االتفاقية بشأن التلوث
باملواد البالستيكية
نحو اتفاقية عاملية جديدة
ملكافحة التلوث باملواد
البالستيكية
يونيو/حزيران 2020

خلفية عامة
يعتبر التلوث باملواد البالستيكية من أكبر التهديدات البشرية التي
تواجه كوكبنا ،ومتثل حماية البيئة البحرية شاغال ً مشتركا ً
للبشرية بأسرها.
من بني حوالي  275مليون طن ننتجه سنويا ً من النفايات البالستيكية،
يتسرب ما يصل إلى  12مليون طن إلى محيطاتنا ،مما يؤثر تأثيرا ً سلبيا ً
كبيرا ً على مصادر كسب الرزق والنظم اإليكولوجية 1.لكن أثر هذا
اإلنتاج املتزايد باستمرار ،مقرونا ً باإلدارة املثقلة وغير الكافية للنفايات،
ال يقتصر على احمليطات فحسب ،بل نلمسه في كل بيئة من البيئات
على كوكب األرض 2،مما يسفر عما يقدر بنحو  13مليار دوالر من األضرار
البيئية السنوية التي تلحق بالنظم اإليكولوجية البحرية ،باإلضافة
إلى غير ذلك من اخلسائر االقتصادية والشواغل الصحية البشرية
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والبيئية اجلسيمة.
ونظرا ً لطبيعة أزمة التلوث باملواد البالستيكية أنها عابرة للحدود؛ فإنها
تتطلب استجابة عاملية متوائمة ومنسقة للتصدي لها كما ينبغي.
وقد احتل التلوث البحري باملواد البالستيكية في السنوات األخيرة مكانا ً
بارزا ً في األجندة الدولية .ففي إطار خطة التنمية املستدامة لعام
 ،2030ينص هدف التنمية املستدامة  14.1على ضرورة "منع التلوث
البحري بجميع أنواعه واحلد منه بدرجة كبيرة ،وال سيما الناجت عن
األنشطة البرية؛ مبا في ذلك احلطام البحري ،والتلوث باملغذيات ،بحلول
عام  ،"2025مما يجعل قضية التلوث باملواد البالستيكية على رأس
األولويات العاملية .كما سلطت جمعية األمم املتحدة للبيئة الضوء مرار ًا
وتكرارا ً على التلوث البحري باملواد البالستيكية في سلسلة من القرارات:
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القرار  :6/1احلطام البالستيكي واملواد البالستيكية الدقيقة
البحرية ( .)2014في جلستها االفتتاحية ،تشدد جمعية األمم املتحدة
للبيئة على أهمية النهج االحترازي ،وتدعو إلى اتخاذ إجراءات شاملة
حيال التلوث البحري باملواد البالستيكية ،وتطلب دراسة مستفيضة
5،4
للوقوف على املصادر الرئيسية والتدابير املمكنة.
القرار  :11/2النفايات البالستيكية واملواد البالستيكية الدقيقة
البحرية ( .)2016تدرك جمعية األمم املتحدة للبيئة أن التلوث البحري
باملواد البالستيكية "ميثل قضية متفاقمة وخطيرة تثير شواغل عاملية
وحتتاج إلى استجابة عاملية عاجلة" ،مؤكدة على احلاجة إلى تعريفات
وطالبة
نسقني ،ومشيرة إلى االفتقار إلى املوارد عبر املناطق،
ً
ورصد ُم َّ
تقييما ً من برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن فعالية االستراتيجيات
والنُّهج الدولية واإلقليمية 7،6.وفي أعقاب استعراض  18صكا ً دوليا ً و 36
صكا ً إقليمياً ،يخلص برنامج األمم املتحدة للبيئة إلى أن "االستراتيجيات
مقاربة مفككة ال تُعالِج مسألة
توفر
والنُهج املتخذة حاليا ً في احلَوكمة ّ
ً
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القمامة البحريّة من اللدائن واللدائن الدقيقة".

أعلى :يتزايد إنتاج المواد البالستيكية بمعدالت تنذر بالخطر ،ومن المقرر أن يتضاعف
أربعة أضعاف بحلول  .2050ويتسرب ما يصل إلى  12مليون طن من المواد البالستيكية
جسيم بالستيكي في البيئة البحرية.
إلى محيطاتنا كل سنة ،ويوجد بالفعل  51تريليون ُ
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القرار  :7/3النفايات واملواد البالستيكية الدقيقة البحرية
( .)2017تشدد جمعية األمم املتحدة للبيئة على "أهمية التخلص من
القمامة واجلسيمات البالستيكية الدقيقة في احمليطات على املدى
مشجعة اإلجراءات الوطنية والتعاون الدولي ،وتنشئ فريق
الطويل"،
ً
خبراء مفتوح العضوية مخصصا ً لدراسة خيارات مكافحة التلوث
البحري باملواد البالستيكية من جميع املصادر ،مبا في ذلك خيارات
10،9
االستجابة الدولية واالستراتيجيات والنُّهج امللزمة قانوناً.
القرار  :6/4النفايات البالستيكية واملواد البالستيكية الدقيقة
البحرية ( .)2019تؤكد جمعية األمم املتحدة للبيئة مجددا ً على أهمية
اإلزالة على املدى الطويل ملصادر تفريغ النفايات البالستيكية واملواد
البالستيكية الدقيقة في احمليطات ،وتشدد كذلك على "أهمية اإلدارة
األكثر استدامة للمواد البالستيكية طوال دورة حياتها من أجل زيادة
أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة ،مبا في ذلك على سبيل املثال ال
احلصر اقتصاد التدوير" ،وتوسع تفويض فريق اخلبراء ليشمل البحث عن
12،11
املوارد واآلليات الفنية واملالية وفعالية خيار االستجابة الدولية.

االتفاقية بشأن التلوث باملواد البالستيكية

عالوة على ذلك وفي هذه األثناء ،اعتمدت املنظمة البحرية الدولية
خطة لنفسها وهي خطة العمل ملكافحة النفايات البحرية
البالستيكية من السفن في  13،2018متخذة ً اخلطوات األولية للحد
من التلوث باملواد البالستيكية الناجمة عن السفن وقوارب الصيد.
وعلى صعيد مماثل ،اعتمدت اتفاقية بازل املتعلقة مبراقبة حركة
النفايات اخلطرة عبر احلدود والتخلص منها سنة  2019تعديالت تهدف
إلى املراقبة بشكل أدق لتحركات بعض النفايات البالستيكية
اإلشكالية عبر احلدود بتغيير وضعها من حيث املراقبة بحيث تخضع
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إلجراء "املوافقة املسبقة عن علم".
لكن يتضح بشكل متزايد أنه ملنع التلوث باملواد البالستيكية في
البيئات البحرية وغيرها من البيئات ،سيحتاج اجملتمع العاملي إلى صك
مخصص  -اتفاقية بشأن التلوث باملواد البالستيكية  -يتعامل مع دورة
احلياة الكاملة للمواد البالستيكية بداية من اإلنتاج والتصميم إلى منع
النفايات وإدارتها 16،15.وينبغي أن تُبنى هذه االتفاقية بشأن التلوث باملواد
وتكملها ،مما
البالستيكية على أطر العمل اإلقليمية والعاملية القائمة
ّ
يسمح لها باملساهمة ضمن نطاق كفاءاتها األساسية ،مع العمل
بطريقة أخرى على سد الفجوات الكبيرة التي يجب التصدي لها من
أجل اإلزالة على املدى الطويل ملصادر تفريغ امللوثات البالستيكية في
محيطاتنا وتشجيع اقتصاد دائري مأمون للمواد البالستيكية على أن
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يكون اقتصادا ً عادال ً ويحمي النظام املناخي.
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ركائز العمل
حددت الدول األعضاء العديد من اجملاالت التي تتطلب القيام بأنشطة ،والتي ميكن تصنيفها عموما ً ضمن أربع ركائز عمل تشكل اإلطار الهيكلي
واملفاهيمي لالتفاقية بشأن التلوث باملواد البالستيكية:

االتفاقية بشأن التلوث باملواد البالستيكية
الركيزة األولى
الرصد واإلبالغ

الركيزة الثانية
مكافحة التلوث باملواد البالستيكية

الركيزة الثالثة
التنسيق

الركيزة الرابعة
املساندة الفنية واملالية

الرصد واإلبالغ بشأن حالة البيئة ووضع التنفيذ

تدابير احلد من التلوث باملواد البالستيكية وتعزيز
اقتصاد دائري مأمون للمواد البالستيكية

التنسيق مع الصكوك الدولية واإلقليمية األخرى
املعنية باملوضوعات ذات الصلة

املساندة الفنية لواضعي السياسات واملساندة املالية
للبلدان النامية

املواءمة

–التعاريف

–املنهجيات (الرصد ،اإلبالغ)
–التنسيقات املوحدة

الرصد البيئي

–خطوط األساس (قاع البحر ،مياه البحر ،الشاطئ،
مجموعة الكائنات احلية ،املياه العذبة ،التربة)
املؤشرة
–األنواع األحيائية
ِّ

–تطور التلوث باملواد البالستيكية في البيئات البحرية
وغيرها من البيئات

اإلبالغ عن البيانات الوطنية
•اخملزونات واملصادر الوطنية:

-إنتاج املواد البالستيكية البكر واستخدامها

إنتاج املواد البالستيكية املعاد تدويرها واستخدامها-إدارة النفايات البالستيكية

-جتارة النفايات البالستيكية

-املصادر البرية

-املصادر البحرية

-املواد البالستيكية الدقيقة

•تطور االقتصاد الدائري والتسرب

اإلبالغ عن العمل الوطني

•تقدمي خطط العمل الوطنية

•االستعراض والتحديث بصورة دورية

التقييمات الدورية الشاملة

•التقدم احملرز نحو األهداف العاملية

•االستعراضات العلمية واالجتماعية االقتصادية
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األهداف العاملية

–اإلزالة على املدى الطويل ملصادر التفريغ

املصادر البحرية (مبا في ذلك معدات الصيد)
•املنظمة البحرية الدولية

فريق التقييم العلمي

•التقييمات الدورية الشاملة

–االقتصاد الدائري املأمون للمواد البالستيكية

•منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

•التقارير اخملصصة

•السياسات والتشريعات:

•اتفاقية بازل

•التقييمات الدورية الشاملة

خطط العمل الوطنية

األهداف والقيود السوقية-منع النفايات وإدارتها

-إعادة التدوير واألسواق الثانوية

•آليات التمويل املستدام

•االستثمارات في البنية التحتية

جتارة النفايات البالستيكية

•منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي
والصكوك اإلقليمية

املواد الكيميائية واملضافات
•اتفاقية ستوكهولم

•النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

•االلتزامات الدولية واإلقليمية

التنوع البيولوجي

املواد البالستيكية الدقيقة

•تضاف عمدا ً (مثالً :امليكروبيدات البالستيكية،
األسمدة)
•التآكل واالهتراء (مثالً :اإلطارات ،املنسوجات)
•سوء اإلدارة (مثالً :الكريات البالستيكية)

التوحيد القياسي

•االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي

•اتفاقية حفظ أنواع احليوانات البرية املهاجرة
•اللجنة الدولية لشؤون صيد احليتان

تغير املناخ

•اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيّر املناخ
•الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ

•التسمية

•تصميم املنتج والقيود على املضافات

الزراعة

•املعايير الصناعية الطوعية

تبادل املعارف عبر املناطق

•برامج االعتماد

إنتاج املواد البالستيكية البكر واستخدامها
•الضوابط الرقابية ومعايير اجلودة

•منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
•اتفاقيات البحار اإلقليمية والبرامج
•منظمات إدارة املصائد اإلقليمية

االستصالح والتلوث املوروث

فريق التقييم االجتماعي واالقتصادي
•التقارير اخملصصة

الوكاالت املسؤولة عن إدارة التنفيذ والوكاالت الثنائية
•املساعدة الفنية:

بناء القدرات والتدريبوضع السياسات-الرصد واإلبالغ

•تبادل أفضل املمارسات واملعارف

املوارد املالية وآليتها
•أنشطة التمكني:

بناء القدرات والتدريبوضع السياسات-الرصد واإلبالغ

-تدعيم املؤسسات

-املشاريع التجريبية واإليضاحية

•التكاليف اإلضافية

آلية التنفيذ واالمتثال
•إرشادات التنفيذ

•املساعدة للبلدان غير املمتثلة

•البروتوكوالت واملبادئ التوجيهية

وكالة التحقيقات البيئية

االتفاقية بشأن التلوث باملواد البالستيكية
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الركيزة  :1الرصد واإلبالغ
ميثل الرصد واإلبالغ عنصرا ً أساسيا ً في أي اتفاقية بيئية متعددة األطراف.
وسيكون الرصد واإلبالغ بشان حالة البيئة جانبا ً حيويا ً من االتفاقية بشأن
التلوث باملواد البالستيكية ،وعلى وجه اخلصوص التطور املتعلق مبؤشرين:
وجود امللوثات البالستيكية  -الرصد البيئي
وجود امللوثات البالستيكية ،مبعنى تطبيق نهج من القمة إلى القاعدة
لتتبع تطور املواد البالستيكية في البيئات البحرية وغيرها من البيئات مبرور
يبي ما
الوقت .وسيتعني على األطراف وضع إطار منسق للرصد البيئي ّ
سيتم رصده ،كقاع البحر أو مياه البحر أو الشاطئ أو مجموعة الكائنات
احلية أو النفايات العالقة في شباك الصيد أو األحياز األخرى كاملياه العذبة
والتربة .وبالتعاون مع فريق اخلبراء املشترك املعني باجلوانب العلمية حلماية
البيئة البحرية و/أو الهيئات األخرى اخملصصة ،سيتعني أيضا ً على الدول
تبي كيفية تنفيذ هذا الرصد ،وكيفية
األعضاء وضع منهجيات واضحة ّ
ومن الذي سيقوم بذلك وبأي معدل تواتر.
تنسيقهَ ،

6

أعلى :سيكون الرصد واإلبالغ عن وجود الملوثات البالستيكية في مختلف البيئات
عنصرا ً حاسما ً في االتفاقية الجديدة.

االقتصاد الدائري والتسرب  -اإلبالغ عن البيانات
املدخالت البالستيكية في البيئة ،مبعنى تطبيق نهج من القاعدة إلى
القمة لتتبع التقدم الوطني احملرز نحو اقتصاد دائري واحلد من التسرب.
وهذا سيتطلب اإلبالغ على امتداد دورة حياة املادة البالستيكية ،بداية من
اإلنتاج واالستخدام وانتهاء باجلمع وإعادة التدوير وإدارة النفايات
البالستيكية .كما سيسهل اإلبالغ عن البيانات الوطنية أيضا ً وضع
خطط العمل الوطنية وتنفيذها واستعراضها وحتديثها ،مما يسمح برصد
التقدم احملرز على الصعيد الوطني ،ورصده جماعيا ً على الصعيد العاملي.
وسوف حتدد كيفية تطور هذه العناصر مبرور الوقت جناح السياسات
والتدابير املتبعة أو إخفاقها ،مما يستنير به متخذو القرارات مستقبالً.
وهناك جزء كبير من عملية رصد البيئة البحرية يتم حاليا ً مبعرفة هيئات
ووكاالت ومشاريع وبرامج مخصصة بأسلوب مفتت وغير متسق ،مما
يتمخض عن حتديات كبيرة تتعلق مبوثوقية البيانات وقابليتها للمقارنة .أما
على صعيد اإلبالغ ،فهذه اآلليات تكاد تكون منعدمة .وبالتالي فإن واحدة
من أولى مهام األطراف ستتمثل في وضع وتنفيذ نظام منسق للرصد
واإلبالغ على أن يتضمن توحيدا ً للتعريفات واملنهجيات والتنسيقات
ألغراض حتديد خطوط األساس واخملزونات.
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الركيزة  :2منع التلوث باملواد البالستيكية
تتمثل األهداف اجلامعة لالتفاقية بشأن التلوث باملواد البالستيكية
فيما يلي:
 -1اإلزالة على املدى الطويل ملصادر تفريغ املواد البالستيكية في
األحياز البيئية (البر ،البحر ،اجلو)؛
 -2حتقيق اقتصاد دائري مأمون للمواد البالستيكية ،على أن يكون
اقتصادا ً عادال ً يحمي النظام املناخي.
ستحتل خطط احلد من التلوث باملواد البالستيكية على املستوى الوطني
 خطط العمل الوطنية إذا جاز التعبير  -صميم االتفاقية العاملية،بحيث تُترجم االلتزامات الدولية وتنص على سياسات وتدابير معينة
رشد هذه
اتُّخذت أو ستُ ّتخذ للحد من التلوث باملواد البالستيكية .وستُ ِّ
وتكملها املبادرات الرامية للتصدي للقضايا ذات الصلة باملواد
اخلطط
ّ
البالستيكية الدقيقة ،وستضمن التوحيد القياسي عبر سلسلة القيمة
اخلاصة باملواد البالستيكية.
خطط العمل الوطنية
إن خطط العمل الوطنية  -والتي من األنسب أن يشار إليها باسم خطط
احلد من التلوث باملواد البالستيكية  -ستشكل حجر الزاوية ألي اتفاقية
جديدة بشأن التلوث باملواد البالستيكية ،بحيث تترجم االلتزامات الدولية إلى
االتفاقية بشأن التلوث باملواد البالستيكية

أعلى :تشكل الكريّات اللبنات األساسية لصناعة المواد البالستيكية ،حيث تُصهر هذه
صب إلنتاج الغالبية العظمى من المنتجات البالستيكية ،ويتسرب منها إلى البيئة
الكريّات وت ُ
ّ
ما يصل إلى  230,000طن سنوياً.

تنفذ على املستوى الوطني.
سياسات وتشريعات،
متضمنة تدابير وحوافز َّ
ً
وسيتم تصميمها وفقا ً الحتياجات كل بلد وظروفه اخلاصة لكي تعكس
الواقع على األرض .فعلى سبيل املثال ،في بلد يضم مناطق ريفية كبيرة
تفتقر إلى البنية التحتية الالزمة إلدارة النفايات ،قد يختار واضعو السياسات
تطبيق مجموعة تدابير للتخلي عن املنتجات البالستيكية الشائعة أحادية
االستخدام مع تشجيع احللول التقليدية كبدائل ،على أن يقترن ذلك
باالستثمارات املستهدفة للجمع املنفصل امليسور واملنتظم للنفايات وإعادة
التدوير .واملتوقع من األطراف نشر خططهم املعنية باحلد من التلوث باملواد
البالستيكية في إطار التزاماتهم مبوجب االتفاقية ،واإلبالغ عن التنفيذ على
مدى إطار زمني معني ،واستعراض هذه اخلطط وحتديثها بشكل دوري .وسيتم
املتعهد بها في مواضع أخرى ،كما هو احلال
تضمني االلتزامات ذات الصلة
َّ
مبوجب الصكوك اإلقليمية والصكوك الدولية األخرى ،في خطط العمل
الوطنية بغية دمج جميع اإلجراءات في وثيقة واحدة ،بحيث تكون "وثيقة
خدمات موحدة" للعمل الوطني ضد التلوث باملواد البالستيكية .وينبغي أن
تتضمن خطط العمل الوطنية متطلب صياغة تشريعات سعيا ً إلى تطبيق
برامج لتوسيع مسؤولية اجلهات املنتجة ،ومستهدفات وطنية للحد من
التلوث باملواد البالستيكية.
املواد البالستيكية الدقيقة
التلوث باملواد البالستيكية الدقيقة األولية هو وصول املواد البالستيكية
إلى البيئة على هيئة قطع صغيرة ،ويشمل املواد البالستيكية الدقيقة
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املنبعثة أثناء دورة حياة املنتج من خالل التآكل واالهتراء (كإطارات
السيارات وعالمات الطرق واملنسوجات واألعشاب الصناعية وطالء
األبنية) ،أو من خالل االنسكابات العرضية (كالكريّات) ،أو نتيجة اإلضافة
قصدا ً (كامليكروبيدات البالستيكية في مستحضرات التجميل ومنتجات
التنظيف واألسمدة ذات معدالت االنطالق احملكومة) .وأما املواد
البالستيكية الدقيقة الثانوية فهي مشتقة من حتلل قطع أكبر من
احلطام البالستيكي متى وصل إلى البيئة .وتعتبر املواد البالستيكية
الدقيقة شكال ً جسيما ً من أشكال التلوث لم نبدأ في فهم آثاره إال قريباً.
فهي متتص امللوثات السامة ،حيث تؤوي تركيزات من ثنائي الفينيل املتعدد
الكلور وثنائي كلورو ثنائي فينيل ثالثي كلورو اإليثان (دي دي تي) أعلى
تركيزا ً من املياه احمليطة مبا يصل إلى  1,000,000مرة .ووجدت دراسة
2
حديثة ما يصل إلى  1.9مليون قطعة بالستيكية دقيقة في كل متر من
قاع البحر ،مع العلم بتأثر  2,249نوعا ً من النباتات واحليوانات وامليكروبات
على مستوى العالم نتيجة ذلك 19،18.وتلوِّث هذه امللوثات املأكوالت البحرية
املستهدفة باالستهالك البشري 20وتهدد صحة اإلنسان بطرق أخرى كما
هو احلال من خالل اجلسيمات النانوية واأللياف الدقيقة احملمولة في
الهواء 21.وعلى الرغم من وجود الكثير من اللوائح التنظيمية الوطنية
واإلقليمية التي تهدف إلى احلد من كميات أنواع معينة من املواد
البالستيكية الدقيقة املضافة قصداً ،إال أنه يلزم القيام مبا هو أكثر من
ذلك .وعلى الرغم من الشواغل املتعلقة بصحة اإلنسان والبيئة ،ال يوجد
أي صك متعدد األطراف حلظر أو فرض قيود شديدة على استخدام املواد
البالستيكية الدقيقة املضافة قصدا ً على مستوى العالم.
التوحيد القياسي
هناك قضية رئيسية أخرى تعوق التقدم نحو حتقيق أهداف االقتصاد
الدائري ،وهي االفتقار إلى املعايير واملقاييس العاملية بشأن املنتجات واملواد
املعاد تدويرها ،مما يقوِّض األسواق الثانوية واالقتصاد الدائري .وينبغي أن
تتناول االتفاقية بشأن التلوث باملواد البالستيكية هذه القضايا بشكل
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ممنهج من خالل مزيج من أنظمة التسمية وتصميم املنتجات وفرض
القيود على املضافات وإصدار شهادات االعتماد .وستعمل هذه األنشطة
على هيكلة وتنظيم سالسل القيمة العاملية للمواد البالستيكية ومتكني
ٍ
بنشاط كفاءة املوارد وأفضل املمارسات
نُهج متسقة من شأنها أن تشجع
واحلد من النفايات على املستويات الوطنية .باإلضافة إلى ذلك ،قد يرغب
األطراف في تفصيل قيود على السوق العاملية ،كفرض حظر على أنواع
معينة من البوليمرات واملضافات ،وفرض ضوابط على استخدام املضافات
السامة ،كاملواد الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد الصماء واملواد
املسببة للسرطان.
إنتاج املواد البالستيكية البكر واستخدامها
يعتبر حتقيق تخفيضات كبيرة في كمية املواد البالستيكية البكر التي
تُنتَج وتُستخدم أمرا ً ال بد منه للقضاء على املدى الطويل على االنبعاثات
في البيئات البحرية وغيرها من البيئات .وسيتطلب هذا سلسلة من
التدابير الرقابية التي يُتفاوض بشأنها على املستوى العاملي لوضع سقف
إلنتاج املواد البالستيكية البكر واستخدامها ،وتخفيضهما تدريجيّاً.
وينبغي أن تكون هذه التدابير مقرونة بتطبيق مواصفات جودة على
الكريّات والراتنجات البكر ،مما يسمح بإعادة التدوير في االقتصاد الدائري.
االستصالح والتلوث املوروث
باإلضافة إلى الوقاية ،سيكون تنسيق عملية تنظيف ما هو موجود
بالفعل في البيئة مهمة بالغة األهمية أيضاً .ففي الوقت الراهن ،ال جند
جهود االستصالح غير كافية فحسب ،بل أيضا ً متباينة وعدمية الفعالية
في كثير من األحيان على النطاقات الواسعة .وبالتالي سيتعني على
األطراف في االتفاقية التفاوض بشأن وضع البروتوكوالت واملبادئ
التوجيهية الالزمة الستصالح جميع األحياز البيئية (البر والبحر واجلو) مع
ضمان التكامل للمجتمعات املتأثرة.
وكالة التحقيقات البيئية

ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد ملنظمة األغذية والزراعة (مبا
معدات الصيد)،
في ذلك اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن وسم
ّ
إلى غير ذلك .وإذا نظرنا إلى هذه االتفاقيات في مجموعها ،جند أنها
تتخذ نُهجا ً متباينة بشأن بعض القضايا أو تنطوي على فجوات
تنظيمية كبيرة .وعلى صعيد مماثل ،جندها تفتقر أحيانا ً إلى الوضوح
بشأن أين تقع املسؤولية عن الرصد واإلبالغ واإلنفاذ ،ال سيما في
سياق معدات الصيد واختصاص التدابير األساسية من جانب املوانئ،
والتي تعتبر ضرورية من أجل نهج فعال ملعاجلة هذه املشكلة.
وستسعى االتفاقية اجلديدة بشأن التلوث باملواد البالستيكية إلى
إزالة الفجوات التنظيمية وضمان االتساق والتنسيق.
جتارة النفايات البالستيكية وإدارتها
يتم تداول كميات كبيرة من النفايات البالستيكية دوليا ً مع قدر
محدود من الشفافية واملساءلة بشأن املعاجلة النهائية لها .وهناك
العديد من الصكوك التي تنظم هذه التجارة الدولية جزئياً ،مبا فيها
اتفاقية بازل ( ،)1989واملنظمات االقتصادية كمنظمة التعاون
والتنمية في امليدان االقتصادي ،والعديد من االتفاقات اإلقليمية.
وينبغي أن تعمل االتفاقية اجلديدة بشأن التلوث باملواد البالستيكية
مع هذه الصكوك لضمان أن تكون األنشطة املتعلقة بتجارة النفايات
البالستيكية متسقة ومتكاملة ،مما يقضي على التسرب في البيئات
البحرية وغيرها من البيئات ،مع ضمان توافق املعاجلة النهائية مع
االقتصاد الدائري املأمون للمواد البالستيكية.

أعلى :حظي اإلنتاج واالستهالك غير المستدامين للمواد البالستيكية بمساندة من تصدير
النفايات إلى البلدان منخفضة التكاليف من حيث الطاقة والعمالة ،مع ما لذلك من آثار مدمرة
على النظم اإليكولوجية والعمال والمجتمعات المحلية حول العالم.

الركيزة  :3التنسيق
هناك العديد من املعاهدات واالتفاقيات احلالية التي رمبا تتخذ ،أو
تعمل بنشاط على اتخاذ ،خطوات ملعاجلة جوانب التلوث باملواد
البالستيكية ،حيث تغطي موضوعات تتراوح من معدات الصيد إلى
جتارة النفايات البالستيكية.
لكن هناك افتقارا ً إلى الترابط والتنسيق بني تدابير التصدي للتلوث
باملواد البالستيكية في البر والبحر .وبالتالي فهناك حاجة إلى
التنسيق مع الصكوك الدولية واإلقليمية األخرى ،وينبغي أن يكون
هذا عنصرا ً محوريا ً في حوكمة االتفاقية اجلديدة بشأن التلوث باملواد
البالستيكية ،وذلك بتعزيز التعاون الفعال واالتساق ،مع االعتراف التام
في الوقت نفسه بأن هذه هيئات منفصلة لكل منها تفويضها
واختصاصها.
املصادر البحرية (مبا في ذلك معدات الصيد)
هناك العديد من االتفاقيات البيئية متعددة األطراف التي تنظم
املصادر البحرية للتلوث البحري باملواد البالستيكية ،حيث تستهدف
التلوث الناجم عن سفن الصيد ،والسفن السياحية ،واملنصات
البحرية ،واملوانئ وعمليات الشحن ،من بني مصادر أخرى .واجلدير بالذكر
أن هذه االتفاقيات تندرج غالبا ً ضمن اختصاص املنظمة البحرية
الدولية ومنظمة األغذية والزراعة ،وتشمل االتفاقية الدولية ملنع
التلوث الناجم عن السفن (اتفاقية ماربول  ،)78/73واتفاقية
وبروتوكول لندن ،واالتفاقية بشأن التدابير التي تتخذها دولة امليناء،
االتفاقية بشأن التلوث باملواد البالستيكية

املواد الكيميائية واملضافات
تتألف املواد البالستيكية بشكل أساسي من أنواع مختلفة من املواد
الكيميائية ،والتي تشمل املضافات .واملضافات هي املواد الكيميائية
التي تضاف إلى البوليمرات على امتداد سلسلة اإلمداد لتغيير
خواصها الفيزيائية أو احلرارية أو الكهربائية أو اجلمالية .ومع أنها
اعتُبرت تاريخيا ً مواد خاملة من حيث التفاعالت الكيميائية احليوية،
صار معروفا ً لنا اآلن أن العديد من هذه املواد الكيميائية واملضافات
سام لصحة اإلنسان وقادر على اختراق األغشية البيولوجية وتعطيل
العمليات الفسيولوجية .وبإمكان هذه السمية تقويض األسواق
الثانوية لكريات ما بعد االستهالك واالقتصاد الدائري املأمون للمواد
البالستيكية .واستجابة لهذا الشاغل ،توجد العديد من االتفاقيات
التي تقيد وتنظم أنواع املواد الكيميائية املنتَجة وكمياتها ،مبا في ذلك
أثناء تصنيع البالستيك ،وتشمل اتفاقية ستكهولم للملوثات
العضوية الثابتة ( ،)2001وهي اتفاقية ملزمة قانوناً ،والنهج
االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية ،وهو إطار سياسات
غير ملزم .لكن الغالبية العظمى من مضافات البالستيك تقع خارج
نطاق اتفاقية ستكهولم ،وما زالت هناك درجة ملحوظة من التعتيم
حول املواد الكيميائية واملضافات املستخدمة في إنتاج البالستيك
برمته .ويترتب على غياب االلتزام باإلفصاح عن املعلومات املتعلقة
ّ
باملواد التي حتتويها املنتجات البالستيكية واإلبالغ عن املضافات
املعينة املستخدمة على امتداد سلسلة اإلمداد ،مقرونني مبحدودية
فهم اآلثار الصحية ،أن صارت الصكوك املوجودة حاليا ً غير فعالة في
حماية صحة اإلنسان والبيئة وتعزيز اقتصاد دائري مأمون للمواد
البالستيكية .وستعمل االتفاقية اجلديدة بشأن التلوث باملواد
البالستيكية على معاجلة أوجه القصور املذكورة من خالل مراقبة
استخدام جميع املضافات في البالستيك على أساس املبدأ االحترازي.
التنوع البيولوجي
تلعب بعض االتفاقيات متعددة األطراف بشأن التنوع البيولوجي
واحملافظة على األنواع دورا ً في التخفيف من آثار التلوث  -مبا في ذلك
التلوث باملواد البالستيكية  -على األنظمة الطبيعية ،وتتبُّع تطور
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املؤشرة وتأثيره عليها .وهذا يشمل
البالستيك في األنواع األحيائية
ِّ
االتفاقية بشأن بالتنوع البيولوجي ،ومعاهدة احملافظة على األنواع
املهاجرة ،واللجنة الدولية لشؤون صيد احليتان ،وغيرها.
تغير املناخ
يتمتع البالستيك بأثر كبير وسريع النمو من حيث انبعاثات غازات الدفيئة،
بشكل أولي في مرحلة إنتاجه وبشكل ثانوي عند حرقه وحتلله .كما يفاقم
البالستيك اضطرابات املناخ بشكل كبير في أماكن كثيرة (فعلى سبيل
املثال :تسد األكياس البالستيكية املصارف ،مما يؤدي إلى تفاقم تبعات
السيول؛ وتقوض األضرار التي تلحقها املواد البالستيكية بالشعاب
املرجانية النظم اإليكولوجية اجملهدة مناخيا ً التي تعتمد عليها
االقتصادات احمللية) .ووفقا ً التفاق باريس املعتمد مبوجب اتفاقية األمم
املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ ،ال بد من إدارة دورة حياة املواد
البالستيكية لتحقيق التحييد الصافي ألثر انبعاثات الكربون بحلول
 .2050وسيتطلب هذا وغيره من اإلجراءات األخرى الرامية إلى احلد من
التأثير املناخي للبالستيك تنسيقا ً واضحا ً بني خطط العمل الوطنية
واملساهمات احملددة وطنيا ً مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير
املناخ .وعلى صعيد مماثل ،ينبغي على الهيئات العلمية املنضوية في
االتفاقية أن تنسق مع الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ
لضمان احملاسبة الدقيقة ،في الوقت املناسب ،آلثار البالستيك على املناخ.
الزراعة
البالستيك الزراعي هو املواد البالستيكية املستخدمة في اإلنتاج الزراعي
واملبيعات الزراعية ،ويشمل أفالم الدفيئة ،وأغطية الصوامع واألكياس،
وأنظمة الري ،وحبيبات املغذيات ،واألنفاق ،واألغطية .ويتم إنتاج وتداول
واستخدام مئات اآلالف من األطنان سنويا ً ألغراض تتراوح من إيقاف منو
األعشاب الضارة والتسميد إلى احلماية من الطقس القاسي والنقل.
وباإلضافة إلى الشواغل العامة بشأن عدم قابلية إعادة التدوير والتخلص
غير املالئم ،أكدت الدراسات احلديثة أن فرش املهاد حول النباتات واألسمدة
البالستيكية الدقيقة ميكنها التسبب في تدهور األنظمة اإليكولوجية
األرضية وتقليل إنتاجية احملاصيل على مدى أطر زمنية أطول ،مما يشكل
تهديدات خطيرة لألمن الغذائي العاملي .وعلى الرغم من هذه الشواغل
املتزايدة ،ما زال استخدام البالستيك الزراعي غير خاضع للتنظيم من قِبل
منظمة األغذية والزراعة أو أي هيئة تنظيمية أخرى معنية.
تبادل املعارف عبر املناطق
تتفاوت اتفاقيات وبرامج البحار اإلقليمية الثماني عشرة التي تتناول
22
مصادر التلوث البرية من حيث نطاقها وهيكلها القانوني وفعاليتها.
ومع ذلك فهي متثل مختبرات إقليمية مهمة قادرة على تعزيز التعاون
اإلقليمي للتصدي للقضايا اخلاصة بكل منطقة ،وبالتالي ينبغي تعزيزها،
حيثما أمكن ،وتبادل املعارف فيما بينها.

أعلى يمين :للتعاون والتنسيق على المستوى العالمي أهمية حاسمة
للتصدي لمشكلة التلوث العابر للحدود بالمواد البالستيكية.
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الركيزة  – 4املساندة الفنية واملالية
سوف تتطلب االتفاقية بشأن التلوث باملواد البالستيكية موارد فنية
ومالية لتحقيق أهدافها .فباإلضافة إلى توفير املوارد الالزمة إلنشاء
أمانة عامة ،ستكون هناك حاجة إلى موارد فنية ومالية إضافية ملساندة
عملية اتخاذ القرارات ومساعدة البلدان النامية واالقتصادات التي متر
مبرحلة انتقالية.
فرق التقييم العلمي
أدركت جمعية األمم املتحدة للبيئة "احلاجة املاسة إلى النظر في تعزيز
الترابط بني العلوم والسياسات والتنسيق والتعاون واحلوكمة على
الصعيد العاملي" و "تعزيز الترابط بني العلوم والسياسات على جميع
23
املستويات وبذل مزيد من اجلهد لدعم النُهج القائمة على العلوم".
وهذا يشمل حتسني "فهم مصير النفايات البحرية وتوزيعها وأثرها" وتعزيز
"اإلجراءات احمللية والوطنية واإلقليمية والعاملية بشأن منع وإلغاء التخلص
من القمامة في البيئة البحرية" 24.وينبغي أن تستند عملية اتخاذ
القرارات السياسية مبوجب االتفاقية بشأن التلوث باملواد البالستيكية إلى
أفضل ما توصلت إليه العلوم ،حيث جتمع بني اخلبرات ذات الصلة في فرق
دائمة للتقييم العلمي ،مبا في ذلك  -على سبيل املثال  -فريق اخلبراء
املشترك املعني باجلوانب العلمية حلماية البيئة البحرية.
فرق التقييم االجتماعي واالقتصادي
ينبغي أن ي ِ
رشد التقييم االجتماعي واالقتصادي عملية اتخاذ القرارات
ُ
املتعلقة بالسياسات ،ويتيح فهما ً أدق لآلثار املترتبة على الوضع الراهن
والتقاعس ومختلف التدابير التي هي محل نظر من حيث التكاليف
وكالة التحقيقات البيئية

واألثر االقتصادي ،فضال ً عن اآلثار االجتماعية على العمال واألسر
املعيشية واملساواة بني اجلنسني وحقوق السكان األصليني ،ضمن غير
ذلك من االعتبارات.
الوكاالت املسؤولة عن إدارة التنفيذ والوكاالت الثنائية
هناك الكثير من األنشطة احلالية املضطلَع بها ملعاجلة التلوث البحري
ينفذ من خالل
باملواد البالستيكية على املستويني اإلقليمي والعاملي َّ
الوكاالت املسؤولة عن إدارة التنفيذ والوكاالت الثنائية .وينبغي دمج هذا
الهيكل القائم في االتفاقية بشأن التلوث باملواد البالستيكية على هيئة
مساعدة فنية تستند إلى اخلبرة الفنية املوجودة لدى الوكاالت املسؤولة
عن إدارة التنفيذ والوكاالت الثنائية من حيث بناء القدرات والتدريب ،ووضع
السياسات ،والرصد واإلبالغ .عالوة على ذلك ،ينبغي تبادل أفضل
املمارسات واملعارف وتعزيزهما على نطاق أوسع.
املوارد املالية وآليتها
يجب أن تشتمل أي اتفاقية عاملية على آلية لتقدمي املساندة املالية
للبلدان النامية واالقتصادات التي متر مبرحلة انتقالية للمساعدة في
التنفيذ واالمتثال .وميكن تقسيم هذه املوارد املالية إلى )1( :أنشطة
التمكني ،مبعنى األنشطة الالزمة لتمهيد الطريق أو للتمكني من
االمتثال ،مبا في ذلك بناء القدرات والتدريب ،ووضع السياسات ،والرصد
واإلبالغ ،وتعزيز املؤسسات ،واملشاريع التجريبية واإليضاحية؛ و ()2
التكاليف اإلضافية ،مبعنى التكاليف املتفق عليها فيما يتعلق باالمتثال
لاللتزامات اجلديدة .وينبغي أن جتمع هذه اآللية املالية بني مصادر متويل
متعددة وتضمن تفعيل مبدأ "امللوث يدفع التكلفة" 25.ومن أجل حتقيق
متويل مستدام إلدارة النفايات البالستيكية ،سيتعني على احلكومات
االتفاقية بشأن التلوث باملواد البالستيكية

البلدية والوطنية اعتماد تدابير اقتصادية وغيرها من التدابير على صعيد
املوازنة .وحتقيقا ً لهذه الغاية ،يجب أن تصبح إدارة النفايات البالستيكية
مكتفية ذاتيا ً على املستويني احمللي والوطني ،بحيث تكون ممولة في الغالب
من اجلهات الفاعلة االقتصادية (الصناعات) التي جتني ربحا ً من وراء
استخدام املواد البالستيكية .يجدر الذكر بأن توفير املوارد املالية يرتبط
بإيجاد اآللية املالية الالزمة إليصالها ،وهو األمر الذي يتطلب املزيد من
املناقشة والتفصيل اعتمادا ً على اخلبرة والدروس املستفادة من مختلف
اآلليات املالية القائمة في االتفاقيات البيئية متعددة األطراف األخرى
وتقييم فعاليتها في مكافحة التلوث باملواد البالستيكية.
آلية التنفيذ واالمتثال
من أجل املساعدة على التنفيذ واالمتثال ألحكام االتفاقية بشأن التلوث
باملواد البالستيكية ،ينبغي إنشاء آلية (جلنة) مخصصة ،مبا في ذلك توفير
مساندة إضافية للبلدان غير املمتثلة.
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خامتة

هناك زخم سياسي متزايد للتوصل إلى اتفاقية عاملية جديدة تتصدى لدورة احلياة الكاملة للمواد البالستيكية ،وذلك كما يتضح من اجملموعة املتزايدة
باستمرار من االتفاقيات واإلعالنات واملبادرات واملعاهدات الدولية التي عززت وأعطت األولوية للتدابير الرامية إلى حتقيق هذه الطموحات ،وتشمل العديد
من اإلعالنات اإلقليمية والوزارية رفيعة املستوى التي صدرت مؤخراً ،مبا في ذلك:
•اإلعالن الوزاري لبلدان الشمال األوروبي بشأن الدعوة إلى اتفاقية
عاملية ملكافحة النفايات البالستيكية واملواد البالستيكية الدقيقة
البحرية ،أبريل/نيسان  .2019ويشجع هذا اإلعالن "… اجلهات الفاعلة
األخرى املهتمة على االنضمام إلى الدعوة إلى اتفاقية عاملية جديدة
واملشاركة بفعالية في فريق اخلبراء اخملصص مفتوح العضوية الذي
26
أنشأته جمعية األمم املتحدة للبيئة.
•اعتماد إعالن سانت جونز للجماعة الكاريبية ،يوليو/متوز ،2019
الذي ينص على اآلتي" :يؤكد رؤساء احلكومات… على احلاجة املاسة إلى
التوصل إلى اتفاقية عاملية للتصدي للتلوث بالبالستيك واملواد
البالستيكية الدقيقة ،وفي هذا الصدد يشيرون إلى القرار  7/3الصادر عن
جمعية األمم املتحدة للبيئة ( ،)2017والطموح طويل األمد إلى القضاء
27
على عمليات تفريغ النفايات واملواد البالستيكية الدقيقة في احمليطات".

في الدورة اخلامسة جلمعية األمم املتحدة للبيئة ،واملقرر حاليا ً
عقدها في فبراير/شباط  ،2021سيجتمع املندوبون من كافة
أنحاء العالم مرة أخرى ملناقشة اخلطوات التالية بشأن احلوكمة
العاملية في خضم نداءات متزايدة من الوزراء والعواصم واملناطق
للتوصل إلى اتفاقية جديدة ملزمة قانونا ً بشأن التلوث باملواد
البالستيكية ،وهي فكرة حتظى بتأييد واسع ضمن فريق اخلبراء
املشكل الستعراض خيارات االستجابة الدولية.
ّ

•محصلة الدورة السابعة عشرة للمؤمتر الوزاري األفريقي املعني بالبيئة،
ّ
نوفمبر/تشرين الثاني  .2019إعالن ديربان بشأن اتخاذ إجراءات من أجل
االستدامة البيئية واالزدهار في الدول األفريقية" :نلتزم مبساندة العمل
العاملي ملكافحة التلوث باملواد البالستيكية ،وهو ما سيتطلب املزيد من
العمل من أجل االنخراط بشكل أكثر فعالية في مسائل احلوكمة العاملية
املتعلقة بالتلوث باملواد البالستيكية ،مبا في ذلك تعزيز االتفاقيات القائمة
وخيار التوصل إلى اتفاقية عاملية جديدة بشأن التلوث باملواد
28
البالستيكية".
•خطة عمل االقتصاد الدائري اجلديدة لالحتاد األوروبي ،مارس/آذار
 ،2020والتي تنص على اآلتي" :ستقود املفوضية [األوروبية]  ...اجلهود على
املستوى الدولي للتوصل إلى اتفاقية عاملية بشأن املواد البالستيكية،
وتشجع اعتماد نهج االقتصاد الدائري لالحتاد األوروبي بشأن املواد
29
البالستيكية.

ومن األهمية مبكان أن تساند الدول األعضاء في جمعية األمم
املتحدة للبيئة الدعوة إلى تشكيل جلنة تفاوض حكومية
دولية أو هيئة معادلة للشروع دون إبطاء في املفاوضات بشأن
عناصر وتصميم االتفاقية بشأن التلوث باملواد البالستيكية،
التي تعتبر الوسيلة الوحيدة الفعالة والقابلة للتطبيق
للتعامل مع التلوث باملواد البالستيكية وإنقاذ محيطاتنا.

للمزيد من املعلومات:
تيم غرابييل
محام أول
وكالة التحقيقات البيئية
timgrabiel@eia-international.org
+33 6 32 76 77 04

ديفيد أزوالي
محام أول
مركز القانون البيئي الدولي
dazoulay@ciel.org
+41 78 75 78 756
نيل تانغري
مدير العلوم والسياسات
التحالف العاملي لبدائل محارق النفايات
neil@no-burn.org
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 .Prata, J. C. (2018) .21املواد البالستيكية الدقيقة احملمولة في الهواء :تبعات على صحة
اإلنسان؟ التلوث البيئي ،234 ،ص  .126-115متوفر هنا
 .22برنامج األمم املتحدة للبيئة .مكافحة النفايات البالستيكية واملواد البالستيكية الدقيقة
هج احلوكمة الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة.
البحرية :تقييم لفعالية استراتيجيات ون ُ ُ
(نيروبي ،مايو/أيار .UNEP/AHEG/2018/1/INF/3. pp.44-55 .)2018
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 .24برنامج األمم املتحدة للبيئة ،القرار  :6/4النفايات البالستيكية واملواد البالستيكية الدقيقة
البحرية( .نيروبي ،مارس/آذار  .UNEP/EA.4/Res.6 .)2019متوفر هنا
 .25ميكن أن يشكل النهج املتكامل في اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات ،الذي اعتمدته
جمعية األمم املتحدة للبيئة في دورتها األولى ،منوذجا ً لتطوير هذه اآللية املالية بركائزها الثالث
املتمثلة في التعميم ،وإشراك الصناعة ،والتمويل اخلارجي اخملصص :برنامج األمم املتحدة للبيئة
( ،)2012مقترح املدير التنفيذي بنهج متكامل لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات
 .26التعاون بني بلدان الشمال األوروبي .)2019( .اإلعالن الوزاري لبلدان الشمال األوروبي بشأن الدعوة
إلى اتفاقية عاملية ملكافحة النفايات البالستيكية واملواد البالستيكية الدقيقة البحرية .املوقع
اإللكتروني الرسمي للتعاون بني بلدان الشمال األوروبي .مت االطالع في  23مارس/آذار  .2020متوفر
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 .Market Screener (2019) .27اجلماعة الكاريبية :البيان الصادر في ختام االجتماع العادي األربعني
ملؤمتر رؤساء حكومات اجلماعة الكاريبية .املوقع اإللكتروني لـ  .Market Screenerمت االطالع في 30
مارس/آذار  .2020متوفر هنا
 .28املؤمتر الوزاري األفريقي املعني بالبيئة .تقرير اجلزء الوزاري( .ديربان ،نوفمبر/تشرين الثاني .)2019
ّ
 .AMCEN/17/9متوفر هنا
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