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 متهيد

لقد عزز �لبال�شتيك �قت�شادنا لكونه مادة مرنة للغاية، د�ئمة ورخي�شة. وي�شتخدم لتغليف �ملو�د �لغذ�ئية و�أكيا�س 

�ل�شيار�ت  غيار  قطع  �إىل  باالإ�شافة  �لذكية،  و�لهو�تف  و�ملالب�س  �للعب  مثل  �ال�شتهالكية  و�ملنتجات  �لت�شوق، 

و�الأجهزة �لطبية و�أ�شياء �أخرى كثرية. وقد �أ�شبحت �ملو�د �لبال�شتيكية مادة �أ�شا�شية يف كل جماالت �القت�شاد، 

وال ميكننا �أن نت�شور عاملا بدونها بعد �الآن. غري �أن ��شتخد�مها �ملكثف �أدى �أي�شا �إىل ظهور م�شكلة عاملية كبرية 

ذ�ت تد�عيات بيئية و�قت�شادية و�جتماعية و�شحية يلزم �لت�شدي لها مبزيد من �حلزم.

يف  �ملطاف  نهاية  يف  فت�شب  حمليا  معاجلتها  �أو  حت�شيلها  يتم  ال  �لتي  �لبال�شتيكية  �لنفايات  من  �لكثري  وهناك 

�ملحيط حيث تبد�أ باالنق�شام �إىل قطع �أ�شغر فاأ�شغر، وميكن �لعثور على هذه �جل�شيمات �لدقيقة يف كل �مل�شطحات 

�لبحر،  �أعماق  �لقطبي ورو��شب  �جلليد  و�الأنهار، وحتى يف  �لنائية  �جلبلية  �لبحري�ت  ذلك  مبا يف  �لكبرية  �ملائية 

نهاية  يف  �أننا  ندرك  عندما  نتفاجاأ  �أن  ينبغي  ال  لذلك  �لغذ�ئية،  �ل�شل�شلة  �إىل  وتت�شلل  �الأ�شماك  تتناولها  حيث 

�إن �شح �لتعبري. �ملطاف نتناول قمامتنا �لبال�شتيكية 

تكن  ومل  بفعالية.  �مل�شكلة  ملعاجلة  كافية  غري  �لبال�شتيكي  �لتلوث  مع  للتعامل  �حلالية  �لدولية  �لتد�بري  �إن 

�ل�شر�كات  �أو  �لطوعية  �لعمل  خطط  وال  �لبحر،  يف  �لبال�شتيكية  �لنفايات  �إلقاء  حتظر  �لتي  �لقانونية  �الأحكام 

�لنفايات  كمية  من  للحد  كافية  �لبحرية  �لقمامة  �أو  �لنفايات  �إد�رة  جمال  يف  �لعاملة  �ملتعددة  �ملعنية  �جلهات  بني 

�لبال�شتيكية �لتي ت�شل �إىل �ملجال �لبحري.

�مل�شكلة  �شتزد�د  �لربية،  م�شادرها  يف  �لبال�شتيكية  �لنفايات  ت�شتهدف  و��شع،  نطاق  على  جهود  وبدون 

�لناجع  �حلل  فاإن  لذلك،  �ملقبلة.  �لعقود  يف  كبري  ب�شكل  �لبال�شتيك  �إنتاج  ن�شبة  ترتفع  �أن  �ملتوقع  ومن  �شوء. 

 80% و�لوحيد للم�شكلة هو وقف �لنفايات �لبال�شتيكية من دخول �ملحيطات يف �ملقام �الأول. ومبا �أن �أكرث من 

من �حلطام �لبحري �لبال�شتيكي ناجت عن م�شادر برية، �أ�شبح من �لو��شح �أن هذه �مل�شادر هي �لتي يجب معاجلتها 

باأق�شى قدر من �حلزم.

�الأمام  �إىل  جريئة  خطوة  ي�شكل  �أن  �لتقرير  هذه  يف  �شولت  لويز�  ومارو  �شيمون  نيلز  �قرت�ح  �شاأن  ومن 

�أجل بال�شتيك  �البتكار من  �أينما كان م�شدره، وتعزز  �لبال�شتيكي  �لتلوث  تتناول  �تفاقية عاملية  للتفاو�س حول 

�خلطوة  هي  هذه  تدويرها.  و�إعادة  �ملنزلية  �لنفايات  جمع  ٌنظم  تعزيز  �أجل  من  �لبلد�ن  وتدعم  ��شتد�مة،  �أكرث 

�ملحيطات  لتنظيف   
1
�ل�شيزيفية �لطريقة  على  �لرتكيز  من  بدال  باالأولوية،  �أن حتظى  ينبغي  �لتي  �ل�شرورية  �لتالية 

باأكملها، يف حني تتدفق �إليها ماليني �الأطنان من �لنفايات �لبال�شتيكية. ومن غري �ملفرت�س �أن حتل �تفاقية �ملو�د 

�لبال�شتيكية حمل جميع �جلهود �ملبذولة، بل تكملها: و�شع �شقف، ملزم قانونيا، لال�شرت�تيجيات �لعديدة وخطط 

و�ل�شر�كات. �لعمل 

1  نسبة إىل أسطورة سيزيف، واملقصود هنا الطريقة العبثية لتنظيف املحيطات بأكملها.
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وينبغي �أن يعك�س �شكل �ملعاهدة كال من �لطموح �لكبري و�جلدوى �ل�شيا�شية. ويبدو من �لوهلة �الأوىل �أن 

 �لذي 
3
، ي�شكل و�شيلة و�عدة ل�شمان �المتثال و�لفعالية مقارنة مع �لنهج �لت�شاعدي

2
�لتقليدي، �لتنازيل �لهيكل 

يعترب �أكرث مرونة، و�لذي قد يوفر ثغر�ت كبرية ت�شتغلها �الأطر�ف غري �ملمتثلة. غري �أن �لتجارب �مل�شتمدة من 

�التفاقات �لبيئية �ملتعددة �الأطر�ف �الأخرى علمتنا �أن هذ� �الأمر ال يتحقق بال�شرورة. وبدال من ذلك، �شيكون 

من �ملهم خلق �الح�شا�س بامل�شوؤولية و�إ�شر�ك جميع �أ�شحاب �مل�شلحة يف م�شعى لو�شع �تفاقية �أخرى. وكما هو 

�حلال بالن�شبة التفاق باري�س - �لذي ال يز�ل يتعني �ختبار كفاءته- فاإن منوذج �التفاقية �ملقرتح هنا، ينبني �أكرث 

على �الآليات �ملرنة يف �إطار هدف ثابت ل�شمان �لتو�فق بني �الأطر�ف يف نهاية �ملطاف.

�لعاملي.  �لبال�شتيكي  �لتلوث  �أكرث ب�شاأن  �أن يكثف جمهود�ته ويت�شرف ب�شر�مة  �لدويل  ويجب على �ملجتمع 

توؤخذ  �أن  �أمريكي. ولي�س من �ملكلف جد�  مليار دوالر   750 تبلغ  �إير�د�ت �شنوية  �لبال�شتيك حتقق  �إن �شناعة 

ح�شة �شغرية من تلك �الأمو�ل ت�شتخدم لتنظيف �لفو�شى �لتي �أن�شاأناها باأنف�شنا. عند ت�شنيع وبيع منتج ما، يجب 

�لت�شميم  فاإن  لتتحلل،  �ملنتج بطريقة ت�شتغرق قرونا  يتم ت�شميم  �أن تكون م�شوؤوال عما يرتتب عن ذلك. عندما 

على  �إليه  تن�شم  �شوف  �لتي  �الأطنان  ماليني  من  و�لعديد  �ملحيط  يف  بالفعل  يطفو  �لذي  و�لبال�شتيك  معيبا  يعترب 

مدى �ل�شنو�ت �ملقبلة �شتبقى هناك لقرون. لقد حان وقت �إطالق مفاو�شات ب�شاأن �تفاقية �لبال�شتيك و�لبدء يف 

و�شع حد لهذه �لكارثة غري �مل�شوؤولة.

برلني، مار�ش  2017

 Heinrich Böll Stiftung  الرئي�سة امل�ساركة ملوؤ�س�سة                Barbara Unmüßig  باربرا اأومنو�سيغ

adelphi   املدير امل�سري ل            Alexander Carius  األك�سندر كاريو�ش
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 ملخ�ش

يزد�د �الإنتاج �لعاملي من �لبال�شتيك ب�شكل م�شتمر لي�شل �إىل 322 مليون طن يف عام 2015، مما يولد عائد�ت 

كافية  نظم  �إىل  �لبلد�ن  من  �لعديد  تفتقر  ذلك،  ومع  �أمريكي.  دوالر  مليار   750 تبلغ حو�يل  �لبال�شتيك  مل�شنعي 

م�شاكل  ي�شبب  �أن  ميكن  �لبيئة، حيث  غالبا يف  �ملهمل  �لبال�شتيك  �نتهاء  �إىل  يف�شي  �لذي  �الأمر  �لنفايات.  جلمع 

يف  �ملطاف  �آخر  يف  �لبال�شتيك  من  طن  مليون  و12.7   4.8 بني  تنتهي  �شنة  كل  �مل�شاكل.  من  وغريها  �شحية 

�ملحيط. �الأمر �لذي يعر�س �حلياة يف �لبحر للخطر، حيث يتفتت �إىل قطع �أ�شغر �أكرث من �أي وقت م�شى، وميكن 

تنت�شر يف جميع  �لبال�شتيكية  �لقطع  �إن هذه  �لغذ�ئية مع عو�قب غري معروفة.  �ل�شل�شلة  �ملطاف يف  به  ينتهي  �أن 

�أنحاء �لعامل، وتخلق م�شكلة عابرة للحدود مع �رتفاع تكاليف �لقطاعات ذ�ت �الأهمية �القت�شادية مثل �ل�شياحة 

و�شيد �الأ�شماك. وعلى �لرغم من تز�يد �لوعي �لعام بامل�شكلة يف �ل�شنو�ت �الأخرية، فاإن �جلهود �لدولية للحد 

على  �ملتبعة  �ل�شبل  معظم  ركزت  وقد  بنجاعة.  �مل�شكلة  معاجلة  يف  �الآن  حتى  ف�شلت  �لبال�شتيكي  �لتلوث  من 

�ملحيطات، على �لرغم من �أن معظم �لنفايات �لبال�شتيكية ال تن�شاأ فيها، يف حني �أن �تفاقية بازل )�ملعاهدة �لدولية 

�مللزمة قانونا للتعامل مع �لنفايات �خلطرة على �الأر�س( ال تكاد تنطبق على �لنفايات �لبال�شتيكية.

�لبدء يف مفاو�شات  �لعابرة للحدود، نقرتح  �لتلوث �لبال�شتيكي  �لثغرة ومعاجلة م�شكلة  �أجل �شد هذه  ومن 

ب�شاأن �تفاقية عاملية ب�شاأن �لبال�شتيك، وينبغي �أن ت�شتند هذه �التفاقية على خم�س ركائز. �أوال، هنالك حاجة �إىل 

لكل  ينبغي  ثانيا،   .
4
ت�شاعدية كاآلية  �ملحيط  �لبال�شتيكية يف  �لنفايات  ت�شريف  على  للق�شاء  وملزم  و��شح  هدف 

ينبغي  ثالثا،  �الأدو�ت.  من  �إىل جمموعة  ت�شتند  تد�بري حمددة  تت�شمن  عمل  ت�شاعديا كخطة  نهجا  يقرتح  �أن  بلد 

تعزيز تنفيذ هذه �خلطط من خالل هيكل د�عم وتد�بري �أخرى لتنمية �لقدر�ت، مبا يف ذلك �آلية للتمويل. ر�بعا، 

�ملعنية غري  �جلهات  �إ�شر�ك  �إن  و�ملر�جعة. خام�شا،  للمتابعة  �شارمة  �آلية  �الإطار من خالل  هذ�  تقييم جناح  يتعني 

مفاو�شات  يف  �ل�شروع  �أجل  من  حيوي  �أمر  �الأكادميية  و�الأو�شاط  �الأعمال  وقطاع  �ملدين  �ملجتمع  من  �حلكومية 

ب�شاأن هذه �التفاقية وجعلها �أد�ة فعالة للحد من �لتلوث �لبال�شتيكي.

ب�شاأن  عاملية  �تفاقية  و�شع  �أجل  من  حملة  يف  وي�شرع  �مل�شاألة  يتناول  �أن  �ملعنية  �جلهات  لتحالف  وميكن 

لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �أو  للبيئة  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  قبل  من  مفاو�شاتها  تبد�أ  �أن  ميكن  حيث  �لبال�شتيك، 

�لتلوث  م�شادر  من  وغريه  �لبحر  يف  �الإلقاء  منع  ملو��شلة  �لقائمة  �الأطر  تعزيز  ميكن  ذلك،  �إىل  �إ�شافة  �ملتحدة. 

للمعاهد�ت  �لطوعية  �لتد�بري  تف�شيل  �إىل  حاليا  مييل  �لدويل  �ملجتمع  �أن  من  �لرغم  وعلى  �لبحر.  �لبال�شتيكي يف 

قوية  حجة  ذلك  وميثل  �لتفاقم.  يف  و�شت�شتمر  ومكلفة  عاملية  �لبال�شتيكي  �لتلوث  م�شكلة  فاإن  قانونيا،  �مللزمة 

للتغلب على �إنهاء �ملعاهد�ت يف �ل�شيا�شة �لعاملية وكتابة ف�شل جديد يف �الإد�رة �لبيئية �لدولية.

Bottom-up 4
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 1 مقدمة

لقد عزز �إنتاج �لبال�شتيك �قت�شادنا لكونه مادة مرنة للغاية، متينة ورخي�شة. حيث ت�شتخدم يف �شناعة �الأكيا�س 

فقد  لها.  ح�شر  ال  �أخرى  و�أ�شياء  �لذكية  و�لهو�تف  و�ملالب�س  �للعب  و�شيار�ت  �ملياه  وقارور�ت  �لبال�شتيكية 

 2015 322 مليون طن من �لبال�شتيك يف عام  �إنتاج  �أ�شبحت مادة ال غنى عنها يف �القت�شاد �لعاملي؛ حيث مت 

م�شكلة  �لكيماوية  للمو�د  �مل�شنعة  �ل�شركات  خلقت  فقد  ذلك،  ومع   .)Plastics Europe 2016( وحده 

كبرية ذ�ت تد�عيات عاملية، يف جمال يحقق عائد�ت �شنوية تفوق 750 مليار دوالر �أمريكي )�لبحث �الأول لعام 

.)2016

ال�سكل 1: حجم االإنتاج العاملي من البال�ستيك يف الفرتة 1950-2015 )مباليني االأطنان(

)2013( ؛الر�سم البياين خا�ش Plastics Europe 2016 :امل�سدر

ذلك  ور�ء  �لكامنة  �مل�شكلة  تكون  قد  كفاءتها؟  عدم  �لبال�شتيكي  �لتلوث  من  للحد  �ملتبعة  �لتد�بري  �أثبتت  ملاذ� 

هي �أن معظمها يتم ت�شورها �شمن �إطار قائم على �ملحيطات. ثمة بالتاأكيد حاجة قوية لتعزيز �ل�شروط �لبيئية يف 

�أية معاهدة  �إذ� كانت هناك  �أن �ل�شوؤ�ل �ملطروح هو ما  �إد�رة �ملحيطات، مبا يف ذلك �لنفايات �لبال�شتيكية، غري 

تركز على �ل�شلوك �ل�شار بيئيا يف �لبحر )مثل �إلقاء �لنفايات( ميكن لها �أن تعالج بنجاح �مل�شادر �لربية �ل�شخمة 

للتلوث  �لتحديد  وجه  على  للت�شدي  �لدويل  �لقانون  يف  كبرية  »فجوة  هناك  �أن  �إىل  �الإ�شارة  متت  لقد  للتلوث. 

�لبحري �لبال�شتيكي يف �لرب« )Vince and Hardesty 2016:2( فقبل كل �شيء، فالبال�شتيك ينتهي يف 

�ملحيطات، لكنه ال ين�شاأ فيها.
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نو�شح يف هذ� �لبحث كيف ميكن التفاقية جديدة متعددة �الأطر�ف تخ�س �لبال�شتيك �أن تعزز �حلكامة �لعاملية 

ب�شاأن �لتلوث �لبال�شتيكي، وكيف ميكن ت�شميم مثل هذه �التفاقية. وبعد تقدمي نطاق هذه �لدر��شة، نعيد �لنظر 

�أن �لنفايات �لبال�شتيكية م�شكلة بيئية عاملية �شريعة �لتفاقم  يف �لتحدي �ملتمثل يف �لتلوث �لبال�شتيكي و�شنجد 

بتحليل  نقوم  ثم  حللها.  �الأطر�ف  متعدد  نهج  �إتباع  ي�شتدعي  مما  و�الإقليمية،  �لوطنية  �حلدود  بو�شوح  وتتجاوز 

�الأطر �لقائمة �لتي تتناول �لتلوث �لبال�شتيكي وتقييم نقاط قوتها و�شعفها. وجند منظور� جمزئا للموؤ�ش�شات يغطي 

بع�س جو�نب �لق�شية، لكنه يرتك �مل�شكلة �الأ�شا�شية - كمية �لنفايات �لبال�شتيكية �لتي مل يتم جمعها و�لتخل�س 

ناجع  �إطار حكامة  ي�شتلزمه  ملا  �لعري�شة  �خلطوط  نحدد  ذلك،  وبعد  حلها.  يتم  �لرب - مل  �شحيح يف  ب�شكل  منها 

خطو�ت  �شنناق�س  و�أخري�،  �لبال�شتيك.  ب�شاأن  عاملية  التفاقية  �الأ�شا�شية  �لعنا�شر  حتديد  طريق  عن  فعاال  ليكون 

�أن تعزز �الأطر �لقائمة،  �أو من �شاأنها  �أن تدعم �إطالق مفاو�شات ب�شاأن �تفاقية �ملو�د �لبال�شتيكية  �إ�شافية ميكن 

وبالتايل تكمل هذه �التفاقية يف �إطار �مل�شهد �الإد�ري �ملتنوع �لذي يتناول �لتلوث �لبال�شتيكي.

حتدي  حول  متعددة  �أطر�ف  مع  �لتعامل  كيفية  حول  للمقرتحات  بالن�شبة  خا�شة  �الأبحاث  بتفح�س  قمنا  لقد 

Chen 2016; Gold et al. 2013; Ocean Conser- مثل(  �لبال�شتيك ووجدنا بع�س �مل�شادر �ملهمة

�لتلوث  ق�شايا  مع  وثيق  ب�شكل  تعمل  �لتي  �لفاعلة  �جلهات  و�أفكار  لت�شور�ت  مبا�شر  لتقييم   )vancy 2015

من  �ملعنية  �جلهات  مع  منظمة  �شبه  مقابالت  ت�شع  �أجرينا  وقد  �لنفايات،  و�إد�رة  �لبحرية  و�لقمامة  �لبال�شتيكي 

وبروز  لنطاق  ت�شور�تهم  منهم  طلبنا  حيث  و�ل�شناعية.  �الأكادميية  و�الأو�شاط  �ملدين  و�ملجتمع  �لدولية  �ملنظمات 

تت�شمن  �أن  يجب  �لتي  �لتنظيمية  �لعنا�شر  و�أنو�ع  �لعاملية،  �لبال�شتيك  �تفاقية  على  للتفاو�س  و�أفكارهم  �مل�شكلة، 

عليها �تفاقية كهذه لتكون و�قعية وفعالة. �إ�شافة �إىل ذلك، عقدنا عدد� �أكرب من �ملناق�شات غري �لر�شمية مع ممثلي 

�لهيئات �الأخرى، مبا يف ذلك �حلكومات. وميكن �الطالع على �أ�شماء �الأ�شخا�س �لذين �أجريت معهم �ملقابالت 

�الأ�شخا�س  معظم  �تفق  وقد  �لورقة.  هذه  يف  هويتهم  عن  �لك�شف  دون  م�شاهماتهم  ت�شتخدم  لكن  �ملرفق،  يف 

و�أكرث  نطاقا  �أو�شع  حلول  �إىل  حاجة  هناك  و�أن  �مل�شكلة،  ملعاجلة  تكفي  ال  �حلالية  �جلهود  �أن  على  قابلناهم  �لذين 

فعالية.
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 2 حتدي التلوث البال�ستيكي ومو�سوع اتفاقية متعددة االأطراف

�ملا�شية، ويك�شف عدد متز�يد من  �لقليلة  �ل�شنو�ت  �لبال�شتيكي وعيا متز�يد� على مدى  �لتلوث  تلقت م�شكلة 

وخا�شة يف  �لربية،  �حلياة  وعلى  �الإن�شان  �شحة  وعلى  �قت�شاد�تنا  على  للبال�شتيك  �ل�شارة  �الآثار  عن  �لدر��شات 

مثل  �لبال�شتيكية  �لب�شائع  �إن   .)Gutow and Klages 2015 �نظر  عامة  نظرة  على  )لالطالع  �ملحيطات 

�أكيا�س �لت�شوق �أو تغليف �ملو�د �لغذ�ئية، �لتي ال يتم �لتخل�س منها ب�شكل �شحيح يف كثري من �الأحيان، تنتهي 

عاملية.  و�قت�شادية  بيئية و�شحية  م�شكلة  ت�شبح  �ملحيط، حيث  �إىل  ت�شل  �ل�شو�طئ، ومن مت  على  �أو  �الأنهار  يف 

متعدد  نهجا  ت�شتدعي  �لوطنية  للحدود  عابرة  م�شكلة  �أ�شبح  �لبال�شتيكي  �لتلوث  �أن  نو�شح  �لف�شل،  هذ�  ويف 

بالن�شبة  �أن تكون مرتفعة ب�شكل خا�س  �لتقاع�س عن �لعمل، �لتي ميكن  �الأطر�ف، وت�شلط �ل�شوء على تكاليف 

�لتكنولوجية  �حللول  نقدي  ب�شكل  وت�شتعر�س  �ل�شيد،  ملجتمعات  وبالن�شبة  �ل�شياحة  على  تعتمد  �لتي  للمناطق 

�ملمكنة مبا يف ذلك �لبال�شتيك �لقابل للتحلل.

البال�ستيكي التلوث  م�سادر   1-2
هنالك �شتة �أنو�ع �أ�شا�شية من �لبال�شتيك تهيمن على �أ�شو�ق �ليوم: �لبويل �إيثيلني )PE، ذو �لكثافة �لعالية 

�ملو�شع(،   EPSو  ،PS( �لبول�شرتين   ،)PVC( كلوريد  فينيل  بويل   ،)PP( بروبلني  �لبويل  و�ملنخف�شة(، 

متانة  تعد   .)PET( )GESAMP 2015:14( ترييفثاالت  �إيثيلني  و�لبويل   ،)PUR( يورثان  �لبويل 

�أن  منه. ومبا  �لتخل�س  بعد  �الأكرث �شرر�  �لوقت و�حدة من خ�شائ�شه  نف�س  �لرئي�شية ويف  �لبال�شتيك من مز�ياه 

�لبال�شتيك يتحلل ببطء �شديد، فاإن زيادة �إنتاج هذه �لبوليمر�ت توؤدي �إىل كميات �أكرب من �أي وقت م�شى من 

�لنفايات �لبال�شتيكية يف �لبيئة. و�إذ� مل تعالج هذه �لنفايات، فاإنها �شت�شتمر يف �لت�شرب و�لرت�كم يف حميطات 

من  �لثاين  �لن�شف  مرة يف  »ع�شرين  �لبال�شتيك  �إنتاج  ز�د  وقد  �ل�شنني.  مئات  حتللها  ي�شتغرق  قد  �لعامل، حيث 

�لقرن �ملا�شي« و »من �ملتوقع �أن يت�شاعف مرة �أخرى يف �ل�شنو�ت �لع�شرين �ملقبلة«، وفقا ملوؤ�ش�شة �إيلني ماك 

�لبال�شتيك  �إنتاج  �الأخري يف حجم  �لنمو  �آرثر)Ellen MacArthur Foundation 2016:17(. ومع 

ويف �شوء �لزياد�ت �مل�شتقبلية �ملتوقعة، من �لو��شح �أي�شا �أن �مل�شكلة لن حتل نف�شها بنف�شها.

يبدو  فقد  �لكلي.  �الإنتاج  ربع  يقرب  ما  وت�شكل  �لعامل،  يف  �لبال�شتيك  قطاعات  �أكرب  هو  و�لتغليف  �لتعبئة 

كتعليب منا�شب لالأغذية، كرتون �حلليب، و�أكيا�س �لت�شوق، وقارور�ت �ملياه، وبالتايل يتم دجمها �إىل حد كبري 

ق�شرية  دورة  »بعد  �أنه  �إىل  ت�شري   )2016:14( �آرثر  ماك  �إيلني  موؤ�ش�شة  فاإن  ذلك،  ومع  �ليومي.  روتيننا  يف 

لال�شتخد�م �الأول، يتم فقد�ن ٪95 من قيمة مو�د �لتعبئة و�لتغليف �لبال�شتيكية، �أو ما يرت�وح بني 80 و120  

�أهمية  ذلك  ويكت�شي  هائلة.  �قت�شادية  فو�ئد  لها  �لبال�شتيك  م�شكلة  معاجلة  فاإن  وبالتايل  �شنويا«.  دوالر  مليار 

 Goleman( خا�شة بالن�شبة للعديد من �لبلد�ن �لنامية حيث تكون نظم �جلمع �إما معيبة للغاية �أو �شبه منعدمة

  .)2011
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قلقا  ويثري  متز�يد  نحو  على  م�شتعجلة  م�شكلة  هو  �لبال�شتيكي  �لتلوث  �أن  عديدة  ل�شنو�ت  معروفا  كان  لقد 

�أو�ئل �ل�شبعينات، كانت هناك بالفعل �آالف �لقطع من �لبال�شتيك  )Derraik 2002(. يف �لو�قع، منذ  عامليا 

 Carpenter and Smith( �الأطل�شي  �شمال  Sargassoيف  �شارغا�شو  بحر  يف  مربع  كيلومرت  لكل 

�ل�شاحلية،  �ملياه  بكرثة يف  موجودة  �لبال�شتيكية  �جل�شيمات  كانت  عاما،   40 من  �أكرث  منذ  وباملثل،   .)1972

.)Carpenter et al. 1972( وكان من �ملعروف �آنذ�ك �أن �الأنو�ع �ملائية تتغذى عليها

هناك م�شار�ت خمتلفة ياأخذها �لتلوث �لبال�شتيكي للو�شول �إىل �ملحيط، كما يظهر يف �ل�شكل 2. �جل�شيمات 

�لتجميل  م�شاحيق  يف  وجدت   
5
دقيقة بال�شتيكية  حبيبات  �شكل  يف  �ملائية  �ملمر�ت  �إىل  طريقها  جتد  �ل�شغرية 

وغريها من م�شتح�شر�ت �لتجميل، �أو �ألياف �لبوليمر �مل�شتخدمة يف �ملالب�س. وت�شمل م�شادر �لدخول �الأخرى 

)�نظر  و�مل�شار�ت،  �مل�شادر  على  عامة  نظرة  على  )لالطالع  �ل�شفن  من  و�لت�شربات  �ل�شناعية  �ملعاجلة  مو�قع 

.)Browne 2015

وت�شري �لتقدير�ت �إىل �أنه يف عام 2010، كان ما يرت�وح بني 4.8 و12.7 مليون طن من �لبال�شتيك يتدفق 

�إىل �لبحر، وح�شب �ملوؤلفني �أنه بدون حت�شينات و��شعة �لنطاق يف نظم �إد�رة �لنفايات، فاإن هذ� �لرقم قد يزيد 

�شيكون  �ملعتاد،  �ل�شيناريو  هذ�  مثل  )Jambeck et al. 2015(. ويف   2025 عام  بحلول  �أ�شعاف  ع�شرة 

هناك 1 كغم من �للد�ئن لكل 3 كغم من �الأ�شماك يف �ملحيطات بحلول عام 2025، وحتى �أكرث من ذلك بحلول 

.)Ellen MacArthur Foundation 2015:17( 2050 عام

�لنفايات  �لكافية جلمع  �لتحتية  �لبنية  تطوير  يز�ل  �آ�شيا، حيث ال  �لبال�شتيك يف  ن�شف  �أكرث من  �إنتاج  ويتم 

 .)Ellen MacArthur Foundation 2016:33( �ل�شريع  �القت�شادي  �لتطور  عن  متخلفا  ومعاجلتها 

تن�شب  �ملحيط  �إىل  ت�شل  �لتي  �لبال�شتيكية  �لنفايات  من   60٪ يقارب  ما  �أن  �ملفاجئ  من  لي�س  فاإنه  مت،  ومن 

 Ocean Conservancy( وفيتنام  وتايالند  و�لفلبني  و�إندوني�شيا  �ل�شني  هي  �آ�شيوية  بلد�ن  خم�شة  �إىل 

.)2015:3

�سغرت كلما  تزداد  للحدود  عابرة  م�سكلة   2-2
�لدقيقة  �للد�ئن  وتناولت  �لبال�شتيكية  للمو�د  �لبيئي  �الأثر  عن  تقارير  عدة  للبيئة  �ملتحدة  �الأمم  منظمة  ن�شرت 

�عترب  وقد  و2016،   2014 لعامي  للبيئة  �ملتحدة  �الأمم  جلمعية  و�لثانية  �الأوىل  �لدورتني  يف  �لبحرية  و�لقمامة 

خطرية  »ق�شية  �لبال�شتيكي  �لتلوث   )UNEA-2( �لثانية  للبيئة  �ملتحدة  �الأمم  هيئة  عن  �ل�شادر   2/11 �لقر�ر 

متز�يدة ب�شرعة وذ�ت �أهمية عاملية حتتاج �إىل ��شتجابة عاملية عاجلة«.

باأزبال بال�شتيكية،  مليئة  �أنهار  �لبال�شتيكي:  للتلوث  �لهائل  �لتاأثري  �لتي تو�شح  �ل�شور  لي�س هناك نق�س يف 

وقد  بقع عمالقة.  �ملحيط مرت�كمة يف  عائمة يف  �لبال�شتيك  من  قطع  �لبال�شتيكية،  بالزجاجات  مت�شخة  �شو�طئ 

�لعام  �لوعي  زيادة  �إىل  حيتان  وحتى  ميتة،  وطيور  �لبال�شتيك،  من  قطع  مع  مت�شابكة  ميتة  فقمات  �شور  �أ�شافت 

Microbeads 5
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�لت�شابك  �أو  �لبال�شتيكية  �لنفايات  من  كبرية  قطع  �بتالع  �إن   .)GESAMP 2015:54-60( �الأمر  بخطورة 

فيها ي�شكل تهديد� رئي�شيا للحياة �لربية و�لبحرية حيث ميكنها �أن تعاين من �إ�شابات د�خلية �أو �جلوع حتى �ملوت 

عندما متتلئ بطونها بالبال�شتيك )Gregory 2009(. ومن �ملعروف �الآن �أن حو�يل 800 نوع بيولوجي يتاأثر 

.)CBD 2016( لبحري، �لذي ي�شكل �لبال�شتيك معظمه
6
باحلطام �

�جلبلية  و�لبحري�ت  �ل�شمايل  �لقطب  يف  �جلليد  ذلك  يف  مبا  نائية،  مناطق  يف  �لبال�شتيك  على  �لعثور  مت  وقد 

قطع  �إىل  فتتفتت  �الأكرب حجما  �لقطع  �أما   .)Imhof et al. 2013( �لعامل  �لبكر، ويف كل حميط من حميطات 

و�ملحيطات  �الأنهار  جميع  يف  �لدقيقة  �جلزيئات  هذه  على  �لعثور  �الآن  وميكن  �ل�شم�س،  �شوء  تاأثري  بفعل  �أ�شغر 

�لتلوث  �أن  �أبحاث  وجدت  �لو�قع،  ويف   .)UNEP 2016a( �لبحار  �أعماق  رو��شب  يف  وحتى  �لرئي�شية، 

UNEP/( �ل�شطحية  �ملياه  يف  عليه  هو  ما  �أ�شعاف  �أربعة  �إىل  ي�شل  �لرو��شب  بع�س  يف  �لدقيق  �لبال�شتيكي 

�شغرت  كلما  �أكرب  ت�شبح  �لتي  �لوحيدة  �مل�شكلة  �لبال�شتيك  يكون  قد  ولذلك   .)CBD/SBSTTA 2016

�إذ� �شح �لتعبري.  )جزيئاتها(، 

�مللينات.  �أو  �لتلوين  مثل  خمتلفة  �إ�شافات  على  يحتوي  ما  وغالبا  لها  ح�شر  ال  �أ�شكال  يف  �لبال�شتيك  يوجد 

ب�شبب  �أي�شا  ولكن  �لفيزيائية،  خ�شائ�شها  ب�شبب  فقط  م�شكلة  لي�شت  �لبال�شتيك  �أ�شناف  من  �لعديد  فاإن  ولذلك 

و�نق�شامه  �لبال�شتيك  تفتت  عملية  تطلق  ناحية،  فمن   .)GESAMP 2015:45-53( �لكيميائية  خ�شائ�شها 

�أن متت�س مو�د�  �لدقيقة  �للد�ئن  لهذه  �أخرى، ميكن  ناحية  �لبحرية. ومن  �لبيئة  يف بع�س �الأحيان مو�د �شامة يف 

. ومن خالل �بتالع �الأ�شماك، ميكن لالإ�شافات �لكيميائية �خلطرة 
7
كيميائية �شامة مثل �مللوثات �لع�شوية �لثابتة

 Galloway 2015 ; Rochman et al. 2013; Rochman( �لب�شري  �جل�شم  �إىل  طريقا  جتد  �أن 

وهو   ،)A )BPA-لفينول� ثنائي  هو  �الإ�شافات  هذه  �أحد   .)2016; UNEP/CBD/SBSTTA 2016

مادة كيميائية ذ�ت ن�شاط هرمون �ال�شرتوجني �لذي يعرف �أنه ي�شبب ��شطر�بات يف �لقدرة �لتنا�شلية للثدييات 

 .)Yang et al. 2011( »على �شبيل �ملثال، و�لتي مت �لعثور عليها حتى يف �ملنتجات �لتي و�شفت »باخلالية منها

 �لتي قد توؤثر �شلبا على بيئتها 
8
ة وعالوة على ذلك، ميكن للجزيئات �لبال�شتيكية �أن تكون ناقالت لالأنو�ع �ملغريرَ

�جلديدة )UNEP/CBD/SBSTTA 2016؛ و�نظر �أي�شا 2014(.

�الأفالم  خالل  من  و�لب�شر  �لربية  �حلياة  على  وتاأثريها  �لبال�شتيكية  �لنفايات  بانت�شار  �الهتمام  �زد�د  وقد 

 Aو  ،Plastic Age، Midwayو  ،Bag Itو  ،Plasticizedو  ،Planet Plastic مثل  �لوثائقية 

ي�شتمر يف  �لبال�شتيكي  �لتلوث  فاإن  �زد�د،  بامل�شكلة  �لعام  �الهتمام  �أن  �لرغم من  Plastic Ocean. وعلى 

�لتز�يد ويت�شبب يف تكاليف كبرية.

Debris 6

Persistent organic pollutants 7

Invasive species 8
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البال�ستيكية   النفايات  مع�سلة  معاجلة  ومزايا  التقاع�ش  م�ساعفات   3-2
�ملناطق  يف  وخا�شة  �لوطنية،  �حلدود  فد�خل  كبرية.  و�قت�شادية  و�جتماعية  بيئية  �آثار  �لبال�شتيكي  وللتلوث 

من  وتزيد  �الأخرى  �ل�شرف  و�شبكات  �ملجاري  ت�شد  �أن  و�لزجاجات  �لبال�شتيكية  لالأكيا�س  ميكن  �حل�شارية، 

�أو  �ل�شو�رع  يف  �ملوجودة  �لبال�شتيكية  �ملو�د  حتتوي  �أن  ميكن  كما  غزيرة.  �أمطار  هطول  �أثناء  �لفي�شانات  خطر 

يف �حلقول على �ملياه وت�شبح �أر�شا خ�شبة للبعو�س، مما ت�شبب يف م�شاكل �شحية عن طريق ن�شر �ملالريا، زيكا 

وتلويث  �لرتبة،  يف  كيميائية  مو�د  بت�شريب  �لبال�شتيكية  �ملو�د  تقوم  وقد  �الأمر��س.  من  غريها  �أو   ،Zika

بالتلوث  تتعلق  حملية  م�شاكل  �إىل  معظمها  يف  ترجع  �الآثار  هذه  �جلوفية.  �ملياه  �إىل  و�لو�شول  �لزر�عية  �ملناطق 

ن  �لبال�شتيكي وال تتطلب يف حد ذ�تها �إطار� عامليا، يف حني �أنها ميكن �أن ت�شلط �ل�شوء على فو�ئد �لعمل وتكورَ

منوذجا للحكومات للن�شاط يف هذه �مل�شاألة.

�أو غري مبا�شرة  �قت�شادية ب�شورة مبا�شرة  تتاأثر عدة قطاعات  �لعاملي،  �لبال�شتيكي  �لتلوث  �آثار  وفيما يخ�س 

بالقمامة �لبحرية )CBD 2016:32-30( و�لقطاعات �ملرتبطة باالأمن �لغذ�ئي كالزر�عة، و�ال�شتزر�ع �ملائي، 

و�ل�شيد، على �لرغم من �أنها نف�شها تعترب م�شاهما كبري� يف �مل�شكلة يف �أول �ملطاف.

وبوجه عام، تبني �أن �لقطاعات �لتي تتحمل �أكرب �لتكاليف �القت�شادية هي �ل�شياحة و�ل�شيد و�لنقل �لبحري 

)Watkins et al. 2015(. وتقدر �إحدى �لدر��شات �أن �الأ�شر�ر �ملت�شلة باحلطام �لبحري ت�شل �إىل 1.26 

�لبالغ   )APEC( �لهادي  و�ملحيط  الآ�شيا  �القت�شادي  �لتعاون  لبلد�ن  بالن�شبة  �ل�شنة  يف  �أمريكي  دوالر  مليار 

عددها 21 بلد�، حيث يتحمل قطاع �ل�شياحة �جلزء �الأكرب من �لتكاليف، حيث يبلغ 622 مليون دوالر �أمريكي 

�لبحرية  �لنفايات  تنظيف  �أن  قدر  فقد  �لبحري،  �لنقل  بقطاع  يتعلق  فيما  �أما   .)McIlgorm et al. 2011(

يكلف مو�نئ �ململكة �ملتحدة 2.4 مليون يورو �شنويا، وهو تقدير من �شاأنه �أن يزد�د ب�شكل ملحوظ �إذ� كانت 

قطاعي  من  لكل  �أخرى  تكاليف  وتظهر   .)Mouat et al. 2010( �لتنظيف  هذ�  يف  �شت�شرع  �ملو�نئ  جميع 

�أو  �لبحري  �حلطام  ت�شابك  جر�ء  �ل�شيد  معد�ت  �أو  بال�شفن  حلقت  �لتي  �الأ�شر�ر  ب�شبب  �لبحري  و�لنقل  �ل�شيد 

�إن �لتكلفة �ملتولدة  )Newman et al. 2015:273(. Mouat et al. )2010( قدرو�  �آثاره �الأخرى 

�ل�شنة لكل �شفينة  17,000 يورو و19,000 يورو يف  �ل�شيد �ال�شكتلندية ترت�وح بني  �ل�شرر ل�شفن  عن هذ� 

�شيد.

�لبحرية  �لبال�شتيكية  للقمامة  �لكاملة  �القت�شادية  �لتكاليف  فاإن  موؤ�شر�،  تكون  قد  �الأرقام  هذه  كانت  �إذ� 

على  �لبحرية  �لقمامة  �آثار  �ملثال،  �شبيل  على  �الإيكولوجي،  �لنظام  تدهور  ي�شمل  ب�شهولة.  كميا  قيا�شها  ميكن  ال 

 ecosystemف�شال عن �آثار �لقمامة �لبحرية على �خلدمات �لتي يوفرها �لنظام �الإيكولوجي 
9
�لتنوع �لبيولوجي

بني  �لتفريق  �إىل  �ملرء  يحتاج  ذلك،  على  وعالوة  لل�شياحة.  حمركا  كونه  �أو  �لغذ�ء  توفري  مثل   ،  services

�لتكاليف �ملبا�شرة )لتنظيف �ل�شو�طئ �أو �لتكاليف �لناجمة عن �الآثار �ل�شحية على �لب�شر(، و�لتكاليف �لناجمة 

Biodiversity 9
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�مللوثة(،  �ل�شو�طئ  يزورون  �لذين  �ل�شياح  عدد  �أو  �الأ�شماك  عدد  �نخفا�س  )ب�شبب  �لدخل  تناق�س  عن 

ترتبط  ال  �لتي  �الأخرى  �لعو�مل  ومن   .)Newman et al. 2015:368( �الجتماعية  �لرعاية  وتكاليف 

�الآثار  تقدير�ت  يف  تدرج  �أن  يجب  ذلك  مع  ولكن  �لبحري  �حلطام  من  كجزء  بالبال�شتيك  �لتحديد  وجه  على 

و�إعادة  �إنتاجه  �لناجتة عن  �النبعاثات  �لعاملي من خالل  �ملناخ  تغري  �لبال�شتيك على  تاأثري  �ل�شلبية، هي  �خلارجية 

 Ellen MacArthur( شتخد�مه �أو �إعادة تدويره، ف�شال عن �لتاأثري �لكيميائي للمو�د �لبال�شتيكية �مل�شافة��

.)Foundation 2016:28

التكنولوجي االبتكار  ودور  امل�ستدام  البال�ستيك   4-2
�آمال كبرية على مو�د بال�شتيكية  ال يوجد حتى �الآن �أي حل �شحري مل�شكلة �لتلوث �لبال�شتيكي. وقد و�شعت 

�حليوي  �لبال�شتيك  بني  �لتمييز  �ل�شروري  من  �أوال،  فيها.  مبالغ  �أو  �شحيحة  غري  تبدو  ولكنها  ��شتد�مة،  �أكرث 

�لبال�شتيك  ي�شتند   .biodegradable plastic �حليوي  �ملتحلل  و�لبال�شتيك   biobased plastic

�لن�شا  توفر  �لتي  �الأخرى  �لنباتات  �أو  �لذرة  مثل  �ملتجددة  �مل�شادر  من  متفاوتة  ن�شبة  على  ناحية  من  �حليوي 

و�ل�شليلوز �أو �لربوتني كمو�د كيميائية �أ�شا�شية. وال يحتاج �لبال�شتيك �حليوي �أن يكون قابال للتحلل بيولوجيا 

ليعترب حيويا، يف حني ميكن �أن ي�شتند �لبال�شتيك �ملتحلل حيويا �إىل مو�د �أ�شا�شية حفرية �أو متجددة.

وال تتحلل معظم �ملو�د �لبال�شتيكية، �لقابلة للتحلل، �إال يف ظروف مر�فق �لت�شميد �ل�شناعية ذ�ت درجات 

حر�رة م�شتمرة تزيد عن 50 درجة مئوية، �أو حتت �لتعر�س �مل�شتمر الأ�شو�ء �الأ�شعة فوق �لبنف�شجية، وكالهما 

نادر جد� يف �ملحيطات )Vaughan 2016(. وحتى �إذ� كانت �ملو�د �لبال�شتيكية تتحلل ب�شكل �أ�شرع، فاإنها 

�شتظل ت�شكل خطر� عندما تكون حديثة ن�شبيا وقريبة من �ل�شو�طئ. ومبا �أن معظم �حلياة �لبحرية تعي�س بقرب 

�لقابل  غري  بالبال�شتيك  باملقارنة  نف�شه  بالقدر  �شرر�  وي�شبب  �شيبتلع  للتحلل  �لقابل  �لبال�شتيك  فاإن  �ل�شو�طئ، 

، على �لرغم من 
10

للتحلل. وحتى �شبكات �شيد �الأ�شماك �لقابلة للتحلل قد ال حتل م�شكلة »�ملعد�ت �الأ�شباح«

�أن Wilcox and Hardesty )2016( وجدو� �أنها قد تكون على �الأقل م�شاهمة ثانوية يف م�شاألة معد�ت 

�ملتحدة  �الأمم  برنامج  ن�شره  تقرير  تو�شل  وباملثل،  عقود.  مدى  على  �لبحرية  �حلياة  تهدد  �لتي  �ملفقودة  �ل�شيد 

�إىل ��شتنتاج مفاده: للبيئة 

يف  �شو�ء  كبري�  �نخفا�شا  يحدث  لن  للتحلل«  »قابلة  �أنها  على  �مل�شنفة  �لبال�شتيكية  �ملنتجات  �عتماد  �إن   «

على  �لبحرية  �لبيئة  على  و�لكيميائية  �لفيزيائية  �لتاأثري�ت  خطر  يف  �أو  �ملحيط  تدخل  �لذي  �لبال�شتيك  كمية 

)UNEP 2015a:3( ».ح�شب �الأدلة �لعلمية �حلالية

كما �أن �إنتاج �لبال�شتيك �حليوي من خالل حتويل �ملو�د �الأولية مل�شنع ما من �لنفط �إىل م�شادر متجددة لي�س 

على  وعالوة  �حلفرية.  �ملنتجات  مثل  بيئية  م�شكلة  ن  تكورَ �أن  ميكن  �لناجتة  �ملنتجات  �أوال،  يبدو.  كما  م�شتد�ما 

Ghost gear 10
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ذلك، من خالل �النتقال �إىل مادة خام حيوية، قد تزيد �ل�شركات �لكيماوية من �ل�شغط على �لرتبة، ف�شال عن 

�ل�شغط �لناجت عن زيادة �إنتاج �الأغذية وتز�يد �لطلب على قطاع �لوقود �حليوي biofuel. وعلى �لرغم من �أن 

بالطاقة �حليوية  �إ�شكالية من �ملخاوف �ملرتبطة  �أقل  �لكيميائية �حليوية  �أن »�ملو�د  �إىل  �لدر��شات خل�شت  �إحدى 

�لعاملية  �لبال�شتيك  ل�شناعة  �الأولية  �ملو�د  تغيري  فاإن   ،)Philip et al. 2013:220( لالأر��شي«  و��شتعمالها 

من  �لطلب  تز�يد  مع  يتناف�س  �أن  �شاأنه  من  وهذ�  �لزر�عي.  �الإنتاج  تكثيف  من  �ملزيد  يتطلب  و��شع  نطاق  على 

��شتهالك  على  تعتمد  �لتي  للحوم  �شهيته  تتز�يد  �لذي  �لعامل  �أحو�ل  �شوء  من  يزيد  مما  �ملتناميني،  �لعامل  �شكان 

كثيف لالأر��شي و�ملو�رد.

downgrading م�شتد�ما كما يبدو  وقد ال يكون �البتكار �الآخر �لذي يطلق عليه »تخفي�س �مل�شتوى« 

�أو  �لزجاج  �أو  �ملقوى  �لورق  مثل  �أخرى  مبو�د  �لبال�شتيكية  �لتعبئة  ��شتبد�ل  ميكن  مبدئيا،  �الأوىل.  �لوهلة  من 

يف  كبرية  زيادة  �إىل  يوؤدي  قد  �لبد�ئل  هذه  �إىل  �النتقال  �أن  �إىل   )Trucost )2016 ويخل�س  �الألومنيوم. 

�لبال�شتيك  �أن  حني  يف  وحده،  �لبال�شتيك  يحدثها  �لتي  تلك  �أ�شعاف  �أربعة  �إىل  ت�شل  قد  �لتي  �لبيئية  �لتكاليف 

%30. وميكن  �إىل  بن�شبة ت�شل  �لبيئية  �لتكاليف  �الأكرث ��شتد�مة قد يكون قادر�، على �الأقل، على تقليل تلك 

�مل�شانع  يف  �مل�شتخدمة  �ملتجددة  �لطاقة  ح�شة  زيادة  طريق  عن  �لتكاليف  هذه  يف  �لتخفي�شات  من  �ملزيد  حتقيق 

للتعبئة و�لتغليف، ومن خالل �حللول �جلزئية مثل زيادة جناعة  �لبال�شتيكية، من خالل و�شع ت�شاميم �أكرث جناعة 

�لتكاليف  �لعموم  على  �شيعالج  ذلك  فاإن  ذلك،  ومع  �لبال�شتيك.  نقل  �مل�شتخدمة يف  للمركبات  �لوقود  ��شتهالك 

�ملرتبطة بتغري �ملناخ فقط، بدال من �حلد من تاأثري �لنفايات �لبال�شتيكية على �لب�شر و�لبيئة.

وهذ� يدل بالفعل على �أن �البتكار�ت �لتكنولوجية ميكن بالتاأكيد �أن تكون مفيدة، ولكن �البتكار�ت �الأكرث 

عملية  تكون  �أن  ميكن  مثال،  �لبال�شتيكية.  �الإنتاج  عمليات  بتغيري  بال�شرورة  ترتبط  ال  �لتي  هي  تلك  من  �أهمية 

�لتمييز،  على  قادرة  تكون  �أن  �إىل  �لعملية حتتاج  وهذه  باال�شتثمار.  تقنية جديرة  �لنفايات  فرز  تكنلوجيا  حت�شني 

�أنو�ع خمتلفة من �لبوليمر�ت، وبالتايل توفري م�شدر »�أنظف« من �لبال�شتيك الإعادة �لتدوير  �أف�شل، بني  ب�شكل 

و��شتخد�مه لعمر ثاين. ويف �لبلد�ن �لتي تفتقر �إىل نظم جمع �لنفايات، �شيتم حتقيق حت�شينات يف �ال�شتد�مة �أقل 

من خالل �البتكار �لتكنولوجي، و�أكرث من ذلك من خالل حت�شينات �لبنية �لتحتية مثل تعزيز نظم جمع �لنفايات 

ب�شكل �أكرب وبناء �لقدر�ت الإعادة تدوير �لنفايات �لبال�شتيكية.
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 3 االأطر القائمة: تفقد االأحوال وتقييم الثغرات

خطة  هو  و�ل�شامل  �شموال  �الأكرث  �الإطار  يكون  رمبا  �لبال�شتيكي؟  �لتلوث  مع  بالفعل  تتعامل  �لتي  �الأطر  هي  ما 

و�ل�شرف  �لنظيفة  )�ملياه   6 و�لهدفان   .)SDGs( �مل�شتد�مة  للتنمية  و�أهد�فها   2030 لعام  �مل�شتد�مة  �لتنمية 

.)Stoett 2016:6( يتعلقان جزئيا مب�شاألة �للد�ئن )ل�شحي( و14 )�حلفاظ على �ملحيطات�

يف هذ� �لف�شل، �شندر�س �ملوؤ�ش�شات �لقائمة، ونحدد نطاقها ون�شلط �ل�شوء على حدودها. ونبد�أ باملعاهد�ت 

�لبحرية و�ملبادر�ت �لطوعية، الأن �التفاقات �لتي تركز على �ملحيطات هي حاليا �ملجال �لرئي�شي �لذي يجري فيه 

معاجلة �لتلوث �لبال�شتيكي. وفيما يلي �شنتطرق �إىل �تفاقية بازل باعتبارها �ملعاهدة �لدولية �لرئي�شية �لتي تعالج 

�لقائمة،  �ملوؤ�ش�شات  �لقوة و�ل�شعف يف  نقاط  �الإقليمية و�ملحلية. و�أخري�، نحدد  �ملقاربة  تليها  �لنفايات �خلطرة، 

مما يف�شح �ملجال التفاقية جديدة تتناول على وجه �لتحديد �مل�شادر �لربية للتلوث �لبال�شتيكي.

الطوعية واالأطر  البحرية  املعاهدات   1-3
باتفاقية  �أي�شا  �ملعروفة  �أخرى،«  ومو�د  �لنفايات  �إلقاء  عن  �لناجم  �لبحري  �لتلوث  منع  »�تفاقية  كانت  لقد 

يف  �التفاق  �شمح  وقد  �لبحرية.  �لبيئة  �إىل  تت�شرب  �لتي  �لنفايات  ب�شاأن  دويل  �تفاق  �أول   ،1972 لعام  لندن 

�لبد�ية ببع�س �الإلقاء، �إىل �أن مت تعديله بو��شطة بروتوكول لندن �لذي يحظر كل �أ�شكال �الإلقاء. وقد مت �التفاق 

وهو  طرفا.   45 �ل�شاعة  حلدود  وميثل   ،2006 عام  يف  �لتنفيذ  حيز  ودخل   ،1996 عام  يف  �لربوتوكول  على 

�شامل و�أكرث �شر�مة باملقارنة مع �التفاقية �ل�شابقة. يف »�لقائمة �لعك�شية« لهذ� �لربوتوكول، تذكر �ملو�د �لتي 

�إذن مبا  �إعفاوؤها من قاعدة منع �الإلقاء. ومع ذلك، فحتى �ملو�د �ملدرجة يف هذه �لقائمة تتطلب �حل�شول على  يتم 

�لعك�شية،  �لقائمة  �لبال�شتيك غري مدرج يف  �أن  )Chen 2015(. ومبا  �لثاين من �التفاقية  �ملرفق  يتما�شى مع 

فهو حمظور مبدئيا على �مل�شتوى �لنظري.

�التفاقية  هي   )1978 عام  )�ملعدلة يف   1973 لعام  �ل�شفن  عن  �لناجم  �لتلوث  ملنع  �لدولية  �التفاقية  تعترب 

1988(، يحظر �أي�شا  �لدولية �لرئي�شية حلماية �لبيئة �لبحرية. ومن خالل مرفقها �خلام�س )�ملتفق عليه يف عام 

�لتخل�س من �لنفايات يف �لبحر، مع �لرتكيز ب�شكل خا�س على جميع �أ�شكال �لبال�شتيك )IMO 2016(. وقد 

متت مر�جعة �ملرفق �خلام�س يف عام 2011، ودخل حيز �لتنفيذ يف عام 2013. ومع ذلك، وعلى �لرغم من �أن 

�خلام�س  �ملرفق  الأحكام  �المتثال  فاإن  �لبحر،  يف  �لنفايات  من  وغريها  �لبال�شتيكية  �لنفايات  �إلقاء  حتظر  �ل�شفن 

ت�شريف  �أي  ت�شجيل   )GT 400  ≥( معني  حجم  ذ�ت  �ل�شفن  من  ويطلب  م�شاكل.  عدة  على  ينطوي  يز�ل  ال 

للنفايات، �شو�ء يف �لبحر �أو يف مر�فق �ال�شتقبال يف �ملو�نئ فيما ي�شمى كتاب �شجل �لنفايات )GRB(. وميكن 

بعد ذلك تفتي�س �لقمامة يف �ملو�نئ، بالن�شبة للدول �لتي هي طرف يف MARPOL، من قبل �ل�شلطات �ملخت�شة 

.)Chen 2015(

وقد �أن�شئت �تفاقية �الأمم �ملتحدة لقانون �لبحار يف �شكلها �حلايل يف عام 1982 ودخلت حيز �لتنفيذ يف عام 

167 طرفا. ورغم �أنها ال تذكر على وجه �لتحديد �ملو�د �لبال�شتيكية �إال �أنها تت�شمن  1994. وهي ت�شم حاليا 



19 وقف التلوث البال�ستيكي حول العامل: مو�سوع اتفاقية دولية

تعريفا لالإلقاء باأنه »�أي تخل�س متعمد للنفايات �أو غريها من �ملو�د من �ل�شفن و�لطائر�ت و�ملن�شات �أو غريها من 

�ملن�شاآت �لتي �شنعها �الإن�شان يف �لبحر« )UNCLOS, Art. 1]5]]a]]i[(. وب�شيغة ف�شفا�شة نوعا ما، تدعو 

و�لتلوث  �لربي  �لتلوث  �أخذ  على  وجتربها  عليها،  و�حلفاظ  �لبحرية  �لبيئة  حماية  �إىل  �الأطر�ف  �لدول  �التفاقية 

�لناجت عن �ل�شفن يف �العتبار. ومع ذلك، فاإن �ملعاهدة ترتك �إىل حد كبري �لت�شريع �ملتعلق مبنع �لتلوث �لذي ترفعه 

�ل�شفن �إىل �لواليات. وت�شجع �ملادة 207 على منع �لتلوث �لناجم عن م�شادر برية.

البحرية الطوعية  االأطر 

يف �ملوؤمتر �لدويل �خلام�س للحطام �لبحري )5IMDC( �شنة 2011، وقع ممثلو 64 حكومة و�ملفو�شية �الأوروبية 

�لتز�م هونولولو ملعاجلة �لقمامة �لبحرية. ولت�شهيل هذ� �لعمل، دعي �أ�شحاب �مل�شلحة يف جميع �أنحاء �لعامل �إىل 

�أهد�ف  ثالثة  هونولولو  ��شرت�تيجية  حتدد  طوعي،  وكاإطار  هونولولو.  ��شرت�تيجية  وتنفيذ  و�شع  يف  �مل�شاهمة 

�ملرتتبة  �لنفايات و�الآثار  �لناجم عن  �لربي  �لتلوث  �أ( �حلد من  �لهدف  �لبحري.  للحد من خماطر �حلطام  �شاملة 

يتعلق  ج(  �لهدف  �ملحيطات؛  يف  �ملفقود  �أو  �مللقى  و�حلطام  �لنفايات  وتاأثري  كمية  تقليل  ب(  �لهدف  عليه؛ 

و�لبحرية  �لربية  �مل�شادر  من  �لبحري  �حلطام  يرت�كم  حيث  �ل�شطحية  و�ملياه   
12

�لقاعية  
11

و�ملو�ئل بال�شو�طئ 

)Stoett 2016(. وبدال من �أن ترتك هذه �الأهد�ف كقو�قع جموفة، تر�فقها 19 ��شرت�تيجية حمددة موجهة �إىل 

�أطر�ف متعددين مثل �ملجتمع �ملدين و�لوكاالت �حلكومية و�ملنظمات �حلكومية �لدولية و�لقطاع �خلا�س للتوعية 

و�لقدر�ت  باالحتياجات  منها  للعمل. و�عرت�فا  منها كخيار�ت ممكنة  و�لتخل�س  للنفايات  �ل�شليم  �لتخزين  وحتفيز 

و�شع  عن  متتنع  ولكنها  و�لتتبع،  و�لتقييم  �لبحوث  حت�شني  �أهمية  على  �أي�شا  �ال�شرت�تيجية  توؤكد  للدول،  �ملختلفة 

�إ�شافية  كاأد�ة  �ال�شرت�تيجية  ت�شتخدم  ذلك،  من  وبدال   .)UNEP/NOAA 2011( حمددة  ملزمة  �أهد�ف 

�لياب�شة  على  �لقائمة  �التفاقات  �أنظر  )GPA؛  �لربية  �الأن�شطة  من  �لبحرية  �لبيئة  �لعاملي حلماية  �لعمل  لربنامج 

�أدناه(، حيث عر�شت يف �الجتماع �ال�شتعر��شي �حلكومي �لدويل �لثالث )EGR- 3( �شنة 2012.

�لبحرية  �لقمامة  ب�شاأن  �لعاملية  لل�شر�كة  �لرئي�شية  �ملجاالت  تعك�س  هونولولو،  با�شرت�تيجية  و��شرت�شاد� 

طرف  من  �إليها  �لو�شول  وميكن  �لع�شوية  ومفتوحة  طوعية  �ل�شر�كة  وهذه  �أعاله.  �ملذكورة  �لثالثة  �الأهد�ف 

�أ�شحاب �مل�شلحة مثل �حلكومات و�لوكاالت �لدولية و�لقطاع �خلا�س و�ل�شلطات �ملحلية و�الأو�شاط  �لعديد من 

للنفايات  �لبيئية  �الآثار  �حلد من  �إىل  تهدف  عاملية  تن�شيق  كاآلية  تعمل  �ملدين. وهي  �ملجتمع  �الأكادميية ومنظمات 

و��شتعمال  �لعمليات  وفعالية  وكفاءة  �لتاآزر،  �أوجه  وخلق  �الزدو�جية،  تفادي  ينبغي  �لطريقة،  وبهذه  �لبحرية. 

�لبحرية،  �لقمامة  �شبكة   313GPML برنامج  �أطلق  �لتن�شيق،  ولت�شهيل   .)UNEP/GPA 2014( �ملو�رد 

وهي من�شة �إلكرتونية لتبادل �ملعارف و�أخبار عن �أحدث �مل�شاريع و�لتطور�ت. وتد�ر هذه �ل�شبكة من قبل �أمانة 

GPML، �لتي توفرها �الأمم �ملتحدة للبيئة. وعلى �مل�شتوى �الإقليمي، ين�س برنامج GPML �أي�شا على �إ�شر�ك 

11 املوئل: املجال الحيوي؛ هو منطقة بيئية وموطن عيش كائنات معينة.

Benthic habitats 12

13 الرشاكة العاملية ملعالجة مشكلة القاممة البحرية
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يهدف  و�أخري�،  هونولولو.  ��شرت�تيجية  تنفيذ  يف  �لعمل(  )�التفاقيات/خطط  �الإقليمية  �لبحار  بر�مج  خمتلف 

.)GPML 2016( إىل ت�شهيل �ل�شر�كات بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س� GPML برنامج

وتوجد �أد�ة طوعية �آخرى هي »مدونة �ل�شلوك ب�شاأن �ل�شيد �لر�شيد« ملنظمة �الأمم �ملتحدة لالأغذية و�لزر�عة 

)FAO(، �لتي �عتمدتها حتى �الآن 170 دولة. �إن �ملو�د �لبال�شتيكية مل تذكر على وجه �لتحديد، يف حني مت 

�إدر�ج معد�ت �ل�شيد �ملفقودة �أو �ملهجورة و�آثارها على �الأ�شماك و�الأنو�ع غري �ل�شمكية، وذلك يجعل �ملو�نئ 

للتخل�س منها. �أنظمة منا�شبة  م�شوؤولة عن توفري 

الرب على  القائمة  الطوعية  واالأطر  اخلطرة  النفايات  ب�ساأن  بازل  اتفاقية    2-3
�لتي  بازل(،  )�تفاقية  �حلدود  عرب  منها  و�لتخل�س  �خلطرة  �لنفايات  نقل  يف  �لتحكم  ب�شاأن  بازل  �تفاقية  تهدف 

�لنفايات �خلطرة، وال �شيما  ناجمة عن  بيئية و�شحية  �أ�شر�ر  �إىل �حليلولة دون وقوع   ،1989 �عتمدت يف عام 

��شتري�د  حظر  يف  �حلق  الأطر�فها  �التفاقية  وتوفر  �لنفايات.  هذه  �إغر�ق  يتم  ما  كثري�  حيث  �لنامية  �لبلد�ن  يف 

�لنفايات �خلطرة و�لنفايات �الأخرى للتخل�س منها. وهناك حاجة �إىل مو�فقة خطية م�شبقة ال�شتري�د هذه �لنفايات 

من �لدولة �مل�شتوردة. ويف نف�س �الآن، يحظر �الجتار بالنفايات �خلطرة �أو غريها من �لنفايات مع غري �الأطر�ف، 

ت�شجع  هذه،  �حلدود  عرب  �لنقل  قو�عد  �إىل  وباالإ�شافة  �جلنوبية(.  �لقطبية  )�لقارة  �أنتاركتيكا  �إىل  ت�شديرها  مثل 

�لدول على �حلد من توليد �لنفايات و�شمان �الإد�رة �ل�شليمة بيئيا للنفايات. ولتي�شري هذه �الأهد�ف، و�فق موؤمتر 

�الأطر�ف على عدد من تد�بري �ل�شيا�شة غري �مللزمة. وت�شمل هذه �لتد�بري �ملبادئ �لتوجيهية �لتقنية �لتي تقدم 

الأ�شحاب �مل�شلحة �إر�شاد�ت عملية يف �إد�رة جماري �لنفايات �ملختلفة. ويتعلق �أحد هذه �ملبادئ �لتوجيهية �لتقنية 

باالإد�رة �ل�شليمة بيئيا للنفايات �لبال�شتيكية و�لتخل�س منها. وعلى خالف �ملعاهد�ت و�الأطر �لقائمة على �لبحر، 

فاإن �تفاقية بازل، ومن ثم �ملبادئ �لتوجيهية �لتقنية، تتعلق باالإد�رة �لربية للنفايات. فاملبادئ �لتوجيهية للنفايات 

بعد  �لبال�شتيكية  و�لنفايات  �مل�شتهلك،  �إىل  ت�شل  �أن  قبل  �ملتولدة  �لبال�شتيكية  �لنفايات  بني  تفرق  �لبال�شتيكية 

فح�شب،  �لبوليمر�ت  من  عادة  يتكون  �لبال�شتيك ال  �أن  من  �ملبادئ  هذه  ذلك، حتذر  على  �ال�شتخد�م. وعالوة 

�لنفايات،  �إد�رة  مب�شاألة  يتعلق  وفيما   .
14

�لر�شا�س مثبتات  مثل  �أحيانا،  �شامة  م�شافة،  مو�د  من  �أي�شا  يتكون  بل 

لي�شت منا�شبة الإعادة  �إىل مو�دها �مل�شافة(  �لبال�شتيكية )باالإ�شافة  �أن جميع �ملو�د  �إىل  �لتوجيهية  ت�شري �ملبادئ 

�لتدوير، و�أنها توفر خيار�ت �إعادة تدوير خمتلفة لالختيار من بينها، ف�شال عن خيار�ت لال�شرتد�د �أو �لتخل�س 

�لنهائي. ومع ذلك، فاإن �ملبادئ �لتوجيهية �لتقنية ال تذكر تر�كم �لنفايات �لبال�شتيكية يف �ملحيطات. وقد يرجع 

بالن�شبة  بارز  غري  مو�شوعا  يز�ل  ال  �لبحرية  �لنفايات  مو�شوع  كان  حني   ،2002 �شنة  يف  �إ�شد�رها  �إىل  ذلك 

للمجتمع �لدويل. و�لعيب �الأكرث خطورة من هذه �ملبادئ �لتوجيهية هو �أنها طوعية متاما، ووفقا ملن �أجرينا معهم 

�ملقابالت ذوو� بع�س �ملعرفة باتفاقية بازل، فاإن �التفاقية نادر� ما ت�شتخدم.

�إن �تفاقية بازل، مع �أحكامها ب�شاأن �لتقليل �إىل �أدنى حد من �لنفايات �خلطرة و�لنفايات �الأخرى، و�لطلب على 

مر�فق �لتخل�س من �لنفايات، ف�شال عن �شبكتها من �ملر�كز �الإقليمية، هي من حيث �ملبد�أ، قادرة ب�شكل خا�س 

Lead stabilizers 14
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تقلي�س  �الأطر�ف ب »�شمان  �التفاقية  4 من  �ملادة  وتلزم  للبال�شتيك.  �لعاملي  �لتنظيم  لتح�شني  �إطار  توفري  على 

توليد �لنفايات �خلطرة و�لنفايات �الأخرى د�خلها �إىل �أدنى حد ممكن«، و »�شمان توفر مر�فق منا�شبة للتخل�س 

للمفو�شية �الأوروبية،  للنفايات �خلطرة و�لنفايات �الأخرى«، ووفقا  بيئيا  �ل�شليمة  �أجل �الإد�رة  �لنفايات من  من 

 .)European Commission 2013:19( �لبال�شتيكية  �لنفايات  على  �أي�شا  تنطبق  �ملتطلبات  فهذه 

و�لتي  �التفاقية،  من  �لثاين  �ملرفق  يف  �لو�ردة  تلك  �أنها  على  �أخرى«  »نفايات  �إىل  بازل  �تفاقية  ن�س  وي�شري 

ت�شمل �لنفايات �لتي يتم جمعها من �ملنازل، ومعظمها مو�د �لتعبئة و�لتغليف وغريها من �أنو�ع �لبال�شتيك. ومن 

�ملفرت�س �ن هناك نهجان لتو�شيع نطاق �تفاقية بازل ملعاجلة �لنفايات �لبال�شتيكية ب�شكل كامل: �الأول هو تغيري 

عن  مثال،  �الأطر�ف.  جميع  وعلى  �لبال�شتيكية  �لنفايات  جميع  على  تنطبق  بحيث  لالتفاقية  �الأ�شا�شية  �لعنا�شر 

�أن ت�شادق عليه �الأطر�ف �ملعنية قبل  �لتفاو�س ب�شاأن تعديل يلزم  �لثاين هو  �لثاين. و�خليار  طريق متديد �ملرفق 

�لتنفيذ. دخوله حيز 

�إىل وجود مناق�شات خلف  �ملقابالت  �أجريت معهم  �لذين  �أحد �الأ�شخا�س  �أ�شار  باخليار �الأول،  يتعلق  وفيما 

نهاية  يف  �شتثمر  �جلهود  هذه  كانت  �إذ�  ما  �لو��شح  غري  من  يز�ل  ال  ولكن  �التفاقية،  حتديث  حول  �لكو�لي�س 

معاجلة  ب�شاأن  �لتقنية  �لتوجيهية  �ملبادئ  �شياغة  �إعادة  مثل  ن�شبيا  �شغرية  خطوة  هناك  كانت  �إذ�  وما  �ملطاف، 

�لتي ت�شتخدم  �إ�شالحات كبرية، مثل دمج جمموعة جديدة من �ملو�د  �إجر�ء  �إن  �لبال�شتيكية �شتحقق.  �لنفايات 

على نطاق و��شع يف �ملعاهدة، �شيمكن دفع �أطر�ف �أخرى �إىل �قرت�ح تغيري�ت �أكرث عمومية يف �التفاقية. وحذر 

م�شتجوب �آخر على در�ية بعمل �ملنظمات �حلكومية �لدولية من �أن �تفاقية بازل هي �أد�ة قدمية ن�شبيا ومتجاوزة، 

و�أن �لبناء على مثل هذ� �الإطار من �شاأنه �أن يحول دون بد�ية جديدة بالعنا�شر �لتنظيمية �جلديدة �لالزمة. ومن 

ثم، قد يكون من �الأف�شل و�شع �تفاقية جديدة ذ�ت �أهد�ف متما�شية مع حتقيق كميات �أقل من �لبال�شتيك �لذي 

ينتهي به �ملطاف يف �ملحيطات.

جمل�س  ميدد  �أن  �شاأنه  من  �لبال�شتيكية  �لنفايات  لتغطية  بازل  �تفاقية  تعديل  فاإن  �لثاين،  للخيار  بالن�شبة  �أما 

�أن كال من تعديلي �حلظر وبروتوكول �مل�شوؤولية يف �التفاقية ال يز�الن  �لرغم من  �لثالثة )على  للمرة  �الأعمال 

ينتظر�ن بدء تنفيذهما(. ومع ذلك، فاإن دمج �لبال�شتيك يف �تفاقية بازل �شيكون �شعبا من �لناحية �ل�شيا�شية. ومن 

ثم، ميكن �أن تكون �إحدى �خلطو�ت �ملمكنة لنجاح هذ� �حلل هي ت�شنيف �لنفايات �لبال�شتيكية على �أنها خطرة، 

 Rochman et( �ملجهري  �لبال�شتيك  بالبال�شتيك، وخا�شة  �ملرتبطة  �ملخاطر  ب�شبب  �قرت�حه  �شبق  �أمر  وهو 

�لتحديد، وكان  بازل على وجه  باتفاقية  �قرت�حهم   )2013( Rochman وزمالوؤه  al. 2013(. وال يربط 

�مل�شتجوبون ب�شاأن هذ� �الأمر م�شككني بفعالية هذ� �خليار.

�إطار تنظيمي  لتنفيذ  �آلية مالية �شتكون �شرورية  �أن �تفاقية بازل لي�س لديها  �أخرى تتمثل يف  وهناك م�شكلة 

�خلدمة  جمال  ذو خربة يف  مقابلة  معهم  �أجريت  �لذين  �الأ�شخا�س  �أحد  �أخربنا  كما  �للد�ئن،  ب�شاأن  �شموال  �أكرث 
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م�شتحيل.  �أمر  بازل  �تفاقية  مبوجب  �لبال�شتيكية  �لنفايات  ب�شاأن  �لقانونية  �اللتز�مات  حتقيق  �أن  ويبدو  �ملدنية. 

�لتوجيهية  �ملبادئ  �شياغة  �إعادة  ذ�ته  �ل�شخ�س  �قرتح  �التفاقية،  يف  �لبال�شتيك  دمج  لزيادة  ممكنة  وكطريقة 

معه  �أجريت  �لذي  �ل�شخ�س  �أ�شار  ذلك،  �إىل  وباالإ�شافة  �لبال�شتيكية.  �لنفايات  ب�شاأن  �أعاله  �ملذكورة  �لتقنية 

ور�أى  تعديلها.  �الأ�شهل  من  يكون  �أن  ينبغي  �لتي   ،MARPOL مثل  �لبحرية  و�الأطر  �ملعاهد�ت  �إىل  �ملقابلة 

�أي�شا �أن �ملنظمة �لبحرية �لدولية �شتكون منا�شبة لتنفيذ عملية �لتنظيف. ومع ذلك، وكما هو مقرتح �أعاله، فاإن 

�لبحار  لقانون  �ملتحدة  �الأمم  �تفاقية  �أو  �ل�شفن  �لناجم عن  �لتلوث  ملنع  �لدولية  �التفاقية  من  ن�شخة حم�شنة  وجود 

�شيرتك �مل�شادر �لربية غري منظمة. وبالن�شبة لن�شبة كبرية من �مل�شادر �لربية، فاإن هذ� �شيكون هو �حلال حتى لو 

�أدرجت �ملو�د �لبال�شتيكية بو�شفها مادة خطرة مبوجب �تفاقية بازل، �لتي ت�شمل �أ�شا�شا �لنقل �لدويل للنفايات. 

ولذلك فاإن �لبال�شتيك �لذي يدخل من �ملياه �لعادمة يف �ملناطق �ل�شاحلية �شيظل غري منظم، كما حذر �شخ�س �آخر 

فاإن �تفاقية بازل تكافح من �أجل �حل�شول على �لدعم �ملايل �لكايف لتحقيق  من ذوي �خلربة �الأكادميية. و�أخري�، 

واليتها �حلالية. و�شيتطلب متديد واليتها نحو �لنفايات �لبال�شتيكية زيادة كبرية يف �ملو�رد.

وباخت�شار، فاإن �تفاقية بازل، يف �شكلها �حلايل، قد مت جتهيزها ملعاجلة �ملو�د �لبال�شتيكية طو�ل دورة حياتها 

باأكملها، ومن �ملرجح �أن يتطلب تغيري ذلك �إعادة فتح �لنقا�س حول �ملعاهدة، ويبدو �أن �الإر�دة �ل�شيا�شة لذلك 

يف  �ل�شخمة  �لتنظيمية  �لثغر�ت  ل�شد  و�عدة  ��شرت�تيجية  لي�س  بازل  �تفاقية  جتديد  فاإن  وبالتايل  موجودة.  غري 

�لبال�شتيكي. �لتلوث  ب�شاأن  �لعاملية  �حلكامة 

االأطر الطوعية القائمة على الرب

�ملجاالت  من  �لبحرية  �لنفايات  تعترب  �لتي  �لنفايات،  �إد�رة  ب�شاأن  �لعاملية  بال�شر�كة   GPML عمل  يت�شل 

�إ�شر�ك  منهجية  وتتبع  �لقطاعات  خمتلف  بني  �لتن�شيق  ت�شهيل  �إىل   GPWM تهدف   ،GPML مثل  �ملحورية. 

�أ�شحاب �مل�شلحة �ملتعددين. وتتمثل �أهد�فها يف تعزيز �لتعاون و�لتوعية، وتبادل �خلرب�ت و�حلد من �زدو�جية 

�الإجر�ء�ت، وت�شجيع �تباع نهج �شامل الإد�رة �لنفايات )GPML 2016(. ومن �أجل تق�شيم �لق�شية �الأو�شع 

و�لكتلة  �لنفايات  �ملناخ،  وتغري  �لنفايات  هي:  عمل  جماالت  ثمانية  حتديد  مت  �لنفايات،  باإد�رة  �ملتعلقة  نطاقا 

تقليل  �لبحرية،  �لنفايات  �الإلكرتونية،  �لنفايات  �إد�رة  �ل�شلبة،  للنفايات  �ملتكاملة  �الإد�رة   ،
15

�لزر�عية �حليوية 

�لنفايات �إىل �أدنى حد، �إد�رة �لنفايات �خلطرة، و�إعادة تدوير �ملعادن. وي�شري �ملجال �لبوؤري للنفايات �لبحرية، 

�لنفايات �لربية  �إىل م�شادر  �لتحديد  �لتابعة لالأمم �ملتحدة، على وجه  �لبيئية  �ل�شيا�شات  �لذي تقوده �شعبة تنفيذ 

.)GPML 2016( باعتبارها �الأكرث �إ�شكالية

�لدولية  �حلكومية  »�الآلية  باأنه  �لربية  �الأن�شطة  من  �لبحرية  �لبيئة  حلماية  �لعاملي  �لعمل  برنامج   ويو�شف 

و�لبحرية«.  و�ل�شاحلية  �لعذبة،  و�ملياه  �الأر�شية،  �الإيكولوجية  �لنظم  بني  �لربط  مبا�شرة  تعالج  �لتي  �لوحيدة 

�أدناه،  �لتف�شيل  من  مبزيد  �لو�رد و�شفه   )RSP( �الإقليمية  �لبحار  بربنامج  وثيقا  �رتباطا  �لربنامج  هذ�  ويرتبط 

�لعامة  �الأهد�ف  حتقيق  يف  ت�شهم  �لبحرية  للبيئة  �لربي  بالتلوث  �ملتعلقة  و�لربوتوكوالت  �التفاقيات  �أن  حيث 

Agricultural biomass 15
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لربنامج �لعمل �لعاملي )GPA, 2014( وتغطي �الآلية �حلكومية �لدولية �ملتفق عليها يف عام 1995 ت�شع فئات من 

�مل�شادر، �لنفايات و�حدة منها. ويتم ذكر �لبال�شتيك على وجه �لتحديد ك�شكل من �أ�شكال �لنفايات �لتي تلحق 

و�الإقليمية  �لوطنية  �ل�شلطات   GPA �لعاملي  �لعمل  برنامج  ين�شح  طوعي،  وكاتفاق  �لبحرية.  بالبيئة  بالغا  �شرر� 

�إد�رة �لنفايات، مبا يف ذلك  �أن�شطة جمع �لنفايات، و�حلد من كمية �لنفايات �ملنتجة، وحت�شني  باإن�شاء �أو حت�شني 

تو�شيع نطاق �إعادة �لتدوير )GPA, Art. 144(. ويف �الجتماع �ال�شتعر��شي �حلكومي �لدويل �الأخري �لذي 

2012، �أدخلت �الأطر�ف يف برنامج �لعمل �لعاملي ��شرت�تيجية هونولولو �ملذكورة  عقد يف مانيال بالفلبني عام 

�أعاله. ووجد �أحد �الأبحاث �لنقدية حول برنامج �لعمل �لعاملي عدد� من �لتحديات فيه و�أنه يفتقر �إىل �آلية �متثال 

.)Meier-Wehren 2013( ملزمة ومتويل كاف للتنفيذ يف �لبلد�ن �لنامية

الوطنية دون  واجلهود  االإقليمية  االتفاقات   3-3
و�لنظم  �لبيئة  على  �ملحافظة  يخ�س  �لذي  �الإقليمية  �لبحار  برنامج  للبيئة  �ملتحدة  �الأمم  �أطلقت   1974 �شنة  يف 

يف   
16

�الأطر�ف �ملتعددة  �التفاقات  من  كمجموعة  �لربنامج  ويعمل  �لعاملية.  و�ل�شاحلية  �لبحرية  �الإيكولوجية 

خمتلف �ملناطق �الإقليمية. وتغطي �التفاقيات �ليوم 18 منطقة من مناطق �لعامل، وتتاألف من نحو خم�شني معاهدة 

�آ�شيا وبحار �شرق  �لتالية: منطقة �لبحر �لكاريبي وجزر �شرق  للبيئة �ملناطق  دولية. ويدير برنامج �الأمم �ملتحدة 

�أفريقيا و�لبحار يف �لبحر �ملتو�شط   ومنطقة �شمال غرب �ملحيط �لهادي ومنطقة غرب �إفريقيا يف حني �أن مناطق 

�أخرى )مثل منطقة �لبحر �الأ�شود( هي بر�مج تابعة لها فقط مع هيئاتها �الإد�رية �خلا�شة بها. و�لبع�س �الآخر ما 

�لبلطيق، وبحر قزوين، ومناطق �شمال  ي�شمى برب�مج �ل�شركاء مثل �لقطب �جلنوبي، و�لقطب �ل�شمايل، وبحر 

�شرق �ملحيط �الأطل�شي. وجميع �لرب�مج لديها خطة عمل كنقطة �نطالق لها، مع وجود �ختالفات يف قوة �الإطار 

�لق�شايا  بع�س  ب�شاأن  �إ�شافية  �أربعة ع�شر من هذه �التفاقيات مع بروتوكوالت  �أبرمت  �ملبنية عليه. وقد  �لقانوين 

�الأكرث حتديد�.

بالنفايات �لبحرية من خالل �التفاقيات وخطط �لعمل: بحر  وهناك �ثنا ع�شر منطقة تدعم �الأن�شطة �ملتعلقة 

�أفريقيا و�شمال �شرق  �آ�شيا و�لبحر �الأبي�س �ملتو�شط و�شرق  �لبلطيق و�لبحر �الأ�شود وبحر قزوين وبحار �شرق 

�ملحيط �الأطل�شي و�شمال غرب �ملحيط �لهادئ و�لبحر �الأحمر وخليج عدن )PERSGA(، وجزر جنوب �آ�شيا 

)SACEP(، وجنوب �شرق �ملحيط �لهادي )CPPS(، ومنطقة �لبحر �لكاريبي �لكبري. وتعترب �تفاقية حماية 

�لبحر �ملتو�شط من �لتلوث ذ�ت �شلة وطيدة مثاال مع �لربوتوكول �مللحق بها ملنع تلويث �لبحر �الأبي�س �ملتو�شط 

 ،1976 �لذي �عتمد يف بر�شلونة يف عام  �ل�شفن و�لطائر�ت. وقد �عتمد �لربوتوكول،  �الإلقاء من  عن طريق 

�إلقاءها  يحظر  مما  �الأول،  �ملرفق  يف  �لثابتة«  �ال�شطناعية  �ملو�د  من  وغريها  �لثابتة  �لبال�شتيكية  »�ملو�د  �أ�شماء 

�أن �لنفايات �لبال�شتيكية مل تلعب حتى �الآن دور� كبري� يف معظم  يف �لبحر �الأبي�س �ملتو�شط. ومع ذلك، يبدو 

�التفاقيات و�لربوتوكوالت يف �إطار بر�مج �لبحار �الإقليمية، حيث �أنها ناذر� ما تتم �الإ�شارة �إليها ب�شفة حمددة.

للدول  �لثالث  �لدويل  �ملوؤمتر  يف  �شامو�  م�شار  على  �لنامية  �ل�شغرية  �جلزرية  �لدول  حكومات  �تفقت  وقد 

Multilateral agreements 16



وقف التلوث البال�ستيكي حول العامل: مو�سوع اتفاقية دولية24

ذلك  يف  مبا  �لنفايات،  الإد�رة  و�لدولية  و�الإقليمية  �لوطنية  �الآليات  »بتعزيز  و�لتزمت  �لنامية  �ل�شغرية  �جلزرية 

�لدول  �أن  �لبال�شتيكية«. حيث  �ل�شفن و�لطائر�ت و�لقمامة  �لناجتة عن  �لكيميائية و�خلطرة و�لنفايات  �لنفايات 

�ل�شياحة  �أو  �ل�شيد  على  العتمادها  وذلك  �لبال�شتيكي،  للتلوث  خا�س  ب�شكل  معر�شة  �لنامية  �ل�شغرية  �جلزرية 

�القت�شاد�ت  ت�شب  �لهادي، حيث  �ملحيط  �لنامية يف غرب  �ل�شغرية  �جلزرية  �لدول  من  �لعديد  وتوجد  معا.  �أو 

ب�شكل  منها  تتخل�س  ال  ما  وغالبا  �لبحر  هائلة يف  بكميات  �لبال�شتيكية  �ملو�د  با�شتمر�ر  �لنمو  �شريعة  �الآ�شيوية 

�شليم، مما يوؤدي �إىل تدفق م�شتمر للنفايات �لبال�شتيكية يف �ملحيط.

وبكل و�شوح ميكننا �لقول �إنه يتعني على �لبلد�ن �لنامية و�ملتقدمة �أن تتخذ جمموعة من �لتد�بري. على �لرغم 

�لدول  من  �لعديد  �أن  �لو�قع  �لبال�شتيكية،  �لنفايات  مع  �لتعامل  يف  �الأو�ئل  من  يعترب  �الأوروبي  �الحتاد  �أن  من 

�الأع�شاء يف �الحتاد �الأوروبي �أن�شاأت �أنظمة جتميع تعمل ب�شكل جيد، حيث يتم �إعادة تدوير �أقل من %30 من 

�لنفايات �لبال�شتيكية �لتي مت جمعها يف �الحتاد �الأوروبي فقط )Plastics Europe 2016(. وقد ن�شرت 

�ملفو�شية �الأوروبية خطة عمل لالحتاد �الأوروبي ب�شاأن �القت�شاد �لد�ئري يف عام 2015، �لتي تعترب �لبال�شتيك 

�لتعبئة  نفايات  ب�شاأن  مقرتحة  توجيهات  حتقق  �أن  �ملفرت�س  ومن  �الأولوية.  ذ�ت  �خلم�شة  �لقطاعات  من  و�حد 

باللد�ئن  �أن ��شرت�تيجيتها �ملتعلقة  �للجنة  2030. و�أعلنت  %75 بحلول عام  �إعادة تدوير يبلغ  و�لتغليف معدل 

�شتن�شر يف �أو�خر عام 2017. وما �إذ� كانت هذه �جلهود �شتوؤتي ثمارها فال بد من �نتظار نتائجها.

 ،)GAIA( �لنفايات  حرق  لبد�ئل  �لعاملي  �لتحالف  جهود  مثل  حثيثة  جهود  هناك  �ملحلي،  �ل�شعيد  وعلى 

وهي �شبكة عاملية من �ملنظمات �ل�شعبية و�ملنظمات غري �حلكومية �لوطنية �لعاملة على �أر�س �لو�قع لتنفيذ حلول 

 Zero Waste Europe لنفايات معدومة. وت�شم �ل�شبكة 800 منظمة يف 90 بلد. ويف �أوروبا، �أقنع فرع

فرع GAIA �أكرث من 300 بلدية يبلغ جمموع �شكانها �أكرث من 6.6 مليون ن�شمة على �اللتز�م بتخفي�س �إنتاج 

�لنفايات وو�شع �الإجر�ء�ت �لالزمة يف وثيقة قر�ر �أو ��شرت�تيجية، وو�شع �أهد�ف كمية الإحر�ز تقدم ملمو�س. 

بلدية  �شبكات  مماثلة  بطريقة   Zero Waste International Alliance �لدويل  �لتحالف  �أن�شاأ  كما 

متعددة مرتبطة مبجموعة من �ملبادئ �لعاملية ملجتمعات �لنفايات �ملعدومة. وت�شتند هذه �ملبادئ �إىل ثالثة �أهد�ف 

�شاملة تغطي م�شوؤولية �ملنتجني عن حت�شني ت�شميم �ملنتجات و�الإنتاج �ل�شناعي؛ �مل�شوؤولية �ملجتمعية عن �لتعامل 

�ملنتجني  �إجر�ء�ت  بني  للمو�ز�ة  �ل�شيا�شية  و�مل�شوؤولية  منها؛  و�لتخل�س  منها  و�لتخل�س  �ال�شتهالك  ق�شايا  مع 

�لوطنية.  �أو  �الإقليمية  �لف�شول  من خالل  �ملحلية  �لنفايات  �شبكات  وتنتظم  �شو�ء.  حد  على  �ملحلية  و�ملجتمعات 

وقد �أدت هذه �ل�شبكات حتى �الآن �إىل بع�س �لتح�شينات �مللحوظة على �ل�شعيد �ملحلي، لكنها مل تتمكن من حتقيق 

تقدم كبري للحد من �لنفايات �لتي ميكن �العتماد عليها ملعاجلة �لتلوث �لبال�شتيكي بنجاح على �مل�شتوى �لعاملي.
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القائمة املوؤ�س�سات  يف  والثغرات  ال�سعف  ونقاط  القوة  نقاط   4-3
من دون �شك، فاإن �أيا من �الأدو�ت �ملذكورة �أعاله - �شو�ء كانت قو�نني ملزمة �أو غري ملزمة �أو بحرية �أو على 

�لعديد من  �إىل  ذلك  �لبال�شتيكية. ويرجع  �لنفايات  مل�شكلة  بفعالية  �لت�شدي  من  �الآن  تتمكن حتى  �لياب�شة - مل 

�لق�شور. �أوجه 

�أوال، على �لرغم من �أن غالبية م�شادر �حلطام �لبال�شتيكي �لبحري توجد يف �لرب، فاإنها غري مغطاة باملعاهد�ت 

فعلى  قانونا.  �مللزمة  �التفاقيات  من  طوعيا  جزء�  تظل  تغطيتها،  متت  �إذ�  وحتى   .)Tanaka 2006( �لبحرية 

�شبيل �ملثال، فاإن �تفاقية �الأمم �ملتحدة لقانون �لبحار، على �لرغم من �أنها ت�شمل م�شادر برية للنفايات �لبحرية، 

�لدول  جميع  ت�شادق  مل  هو:  �آخر  بق�شور  �أي�شا  �الأمر  هذ�  ويتعلق  �ملحلي.  للتنظيم  �مل�شاكل  هذه  معاجلة  ترتك 

�لتي  لالأدو�ت  بالن�شبة  �أما  �ملتحدة.  �لواليات  ذلك  على  مثال  و�أبرز  �لبحار،  لقانون  �ملتحدة  �الأمم  �تفاقية  على 

بتنظيم  �الأمر  يتعلق  عندما  قانونا  ملزمة  منها  و�حدة  �أي  فلي�شت  �لبحرية،  للنفايات  �لربية  �مل�شادر  بالفعل  تغطي 

�لبال�شتيك. وحتى بالن�شبة التفاقية بازل �مللزمة، خالف ذلك، تغطي هذه �مل�شاألة يف مبادئها �لتوجيهية �لتقنية، 

وهي لي�شت طوعية فح�شب، ولكن تطبيقها �لفعلي ال يتم �لتحقق منه وتتبعه.

تطبيق  �ل�شفن  �لناجم عن  �لتلوث  ملنع  �لدولية  �التفاقية  ما. وترتك  نوعا  و�لتتبع �شعيفة  �لتنفيذ  �آليات  ثانيا، 

هذه  فر�شت  �لتي  للجهات  وبالن�شبة  حمليا.  �لعقوبات  تطبيق  يف  �حلق  فيها  �الأطر�ف  �لبلد�ن  على  �لعقوبات 

�لعقوبات )معظمها مل تفعل(، فاإنها ال تز�ل غري كافية على ما يبدو. ومع �أن لغته تبقى غام�شة �إىل حد ما )»يجب 

للتف�شري،  �لبحار ترتك جماال و��شعا  لقانون  �تفاقية �الأمم �ملتحدة  فاإن  �لعملية«(،  �لو�شائل  �أو »�أف�شل  �أن ت�شعى« 

كلتا  تقدم  �ملنو�ل،  نف�س  وعلى   .)Dehner 1995( مبا�شر  �أو  و��شح  �الأطر�ف غري  �متثال  ر�شد  يجعل  مما 

لي�س  �ملتعمد ولكن  �الإلقاء  تغطي  فاإنها  �ملثال،  �شبيل  �الإعفاء�ت. على  �أو  �لتعطيل  �لعديد من حاالت  �التفاقيتني 

 MARPOL حتت  �الأمريكية  �لقو�نني  ت�شتبعد  حني  يف  �الأخرى،  و�لنفايات  �لبال�شتيك  من  �لعر�شية  �خل�شائر 

�ل�شفن �لبحرية وغريها من �ل�شفن حتت ت�شغيل �لدولة. وعالوة على ذلك، عندما ي�شتبه يف حالة �الإغر�ق غري 

�لتحقيق يف  MARPOL عند حماولة  �تفاقية  �إطار  �أعباء كبرية يف  �ل�شاحلية  �لدول  تو�جه  ما  �مل�شروع، كثري� 

بب�شاطة  فاإنها ال ت�شتطيع  �ل�شفن،  �لدول قد تطلب معلومات من  �أن هذه  �لرغم من  �شفينة ال ترفع علمها. وعلى 

�إثبات  �ل�شهل  لي�س من  �ملنو�ل،  نف�س  )Hagen 1990(. وعلى  �ملعلومات  رف�س هذه  �إذ� مت  �شفينة  تفتي�س 

 Gold et al.( �شحيحة  �خلام�س،  �ملرفق  مبوجب  مطلوب  هو  كما   GRB �شجل  يف  �لو�ردة  �ملعلومات  �أن 

11 :2013(. ومبوجب �تفاقية �الأمم �ملتحدة لقانون �لبحار، يجب �أن تتم معاينة خمالفة �لدول لها، وهو �أمر جد 

�الأمم  �تفاقية  تنفيذ  فجوة  معاجلة  وبغية   .)Schroeder 2010( �لتتبع  لتقنيات  �لر�هنة  للحالة  نظر�  م�شتبعد 

للتنفيذ. ومع ذلك، فقد قيل، لكي  �لعاملي من خالل �تفاق  �لت�شديق  �لبع�س حتقيق  �لبحار، �قرتح  لقانون  �ملتحدة 

ينجح ذلك، �شيحتاج �ملرء �أي�شا �إىل �إعطاء حو�فز �أكرب للدول لالن�شمام �إىل �التفاق وجعلها م�شتعدة للتخلي عن 

�تفاقية  من  �خلام�س  للملحق  �لو��شحة  �لعيوب  ومن   .)Larik and Morgan 2016( �شيادتها  جو�نب 
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MARPOL �أنها ال تنطبق على كل �ل�شفن.  وقد �قرتح Gold et al. )2013:13( �أن عتبة حجم �ل�شفينة 

و�حلمولة يجب �أن تكون �أقل بحيث تكون �أكرث �شموال ل�شفن �ل�شيد �الأ�شغر حجما، على �شبيل �ملثال. وعالوة 

على ذلك، فاإنها ت�شري �إىل حت�شن يف مر�فق ��شتقبال �ملو�نئ، حيث �أنها تفتقر حاليا �إىل معايري نوعية وكمية، مما 

يوؤدي �إىل �خللط بني �أ�شحاب �ل�شفن عن �أف�شل مكان لت�شريف نفاياتهم. وثالثا، ينبغي �أن يقدم �ملرفق �خلام�س 

�ملعدل تعريفا �أ�شيق مل�شطلح »فقد�ن عر�شي ملعد�ت �ل�شيد«، حيث �أنه من غري �لو��شح حاليا ما هي �الحتياطات 

�لتي ميكن �أن يتوقع من �ل�شفن �تخاذها ملنع حدوث هذه �خل�شائر )�ملرجع نف�شه(.

�أن  �ملفيد  من  �أنه  من  ورغم  �الإقليمي.  طابعه  ب�شبب  ت�شريعية  ثغر�ت  �الإقليمية  �لبحار  برنامج  يو�جه  ثالثا، 

�ملناطق متخلفة كثري�  �أن بع�س  �أي�شا  فاإن هذ� يعني  باحتياجات وقدر�ت منطقة معينة،  تكون هناك بر�مج خا�شة 

�لربية  �مل�شادر  بتنظيم  يتعلق  وفيما  و�متثالها.  متطلباتها  �شر�مة  مدى  �أو  و�شولها  مدى  يف  �الأخرى  �ملناطق  عن 

 Tanaka 2006:( للتلوث �لبحري، هناك عدة بر�مج تفتقر حتى �الآن �إىل بروتوكول بخ�شو�س هذه �مل�شاألة

552(. وهذ� قد يوؤدي يف �لنهاية �إىل كميات من �لنفايات �لبال�شتيكية ناجمة عن �ملناطق ذ�ت �لقو�نني �الأقل 

�شر�مة. وعالوة على ذلك، تو�جه حتى �ملناطق �لتي لديها �تفاقيات وبروتوكوالت ملزمة �شعوبات يف �المتثال 

حيث ال ي�شمل �أي منها عقوبات يف حالة �النتهاك )Gold et al. 2013: 10(. وميكن حت�شني بر�مج �لبحار 

�الإقليمية �ملختلفة بالتاأكد مع �أن �لرب�مج �جلديدة ت�شمل – و�لرب�مج �لقدمية يتم تو�شيعها لت�شمل – لي�س فقط 

�إىل  �إ�شافة  �لبحر.  �إىل  �الأنهار  دلتا  �الأنهار من  �لربية على طول  �الأن�شطة  �أي�شا  بل  �الإقليمية،  و�لبحار  �ل�شو�حل 

وتعديل  و�لربوتوكوالت،  �التفاقيات  �لبحرية يف  �لنفايات  �إىل  ب�شر�حة  �الإ�شارة  جد�  �ملهم  من  �شيكون  ذلك، 

�لنفايات. و�شيتطلب �المتثال  �لتي تنتج هذه  �لبحرية، مبا يف ذلك �الأن�شطة  �لنفايات  �إدر�ج كال م�شدري  نطاق 

�أن  للتنفيذ و�لتمويل. وينبغي  و�آليات  للتاأويل، وتقدمي جد�ول زمنية و��شحة  �أ�شيق  �شياغة �شريحة ترتك جماال 

�أن  �لتنظيف، ميكن  �أف�شل وجه. ولتمويل جهود  �لتنفيذ على  �أو  �إقليمية بر�شد تقييم �المتثال  �أطر�ف ثالثة  تقوم 

نهاية  يف  �ال�شتخد�م  �إعادة  �أو  �لتدوير  �إعادة  بر�مج  بتمويل  �اللتز�م  �مل�شتوردين  من   RSPs م�شاريع  تطلب 

.)Gold et al. 2013( عمر �لنفايات، مما يوؤدي بدوره �إىل خف�س �لو�رد�ت

بنجاح  �ملعاهد�ت  هذه  متنع  �أن  �ملرجح  غري  فمن  حت�شينها،  ورمبا  ت�شميمها،  ح�شن  مدى  عن  �لنظر  وبغ�س 

�لبال�شتيكية  �لنفايات  �إد�رة  على  يركز  م�شتقل  حل  �إىل  حاجة  هناك  ولذلك،  للمحيطات.  �لبال�شتيكي  �لتلوث 

د�خل �لواليات �لق�شائية �لوطنية ملنع �لتخل�س من �لبال�شتيك يف �لرب ومنع و�شوله �إىل �لبحر.
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 4  العنا�سر االأ�سا�سية التفاقية البال�ستيك: االأهداف امللزمة والو�سائل 

املرنة

�لتلوث  على  للق�شاء  ملزم  هدف  �أوال،  �لبال�شتيك:  ب�شاأن  عاملية  التفاقية  رئي�شية  خم�شة  �أ�شا�شية  عنا�شر  نعترب 

ت�شتند  �أن  ميكن  وطنية  تنفيذ  خطط  �لهدف  هذ�  حتقيق  يتطلب  ثانيا،  برية.  م�شادر  من  للمحيطات  �لبال�شتيكي 

يقرتن  �أن  ينبغي  وثالثا،  �لوطنية.  �لظروف  تنطبق على  �لتي  تلك  �أدو�ت الختيار  تد�بري مركزة يف جمموعة  �إىل 

هذ� �جلمع بني حتديد �الأهد�ف من �لقمة �إىل �لقاعدة و��شرت�تيجيات �لتنفيذ من �لقاعدة �إىل �لقمة بتوفري تد�بري 

لتعزيز �لقدر�ت، مبا يف ذلك �إطار لتبادل �ملعارف و�آلية متويل لتح�شني نظم جمع �لنفايات وت�شجيع حت�شني �لهياكل 

�الأ�شا�شية ف�شال عن �البتكار �لتكنولوجي. وينبغي �أن يكون �لعن�شر �لر�بع �آلية متابعة �شارمة لتقييم خطط �لتنفيذ 

�لوطنية  فاإن �حلكومات  �لف�شل. و�أخري�،  �لنجاحات وكذلك من حاالت  �لتعلم من  �لتقدم �ملحرز ومتكني  ور�شد 

وحدها لن تقيد �لتلوث �لبال�شتيكي بنجاح، بل �شتحتاج �أي�شا �إىل بذل جهود كبرية من جانب �أ�شحاب �مل�شلحة 

�أ�شحاب  �لبال�شتيك تو�شع نطاقها وتتيح م�شاركة  ب�شاأن  �تفاقية عاملية  تعتمد  �أن  ينبغي  غري �حلكوميني، ومن ثم 

�مل�شلحة �ملتعددين يف �تخاذ �لقر�ر�ت وتنفيذها.

4-1 هدف ملزم للق�ساء على التلوث البال�ستيكي  

�الأ�شا�س  �أن  ومبا  �لبال�شتيك.  �تفاقية دولية حول  �أية  �لبال�شتيكي حمور  �لتلوث  على  �لق�شاء  يكون  �أن  يجب 

للحدود  عابرة  بيئية  م�شكلة  تن�شاأ  حيث  �ملحيطات،  �إىل  �لبال�شتيك  دخول  منع  هو  �التفاقية  هذه  ملثل  �ملنطقي 

�لعامل  حميطات  يف  ت�شريفه  يتم  �لذي  �لبال�شتيك  �إىل  �إ�شارة  و�شع  هو  �لهدف  يكون  �أن  �ملرجح  فمن  �لوطنية، 

 Global Ocean( �لعاملية  �ملحيطات  جلنة  دعوة  �القرت�ح  هذ�  ويعك�س  �لوطنية.  �الأر��شي  من  �نطالقا 

Commission 2016: 10( »للعمل �ملن�شق من جانب �حلكومات و�لقطاع �خلا�س و�ملجتمع �ملدين للق�شاء 

�ملحددة  �لكمي  �حلد  »�أهد�ف  خالل  من  ذلك  يف  مبا  �لعاملية«،  �ملحيطات  تدخل  �لتي  �لبال�شتيكية  �ملو�د  على 

زمنيا« و »حت�شني �إد�رة �لنفايات«.

�إيجاد تو�زن بني معاجلة �مل�شكلة فعال ورغبة �حلكومات يف �الحتفاظ  وعند و�شع ت�شور لهدف ملزم، يلزم 

للق�شاء  �الإجمايل  �لهدف  �أن  �ملقابالت  معهم  �أجريت  �لذين  من  �لعديد  و�عترب  �ل�شيادة.  من  ممكن  قدر  باأق�شى 

�لنفايات  ت�شريف  من  للحد  للبلد�ن  حمددة  تد�بري  و�شف  من  جدوى  �أكرث  يكون  �لنفايات  من  �لتخل�س  على 

�لبال�شتيكية. ومن ثم فاإن �الأهد�ف �لتي توؤثر مبا�شرة على �الإنتاج �ل�شناعي من خالل �ل�شعي �إىل خف�س �الإنتاج 

�أو  �لبال�شتيكية  �لقارور�ت  مثل  �ملنتجات،  لبع�س  �لنهائي  و�حلظر  �لتدريجي  �لتخل�س  حتى  �أو  للبال�شتيك  �لكلي 

�لتفاو�س �ملمكنة. �الأكيا�س، تعترب �شارة بعملية 

ومن بني هذه �خليار�ت، ��شتهد�ف �إحدى �لدر��شات �حلد من توليد �لنفايات )�لبال�شتيكية( عموما، على 

�لنفايات �إىل  �إنتاج �لفرد من  �إمكانا، حيث تو�شلت �إىل �حل�شاب �لتايل: »�إذ� مت تخفي�س  �أ�شا�س ن�شيب �لفرد 

للبال�شتيك  �ملئوية  �لن�شبة  حتديد  ومت  تتجاوزه،  �لتي  �ل91  �لبلد�ن  يف  كلغ/يوم(   1.7(  2010 عام  متو�شط 
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�لنفايات  توليد  ينخف�س  �أن  �ملتوقع  من   ،)2010 عام  يف  بلد�   192 )متو�شط   11% يف  �لنفايات  جماري  يف 

بن�شبة %26 بحلول عام Jambeck et al. 2015: 770( »2025(. �ل�شيء �لذي يطالب مبزيد من �لعمل 

من  �لعديد  قبل  من  مرفو�شا  �الأمر  هذ�  يكون  �أن  �ملرجح  فمن  �لنامية،  �لبلد�ن  من  �أكرث  �ملتقدمة  �لبلد�ن  من 

�حلكومات، الأنه ينتهك ب�شدة �ل�شيادة �لوطنية. هذه �الأهد�ف موجودة يف جماالت �أخرى وميكن �أن تكون ناجحة 

�الختالفات  �أن  حني  يف  لالأوزون،  �مل�شتنفدة  للمو�د  منعه  وجناح  مونرتيال  بروتوكول  مثال  يبني  كما  متاما، 

وجود  هي  �لكلوروفلوروكربون  مركبات  مثل  لالأوزون  �مل�شتنفدة  و�ملو�د  �لبال�شتيكية  �ملو�د  بني  �لرئي�شية 

من  بكثري  �أقل  تطبيقات  لديها  �لكلوروفلورية  �لكربون  مركبات  و�أن  �الأخرية،  �حلالة  يف  وظيفيا  مكافئة  بد�ئل 

�ليوم. �لبال�شتيكية  �ملو�د 

�لتفعيل.  �أ�شكال  من  ما  �شكل  �إىل  يحتاج  �ملحيطات  يف  �لبال�شتيكي  �لتلوث  على  �لق�شاء  هدف  حتقيق  �إن 

وهناك خيار و�حد للقيام بذلك من �شاأنه �أن يرتجم �لهدف لتغطية ح�شة �لنفايات �لبال�شتيكية �لتي مل يتم جمعها 

�إىل  يتطرق  قد  �لهدف  هذ�  �أن  من  �لرغم  وعلى  �لنفايات.  جمع  معدالت  يف  بزيادة  و�ملطالبة  �شحيح،  ب�شكل 

�ملحيطات  تدخل  �لتي  �لبال�شتيك  كمية  عن  بديل  �أنه  على  تف�شريه  ميكن  لكن  بالفعل،  �حل�شا�شة  �ل�شيادة  ق�شايا 

مبا�شرة  ب�شورة  ترجمته  �أنه ميكن  مبيزة  �لهدف  هذ�  ويتمتع  قيا�شه.  ي�شعب  �أمر  م�شار�ت خمتلفة، وهو  من خالل 

2015، دعا �لربملان  �إىل تد�بري ت�شتهدف �مل�شكلة �لرئي�شية، �أي عدم وجود نظم جلمع �لنفايات. ويف يوليوز 

 Eunomia 2016:( 2025 الأوروبي �إىل و�شع �أهد�ف للحد من �لنفايات �لبحرية بن�شبة %50 بحلول عام�

%50، فاإن »كتلة  20 دولة تفرغ �لنفايات �لبال�شتيكية �شتزيد من جمع �لنفايات بن�شبة  3(. و�إذ� كانت �أكرب 

 Jambeck et( »2025 %41 بحلول عام  �لنفايات �لبال�شتيكية �لتي تكون �إد�رتها �شيئة �شتنخف�س بن�شبة 

al. 2015: 770(. �إن �حلجة �ملنطقية ل�شالح �لعمل �جلماعي- جمع �لنفايات الأنها تنتهي يف �ملحيطات وتلوث 

باملعنى  لي�شت،  �لوطني  �مل�شتوى  على  �لنفايات  جمع  معدالت  �أن  من  �ملخاوف  تفوق  قد   - �الأجنبية  �ل�شو�طئ 

ق�شية دولية. للكلمة،  �لدقيق 

الوطنية التنفيذ  خطط   2-4
من  جمموعة  تقدمي  �الأن�شب  من  يكون  قد  �أنه  �إال  �لوطني.  �مل�شتوى  على  بال�شتيك  �تفاقية  �أهد�ف  تنفيذ  يتعني 

مفرط  ب�شكل  حمددة  تد�بري  تكري�س  من  بدال  �الأهد�ف  هذه  حتقيق  كيفية  لتقرير  للحكومات  وتركها  �الأدو�ت 

يف �الأحكام �لقانونية لالتفاقية. وهكذ�، فاإن �لهدف من �لقمة �إىل �لقاعدة �مللزم قانونا �لذي يتطلب �لتقليل �إىل 

�إىل  »�لقاعدة  من  نهج  مع  جنب  �إىل  جنبا  �شين�شم  �ملحيط  �إىل  ت�شل  �لتي  �لبال�شتيكية  �لنفايات  من  �الأدنى  �حلد 

�لقمة« ي�شع جمموعة من �لتد�بري تتما�شى مع �الحتياجات و�لظروف �خلا�شة بكل بلد.

و�شيتبع ذلك �لنموذج �لذي ت�شتخدمه �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة ويف جماالت ق�شايا حمددة مثل تغري �ملناخ، 

حيث ��شتخدم �تفاق باري�س �آلية مماثلة من خالل �مل�شاهمات �ملقررة على �ل�شعيد �لوطني )INDCs(. و�ل�شوؤ�ل 

�لذي يطرح نف�شه هنا لي�س هو ما �إذ� كانت هذه �الأمثلة الز�لت حتتفظ بفعاليتها بقدر ما هو �إذ� كان من �ملمكن 

�لتو�شل �إىل �تفاق م�شرتك بني �ملجتمع �لدويل بدون هذ� �لنموذج. وهناك �شبب وجيه لالعتقاد باأن �حلكومات 
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بب�شاطة لن تطلق مفاو�شات ب�شاأن �تفاقية للبال�شتيك تفر�س تد�بري �شارمة وتتطرق بالتايل �إىل جو�نب ح�شا�شة 

�لوطنية. �ل�شيادة  من 

بدال من ذلك، ينبغي �أن يطلب من �حلكومات �أن تقدم خطط �لتنفيذ �لوطنية �لتي تبني كيف تخطط لتحقيق 

�الأهد�ف. وينبغي �أن ت�شمم هذه �خلطط بحيث تتبع جميع �لتد�بري معايري ذكية، مبعنى �أنها ينبغي �أن تكون حمددة 

تقييم  بكثري  �الأ�شهل  زمنيا. ومن  نتائج حمددة  و�أن تكون ذ�ت  للمو�رد  للتحقيق وموجهة  وقابلة  للقيا�س  وقابلة 

خطط و��شتعر��شها، عن�شر لتعزيز �المتثال يف �إطار هذ� �ل�شك من �لقاعدة �إىل �لقمة.

�ملدمر  �لنمط  لتغيري  �لتد�بري  من  �أنو�ع  �أربعة  �إىل  حاجة  هناك  �إن  �ل�شدد،  بهذ�   )Chen 2016( يقول 

�ملنطقي  من  �شيكون  �ل�شلوكي.  و�لتغيري  و�الإز�لة،  و�لتخفيف،  �لوقاية،  على  �لرتكيز  مع  �لبال�شتيكي،  للتلوث 

�إىل  �شتحتاج  �الأطر�ف  �لبلد�ن  �أن  و�لو�قع  �لتنفيذ.  �أدو�ت  هذه يف جمموعة  لت�شمل  �لعاملية  �لبال�شتيك  التفاقية 

�لنفايات  لتحدي  �لت�شدي  �أد�ة و�حدة  �أي  �إذ لن يكون مبقدور  �لعامة،  �ل�شيا�شة  حتديد وتنفيذ مزيج من تد�بري 

�لبال�شتيكية من تلقاء نف�شها )Wilts al. 2016(. وميكن �أن ي�شمل هذ� �ملزيج من �لتد�بري �لتي حددتها �أمانة 

:)CBD 2016( تفاقية �لتنوع �لبيولوجي�

والبال�ستيك؛ التعبئة  بال�ستيك  من  التخفي�ش   •
والتغليف؛ والتعبئة  املنتجات  ت�سميم  حت�سني   •

كمورد؛ للنفايات  املحتمل  • اال�ستخدام 
البال�ستيك؛ اإرجاع  • برامج 

اال�ستعمال؛ الوحيد  البال�ستيك  على  توؤدى  ر�سوم  مثل  اقت�سادية  • اأدوات 
البحري؛ احلطام  ملنع  تنظيمية  • تدابري 

(؛
17

الدقيقة البال�ستيكية  احلبيبات  البال�ستيكية،  االأكيا�ش  )مثل  االأ�سناف  بع�ش  حظر   •
البال�ستيكية؛ املواد  عن  الك�سف  �سيا�سات  ذلك  يف  مبا  اال�ستدامة،  ب�ساأن  وال�سركات  ال�سناعة  مع  • التعامل 

للمواد   بدائل  با�ستخدام  املنتجات  وت�سميم  التدوير  واإعادة  والت�سنيع  اجلديدة  املواد  يف  االبتكار  دعم   •
“القابلة للتحلل متاما يف ظل الظروف العادية«، مع خ�سائ�ش قابلة للمقارنة. البال�ستيكية التقليدية 

االأمطار(؛ مياه  نظم  )مثل  احلطام  تدفق  ملنع  النفايات  الإدارة  االأ�سا�سية  الهياكل  • حت�سني 
البحري؛ باحلطام  الوعي  • حت�سني 

الطبيعية(؛ واملركبات  احليوي  البال�ستيك  )مثل  اال�سطناعي  للبال�ستيك  للتطبيق  قابلة  بدائل  توفري   •
ال�سهادات؛  اإ�سدار   / البيئية  العالمات  و�سع  • خطط 

والتخفي�ش. اال�ستخدام  اإعادة  • ت�سجيع 

�ملائية  للمز�رع  �شهادة  مبا يف ذلك �حل�شول على  �ملائي،  �لعاملني يف �ال�شتزر�ع  تنظيم  �لنظر يف  �أي�شا  وميكن 

على  �أخرى  �أمثلة  ��شتخال�س  وميكن  �لبد�ئل(.  طريق  عن  �ل�شتايروفوم  ��شتبد�ل  �أو  تنظيف  )مثل  �مل�شتد�مة 

للبيئة  �ملتحدة  �الأمم  برنامج  �أدو�ت  جمموعة  من  �الأدو�ت  هذه  مثل  �إدر�جها  ينبغي  �لتي  �ل�شيا�شات  خيار�ت 

غري  ب�شكل  �ملفيدة  �الأدو�ت  توؤدي  وقد  �لبحرية.  �لنفايات  ت�شريعات  ب�شاأن  �ل�شيا�شات  ل�شانعي   )b2016(

Microbeads 17
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مبا�شر �إىل تقليل �لنفايات �لبال�شتيكية كمنفعة جانبية، يف حني ت�شتهدف مناطق خمتلفة متاما. وعلى �شبيل �ملثال، 

�إىل �ملياه �ملعباأة، و�لتي  �لعامة قادرة على �حلد من �حلاجة  �إمد�د�ت �ملياه  �أنظمة  �لتح�شينات يف  �أن تكون  ينبغي 

.)Quartey et al. 2015( متثل ن�شبة كبرية من �لنفايات �لبال�شتيكية يف �لبلد�ن �لنامية

 4-3 دعم تدابري تنمية القدرات واالبتكار

تدوير  و�إعادة  جمع  نظم  وحت�شني  �إن�شاء  لتعزيز  متويل  باآلية  مزود  �لقدر�ت  تنمية  لدعم  نظام  �إن�شاء  ينبغي 

�لنفايات، وت�شجيع �البتكار من خالل تبادل �ملعارف ونقل �لتكنولوجيا.

تعزيز اأنظمة جمع النفايات واإعادة تدويرها

�لبال�شتيكية  �لنفايات  ت�شريف  من  للحد  �أ�شا�شيا  عن�شر�  �لنفايات  نظم جمع  على  �ملدخلة  �لتح�شينات  و�شت�شكل 

يف �ملحيطات. وميكن �أن تكون هذه �لنظم ر�شمية �أو موجهة نحو �لدولة، �أو غري ر�شمية، كما هو �حلال يف �لعديد 

من �لبلد�ن �لنامية. و�أ�شار �أحد من �أجريت معهم �ملقابالت، وهو على در�ية باملنطقة، �إىل برنامج بد�أته �إد�رة 

4,000 عامل، توفر لهم �لتاأمني  جاكرتا باإندوني�شيا، كمثال الأف�شل �ملمار�شات. حيث توظف �الإد�رة �أكرث من 

فقد    )Jakarta Times Wijaya 2016(تاميز جلاكرتا  ووفقا  �ملحلية.  �الأنهار  لتنظيف  و�الإقامة،  �ل�شحي 

�أدى ذلك �إىل �نخفا�س عدد حو�دث �ن�شد�د �الأنهار و�ل�شيول خالل فرت�ت �الأمطار، ومن �ملفرت�س �أن يكون 

نوعية  حت�شنت  �الأماكن،  بع�س  ويف  �الأول.  �ملقام  يف  �لنفايات  الإلقاء  كردع  يعمل  تاأثري�  �الأنظف  �ملياه  ل�شطح 

�ملياه �إىل حد ميكن لالأطفال �ل�شباحة يف �الأنهار مرة �أخرى )Wijaya 2016(. ووفقا الأحد �الأ�شخا�س �لذين 

�أجريت معهم �ملقابالت، �إذ� جنح نظام يف مدينة مثل جاكرتا، فقد يعمل ذلك كنموذج، مما ي�شجع �لبلد�ن �لنامية 

�الأخرى على تنفيذ نظم معقولة جلمع �لنفايات.

�إد�رة  �أنظمة  نف�س  �لنامية  �لدول  تتبع  �أن  بال�شرورة  لي�س  �إنه  �لقول  ميكن  �الأمثلة،  هذه  مثل  �أ�شا�س  وعلى 

�لنفايات �لتي ت�شتخدم يف �أوروبا و�أمريكا. كما ت�شلط م�شادر �أخرى �ل�شوء على �أهمية �لقطاع غري �لر�شمي يف 

�لقدر�ت  فاإن تنمية  )Heuer et al. 2016; WBCSD 2016(. ولذلك  �لنفايات و�إعادة تدويرها  جمع 

�أن ت�شمل تد�بري  �لبيئة �لبحرية. وميكن  �إىل  �لنفايات �لبال�شتيكية  �إىل منع ت�شرب  وتقا�شم �ملعارف هو �ل�شبيل 

�قت�شادية  قيمة  �ملو�د  هذه  الإعطاء  �لبال�شتيكية  و�الأكيا�س  �لبال�شتيكية  للقارور�ت  ��شرتجاع  نظام  و�شع  �لدعم 

وحتفيز جمع �لنفايات غري �لر�شمية.

االبتكار ت�سجيع 

ينبغي لالتفاقية �لعاملية ب�شاأن �للد�ئن �أن تعزز �البتكار من �أجل ت�شميم و�إنتاج و��شتعمال �لبال�شتيك �مل�شتد�م. 

كما هو مو�شح �أعاله، فاإنه لن يكفي ملجرد �إنتاج �لبال�شتيك �لقابل للتحلل. ومع ذلك، ينبغي �أن تدعم �ملعاهدة 

�أجل  من  �البتكار  على  �لكيميائية  �ل�شركات  حتفيز  خالل  من  �أكرث  د�ئري  بال�شتيكي  القت�شاد  �لظروف  تهيئة 

منتجات �أكرث ��شتد�مة. ويجب �أن تتحلل �ملو�د �لبال�شتيكية �ل�شائعة ب�شهولة �أكرب يف ظل ظروف بيئية خمتلفة، 
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بالن�شبة  لالبتكار  �شخم  حتد  وهذ�  لل�شناعة  بالن�شبة  كبري�  حتديا  �الأمر  هذ�  وي�شكل  �ملحيطات.  يف  ذلك  يف  مبا 

لل�شناعة وي�شري بها نحو �الأفق، وخا�شة �إذ� ما تفاقمت مع �حتمال وجود �أحكام قانونية على �مل�شتوى �لوطني. 

قابليتها  �أن تكون قو�عد  ينبغي  �لتلوث،  �لبال�شتيك جزء� من م�شكلة  �أن ت�شبح قطعة من  وكلما ز�دت �حتمالية 

�لعنا�شر �الأكرث �شيوعا  �لبال�شتيكية و�لزجاجات هي من بني  �أن �الأكيا�س  �أكرث �شر�مة. كما  �لبيولوجي  للتحلل 

�آخر  نوع  �لغذ�ئية  �ملو�د  �لتغليف  بال�شتيك  �أن  كما  �الهتمام.  مركز  تكون يف  �أن  ينبغي  لذ�  �لبيئة،  وجدت يف 

من �ملنتجات �لتي يجب �أن ت�شبح قابلة للتحلل �حليوي. ومرة �أخرى، من �ملرجح �أن تفوق هذه �لفو�ئد تكاليف 

�لبوليمر�ت  قطاع  من  تنطلق  �أن  بال�شتيكية  �تفاقية  حول  للمفاو�شات  ميكن  �ل�شناعة،  لهذه  وبالن�شبة  ذلك.  فعل 

��شتد�مة. �الأكرث 

التمويل اآلية 

لتنفيذ �تفاقية حول �لبال�شتيك بنجاح، �شيتطلب �الأمر متويال كبري�. و�شيكون من �ملفيد ��شتك�شاف ما �إذ� كان 

ميكن جلب �شناعة �لبوليمر�ت �إىل �شندوق ملعاجلة �لتلوث �لبال�شتيكي وكيف ميكن ذلك. مع مبيعات بقيمة 750 

�أرباحها  من  �شغري  بجزء  للم�شاهمة  �لكفاية  فيه  مبا  �قت�شاديا  قوية  �لبال�شتيك  �شناعة  فاإن  �أمريكي،  دوالر  مليار 

للتعامل مع �إرث خملفاتها. فر�س �شريبة بن�شبة %0.1 فقط على عائد�تها �شيوؤدي �إىل 750 مليون دوالر �أمريكي 

ذلك،  ومع  و�الأنهار.  �ل�شو�طئ  تنظيف  ذلك  مبا يف  �ملبا�شر  �لتنفيذ  و�أن�شطة  �ملعلومات  وتبادل  �لقدر�ت  لتطوير 

ونظر� الأن فو�ئد �لبال�شتيك تتمتع بها جميع �ملجتمعات، ينبغي بالتاأكيد �أن يوؤدي �لتمويل �لعام دور� حموريا يف 

�لعاملية  �ملحيطات  �أو�شت جلنة  لي�شت موزعة على نحو �شو�ء. وقد  �لتي  �لبال�شتيكي  �لتلوث  �لتعامل مع م�شكلة 

 ]...[ �الأخرى  و�لر�شوم  »�ل�شر�ئب  من  ميول  �لبحرية  للم�شوؤولية  عاملي  �شندوق  باإن�شاء  �لنهائي  تقريرها  يف 

مبادر�ت  �لبحرية وتنمية  �لبال�شتيك  �إىل مكافحة  �لر�مية  �الإجر�ء�ت  �لنفايات وتن�شيق  �إد�رة  �لقدرة على  لبناء 

 .)Global Ocean Commission 2016: 10( و�مل�شتهلكني«  �مل�شنعني  �شلوك  وتغيري  �ال�شتد�مة 

و�شو�ء مت �لتمويل من خالل �شندوق م�شتقل، كما هو �حلال يف بروتوكول مونرتيال، �أو من خالل هيئة �أخرى 

مثل مرفق �لبيئة �لعاملية )GEF( فاالأمر �أقل �أهمية من مقد�ر �لتمويل �لذي ينبغي �أن يذهب �إىل تنفيذ �أهد�ف 

�لبال�شتيكية. �التفاقية 

ال�سارمة واملراجعة  املتابعة   4-4
 Beisheim شيتطلب �المتثال للهدف �مللزم ر�شد� دقيقا ل�شمان فعالية �تفاقية عاملية ب�شاأن �لبال�شتيك. حتاجج�

يف در��شة حول عملية مر�جعة �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة �أن »�إجر�ء�ت �ملر�جعة ينبغي �أن تخلق �ل�شفافية وتعزز 

 .)Beisheim 2015: 21( »الآثار �لتعليمية وت�شجع �مل�شاءلة وتعزز �الإر�دة �ل�شيا�شية وتعزز بناء �لقدر�ت�

بالن�شبة الأهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة، �أو�شت بخطوتني عمليتني هما »�اللتز�م و�ملر�جعة« )�ملرجع نف�شه: 24(. 

�لوطنية  ربط »�اللتز�مات  مع  تدخلها«  �لتي  �لوطنية  �اللتز�مات  على  �شيادتها  �لدول  �أن »مينح  ذلك  �شاأن  ومن 

�لدورة  ويف  �لوطنية،  �اللتز�مات  ��شتعر��س  �شيجري  �الأوىل،  �لدورة  ويف  عامليا«.  عليها  �ملتفق  باالأهد�ف 

�أي�شا. �لثانية، �شيجري نف�س �ل�شيء مع �لتنفيذ �لفعلي. وميكن ��شتخد�م مثل هذ� �لنظام التفاقية �لبال�شتيك 
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�لتنفيذ �لوطنية و�لنظر فيما  وتتمثل �خلطوة �الأوىل من عملية �ملتابعة و�ال�شتعر��س يف تقييم م�شمون خطط 

�إذ� كان باإمكانها، على �الأقل على �لورق، �أن تعالج �مل�شكلة بنجاح. �أما �خلطوة �لثانية فتتمثل يف ��شتعر��س مدى 

تنفيذ هذه �خلطط، وما هي �الآثار �ملرتتبة على �إنتاج �لبال�شتيك �أو ��شتخد�مه �أو �لتخل�س منه �أو جمعه �أو �إعادة 

تدويره �أو ت�شريفه )تبعا لنوع �لهدف(.

�أحد  �قرتح  �ملحيط،  دخول  من  �لبال�شتيكية  �لنفايات  حظر  �إىل  تهدف  �لبال�شتك  �تفاقية  �أن  وباعتبار 

باأمكنة  قيا�س  يتطلب معايري  تقييم مدى �المتثال  �أن عملية  �أكادميية،  لديهم خلفية  �ملقابالت، ممن  �مل�شاركني يف 

خمتلفة لتتبع م�شدر �لنفايات �لبال�شتيكية بحد ذ�تها. وميكن �لقيام بذلك �إما يف دلتا �الأنهار �لرئي�شية �أو يف عر�س 

�لبحر يف نهاية �ملنطقة �القت�شادية �خلال�شة )EEZ( لبلد ما. ومع ذلك، �شيتعني معاجلة عدة م�شاكل، مبا يف ذلك 

�رتفاع تكاليف �إن�شاء نظام قيا�س م�شتمر يف جميع �أنحاء �لعامل. وعالوة على ذلك، فقد ت�شكك �لدول فيما �إذ� 

كانت �لقطع �لبال�شتيكية قد ن�شاأت بالفعل يف �أر��شيها، �أو رمبا �نتقلت �إىل هناك بو��شطة تيار�ت �ملحيطات، �أو 

مت نقلها بب�شاطة عرب �لتيار �ملائي مع وجود �مللوث �ملوجود يف �أعايل �لنهر. وميكن لهذه �لق�شايا �أن تطرح ب�شرعة 

�لناحية  لي�س فقط من  �لبال�شتيكي، مما يجعلها �شعبة  �لتلوث  �لر�غبة يف معاجلة  �لدول غري  قبل  �لطاولة من  على 

�أي�شا. �ل�شيا�شية  �لناحية  �لتكنولوجية ولكن من 

على  �ل�شارة  �الآثار  ب�شاأن  �لبحوث  من  مزيد  �إجر�ء  يلزم  عليها،  و�حلفاظ  �ل�شيا�شية  �ل�شياقات  بناء  ول�شمان 

ون�شر  �خلرب�ء جلمع  يجتمع  دولية  علمية  هيئة  �إن�شاء   )Gold et al. 2013( �قرتح  �الإن�شان.  و�شحة  �لبيئة 

�ل�شادرة  �لدورية  �لتقارير  غر�ر  على  و�لبيئة،  بال�شحة  �لبال�شتيكي  �لتلوث  تلوث  كيفية  حول  �الأدلة  من  �ملزيد 

عن �لفريق �حلكومي �لدويل �ملعني بتغري �ملناخ IPCC، من �شاأنه �أن يوؤجج �ملفاو�شات و�الإجر�ء�ت على تنظيم 

�أي�شا �شبكة جلمع �لبيانات. وقد يكون �ال�شتثمار يف �شبكة  �لبال�شتيك. وعلى هذ� �لنحو، يقرتح نف�س �ملوؤلفني 

�لقمامة �لبحرية وتعزيزها خيار� جيد� يوفر �ملزيد من �ملو�رد.

وللتاأكد من �أن �أي �تفاق جديد لن ي�شبح جمرد حرب على ورق، يدعو )Gold et al. 2013( �إىل عقوبات 

�شارمة ت�شمن عدم خمالفته. و�شتكون �آليات �لعقاب �ل�شعبة هذه مثرية جلدل كبري �أثناء �ملفاو�شات، ومن �ملرجح 

�لذين  من  �أي  يتفق  ومل  �الأول.  �ملقام  يف  هناك  �إىل  طريقها  وجدت  ما  �إذ�  معاهدة،  م�شروع  �أي  من  حتذف  �أن 

�أجريت معهم �ملقابالت على �أن هذ� �القرت�ح و�قعي.
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املتعددة املعنية  للجهات  الفعالة  امل�ساركة   5-4
لن يتم �لتعامل مع �لتلوث �لبال�شتيكي من خالل �العتماد على �لتنظيم �حلكومي وحده. ومع �أن �إتباع نهج �أكرث 

بجهود  ي�شتكمل  �أن  ويجب  كافيا.  يكون  لن  فاإنه  �أ�شا�شيا،  يعترب  قانونا  ملزمة  خف�س  �أهد�ف  و�شع  مع  �شر�مة 

و�الأو�شاط  �لتجارية  و�ملوؤ�ش�شات  �ملدين  �ملجتمع  منظمات  ذلك  يف  مبا  �حلكوميني،  غري  �مل�شلحة  �أ�شحاب  من 

�الأكادميية.

�أن  ميكن  �لتي  �ملتعددين  �مل�شلحة  �أ�شحاب  الإ�شر�ك  مناذج  على  تبنى  �أن  للبال�شتيك  عاملية  التفاقية  ميكن  كما 

توجد يف كل من �التفاقات �مللزمة، بل و�أكرث من ذلك، يف �التفاقات �لطوعية مثل �لنهج �ال�شرت�تيجي لالإد�رة 

باملو�د  �ل�شلة  ذ�ت  �لقطاعات  جميع  من  �مل�شلحة  �أ�شحاب  يدعى  هناك،   .SAICM �لكيميائية  للمو�د  �لدولية 

�ملكتب  يف  و�لتمثيلية  �لقر�ر،  �شنع  منتدى  يف  بفاعلية  للم�شاركة  �لفر�شة  لهم  وتتاح  للم�شاركة،  �لكيميائية 

�لتعامل مع م�شاكل حمددة، �مل�شماة »�لق�شايا  �لتوجيهية من  �لهيئات  �لكاملة يف  �لتنفيذي، و�شتمكنهم �مل�شاركة 

يف  يقع  �لكيميائية  للمو�د  �لدولية  لالإد�رة  �ال�شرت�تيجي  �لنهج  �أن  من  �لرغم  وعلى  �ل�شيا�شات«.  يف  �لنا�شئة 

�لناحية  من  تتم  �لقر�ر  �شنع  عملية  فاإن  ب�شوتها،  تديل  �أن  للحكومات  �إال  يجوز  وال  �لدولية،  �حلكومية  �شلب 

�لعملية بتو�فق �الآر�ء، وهناك عدد قليل من �ملنتديات �لتي تكون فيها م�شاركة �أ�شحاب �مل�شلحة )عد� �لدول( 

بعيدة �ملدى.

�مل�شلحة  �أ�شحاب  يحركها  �لتي  �الأطر�ف  �ملتعددة  و�التفاقيات  �لتفاو�س  عملية  جتتذب  �أن  �ملرجح  ومن 

�ملتعددين  �مل�شلحة  �أ�شحاب  �أطر  من  جمموعة  بالفعل  وهناك  �حلكومية.  غري  �لفاعلة  �جلهات  من  كبرية  م�شاركة 

2009 تاأ�شي�س �ئتالف  �لتي تعالج �لنفايات �لبال�شتيكية و�لقمامة �لبحرية. ويف قطاع �ملجتمع �ملدين، مت �شنة 

من  خال  »عامل  �إىل  �لو�شول  �الئتالف  هذ�  ويهدف  منظمة.   400 من  �أكرث  �ليوم  ي�شم  �لبال�شتيكي  �لتلوث 

 Plastic Pollution( و�لبيئة«  و�ملحيطات  و�حليو�نات  �لب�شر  على  �ل�شام  وتاأثريه  �لبال�شتيكي  �لتلوث 

�إىل نتائج مر�شية. ويف �لوقت نف�شه،  للتو�شل  �أن هناك طريق طويل  Coalition 2016(. ومع ذلك، يبدو 

�شديقة  بال�شتيكية  مو�د  �إىل  للتو�شل  برناجما  �حلكومية  �جلامعات  يف  �ملنخرطني  �لباحثني  من  جمموعة  �أطلقت 

للبيئة، وقدمو� بع�س �الخرت�عات �لو�عدة. من جهة �أخرى، هناك مبادر�ت �أقل ماأ�ش�شة لكن ذ�ت �أهمية كبرية، 

��شتعادة  وبرنامج   )ICC( �لدولية  �ل�شو�حل  تنظيف  كمبادرة  �لتنظيف،  وحمالت  �لتعليمية  �حلمالت  مثل 

�لتنظيف  ��شتخد�م حمالت  �أي�شا  بامل�شكلة. وميكن  �لوعي  �إىل تنمية  �ل�شيد، و�لتي تهدف  و�إعادة تدوير خيوط 

هذه الإ�شر�ك �ملو�طنني يف �مل�شاهمة يف تو�شيع �ملعرفة �لعلمية، على �شبيل �ملثال تتبع �لنفايات. وميثل �ملو�طنون 

�مل�شاركون يف �لدر��شات �لعلمية �أو ي�شيفونها نوعا من �ل�شلة بني �الأو�شاط �الأكادميية و�ملجتمع �ملدين. وعندما 

يتعلق �الأمر بالنفايات �لبحرية، �شاهم �ملو�طنون حتى �الآن ب�شكل رئي�شي يف �إجر�ء در��شات عن �أماكن �لعثور 

�حلطام  يوؤثر  كيف  وهو  للمو�طن،  �لعلمية  �لدر��شات  يهم  �آخر  جمال  وثمة  ت�شمه.  وما  �لبحرية  �لنفايات  على 

.)Hidalgo-Ruz and Thiel 2015( لبحري على �لكائنات �حلية�



وقف التلوث البال�ستيكي حول العامل: مو�سوع اتفاقية دولية34

وت�شمل جهود �ئتالفات �أ�شحاب �مل�شلحة �ملتعددين �ئتالف Parley for the Oceans، �لذي يجمع 

حتظى  �مل�شتوى  رفيعة  لتظاهر�ت  تنظيمهم  عن  �لنظر  ب�شرف  و�مل�شتهلكني.  و�ملنتجني  �ل�شيا�شات  �شانعي  بني 

�لنامية،  �ل�شغرية  �جلزرية  �لدول  مع  �لتعاون  لتكثيف   Parley �ئتالف  وي�شعى  �الإعالم.  لو�شائل  كبري  بتتبع 

�لواليات  �لتدوير يف  �إعادة  �لبال�شتيكي على �شو�طئها. وتقوم �شر�كة  بالتلوث  تتاأثر ب�شكل غري مت�شاو  و�لتي 

وقد  �حل�شرية.  �ملناطق  �لتدوير يف  �إعادة  معدالت  لتعزيز  و�ملدن  �ل�شناعة  �شركاء  بني  �جلمع  �ملتحدة وحماوالت 

من  �إىل جمموعة  �ل�شركات  بع�س  و�ن�شمت  منتجاتها،  على  �الإ�شر�ف  لتعزيز  �الأطر  بع�س  �أي�شا  �ل�شناعة  �أن�شاأت 

تعزيز  وذلك  �لكيميائية  لل�شناعة  �لطوعي  و�اللتز�م  �مل�شئولة،  �لرعاية  و�أبرزها  �ملماثلة.  و�جلهود  �ل�شر�كات 

�ل�شالمة �لكيميائية و�الإ�شر�ف على �ملنتجات. وعلى �لرغم من �أنه قد ال ي�شاهم كثري� يف حت�شني �أد�ء �ال�شتد�مة 

 Conzelmann( يف �لبلد�ن �ملتقدمة، فاإن تاأثريه يف �القت�شاد�ت �لنا�شئة و�لبلد�ن �لنامية يبدو �أكرث �أهمية

Prakash 2000 ;2012( وقد �لتزمت �شناعة �لبويل فينيل PVC �الأوروبية مبجموعة من �أهد�ف �ال�شتد�مة 

�لتي ت�شمل زيادة معدالت �إعادة �لتدوير وتعزيز كفاءة ��شتخد�م �لطاقة يف من�شاآت �إنتاج �لبويل فينيل كلور�يد 

بني  �أخرى  �شر�كة  هي  �لبحرية  �لنفايات  وحلول  �خلا�س.  �لقطاع  من  �شر�كة  وهي   ،VinylPlus خالل  من 

�لبال�شتيك  جمعيات  »�إعالن  على  وقعو�  وقد  بلد�.   34 من  �لبال�شتيك  ملنتجي  ر�بطة   60 جتمع  �خلا�س  �لقطاع 

�لعاملية للحلول �ملتعلقة بالنفايات �لبحرية« و�تفقو� طوعا على جمموعة من �ملبادئ و�لتد�بري لتنفيذ خطة �حلد من 

�لبحرية. �لنفايات 

عاملي  بروتوكول  و�شع   )Ellen MacArthur Foundation 2016( موؤ�ش�شة  �قرتحت  وقد 

�إىل  �لنفايات، يرمي  �لبال�شتيك و�إد�رة  لت�شميم  يت�شمن معايري �ال�شتد�مة  �تفاق طوعي خا�س  للبال�شتيك، وهو 

�ل�شناعة. وكجزء من هذ� �مل�شعى، �شارك يف �ملنتدى  �أجل �ال�شتد�مة د�خل  �لتكنولوجية من  �لتح�شينات  قيادة 

تعزيز  كبري  ب�شكل  ملتزمون  �ل�شناعة  قادة   40 من  �أكرث  د�فو�س،  يف   2017 عام  يناير  �لعاملي يف  �القت�شادي 

)Ellen MacArthur Foundation 2017( معدالت �إعادة �لتدوير من �لعبو�ت �لبال�شتيكية
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 5 تو�سيات ب�ساأن بدء املفاو�سات والتدابري التكميلية

حركة ت�سكيل   1-5
من �أجل �لتو�شل �إىل و�شع �تفاقية دولية، يجب �أوال �أن يوجه �نتباه و��شعي �ل�شيا�شات �إىل �مل�شاألة �ملطروحة، 

�لتي يتعني عليهم بعد ذلك �أن يحيلوها على هيئات �إد�رة �ملنظمات �لدولية �ملعنية. وقد �شرعت جمعية �الأمم �ملتحدة 

يف فنلند� مبثل هذ� �جلهد، باإطالق عار�شة ملعاهدة دولية للتحكم يف تلوث �ملحيطات. وركزت هذه �لعار�شة على 

تقييم  لالأكادمييني  وميكن  �شخ�س.   4,000 من  يقرب  وما  منظمة   21 توقيع  على  وح�شلت  �لبال�شتيك،  ق�شية 

وتقييم  تطوير  ميكنهم  كما   )Vegter et al. 2014( �لوقائي  �لعمل  جدوى  و�إبر�ز  �مل�شكلة  خطورة  مدى 

خيار�ت �تفاقية دولية للبال�شتيك، كما هو مبني هنا. وميكن ملنظمات �ملجتمع �ملدين �أن تتبنى هذه �الأفكار وتدعو 

�حلكومات �إىل �لدخول يف مفاو�شات من �أجل �لتو�شل �إىل �تفاق ملزم قانونا ب�شاأن �لنفايات �لبال�شتيكية.

وقد �أطلقت منظمات �ملجتمع �ملدين حتى �الآن عدد� من �حلمالت و�شاركت يف �لعديد من �جلهود للحد من 

�لتلوث �لبال�شتيكي. وت�شمل هذه �حلمالت جمع بيانات عن حالة �لتلوث �ل�شو�طئ و�ل�شو�حل، ون�شر �إر�شاد�ت 

�ملحيطات.  يف  �لبال�شتيكي  �حلطام  م�شاألة  ب�شاأن  للتوعية  جهود  بذل  عن  ف�شال  و�مل�شتهلكني،  لل�شركات  عملية 

 Plastic Soup Foundation 69 موؤ�ش�شة  ت�شم  �لتجميل،  م�شتح�شر�ت  قطاع  يف  �ملثال،  �شبيل  وعلى 

توجد  �لتي   
18

�لدقيقة �لبال�شتيكية  �حلبيبات  مكافحة  تدعم  خمتلفة  دولة   33 من  �ملدين  �ملجتمع  منظمات  من 

 90 من  �أكرث  من  بدعم  �أخرى،  مبادرة  �إطالق  �لوجه. كما مت  وم�شح  تنظيف  منتجات  مثل  منتجات  �أ�شا�شا يف 

من منظمات �ملجتمع �ملدين من جميع �أنحاء �لعامل، لزيادة �لوعي باالآثار �لبيئية للتلوث �لبال�شتيكي بني �ملجتمع 

�الجتماعية  �الإعالم  و�شائل  ها�شتاج  �ملبادرة  هذه  و�شت�شتخدم  �شو�ء،  حد  على  �ل�شيا�شات  و�شانعي  �ملدين 

قبل  من   The Plastic Disclosure Project م�شروع  ويعمل   .BreakFreeFromPlastic#

�لبال�شتيكي  تلوثها  �آثار  لتقييم  �الأخرى  و�ملنظمات  �ل�شركات  مع   Ocean Recovery Alliance حتالف 

و�حلد من �ال�شتخد�م �لعام و�إنتاج �لنفايات. Zero Waste Europe هي �شبكة �أخرى من منظمات �ملجتمع 

�ملدين تقوم بحمالت للحد من �لنفايات، مبا يف ذلك �لنفايات �لبال�شتيكية.

�لبلد�ن  بع�س  �إقناع  على  قادرة  مبدئيا  �شتكون  �لكفاية  فيه  مبا  قوية  �ملدين  �ملجتمع  منظمات  �شبكة  كانت  �إن 

على �الأقل مبتابعة هذه �لفكرة. وفيما يخ�س بدء مفاو�شات ب�شاأن �تفاقية �لبال�شتيك، �شتحتاج �إىل بع�س �لرو�د 

على  �لعثور  وميكن  �ملعنية.  �ملتحدة  �الأمم  منظمات  �إد�رة  هيئات  �إىل  �القرت�ح  تقدمي  يف  ترغب  �لتي  �لبلد�ن   -

مثل هوؤالء �لرو�د من بني جمموعة بلد�ن �ل�شمال �الأوروبي، حيث عرفت هذه �لبلد�ن باأنها ر�ئدة يف �شيا�شات 

.)Hennlock et al. 2014( لنفايات ومعاجلة �لتلوث �لبال�شتيكي للبحار�

�لبلد�ن  �إىل  بال�شعي  ر�ئد�  �أن يكون  لتحديد من ميكن  �ملدين  �ملجتمع  لن�شطاء منظمات  �أخرى  وهناك طريقة 

�لتي تعاين �أكرث من �لنتائج �ل�شلبية و�رتفاع يف تكاليف �لتلوث �لبال�شتيكي. و�أغلب هذه �لدول �شتكون من بني 

Microbeads 18
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، وميكن �أي�شا، مبدئيا، لكل بلد �شاطئي يولد دخال كبري� من �ل�شياحة �أن 
19

جمموعة �لدول �جلزرية �ل�شغرية �لنامية

ياأخذ هذ� �لدور. وثمة خيار �آخر يتمثل يف �القرت�ب من �لبلد�ن �لتي �أظهرت بالفعل �لقيادة يف معاجلة �لنفايات 

Seychelles ورو�ند� بالفعل حظر� على �الأكيا�س �لبال�شتيكية.  �لبال�شتيكية. وقد �شنت بلد�ن مثل �شي�شيل 

5p على �الأكيا�س �لبال�شتيكية، وبالتايل �حلد ب�شكل  وهناك دول �أخرى مثل �ململكة �ملتحدة �لتي فر�شت كلفة 

دون  �مل�شتوى  على  �أما   .)Smithers 2016(  85% �إىل  ت�شل  بن�شبة  �مل�شتخدمة  �الأكيا�س  عدد  من  كبري 

�لوطني، كاليفورنيا وهاو�ي هي من بني �لواليات �لتي حظرت على �الأقل بع�س �أنو�ع �الأكيا�س �لبال�شتيكية.

مرحلة  �ل�شركات يف  من  �لبال�شتيك وغريهم  منتجي  �إ�شر�ك  م�شتقبال  �ملهم  من  �شيكون  �شبق ذكره،  وكما 

�لبال�شتيكية.  للمو�د  �تفاقية  ب�شاأن  �لتفاو�س  مرحلة  خالل  ذلك  من  و�أكرث  بل  �لتح�شريية،  �ملرحلة  من  مبكرة 

و�شيكون من �ل�شعب للغاية �لتو�شل �إىل معاهدة على �أر�س �لو�قع يف وجه �مل�شاركة �لن�شطة لل�شناعات �لكيميائية 

و�شناعات �لتعبئة و�لتغليف. فبدال من ذلك، ميكن �لتو�شيح لل�شركات كيفية جتنب �لتكاليف وت�شليط �ل�شوء على 

دعمها  على  �حل�شول  نحو  �لطريق  ي�شهال  �أن  ميكن  د�ئري  بال�شتيكي  �قت�شاد  يف  �ملوجودة  �القت�شادية  �لفر�س 

التفاق ملزم قانونا.

املفاو�سات لبدء  تفوي�ش  على  احل�سول   2-5
للقيام بذلك.  �أن يتفق �ملجتمع �لدويل على �نتد�ب  �لتفاو�س ب�شاأن �تفاقية متعددة �الأطر�ف، يجب  ولكي يبد�أ 

وهناك ملتقيان ميكن حتقيق ذلك من خاللهما، كما �أن هناك �لعديد من �ملن�شات �لتي ميكن �أن تعزز �تخاذ �لقر�ر�ت 

يف �إطار و�حدة من هذه �لرب�مج.

�أوال، رمبا يكون �ملكان �الأكرث و�شوحا للح�شول على �أمر ر�شمي من �أجل �ملفاو�شات هو جمعية �الأمم �ملتحدة 

و�جلزيئات  �لبحري  �لبال�شتيك  ب�شاأن  �لقر�ر�ت  من  جمموعة  للبيئة  �ملتحدة  �الأمم  هيئة  �أ�شدرت  وقد  للبيئة. 

نقل  �أن  ومبا  ذلك،  على  وعالوة  عليها.  �لبناء  يف  و�شت�شتمر  �ملا�شيتني  �لدورتني  كلتا  يف  �لدقيقة  �لبال�شتيكية 

قانوين  لنهج  �ملركزية  �حلالة  ي�شكل  و�ل�شاطئية  �لبحرية  �حلياة  على  �لبيئي  وتاأثريها  �ملحيطات  عرب  �لبال�شتيك 

متعدد �الأطر�ف، فاإن هيئة �الأمم �ملتحدة للبيئة هي �ملنتدى �لرئي�شي الئتالف متعدد �أ�شحاب �مل�شلحة �لذي ميكن 

2017، على �لرغم  �أن يدعو �إىل مقاربة ملزمة قانونا. و�شيعقد مكتب �الأمم �ملتحدة للبيئة �لثالث يف دي�شمرب 

من �أنه �شيكون �جتماعا موؤقتا ق�شري�، و�شيجعل من �ملمكن �أن تكون جمعية �الأمم �ملتحدة �لر�بعة يف عام 2019 

�أكرث و�قعية.

ثانيا، �أ�شار �أحد �الأ�شخا�س �لذين �أجريت معهم �ملقابالت �إىل �أن �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة ميكنها تناول 

هذه �مل�شاألة و�تخاذ قر�ر ب�شاأن �شرورة بدء مفاو�شات يخ�س �تفاقية عاملية حول �لبال�شتيك. وقد مت �لتفاو�س 

�أن �لتلوث �لبال�شتيكي  ب�شاأن �لعديد من �ملعاهد�ت نتيجة لقر�ر�ت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة. و�شتوؤكد على 

مما  لعدة قطاعات(،  �شاملة  تعترب عادة  �لبيئية  �لق�شايا  �أن  �لرغم من  �لبيئية )على  تتجاوز �العتبار�ت  هو م�شكلة 
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يتطلب �هتماما وعمال من جمموعة و��شعة من �لدول و�أ�شحاب �مل�شلحة �الآخرين يف �لعديد من �لقطاعات.

�الأمم  �شو�ء يف  �لقر�ر  لدعم عملية �شنع  ��شتخد�مها  �لتي ميكن  �ملن�شات  �لعديد من  هناك  �إىل ذلك،  و�إ�شافة 

�ملتحدة �أو �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة. وت�شمل هذه �ملن�شات: �ملنتدى �ل�شيا�شي �لرفيع �مل�شتوى �ملعني بالتنمية 

و�أهد�ف   Agenda 2030 خطة  و��شتعر��س  ملتابعة  �ملتحدة  لالأمم  �لرئي�شي  و�ملنرب   ،HLPF �مل�شتد�مة 

�مل�شتد�مة. �لتنمية 

حيث جتتمع �للجنة �شنويا وفق مو�شوع م�شرتك وت�شتغل مبهمة ��شتعر��س جمموعة �أ�شغر من �أهد�ف �لتنمية 

عامل  يف  �لرخاء  وتعزيز  �لفقر  على  »�لق�شاء  على   2017 يوليو  يف  �ملقبلة  جل�شتها  و�شرتكز  بتعمق.  �مل�شتد�مة 

و�ال�شتعمال  باحلفاظ  �ملتعلق   14 �لهدف  �جلل�شة  �شمن  ��شتعر��شها  يتعني  �لتي  �الأهد�ف  بني  ومن  متغري«، 

�لبحري من خالل �لرتكيز  �لبال�شتيكي  �أو�شع عن �حلطام  للمحيطات. وميكن ��شتخد�مه الإ�شد�ر ند�ء  �مل�شتد�م 

2018 هو »�لتحول نحو جمتمعات م�شتد�مة ومرنة«، و�شيتيح هذ�  على �مل�شادر �لربية. و�شيكون مو�شوع عام 

�ملتعلقة   6 �الأهد�ف  �ملفاو�شات، حيث �شي�شمل  بدء  �إىل  �لدعوة  �أجل  �لنقط من  بع�س  لتناول  �لفر�شة  �ملو�شوع 

باملياه �لنظيفة و�ل�شرف �ل�شحي، و�الأهم من ذلك �لهدف 12 �ملتعلق باال�شتهالك و�الإنتاج �مل�شئولني. و�عتماد� 

ذلك.  لطرح  منا�شبا  منرب�  �مل�شتوى  �لرفيع  �ل�شيا�شي  �ملنتدى  دورتا  تكون  قد  الإقامة حتالف،  �لالزم  �لوقت  على 

�أن جتتمع،  للجنة  ميكن  ذلك،  ومع  �ملفاو�شات.  بدء  يقرر وحده  �أن  �مل�شتوى  �لرفيع  �ل�شيا�شي  للمنتدى  ميكن  وال 

�لهيئتني  بتو�شية و��شحة الأي من  �ملتحدة،  لالأمم  �لعامة  �أو �جلمعية  �القت�شادي و�الجتماعي  �ملجل�س  حتت رعاية 

مبو��شلة �ملفاو�شات ب�شاأن هذه �التفاقية و�إعد�دها.

ومن �ملقرر، �شنة 202، عقد �ملوؤمتر �لدويل �ملقبل �ملعني باإد�رة �ملو�د �لكيميائية )ICCM5(، وهو منتدى 

ي�شتحق  �آخر  مكانا  يكون  وقد  �لكيميائية،  للمو�د  �لدولية  لالإد�رة  �ال�شرت�تيجي  بالنهج  �خلا�س  �لقر�ر  �شنع 

�لنهج  ويتمتع  �أخرى،  وقطاعات  �مل�شلحة  �أ�شحاب  من  متعددة  �أطر�فا  ي�شمل  منتدى طوعي  وبو�شفه  فيه.  �لنظر 

وغري  �حلكومية  �لفاعلة  �جلهات  بجمع  له  ي�شمح  جيد  بو�شع  �لكيميائية  للمو�د  �لدولية  لالإد�رة  �ال�شرت�تيجي 

�أن  �أنه غري مهياأ لبدء مفاو�شات قانونية. ومع ذلك، ميكنه على �الأقل  �حلكومية من �أجل �حلو�ر، على �لرغم من 

ين�شاأ برنامج عمل د�عم يف �إطاره مل�شائل �ل�شيا�شات �لنا�شئة.

والإعد�د �ملزيد من �لتفوي�شات، ميكن و�شع �لنفايات �لبال�شتيكية )مرة �أخرى( على جدول �أعمال جمموعة 

�لدول �ل�شناعية �ل�شبع / جمموعة �لثمانية �أو جمموعة �لع�شرين لكي يو�فق قادة �أكرب �القت�شاد�ت يف �لعامل على 

�تخاذ �إجر�ء�ت حا�شمة �أكرث بكثري ب�شاأن �لنفايات �لبحرية. وقد تناولت جمموعة �ل�شبعة هذه �لق�شية يف موؤمتر 

�لبحرية،  �لنفايات  ملكافحة  �ل�شبعة  على خطة عمل جمموعة  �حلكومات  و�فقت  �أملانيا، حيث  2015 يف  عام  قمة 

و�لتزمت يف �إعالن �لقادة »باالأعمال ذ�ت �الأولوية و�حللول ملكافحة �لقمامة �لبحرية ]...[ و�حلاجة �إىل معاجلة 

�مل�شادر �لربية و�لبحرية، و�إجر�ء�ت �لتنظيف، ف�شال عن �لتعليم و�لبحث و�لتوعية« ومل تقم جمموعة �لع�شرين 

قمة جمموعة  �لبال�شتيكي خالل  �لتلوث  على  مبا�شرة  �الأكرث  �لتاأثري  �الإعالن. ورمبا كان  بتنفيذ هذ�  �ل�شاعة  حلد 

من  مكن  مما  �لبال�شتيك  ل�شناعة  حمليا  م�شنعا   12 حو�يل  �إغالق  هو  �ل�شني،  هانغجو،  يف   2016 لعام  �لع�شرين 
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حت�شني جودة �لهو�ء خالل �الجتماع. وميكن الأملانيا، ب�شفتها رئي�شة موؤمتر قمة جمموعة �لع�شرين يف هامبورغ يف 

يوليو 2017، �أن تبني على �إعالن جمموعة �ل�شبعة و�أن تدعو �إىل �تخاذ �إجر�ء�ت عاملية �أكرث ح�شما، نظر� �إىل 

�أن �الآليات �لطوعية �أثبتت عدم كفاءتها.

و�أينما  للبال�شتيك.  عاملية  التفاقية  دعوة  الإ�شد�ر  �ملدين  للمجتمع  كثرية  �شبال  �ملنتديات  هذه  مثل  ومتنح 

ملنع  �ل�شياغة  عملية  من  مبكرة  مرحلة  يف  �ل�شناعة  تدرج  �أن  �أي�شا  �حليوي  من  �شيكون  �التفاقية،  هذه  تقررت 

�ملنتمني  �مل�شتجوبني من  �أحد  �لبال�شتيك. وقد �فرت�س  ب�شاأن  �تفاقية  �ل�شركات من �العرت��س على فكرة و�شع 

على  قادرة  لتكون  �لدويل  �ملجتمع  من  �أقوى  بتوجيهات  عام  بوجه  �شرتحب  �ل�شناعة  �أن  �الأعمال  قطاع  �إىل 

�لتكنولوجيات  �ال�شتثمار يف  من  �ملزيد  يجذب  �أن  ميكن  �لذي  �الأمر  �مل�شتقبل.  �أمان يف  �أكرث  ب�شكل  �لتخطيط 

�الأفكار  تبادل  لت�شجيع  �ملتعددين  �مل�شلحة  �لو�عد جد� عقد �جتماعات الأ�شحاب  �جلديدة. ولذلك قد يكون من 

جمع  عملية  حت�شني  يف  هاما  �شريكا  �أي�شا  ت�شبح  وقد  �لعملية،  يف  �ل�شناعة  م�شاهمة  كيفية  ب�شاأن  و�الإمكانيات 

�لتدوير �مل�شتد�مني. و�إعادة 
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�لربية  �حلياة  خطري  ب�شكل  وي�شر  �لتفاقم.  و�شريع  �شخما  عامليا  بيئيا  حتديا  بالفعل  �لبال�شتيكي  �لتلوث  ي�شكل 

�لنفايات  وت�شبب  �الأخرى.  �مل�شاكل  من  عدد�  ي�شبب  كما  �الإن�شان،  ب�شحة  �شار�  يكون  �أن  وميكن  و�لبحرية، 

�لقطاعات �ملعر�شة  باهظة، ال �شيما يف  �إىل تكاليف  �لبال�شتيكية �شرر� على �مل�شتوى �ملحلي و�لعاملي، مما يوؤدي 

من  ذلك  بعد  �لعامل  �أنحاء  جميع  يف  وتوزعها  �ملحيطات  يف  �لنفايات  ت�شريف  ويجعل  و�ل�شياحة.  �ل�شيد  مثل 

�لتلوث �لبال�شتيكي م�شاألة عابرة لالأوطان ت�شتدعي بذل جهود متعددة �الأطر�ف حللها.

على  معظمها  تركز  حيث  �لفجو�ت.  من  �لكثري  يت�شمن  �لبال�شتيكية  �ملو�د  �إ�شكالية  مع  �حلايل  �لتعامل  �إن 

�ملحيطات فقط، ولكن حتى يف هذ� �ملجال، تعاين �التفاقات �لقائمة من �لثغر�ت �أو م�شاكل �لتنفيذ. ومع ذلك، 

فاإن �لفجوة �الأهم هي عدم وجود �آلية للتعامل مع �مل�شادر �لرئي�شية للتلوث �لبال�شتيكي، وهي �مل�شادر �الأر�شية. 

�الأمو�ل  �أو  �ل�شلطة  بازل  �تفاقية  قبيل  من  �تفاقات  �أية  وال  �ملحيطات  على  �لقائمة  �ملعاهد�ت  من  �أي  توفر  وال 

فلم  نيتها،  ح�شن  من  �لرغم  وعلى  �شارم.  وتقنني  كاف  نطاق  على  قدر�ت  تنمية  تنظيم  يف  للم�شاركة  �لالزمة 

ي�شتطع �أي �إطار �أو مبادرة من �لتي يجري بها �لعمل �أن حتافظ على نظافة �ملحيطات.

لتلوث  �لربية  �مل�شادر  �لتحديد  على وجه  تتناول  �الأطر�ف  متعددة  باتفاقية جديدة  �لفجوة  هذه  �شد  وينبغي 

G7 وجمموعة �الأمم �ملتحدة للبيئة  �لبال�شتيك �ملحيطي. وقد دعت عدة �إعالنات دولية، من قبل جمموعة �ل�شبعة 

�لتلوث  ملعاجلة  �لعاملية  �جلهود  تعزيز  �إىل  �لنا�شطني  من  �ملدين وغريها  �ملجتمع  منظمات  من  و�لعديد   ،UNEA

�إيجابية �إىل حد كبري ب�شاأن فكرة عقد �تفاقية عاملية من معظم �مل�شاركني يف  �لبال�شتيكي. وقد تلقينا ردود فعل 

هذ�  من  معاهدة  الإبر�م  �إىل وقت وجهد كبريين  هناك حاجة  �أن  من  �لبع�س حذر  �أن  من  �لرغم  على  �ملقابالت، 

�أن تتبعه �تفاقية �لبال�شتيك �لعاملية هذه. وقد  �لقبيل. عالوة على ذلك، كان هناك بع�س �خلالف ب�شاأن ما ينبغي 

قمنا بتجميع نتائجنا يف �ملقرتح �ملو�شح يف هذه �لورقة.

�تفاقية  ت�شع  �أن  ينبغي  �أوال،  �أ�شا�شية هي:  تقوم على خم�شة عنا�شر  �أن  ينبغي  �التفاقية  باأن هذه  قد حاججنا 

�أن تكون مرنة  ينبغي  ثانيا،  �لبال�شتيك يف �ملحيطات.  للق�شاء على ت�شريف  قانونيا  �لبال�شتيك هدفا قويا وملزما 

ب�شاأن �لو�شائل �لتي قد ت�شتخدمها �الأطر�ف لتحقيق هذه �الأهد�ف. وينبغي للبلد�ن �أن تقدم خطط تنفيذ وطنية 

ذلك  يف  مبا  باأكملها،  �لبال�شتيك  حياة  دورة  تغطي  منوذجية  �أحكاما  ت�شتلزم  �أدو�ت  جمموعة  �إىل  ت�شتند  تف�شيلية 

�أن  ينبغي  �خلطط،  هذه  تنفيذ  لتعزيز  ثالثا،  منها.  و�لتخل�س  تدويرها  و�إعادة  و��شتخد�مها  وت�شميمها  �إنتاجها 

نظم  �أجل حت�شني  من  �ملثال،  �شبيل  على  و�ملحلية،  �لوطنية  �لقدر�ت  لتعزيز  مغزى  نظم دعم ذ�ت  �ملعاهدة  توفر 

جمع �لنفايات و�إعادة تدويرها. ر�بعا، ينبغي �أن ت�شمح �آلية �ملتابعة و�ال�شتعر��س للحكومات �الأخرى و�جلهات 

عليها.  و�لتعليق  �خلطط  هذه  بتقييم  �الأكادميية  و�الأو�شاط  �ملدين  �ملجتمع  منظمات  مثل  �حلكومية  غري  �لفاعلة 

خام�شا، يجب �أن متنح هذه �التفاقية دور� قويا للجهات �لفاعلة غري �حلكومية، مبا يف ذلك منظمات �ملجتمع �ملدين 

و�ملوؤ�ش�شات �لتجارية، و�أن تعزز �ل�شر�كات وتوظف �أن�شطة طوعية �أخرى لتعزيز تنفيذها.

�شي�شتغرق  جهد  وهو  جديدة،  دولية  �تفاقية  على  �لتفاو�س  مبجرد  �لبال�شتيكي  �لتلوث  م�شكلة  حتل  ولن 
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و�مل�شتويات،  �الأبعاد  متعددة  خطة  من  كجزء  �التفاقية  هذه  ت�شمم  �أن  يجب  بل  حال.  �أي  على  عديدة  �شنو�ت 

تربط بني �لفاعلني من �لقطاعني �لعام و�خلا�س، و�الأنظمة �مللزمة و�خلطط �لطوعية، و�الأن�شطة �لقائمة على �لرب 

�أعد�د� كبرية من �الأعمال  بالفعل  Vince and Hardesty 2016(. وقد �شهدنا  �أي�شا  و�ملحيطات )�نظر 

لقد  �لطوعي.  و�لعمل  �ملحيط  على  ويركز  �ل�شر�كة  على  قائم  معظمها  �لبال�شتيكي،  �لتلوث  م�شكل  �إىل  تتطرق 

حان �لوقت لتخطي ذلك وو�شع �تفاقية ملزمة ميكن �أن تقود �لعمل على جميع �مل�شتويات.
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وقف التلوث البال�ستيكي حول العامل:

مو�سوع اتفاقية دولية

لقد عزز �لبال�شتيك �قت�شادنا لكونه مادة مرنة للغاية، د�ئمة ورخي�شة. وي�شتخدم 

لتغليف �ملو�د �لغذ�ئية و�أكيا�س �لت�شوق، و�ملنتجات �ال�شتهالكية مثل �للعب 

و�ملالب�س و�لهو�تف �لذكية، باالإ�شافة �إىل قطع غيار �ل�شيار�ت و�الأجهزة �لطبية 

و�أ�شياء �أخرى كثرية. وقد �أ�شبحت �ملو�د �لبال�شتيكية مادة �أ�شا�شية يف كل 

جماالت �القت�شاد، وال ميكننا �أن نت�شور عاملا بدونها بعد �الآن. غري �أن ��شتخد�مها 

�ملكثف �أدى �أي�شا �إىل ظهور م�شكلة عاملية كبرية ذ�ت تد�عيات بيئية و�قت�شادية 

و�جتماعية و�شحية يلزم �لت�شدي لها مبزيد من �حلزم.

وبدون جهود على نطاق و��شع، ت�شتهدف �لنفايات �لبال�شتيكية يف م�شادرها 

�لربية، �شتزد�د �مل�شكلة �شوء. لذلك، فاإن �حلل �لناجع و�لوحيد للم�شكلة هو وقف 

�لنفايات �لبال�شتيكية من دخول �ملحيطات يف �ملقام �الأول. هذ� هو ما �قرتحه 

�ملوؤلفان نيلز �شيمون ومارو لويز� �شولت يف هذ� �لبحث: بدء �ملفاو�شات ب�شاأن 

�تفاقية حول �لبال�شتيك و�لبدء يف �إنهاء هذه �لكارثة غري �مل�شوؤولة.
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