
ثالثة مبادئ أساسية بشأن اتفاقية املواد البالستيكية
وجهات نظر رسيعة للشبكة الدولية للقضاء عىل امللوثات خاصة باجتامع 

الفريق العامل مفتوح العضوية يف داكار

لقد دعت جمعية األمم املتحدة للبيئة )UNEA( لهذا االجتامع املخصص للفريق العامل مفتوح العضوية 

بغية التحضري لعمل لجنة املفاوضات الحكومية الدولية بشأن اتفاقية املواد البالستيكية. حيث حدد قرار 

جمعية األمم املتحدة للبيئة رقم 5/14 بأنه يتوجب عىل لجنة املفاوضات الحكومية الدولية وضع اتفاقية 

دولية ملزمة قانوناً استناداً إىل مقاربة شاملة تتناول كامل دورة حياة املواد البالستيكية، وتدعو، من بني 

أحكام أخرى، إىل الوصول إىل اتفاقية

“من أجل تعزيز اإلنتاج واالستهالك املستدامني للمواد البالستيكية، مبا يف ذلك من بني أمور أخرى، تصميم 

املنتج واإلدارة السليمة بيئياً، مبا يف ذلك من خالل مقاربات كفاءة املوارد واالقتصاد الدائري”.

تعتقد الشبكة الدولية للقضاء عىل امللوثات )IPEN( بأن فهم املبادئ الثالثة التالية سيكون شأناً أساسياً 

التفاقية للمواد البالستيكية تتناول صحة اإلنسان والتهديدات املناخية الناجمة عن املواد البالستيكية عىل 

امتداد دورة حياتها، ولتعزيز بدائل تفي حقاً باحتياجات االقتصاد الدائري.

املبدأ األول: فهم املواد البالستيكية عىل أنها مكّونة من كربون ومواد كيميائية

املواد  الكيميائية. تتكون  املواد  البالستيكية من وقود أحفوري )نفط وغاز( مع خليط من  املواد  تُصنع 

البالستيكية من بوليمرات )عدد كبري من وحدات كيميائية متشابهة ومرتابطة ببعضها البعض( يتم مزجها 

مع مواد كيميائية تُضاف بغية الحصول عىل خصائص محددة )عىل سبيل املثال من أجل جعل املواد 

البالستيكية مرنة ومقاومة لألشعة فوق البنفسجية ومتينة ومقاومة للنريان، الخ..(. هناك أكرث من عرشة 

البالستيكية،  املواد  البالستيكية. ومن أجل حل مشكلة  املواد  استخدامها يف  كيميائية يجري  مادة  آالف 

يتوجب علينا تناول دورة حياة املواد البالستيكية وننأى بأنفسنا عن جهود القطاع الصناعي يف نقل املسؤولية إىل املراحل الالحقة من خالل الرتكيز عىل املنتجات 

االستهالكية مثل املواد البالستيكية التي تستخدم ملرة واحدة. عوضاً عن ذلك، يجب أن نتناول كافة املواد البالستيكية ونضع مسؤولية تخفيض اإلنتاج عىل عاتق مصدر 

املشكلة أال وهو قطاع صناعة الوقود األحفوري وليس عىل عاتق املستهلكني.

املبدأ الثاين: تناول اآلثار الصحية الضارة الناجمة عن املواد الكيميائية يف املواد البالستيكية

إن التلوث البالستييك ظاهرة مرئية وقد تم توثيقه بشكل جيد، ولكن غالباً ما نتجاهل املواد الكيميائية الخفية املوجودة يف املواد البالستيكية والتي تشكل خطراً عىل 

اإلنسان والبيئة. ويف حني أننا قد ال نستطيع رؤيتها، فقد أظهرت الدراسات أن املواد الكيميائية املوجودة يف املواد البالستيكية ترتبط مبشاكل صحية خطرية. حيث 

ترتبط املواد الكيميائية يف املواد البالستيكية بالرسطان واألذية الدماغية وعدم الخصوبة وغريها من الحاالت الخطرية األخرى. يتعرض الناس إىل مواد كيميائية خطرة 

موجودة يف املواد البالستيكية أثناء مراحل اإلنتاج والنقل والتخلص – ولكن نظراً لعدم وجود ملصقات تعريفية عىل املواد البالستيكية، فال ميكننا معرفة املواد الكيميائية 

املوجودة فيها، مام يجعل تفادي تلك املواد الكيميائية الخطرة وإدارتها بشكل آمن أمراً مستحيالً. عندما تلوث املواد البالستيكية أجسامنا وبيئتنا، فإننا نفقد الفرصة 

لنحيا حياة صحية ومنتجة.



متتلك الشبكة الدولية للقضاء عىل امللوثات تاريخاً ميتد إىل خمسة وعرشين عاماً من املساهمة يف تطوير االتفاقيات العاملية بغية حامية الصحة العامة 

والبيئة. حيث يتوضع أعضاؤنا املنترشون يف مائة وخمسة وعرشين بلداً عىل نحو فريد يسمح لهم باالستفادة من خرباتنا وخربتنا التقنية ونزاهتنا العلمية 

من أجل التأثري إيجاباً يف الدفع نحو معاهدة هادفة إلنهاء املخاطر الصحية التي تشكلها املواد البالستيكية السامة.

تلقي مسؤولية متويل االتفاقية عىل عاتق منتجي املواد البالستيكية	 

تعزز مواد مستدامة وأكرث أمناً من أجل الوصول إىل اقتصاد دائري خاٍل من 	 

السموم

تحد من امللوثات السامة وتلك التي تؤثر عىل املناخ	 

تحمي الصحة والبيئة	 

تُنهي إنتاج املواد الكيميائية السامة يف املواد البالستيكية واستخدامها	 

تزيل التأثريات السامة يف كافة مراحل دورة حياة املواد البالستيكية	 

تحظر إعادة تدوير املواد البالستيكية التي تحتوي عىل مواد كيميائية خطرة	 

الكيميائية املوجودة يف املواد 	  تحمي حق الجمهور يف املعرفة بشأن املواد 

البالستيكية واملعلومات الخاصة بإنتاج املواد البالستيكية وتصدير النفايات

املبدأ الثالث: اإلقرار بأن املواد الكيميائية السامة تجعل املواد البالستيكية غري متوافقة مع االقتصاد الدائري
من شأن املواد الكيميائية السامة املوجودة يف املواد البالستيكية أن تجعلها غري متوافقة مع مقاربات االقتصاد الدائري غري السام.  حيث تعد إعادة تدوير املواد البالستيكية خرافة 

يسّوقها القطاع الصناعي. فعىل الرغم من أن عددا ضئيالً فقط من املواد البالستيكية تتم إعادة تدويرها بالفعل، فإن هذه املواد البالستيكية املعاد تدويرها متّرر مواد كيميائية خطرة 

بشكل ال ميكن التحكم به إىل املنتجات الجديدة، مام يعرّض مزيداً من األشخاص إىل تلك املواد الكيميائية الخطرة. كام تعد خطط القطاع الصناعي إلحراق النفايات البالستيكية عىل 

شكل وقود أمراً أشد سوءاً – وذلك ألن إحراق املواد البالستيكية املشتقة من وقود أحفوري يُنتج مواد كيميائية مميتة عىل نحو أكرب، مام يضّخم املخاطر الصحية ويفاقم من التغري 

املناخي. إننا بحاجة إىل خطوات فورية للتقليل من إنتاج املواد البالستيكية بشكل كبري وإىل نقلة نوعية يف سوق املواد لدينا بحيث يتم استبدالها مبواد أكرث أمناً واستدامة تعزز 

مستقبالً قامئاً عىل االقتصاد الدائري والصحة.

مع خمسة وعرشين عاماً من املساهمة يف عمليات السياسات العاملية، فإن الشبكة الدولية للقضاء عىل امللوثات تعتقد بأن عملية اتفاقية املواد البالستيكية هي فرصة حاسمة لتعزيز 

القوانني الدولية وسد الثغرات فيها. يجب أن تضمن اتفاقية املواد البالستيكية أن يتم وضع ضوابط عاملية ال تتناول التلوث البالستييك املريئ فحسب، بل تحمي الصحة والبيئة من 

املواد الكيميائية السامة الخفية املوجودة ضمن املواد البالستيكية.

تدعو الشبكة الدولية للقضاء عىل امللوثات إىل اتفاقية للمواد البالستيكية بحيث:



القواعد اإلجرائية

وشاملة 	  مفتوحة  مشاركة  تضمن  عملية  األعضاء  الدول  تدعم  أن  يجب 

التي  للمنظامت  الشخصية  املشاركة  بأهمية  اإلقرار  ذلك  يتضمن  وشفافة. 

تعنى بالشأن العام من كافة أقاليم العامل وضامن الدعم املايل للمنظامت من 

الدول ذات الدخل املنخفض واملتوسط أثناء مفاوضات االتفاقية

ينبغي أن تسعى الدول األعضاء إىل مشاركة مفتوحة وغري مقيّدة	 

عنارص االتفاقية وهيكلها

ينبغي أن تضمن الدول األعضاء بأن يشمل الطلب إىل األمانة العامة بشأن 	 

مسودة العنارص وهيكلة االتفاقية اعتبارات حول تأثريات املواد البالستيكية 

عىل صحة اإلنسان وحول املكونات الكيميائية للمواد البالستيكية.

ينبغي أن ينظر الطلب إىل األمانة العامة يف األدلة العلمية حول األرضار التي 	 

تسببها املواد البالستيكية، مبا يف ذلك األرضار عىل صحة اإلنسان والدور الذي 

تلعبه املواد الكيميائية املستخدمة يف املواد البالستيكية وتأثرياتها عىل دورة 

حياة املواد البالستيكية

روابط مفيدة

وثائق االجتامع	 

األجندة	 

مسودة القواعد اإلجرائية للجنة املفاوضات الحكومية الدولية	 

القواعد 	  بني  للمقارنة   )CIEL( الدويل  البيئي  القانون  مركز  من  جدول 

بلجنة  الخاصة  اإلجرائية  القواعد  ومسودة  ميناماتا  التفاقية  اإلجرائية 

املفاوضات الحكومية الدولية بشأن املواد البالستيكية

وجهات نظر الشبكة الدولية للقضاء عىل امللوثات بشأن الضوابط التنظيمية 	 

العاملية الخاصة باملواد البالستيكية )بسبع لغات(

تحليل للشبكة الدولية للقضاء عىل امللوثات: كيف يرتبط قرار “القضاء عىل 	 

التلوث البالستييك: نحو صك دويل ملزم قانوناً” باملواد الكيميائية والصحة 

)بست لغات(

تسّمم 	  البالستيكية  املواد  امللوثات:  عىل  للقضاء  الدولية  للشبكة  تقارير 

االقتصاد الدائري

ينبغي توقع النتائج التالية من االجتامع:

توصية بخصوص القواعد اإلجرائية للجنة املفاوضات الحكومية الدولية	 

تحديد املرشحني ملكتب لجنة املفاوضات الحكومية الدولية	 

توصيات بشأن الجدول الزمني الجتامع لجنة املفاوضات الحكومية الدولية 	 

وتسلسل العمل لعملية لجنة املفاوضات الحكومية الدولية

طلب إىل األمانة العامة لربنامج األمم املتحدة للبيئة لتجهيز مسودة عنارص 	 

وخيارات مقرتحة لهيكلة االتفاقية، لتنظر فيها لجنة املفاوضات الحكومية 

الدولية يف اجتامعها األول.

وجهات نظر رسيعة للشبكة الدولية للقضاء عىل امللوثات بشأن “الفريق العامل مفتوح 

العضوية املخصص بغية التحضري للجنة املفاوضات الحكومية الدولية من أجل القضاء 

عىل التلوث البالستييك” 

لقد طلب القرار 5/14 الصادر عن اجتامع جمعية األمم املتحدة للبيئة UNEA-5.2، والذي فّوض بالبدء مبفاوضات من أجل صك جديد ملزم قانوناً بشأن املواد البالستيكية، من 

املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة )UNEP( أن يعقد اجتامعاً مخصصاً للفريق العامل مفتوح العضوية من أجل التحضري لعمل لجنة املفاوضات الحكومية الدولية من 

أجل القضاء عىل التلوث البالستييك. سيجري عقد هذا االجتامع من 30 أيار/مايو إىل 1 حزيران/يونيو من عام 2022 يف داكار يف السنغال وذلك بتنسيق مختلط. تسلط وجهات 

النظر الرسيعة هذه من الشبكة الدولية للقضاء عىل امللوثات الضوء عىل النتائج ذات األولوية من هذا االجتامع.

https://www.unep.org/events/unep-event/Intergovernmental-Negotiating-Committee-end-plastic-pollution
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/39812/OEWG_PP_1_1_agenda%2029%20Apr%20clean.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/39812/OEWG_PP_1_4_INC_rules_of_procedure_ADVANCED.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://www.ciel.org/wp-content/uploads/2022/05/2022-05-02-Comparison-Rules-of-procedures-INC-2.pdf
http://www.ciel.org/wp-content/uploads/2022/05/2022-05-02-Comparison-Rules-of-procedures-INC-2.pdf
http://www.ciel.org/wp-content/uploads/2022/05/2022-05-02-Comparison-Rules-of-procedures-INC-2.pdf
http://www.ciel.org/wp-content/uploads/2022/05/2022-05-02-Comparison-Rules-of-procedures-INC-2.pdf
https://ipen.org/documents/global-controls-plastic
https://ipen.org/documents/global-controls-plastic
https://ipen.org/documents/how-plastic-pollution-resolution-relates-to-chemicals-and-health
https://ipen.org/documents/how-plastic-pollution-resolution-relates-to-chemicals-and-health
https://ipen.org/documents/how-plastic-pollution-resolution-relates-to-chemicals-and-health
https://ipen.org/news/plastic-poisons-circular-economy
https://ipen.org/news/plastic-poisons-circular-economy


 )IPEN( زوروا املوقع اإللكرتوين للشبكة الدولية للقضاء عىل امللوثات

لالطالع عىل األبحاث واملشاريع التي كشفت عن وجود مواد خطرة يف 

بيانات حديثة من  تتوفر  البالستيكية.  املواد  دورة حياة  مراحل  كافة 

أفريقيا وآسيا ووسط أوروبا الرشقية وأمريكا الالتينية

www.ipen.org

ipen@ipen.org

@ToxicsFree


