
 منصة اتفاقية املواد البالستيكية من
)IPEN( الشبكة الدولية للقضاء عىل امللوثات 

حامية صحة اإلنسان والبيئة من املواد الكيميائية السامة

تعد املواد البالستيكية عبارة عن مواد مكّونة من مزيج من املواد الكيميائية، 

وغالباً ما تتضمن مواد كيميائية من املعروف أنها خطرة بالنسبة لصحة اإلنسان 

واألنظمة البيئية عىل الصعيد العاملي.

يُولد األطفال وقد تلوثوا مسبقاً مبواد كيميائية سامة ناجمة عن مواد بالستيكية. 

البالستيكية  املــواد  بإنتاج  ومرتبطة  الثبات  عالية  كيميائية  ملوثات  تقوم 

البحار،  ويف  اليابسة  عىل  الربية  والحياة  اإلنسان،  جسم  بتلويث  واستخدامها 

إنتاج  إىل ذلك، يساهم  باإلضافة  البرش.  يعتمد عليها  التي  الغذائية  والسالسل 

املواد البالستيكية وتحللها يف البيئة يف التغري املناخي.

يعد خطر املواد البالستيكية عىل الصعيد العاملي وإنتاج املواد الكيميائية قضية 

مثرية للقلق للغاية، حيث من املتوقع أن يزداد إنتاج املواد البالستيكية بنسبة 

أربعامئة باملائة بحلول عام 2050، بينام سيتوسع سوق اإلضافات البالستيكية 

2050، فمن  عام  نفسها. عالوة عىل ذلك وبحلول  الفرتة  نحو مشابه يف  عىل 

املتوقع أن يؤدي إنتاج املواد البرتوكيميائية، مبا يف ذلك املواد البالستيكية، إىل 

زيادة تقدر بخمسني باملائة يف الطلب العاملي عىل النفط.

إننا بحاجة إىل اتفاقية عاملية للقضاء عىل التلوث البالستييك بحيث تحمي صحة 

اإلنسان واألجيال املستقبلية.

إننا نرحب بقرار جمعية األمم املتحدة للبيئة عام 2202، والذي التزم بإجراء 

املواد  حياة  دورة  كامل  تتناول  قانوناً  ملزمة  عاملية  اتفاقية  بشأن  مفاوضات 

البالستيكية. تتضمن أهداف هذه االتفاقية تفادي التلوث البالستييك والتقليل 

منه والقضاء عليه، مبا يف ذلك التلوث البالستييك البحري من بني مصادر وسبل 

آخر للتلوث البالستييك.

فبغية وضع اتفاقية مفيدة بشكل ناجح، يجب أن تضمن عملية لجنة املفاوضات 

الحكومية الدولية أن تكون املشاركة مفتوحة وشاملة وشفافة. ويف حني يجب 

أن تضمن لجنة املفاوضات الحكومية الدولية إمكانية الوصول افرتاضياً إىل كافة 

لجان املفاوضات، فإنها يجب أن تقر بأهمية املشاركة الشخصية للمنظامت التي 

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

يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط.

 )IPEN( تعيد شبكة املنظامت العاملية يف الشبكة الدولية للقضاء عىل امللوثات

التأثريات السامة  التزامها باالستمرار يف العمل املشرتك نحو القضاء عىل  تأكيد 

السكانية  واملجموعات  والعامل  املواطنني  صحة  عىل  البالستيكية  للمواد 

خطرة  كيميائية  مواد  بوجود  واملرتبطة  والبيئة  األصليني  والسكان  املستضعفة 

الكيميائية  للمواد  السامة  التأثريات  إزالة  ستتطلب  البالستيكية.  املواد  ضمن 

املواد  إنتاج  نواحي  كافة  تناول  يتم  أن  البالستيكية  املواد  املوجودة يف  السامة 

البالستيكية واستخدامها ونقلها والتخلص منها.

ومن  جيد.  بشكل  البالستيكية  باملواد  الخاصة  الصحية  األرضار  توثيق  تم  لقد 

تسبب  البالستيكية  املواد  املوجودة يف  الكيميائية  املواد  من  كثرياً  أن  املعروف 

املواد  من  قسم  يعد  حيث  الجسيمة.  الصحية  األرضار  من  واسعة  مجموعة 

مسببة  كيميائية  مواد  عن  عبارة  البالستيكية  املواد  يف  املوجودة  الكيميائية 

الضطرابات الغدد الصامء والتي من شأنها إلحاق الرضر بنظام الهرمونات والذي 

بدوره ميكن أن يؤدي إىل العقم والرسطانات واضطرابات النمو العصبي. تُعترب 

الضوابط الدولية القامئة بخصوص املواد البالستيكية والنفايات البالستيكية وفقاً 

ملعاهديت ستوكهومل وبازل شأناً هاماً، ولكنها غري كافية. ولألسف، تُصدر العديد 

من هذه املواد البالستيكية مواد كيميائية ميكن أن تنتقل من األم إىل جنينها 

أثناء الحمل، مام يهدد صحة األجيال املستقبلية.

وبالتايل، فإننا نحث الحكومات وأصحاب الشأن عىل اغتنام فرصة عملية اتفاقية 

املواد البالستيكية من أجل تحقيق إزالة كاملة للسموم من املواد البالستيكية – 

بحلول عام 2030 – بحيث ال تلوث املواد الكيميائية السامة املوجودة يف املواد 

البالستيكية غذاءنا وأجسامنا وماءنا وتربتنا وهواءنا.

األرضار  إلزالة  أداًة  البالستيكية  املواد  اتفاقية  لجعل  الحكومات  ندعو  إننا 

الجسيمة التي تلحقها تلك املواد يف حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك الحق بالتمتع 

إنجاب األطفال والذي يعد عرضة  بهواء وماء وتربة وغذاء نظيفني والحق يف 

للخطر جرّاء تأثري بعض مكونات املواد البالستيكية عىل الخصوبة. كام يتطلب 

أم  الرسمي  القطاع  يف  سواء  املستضعفة،  السكانية  املجموعات  ضمن  العامل 

غري الرسمي، اهتامماً خاصاً ويجب أن تتوقف معاناتهم الناجمة عن التأثريات 

وخاصة  منها،  والتخلص  ونقلها  واستخدامها  البالستيكية  املواد  إلنتاج  السامة 

بسبب محتواها من املواد الكيميائية.

 من أجل تحقيق هذا الهدف، 
يتوجب عىل اتفاقية املواد البالستيكية أن:

متتلك هدفاً عاماً لحامية صحة اإلنسان والبيئة من كافة األرضار الجسيمة  	.

السامة  امللوثات  من  الحد  ذلك  يف  مبا  البالستيكية،  املواد  تُلحقها  التي 

من   1 املادة  يشابه  ومبا  التحّوط  مبدأ  إىل  استناداً  املناخية،  وامللوثات 

معاهدة ستوكهومل.



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.

حول   )IPEN( امللوثات  عىل  للقضاء  الدولية  الشبكة  نظر  وجهات 
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ستوكهومل، يجب أال مينع االفتقار إىل يقني علمي كامل أن يتم اتخاذ ما 

يلزم من إجراءات. يجب أن تسعى خطط العمل الوطنية إىل الحد من 

األرضار الصحية الجسيمة للمواد البالستيكية عىل امتداد دورة حياتها.

تعزز أهداف االتفاقيات البيئية القامئة، مبا يف ذلك معاهدات ستوكهومل  	..

الكيميائية  للمواد  الدولية  لإلدارة  االسرتاتيجي  والنهج  وروتردام  وبازل 

.)SAICM(

تعطي األولوية للسياسات السليمة بيئياً فيام يخص نهاية عمر النفايات  	2.

نفايات  اسرتاتيجيات صفر  املتاحة مثل  التقنيات  أفضل  الرتكيز عىل  مع 

إنتاج  منع  أجل  من  وذلك  االحرتاق.  عدم  عىل  القامئة  والتكنولوجيات 

البالستيكية.  النفايات  إدارة  عن  الناجمة  السامة  االنبعاثات  وإصدار 

املفتوح،  اإلحراق  التالية:  الخطرة  املامرسات  السياسات  متنع  أن  يجب 

واإلحراق يف األفران االسمنتية، واإلحراق املشرتك يف محطات توليد الطاقة 

التي تعمل عىل الفحم، وعمليات تحويل النفايات إىل طاقة، واملعالجة 

املشرتكة يف األفران االسمنتية، وإعادة التدوير الكيميائية.

توفري متويل جديد وإضايف ومستدام ومالئم بغية تطبيق االتفاقية وإلزام  	3.

قطاع صناعة املواد الكيميائية واملواد البرتوكيميائية بتوفري التمويل من 

أجل منع ومعالجة التلوث الذي تسببه مواده.

تطبق مبدأ “امللوِّث هو من يدفع”، والذي يُلزم أن يجري اسرتداد تكاليف  	..

كافة التأثريات املرتبطة بصحة اإلنسان واملجتمع والبيئة التي يسببها إنتاج 

املواد البالستيكية واستخدامها وإلقاؤها واستريادها وتصديرها وذلك من 

خالل سياسات مثل مسؤولية املنتج املمتدة.

إىل  	5. باإلضافة  املدين،  للمجتمع  مفتوحة وشفافة وشاملة  تضمن مشاركة 

النوع  عىل  قامئة  النطاق  واسعة  عامة  مشاركة  لضامن  املوارد  تقديم 

االجتامعي واإلقليم، وخاصة يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط، 

مام يسمح للمنظامت التي تعنى بالشأن العام بأن تعمل مع الحكومات 

لضامن مقاربة تشاركية متعددة أصحاب املصلحة أثناء تطبيق االتفاقية 

وتطويرها عىل نحو أفضل يف املستقبل.

الحكومات واملجتمع  	.. التكنولوجيا إىل  املقدرات ونقل  لبناء  املوارد  تقدم 

املدين يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط.

االتفاقية، مبا يف ذلك أحكام  	.. امتثال لضامن فعالية تطبيق  آلية  تتضمن 

فيام يخص الوصول إىل العدالة.

البالستيكية  	2 املواد  ذلك  يف  مبا  البالستيكية،  املواد  أنواع  كافة  تتناول 

الحرارية، واملواد البالستيكية املتصلبة بالحرارة، واإليالستومر الحراري وما 

يرافقها من مواد كيميائية يجري استخدامها أو توليدها عىل امتداد دورة 

حياتها، باإلضافة إىل كافة أشكال التلوث البالستييك، مبا يف ذلك التلوث 

الناجم عن املواد البالستيكية امليكروية والنانوية.

ابتكار  	3 البالستيكية وتعزز  تنهي كافة االستخدامات غري األساسية للمواد 

مواد أكرث أمناً واستدامة القتصاد دائري خاٍل من املواد السامة.

تؤدي إىل إنتاج واستهالك مستدامني للمواد البالستيكية مع الرتكيز عىل  	.

التقليل من املواد البالستيكية والحد منها.

تتطلب تقديم تقارير وااللتزام بالشفافية فيام يخص أنواع وكميات املواد  	5

تعزيز  ذلك  )مبا يف  وتصديرها  واستريادها  إنتاجها  يتم  التي  البالستيكية 

استخدام رموز النظام املنسق )HS( للتجارة العاملية فيام يتعلق بكافة 

التحركات العابرة للحدود للمواد البالستيكية واملواد الكيميائية املرتبطة 

بها(، باإلضافة إىل توليد النفايات وتجميعها وإدارتها يف نهاية حياتها.

يف  	. املستخدمة  الكيميائية  املواد  يخص  فيام  بالشفافية  االلتزام  تتطلب 

البالستيكية  املواد  يف  كمكونات  واملستخدمة  البالستيكية  املواد  إنتاج 

بحيث يتم اإلفصاح عنها للجمهور العام وتواصل ذلك عىل امتداد سلسلة 

اإلمدادات من خالل وضع امللصقات التعريفية وتفعيل قواعد البيانات.

والسحب  	. الخطرة  الكيميائية  املواد  من  مجموعات  تحديد  إىل  تؤدي 

بشكل  سحبها  ليتم  األولوية  ذات  املجموعات  تتضمن  لها.  التدريجي 

اللهب  ومثبطات  الفينول  ثنايئ  االتفاقية:  يف  أسامئها  وتحديد  تدريجي 

املرُبْومة والبارفينات املكلورة والفثالت ومثبتات األشعة فوق البنفسجية 

.)PFAS( بنزوتريازول واملواد األلكلية املشبعة بالفلور

تؤدي إىل السحب التدريجي للسلع الخام البالستيكية السامة، والتي نادراً  	.

ما تجري إعادة تدويرها حيث تعد خطرة يف حال تم التخلص منها، مبا 

يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص البويل فينيل كلوريد )PVC( والبويل 

يوريثان والبويل ستريين والبوملريات املفلورة.

تضمن القضاء عىل إعادة التدوير السامة للمواد البالستيكية الراهنة التي  	.

القتصاد  انتقال سلس  لضامن  وذلك  كيميائية خطرة،  مواد  تحتوي عىل 

دائري غري سام.

عىل  	0. الصحية  تأثرياتها  ملعرفة  البالستيكية  املواد  تقييم  يتم  أن  تتطلب 

التحوط. وعىل غرار معاهدة  مبدأ  يتامىش مع  امتداد دورة حياتها، مبا 
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