينول س، يمت استخدامها أيًضا يف منتجات البالستيك ومتثل هتديًدا عىل 

البيئة )أنظر املزيد هنا(. واتضحت اضطرابات مسارات اهلرمونات بفعل بيسفينول س 

)BPS( بسبل خمتلفة عديدة يف الدراسات اليت أجريت عىل احليوانات: يف منو الرمح 
املتغري، وتغيريات يف تركزيات هرمونات النوع الذكري واألنثوي، واضطرابات اخلصوبة 

مبا فهيا تغيريات عىل إنتاج البويضات وعدد احليوانات املنوية )68( فضالً عن زيادة 

الوزن بشلك كبري وتغيري يف األشاكل األيضية للهرمونات )69(. وأوحضت دراسة حديثة 

)70( أن مادة BPS تؤثر عىل سلوك األمهات ووظيفة املخ يف الفرئان اليت تتعرض هلا 
 BPS أثناء امحلل/ الرضاعة فضالً عن النسل من اإلناث. يوجد ملخص حول آثار مادة

عىل النشاط اهلرموين يف مقالة نقدية شاملة منشورة يف توقعات الصحة البيئية )71(.

رمغ دراسهتا بصورة أقل من BPA أو BPS، إال أن مادة البيسفينول ف )BPF( يبدو أن 

هلا آثار مماثلة ملادة BPA. وتشري الدراسات احلديثة املرتبطة باملستقِبالت إىل أن هلا 

نفس األثر القوي تقريًبا الذي تمتتع به مادة BPA عند التفاعل عرب واحد عىل األقل من 

مستقبالت االسرتوجني النووية )72(. وتدمع هذه الدراسات االختبارات اليت أجريت 

عىل احليوانات واليت ُتبني آثار BPF عىل منو الرمح ووزن اخلصيتني، موحضة آثارها 

عىل مسارات االسرتوجني واألندروجني عىل التوايل )73(. ويبدو أن مادة BPF مثل 

BPA تسبب اضطرابات الغدة الدرقية )74(.

صّوتت اتفاقية ستوكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة عىل إضافة 

وباإلمجاع محلض البريفلوروكتانويك )PFOA(  إىل قامئة املواد اليت 

سيمت التخلص مهنا مبوجب اتفاقية عام 2004 املخصصة للحد من 

امللوثات العضوية الثابتة )POPs(. وقد مت ربط البولميرات الوسيطة 

بأنواع خمتلفة من الرسطان إىل جانب أمراض الغدة الدرقية والهتاب 

القولون التقريح والعيوب اخللقية.

 وقد اعمتدت جلنة استعراض املواد الكمييائية التابعة التفاقية 

روتردام يف اجمتاعها الرابع عرش، موجز بيانات املخاطر بشأن حامض 

السلفونيك البريفلوروهكسان )PFHxS( وأمالحه واملركبات ذات الصلة 

حبمض السلفونيك البريفلوروهكسان )PFHxS(  اليت تنقل املادة 

الكمييائية إىل مرحلة االستعراض التالية اليت تتطلب تقيمي إدارة 

املخاطر.

محض البريفلوروكتانويك )PFOA( املدرج 
يف اتفاقية ستوكهومل ومحض السلفونيك 

البريفلوروهكسان )PFHxS( يف معلية 
جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة 

)POPRC(

30

https://www.chemtrust.org/toxicsoup/#more-4775
https://www.chemtrust.org/toxicsoup/#more-4775
https://ipen.org/sites/default/files/documents/pfhxs_socio-economic_impact_final_oct.2019.pdf
https://ipen.org/sites/default/files/documents/pfhxs_socio-economic_impact_final_oct.2019.pdf
https://ipen.org/sites/default/files/documents/pfhxs_socio-economic_impact_final_oct.2019.pdf
https://ipen.org/sites/default/files/documents/pfhxs_socio-economic_impact_final_oct.2019.pdf


2.2.5 مواد نونيلفينول 

 )NP( ُتستخدم نونيلفينول
وإيثوكسيالت نونيل فينول )NPE( يف 
العديد من التطبيقات مثل الدهانات 

واملبيدات احلرشية واملنظفات 
ومنتجات العناية الخشصية.

مواد نونيلفينول )NP( عبارة عن 

منتجات وسيطة ناجتة من تدهور الفئة 

املستخدمة عىل نطاق واسع من مواد 

معاجلة األسطح ومضادات األكسدة: 

 NPE( )114(( إيثوكسيالت نونيلفونيل

Engler, 2012(. يمت استخدام NP و

NPE يف العديد من التطبيقات مثل 
الدهانات ومبيدات احلرشات واملطهرات 

ومنتجات العناية الخشصية وميكن 

استخدامها أيًضا مكضادات أكسدة 

وملدنات يف منتجات البالستيك )115(

Rani وآخرون، 2015; اهليئة األمريكية 
محلاية البيئة، 2010a(. ولقد تَبني أن 

مواد NP تنحل من الزجاجات البالستيكية 

وخترج إىل املياه املوجودة هبا )116 

Loyo-Rosales وآخرون، 2004(. 
عالوة عىل ذلك، تعد املخلفات السائلة 

اخلارجة من حمطات معاجلة مياه 

الرصف املصدر الرئييس ملادة NP و

NPE يف البيئة. تمشل آثار NP يف 
البحرية  البيئة استئناث الاكئنات احلية 

ونقص يف خصوبة الذكور وبقاء األصغر 

سًنا حىت عند الرتكزيات املنخفضة )75(. 

ُتسبب NP اضطرابات الغدد المصاء ومت 

حظر استخدامها يف االحتاد األورويب مثالً 

بسبب آثارها عىل البيئة وحصة اإلنسان 

)Rani وآخرون، 115(. 
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2.3 القطاعات ذات األولوية 

يمت استخدام البولميرات وإضافاهتا بصورة مكثفة يف املنتجات االسهتالكية ويف 

تصنيع األلياف االصطناعية والفوم والطالءات واملواد الالصقة وموانع الترسب. عىل 

الصعيد العاملي، ميثل تغليف البالستيك 26% من إمجايل مكية منتجات البالستيك 

املستخدمة )4(. ويف أوروبا، يستحوذ عىل استخدامها قطاع التعبئة والتغليف 

)38%(، يليه قطاع البناء والتشييد )21%(، وقطاع السيارات )7%(، وقطاعات األجهزة 
الكهربائية واإللكرتونية )6%(، والقطاعات األخرى )28%( مثل القطاعات الطبية 

ومنتجات الرتفيه )76(. 

قد حتتوي اللدائن، والسلع االسهتالكية املصنوعة مهنا، عىل ملوثات عضوية مثل 

 PFOS/PFOA واملواد الكمييائية املرتبطة مبركبات PCNو PCBو PBDEو SCCP
ومواد سامة أخرى. يمت أيًضا استخدام البالستيك احملتوي عىل ملوثات عضوية 

بصورة مكثفة يف قطاعات البناء والتشييد والسيارات واألجهزة الكهربائية واإللكرتونية 

لميثل أكرث من ثلث استخدام البالستيك. أثناء معلية إعادة التدوير، تتأثر أيًضا مركبات 

بالستيكية أخرى باملواد السامة حيث مل يمت استخدامها يف األصل يف املواد 

املالمسة للغذاء )77( )78( )79( )80(. بينت دراسة أعدهتا أمانة اتفاقية ستوكهومل أن 

املستويات املنخفضة ملركبات PBDEs يف السلع مبا فهيا لعب األطفال تشري إىل 

أن وجودها ليس نتيجة االستخدام غري املقصود - إمنا تظهر عىل األرحج يف املنتجات 

اجلديدة املصنعة من البالستيك املعاد تدويره واحملتوي عىل مركبات PBDE )انظر 

    .)UNEP/POPS/COP.8/INF/12( )اجلدول الوارد أدناه( )أنظر الشلك الوارد أعاله

)أنظر املزيد هنا(.

أثناء معلية إعادة التدوير، تتأثر أيًضا مركبات 
بالستيكية أخرى باملواد السامة حيث مل يمت 

استخدامها يف األصل يف املواد املالمسة 
للغذاء

ومن املعتقد أن القطاعات املرشوحة يف القمس التايل يه أكرث إثارة لملخاوف 

واملشكالت بناء عىل إثبات وجود املواد الكمييائية املسببة الضطرابات الغدد المصاء 

وتداعياهتا عىل حصة اإلنسان. أنظر املزيد هنا(.

التعبئة 

 والتغليف 

%38 

قطاعات 

 أخرى 

%28

الكهرباء 

واإللكرتونيات %6

 السيارات 

%7

البناء والتشييد 

%21

متثل العبوات البالستيكية 

عىل املستوى العاملي 

نسبة 26% من احلجم 

اإلمجايل لملواد 

البالستيكية املستخدمة

%26
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2.3.1 منتجات األطفال

حتتوي لعب األطفال عىل مواد كمييائية مسببة الضطرابات الغدد المصاء. ختضع بعض املواد الكمييائية 

املسببة الضطرابات الغدد المصاء للواحئ تنظميية ويمت حظرها يف لعب األطفال، وملحقات مثل 

زجاجات الرضع يف بعض البلدان، بَيد أنه تظل العديد من املشكالت قامئة. إن املنتجات اخلاصة بكبار 

السن أو املصنعة خارج بلدان معمول هبا لواحئ ترشيعية أو تعمل بالبطارية قد تثري خماوف خاصة. )املزيد 

من املعلومات هنا(

يمت اكتشاف امللوثات العضوية يف األلعاب املصنعة من بالستيك معاد تدويره وحمتوي عىل مثبطات 

 SCCP ومن االستخدام الوفري ملواد )BFRs( )81( اللهب املربومة ومضاف إلهيا ملوثات عضوية

املوجودة يف األلعاب املصنعة من البويل فينيل لكرويد )82( )83(. لقد تَبني تعرض األطفال حملتوى 

مركبات PBDE املضاف إلهيا ملوثات عضوية وإضافات بالستيكية أخرى يف البالستيك املعاد تدويره 

بفعل األلعاب )84( )85(. وقد كشفت دراسة جديدة أجرهتا الشبكة الدولية للقضاء عىل امللوثات عام 

2017 تركزيات مرتفعة من مركبات PBDE )إيرثات ثنايئ الفينيل متعددة الربوم( مثل إيرث ثنايئ الفينيل 

مثاين الربوم )OctaBDE( وإيرث ثنايئ الفينيل عرشي الربوم )DecaBDE(، ومركبات SCCPs )البارافينات 

امللكورة قصرية السلسلة( يف األلعاب املصنعة من املواد املعاد تدويرها ويمت رشاؤها يف متاجر خمتلفة 

يف 26 دولة عىل مستوى العامل. أنظر املزيد هنا(.  واكنت مستويات بعض املواد الكمييائية مرتفعة 

بواقع مخس مرات عن احلدود الدولية املويص هبا. ومت إدراجها مضن اتفاقية ستوكهومل. ومع ذلك، فإن 

وجودها يف املنتجات اجلديدة، رمغ أهنا حمظورة أو مقيدة، يفتح جماالً ملناقشة املشلكة خبصوص عدم 

كفاية اللواحئ التنظميية إلعادة التدوير يف االقتصاد الدائري.

ميكن مشاهدة وضع بطاقات تعريفية مبواد الفثااليت عىل املنتج يف البلدان املتقدمة ولكن ليس يف 

الدول النامية أو البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية. ولقد بينت املرشوعات األخرية يف نيبال والفلبني 

وآرمينيا ورصبيا وبيالروس عدم وضع بطاقات تعريفية مبواد الفثااليت عىل لعب األطفال، وبالتايل ال 

تساعد املعلومات املوجودة عىل ملصقات املنتج املسهتلكني يف اختيار لعبة خالية من املواد السامة، 

مما جيعلهم غري مدركني بأثر املنتج السام عىل الصحة. أنظر املزيد هنا(.
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ميكن رؤية ومس 
الفثاالت يف البلدان 

املتقدمة ولكن ليس 
يف البلدان النامية 
أو البلدان اليت متر 

مبرحلة انتقالية. 

ولقد مت منذ فرتة طويلة االعرتاف 

مبشلكة املواد الكمييائية األخرى املسببة 

الضطرابات الغدد المصاء مثل املعادن 

وأمالحها، وأفادت دراسات أجرهتا الشبكة 

 )IPEN( الدولية للقضاء عىل امللوثات

)أنظر املزيد هنا( وجود الرصاص يف %18 
يف منتجات األطفال يف روسيا والدول 

احمليطة، و 15% يف الفلبني و 10% يف 

مخس مدن يف الصني. الاكديوم عنرص 

طبييع يستخدم يف البطاريات واألصباغ 

ومثبتات البالستيك والسبائك والطالءات. 

وقد اندرج يف األعوام األخرية حتت لواحئ 

ترشيعية مزتايدة باعتباره من املرسطنات 

وامللوثات. وقد يعترب الاكديوم أيًضا مادة 

كمييائية مسببة الضطرابات الغدد المصاء، 

حيث تقرتح األحباث أن له عالقة مبجموعة 

كبرية من اآلثار الضارة عىل اجلهاز التناسيل.

2.3.2 التعبئة والتغليف: املواد املالمسة 
لألغذية واملرشوبات

يمت استخدام البالستيك كثرًيا يف التعبئة والتغليف باعتباره منتًجا منخفض التلكفة وذا 

استخدام واحد وأنه غري قابل إلعادة االستخدام يف كثري من األوقات أو ال ُيتوقع إعادة 

استخدامه. يمت اليوم فقدان 95% من قمية تغليف البالستيك يف االقتصاد بعد استخدامه 

ملرة واحدة ولفرتة قصرية )4(. التغليف البالستييك متنوع ويمت تصنيعه من عدة بولميرات 

وإضافات عديدة إىل جانب مكونات أخرى مثل املواد الالصقة أو الطالءات، واألمر املثري 

للقلق أنه حيتوي عىل بقايا من مواد مستخدمة أثناء التصنيع مثل املذيبات إىل جانب 
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مواد مضافة عىل حنو غري مقصود مثل شوائب أو مركبات كمييائية قليلة الوحدات أو 

منتجات مسببة للتآلك )20(. يمت استخدام امللوثات العضوية املفلورة مثل PFOA و 

PFOS سابًقا يف تغليف وتعبئة األغذية يف طالءات البولمير املفلورة )86( )87(.

ويمت استخدام مواد الفثااليت يف مائت املنتجات ومهنا العديد من حاويات الطعام 

واملرشوبات ولفائف البالستيك. ولقد ظهرت املخاوف والقلق بشأن التغليف بسبب 

تعرض األفراد ملواد الفثااليت عند احنالهلا وترسهبا يف األغذية أو خروجها عند تخسني 

احلاويات يف فرن امليكروويف. وقامت بعض الرشاكت طواعية بإزالهتا من املنتجات 

وأعلنت أن منتجاهتا »خالية من الفثااليت«. ومادة البيسفينول أ )BPA( يه مادة من 

مضن فئة مركبات الفينول اليت تعترب مواد كمييائية مسببة الضطرابات الغدد المصاء، 

ويه واحدة من املركبات املهشورة وسائدة االستخدام. ورمغ أن مادة BPA حمظورة يف 

منتجات األطفال مثل زجاجات الرّضع يف بعض البلدان، فهي ال تزال تستخدم يف العديد 

من زجاجات املياه واحلاويات البالستيكية ويف راتنغات اإلبوكيس اليت محتي األغذية 

)viii( .املعلبة من التلوث
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2.3.3. األجهزة الكهربائية واإللكرتونية )EEE( واملخلفات 
املرتبطة هبا )WEEE/املخلفات اإللكرتونية(

»املواد الكمييائية اخلطرة املوجودة يف األجهزة اإللكرتونية 
متثل مشلكة ذات اهمتام عاملي«

 يمت أو اكن يمت استخدام مثبطات اللهب املربومة واملضاف إلهيا ملوثات عضوية 

)مركبات BDE الرباعية حىت السباعية، BDE العرشية، HBB،HBCD( مكثبطات هلب 
 BDE يف البالستيك املستخدم يف األجهزة اإللكرتونية. واكن يمت استخدام مركبات

العرشية بصورة مكثفة، وال يزال حيظى باإلعفاء لالستخدام يف حاويات األجهزة الكهربائية 

واإللكرتونية.

ويف عام 2009، أقر الهنج االسرتاتيجي إلدارة املواد الكمييائية )SAICM( عىل أن املواد 

الكمييائية اخلطرة املوجودة يف األجهزة اإللكرتونية متثل مشلكة ذات اهمتام عاملي يف 

عام 2011، وقامت منمظة األمم املتحدة للتمنية الصناعية )يونيدو( وأمانات اتفاقييت 

بازل وستوكهومل باستضافة اجمتاع مجموعة اخلرباء لوضع توصيات من شأهنا جماهبة 

املواد الكمييائية اخلطرة املوجودة يف األجهزة اإللكرتونية واليت صدقت علهيا الحًقا أكرث 

من 100 حكومة يف اجمتاعات SAICM يف عايم 2012 و2015.

ومثة أدلة مزتايدة تفيد أنه يمت تلبية الطلب عىل البالستيك األسود يف املنتجات 

االسهتالكية جزئًيا عن طريق توفري مواد مأخوذة من حاويات البالستيك ملخلفات األجهزة 

الكهربائية واإللكرتونية منهتية الصالحية واحملتوية عىل امللوثات العضوية )78( )79( )84( 

)85( )14(. إن البالستيك املوجود يف خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية والذي يمت 
فرزه عىل حنو غري فعال من احملمتل أن يوفر مواد حمظورة وخطرة يف معلية إعادة التدوير. 

باإلضافة إىل مثبطات اللهب املربومة واملضاف إلهيا ملوثات عضوية، يمت إعادة توفري 

عنرص األنتميون، وهو مادة منشطة لتثبيط اللهب، واملعادن الثقيلة اكلاكديوم والكروم 

والزئبق والرصاص عن طريق إعادة التدوير )88(. 

من املهم مالحظة أنه ال يمت وضع بطاقات تعريفية هبذه املواد الكمييائية عىل األجهزة 

الكهربائية واإللكرتونية واملخلفات اإللكرتونية املرتبطة هبا. ويؤدي غياب املعلومات 

بشأن وجودها يف املنتجات والنفايات إىل تعقيد معلية إعادة التدوير، وتقويض هنج 

االقتصاد الدائري وإناكر حقوق املسهتلكني يف املعرفة، مكا أنه ميثل خطورة للعامل 

الذين يتعاملون مع املخلفات.
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وال يمت وضع بطاقات تعريفية 
هلذه املواد الكمييائية عىل 

منتجات املنسوجات، ولذلك 
يتعذر عىل املسهتلكني 

اختاذ قرار مستنري أو عىل 
اجلهات القامئة بإعادة التدوير 

متابعة معليات التدوير عىل 
حنو آمن. ونتيجة هلذا، ال 

تتوفر لدى املسهتلكني أية 
معلومات بشأن حمتوى هذه 

املواد يف املنتجات اليت 
يشرتوهنا، ويف الوقت ذاته 
لن تعرف احلكومات ما إذا 

اكنت متوافقة مع اشرتاطات 
اتفاقية ستوكهومل اليت ال 

تحمس بإعادة تدوير املنتجات 
 BDE احملتوية عىل مركبات

العرشية

ُيعد البوليسرت والنايلون واألكريليك واأللياف االصطناعية األخرى مجيًعا أشاكالً خمتلفة 

من البالستيك ومتثل حالًيا أكرث من 60% من املواد اليت يمت تصنيع املالبس مهنا يف 

أحناء العامل )89(. إن األلياف االصطناعية املصنعة من البالستيك زهيدة المثن ومتعددة 

االستخدامات، األمر الذي يحمس بتوفري مسات االمتداد والهتوية والدفء واملتانة. أدت 

هذه األلياف إىل زيادة تلوث احمليط باملواد البالستيكية عىل حنو بالغ بل ومتفيش ألن 

األمقشة املصنعة، إىل جانب املزجي من املواد االصطناعية والطبيعية، تنحل وتترسب 

إىل البيئة بغسلها فقط. وتتفاوت التقديرات، ولكن من احملمتل أن خيرج من امحلل 

الواحد للغسيل مائت اآلالف من األلياف وامليكرو ألياف من املالبس يف نظام مجتيع 

مياه الرصف. مكا تصل املنسوجات أيًضا إىل األهنار واحمليطات من مدافن املخلفات.

يمت استخدام العديد من امللوثات العضوية يف املنسوجات املستخدمة لملالبس 

واملستخدمة خصوًصا للتنجيد يف وسائل النقل واألثاث واملنسوجات أو الجساجيد 

 BDEامخلاسية التجارية و BDE املعاجَلة السطح أو املضادة لالشتعال )مثل مركبات

 SCCP العرشية و BDE وحتظى مركبات .)PFOAو PFOSو SCCPو HBCDالعرشية و

بإعفاءات )أنظر املزيد هنا الستخدامها يف املنسوجات. وال يمت وضع بطاقات تعريفية 

هلذه املواد الكمييائية عىل منتجات املنسوجات، ولذلك يتعذر عىل املسهتلكني اختاذ 

قرار مستنري أو عىل اجلهات القامئة بإعادة التدوير متابعة معليات التدوير عىل حنو آمن. 

ونتيجة هلذا، ال تتوفر لدى املسهتلكني أية معلومات بشأن حمتوى هذه املواد يف 

املنتجات اليت يشرتوهنا، ويف الوقت ذاته لن تعرف احلكومات ما إذا اكنت متوافقة 

مع اشرتاطات اتفاقية ستوكهومل اليت ال تحمس بإعادة تدوير املنتجات احملتوية عىل 

مركبات BDE العرشية. 

2.3.4 املنسوجات 
والتنجيد واألثاث
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2.3.5. قطاع التشييد

يهشد قطاع التشييد قسًطا كبرًيا من استخدام البالستيك والبولميرات. حيث يمت 

استخدام مكيات هائلة من فوم البولمير مكادة عازلة يف املباين وجوانب أخرى من 

التشييد. واجلزء األكرب من فوم البولمير املستخدم عبارة عن مواد بوليسرتين، ومهنا 

بوليسرتين ممتد )EPS( وبوليسرتين مطرق )XPS( وبويل يورثني )PUR( وبويل 

أيزوسيانوريت )PIR(. وتتمس مواد الفوم بأهنا مضادة لالشتعال وحمتوية عىل مثبطات 

 HBCD اللهب املربومة أو مثبطات أخرى ملطابقة معايري القابلية لالشتعال. مركبات

EPS/ املدرجة باعتبارها من امللوثات العضوية يف عام 2013 ال تزال ُتستخدم يف

 BDE إىل جانب إعفاء حمدد الستخدامها يف العزل يف قطاع التشييد. ومركبات XPS
العرشية املدرجة باعتبارها من امللوثات العضوية عام 2017 ال تزال ُتستخدم يف فوم 

PUR يف معليات التشييد بسبب اإلعفاء احملدد. تتمس هذه األنواع من الفوم بعرم 
افرتايض طويل يصل لعقود، وإىل قرن عىل األرحج، مع وجود حتديات يف البلدان 

النامية يف إدارة فوم العزل عند انهتاء فرتة صالحيته )90(. 

تضم األنواع األخرى من البولميرات املعاجَلة مبركبات BDE العرشية أو مثبطات 

اللهب األخرى الفوم العازل PE واأللواح البالستيكية PE واأللواح البالستيكية PP. عالوة 

 PCBsو PCNs واكن يمت استخدام SCCP عىل ذلك، ال يزال يمت استخدام مركبات

يف املايض يف البولميرات املستعملة يف التشييد، وخصوًصا يف موانع الترسب 

والدهانات)91( )92(. يمت أيًضا استخدام مركبات SCCP يف التشييد يف البويل 

فينيل لكوريد وموانع الترسب/ املواد الالصقة واملطاط ومن مث مجموعة متنوعة من 

البولميرات )93(. ويمت استخدام أيًضا BDE العرشي HBCD يف دهانات/ طالءات 

مقاومة للحريق يف التشييد. وتتمس هذه األنواع من البالستيك بعرم افرتايض طويل 

يصل لعقود. بالنسبة للدهانات وموانع الترسب، اليت حتتوي عىل ملدنات طالء مثل 

مركبات PCBs أو SCCPs ومعمتدة عىل البويل فينيل لكوريد، فقد تبني أن السفع 

الرميل النامج من إزالهتا يعمل عىل تلويث البيئة، مبا يف ذلك العديد من مائت 

الكيلومرتات من رواسب األهنار أو املضايق احملتوية عىل مركبات PCB من اجلسور 

الفردية )94( )95(.
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امليكروبالستيك عبارة عن جسميات صغرية للغاية من مادة البالستيك، يقل جحمها عادة 

عن 5 مم، وقد تتكون دون قصد من خالل بىِل وتآلك قطع البالستيك األكرب، مبا فهيا 

املنسوجات االصطناعية، أو املواد املصنعة واملضافة عن معد إىل املنتجات لغرض بعينه 

– عىل سبيل املثال حبيبات التقشري يف منتجات تقشري الوجه أو اجلمس. حال خروجها إىل 
البيئة فإهنا ترتامك يف األمساك والرخويات، لتدخل بعد ذلك إىل سلسلة الغذاء. 

وبناء عىل خماوف بشأن البيئة وحصة اإلنسان، قامت عدة دول بفرض حظر أو اقرتحت 

فرضه عىل الصعيد الوطن عىل االستخدام املتعمد لمليكروبالستيك )أنظر املزيد هنا( يف 

منتجات اسهتالكية معينة، وعىل استخدامات »احلبيبات متناهية الصغر« يف منتجات 

التجميل اخلاصة بالتقشري، أو تنظر هذه الدول يف فرض قيود أخرى عىل امليكروبالستيك 

املضاف معًدا يف املنتجات اليت خترج مهنا ال مفر. يمشل نطاق هذه القيود استخدام 

امليكروبالستيك يف مجموعة متنوعة من املنتجات االسهتالكية واملنتجات التخصصية 

يف عدة قطاعات، مهنا منتجات التجميل واملطهرات ومنتجات الصيانة والدهانات 

والطالءات ومواد التشييد واملنتجات الطبية واملنتجات املختلفة املستخدمة يف الزراعة 

والبساتني ويف قطايع النفط والغاز. أنظر املزيد هنا.

2.4. امليكروبالستيك، ملوثات دامئة 
لدهيا القدرة عىل االنتقال، األمر الذي 

يعوق تنفيذ االقتصاد الدائري

حتتوي املواد البالستيكية عىل مواد مضافة )مبا يف ذلك املواد املسببة 

الضطرابات الغدد المصاء( ميكن أن متتهصا أنجسة احليوانات اليت 

تبتلعها. وسيسامه هذا البحث يف التعرف عىل أكرث أنواع البالستيك مسية 

وفًقا لتكويهنا وذلك من أجل التخلص مهنا كأولوية من اسهتالكنا.

فهم أفضل لمسية اللدائن الدقيقة

البالستيك يف البحر: احللول يه متواجدة 
عىل األرض 

سيكون من املستحيل مجع المكية اهلائلة من اللدائن الدقيقة يف البحر. 

احلل األكرث فعالية هو وقف تدفق النفايات القادمة من القارات. 
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ومثة دراسات تفيد وجود عواقب خمتلفة حتدث ألنواع خمتلفة من ابتالع املاكروبالستيك 

وامليكروبالستيك والنانو بالستيك أو تشابك املاكروبالستيك )96( )97(، ومهنا االختناق 

أو انسداد القناة اهلمضية، األمر الذي يسبب الوفاة )96(. عالوة عىل ذلك، من املعروف 

أن قدرة البالستيك عىل امتصاص امللوثات العضوية تسبب مشكالت إضافية )2(، مع 

إضافات البالستيك املكتشفة مبعدالت تركزي أعىل مما هو موجود يف املياه احمليطة 

بواقع ستة أضعاف )98(. عالوة عىل ذلك، فإن املواد الكمييائية املسببة الضطرابات 

الغدد المصاء واملوجودة يف امليكروبالستيك قد تكون ضارة بنفس قدر امللوثات العضوية 

املدرجة من حيث السلوك والعواقب يف البيئة البحرية، حيث قد يكون لدهيا مستوى 

نشاط وتوزيع منترش وخماطر متعلقة بالمسية وترامك حيوي مماثل ملا هو هيلع امللوثات 

العضوية. 

يلعب البالستيك املوجود يف البيئة البحرية دوًرا مهاًم يف النقل العام لمللوثات الكمييائية 

السامة املمضنة يف مصفوفة البولمير أو املمتصة من البيئة امللوثة. ويقدر اسمترارها يف 

ظروف البيئة البحرية بالعقود أو حىت بالقرون، وبالتايل ميكن انتقاهلا ملسافات طويلة عرب 

تيارات احمليط أو عن طريق جهرة األحياء البحرية باحمليط، ومن مث متثل هتديًدا مبارًشا 

ملجموعات األمساك وثراء التنوع احليوي البحري وحصة اإلنسان )99( )100( )101(.
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يوجد عدد من األساليب العامة اليت قد تسامه يف احلد من األرضار املرتبطة 

بالبالستيك واإلضافات السامة اليت قد حتتوهيا من أجل »إغالق احللقة« بأمان. مثة 

اعرتاف مزتايد برضورة جماهبة مشلكة التلوث »من املنبع إىل املصب« للحد من 

اخلروج الهنايئ لملواد اخلطرة والنفايات األخرى. غري أن تعزيز إعادة التدوير له آثار 

جانبية سلبية إذا مل تمت جماهبة مسألة مسية البيئة واملخاطر عىل البيئة بصورة سلمية 

يف مرحلة مبكرة. 

وتعترب إدارة املخلفات وإعادة تدويرها جوانب حيوية من هنج االقتصاد الدائري اآلمن، 

ولكنه غري مقصور فقط عىل هذين اجلانبني. ويمشل املفهوم أيًضا العديد من اجلوانب 

األخرى مثل التمصمي البييئ وصياغة مناذج معل جديدة وأنمظة خلدمة املنتج ومتديد 

فرتات صالحية املنتج ومضانات عىل مدار العرم االفرتايض واسرتاتيجيات إعادة 

االستخدام وإعادة التصنيع وإعادة التجديد وترشيعات احلق باإلصالح والتوجه حنو 

مسؤولية املنتج الاكملة مع أهداف األداء العايل ونتاجئ مدعومة بالتنفيذ الصارم. 

3. األساليب الرئيسية 
للتعامل مع املشلكة
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قد ترتبط بعض النقاط الواردة أدناه باألمعال اليت يبارشها برناجم األمم املتحدة للبيئة 

أو تأيت يف إطار الهنج االسرتاتيجي إلدارة املواد الكمييائية، وقد تشري أيًضا إىل أمعال 

بعيهنا حتت مظلة اتفاقييت بازل وستوكهومل:

)أ( احلث عىل ابتاكر مواد أكرث أماًنا:

مثة رضورة واحضة ومزتايدة إىل االبتاكر الستحداث مواد أكرث أمانًا، ولتعزيز إتاحة بدائل 

غري سامة وأكرث أمانًا يف السوق )مثالً، بدائل ملركبات SCCP وBDE العرشية، أمانة 

اتفاقية ستوكهومل 2019a,b( )102( )103(. ويف الغالب حيدث اآليت: املواد الضارة 

حيل حملها مواد كمييائية هلا بنية مماثلة واحمتالية للرضر )42(، لذا يلزم توفري نظم يمت 

العمل هبا لتجنب مثل هذه البدائل الكمييائية املؤسفة. 

إن املبادرات احلديثة، مثل مترين التخطيط عىل اخلريطة الذي تنفذه اهليئة األوروبية 

لملواد الكمييائية )ECHA( ( )أنظر املزيد هنا قد تكون مبثابة اخلطوة األوىل حنو هذا 

املسىع. ولقد وضع املرشوع املشرتك من جانب اهليئة األوروبية وممثيل الصناعة 

قامئة تضم أكرث من 400 مادة من مواد اإلضافات الوظيفية أو األصباغ املستخدمة 

يف البالستيك، مبا يف ذلك معلومات حول البولميرات اليت تتواجد بصورة شائعة فهيا 

ونطاقات الرتكزي المنوذجية. وأخذ هذا التخطيط يف االعتبار املواد املجسلة مبوجب 

اهليئة األوروبية مبعدل يزيد عن 100 طن يف العام، مكا أنه يركز عىل امللدنات ومثبطات 

اللهب واألصباغ ومضادات األكسدة واملواد املضادة للحشنات االستاتيكية واملواد 

النشطة النووية وأنواع خمتلفة من املثبتات.

)ب( تعزيز تعاون الصناعات:

إعادة التفكري/ إعادة التمصمي

تقليل

إعادة استخدام

إعادة تدوير/ مساد عضوي

استعادة املواد

إدارة املخلفات

)معاجلة بيولوجية ومدافن نفايات مستقرة(

التسلسل اهلريم لصفر نفايات

غري مقبول

)رفع القيود عىل النفايات واحلرق وحتويل النفايات 
إىل طاقة(
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توفر األدوات واألساليب املشرتكة الرتكزي وترّسع جعلة التغيري. ومن املعروف أنه 

حيمنا يمت التنسيق واالتفاق فميا بني الصناعات عىل املعايري وهشادات االعمتاد 

واللواحئ التنظميية املتوافقة مع رؤية مشرتكة خاصة باملواد الكمييائية اآلمنة، فإن هذا 

يؤدي إىل ترسيع جعلة التقدم حنو حتسني املنتجات. وقد تدمع أيًضا أنمظة مسؤولية 

عدت بشلك جيد، إغالق احللقة. وجيب تعزيز هذه األساليب عرب 
ُ
املنتج املوسعة، إذا أ

االتفاقيات واألدوات العاملية األخرى اليت من شأهنا حتسني اإلدارة السلمية لملواد 

الكمييائية والنفايات فضالً عن توفري اإلرشاد للنقابات واالحتادات املالية وإرسال 

إشارات أقوى للطلب إىل الصناعة بأرسها، من أجل إحراز هدف تقليل التاكليف 

وحتسني تنافسية املواد الصحية من خالل منتجات راخسة. وتحمس األنمظة التعاونية 

للصناعة باختبار مناذج العمل اجلديدة اليت توزع احلوافز بالتساوي بني خمتلف 

أحصاب املصاحل.  

)ج( االبتاكر يف أنمظة إعادة التدوير:

رمغ أن هذا اجلانب هو حمل اهمتام أغلب املسايع يف اسرتاتيجيات االقتصاد الدائري، 

إال أنه ال يزال ميكن إجراء الكثري من التحسينات. جيب عدم معاجلة اخلامات احملتوية 

عىل مواد خطرة مع خامات غري حمتوية عىل مواد خطرة. وجيب أن تكون أهداف إعادة 

التدوير للخامات واملنتجات اخلالية من املواد اخلطرة أعىل من فائت اخلامات احملتوية 

عىل مواد خطرة واليت يلزم فصلها يف معلية إعادة التدوير. وتمت التوصية بشدة بتعزيز 

الفصل والتجميع املتطورين عند املنبع لتجنب اختالط تدفقات املواد اخلطرة مع 

اخلامات القابلة إلعادة التدوير بأمان.

وعالوة عىل ذلك، يلزم إجراء أحباث يف جماالت تفكيك البملرة غري املقيد وإحالل وفك 

ارتباط التكوين الكمييايئ لملواد حىت يتسىن إعادة تدوير املنتجات الثانوية واملكونات 

الناجتة وحتويلها إىل مواد أولية عالية القمية تستخدمها العمليات الصناعية اجلديدة 

واحلالية. مكا أن إعادة التدوير واستعادة املواد بشلك فعال وخاضع لملراقبة يتيح توفري 

فرص معل جديدة وإماكنية إعادة دجم املواد املهملة حالًيا يف دورة االقتصاد. 

عالوة عىل ذلك، هناك رضورة إىل تعزيز االبتاكر يف التقنيات والبنية التحتية إلعادة 

التدوير. قامت توجهيات أفضل التقنيات املتاحة/ أفضل املامرسات البيئية املعنية 

مبركبات PBDE واملضاف إلهيا ملوثات عضوية جبمع تقنيات خاصة بفصل وإعادة 

تدوير البالستيك والفوم )أمانة اتفاقية ستوكهومل 2017a(. وتمشل التقنيات احملمتلة 

األخرى اآلخذة يف الظهور االستعداد الستخدام العوامل احملفزة والبكرتيا )إنزميات( 

والسوائل األيونية واألساليب األخرى لتحويل التكوين اجلزييئ للبالستيك، مثل 

بوليسرت تريافثااليت )PET( وبويل إيثلني )PE( وبويل كربونات )PC( إىل مواد أولية 

مفيدة )10(. 

)د( إماكنية الوصول إىل معلومات بشأن املواد الكمييائية املوجودة 
يف البالستيك:
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هناك رضورة ملّحة إىل توفري معلومات للجمهور بشأن استخدام املواد الكمييائية يف 

منتجات البالستيك وبشأن التكوين الكمييايئ احملدد للسلع البالستيكية الهنائية. 

ميكن املساعدة يف هذا األمر عن طريق تعزيز إماكنية الوصول بني القطاعات إىل 

بيانات عالية اجلودة حول تقيميات خطورة املواد الكمييائية وتجشيع شفافية البيانات 

حول املكونات الكمييائية وآثارها. 

إن معرفة ماهية اإلضافات املوجودة يف منتجات البالستيك متثل مشلكة عاملية. 

وتستوجب التعاون عىل الصعيد العاملي وعىل نطاق خطوط أحصاب املصاحل وعىل 

مدار دورات حياة املنتج بأرسها. من الرضوري العمل عىل مشاركة املعلومات حول 

املواد الكمييائية املوجودة يف البالستيك بني اكفة أحصاب املصاحل املشرتكني يف 

دورات حياة املنتج حرًصا عىل محاية حصة اإلنسان والبيئة. ُيعد غياب املعلومات 

حول املواد الكمييائية املوجودة يف املنتجات عائًقا كبرًيا حُيول دون احلد من املخاطر 

النامجة عن املواد الكمييائية اخلطرة. إن إماكنية الوصول إىل املعلومات حول ماهية 

املواد الكمييائية املوجودة يف منتجات البالستيك يعد رشًطا رضوريًا وكذلك متطلًبا 

أساسًيا لمتكني اإلدارة السلمية لملواد الكمييائية املوجودة يف السلع اليومية، ليس 

فقط يف نطاق التصنيع وإمنا عىل مدار دورة حياة املنتج. إن اإلعالم اإللزايم والبطاقات 

التعريفية لملواد اخلطرة املوجودة يف منتجات البالستيك يوفر معلومات حيوية 

لملسهتلكني والعاملني واملصّنعني واجلهات التنظميية. 

يّعد برناجم املواد الكمييائية املوجودة يف املنتجات حتت رعاية SAICM مبادرة 

عاملية متفردة من شأهنا تعزيز خيارات خمتلفة للكشف عن املعلومات بشأن املواد 

الكمييائية املوجودة يف املنتجات واليت ميكن استخدامها مع اإلضافات السامة يف 

البالستيك.

وقد يتحمت مواجهة املطالبات غري املربرة بالرسية التجارية. جيب أال يمت النظر إىل 

املعلومات حول املواد الكمييائية املرتبطة بصحة وسالمة اإلنسان والبيئة عىل أهنا 

رسية، مكا هو منصوص هيلع يف برناجم املواد الكمييائية املوجودة يف املنتجات 

حتت رعاية SAICM طبًقا لالسرتاتيجية اجلامعة للسياسات، الفقرة 15.
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4. استنتاجات

يتضاعف منو إنتاج البالستيك ومكية اإلضافات الكمييائية املستخدمة يف تصنيع 

منتجات البالستيك. فقد مت إنتاج حنو 311 مليون طن من البالستيك عاملًيا يف عام 

2014 )منتجات البالستيك - أوروبا 2015(: وإذا اسمترت التوجهات الراهنة يف اإلنتاج 

واالستعامل دون وضع حد هلا، مفن املقدر أن يقرتب اإلنتاج من 2000 مليون طن 

حبلول عام 2050. 

ومثة ويع متنايم مبشلكة القاممة البحرية من البالستيك وامليكروبالستيك، وأدى هذا 

إىل الزتامات مهمة عىل الصعيد العاملي واإلقليمي والوطن واحمليل. عىل الصعيد 

الدويل، يف عام 2019 انهتت امجلعية الرابعة لألمم املتحدة املعنية بالبيئة إىل إصدار 

إعالن وزاري للتعهد وااللزتام باحلد من منتجات البالستيك ذات االستخدام الواحد 

حبلول 2030 إىل جانب قرارات أخرى ذات صلة. باإلضافة إىل ذلك، اختذ أطراف 

اتفاقية بازل خطوة مهمة يف املوافقة عىل تعديل ملحقات بعيهنا باالتفاقية هبدف 

حتسني مراقبة معليات النقل العابرة للحدود ملخلفات البالستيك وتوضيح نطاق 

معل االتفاقية فميا يتعلق هبذه املخلفات. ومن الواحض أن اتفاقييت بازل وستوكهومل 

هلام دور هام، وبالتأكيد سينظر مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل يف عدد من اإلجراءات 

احملددة. أخذت التعديالت يف االعتبار الرضر النامج بفعل مجموعة متنوعة من 

خملفات البالستيك احملتوية عىل إضافات أو تركيبات خطرة. وتسمتر املناقشات 

حول تصنيف اخلطر احملمتل وضوابط بعض مجموعات من خملفات البالستيك مثل 

تلك املخلفات احملتوية عىل تركيبات مفلورة وتركيبات معمتدة عىل الفورمالدهيد.
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ومع ذلك، يف حني أن املشلكة العامة للتلوث بسبب البالستيك حظيت باهمتام 

مزتايد، إال أنه يوجد حىت اآلن اهمتام أقل باإلضافات. فهي شائعة االستخدام وال 

يمت إنتاج أي بالستيك دون بعض اإلضافات. وتتواجد يف عدة منتجات ومهنا العديد 

املستخدم يف املنازل ولكن نادًرا ما تتوفر املعلومات بشأهنا خارج سلسلة التوريد. 

العديد من اإلضافات تعترب سامة، وبعهضا ينطبق هيلع تعريف امللوثات العضوية 

الدامئة. فهي تفرض خطًرا عىل البيئة وعىل حصة اإلنسان حيمنا تنحل وخترج من 

نفايات البالستيك. عالوة عىل ذلك، متثل اإلضافات مشلكة كبرية يف إعادة التدوير 

ويصري استخدامها عائًقا حممتالً إلحراز تقدم حنو االقتصاد الدائري.

لقد اختذت اتفاقيتا بازل وستوكهومل إجراءات بشأن عدد من املواد من خالل إدراجها 

يف قامئة أو إصدار توجهيات فنية بشأهنا. ولكن ال يزال يوجد العديد من املواد 

الكمييائية اليت مل ختضع بعد إىل رقابة اكفية عىل الصعيد الدويل، وقد يسامه اختاذ 

إجراءات أخرى بشأهنا بشلك كبري يف احلد من املخاطر املرتبطة باستخدام البالستيك 

وتعزيز أساليب دورة احلياة واالقتصاد الدائري.

أمام مؤمتر أطراف اتفاقية بازل العديد من الفرص لمضان معاجلة قضية املواد 

املضافة عندما يأخذ يف االعتبار التوصيات الصادرة عن فريق العمل املفتوح 

العضوية، عىل سبيل املثال، يف استعراض املرفقني األول والثالث، ويف التلكيف 

بالعمل ملراجعة اإلرشادات الفنية بشأن إدارة النفايات البالستيكية. مكا توفر رشاكة 

اتفاقية بازل املقرتحة اجلديدة بشأن نفايات البالستيك فرصة أخرى هامة. وباملثل، 

فإن لدى اتفاقية ستوكهومل دور مهم يف هذه املسألة. ستواصل املجموعة املعنية 

مبسألة القاممة البحرية التابعة لملراكز اإلقلميية والتنسيقية العمل بشأن هذه املسألة، 

وتأمل أن تتاح هلا الفرصة لإلهسام بشلك اكمل يف العمل املتعلق هبذه القضايا.
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ملحق: أعضاء املجموعة املعنية 
مبسألة القاممة البحرية

لقد سامه أعضاء املجموعة املعنية مبسألة القاممة البحرية يف إعداد هذه الوثيقة، بَيد 

أن األعضاء الفرديني )واملنمظات اليت ميثلوهنا( غري ملزتمني بالرضورة بلك وجهات 

النظر اليت مت التعبري عهنا يف الوثيقة.
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)i(

لقد بّينت األحباث أن املواد الكمييائية املضافة 

أثناء معلية التصنيع ملختلف منتجات البالستيك، 

مثل مثبطات اللهب واملثبتات ومادة البيسفينول 

أ )BPA( واإلثريات ثنائية الفينيل متعددة الربوم 
)PBDE(، قد تنحل من منتجات البالستيك 

املستخدمة يف تناول الطعام وترتامك داخل الاكئنات 

احلية. تفرض منتجات امليكروبالستيك خماوف 

مماثلة تتجسد يف االبتالع واالمتصاص الكمييايئ 

واالحنالل.

 )ii(

UNEP/EA.4/21, الطبعة الثانية من التوقعات 

العاملية لملواد الكمييائية: ملخص لصناع 

السياسات، الفقرة 20

 )iii(

عىل سبيل املثال، يف االحتاد األورويب ، جيب 

أن ختضع أية مادة ذات خماوف عالية وُتَعد مادة 

كمييائية )أو جزء من مجموعة مواد كمييائية( مت 

اقرتاحها إىل ترصحي مبوجب لواحئ تجسيل وتقيمي 

.)REACH( وترخيص وتقييد املواد الكمييائية

 )iv(

حتويل املخلفات إىل طاقة عبارة عن معلية توليد 

الطاقة يف شلك كهرباء و/أو حرارة من معاجلة 

املخلفات األساسية أو معاجلة املخلفات يف مصدر 

وقود.

)v(

معهد سياسات العلوم الصديقة للبيئة الذي 

 http://www.( استحدث برناجم الفائت الست

.)/sixclasses.org

 )vi(

ومل يمت منح استثناء معني إلعادة تدوير املنتجات 

احملتوية عىل BDE العرشي. ومع ذلك، يتعذر حتديد 

وحتليل املنتجات احملتوية عىل مثبط اللهب، 

ومن غري الواحض أيًضا معرفة اجلهة املسؤولة عن 

التحليل ملعرفة هذه املواد الكمييائية. ونتيجة هلذا، 

تَظهر اكفة مركبات PBDE وSCCP املستخدمة يف 

األصل يف البالستيك يف منتجات جديدة مصنعة 

من بالستيك معاد تدويره ومهنا لعب األطفال، 

رمغ القيود اليت تفرهضا اتفاقية ستوكهومل يف هذا 

الشأن.

)vii(

إن املواد القلوية متعددة الفلور تدهورت جزئًيا 

لتتحول إىل مركبات PFAS مشبعة بالفلور مكا 

اعتربها الهنج االسرتاتيجي إلدارة املواد الكمييائية.

)viii(

توجيه EC/62/94 الذي صدر يف 20 ديمسرب 1994 

بشأن التعبئة والتغليف وخملفات التغليف.

Notes
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http://www.brsmeas.org

https://ipen.org
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