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نظرة الشبكة الدولية للقضاء عىل امللوثات بشأن 
الضوابط العاملية الخاصة باملواد البالستيكية

نوفمرب 2021

يهدد إنتاج املواد البالستيكية واستخدامها وإدارتها يف نهاية حياتها كالً من البيئة وصحة اإلنسان من خالل التعرض إىل مواد 

كيميائية خطرة. يجب إعطاء األولوية لحامية املرأة والطفل واملجتمعات يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط والذين 

يعدون عرضة لخطر تأثري املواد البالستيكية عىل وجه الخصوص. تقر الشبكة الدولية للقضاء عىل امللوثات )IPEN( بالحاجة 

إىل اتفاقية عاملية جديدة تتناول املواد البالستيكية واملواد الكيميائية املرتبطة بها. وينبغي أن تتضمن هذه االتفاقية موارد 

مالية مستدامة جديدة وإضافية وأن تكّمل املعاهدات وأطر العمل الدولية القامئة. كام يجب أن تقر املفاوضات بأهمية 

عدم تحويل األموال بعيداً عن االلتزامات الخاصة بالتلوث الكيميايئ القديم مثل إدارة مخزون مركبات ثنايئ الفينيل متعدد 

الكلور )PCB( وبالقيود املفروضة عىل تجارة نفايات امللوثات العضوية الثابتة وذلك لصالح اتفاقية جديدة.

العالج  واملالية، وتوفر سبل  القانونية  املسؤولية  امللّوثني  قانوناً  وامللزمة  الجديدة  العاملية  االتفاقية  أن تحّمل هذه  يجب 

للمجتمعات املترضرة، وتقلل من التأثريات السامة للمواد البالستيكية وإضافاتها السامة عىل التمتع بحقوق اإلنسان طوال 

دورة حياتها، وخاصة عىل املجتمعات التي تكون مسؤوليتها بالحد األدىن يف إنتاج املواد البالستيكية. تعيق الزيادة املتوقعة 

يف إنتاج املواد الكيميائية والبالستيكية من تحقيق أهداف التنمية املستدامة لعام 2030. حيث يتطلب التفاوض بشأن 

االتفاقية املشاركة الجادة املفتوحة والشفافة والشاملة للمجتمع املدين واملجتمعات األكرث ترضراً بالتأثريات الضارة للمواد 

البالستيكية.

 – حياتها  دورة  امتداد  عىل  البالستيكية  للمواد  السامة  التأثريات  عىل  القضاء  الجامع:  الهدف 

اإلنتاج واالستخدام والتخلص.
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االستخدام:

للمواد  السلبية  والبيئية  الصحية  التأثريات  من  الحد  بغية 

البالستيكية، يجب تحديد االستخدامات الرضورية والتخلص 

املواد  تكون  أن  ويجب  الرضورية.  غري  االستخدامات  من 

البالستيكية املتبقية خالية من املواد الكيميائية الخطرة وأن 

تكون مصممة لتكون متينة وقابلة إلعادة االستخدام.

الشفافية:

الكيميائية  باملواد  املتعلقة  البيانات  تكون  أن  يجب 

املستخدمة واملضافة إىل املواد البالستيكية متاحة للجمهور 

واإلرشــادات  امللصقات  ذلك  ويشمل  حياتها،  دورة  طوال 

التعريفية، وصحائف بيانات سالمة املواد، وقواعد البيانات. 

إنتاجها  يتم  التي  البالستيكية  املواد  كميات  رصد  ويجب 

البيانات  وإتاحة  منها  والتخلص  وتصديرها  واستريادها 

للجمهور.

متويل التطبيق واالمتثال:

مستدامة  مالية  موارد  الجديدة  االتفاقية  تولّد  أن  يجب 

الفني  الدعم  تتضمن  بحيث  للتطبيق،  وإضافية  جديدة 

وبناء املقدرات وذلك من أجل تقديم الدعم للبلدان النامية 

والبلدان التي مير اقتصادها مبرحلة انتقالية. ينبغي أن يكون 

املجتمع املدين قادراً عىل الحصول عىل التمويل. ويجب وضع 

آلية للمراجعة واالمتثال لضامن تحقيق أهداف االتفاقية.

اإلنتاج:

يتمثل الحل األسايس لتناول تأثري املواد البالستيكية يف تقليل 

اإلنتاج وحظر استخدام وإضافة مواد كيميائية خطرة. يؤدي 

الوقود األحفوري إىل راتنجات بالستيكية وإضافات  تحويل 

إىل انبعاثات سامة يف املجتمعات املحيطة. ال ميكن للمواد 

البالستيكية التي يتم إنتاجها بواسطة إضافات سامة، سواء 

كانت قامئة عىل الوقود األحفوري أم ال، أن تكون جزءاً من 

كام  منها.  التدريجي  التخلص  ويجب  الدائري”  “االقتصاد 

ينبغي أن تضمن برامج مسؤولية املنتجني املمتدة، من خالل 

الرضائب والرسوم وبرامج إعادة الودائع، بأن يتحمل منتجو 

املواد البالستيكية املسؤولية الكاملة عن تأثريات منتجاتهم 

عن  مالياً  مسؤولني  يكونوا  وأن  حياتها  دورة  امتداد  عىل 

تقليلها.

نهاية الحياة:

الحالية  البالستيكية  املواد  مخزونات  إدارة  تؤدي  أال  يجب 

أو  بالستيكية  قاممة  أو  سامة  كيميائية  مواد  انبعاث  إىل 

تدوير  إعادة  تنحرص  أن  ويجب  املناخ.  تغري  يف  املساهمة 

التي ال تحتوي عىل مواد كيميائية  بتلك  البالستيكية  املواد 

)أي  الدائرية  غري  البالستيكية  املواد  تحديد  وينبغي  سامة. 

تلك التي تحتوي عىل إضافات سامة( وفصلها والتخلص منها 

بشكل آمن. يجب منع تصدير النفايات البالستيكية بغرض 

وإعادة  الجمع  أنظمة  إىل  التمويل  وتقديم  منها  التخلص 

التدوير الوطنية الفعالة. ال يعترب إحراق النفايات البالستيكية 

أو الوقود املشتق املرتبط بها بغرض الحصول عىل الطاقة يف 

االحرتاق  تقنيات  بواسطة  أو  املحارق  أو  االسمنتية  األفران 

األخرى عىل أنه دائري أو متجدد أو مستدام ويجب حظره.
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يجب أن تغطي اتفاقية املواد البالستيكية والكيميائية الجديدة النواحي التالية:


