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5

متهيد

لقد عزز البال�ستيك اقت�صادنا لكونه مادة مرنة للغاية ،دائمة ورخي�صة .وي�ستخدم لتغليف املواد الغذائية و�أكيا�س
الت�سوق ،واملنتجات اال�ستهالكية مثل اللعب واملالب�س والهواتف الذكية ،بالإ�ضافة �إىل قطع غيار ال�سيارات
والأجهزة الطبية و�أ�شياء �أخرى كثرية .وقد �أ�صبحت املواد البال�ستيكية مادة �أ�سا�سية يف كل جماالت االقت�صاد،
وال ميكننا �أن نت�صور عاملا بدونها بعد الآن .غري �أن ا�ستخدامها املكثف �أدى �أي�ضا �إىل ظهور م�شكلة عاملية كبرية
ذات تداعيات بيئية واقت�صادية واجتماعية و�صحية يلزم الت�صدي لها مبزيد من احلزم.
وهناك الكثري من النفايات البال�ستيكية التي ال يتم حت�صيلها �أو معاجلتها حمليا فت�صب يف نهاية املطاف يف
املحيط حيث تبد�أ باالنق�سام �إىل قطع �أ�صغر ف�أ�صغر ،وميكن العثور على هذه اجل�سيمات الدقيقة يف كل امل�سطحات
املائية الكبرية مبا يف ذلك البحريات اجلبلية النائية والأنهار ،وحتى يف اجلليد القطبي وروا�سب �أعماق البحر،
حيث تتناولها الأ�سماك وتت�سلل �إىل ال�سل�سلة الغذائية ،لذلك ال ينبغي �أن نتفاج�أ عندما ندرك �أننا يف نهاية
املطاف نتناول قمامتنا البال�ستيكية �إن �صح التعبري.
�إن التدابري الدولية احلالية للتعامل مع التلوث البال�ستيكي غري كافية ملعاجلة امل�شكلة بفعالية .ومل تكن
الأحكام القانونية التي حتظر �إلقاء النفايات البال�ستيكية يف البحر ،وال خطط العمل الطوعية �أو ال�شراكات
بني اجلهات املعنية املتعددة العاملة يف جمال �إدارة النفايات �أو القمامة البحرية كافية للحد من كمية النفايات
البال�ستيكية التي ت�صل �إىل املجال البحري.
وبدون جهود على نطاق وا�سع ،ت�ستهدف النفايات البال�ستيكية يف م�صادرها الربية� ،ستزداد امل�شكلة
�سوء .ومن املتوقع �أن ترتفع ن�سبة �إنتاج البال�ستيك ب�شكل كبري يف العقود املقبلة .لذلك ،ف�إن احلل الناجع
والوحيد للم�شكلة هو وقف النفايات البال�ستيكية من دخول املحيطات يف املقام الأول .ومبا �أن �أكرث من 80%
من احلطام البحري البال�ستيكي ناجت عن م�صادر برية� ،أ�صبح من الوا�ضح �أن هذه امل�صادر هي التي يجب معاجلتها
ب�أق�صى قدر من احلزم.
ومن �ش�أن اقرتاح نيلز �سيمون ومارو لويزا �شولت يف هذه التقرير �أن ي�شكل خطوة جريئة �إىل الأمام
للتفاو�ض حول اتفاقية عاملية تتناول التلوث البال�ستيكي �أينما كان م�صدره ،وتعزز االبتكار من �أجل بال�ستيك
�أكرث ا�ستدامة ،وتدعم البلدان من �أجل تعزيز ٌنظم جمع النفايات املنزلية و�إعادة تدويرها .هذه هي اخلطوة
التالية ال�ضرورية التي ينبغي �أن حتظى بالأولوية ،بدال من الرتكيز على الطريقة ال�سيزيفية 1لتنظيف املحيطات
ب�أكملها ،يف حني تتدفق �إليها ماليني الأطنان من النفايات البال�ستيكية .ومن غري املفرت�ض �أن حتل اتفاقية املواد
البال�ستيكية حمل جميع اجلهود املبذولة ،بل تكملها :و�ضع �سقف ،ملزم قانونيا ،لال�سرتاتيجيات العديدة وخطط
العمل وال�شراكات.
 1نسبة إىل أسطورة سيزيف ،واملقصود هنا الطريقة العبثية لتنظيف املحيطات بأكملها.
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وينبغي �أن يعك�س �شكل املعاهدة كال من الطموح الكبري واجلدوى ال�سيا�سية .ويبدو من الوهلة الأوىل �أن
الهيكل التقليدي ،التنازيل ،2ي�شكل و�سيلة واعدة ل�ضمان االمتثال والفعالية مقارنة مع النهج الت�صاعدي 3الذي
يعترب �أكرث مرونة ،والذي قد يوفر ثغرات كبرية ت�ستغلها الأطراف غري املمتثلة .غري �أن التجارب امل�ستمدة من
االتفاقات البيئية املتعددة الأطراف الأخرى علمتنا �أن هذا الأمر ال يتحقق بال�ضرورة .وبدال من ذلك� ،سيكون
من املهم خلق االح�سا�س بامل�س�ؤولية و�إ�شراك جميع �أ�صحاب امل�صلحة يف م�سعى لو�ضع اتفاقية �أخرى .وكما هو
احلال بالن�سبة التفاق باري�س  -الذي ال يزال يتعني اختبار كفاءته -ف�إن منوذج االتفاقية املقرتح هنا ،ينبني �أكرث
على الآليات املرنة يف �إطار هدف ثابت ل�ضمان التوافق بني الأطراف يف نهاية املطاف.
ويجب على املجتمع الدويل �أن يكثف جمهوداته ويت�صرف ب�صرامة �أكرث ب�ش�أن التلوث البال�ستيكي العاملي.
�إن �صناعة البال�ستيك حتقق �إيرادات �سنوية تبلغ  750مليار دوالر �أمريكي .ولي�س من املكلف جدا �أن ت�ؤخذ
ح�صة �صغرية من تلك الأموال ت�ستخدم لتنظيف الفو�ضى التي �أن�ش�أناها ب�أنف�سنا .عند ت�صنيع وبيع منتج ما ،يجب
�أن تكون م�س�ؤوال عما يرتتب عن ذلك .عندما يتم ت�صميم املنتج بطريقة ت�ستغرق قرونا لتتحلل ،ف�إن الت�صميم
يعترب معيبا والبال�ستيك الذي يطفو بالفعل يف املحيط والعديد من ماليني الأطنان التي �سوف تن�ضم �إليه على
مدى ال�سنوات املقبلة �ستبقى هناك لقرون .لقد حان وقت �إطالق مفاو�ضات ب�ش�أن اتفاقية البال�ستيك والبدء يف
و�ضع حد لهذه الكارثة غري امل�س�ؤولة.

برلني ،مار�س
باربرا �أومنو�سيغ Barbara Unmüßig
�ألك�سندر كاريو�س Alexander Carius
2017

الرئي�سة امل�شاركة مل�ؤ�س�سة
املدير امل�سري ل adelphi

Heinrich Böll Stiftung

Top-down 2
Bottom-up 3
وقف التلوث البال�ستيكي حول العامل :مو�ضوع اتفاقية دولية

7

ملخ�ص

يزداد الإنتاج العاملي من البال�ستيك ب�شكل م�ستمر لي�صل �إىل  322مليون طن يف عام  ،2015مما يولد عائدات
مل�صنعي البال�ستيك تبلغ حوايل  750مليار دوالر �أمريكي .ومع ذلك ،تفتقر العديد من البلدان �إىل نظم كافية
جلمع النفايات .الأمر الذي يف�ضي �إىل انتهاء البال�ستيك املهمل غالبا يف البيئة ،حيث ميكن �أن ي�سبب م�شاكل
�صحية وغريها من امل�شاكل .كل �سنة تنتهي بني  4.8و 12.7مليون طن من البال�ستيك يف �آخر املطاف يف
املحيط .الأمر الذي يعر�ض احلياة يف البحر للخطر ،حيث يتفتت �إىل قطع �أ�صغر �أكرث من �أي وقت م�ضى ،وميكن
�أن ينتهي به املطاف يف ال�سل�سلة الغذائية مع عواقب غري معروفة� .إن هذه القطع البال�ستيكية تنت�شر يف جميع
�أنحاء العامل ،وتخلق م�شكلة عابرة للحدود مع ارتفاع تكاليف القطاعات ذات الأهمية االقت�صادية مثل ال�سياحة
و�صيد الأ�سماك .وعلى الرغم من تزايد الوعي العام بامل�شكلة يف ال�سنوات الأخرية ،ف�إن اجلهود الدولية للحد
من التلوث البال�ستيكي ف�شلت حتى الآن يف معاجلة امل�شكلة بنجاعة .وقد ركزت معظم ال�سبل املتبعة على
املحيطات ،على الرغم من �أن معظم النفايات البال�ستيكية ال تن�ش�أ فيها ،يف حني �أن اتفاقية بازل (املعاهدة الدولية
امللزمة قانونا للتعامل مع النفايات اخلطرة على الأر�ض) ال تكاد تنطبق على النفايات البال�ستيكية.
ومن �أجل �سد هذه الثغرة ومعاجلة م�شكلة التلوث البال�ستيكي العابرة للحدود ،نقرتح البدء يف مفاو�ضات
ب�ش�أن اتفاقية عاملية ب�ش�أن البال�ستيك ،وينبغي �أن ت�ستند هذه االتفاقية على خم�س ركائز� .أوال ،هنالك حاجة �إىل
هدف وا�ضح وملزم للق�ضاء على ت�صريف النفايات البال�ستيكية يف املحيط ك�آلية ت�صاعدية .4ثانيا ،ينبغي لكل
بلد �أن يقرتح نهجا ت�صاعديا كخطة عمل تت�ضمن تدابري حمددة ت�ستند �إىل جمموعة من الأدوات .ثالثا ،ينبغي
تعزيز تنفيذ هذه اخلطط من خالل هيكل داعم وتدابري �أخرى لتنمية القدرات ،مبا يف ذلك �آلية للتمويل .رابعا،
يتعني تقييم جناح هذا الإطار من خالل �آلية �صارمة للمتابعة واملراجعة .خام�سا� ،إن �إ�شراك اجلهات املعنية غري
احلكومية من املجتمع املدين وقطاع الأعمال والأو�ساط الأكادميية �أمر حيوي من �أجل ال�شروع يف مفاو�ضات
ب�ش�أن هذه االتفاقية وجعلها �أداة فعالة للحد من التلوث البال�ستيكي.
وميكن لتحالف اجلهات املعنية �أن يتناول امل�س�ألة وي�شرع يف حملة من �أجل و�ضع اتفاقية عاملية ب�ش�أن
البال�ستيك ،حيث ميكن �أن تبد�أ مفاو�ضاتها من قبل اجلمعية العامة للأمم املتحدة للبيئة �أو اجلمعية العامة للأمم
املتحدة� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن تعزيز الأطر القائمة ملوا�صلة منع الإلقاء يف البحر وغريه من م�صادر التلوث
البال�ستيكي يف البحر .وعلى الرغم من �أن املجتمع الدويل مييل حاليا �إىل تف�ضيل التدابري الطوعية للمعاهدات
امللزمة قانونيا ،ف�إن م�شكلة التلوث البال�ستيكي عاملية ومكلفة و�ست�ستمر يف التفاقم .وميثل ذلك حجة قوية
للتغلب على �إنهاء املعاهدات يف ال�سيا�سة العاملية وكتابة ف�صل جديد يف الإدارة البيئية الدولية.

Bottom-up 4
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 1مقدمة

لقد عزز �إنتاج البال�ستيك اقت�صادنا لكونه مادة مرنة للغاية ،متينة ورخي�صة .حيث ت�ستخدم يف �صناعة الأكيا�س
البال�ستيكية وقارورات املياه و�سيارات اللعب واملالب�س والهواتف الذكية و�أ�شياء �أخرى ال ح�صر لها .فقد
�أ�صبحت مادة ال غنى عنها يف االقت�صاد العاملي؛ حيث مت �إنتاج  322مليون طن من البال�ستيك يف عام 2015
وحده ( .)Plastics Europe 2016ومع ذلك ،فقد خلقت ال�شركات امل�صنعة للمواد الكيماوية م�شكلة
كبرية ذات تداعيات عاملية ،يف جمال يحقق عائدات �سنوية تفوق  750مليار دوالر �أمريكي (البحث الأول لعام
.)2016
ال�شكل  :1حجم الإنتاج العاملي من البال�ستيك يف الفرتة ( 2015-1950مباليني الأطنان)

امل�صدر )2013( Plastics Europe 2016 :؛الر�سم البياين خا�ص

ملاذا �أثبتت التدابري املتبعة للحد من التلوث البال�ستيكي عدم كفاءتها؟ قد تكون امل�شكلة الكامنة وراء ذلك
هي �أن معظمها يتم ت�صورها �ضمن �إطار قائم على املحيطات .ثمة بالت�أكيد حاجة قوية لتعزيز ال�شروط البيئية يف
�إدارة املحيطات ،مبا يف ذلك النفايات البال�ستيكية ،غري �أن ال�س�ؤال املطروح هو ما �إذا كانت هناك �أية معاهدة
تركز على ال�سلوك ال�ضار بيئيا يف البحر (مثل �إلقاء النفايات) ميكن لها �أن تعالج بنجاح امل�صادر الربية ال�ضخمة
للتلوث .لقد متت الإ�شارة �إىل �أن هناك «فجوة كبرية يف القانون الدويل للت�صدي على وجه التحديد للتلوث
البحري البال�ستيكي يف الرب» ( )Vince and Hardesty 2016:2فقبل كل �شيء ،فالبال�ستيك ينتهي يف
املحيطات ،لكنه ال ين�ش�أ فيها.
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نو�ضح يف هذا البحث كيف ميكن التفاقية جديدة متعددة الأطراف تخ�ص البال�ستيك �أن تعزز احلكامة العاملية
ب�ش�أن التلوث البال�ستيكي ،وكيف ميكن ت�صميم مثل هذه االتفاقية .وبعد تقدمي نطاق هذه الدرا�سة ،نعيد النظر
يف التحدي املتمثل يف التلوث البال�ستيكي و�سنجد �أن النفايات البال�ستيكية م�شكلة بيئية عاملية �سريعة التفاقم
وتتجاوز بو�ضوح احلدود الوطنية والإقليمية ،مما ي�ستدعي �إتباع نهج متعدد الأطراف حللها .ثم نقوم بتحليل
الأطر القائمة التي تتناول التلوث البال�ستيكي وتقييم نقاط قوتها و�ضعفها .وجند منظورا جمزئا للم�ؤ�س�سات يغطي
بع�ض جوانب الق�ضية ،لكنه يرتك امل�شكلة الأ�سا�سية  -كمية النفايات البال�ستيكية التي مل يتم جمعها والتخل�ص
منها ب�شكل �صحيح يف الرب  -مل يتم حلها .وبعد ذلك ،نحدد اخلطوط العري�ضة ملا ي�ستلزمه �إطار حكامة ناجع
ليكون فعاال عن طريق حتديد العنا�صر الأ�سا�سية التفاقية عاملية ب�ش�أن البال�ستيك .و�أخريا� ،سنناق�ش خطوات
�إ�ضافية ميكن �أن تدعم �إطالق مفاو�ضات ب�ش�أن اتفاقية املواد البال�ستيكية �أو من �ش�أنها �أن تعزز الأطر القائمة،
وبالتايل تكمل هذه االتفاقية يف �إطار امل�شهد الإداري املتنوع الذي يتناول التلوث البال�ستيكي.
لقد قمنا بتفح�ص الأبحاث خا�صة بالن�سبة للمقرتحات حول كيفية التعامل مع �أطراف متعددة حول حتدي
البال�ستيك ووجدنا بع�ض امل�صادر املهم ة (مثل �Chen 2016; Gold et al. 2013; Ocean Conser
 )vancy 2015لتقييم مبا�شر لت�صورات و�أفكار اجلهات الفاعلة التي تعمل ب�شكل وثيق مع ق�ضايا التلوث
البال�ستيكي والقمامة البحرية و�إدارة النفايات ،وقد �أجرينا ت�سع مقابالت �شبه منظمة مع اجلهات املعنية من
املنظمات الدولية واملجتمع املدين والأو�ساط الأكادميية وال�صناعية .حيث طلبنا منهم ت�صوراتهم لنطاق وبروز
امل�شكلة ،و�أفكارهم للتفاو�ض على اتفاقية البال�ستيك العاملية ،و�أنواع العنا�صر التنظيمية التي يجب �أن تت�ضمن
عليها اتفاقية كهذه لتكون واقعية وفعالة� .إ�ضافة �إىل ذلك ،عقدنا عددا �أكرب من املناق�شات غري الر�سمية مع ممثلي
الهيئات الأخرى ،مبا يف ذلك احلكومات .وميكن االطالع على �أ�سماء الأ�شخا�ص الذين �أجريت معهم املقابالت
يف املرفق ،لكن ت�ستخدم م�ساهماتهم دون الك�شف عن هويتهم يف هذه الورقة .وقد اتفق معظم الأ�شخا�ص
الذين قابلناهم على �أن اجلهود احلالية ال تكفي ملعاجلة امل�شكلة ،و�أن هناك حاجة �إىل حلول �أو�سع نطاقا و�أكرث
فعالية.
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 2حتدي التلوث البال�ستيكي ومو�ضوع اتفاقية متعددة الأطراف

تلقت م�شكلة التلوث البال�ستيكي وعيا متزايدا على مدى ال�سنوات القليلة املا�ضية ،ويك�شف عدد متزايد من
الدرا�سات عن الآثار ال�ضارة للبال�ستيك على اقت�صاداتنا وعلى �صحة الإن�سان وعلى احلياة الربية ،وخا�صة يف
املحيطات (لالطالع على نظرة عامة انظر � .)Gutow and Klages 2015إن الب�ضائع البال�ستيكية مثل
�أكيا�س الت�سوق �أو تغليف املواد الغذائية ،التي ال يتم التخل�ص منها ب�شكل �صحيح يف كثري من الأحيان ،تنتهي
يف الأنهار �أو على ال�شواطئ ،ومن مت ت�صل �إىل املحيط ،حيث ت�صبح م�شكلة بيئية و�صحية واقت�صادية عاملية.
ويف هذا الف�صل ،نو�ضح �أن التلوث البال�ستيكي �أ�صبح م�شكلة عابرة للحدود الوطنية ت�ستدعي نهجا متعدد
الأطراف ،وت�سلط ال�ضوء على تكاليف التقاع�س عن العمل ،التي ميكن �أن تكون مرتفعة ب�شكل خا�ص بالن�سبة
للمناطق التي تعتمد على ال�سياحة وبالن�سبة ملجتمعات ال�صيد ،وت�ستعر�ض ب�شكل نقدي احللول التكنولوجية
املمكنة مبا يف ذلك البال�ستيك القابل للتحلل.

 1-2م�صادر التلوث البال�ستيكي

هنالك �ستة �أنواع �أ�سا�سية من البال�ستيك تهيمن على �أ�سواق اليوم :البويل �إيثيلني ( ،PEذو الكثافة العالية
واملنخف�ضة) ،البويل بروبلني ( ،)PPبويل فينيل كلوريد ( ،)PVCالبول�سرتين ( ،PSو EPSاملو�سع)،
البويل يورثان ( ،)PURوالبويل �إيثيلني ترييفثاالت ( .)PET) (GESAMP 2015:14تعد متانة
البال�ستيك من مزاياه الرئي�سية ويف نف�س الوقت واحدة من خ�صائ�صه الأكرث �ضررا بعد التخل�ص منه .ومبا �أن
البال�ستيك يتحلل ببطء �شديد ،ف�إن زيادة �إنتاج هذه البوليمرات ت�ؤدي �إىل كميات �أكرب من �أي وقت م�ضى من
النفايات البال�ستيكية يف البيئة .و�إذا مل تعالج هذه النفايات ،ف�إنها �ست�ستمر يف الت�سرب والرتاكم يف حميطات
العامل ،حيث قد ي�ستغرق حتللها مئات ال�سنني .وقد زاد �إنتاج البال�ستيك «ع�شرين مرة يف الن�صف الثاين من
القرن املا�ضي» و «من املتوقع �أن يت�ضاعف مرة �أخرى يف ال�سنوات الع�شرين املقبلة» ،وفقا مل�ؤ�س�سة �إيلني ماك
�آرثر( .)Ellen MacArthur Foundation 2016:17ومع النمو الأخري يف حجم �إنتاج البال�ستيك
ويف �ضوء الزيادات امل�ستقبلية املتوقعة ،من الوا�ضح �أي�ضا �أن امل�شكلة لن حتل نف�سها بنف�سها.
التعبئة والتغليف هو �أكرب قطاعات البال�ستيك يف العامل ،وت�شكل ما يقرب ربع الإنتاج الكلي .فقد يبدو
كتعليب منا�سب للأغذية ،كرتون احلليب ،و�أكيا�س الت�سوق ،وقارورات املياه ،وبالتايل يتم دجمها �إىل حد كبري
يف روتيننا اليومي .ومع ذلك ،ف�إن م�ؤ�س�سة �إيلني ماك �آرثر ( )2016:14ت�شري �إىل �أنه «بعد دورة ق�صرية
لال�ستخدام الأول ،يتم فقدان  95٪من قيمة مواد التعبئة والتغليف البال�ستيكية� ،أو ما يرتاوح بني  80و120
مليار دوالر �سنويا» .وبالتايل ف�إن معاجلة م�شكلة البال�ستيك لها فوائد اقت�صادية هائلة .ويكت�سي ذلك �أهمية
خا�صة بالن�سبة للعديد من البلدان النامية حيث تكون نظم اجلمع �إما معيبة للغاية �أو �شبه منعدمة (Goleman
.)2011

وقف التلوث البال�ستيكي حول العامل :مو�ضوع اتفاقية دولية

11

 12وقف التلوث البال�ستيكي حول العامل :مو�ضوع اتفاقية دولية

لقد كان معروفا ل�سنوات عديدة �أن التلوث البال�ستيكي هو م�شكلة م�ستعجلة على نحو متزايد ويثري قلقا
عامليا ( .)Derraik 2002يف الواقع ،منذ �أوائل ال�سبعينات ،كانت هناك بالفعل �آالف القطع من البال�ستيك
لكل كيلومرت مربع يف بحر �سارغا�سو Sargassoيف �شمال الأطل�سي (Carpenter and Smith
 .)1972وباملثل ،منذ �أكرث من  40عاما ،كانت اجل�سيمات البال�ستيكية موجودة بكرثة يف املياه ال�ساحلية،
وكان من املعروف �آنذاك �أن الأنواع املائية تتغذى عليها (.)Carpenter et al. 1972
هناك م�سارات خمتلفة ي�أخذها التلوث البال�ستيكي للو�صول �إىل املحيط ،كما يظهر يف ال�شكل  .2اجل�سيمات
ال�صغرية جتد طريقها �إىل املمرات املائية يف �شكل حبيبات بال�ستيكية دقيقة 5وجدت يف م�ساحيق التجميل
وغريها من م�ستح�ضرات التجميل� ،أو �ألياف البوليمر امل�ستخدمة يف املالب�س .وت�شمل م�صادر الدخول الأخرى
مواقع املعاجلة ال�صناعية والت�سربات من ال�سفن (لالطالع على نظرة عامة على امل�صادر وامل�سارات( ،انظر
.)Browne 2015
وت�شري التقديرات �إىل �أنه يف عام  ،2010كان ما يرتاوح بني  4.8و 12.7مليون طن من البال�ستيك يتدفق
�إىل البحر ،وح�سب امل�ؤلفني �أنه بدون حت�سينات وا�سعة النطاق يف نظم �إدارة النفايات ،ف�إن هذا الرقم قد يزيد
ع�شرة �أ�ضعاف بحلول عام  .)Jambeck et al. 2015( 2025ويف مثل هذا ال�سيناريو املعتاد� ،سيكون
هناك  1كغم من اللدائن لكل  3كغم من الأ�سماك يف املحيطات بحلول عام  ،2025وحتى �أكرث من ذلك بحلول
عام .)Ellen MacArthur Foundation 2015:17( 2050
ويتم �إنتاج �أكرث من ن�صف البال�ستيك يف �آ�سيا ،حيث ال يزال تطوير البنية التحتية الكافية جلمع النفايات
ومعاجلتها متخلفا عن التطور االقت�صادي ال�سريع (.)Ellen MacArthur Foundation 2016:33
ومن مت ،ف�إنه لي�س من املفاجئ �أن ما يقارب  60٪من النفايات البال�ستيكية التي ت�صل �إىل املحيط تن�سب
�إىل خم�سة بلدان �آ�سيوية هي ال�صني و�إندوني�سيا والفلبني وتايالند وفيتنام (Ocean Conservancy
.)2015:3

 2-2م�شكلة عابرة للحدود تزداد كلما �صغرت
ن�شرت منظمة الأمم املتحدة للبيئة عدة تقارير عن الأثر البيئي للمواد البال�ستيكية وتناولت اللدائن الدقيقة
والقمامة البحرية يف الدورتني الأوىل والثانية جلمعية الأمم املتحدة للبيئة لعامي  2014و ،2016وقد اعترب
القرار  2/11ال�صادر عن هيئة الأمم املتحدة للبيئة الثانية ( )UNEA-2التلوث البال�ستيكي «ق�ضية خطرية
متزايدة ب�سرعة وذات �أهمية عاملية حتتاج �إىل ا�ستجابة عاملية عاجلة».
لي�س هناك نق�ص يف ال�صور التي تو�ضح الت�أثري الهائل للتلوث البال�ستيكي� :أنهار مليئة ب�أزبال بال�ستيكية،
�شواطئ مت�سخة بالزجاجات البال�ستيكية ،قطع من البال�ستيك عائمة يف املحيط مرتاكمة يف بقع عمالقة .وقد
�أ�ضافت �صور فقمات ميتة مت�شابكة مع قطع من البال�ستيك ،وطيور ميتة ،وحتى حيتان �إىل زيادة الوعي العام
Microbeads 5
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بخطورة الأمر (� .)GESAMP 2015:54-60إن ابتالع قطع كبرية من النفايات البال�ستيكية �أو الت�شابك
فيها ي�شكل تهديدا رئي�سيا للحياة الربية والبحرية حيث ميكنها �أن تعاين من �إ�صابات داخلية �أو اجلوع حتى املوت
عندما متتلئ بطونها بالبال�ستيك ( .)Gregory 2009ومن املعروف الآن �أن حوايل  800نوع بيولوجي يت�أثر
باحلطام ا6لبحري ،الذي ي�شكل البال�ستيك معظمه (.)CBD 2016
وقد مت العثور على البال�ستيك يف مناطق نائية ،مبا يف ذلك اجلليد يف القطب ال�شمايل والبحريات اجلبلية
البكر ،ويف كل حميط من حميطات العامل (� .)Imhof et al. 2013أما القطع الأكرب حجما فتتفتت �إىل قطع
�أ�صغر بفعل ت�أثري �ضوء ال�شم�س ،وميكن الآن العثور على هذه اجلزيئات الدقيقة يف جميع الأنهار واملحيطات
الرئي�سية ،وحتى يف روا�سب �أعماق البحار ( .)UNEP 2016aويف الواقع ،وجدت �أبحاث �أن التلوث
البال�ستيكي الدقيق يف بع�ض الروا�سب ي�صل �إىل �أربعة �أ�ضعاف ما هو عليه يف املياه ال�سطحية (UNEP/
 .)CBD/SBSTTA 2016ولذلك قد يكون البال�ستيك امل�شكلة الوحيدة التي ت�صبح �أكرب كلما �صغرت
(جزيئاتها)� ،إذا �صح التعبري.
يوجد البال�ستيك يف �أ�شكال ال ح�صر لها وغالبا ما يحتوي على �إ�ضافات خمتلفة مثل التلوين �أو امللينات.
ولذلك ف�إن العديد من �أ�صناف البال�ستيك لي�ست م�شكلة فقط ب�سبب خ�صائ�صها الفيزيائية ،ولكن �أي�ضا ب�سبب
خ�صائ�صها الكيميائية ( .)GESAMP 2015:45-53فمن ناحية ،تطلق عملية تفتت البال�ستيك وانق�سامه
يف بع�ض الأحيان مواد �سامة يف البيئة البحرية .ومن ناحية �أخرى ،ميكن لهذه اللدائن الدقيقة �أن متت�ص موادا
كيميائية �سامة مثل امللوثات الع�ضوية الثابتة .7ومن خالل ابتالع الأ�سماك ،ميكن للإ�ضافات الكيميائية اخلطرة
�أن جتد طريقا �إىل اجل�سم الب�شري (Galloway 2015 ; Rochman et al. 2013; Rochman
� .)2016; UNEP/CBD/SBSTTA 2016أحد هذه الإ�ضافات هو ثنائي الفينول ،)A (BPA-وهو
مادة كيميائية ذات ن�شاط هرمون اال�سرتوجني الذي يعرف �أنه ي�سبب ا�ضطرابات يف القدرة التنا�سلية للثدييات
على �سبيل املثال ،والتي مت العثور عليها حتى يف املنتجات التي و�صفت «باخلالية منها» (.)Yang et al. 2011
املغية 8التي قد ت�ؤثر �سلبا على بيئتها
وعالوة على ذلك ،ميكن للجزيئات البال�ستيكية �أن تكون ناقالت للأنواع رَ
اجلديدة (UNEP/CBD/SBSTTA 2016؛ وانظر �أي�ضا .)2014
وقد ازداد االهتمام بانت�شار النفايات البال�ستيكية وت�أثريها على احلياة الربية والب�شر من خالل الأفالم
الوثائقية مثل  ،Planet Plasticو ،Plasticizedو ،Bag Itو ،Plastic Age، MidwayوA
 .Plastic Oceanوعلى الرغم من �أن االهتمام العام بامل�شكلة ازداد ،ف�إن التلوث البال�ستيكي ي�ستمر يف
التزايد ويت�سبب يف تكاليف كبرية.

Debris 6
Persistent organic pollutants 7
Invasive species 8
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 3-2م�ضاعفات التقاع�س ومزايا معاجلة مع�ضلة النفايات البال�ستيكية
وللتلوث البال�ستيكي �آثار بيئية واجتماعية واقت�صادية كبرية .فداخل احلدود الوطنية ،وخا�صة يف املناطق
احل�ضارية ،ميكن للأكيا�س البال�ستيكية والزجاجات �أن ت�سد املجاري و�شبكات ال�صرف الأخرى وتزيد من
خطر الفي�ضانات �أثناء هطول �أمطار غزيرة .كما ميكن �أن حتتوي املواد البال�ستيكية املوجودة يف ال�شوارع �أو
يف احلقول على املياه وت�صبح �أر�ضا خ�صبة للبعو�ض ،مما ت�سبب يف م�شاكل �صحية عن طريق ن�شر املالريا ،زيكا
� ،Zikaأو غريها من الأمرا�ض .وقد تقوم املواد البال�ستيكية بت�سريب مواد كيميائية يف الرتبة ،وتلويث
املناطق الزراعية والو�صول �إىل املياه اجلوفية .هذه الآثار ترجع يف معظمها �إىل م�شاكل حملية تتعلق بالتلوث
البال�ستيكي وال تتطلب يف حد ذاتها �إطارا عامليا ،يف حني �أنها ميكن �أن ت�سلط ال�ضوء على فوائد العمل وتك َون
منوذجا للحكومات للن�شاط يف هذه امل�س�ألة.
وفيما يخ�ص �آثار التلوث البال�ستيكي العاملي ،تت�أثر عدة قطاعات اقت�صادية ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
بالقمامة البحرية ( )CBD 2016:32-30والقطاعات املرتبطة بالأمن الغذائي كالزراعة ،واال�ستزراع املائي،
وال�صيد ،على الرغم من �أنها نف�سها تعترب م�ساهما كبريا يف امل�شكلة يف �أول املطاف.
وبوجه عام ،تبني �أن القطاعات التي تتحمل �أكرب التكاليف االقت�صادية هي ال�سياحة وال�صيد والنقل البحري
( .)Watkins et al. 2015وتقدر �إحدى الدرا�سات �أن الأ�ضرار املت�صلة باحلطام البحري ت�صل �إىل 1.26
مليار دوالر �أمريكي يف ال�سنة بالن�سبة لبلدان التعاون االقت�صادي لآ�سيا واملحيط الهادي ( )APECالبالغ
عددها  21بلدا ،حيث يتحمل قطاع ال�سياحة اجلزء الأكرب من التكاليف ،حيث يبلغ  622مليون دوالر �أمريكي
(� .)McIlgorm et al. 2011أما فيما يتعلق بقطاع النقل البحري ،فقد قدر �أن تنظيف النفايات البحرية
يكلف موانئ اململكة املتحدة  2.4مليون يورو �سنويا ،وهو تقدير من �ش�أنه �أن يزداد ب�شكل ملحوظ �إذا كانت
جميع املوانئ �ست�شرع يف هذا التنظيف ( .)Mouat et al. 2010وتظهر تكاليف �أخرى لكل من قطاعي
ال�صيد والنقل البحري ب�سبب الأ�ضرار التي حلقت بال�سفن �أو معدات ال�صيد جراء ت�شابك احلطام البحري �أو
�آثاره الأخرى ( )Newman et al. 2015:273). Mouat et al. (2010قدروا �إن التكلفة املتولدة
عن هذا ال�ضرر ل�سفن ال�صيد اال�سكتلندية ترتاوح بني  17,000يورو و 19,000يورو يف ال�سنة لكل �سفينة
�صيد.
�إذا كانت هذه الأرقام قد تكون م�ؤ�شرا ،ف�إن التكاليف االقت�صادية الكاملة للقمامة البال�ستيكية البحرية
ال ميكن قيا�سها كميا ب�سهولة .ي�شمل تدهور النظام الإيكولوجي ،على �سبيل املثال� ،آثار القمامة البحرية على
التنوع البيولوجي 9ف�ضال عن �آثار القمامة البحرية على اخلدمات التي يوفرها النظام الإيكولوجيecosystem
 ، servicesمثل توفري الغذاء �أو كونه حمركا لل�سياحة .وعالوة على ذلك ،يحتاج املرء �إىل التفريق بني
التكاليف املبا�شرة (لتنظيف ال�شواطئ �أو التكاليف الناجمة عن الآثار ال�صحية على الب�شر) ،والتكاليف الناجمة
Biodiversity 9
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عن تناق�ص الدخل (ب�سبب انخفا�ض عدد الأ�سماك �أو عدد ال�سياح الذين يزورون ال�شواطئ امللوثة)،
وتكاليف الرعاية االجتماعية ( .)Newman et al. 2015:368ومن العوامل الأخرى التي ال ترتبط
على وجه التحديد بالبال�ستيك كجزء من احلطام البحري ولكن مع ذلك يجب �أن تدرج يف تقديرات الآثار
اخلارجية ال�سلبية ،هي ت�أثري البال�ستيك على تغري املناخ العاملي من خالل االنبعاثات الناجتة عن �إنتاجه و�إعادة
ا�ستخدامه �أو �إعادة تدويره ،ف�ضال عن الت�أثري الكيميائي للمواد البال�ستيكية امل�ضافة (Ellen MacArthur
.)Foundation 2016:28

 4-2البال�ستيك امل�ستدام ودور االبتكار التكنولوجي
ال يوجد حتى الآن �أي حل �سحري مل�شكلة التلوث البال�ستيكي .وقد و�ضعت �آمال كبرية على مواد بال�ستيكية
�أكرث ا�ستدامة ،ولكنها تبدو غري �صحيحة �أو مبالغ فيها� .أوال ،من ال�ضروري التمييز بني البال�ستيك احليوي
 biobased plasticوالبال�ستيك املتحلل احليوي  .biodegradable plasticي�ستند البال�ستيك
احليوي من ناحية على ن�سبة متفاوتة من امل�صادر املتجددة مثل الذرة �أو النباتات الأخرى التي توفر الن�شا
وال�سليلوز �أو الربوتني كمواد كيميائية �أ�سا�سية .وال يحتاج البال�ستيك احليوي �أن يكون قابال للتحلل بيولوجيا
ليعترب حيويا ،يف حني ميكن �أن ي�ستند البال�ستيك املتحلل حيويا �إىل مواد �أ�سا�سية حفرية �أو متجددة.
وال تتحلل معظم املواد البال�ستيكية ،القابلة للتحلل� ،إال يف ظروف مرافق الت�سميد ال�صناعية ذات درجات
حرارة م�ستمرة تزيد عن  50درجة مئوية� ،أو حتت التعر�ض امل�ستمر لأ�ضواء الأ�شعة فوق البنف�سجية ،وكالهما
نادر جدا يف املحيطات ( .)Vaughan 2016وحتى �إذا كانت املواد البال�ستيكية تتحلل ب�شكل �أ�سرع ،ف�إنها
�ستظل ت�شكل خطرا عندما تكون حديثة ن�سبيا وقريبة من ال�شواطئ .ومبا �أن معظم احلياة البحرية تعي�ش بقرب
ال�شواطئ ،ف�إن البال�ستيك القابل للتحلل �سيبتلع وي�سبب �ضررا بالقدر نف�سه باملقارنة بالبال�ستيك غري القابل
للتحلل .وحتى �شبكات �صيد الأ�سماك القابلة للتحلل قد ال حتل م�شكلة «املعدات الأ�شباح» ،10على الرغم من
�أن  )Wilcox and Hardesty (2016وجدوا �أنها قد تكون على الأقل م�ساهمة ثانوية يف م�س�ألة معدات
ال�صيد املفقودة التي تهدد احلياة البحرية على مدى عقود .وباملثل ،تو�صل تقرير ن�شره برنامج الأمم املتحدة
للبيئة �إىل ا�ستنتاج مفاده:
« �إن اعتماد املنتجات البال�ستيكية امل�صنفة على �أنها «قابلة للتحلل» لن يحدث انخفا�ضا كبريا �سواء يف
كمية البال�ستيك الذي تدخل املحيط �أو يف خطر الت�أثريات الفيزيائية والكيميائية على البيئة البحرية على
ح�سب الأدلة العلمية احلالية)UNEP 2015a:3( ».
كما �أن �إنتاج البال�ستيك احليوي من خالل حتويل املواد الأولية مل�صنع ما من النفط �إىل م�صادر متجددة لي�س
م�ستداما كما يبدو� .أوال ،املنتجات الناجتة ميكن �أن تك َون م�شكلة بيئية مثل املنتجات احلفرية .وعالوة على
Ghost gear 10
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ذلك ،من خالل االنتقال �إىل مادة خام حيوية ،قد تزيد ال�شركات الكيماوية من ال�ضغط على الرتبة ،ف�ضال عن
ال�ضغط الناجت عن زيادة �إنتاج الأغذية وتزايد الطلب على قطاع الوقود احليوي  .biofuelوعلى الرغم من �أن
�إحدى الدرا�سات خل�صت �إىل �أن «املواد الكيميائية احليوية �أقل �إ�شكالية من املخاوف املرتبطة بالطاقة احليوية
وا�ستعمالها للأرا�ضي» ( ،)Philip et al. 2013:220ف�إن تغيري املواد الأولية ل�صناعة البال�ستيك العاملية
على نطاق وا�سع يتطلب املزيد من تكثيف الإنتاج الزراعي .وهذا من �ش�أنه �أن يتناف�س مع تزايد الطلب من
�سكان العامل املتناميني ،مما يزيد من �سوء �أحوال العامل الذي تتزايد �شهيته للحوم التي تعتمد على ا�ستهالك
كثيف للأرا�ضي واملوارد.
وقد ال يكون االبتكار الآخر الذي يطلق عليه «تخفي�ض امل�ستوى»  downgradingم�ستداما كما يبدو
من الوهلة الأوىل .مبدئيا ،ميكن ا�ستبدال التعبئة البال�ستيكية مبواد �أخرى مثل الورق املقوى �أو الزجاج �أو
الألومنيوم .ويخل�ص � )Trucost (2016إىل �أن االنتقال �إىل هذه البدائل قد ي�ؤدي �إىل زيادة كبرية يف
التكاليف البيئية التي قد ت�صل �إىل �أربعة �أ�ضعاف تلك التي يحدثها البال�ستيك وحده ،يف حني �أن البال�ستيك
الأكرث ا�ستدامة قد يكون قادرا ،على الأقل ،على تقليل تلك التكاليف البيئية بن�سبة ت�صل �إىل  .30%وميكن
حتقيق املزيد من التخفي�ضات يف هذه التكاليف عن طريق زيادة ح�صة الطاقة املتجددة امل�ستخدمة يف امل�صانع
البال�ستيكية ،من خالل و�ضع ت�صاميم �أكرث جناعة للتعبئة والتغليف ،ومن خالل احللول اجلزئية مثل زيادة جناعة
ا�ستهالك الوقود للمركبات امل�ستخدمة يف نقل البال�ستيك .ومع ذلك ،ف�إن ذلك �سيعالج على العموم التكاليف
املرتبطة بتغري املناخ فقط ،بدال من احلد من ت�أثري النفايات البال�ستيكية على الب�شر والبيئة.
وهذا يدل بالفعل على �أن االبتكارات التكنولوجية ميكن بالت�أكيد �أن تكون مفيدة ،ولكن االبتكارات الأكرث
�أهمية من تلك هي التي ال ترتبط بال�ضرورة بتغيري عمليات الإنتاج البال�ستيكية .مثال ،ميكن �أن تكون عملية
حت�سني تكنلوجيا فرز النفايات تقنية جديرة باال�ستثمار .وهذه العملية حتتاج �إىل �أن تكون قادرة على التمييز،
ب�شكل �أف�ضل ،بني �أنواع خمتلفة من البوليمرات ،وبالتايل توفري م�صدر «�أنظف» من البال�ستيك لإعادة التدوير
وا�ستخدامه لعمر ثاين .ويف البلدان التي تفتقر �إىل نظم جمع النفايات� ،سيتم حتقيق حت�سينات يف اال�ستدامة �أقل
من خالل االبتكار التكنولوجي ،و�أكرث من ذلك من خالل حت�سينات البنية التحتية مثل تعزيز نظم جمع النفايات
ب�شكل �أكرب وبناء القدرات لإعادة تدوير النفايات البال�ستيكية.
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 3الأطر القائمة :تفقد الأحوال وتقييم الثغرات

ما هي الأطر التي تتعامل بالفعل مع التلوث البال�ستيكي؟ رمبا يكون الإطار الأكرث �شموال وال�شامل هو خطة
التنمية امل�ستدامة لعام  2030و�أهدافها للتنمية امل�ستدامة ( .)SDGsوالهدفان ( 6املياه النظيفة وال�صرف
ال�صحي) و( 14احلفاظ على املحيطات) يتعلقان جزئيا مب�س�ألة اللدائن (.)Stoett 2016:6
يف هذا الف�صل� ،سندر�س امل�ؤ�س�سات القائمة ،ونحدد نطاقها ون�سلط ال�ضوء على حدودها .ونبد�أ باملعاهدات
البحرية واملبادرات الطوعية ،لأن االتفاقات التي تركز على املحيطات هي حاليا املجال الرئي�سي الذي يجري فيه
معاجلة التلوث البال�ستيكي .وفيما يلي �سنتطرق �إىل اتفاقية بازل باعتبارها املعاهدة الدولية الرئي�سية التي تعالج
النفايات اخلطرة ،تليها املقاربة الإقليمية واملحلية .و�أخريا ،نحدد نقاط القوة وال�ضعف يف امل�ؤ�س�سات القائمة،
مما يف�سح املجال التفاقية جديدة تتناول على وجه التحديد امل�صادر الربية للتلوث البال�ستيكي.

 1-3املعاهدات البحرية والأطر الطوعية

لقد كانت «اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن �إلقاء النفايات ومواد �أخرى »،املعروفة �أي�ضا باتفاقية
لندن لعام � ،1972أول اتفاق دويل ب�ش�أن النفايات التي تت�سرب �إىل البيئة البحرية .وقد �سمح االتفاق يف
البداية ببع�ض الإلقاء� ،إىل �أن مت تعديله بوا�سطة بروتوكول لندن الذي يحظر كل �أ�شكال الإلقاء .وقد مت االتفاق
على الربوتوكول يف عام  ،1996ودخل حيز التنفيذ يف عام  ،2006وميثل حلدود ال�ساعة  45طرفا .وهو
�شامل و�أكرث �صرامة باملقارنة مع االتفاقية ال�سابقة .يف «القائمة العك�سية» لهذا الربوتوكول ،تذكر املواد التي
يتم �إعفا�ؤها من قاعدة منع الإلقاء .ومع ذلك ،فحتى املواد املدرجة يف هذه القائمة تتطلب احل�صول على �إذن مبا
يتما�شى مع املرفق الثاين من االتفاقية ( .)Chen 2015ومبا �أن البال�ستيك غري مدرج يف القائمة العك�سية،
فهو حمظور مبدئيا على امل�ستوى النظري.
تعترب االتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن ال�سفن لعام ( 1973املعدلة يف عام  )1978هي االتفاقية
الدولية الرئي�سية حلماية البيئة البحرية .ومن خالل مرفقها اخلام�س (املتفق عليه يف عام  ،)1988يحظر �أي�ضا
التخل�ص من النفايات يف البحر ،مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على جميع �أ�شكال البال�ستيك ( .)IMO 2016وقد
متت مراجعة املرفق اخلام�س يف عام  ،2011ودخل حيز التنفيذ يف عام  .2013ومع ذلك ،وعلى الرغم من �أن
ال�سفن حتظر �إلقاء النفايات البال�ستيكية وغريها من النفايات يف البحر ،ف�إن االمتثال لأحكام املرفق اخلام�س
ال يزال ينطوي على عدة م�شاكل .ويطلب من ال�سفن ذات حجم معني (≥  )GT 400ت�سجيل �أي ت�صريف
للنفايات� ،سواء يف البحر �أو يف مرافق اال�ستقبال يف املوانئ فيما ي�سمى كتاب �سجل النفايات ( .)GRBوميكن
بعد ذلك تفتي�ش القمامة يف املوانئ ،بالن�سبة للدول التي هي طرف يف  ،MARPOLمن قبل ال�سلطات املخت�صة
(.)Chen 2015
وقد �أن�شئت اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار يف �شكلها احلايل يف عام  1982ودخلت حيز التنفيذ يف عام
 .1994وهي ت�ضم حاليا  167طرفا .ورغم �أنها ال تذكر على وجه التحديد املواد البال�ستيكية �إال �أنها تت�ضمن
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تعريفا للإلقاء ب�أنه «�أي تخل�ص متعمد للنفايات �أو غريها من املواد من ال�سفن والطائرات واملن�صات �أو غريها من
املن�ش�آت التي �صنعها الإن�سان يف البحر» ( .)]UNCLOS, Art. 1[5][a][iوب�صيغة ف�ضفا�ضة نوعا ما ،تدعو
االتفاقية الدول الأطراف �إىل حماية البيئة البحرية واحلفاظ عليها ،وجتربها على �أخذ التلوث الربي والتلوث
الناجت عن ال�سفن يف االعتبار .ومع ذلك ،ف�إن املعاهدة ترتك �إىل حد كبري الت�شريع املتعلق مبنع التلوث الذي ترفعه
ال�سفن �إىل الواليات .وت�شجع املادة  207على منع التلوث الناجم عن م�صادر برية.

الأطر الطوعية البحرية
يف امل�ؤمتر الدويل اخلام�س للحطام البحري (� )5IMDCسنة  ،2011وقع ممثلو  64حكومة واملفو�ضية الأوروبية
التزام هونولولو ملعاجلة القمامة البحرية .ولت�سهيل هذا العمل ،دعي �أ�صحاب امل�صلحة يف جميع �أنحاء العامل �إىل
امل�ساهمة يف و�ضع وتنفيذ ا�سرتاتيجية هونولولو .وك�إطار طوعي ،حتدد ا�سرتاتيجية هونولولو ثالثة �أهداف
�شاملة للحد من خماطر احلطام البحري .الهدف �أ) احلد من التلوث الربي الناجم عن النفايات والآثار املرتتبة
عليه؛ الهدف ب) تقليل كمية وت�أثري النفايات واحلطام امللقى �أو املفقود يف املحيطات؛ الهدف ج) يتعلق
بال�شواطئ واملوائل 11القاعية 12واملياه ال�سطحية حيث يرتاكم احلطام البحري من امل�صادر الربية والبحرية
( .)Stoett 2016وبدال من �أن ترتك هذه الأهداف كقواقع جموفة ،ترافقها  19ا�سرتاتيجية حمددة موجهة �إىل
�أطراف متعددين مثل املجتمع املدين والوكاالت احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية والقطاع اخلا�ص للتوعية
وحتفيز التخزين ال�سليم للنفايات والتخل�ص منها كخيارات ممكنة للعمل .واعرتافا منها باالحتياجات والقدرات
املختلفة للدول ،ت�ؤكد اال�سرتاتيجية �أي�ضا على �أهمية حت�سني البحوث والتقييم والتتبع ،ولكنها متتنع عن و�ضع
�أهداف ملزمة حمددة ( .)UNEP/NOAA 2011وبدال من ذلك ،ت�ستخدم اال�سرتاتيجية ك�أداة �إ�ضافية
لربنامج العمل العاملي حلماية البيئة البحرية من الأن�شطة الربية (GPA؛ �أنظر االتفاقات القائمة على الياب�سة
�أدناه) ،حيث عر�ضت يف االجتماع اال�ستعرا�ضي احلكومي الدويل الثالث (� )EGR- 3سنة .2012
وا�سرت�شادا با�سرتاتيجية هونولولو ،تعك�س املجاالت الرئي�سية لل�شراكة العاملية ب�ش�أن القمامة البحرية
الأهداف الثالثة املذكورة �أعاله .وهذه ال�شراكة طوعية ومفتوحة الع�ضوية وميكن الو�صول �إليها من طرف
العديد من �أ�صحاب امل�صلحة مثل احلكومات والوكاالت الدولية والقطاع اخلا�ص وال�سلطات املحلية والأو�ساط
الأكادميية ومنظمات املجتمع املدين .وهي تعمل ك�آلية تن�سيق عاملية تهدف �إىل احلد من الآثار البيئية للنفايات
البحرية .وبهذه الطريقة ،ينبغي تفادي االزدواجية ،وخلق �أوجه الت�آزر ،وكفاءة وفعالية العمليات وا�ستعمال
املوارد ( .)UNEP/GPA 2014ولت�سهيل التن�سيق� ،أطلق برنامج � 313GPMLشبكة القمامة البحرية،
وهي من�صة �إلكرتونية لتبادل املعارف و�أخبار عن �أحدث امل�شاريع والتطورات .وتدار هذه ال�شبكة من قبل �أمانة
 ،GPMLالتي توفرها الأمم املتحدة للبيئة .وعلى امل�ستوى الإقليمي ،ين�ص برنامج � GPMLأي�ضا على �إ�شراك
 11املوئل :املجال الحيوي؛ هو منطقة بيئية وموطن عيش كائنات معينة.
Benthic habitats 12
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خمتلف برامج البحار الإقليمية (االتفاقيات/خطط العمل) يف تنفيذ ا�سرتاتيجية هونولولو .و�أخريا ،یهدف
برنامج � GPMLإىل ت�سهيل ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص (.)GPML 2016
وتوجد �أداة طوعية �آخرى هي «مدونة ال�سلوك ب�ش�أن ال�صيد الر�شيد» ملنظمة الأمم املتحدة للأغذية والزراعة
( ،)FAOالتي اعتمدتها حتى الآن  170دولة� .إن املواد البال�ستيكية مل تذكر على وجه التحديد ،يف حني مت
�إدراج معدات ال�صيد املفقودة �أو املهجورة و�آثارها على الأ�سماك والأنواع غري ال�سمكية ،وذلك يجعل املوانئ
م�س�ؤولة عن توفري �أنظمة منا�سبة للتخل�ص منها.

 2-3اتفاقية بازل ب�ش�أن النفايات اخلطرة والأطر الطوعية القائمة على الرب
تهدف اتفاقية بازل ب�ش�أن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخل�ص منها عرب احلدود (اتفاقية بازل) ،التي
اعتمدت يف عام � ،1989إىل احليلولة دون وقوع �أ�ضرار بيئية و�صحية ناجمة عن النفايات اخلطرة ،وال �سيما
يف البلدان النامية حيث كثريا ما يتم �إغراق هذه النفايات .وتوفر االتفاقية لأطرافها احلق يف حظر ا�سترياد
النفايات اخلطرة والنفايات الأخرى للتخل�ص منها .وهناك حاجة �إىل موافقة خطية م�سبقة ال�سترياد هذه النفايات
من الدولة امل�ستوردة .ويف نف�س الآن ،يحظر االجتار بالنفايات اخلطرة �أو غريها من النفايات مع غري الأطراف،
مثل ت�صديرها �إىل �أنتاركتيكا (القارة القطبية اجلنوبية) .وبالإ�ضافة �إىل قواعد النقل عرب احلدود هذه ،ت�شجع
الدول على احلد من توليد النفايات و�ضمان الإدارة ال�سليمة بيئيا للنفايات .ولتي�سري هذه الأهداف ،وافق م�ؤمتر
الأطراف على عدد من تدابري ال�سيا�سة غري امللزمة .وت�شمل هذه التدابري املبادئ التوجيهية التقنية التي تقدم
لأ�صحاب امل�صلحة �إر�شادات عملية يف �إدارة جماري النفايات املختلفة .ويتعلق �أحد هذه املبادئ التوجيهية التقنية
بالإدارة ال�سليمة بيئيا للنفايات البال�ستيكية والتخل�ص منها .وعلى خالف املعاهدات والأطر القائمة على البحر،
ف�إن اتفاقية بازل ،ومن ثم املبادئ التوجيهية التقنية ،تتعلق بالإدارة الربية للنفايات .فاملبادئ التوجيهية للنفايات
البال�ستيكية تفرق بني النفايات البال�ستيكية املتولدة قبل �أن ت�صل �إىل امل�ستهلك ،والنفايات البال�ستيكية بعد
اال�ستخدام .وعالوة على ذلك ،حتذر هذه املبادئ من �أن البال�ستيك ال يتكون عادة من البوليمرات فح�سب،
بل يتكون �أي�ضا من مواد م�ضافة� ،سامة �أحيانا ،مثل مثبتات الر�صا�ص .14وفيما يتعلق مب�س�ألة �إدارة النفايات،
ت�شري املبادئ التوجيهية �إىل �أن جميع املواد البال�ستيكية (بالإ�ضافة �إىل موادها امل�ضافة) لي�ست منا�سبة لإعادة
التدوير ،و�أنها توفر خيارات �إعادة تدوير خمتلفة لالختيار من بينها ،ف�ضال عن خيارات لال�سرتداد �أو التخل�ص
النهائي .ومع ذلك ،ف�إن املبادئ التوجيهية التقنية ال تذكر تراكم النفايات البال�ستيكية يف املحيطات .وقد يرجع
ذلك �إىل �إ�صدارها يف �سنة  ،2002حني كان مو�ضوع النفايات البحرية ال يزال مو�ضوعا غري بارز بالن�سبة
للمجتمع الدويل .والعيب الأكرث خطورة من هذه املبادئ التوجيهية هو �أنها طوعية متاما ،ووفقا ملن �أجرينا معهم
املقابالت ذووا بع�ض املعرفة باتفاقية بازل ،ف�إن االتفاقية نادرا ما ت�ستخدم.
�إن اتفاقية بازل ،مع �أحكامها ب�ش�أن التقليل �إىل �أدنى حد من النفايات اخلطرة والنفايات الأخرى ،والطلب على
مرافق التخل�ص من النفايات ،ف�ضال عن �شبكتها من املراكز الإقليمية ،هي من حيث املبد�أ ،قادرة ب�شكل خا�ص
Lead stabilizers 14
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على توفري �إطار لتح�سني التنظيم العاملي للبال�ستيك .وتلزم املادة  4من االتفاقية الأطراف ب «�ضمان تقلي�ص
توليد النفايات اخلطرة والنفايات الأخرى داخلها �إىل �أدنى حد ممكن» ،و «�ضمان توفر مرافق منا�سبة للتخل�ص
من النفايات من �أجل الإدارة ال�سليمة بيئيا للنفايات اخلطرة والنفايات الأخرى» ،ووفقا للمفو�ضية الأوروبية،
فهذه املتطلبات تنطبق �أي�ضا على النفايات البال�ستيكية (.)European Commission 2013:19
وي�شري ن�ص اتفاقية بازل �إىل «نفايات �أخرى» على �أنها تلك الواردة يف املرفق الثاين من االتفاقية ،والتي
ت�شمل النفايات التي يتم جمعها من املنازل ،ومعظمها مواد التعبئة والتغليف وغريها من �أنواع البال�ستيك .ومن
املفرت�ض ان هناك نهجان لتو�سيع نطاق اتفاقية بازل ملعاجلة النفايات البال�ستيكية ب�شكل كامل :الأول هو تغيري
العنا�صر الأ�سا�سية لالتفاقية بحيث تنطبق على جميع النفايات البال�ستيكية وعلى جميع الأطراف .مثال ،عن
طريق متديد املرفق الثاين .واخليار الثاين هو التفاو�ض ب�ش�أن تعديل يلزم �أن ت�صادق عليه الأطراف املعنية قبل
دخوله حيز التنفيذ.
وفيما يتعلق باخليار الأول� ،أ�شار �أحد الأ�شخا�ص الذين �أجريت معهم املقابالت �إىل وجود مناق�شات خلف
الكوالي�س حول حتديث االتفاقية ،ولكن ال يزال من غري الوا�ضح ما �إذا كانت هذه اجلهود �ستثمر يف نهاية
املطاف ،وما �إذا كانت هناك خطوة �صغرية ن�سبيا مثل �إعادة �صياغة املبادئ التوجيهية التقنية ب�ش�أن معاجلة
النفايات البال�ستيكية �ستحقق� .إن �إجراء �إ�صالحات كبرية ،مثل دمج جمموعة جديدة من املواد التي ت�ستخدم
على نطاق وا�سع يف املعاهدة� ،سيمكن دفع �أطراف �أخرى �إىل اقرتاح تغيريات �أكرث عمومية يف االتفاقية .وحذر
م�ستجوب �آخر على دراية بعمل املنظمات احلكومية الدولية من �أن اتفاقية بازل هي �أداة قدمية ن�سبيا ومتجاوزة،
و�أن البناء على مثل هذا الإطار من �ش�أنه �أن يحول دون بداية جديدة بالعنا�صر التنظيمية اجلديدة الالزمة .ومن
ثم ،قد يكون من الأف�ضل و�ضع اتفاقية جديدة ذات �أهداف متما�شية مع حتقيق كميات �أقل من البال�ستيك الذي
ينتهي به املطاف يف املحيطات.
�أما بالن�سبة للخيار الثاين ،ف�إن تعديل اتفاقية بازل لتغطية النفايات البال�ستيكية من �ش�أنه �أن ميدد جمل�س
الأعمال للمرة الثالثة (على الرغم من �أن كال من تعديلي احلظر وبروتوكول امل�س�ؤولية يف االتفاقية ال يزاالن
ينتظران بدء تنفيذهما) .ومع ذلك ،ف�إن دمج البال�ستيك يف اتفاقية بازل �سيكون �صعبا من الناحية ال�سيا�سية .ومن
ثم ،ميكن �أن تكون �إحدى اخلطوات املمكنة لنجاح هذا احلل هي ت�صنيف النفايات البال�ستيكية على �أنها خطرة،
وهو �أمر �سبق اقرتاحه ب�سبب املخاطر املرتبطة بالبال�ستيك ،وخا�صة البال�ستيك املجهري (Rochman et
 .)al. 2013وال يربط  Rochmanوزمال�ؤه ( )2013اقرتاحهم باتفاقية بازل على وجه التحديد ،وكان
امل�ستجوبون ب�ش�أن هذا الأمر م�شككني بفعالية هذا اخليار.
وهناك م�شكلة �أخرى تتمثل يف �أن اتفاقية بازل لي�س لديها �آلية مالية �ستكون �ضرورية لتنفيذ �إطار تنظيمي
�أكرث �شموال ب�ش�أن اللدائن ،كما �أخربنا �أحد الأ�شخا�ص الذين �أجريت معهم مقابلة ذو خربة يف جمال اخلدمة
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املدنية .ويبدو �أن حتقيق االلتزامات القانونية ب�ش�أن النفايات البال�ستيكية مبوجب اتفاقية بازل �أمر م�ستحيل.
وكطريقة ممكنة لزيادة دمج البال�ستيك يف االتفاقية ،اقرتح ال�شخ�ص ذاته �إعادة �صياغة املبادئ التوجيهية
التقنية املذكورة �أعاله ب�ش�أن النفايات البال�ستيكية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أ�شار ال�شخ�ص الذي �أجريت معه
املقابلة �إىل املعاهدات والأطر البحرية مثل  ،MARPOLالتي ينبغي �أن يكون من الأ�سهل تعديلها .ور�أى
�أي�ضا �أن املنظمة البحرية الدولية �ستكون منا�سبة لتنفيذ عملية التنظيف .ومع ذلك ،وكما هو مقرتح �أعاله ،ف�إن
وجود ن�سخة حم�سنة من االتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن ال�سفن �أو اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار
�سيرتك امل�صادر الربية غري منظمة .وبالن�سبة لن�سبة كبرية من امل�صادر الربية ،ف�إن هذا �سيكون هو احلال حتى لو
�أدرجت املواد البال�ستيكية بو�صفها مادة خطرة مبوجب اتفاقية بازل ،التي ت�شمل �أ�سا�سا النقل الدويل للنفايات.
ولذلك ف�إن البال�ستيك الذي يدخل من املياه العادمة يف املناطق ال�ساحلية �سيظل غري منظم ،كما حذر �شخ�ص �آخر
من ذوي اخلربة الأكادميية .و�أخريا ،ف�إن اتفاقية بازل تكافح من �أجل احل�صول على الدعم املايل الكايف لتحقيق
واليتها احلالية .و�سيتطلب متديد واليتها نحو النفايات البال�ستيكية زيادة كبرية يف املوارد.
وباخت�صار ،ف�إن اتفاقية بازل ،يف �شكلها احلايل ،قد مت جتهيزها ملعاجلة املواد البال�ستيكية طوال دورة حياتها
ب�أكملها ،ومن املرجح �أن يتطلب تغيري ذلك �إعادة فتح النقا�ش حول املعاهدة ،ويبدو �أن الإرادة ال�سيا�سة لذلك
غري موجودة .وبالتايل ف�إن جتديد اتفاقية بازل لي�س ا�سرتاتيجية واعدة ل�سد الثغرات التنظيمية ال�ضخمة يف
احلكامة العاملية ب�ش�أن التلوث البال�ستيكي.

الأطر الطوعية القائمة على الرب
يت�صل عمل  GPMLبال�شراكة العاملية ب�ش�أن �إدارة النفايات ،التي تعترب النفايات البحرية من املجاالت
املحورية .مثل  ،GPMLتهدف � GPWMإىل ت�سهيل التن�سيق بني خمتلف القطاعات وتتبع منهجية �إ�شراك
�أ�صحاب امل�صلحة املتعددين .وتتمثل �أهدافها يف تعزيز التعاون والتوعية ،وتبادل اخلربات واحلد من ازدواجية
الإجراءات ،وت�شجيع اتباع نهج �شامل لإدارة النفايات ( .)GPML 2016ومن �أجل تق�سيم الق�ضية الأو�سع
نطاقا املتعلقة ب�إدارة النفايات ،مت حتديد ثمانية جماالت عمل هي :النفايات وتغري املناخ ،النفايات والكتلة
احليوية الزراعية ،15الإدارة املتكاملة للنفايات ال�صلبة� ،إدارة النفايات الإلكرتونية ،النفايات البحرية ،تقليل
النفايات �إىل �أدنى حد� ،إدارة النفايات اخلطرة ،و�إعادة تدوير املعادن .وي�شري املجال الب�ؤري للنفايات البحرية،
الذي تقوده �شعبة تنفيذ ال�سيا�سات البيئية التابعة للأمم املتحدة ،على وجه التحديد �إىل م�صادر النفايات الربية
باعتبارها الأكرث �إ�شكالية (.)GPML 2016
ويو�صف برنامج العمل العاملي حلماية البيئة البحرية من الأن�شطة الربية ب�أنه «الآلية احلكومية الدولية
الوحيدة التي تعالج مبا�شرة الربط بني النظم الإيكولوجية الأر�ضية ،واملياه العذبة ،وال�ساحلية والبحرية».
ويرتبط هذا الربنامج ارتباطا وثيقا بربنامج البحار الإقليمية ( )RSPالوارد و�صفه مبزيد من التف�صيل �أدناه،
حيث �أن االتفاقيات والربوتوكوالت املتعلقة بالتلوث الربي للبيئة البحرية ت�سهم يف حتقيق الأهداف العامة
Agricultural biomass 15
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لربنامج العمل العاملي ( )GPA, 2014وتغطي الآلية احلكومية الدولية املتفق عليها يف عام  1995ت�سع فئات من
امل�صادر ،النفايات واحدة منها .ويتم ذكر البال�ستيك على وجه التحديد ك�شكل من �أ�شكال النفايات التي تلحق
�ضررا بالغا بالبيئة البحرية .وكاتفاق طوعي ،ين�صح برنامج العمل العاملي  GPAال�سلطات الوطنية والإقليمية
ب�إن�شاء �أو حت�سني �أن�شطة جمع النفايات ،واحلد من كمية النفايات املنتجة ،وحت�سني �إدارة النفايات ،مبا يف ذلك
تو�سيع نطاق �إعادة التدوير ( .)GPA, Art. 144ويف االجتماع اال�ستعرا�ضي احلكومي الدويل الأخري الذي
عقد يف مانيال بالفلبني عام � ،2012أدخلت الأطراف يف برنامج العمل العاملي ا�سرتاتيجية هونولولو املذكورة
�أعاله .ووجد �أحد الأبحاث النقدية حول برنامج العمل العاملي عددا من التحديات فيه و�أنه يفتقر �إىل �آلية امتثال
ملزمة ومتويل كاف للتنفيذ يف البلدان النامية (.)Meier-Wehren 2013

 3-3االتفاقات الإقليمية واجلهود دون الوطنية
يف �سنة � 1974أطلقت الأمم املتحدة للبيئة برنامج البحار الإقليمية الذي يخ�ص املحافظة على البيئة والنظم
الإيكولوجية البحرية وال�ساحلية العاملية .ويعمل الربنامج كمجموعة من االتفاقات املتعددة الأطراف 16يف
خمتلف املناطق الإقليمية .وتغطي االتفاقيات اليوم  18منطقة من مناطق العامل ،وتت�ألف من نحو خم�سني معاهدة
دولية .ويدير برنامج الأمم املتحدة للبيئة املناطق التالية :منطقة البحر الكاريبي وجزر �شرق �آ�سيا وبحار �شرق
�أفريقيا والبحار يف البحر املتو�سط ومنطقة �شمال غرب املحيط الهادي ومنطقة غرب �إفريقيا يف حني �أن مناطق
�أخرى (مثل منطقة البحر الأ�سود) هي برامج تابعة لها فقط مع هيئاتها الإدارية اخلا�صة بها .والبع�ض الآخر ما
ي�سمى بربامج ال�شركاء مثل القطب اجلنوبي ،والقطب ال�شمايل ،وبحر البلطيق ،وبحر قزوين ،ومناطق �شمال
�شرق املحيط الأطل�سي .وجميع الربامج لديها خطة عمل كنقطة انطالق لها ،مع وجود اختالفات يف قوة الإطار
القانوين املبنية عليه .وقد �أبرمت �أربعة ع�شر من هذه االتفاقيات مع بروتوكوالت �إ�ضافية ب�ش�أن بع�ض الق�ضايا
الأكرث حتديدا.
وهناك اثنا ع�شر منطقة تدعم الأن�شطة املتعلقة بالنفايات البحرية من خالل االتفاقيات وخطط العمل :بحر
البلطيق والبحر الأ�سود وبحر قزوين وبحار �شرق �آ�سيا والبحر الأبي�ض املتو�سط و�شرق �أفريقيا و�شمال �شرق
املحيط الأطل�سي و�شمال غرب املحيط الهادئ والبحر الأحمر وخليج عدن ( ،)PERSGAوجزر جنوب �آ�سيا
( ،)SACEPوجنوب �شرق املحيط الهادي ( ،)CPPSومنطقة البحر الكاريبي الكبري .وتعترب اتفاقية حماية
البحر املتو�سط من التلوث ذات �صلة وطيدة مثاال مع الربوتوكول امللحق بها ملنع تلويث البحر الأبي�ض املتو�سط
عن طريق الإلقاء من ال�سفن والطائرات .وقد اعتمد الربوتوكول ،الذي اعتمد يف بر�شلونة يف عام ،1976
�أ�سماء «املواد البال�ستيكية الثابتة وغريها من املواد اال�صطناعية الثابتة» يف املرفق الأول ،مما يحظر �إلقاءها
يف البحر الأبي�ض املتو�سط .ومع ذلك ،يبدو �أن النفايات البال�ستيكية مل تلعب حتى الآن دورا كبريا يف معظم
االتفاقيات والربوتوكوالت يف �إطار برامج البحار الإقليمية ،حيث �أنها ناذرا ما تتم الإ�شارة �إليها ب�صفة حمددة.
وقد اتفقت حكومات الدول اجلزرية ال�صغرية النامية على م�سار �ساموا يف امل�ؤمتر الدويل الثالث للدول
Multilateral agreements 16
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اجلزرية ال�صغرية النامية والتزمت «بتعزيز الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لإدارة النفايات ،مبا يف ذلك
النفايات الكيميائية واخلطرة والنفايات الناجتة عن ال�سفن والطائرات والقمامة البال�ستيكية» .حيث �أن الدول
اجلزرية ال�صغرية النامية معر�ضة ب�شكل خا�ص للتلوث البال�ستيكي ،وذلك العتمادها على ال�صيد �أو ال�سياحة
�أو معا .وتوجد العديد من الدول اجلزرية ال�صغرية النامية يف غرب املحيط الهادي ،حيث ت�صب االقت�صادات
الآ�سيوية �سريعة النمو با�ستمرار املواد البال�ستيكية بكميات هائلة يف البحر وغالبا ما ال تتخل�ص منها ب�شكل
�سليم ،مما ي�ؤدي �إىل تدفق م�ستمر للنفايات البال�ستيكية يف املحيط.
وبكل و�ضوح ميكننا القول �إنه يتعني على البلدان النامية واملتقدمة �أن تتخذ جمموعة من التدابري .على الرغم
من �أن االحتاد الأوروبي يعترب من الأوائل يف التعامل مع النفايات البال�ستيكية ،الواقع �أن العديد من الدول
الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي �أن�ش�أت �أنظمة جتميع تعمل ب�شكل جيد ،حيث يتم �إعادة تدوير �أقل من  30%من
النفايات البال�ستيكية التي مت جمعها يف االحتاد الأوروبي فقط ( .)Plastics Europe 2016وقد ن�شرت
املفو�ضية الأوروبية خطة عمل لالحتاد الأوروبي ب�ش�أن االقت�صاد الدائري يف عام  ،2015التي تعترب البال�ستيك
واحد من القطاعات اخلم�سة ذات الأولوية .ومن املفرت�ض �أن حتقق توجيهات مقرتحة ب�ش�أن نفايات التعبئة
والتغليف معدل �إعادة تدوير يبلغ  75%بحلول عام  .2030و�أعلنت اللجنة �أن ا�سرتاتيجيتها املتعلقة باللدائن
�ستن�شر يف �أواخر عام  .2017وما �إذا كانت هذه اجلهود �ست�ؤتي ثمارها فال بد من انتظار نتائجها.
وعلى ال�صعيد املحلي ،هناك جهود حثيثة مثل جهود التحالف العاملي لبدائل حرق النفايات (،)GAIA
وهي �شبكة عاملية من املنظمات ال�شعبية واملنظمات غري احلكومية الوطنية العاملة على �أر�ض الواقع لتنفيذ حلول
لنفايات معدومة .وت�ضم ال�شبكة  800منظمة يف  90بلد .ويف �أوروبا� ،أقنع فرع Zero Waste Europe
فرع � GAIAأكرث من  300بلدية يبلغ جمموع �سكانها �أكرث من  6.6مليون ن�سمة على االلتزام بتخفي�ض �إنتاج
النفايات وو�ضع الإجراءات الالزمة يف وثيقة قرار �أو ا�سرتاتيجية ،وو�ضع �أهداف كمية لإحراز تقدم ملمو�س.
كما �أن�ش�أ التحالف الدويل  Zero Waste International Allianceبطريقة مماثلة �شبكات بلدية
متعددة مرتبطة مبجموعة من املبادئ العاملية ملجتمعات النفايات املعدومة .وت�ستند هذه املبادئ �إىل ثالثة �أهداف
�شاملة تغطي م�س�ؤولية املنتجني عن حت�سني ت�صميم املنتجات والإنتاج ال�صناعي؛ امل�س�ؤولية املجتمعية عن التعامل
مع ق�ضايا اال�ستهالك والتخل�ص منها والتخل�ص منها؛ وامل�س�ؤولية ال�سيا�سية للموازاة بني �إجراءات املنتجني
واملجتمعات املحلية على حد �سواء .وتنتظم �شبكات النفايات املحلية من خالل الف�صول الإقليمية �أو الوطنية.
وقد �أدت هذه ال�شبكات حتى الآن �إىل بع�ض التح�سينات امللحوظة على ال�صعيد املحلي ،لكنها مل تتمكن من حتقيق
تقدم كبري للحد من النفايات التي ميكن االعتماد عليها ملعاجلة التلوث البال�ستيكي بنجاح على امل�ستوى العاملي.
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 4-3نقاط القوة ونقاط ال�ضعف والثغرات يف امل�ؤ�س�سات القائمة
من دون �شك ،ف�إن �أيا من الأدوات املذكورة �أعاله � -سواء كانت قوانني ملزمة �أو غري ملزمة �أو بحرية �أو على
الياب�سة  -مل تتمكن حتى الآن من الت�صدي بفعالية مل�شكلة النفايات البال�ستيكية .ويرجع ذلك �إىل العديد من
�أوجه الق�صور.
�أوال ،على الرغم من �أن غالبية م�صادر احلطام البال�ستيكي البحري توجد يف الرب ،ف�إنها غري مغطاة باملعاهدات
البحرية ( .)Tanaka 2006وحتى �إذا متت تغطيتها ،تظل جزءا طوعيا من االتفاقيات امللزمة قانونا .فعلى
�سبيل املثال ،ف�إن اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار ،على الرغم من �أنها ت�شمل م�صادر برية للنفايات البحرية،
ترتك معاجلة هذه امل�شاكل للتنظيم املحلي .ويتعلق هذا الأمر �أي�ضا بق�صور �آخر هو :مل ت�صادق جميع الدول
على اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار ،و�أبرز مثال على ذلك الواليات املتحدة� .أما بالن�سبة للأدوات التي
تغطي بالفعل امل�صادر الربية للنفايات البحرية ،فلي�ست �أي واحدة منها ملزمة قانونا عندما يتعلق الأمر بتنظيم
البال�ستيك .وحتى بالن�سبة التفاقية بازل امللزمة ،خالف ذلك ،تغطي هذه امل�س�ألة يف مبادئها التوجيهية التقنية،
وهي لي�ست طوعية فح�سب ،ولكن تطبيقها الفعلي ال يتم التحقق منه وتتبعه.
ثانيا� ،آليات التنفيذ والتتبع �ضعيفة نوعا ما .وترتك االتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن ال�سفن تطبيق
العقوبات على البلدان الأطراف فيها احلق يف تطبيق العقوبات حمليا .وبالن�سبة للجهات التي فر�ضت هذه
العقوبات (معظمها مل تفعل) ،ف�إنها ال تزال غري كافية على ما يبدو .ومع �أن لغته تبقى غام�ضة �إىل حد ما («يجب
�أن ت�سعى» �أو «�أف�ضل الو�سائل العملية») ،ف�إن اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار ترتك جماال وا�سعا للتف�سري،
مما يجعل ر�صد امتثال الأطراف غري وا�ضح �أو مبا�شر ( .)Dehner 1995وعلى نف�س املنوال ،تقدم كلتا
االتفاقيتني العديد من حاالت التعطيل �أو الإعفاءات .على �سبيل املثال ،ف�إنها تغطي الإلقاء املتعمد ولكن لي�س
اخل�سائر العر�ضية من البال�ستيك والنفايات الأخرى ،يف حني ت�ستبعد القوانني الأمريكية حتت MARPOL
ال�سفن البحرية وغريها من ال�سفن حتت ت�شغيل الدولة .وعالوة على ذلك ،عندما ي�شتبه يف حالة الإغراق غري
امل�شروع ،كثريا ما تواجه الدول ال�ساحلية �أعباء كبرية يف �إطار اتفاقية  MARPOLعند حماولة التحقيق يف
�سفينة ال ترفع علمها .وعلى الرغم من �أن هذه الدول قد تطلب معلومات من ال�سفن ،ف�إنها ال ت�ستطيع بب�ساطة
تفتي�ش �سفينة �إذا مت رف�ض هذه املعلومات ( .)Hagen 1990وعلى نف�س املنوال ،لي�س من ال�سهل �إثبات
�أن املعلومات الواردة يف �سجل  GRBكما هو مطلوب مبوجب املرفق اخلام�س� ،صحيحة (Gold et al.
 .)2013: 11ومبوجب اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار ،يجب �أن تتم معاينة خمالفة الدول لها ،وهو �أمر جد
م�ستبعد نظرا للحالة الراهنة لتقنيات التتبع ( .)Schroeder 2010وبغية معاجلة فجوة تنفيذ اتفاقية الأمم
املتحدة لقانون البحار ،اقرتح البع�ض حتقيق الت�صديق العاملي من خالل اتفاق للتنفيذ .ومع ذلك ،فقد قيل ،لكي
ينجح ذلك� ،سيحتاج املرء �أي�ضا �إىل �إعطاء حوافز �أكرب للدول لالن�ضمام �إىل االتفاق وجعلها م�ستعدة للتخلي عن
جوانب �سيادتها ( .)Larik and Morgan 2016ومن العيوب الوا�ضحة للملحق اخلام�س من اتفاقية
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� MARPOLأنها ال تنطبق على كل ال�سفن .وقد اقرتح � )Gold et al. (2013:13أن عتبة حجم ال�سفينة
واحلمولة يجب �أن تكون �أقل بحيث تكون �أكرث �شموال ل�سفن ال�صيد الأ�صغر حجما ،على �سبيل املثال .وعالوة
على ذلك ،ف�إنها ت�شري �إىل حت�سن يف مرافق ا�ستقبال املوانئ ،حيث �أنها تفتقر حاليا �إىل معايري نوعية وكمية ،مما
ي�ؤدي �إىل اخللط بني �أ�صحاب ال�سفن عن �أف�ضل مكان لت�صريف نفاياتهم .وثالثا ،ينبغي �أن يقدم املرفق اخلام�س
املعدل تعريفا �أ�ضيق مل�صطلح «فقدان عر�ضي ملعدات ال�صيد» ،حيث �أنه من غري الوا�ضح حاليا ما هي االحتياطات
التي ميكن �أن يتوقع من ال�سفن اتخاذها ملنع حدوث هذه اخل�سائر (املرجع نف�سه).
ثالثا ،يواجه برنامج البحار الإقليمية ثغرات ت�شريعية ب�سبب طابعه الإقليمي .ورغم من �أنه من املفيد �أن
تكون هناك برامج خا�صة باحتياجات وقدرات منطقة معينة ،ف�إن هذا يعني �أي�ضا �أن بع�ض املناطق متخلفة كثريا
عن املناطق الأخرى يف مدى و�صولها �أو مدى �صرامة متطلباتها وامتثالها .وفيما يتعلق بتنظيم امل�صادر الربية
للتلوث البحري ،هناك عدة برامج تفتقر حتى الآن �إىل بروتوكول بخ�صو�ص هذه امل�س�ألة (Tanaka 2006:
 .)552وهذا قد ي�ؤدي يف النهاية �إىل كميات من النفايات البال�ستيكية ناجمة عن املناطق ذات القوانني الأقل
�صرامة .وعالوة على ذلك ،تواجه حتى املناطق التي لديها اتفاقيات وبروتوكوالت ملزمة �صعوبات يف االمتثال
حيث ال ي�شمل �أي منها عقوبات يف حالة االنتهاك ( .)Gold et al. 2013: 10وميكن حت�سني برامج البحار
الإقليمية املختلفة بالت�أكد مع �أن الربامج اجلديدة ت�شمل – والربامج القدمية يتم تو�سيعها لت�شمل – لي�س فقط
ال�سواحل والبحار الإقليمية ،بل �أي�ضا الأن�شطة الربية على طول الأنهار من دلتا الأنهار �إىل البحر� .إ�ضافة �إىل
ذلك� ،سيكون من املهم جدا الإ�شارة ب�صراحة �إىل النفايات البحرية يف االتفاقيات والربوتوكوالت ،وتعديل
نطاق �إدراج كال م�صدري النفايات البحرية ،مبا يف ذلك الأن�شطة التي تنتج هذه النفايات .و�سيتطلب االمتثال
�صياغة �صريحة ترتك جماال �أ�ضيق للت�أويل ،وتقدمي جداول زمنية وا�ضحة و�آليات للتنفيذ والتمويل .وينبغي �أن
تقوم �أطراف ثالثة �إقليمية بر�صد تقييم االمتثال �أو التنفيذ على �أف�ضل وجه .ولتمويل جهود التنظيف ،میكن �أن
تطلب م�شاريع  RSPsمن امل�ستوردين االلتزام بتمويل برامج �إعادة التدوير �أو �إعادة اال�ستخدام يف نهایة
عمر النفايات ،مما ي�ؤدي بدوره �إىل خف�ض الواردات (.)Gold et al. 2013
وبغ�ض النظر عن مدى ح�سن ت�صميمها ،ورمبا حت�سينها ،فمن غري املرجح �أن متنع هذه املعاهدات بنجاح
التلوث البال�ستيكي للمحيطات .ولذلك ،هناك حاجة �إىل حل م�ستقل يركز على �إدارة النفايات البال�ستيكية
داخل الواليات الق�ضائية الوطنية ملنع التخل�ص من البال�ستيك يف الرب ومنع و�صوله �إىل البحر.
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 4العنا�صر الأ�سا�سية التفاقية البال�ستيك :الأهداف امللزمة والو�سائل
املرنة

نعترب عنا�صر �أ�سا�سية خم�سة رئي�سية التفاقية عاملية ب�ش�أن البال�ستيك� :أوال ،هدف ملزم للق�ضاء على التلوث
البال�ستيكي للمحيطات من م�صادر برية .ثانيا ،يتطلب حتقيق هذا الهدف خطط تنفيذ وطنية ميكن �أن ت�ستند
�إىل تدابري مركزة يف جمموعة �أدوات الختيار تلك التي تنطبق على الظروف الوطنية .وثالثا ،ينبغي �أن يقرتن
هذا اجلمع بني حتديد الأهداف من القمة �إىل القاعدة وا�سرتاتيجيات التنفيذ من القاعدة �إىل القمة بتوفري تدابري
لتعزيز القدرات ،مبا يف ذلك �إطار لتبادل املعارف و�آلية متويل لتح�سني نظم جمع النفايات وت�شجيع حت�سني الهياكل
الأ�سا�سية ف�ضال عن االبتكار التكنولوجي .وينبغي �أن يكون العن�صر الرابع �آلية متابعة �صارمة لتقييم خطط التنفيذ
ور�صد التقدم املحرز ومتكني التعلم من النجاحات وكذلك من حاالت الف�شل .و�أخريا ،ف�إن احلكومات الوطنية
وحدها لن تقيد التلوث البال�ستيكي بنجاح ،بل �ستحتاج �أي�ضا �إىل بذل جهود كبرية من جانب �أ�صحاب امل�صلحة
غري احلكوميني ،ومن ثم ينبغي �أن تعتمد اتفاقية عاملية ب�ش�أن البال�ستيك تو�سع نطاقها وتتيح م�شاركة �أ�صحاب
امل�صلحة املتعددين يف اتخاذ القرارات وتنفيذها.

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

يجب �أن يكون الق�ضاء على التلوث البال�ستيكي حمور �أية اتفاقية دولية حول البال�ستيك .ومبا �أن الأ�سا�س
املنطقي ملثل هذه االتفاقية هو منع دخول البال�ستيك �إىل املحيطات ،حيث تن�ش�أ م�شكلة بيئية عابرة للحدود
الوطنية ،فمن املرجح �أن يكون الهدف هو و�ضع �إ�شارة �إىل البال�ستيك الذي يتم ت�صريفه يف حميطات العامل
انطالقا من الأرا�ضي الوطنية .ويعك�س هذا االقرتاح دعوة جلنة املحيطات العاملية (Global Ocean
« )Commission 2016: 10للعمل املن�سق من جانب احلكومات والقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين للق�ضاء
على املواد البال�ستيكية التي تدخل املحيطات العاملية» ،مبا يف ذلك من خالل «�أهداف احلد الكمي املحددة
زمنيا» و «حت�سني �إدارة النفايات».
وعند و�ضع ت�صور لهدف ملزم ،يلزم �إيجاد توازن بني معاجلة امل�شكلة فعال ورغبة احلكومات يف االحتفاظ
ب�أق�صى قدر ممكن من ال�سيادة .واعترب العديد من الذين �أجريت معهم املقابالت �أن الهدف الإجمايل للق�ضاء
على التخل�ص من النفايات يكون �أكرث جدوى من و�صف تدابري حمددة للبلدان للحد من ت�صريف النفايات
البال�ستيكية .ومن ثم ف�إن الأهداف التي ت�ؤثر مبا�شرة على الإنتاج ال�صناعي من خالل ال�سعي �إىل خف�ض الإنتاج
الكلي للبال�ستيك �أو حتى التخل�ص التدريجي واحلظر النهائي لبع�ض املنتجات ،مثل القارورات البال�ستيكية �أو
الأكيا�س ،تعترب �ضارة بعملية التفاو�ض املمكنة.
ومن بني هذه اخليارات ،ا�ستهداف �إحدى الدرا�سات احلد من توليد النفايات (البال�ستيكية) عموما ،على
�أ�سا�س ن�صيب الفرد �إمكانا ،حيث تو�صلت �إىل احل�ساب التايل�« :إذا مت تخفي�ض �إنتاج الفرد من النفايات �إىل
متو�سط عام  1.7( 2010كلغ/يوم) يف البلدان ال 91التي تتجاوزه ،ومت حتديد الن�سبة املئوية للبال�ستيك
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يف جماري النفايات يف ( 11%متو�سط  192بلدا يف عام  ،)2010من املتوقع �أن ينخف�ض توليد النفايات
بن�سبة  26%بحلول عام  .)Jambeck et al. 2015: 770( »2025ال�شيء الذي يطالب مبزيد من العمل
من البلدان املتقدمة �أكرث من البلدان النامية ،فمن املرجح �أن يكون هذا الأمر مرفو�ضا من قبل العديد من
احلكومات ،لأنه ينتهك ب�شدة ال�سيادة الوطنية .هذه الأهداف موجودة يف جماالت �أخرى وميكن �أن تكون ناجحة
متاما ،كما يبني مثال بروتوكول مونرتيال وجناح منعه للمواد امل�ستنفدة للأوزون ،يف حني �أن االختالفات
الرئي�سية بني املواد البال�ستيكية واملواد امل�ستنفدة للأوزون مثل مركبات الكلوروفلوروكربون هي وجود
بدائل مكافئة وظيفيا يف احلالة الأخرية ،و�أن مركبات الكربون الكلوروفلورية لديها تطبيقات �أقل بكثري من
املواد البال�ستيكية اليوم.
�إن حتقيق هدف الق�ضاء على التلوث البال�ستيكي يف املحيطات يحتاج �إىل �شكل ما من �أ�شكال التفعيل.
وهناك خيار واحد للقيام بذلك من �ش�أنه �أن يرتجم الهدف لتغطية ح�صة النفايات البال�ستيكية التي مل يتم جمعها
ب�شكل �صحيح ،واملطالبة بزيادة يف معدالت جمع النفايات .وعلى الرغم من �أن هذا الهدف قد يتطرق �إىل
ق�ضايا ال�سيادة احل�سا�سة بالفعل ،لكن ميكن تف�سريه على �أنه بديل عن كمية البال�ستيك التي تدخل املحيطات
من خالل م�سارات خمتلفة ،وهو �أمر ي�صعب قيا�سه .ويتمتع هذا الهدف مبيزة �أنه ميكن ترجمته ب�صورة مبا�شرة
�إىل تدابري ت�ستهدف امل�شكلة الرئي�سية� ،أي عدم وجود نظم جلمع النفايات .ويف يوليوز  ،2015دعا الربملان
الأوروبي �إىل و�ضع �أهداف للحد من النفايات البحرية بن�سبة  50%بحلول عام Eunomia 2016:( 2025
 .)3و�إذا كانت �أكرب  20دولة تفرغ النفايات البال�ستيكية �ستزيد من جمع النفايات بن�سبة  ،50%ف�إن «كتلة
النفايات البال�ستيكية التي تكون �إدارتها �سيئة �ستنخف�ض بن�سبة  41%بحلول عام Jambeck et( »2025
� .)al. 2015: 770إن احلجة املنطقية ل�صالح العمل اجلماعي -جمع النفايات لأنها تنتهي يف املحيطات وتلوث
ال�شواطئ الأجنبية  -قد تفوق املخاوف من �أن معدالت جمع النفايات على امل�ستوى الوطني لي�ست ،باملعنى
الدقيق للكلمة ،ق�ضية دولية.

 2-4خطط التنفيذ الوطنية
يتعني تنفيذ �أهداف اتفاقية بال�ستيك على امل�ستوى الوطني� .إال �أنه قد يكون من الأن�سب تقدمي جمموعة من
الأدوات وتركها للحكومات لتقرير كيفية حتقيق هذه الأهداف بدال من تكري�س تدابري حمددة ب�شكل مفرط
يف الأحكام القانونية لالتفاقية .وهكذا ،ف�إن الهدف من القمة �إىل القاعدة امللزم قانونا الذي يتطلب التقليل �إىل
احلد الأدنى من النفايات البال�ستيكية التي ت�صل �إىل املحيط �سين�ضم جنبا �إىل جنب مع نهج من «القاعدة �إىل
القمة» ي�ضع جمموعة من التدابري تتما�شى مع االحتياجات والظروف اخلا�صة بكل بلد.
و�سيتبع ذلك النموذج الذي ت�ستخدمه �أهداف التنمية امل�ستدامة ويف جماالت ق�ضايا حمددة مثل تغري املناخ،
حيث ا�ستخدم اتفاق باري�س �آلية مماثلة من خالل امل�ساهمات املقررة على ال�صعيد الوطني ( .)INDCsوال�س�ؤال
الذي يطرح نف�سه هنا لي�س هو ما �إذا كانت هذه الأمثلة الزالت حتتفظ بفعاليتها بقدر ما هو �إذا كان من املمكن
التو�صل �إىل اتفاق م�شرتك بني املجتمع الدويل بدون هذا النموذج .وهناك �سبب وجيه لالعتقاد ب�أن احلكومات
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بب�ساطة لن تطلق مفاو�ضات ب�ش�أن اتفاقية للبال�ستيك تفر�ض تدابري �صارمة وتتطرق بالتايل �إىل جوانب ح�سا�سة
من ال�سيادة الوطنية.
بدال من ذلك ،ينبغي �أن يطلب من احلكومات �أن تقدم خطط التنفيذ الوطنية التي تبني كيف تخطط لتحقيق
الأهداف .وينبغي �أن ت�صمم هذه اخلطط بحيث تتبع جميع التدابري معايري ذكية ،مبعنى �أنها ينبغي �أن تكون حمددة
وقابلة للقيا�س وقابلة للتحقيق وموجهة للموارد و�أن تكون ذات نتائج حمددة زمنيا .ومن الأ�سهل بكثري تقييم
خطط وا�ستعرا�ضها ،عن�صر لتعزيز االمتثال يف �إطار هذا ال�صك من القاعدة �إىل القمة.
يقول ( )Chen 2016بهذا ال�صدد� ،إن هناك حاجة �إىل �أربعة �أنواع من التدابري لتغيري النمط املدمر
للتلوث البال�ستيكي ،مع الرتكيز على الوقاية ،والتخفيف ،والإزالة ،والتغيري ال�سلوكي� .سيكون من املنطقي
التفاقية البال�ستيك العاملية لت�شمل هذه يف جمموعة �أدوات التنفيذ .والواقع �أن البلدان الأطراف �ستحتاج �إىل
حتديد وتنفيذ مزيج من تدابري ال�سيا�سة العامة� ،إذ لن يكون مبقدور �أي �أداة واحدة الت�صدي لتحدي النفايات
البال�ستيكية من تلقاء نف�سها ( .)Wilts al. 2016وميكن �أن ي�شمل هذا املزيج من التدابري التي حددتها �أمانة
اتفاقية التنوع البيولوجي (:)CBD 2016
• التخفي�ض من بال�ستيك التعبئة والبال�ستيك؛
• حت�سني ت�صميم املنتجات والتعبئة والتغليف؛
• اال�ستخدام املحتمل للنفايات كمورد؛
• برامج �إرجاع البال�ستيك؛
• �أدوات اقت�صادية مثل ر�سوم ت�ؤدى على البال�ستيك الوحيد اال�ستعمال؛
• تدابري تنظيمية ملنع احلطام البحري؛
17
• حظر بع�ض الأ�صناف (مثل الأكيا�س البال�ستيكية ،احلبيبات البال�ستيكية الدقيقة )؛
• التعامل مع ال�صناعة وال�شركات ب�ش�أن اال�ستدامة ،مبا يف ذلك �سيا�سات الك�شف عن املواد البال�ستيكية؛
• دعم االبتكار يف املواد اجلديدة والت�صنيع و�إعادة التدوير وت�صميم املنتجات با�ستخدام بدائل للمواد
البال�ستيكية التقليدية “القابلة للتحلل متاما يف ظل الظروف العادية» ،مع خ�صائ�ص قابلة للمقارنة.
• حت�سني الهياكل الأ�سا�سية لإدارة النفايات ملنع تدفق احلطام (مثل نظم مياه الأمطار)؛
• حت�سني الوعي باحلطام البحري؛
• توفري بدائل قابلة للتطبيق للبال�ستيك اال�صطناعي (مثل البال�ستيك احليوي واملركبات الطبيعية)؛
• خطط و�ضع العالمات البيئية � /إ�صدار ال�شهادات؛
• ت�شجيع �إعادة اال�ستخدام والتخفي�ض.

وميكن �أي�ضا النظر يف تنظيم العاملني يف اال�ستزراع املائي ،مبا يف ذلك احل�صول على �شهادة للمزارع املائية
امل�ستدامة (مثل تنظيف �أو ا�ستبدال ال�ستايروفوم عن طريق البدائل) .وميكن ا�ستخال�ص �أمثلة �أخرى على
خيارات ال�سيا�سات التي ينبغي �إدراجها مثل هذه الأدوات من جمموعة �أدوات برنامج الأمم املتحدة للبيئة
( )b2016ل�صانعي ال�سيا�سات ب�ش�أن ت�شريعات النفايات البحرية .وقد ت�ؤدي الأدوات املفيدة ب�شكل غري
Microbeads 17
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مبا�شر �إىل تقليل النفايات البال�ستيكية كمنفعة جانبية ،يف حني ت�ستهدف مناطق خمتلفة متاما .وعلى �سبيل املثال،
ينبغي �أن تكون التح�سينات يف �أنظمة �إمدادات املياه العامة قادرة على احلد من احلاجة �إىل املياه املعب�أة ،والتي
متثل ن�سبة كبرية من النفايات البال�ستيكية يف البلدان النامية (.)Quartey et al. 2015

 3-4دعم تدابري تنمية القدرات واالبتكار
ينبغي �إن�شاء نظام لدعم تنمية القدرات مزود ب�آلية متويل لتعزيز �إن�شاء وحت�سني نظم جمع و�إعادة تدوير
النفايات ،وت�شجيع االبتكار من خالل تبادل املعارف ونقل التكنولوجيا.

تعزيز �أنظمة جمع النفايات و�إعادة تدويرها
و�ست�شكل التح�سينات املدخلة على نظم جمع النفايات عن�صرا �أ�سا�سيا للحد من ت�صريف النفايات البال�ستيكية
يف املحيطات .وميكن �أن تكون هذه النظم ر�سمية �أو موجهة نحو الدولة� ،أو غري ر�سمية ،كما هو احلال يف العديد
من البلدان النامية .و�أ�شار �أحد من �أجريت معهم املقابالت ،وهو على دراية باملنطقة� ،إىل برنامج بد�أته �إدارة
جاكرتا ب�إندوني�سيا ،كمثال لأف�ضل املمار�سات .حيث توظف الإدارة �أكرث من  4,000عامل ،توفر لهم الت�أمني
ال�صحي والإقامة ،لتنظيف الأنهار املحلية .ووفقا جلاكرتا تاميز( )Jakarta Times Wijaya 2016فقد
�أدى ذلك �إىل انخفا�ض عدد حوادث ان�سداد الأنهار وال�سيول خالل فرتات الأمطار ،ومن املفرت�ض �أن يكون
ل�سطح املياه الأنظف ت�أثريا يعمل كردع لإلقاء النفايات يف املقام الأول .ويف بع�ض الأماكن ،حت�سنت نوعية
املياه �إىل حد ميكن للأطفال ال�سباحة يف الأنهار مرة �أخرى ( .)Wijaya 2016ووفقا لأحد الأ�شخا�ص الذين
�أجريت معهم املقابالت� ،إذا جنح نظام يف مدينة مثل جاكرتا ،فقد يعمل ذلك كنموذج ،مما ي�شجع البلدان النامية
الأخرى على تنفيذ نظم معقولة جلمع النفايات.
وعلى �أ�سا�س مثل هذه الأمثلة ،ميكن القول �إنه لي�س بال�ضرورة �أن تتبع الدول النامية نف�س �أنظمة �إدارة
النفايات التي ت�ستخدم يف �أوروبا و�أمريكا .كما ت�سلط م�صادر �أخرى ال�ضوء على �أهمية القطاع غري الر�سمي يف
جمع النفايات و�إعادة تدويرها ( .)Heuer et al. 2016; WBCSD 2016ولذلك ف�إن تنمية القدرات
وتقا�سم املعارف هو ال�سبيل �إىل منع ت�سرب النفايات البال�ستيكية �إىل البيئة البحرية .وميكن �أن ت�شمل تدابري
الدعم و�ضع نظام ا�سرتجاع للقارورات البال�ستيكية والأكيا�س البال�ستيكية لإعطاء هذه املواد قيمة اقت�صادية
وحتفيز جمع النفايات غري الر�سمية.

ت�شجيع االبتكار
ينبغي لالتفاقية العاملية ب�ش�أن اللدائن �أن تعزز االبتكار من �أجل ت�صميم و�إنتاج وا�ستعمال البال�ستيك امل�ستدام.
كما هو مو�ضح �أعاله ،ف�إنه لن يكفي ملجرد �إنتاج البال�ستيك القابل للتحلل .ومع ذلك ،ينبغي �أن تدعم املعاهدة
تهيئة الظروف القت�صاد بال�ستيكي دائري �أكرث من خالل حتفيز ال�شركات الكيميائية على االبتكار من �أجل
منتجات �أكرث ا�ستدامة .ويجب �أن تتحلل املواد البال�ستيكية ال�شائعة ب�سهولة �أكرب يف ظل ظروف بيئية خمتلفة،
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مبا يف ذلك يف املحيطات .وي�شكل هذا الأمر حتديا كبريا بالن�سبة لل�صناعة وهذا حتد �ضخم لالبتكار بالن�سبة
لل�صناعة وي�سري بها نحو الأفق ،وخا�صة �إذا ما تفاقمت مع احتمال وجود �أحكام قانونية على امل�ستوى الوطني.
وكلما زادت احتمالية �أن ت�صبح قطعة من البال�ستيك جزءا من م�شكلة التلوث ،ينبغي �أن تكون قواعد قابليتها
للتحلل البيولوجي �أكرث �صرامة .كما �أن الأكيا�س البال�ستيكية والزجاجات هي من بني العنا�صر الأكرث �شيوعا
وجدت يف البيئة ،لذا ينبغي �أن تكون يف مركز االهتمام .كما �أن بال�ستيك التغليف املواد الغذائية نوع �آخر
من املنتجات التي يجب �أن ت�صبح قابلة للتحلل احليوي .ومرة �أخرى ،من املرجح �أن تفوق هذه الفوائد تكاليف
فعل ذلك .وبالن�سبة لهذه ال�صناعة ،ميكن للمفاو�ضات حول اتفاقية بال�ستيكية �أن تنطلق من قطاع البوليمرات
الأكرث ا�ستدامة.

�آلية التمويل
لتنفيذ اتفاقية حول البال�ستيك بنجاح� ،سيتطلب الأمر متويال كبريا .و�سيكون من املفيد ا�ستك�شاف ما �إذا كان
ميكن جلب �صناعة البوليمرات �إىل �صندوق ملعاجلة التلوث البال�ستيكي وكيف ميكن ذلك .مع مبيعات بقيمة 750
مليار دوالر �أمريكي ،ف�إن �صناعة البال�ستيك قوية اقت�صاديا مبا فيه الكفاية للم�ساهمة بجزء �صغري من �أرباحها
للتعامل مع �إرث خملفاتها .فر�ض �ضريبة بن�سبة  0.1%فقط على عائداتها �سي�ؤدي �إىل  750مليون دوالر �أمريكي
لتطوير القدرات وتبادل املعلومات و�أن�شطة التنفيذ املبا�شر مبا يف ذلك تنظيف ال�شواطئ والأنهار .ومع ذلك،
ونظرا لأن فوائد البال�ستيك تتمتع بها جميع املجتمعات ،ينبغي بالت�أكيد �أن ي�ؤدي التمويل العام دورا حموريا يف
التعامل مع م�شكلة التلوث البال�ستيكي التي لي�ست موزعة على نحو �سواء .وقد �أو�صت جلنة املحيطات العاملية
يف تقريرها النهائي ب�إن�شاء �صندوق عاملي للم�س�ؤولية البحرية ميول من «ال�ضرائب والر�سوم الأخرى []...
لبناء القدرة على �إدارة النفايات وتن�سيق الإجراءات الرامية �إىل مكافحة البال�ستيك البحرية وتنمية مبادرات
اال�ستدامة وتغيري �سلوك امل�صنعني وامل�ستهلكني» (.)Global Ocean Commission 2016: 10
و�سواء مت التمويل من خالل �صندوق م�ستقل ،كما هو احلال يف بروتوكول مونرتيال� ،أو من خالل هيئة �أخرى
مثل مرفق البيئة العاملية ( )GEFفالأمر �أقل �أهمية من مقدار التمويل الذي ينبغي �أن يذهب �إىل تنفيذ �أهداف
االتفاقية البال�ستيكية.

 4-4املتابعة واملراجعة ال�صارمة
�سيتطلب االمتثال للهدف امللزم ر�صدا دقيقا ل�ضمان فعالية اتفاقية عاملية ب�ش�أن البال�ستيك .حتاجج Beisheim

يف درا�سة حول عملية مراجعة �أهداف التنمية امل�ستدامة �أن «�إجراءات املراجعة ينبغي �أن تخلق ال�شفافية وتعزز
الآثار التعليمية وت�شجع امل�ساءلة وتعزز الإرادة ال�سيا�سية وتعزز بناء القدرات» (.)Beisheim 2015: 21
بالن�سبة لأهداف التنمية امل�ستدامة� ،أو�صت بخطوتني عمليتني هما «االلتزام واملراجعة» (املرجع نف�سه.)24 :
ومن �ش�أن ذلك �أن «مينح الدول �سيادتها على االلتزامات الوطنية التي تدخلها» مع ربط «االلتزامات الوطنية
بالأهداف املتفق عليها عامليا» .ويف الدورة الأوىل� ،سيجري ا�ستعرا�ض االلتزامات الوطنية ،ويف الدورة
الثانية� ،سيجري نف�س ال�شيء مع التنفيذ الفعلي .وميكن ا�ستخدام مثل هذا النظام التفاقية البال�ستيك �أي�ضا.
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وتتمثل اخلطوة الأوىل من عملية املتابعة واال�ستعرا�ض يف تقييم م�ضمون خطط التنفيذ الوطنية والنظر فيما
�إذا كان ب�إمكانها ،على الأقل على الورق� ،أن تعالج امل�شكلة بنجاح� .أما اخلطوة الثانية فتتمثل يف ا�ستعرا�ض مدى
تنفيذ هذه اخلطط ،وما هي الآثار املرتتبة على �إنتاج البال�ستيك �أو ا�ستخدامه �أو التخل�ص منه �أو جمعه �أو �إعادة
تدويره �أو ت�صريفه (تبعا لنوع الهدف).
وباعتبار �أن اتفاقية البال�ستك تهدف �إىل حظر النفايات البال�ستيكية من دخول املحيط ،اقرتح �أحد
امل�شاركني يف املقابالت ،ممن لديهم خلفية �أكادميية� ،أن عملية تقييم مدى االمتثال يتطلب معايري قيا�س ب�أمكنة
خمتلفة لتتبع م�صدر النفايات البال�ستيكية بحد ذاتها .وميكن القيام بذلك �إما يف دلتا الأنهار الرئي�سية �أو يف عر�ض
البحر يف نهاية املنطقة االقت�صادية اخلال�صة ( )EEZلبلد ما .ومع ذلك� ،سيتعني معاجلة عدة م�شاكل ،مبا يف ذلك
ارتفاع تكاليف �إن�شاء نظام قيا�س م�ستمر يف جميع �أنحاء العامل .وعالوة على ذلك ،فقد ت�شكك الدول فيما �إذا
كانت القطع البال�ستيكية قد ن�ش�أت بالفعل يف �أرا�ضيها� ،أو رمبا انتقلت �إىل هناك بوا�سطة تيارات املحيطات� ،أو
مت نقلها بب�ساطة عرب التيار املائي مع وجود امللوث املوجود يف �أعايل النهر .وميكن لهذه الق�ضايا �أن تطرح ب�سرعة
على الطاولة من قبل الدول غري الراغبة يف معاجلة التلوث البال�ستيكي ،مما يجعلها �صعبة لي�س فقط من الناحية
التكنولوجية ولكن من الناحية ال�سيا�سية �أي�ضا.
ول�ضمان بناء ال�سياقات ال�سيا�سية واحلفاظ عليها ،يلزم �إجراء مزيد من البحوث ب�ش�أن الآثار ال�ضارة على
البيئة و�صحة الإن�سان .اقرتح (� )Gold et al. 2013إن�شاء هيئة علمية دولية يجتمع اخلرباء جلمع ون�شر
املزيد من الأدلة حول كيفية تلوث التلوث البال�ستيكي بال�صحة والبيئة ،على غرار التقارير الدورية ال�صادرة
عن الفريق احلكومي الدويل املعني بتغري املناخ  ،IPCCمن �ش�أنه �أن ي�ؤجج املفاو�ضات والإجراءات على تنظيم
البال�ستيك .وعلى هذا النحو ،يقرتح نف�س امل�ؤلفني �أي�ضا �شبكة جلمع البيانات .وقد يكون اال�ستثمار يف �شبكة
القمامة البحرية وتعزيزها خيارا جيدا يوفر املزيد من املوارد.
وللت�أكد من �أن �أي اتفاق جديد لن ي�صبح جمرد حرب على ورق ،يدعو (� )Gold et al. 2013إىل عقوبات
�صارمة ت�ضمن عدم خمالفته .و�ستكون �آليات العقاب ال�صعبة هذه مثرية جلدل كبري �أثناء املفاو�ضات ،ومن املرجح
�أن حتذف من �أي م�شروع معاهدة� ،إذا ما وجدت طريقها �إىل هناك يف املقام الأول .ومل يتفق �أي من الذين
�أجريت معهم املقابالت على �أن هذا االقرتاح واقعي.
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 5-4امل�شاركة الفعالة للجهات املعنية املتعددة
لن يتم التعامل مع التلوث البال�ستيكي من خالل االعتماد على التنظيم احلكومي وحده .ومع �أن �إتباع نهج �أكرث
�صرامة مع و�ضع �أهداف خف�ض ملزمة قانونا يعترب �أ�سا�سيا ،ف�إنه لن يكون كافيا .ويجب �أن ي�ستكمل بجهود
من �أ�صحاب امل�صلحة غري احلكوميني ،مبا يف ذلك منظمات املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات التجارية والأو�ساط
الأكادميية.
كما ميكن التفاقية عاملية للبال�ستيك �أن تبنى على مناذج لإ�شراك �أ�صحاب امل�صلحة املتعددين التي ميكن �أن
توجد يف كل من االتفاقات امللزمة ،بل و�أكرث من ذلك ،يف االتفاقات الطوعية مثل النهج اال�سرتاتيجي للإدارة
الدولية للمواد الكيميائية  .SAICMهناك ،يدعى �أ�صحاب امل�صلحة من جميع القطاعات ذات ال�صلة باملواد
الكيميائية للم�شاركة ،وتتاح لهم الفر�صة للم�شاركة بفاعلية يف منتدى �صنع القرار ،والتمثيلية يف املكتب
التنفيذي ،و�ستمكنهم امل�شاركة الكاملة يف الهيئات التوجيهية من التعامل مع م�شاكل حمددة ،امل�سماة «الق�ضايا
النا�شئة يف ال�سيا�سات» .وعلى الرغم من �أن النهج اال�سرتاتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية يقع يف
�صلب احلكومية الدولية ،وال يجوز �إال للحكومات �أن تديل ب�صوتها ،ف�إن عملية �صنع القرار تتم من الناحية
العملية بتوافق الآراء ،وهناك عدد قليل من املنتديات التي تكون فيها م�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة (عدا الدول)
بعيدة املدى.
ومن املرجح �أن جتتذب عملية التفاو�ض واالتفاقيات املتعددة الأطراف التي يحركها �أ�صحاب امل�صلحة
م�شاركة كبرية من اجلهات الفاعلة غري احلكومية .وهناك بالفعل جمموعة من �أطر �أ�صحاب امل�صلحة املتعددين
التي تعالج النفايات البال�ستيكية والقمامة البحرية .ويف قطاع املجتمع املدين ،مت �سنة  2009ت�أ�سي�س ائتالف
التلوث البال�ستيكي ي�ضم اليوم �أكرث من  400منظمة .ويهدف هذا االئتالف الو�صول �إىل «عامل خال من
التلوث البال�ستيكي وت�أثريه ال�سام على الب�شر واحليوانات واملحيطات والبيئة» (Plastic Pollution
 .)Coalition 2016ومع ذلك ،يبدو �أن هناك طريق طويل للتو�صل �إىل نتائج مر�ضية .ويف الوقت نف�سه،
�أطلقت جمموعة من الباحثني املنخرطني يف اجلامعات احلكومية برناجما للتو�صل �إىل مواد بال�ستيكية �صديقة
للبيئة ،وقدموا بع�ض االخرتاعات الواعدة .من جهة �أخرى ،هناك مبادرات �أقل م�أ�س�سة لكن ذات �أهمية كبرية،
مثل احلمالت التعليمية وحمالت التنظيف ،كمبادرة تنظيف ال�سواحل الدولية ( )ICCوبرنامج ا�ستعادة
و�إعادة تدوير خيوط ال�صيد ،والتي تهدف �إىل تنمية الوعي بامل�شكلة .وميكن �أي�ضا ا�ستخدام حمالت التنظيف
هذه لإ�شراك املواطنني يف امل�ساهمة يف تو�سيع املعرفة العلمية ،على �سبيل املثال تتبع النفايات .وميثل املواطنون
امل�شاركون يف الدرا�سات العلمية �أو ي�ضيفونها نوعا من ال�صلة بني الأو�ساط الأكادميية واملجتمع املدين .وعندما
يتعلق الأمر بالنفايات البحرية� ،ساهم املواطنون حتى الآن ب�شكل رئي�سي يف �إجراء درا�سات عن �أماكن العثور
على النفايات البحرية وما ت�ضمه .وثمة جمال �آخر يهم الدرا�سات العلمية للمواطن ،وهو كيف ي�ؤثر احلطام
البحري على الكائنات احلية (.)Hidalgo-Ruz and Thiel 2015

وقف التلوث البال�ستيكي حول العامل :مو�ضوع اتفاقية دولية

33

وت�شمل جهود ائتالفات �أ�صحاب امل�صلحة املتعددين ائتالف  ،Parley for the Oceansالذي يجمع
بني �صانعي ال�سيا�سات واملنتجني وامل�ستهلكني .ب�صرف النظر عن تنظيمهم لتظاهرات رفيعة امل�ستوى حتظى
بتتبع كبري لو�سائل الإعالم .وي�سعى ائتالف  Parleyلتكثيف التعاون مع الدول اجلزرية ال�صغرية النامية،
والتي تت�أثر ب�شكل غري مت�ساو بالتلوث البال�ستيكي على �شواطئها .وتقوم �شراكة �إعادة التدوير يف الواليات
املتحدة وحماوالت اجلمع بني �شركاء ال�صناعة واملدن لتعزيز معدالت �إعادة التدوير يف املناطق احل�ضرية .وقد
�أن�ش�أت ال�صناعة �أي�ضا بع�ض الأطر لتعزيز الإ�شراف على منتجاتها ،وان�ضمت بع�ض ال�شركات �إىل جمموعة من
ال�شراكات واجلهود املماثلة .و�أبرزها الرعاية امل�سئولة ،وااللتزام الطوعي لل�صناعة الكيميائية وذلك تعزيز
ال�سالمة الكيميائية والإ�شراف على املنتجات .وعلى الرغم من �أنه قد ال ي�ساهم كثريا يف حت�سني �أداء اال�ستدامة
يف البلدان املتقدمة ،ف�إن ت�أثريه يف االقت�صادات النا�شئة والبلدان النامية يبدو �أكرث �أهمية (Conzelmann
 )2012; Prakash 2000وقد التزمت �صناعة البويل فينيل  PVCالأوروبية مبجموعة من �أهداف اال�ستدامة
التي ت�شمل زيادة معدالت �إعادة التدوير وتعزيز كفاءة ا�ستخدام الطاقة يف من�ش�آت �إنتاج البويل فينيل كلورايد
من خالل  ،VinylPlusوهي �شراكة من القطاع اخلا�ص .وحلول النفايات البحرية هي �شراكة �أخرى بني
القطاع اخلا�ص جتمع  60رابطة ملنتجي البال�ستيك من  34بلدا .وقد وقعوا على «�إعالن جمعيات البال�ستيك
العاملية للحلول املتعلقة بالنفايات البحرية» واتفقوا طوعا على جمموعة من املبادئ والتدابري لتنفيذ خطة احلد من
النفايات البحرية.
وقد اقرتحت م�ؤ�س�سة ( )Ellen MacArthur Foundation 2016و�ضع بروتوكول عاملي
للبال�ستيك ،وهو اتفاق طوعي خا�ص يت�ضمن معايري اال�ستدامة لت�صميم البال�ستيك و�إدارة النفايات ،يرمي �إىل
قيادة التح�سينات التكنولوجية من �أجل اال�ستدامة داخل ال�صناعة .وكجزء من هذا امل�سعى� ،شارك يف املنتدى
االقت�صادي العاملي يف يناير عام  2017يف دافو�س� ،أكرث من  40قادة ال�صناعة ملتزمون ب�شكل كبري تعزيز
معدالت �إعادة التدوير من العبوات البال�ستيكية ()Ellen MacArthur Foundation 2017
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 5تو�صيات ب�ش�أن بدء املفاو�ضات والتدابري التكميلية

 1-5ت�شكيل حركة

من �أجل التو�صل �إىل و�ضع اتفاقية دولية ،يجب �أوال �أن يوجه انتباه وا�ضعي ال�سيا�سات �إىل امل�س�ألة املطروحة،
التي يتعني عليهم بعد ذلك �أن يحيلوها على هيئات �إدارة املنظمات الدولية املعنية .وقد �شرعت جمعية الأمم املتحدة
يف فنلندا مبثل هذا اجلهد ،ب�إطالق عار�ضة ملعاهدة دولية للتحكم يف تلوث املحيطات .وركزت هذه العار�ضة على
ق�ضية البال�ستيك ،وح�صلت على توقيع  21منظمة وما يقرب من � 4,000شخ�ص .وميكن للأكادمييني تقييم
مدى خطورة امل�شكلة و�إبراز جدوى العمل الوقائي ( )Vegter et al. 2014كما ميكنهم تطوير وتقييم
خيارات اتفاقية دولية للبال�ستيك ،كما هو مبني هنا .وميكن ملنظمات املجتمع املدين �أن تتبنى هذه الأفكار وتدعو
احلكومات �إىل الدخول يف مفاو�ضات من �أجل التو�صل �إىل اتفاق ملزم قانونا ب�ش�أن النفايات البال�ستيكية.
وقد �أطلقت منظمات املجتمع املدين حتى الآن عددا من احلمالت و�شاركت يف العديد من اجلهود للحد من
التلوث البال�ستيكي .وت�شمل هذه احلمالت جمع بيانات عن حالة التلوث ال�شواطئ وال�سواحل ،ون�شر �إر�شادات
عملية لل�شركات وامل�ستهلكني ،ف�ضال عن بذل جهود للتوعية ب�ش�أن م�س�ألة احلطام البال�ستيكي يف املحيطات.
وعلى �سبيل املثال ،يف قطاع م�ستح�ضرات التجميل ،ت�ضم م�ؤ�س�سة Plastic Soup Foundation 69
من منظمات املجتمع املدين من  33دولة خمتلفة تدعم مكافحة احلبيبات البال�ستيكية الدقيقة 18التي توجد
�أ�سا�سا يف منتجات مثل منتجات تنظيف وم�سح الوجه .كما مت �إطالق مبادرة �أخرى ،بدعم من �أكرث من 90
من منظمات املجتمع املدين من جميع �أنحاء العامل ،لزيادة الوعي بالآثار البيئية للتلوث البال�ستيكي بني املجتمع
املدين و�صانعي ال�سيا�سات على حد �سواء ،و�ست�ستخدم هذه املبادرة ها�شتاج و�سائل الإعالم االجتماعية
 .BreakFreeFromPlastic#ويعمل م�شروع  The Plastic Disclosure Projectمن قبل
حتالف  Ocean Recovery Allianceمع ال�شركات واملنظمات الأخرى لتقييم �آثار تلوثها البال�ستيكي
واحلد من اال�ستخدام العام و�إنتاج النفايات Zero Waste Europe .هي �شبكة �أخرى من منظمات املجتمع
املدين تقوم بحمالت للحد من النفايات ،مبا يف ذلك النفايات البال�ستيكية.
�إن كانت �شبكة منظمات املجتمع املدين قوية مبا فيه الكفاية �ستكون مبدئيا قادرة على �إقناع بع�ض البلدان
على الأقل مبتابعة هذه الفكرة .وفيما يخ�ص بدء مفاو�ضات ب�ش�أن اتفاقية البال�ستيك� ،ستحتاج �إىل بع�ض الرواد
 البلدان التي ترغب يف تقدمي االقرتاح �إىل هيئات �إدارة منظمات الأمم املتحدة املعنية .وميكن العثور علىمثل ه�ؤالء الرواد من بني جمموعة بلدان ال�شمال الأوروبي ،حيث عرفت هذه البلدان ب�أنها رائدة يف �سيا�سات
النفايات ومعاجلة التلوث البال�ستيكي للبحار (.)Hennlock et al. 2014
وهناك طريقة �أخرى لن�شطاء منظمات املجتمع املدين لتحديد من ميكن �أن يكون رائدا بال�سعي �إىل البلدان
التي تعاين �أكرث من النتائج ال�سلبية وارتفاع يف تكاليف التلوث البال�ستيكي .و�أغلب هذه الدول �ستكون من بني
Microbeads 18
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جمموعة الدول اجلزرية ال�صغرية النامية ،19وميكن �أي�ضا ،مبدئيا ،لكل بلد �شاطئي يولد دخال كبريا من ال�سياحة �أن
ي�أخذ هذا الدور .وثمة خيار �آخر يتمثل يف االقرتاب من البلدان التي �أظهرت بالفعل القيادة يف معاجلة النفايات
البال�ستيكية .وقد �سنت بلدان مثل �سي�شيل  Seychellesورواندا بالفعل حظرا على الأكيا�س البال�ستيكية.
وهناك دول �أخرى مثل اململكة املتحدة التي فر�ضت كلفة  5pعلى الأكيا�س البال�ستيكية ،وبالتايل احلد ب�شكل
كبري من عدد الأكيا�س امل�ستخدمة بن�سبة ت�صل �إىل � .)Smithers 2016( 85%أما على امل�ستوى دون
الوطني ،كاليفورنيا وهاواي هي من بني الواليات التي حظرت على الأقل بع�ض �أنواع الأكيا�س البال�ستيكية.
وكما �سبق ذكره� ،سيكون من املهم م�ستقبال �إ�شراك منتجي البال�ستيك وغريهم من ال�شركات يف مرحلة
مبكرة من املرحلة التح�ضريية ،بل و�أكرث من ذلك خالل مرحلة التفاو�ض ب�ش�أن اتفاقية للمواد البال�ستيكية.
و�سيكون من ال�صعب للغاية التو�صل �إىل معاهدة على �أر�ض الواقع يف وجه امل�شاركة الن�شطة لل�صناعات الكيميائية
و�صناعات التعبئة والتغليف .فبدال من ذلك ،ميكن التو�ضيح لل�شركات كيفية جتنب التكاليف وت�سليط ال�ضوء على
الفر�ص االقت�صادية املوجودة يف اقت�صاد بال�ستيكي دائري ميكن �أن ي�سهال الطريق نحو احل�صول على دعمها
التفاق ملزم قانونا.

 2-5احل�صول على تفوي�ض لبدء املفاو�ضات
ولكي يبد�أ التفاو�ض ب�ش�أن اتفاقية متعددة الأطراف ،يجب �أن يتفق املجتمع الدويل على انتداب للقيام بذلك.
وهناك ملتقيان ميكن حتقيق ذلك من خاللهما ،كما �أن هناك العديد من املن�صات التي ميكن �أن تعزز اتخاذ القرارات
يف �إطار واحدة من هذه الربامج.
�أوال ،رمبا يكون املكان الأكرث و�ضوحا للح�صول على �أمر ر�سمي من �أجل املفاو�ضات هو جمعية الأمم املتحدة
للبيئة .وقد �أ�صدرت هيئة الأمم املتحدة للبيئة جمموعة من القرارات ب�ش�أن البال�ستيك البحري واجلزيئات
البال�ستيكية الدقيقة يف كلتا الدورتني املا�ضيتني و�ست�ستمر يف البناء عليها .وعالوة على ذلك ،ومبا �أن نقل
البال�ستيك عرب املحيطات وت�أثريها البيئي على احلياة البحرية وال�شاطئية ي�شكل احلالة املركزية لنهج قانوين
متعدد الأطراف ،ف�إن هيئة الأمم املتحدة للبيئة هي املنتدى الرئي�سي الئتالف متعدد �أ�صحاب امل�صلحة الذي ميكن
�أن يدعو �إىل مقاربة ملزمة قانونا .و�سيعقد مكتب الأمم املتحدة للبيئة الثالث يف دي�سمرب  ،2017على الرغم
من �أنه �سيكون اجتماعا م�ؤقتا ق�صريا ،و�سيجعل من املمكن �أن تكون جمعية الأمم املتحدة الرابعة يف عام 2019
�أكرث واقعية.
ثانيا� ،أ�شار �أحد الأ�شخا�ص الذين �أجريت معهم املقابالت �إىل �أن اجلمعية العامة للأمم املتحدة ميكنها تناول
هذه امل�س�ألة واتخاذ قرار ب�ش�أن �ضرورة بدء مفاو�ضات يخ�ص اتفاقية عاملية حول البال�ستيك .وقد مت التفاو�ض
ب�ش�أن العديد من املعاهدات نتيجة لقرارات اجلمعية العامة للأمم املتحدة .و�ست�ؤكد على �أن التلوث البال�ستيكي
هو م�شكلة تتجاوز االعتبارات البيئية (على الرغم من �أن الق�ضايا البيئية تعترب عادة �شاملة لعدة قطاعات) ،مما
Small Island Developing States 19
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يتطلب اهتماما وعمال من جمموعة وا�سعة من الدول و�أ�صحاب امل�صلحة الآخرين يف العديد من القطاعات.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،هناك العديد من املن�صات التي ميكن ا�ستخدامها لدعم عملية �صنع القرار �سواء يف الأمم
املتحدة �أو اجلمعية العامة للأمم املتحدة .وت�شمل هذه املن�صات :املنتدى ال�سيا�سي الرفيع امل�ستوى املعني بالتنمية
امل�ستدامة  ،HLPFواملنرب الرئي�سي للأمم املتحدة ملتابعة وا�ستعرا�ض خطة  Agenda 2030و�أهداف
التنمية امل�ستدامة.
حيث جتتمع اللجنة �سنويا وفق مو�ضوع م�شرتك وت�شتغل مبهمة ا�ستعرا�ض جمموعة �أ�صغر من �أهداف التنمية
امل�ستدامة بتعمق .و�سرتكز جل�ستها املقبلة يف يوليو  2017على «الق�ضاء على الفقر وتعزيز الرخاء يف عامل
متغري» ،ومن بني الأهداف التي يتعني ا�ستعرا�ضها �ضمن اجلل�سة الهدف  14املتعلق باحلفاظ واال�ستعمال
امل�ستدام للمحيطات .وميكن ا�ستخدامه لإ�صدار نداء �أو�سع عن احلطام البال�ستيكي البحري من خالل الرتكيز
على امل�صادر الربية .و�سيكون مو�ضوع عام  2018هو «التحول نحو جمتمعات م�ستدامة ومرنة» ،و�سيتيح هذا
املو�ضوع الفر�صة لتناول بع�ض النقط من �أجل الدعوة �إىل بدء املفاو�ضات ،حيث �سي�شمل الأهداف  6املتعلقة
باملياه النظيفة وال�صرف ال�صحي ،والأهم من ذلك الهدف  12املتعلق باال�ستهالك والإنتاج امل�سئولني .واعتمادا
على الوقت الالزم لإقامة حتالف ،قد تكون دورتا املنتدى ال�سيا�سي الرفيع امل�ستوى منربا منا�سبا لطرح ذلك.
وال ميكن للمنتدى ال�سيا�سي الرفيع امل�ستوى �أن يقرر وحده بدء املفاو�ضات .ومع ذلك ،ميكن للجنة �أن جتتمع،
حتت رعاية املجل�س االقت�صادي واالجتماعي �أو اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،بتو�صية وا�ضحة لأي من الهيئتني
مبوا�صلة املفاو�ضات ب�ش�أن هذه االتفاقية و�إعدادها.
ومن املقرر� ،سنة  ،202عقد امل�ؤمتر الدويل املقبل املعني ب�إدارة املواد الكيميائية ( ،)ICCM5وهو منتدى
�صنع القرار اخلا�ص بالنهج اال�سرتاتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية ،وقد يكون مكانا �آخر ي�ستحق
النظر فيه .وبو�صفه منتدى طوعي ي�شمل �أطرافا متعددة من �أ�صحاب امل�صلحة وقطاعات �أخرى ،ويتمتع النهج
اال�سرتاتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية بو�ضع جيد ي�سمح له بجمع اجلهات الفاعلة احلكومية وغري
احلكومية من �أجل احلوار ،على الرغم من �أنه غري مهي�أ لبدء مفاو�ضات قانونية .ومع ذلك ،ميكنه على الأقل �أن
ين�ش�أ برنامج عمل داعم يف �إطاره مل�سائل ال�سيا�سات النا�شئة.
ولإعداد املزيد من التفوي�ضات ،ميكن و�ضع النفايات البال�ستيكية (مرة �أخرى) على جدول �أعمال جمموعة
الدول ال�صناعية ال�سبع  /جمموعة الثمانية �أو جمموعة الع�شرين لكي يوافق قادة �أكرب االقت�صادات يف العامل على
اتخاذ �إجراءات حا�سمة �أكرث بكثري ب�ش�أن النفايات البحرية .وقد تناولت جمموعة ال�سبعة هذه الق�ضية يف م�ؤمتر
قمة عام  2015يف �أملانيا ،حيث وافقت احلكومات على خطة عمل جمموعة ال�سبعة ملكافحة النفايات البحرية،
والتزمت يف �إعالن القادة «بالأعمال ذات الأولوية واحللول ملكافحة القمامة البحرية [ ]...واحلاجة �إىل معاجلة
امل�صادر الربية والبحرية ،و�إجراءات التنظيف ،ف�ضال عن التعليم والبحث والتوعية» ومل تقم جمموعة الع�شرين
حلد ال�ساعة بتنفيذ هذا الإعالن .ورمبا كان الت�أثري الأكرث مبا�شرة على التلوث البال�ستيكي خالل قمة جمموعة
الع�شرين لعام  2016يف هانغجو ،ال�صني ،هو �إغالق حوايل  12م�صنعا حمليا ل�صناعة البال�ستيك مما مكن من
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حت�سني جودة الهواء خالل االجتماع .وميكن لأملانيا ،ب�صفتها رئي�سة م�ؤمتر قمة جمموعة الع�شرين يف هامبورغ يف
يوليو � ،2017أن تبني على �إعالن جمموعة ال�سبعة و�أن تدعو �إىل اتخاذ �إجراءات عاملية �أكرث ح�سما ،نظرا �إىل
�أن الآليات الطوعية �أثبتت عدم كفاءتها.
ومتنح مثل هذه املنتديات �سبال كثرية للمجتمع املدين لإ�صدار دعوة التفاقية عاملية للبال�ستيك .و�أينما
تقررت هذه االتفاقية� ،سيكون من احليوي �أي�ضا �أن تدرج ال�صناعة يف مرحلة مبكرة من عملية ال�صياغة ملنع
ال�شركات من االعرتا�ض على فكرة و�ضع اتفاقية ب�ش�أن البال�ستيك .وقد افرت�ض �أحد امل�ستجوبني من املنتمني
�إىل قطاع الأعمال �أن ال�صناعة �سرتحب بوجه عام بتوجيهات �أقوى من املجتمع الدويل لتكون قادرة على
التخطيط ب�شكل �أكرث �أمان يف امل�ستقبل .الأمر الذي ميكن �أن يجذب املزيد من اال�ستثمار يف التكنولوجيات
اجلديدة .ولذلك قد يكون من الواعد جدا عقد اجتماعات لأ�صحاب امل�صلحة املتعددين لت�شجيع تبادل الأفكار
والإمكانيات ب�ش�أن كيفية م�ساهمة ال�صناعة يف العملية ،وقد ت�صبح �أي�ضا �شريكا هاما يف حت�سني عملية جمع
و�إعادة التدوير امل�ستدامني.
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 6خامتة :نحو اتفاقية ب�ش�أن البال�ستيك حول العامل؟

ي�شكل التلوث البال�ستيكي بالفعل حتديا بيئيا عامليا �ضخما و�سريع التفاقم .وي�ضر ب�شكل خطري احلياة الربية
والبحرية ،وميكن �أن يكون �ضارا ب�صحة الإن�سان ،كما ي�سبب عددا من امل�شاكل الأخرى .وت�سبب النفايات
البال�ستيكية �ضررا على امل�ستوى املحلي والعاملي ،مما ي�ؤدي �إىل تكاليف باهظة ،ال �سيما يف القطاعات املعر�ضة
مثل ال�صيد وال�سياحة .ويجعل ت�صريف النفايات يف املحيطات وتوزعها يف جميع �أنحاء العامل بعد ذلك من
التلوث البال�ستيكي م�س�ألة عابرة للأوطان ت�ستدعي بذل جهود متعددة الأطراف حللها.
�إن التعامل احلايل مع �إ�شكالية املواد البال�ستيكية يت�ضمن الكثري من الفجوات .حيث تركز معظمها على
املحيطات فقط ،ولكن حتى يف هذا املجال ،تعاين االتفاقات القائمة من الثغرات �أو م�شاكل التنفيذ .ومع ذلك،
ف�إن الفجوة الأهم هي عدم وجود �آلية للتعامل مع امل�صادر الرئي�سية للتلوث البال�ستيكي ،وهي امل�صادر الأر�ضية.
وال توفر �أي من املعاهدات القائمة على املحيطات وال �أية اتفاقات من قبيل اتفاقية بازل ال�سلطة �أو الأموال
الالزمة للم�شاركة يف تنظيم تنمية قدرات على نطاق كاف وتقنني �صارم .وعلى الرغم من ح�سن نيتها ،فلم
ي�ستطع �أي �إطار �أو مبادرة من التي يجري بها العمل �أن حتافظ على نظافة املحيطات.
وينبغي �سد هذه الفجوة باتفاقية جديدة متعددة الأطراف تتناول على وجه التحديد امل�صادر الربية لتلوث
البال�ستيك املحيطي .وقد دعت عدة �إعالنات دولية ،من قبل جمموعة ال�سبعة  G7وجمموعة الأمم املتحدة للبيئة
 ،UNEAوالعديد من منظمات املجتمع املدين وغريها من النا�شطني �إىل تعزيز اجلهود العاملية ملعاجلة التلوث
البال�ستيكي .وقد تلقينا ردود فعل �إيجابية �إىل حد كبري ب�ش�أن فكرة عقد اتفاقية عاملية من معظم امل�شاركني يف
املقابالت ،على الرغم من �أن البع�ض حذر من �أن هناك حاجة �إىل وقت وجهد كبريين لإبرام معاهدة من هذا
القبيل .عالوة على ذلك ،كان هناك بع�ض اخلالف ب�ش�أن ما ينبغي �أن تتبعه اتفاقية البال�ستيك العاملية هذه .وقد
قمنا بتجميع نتائجنا يف املقرتح املو�ضح يف هذه الورقة.
قد حاججنا ب�أن هذه االتفاقية ينبغي �أن تقوم على خم�سة عنا�صر �أ�سا�سية هي� :أوال ،ينبغي �أن ت�ضع اتفاقية
البال�ستيك هدفا قويا وملزما قانونيا للق�ضاء على ت�صريف البال�ستيك يف املحيطات .ثانيا ،ينبغي �أن تكون مرنة
ب�ش�أن الو�سائل التي قد ت�ستخدمها الأطراف لتحقيق هذه الأهداف .وينبغي للبلدان �أن تقدم خطط تنفيذ وطنية
تف�صيلية ت�ستند �إىل جمموعة �أدوات ت�ستلزم �أحكاما منوذجية تغطي دورة حياة البال�ستيك ب�أكملها ،مبا يف ذلك
�إنتاجها وت�صميمها وا�ستخدامها و�إعادة تدويرها والتخل�ص منها .ثالثا ،لتعزيز تنفيذ هذه اخلطط ،ينبغي �أن
توفر املعاهدة نظم دعم ذات مغزى لتعزيز القدرات الوطنية واملحلية ،على �سبيل املثال ،من �أجل حت�سني نظم
جمع النفايات و�إعادة تدويرها .رابعا ،ينبغي �أن ت�سمح �آلية املتابعة واال�ستعرا�ض للحكومات الأخرى واجلهات
الفاعلة غري احلكومية مثل منظمات املجتمع املدين والأو�ساط الأكادميية بتقييم هذه اخلطط والتعليق عليها.
خام�سا ،يجب �أن متنح هذه االتفاقية دورا قويا للجهات الفاعلة غري احلكومية ،مبا يف ذلك منظمات املجتمع املدين
وامل�ؤ�س�سات التجارية ،و�أن تعزز ال�شراكات وتوظف �أن�شطة طوعية �أخرى لتعزيز تنفيذها.
ولن حتل م�شكلة التلوث البال�ستيكي مبجرد التفاو�ض على اتفاقية دولية جديدة ،وهو جهد �سي�ستغرق
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�سنوات عديدة على �أي حال .بل يجب �أن ت�صمم هذه االتفاقية كجزء من خطة متعددة الأبعاد وامل�ستويات،
تربط بني الفاعلني من القطاعني العام واخلا�ص ،والأنظمة امللزمة واخلطط الطوعية ،والأن�شطة القائمة على الرب
واملحيطات (انظر �أي�ضا  .)Vince and Hardesty 2016وقد �شهدنا بالفعل �أعدادا كبرية من الأعمال
تتطرق �إىل م�شكل التلوث البال�ستيكي ،معظمها قائم على ال�شراكة ويركز على املحيط والعمل الطوعي .لقد
حان الوقت لتخطي ذلك وو�ضع اتفاقية ملزمة ميكن �أن تقود العمل على جميع امل�ستويات.

وقف التلوث البال�ستيكي حول العامل :مو�ضوع اتفاقية دولية

41

قائمة املخت�صرات
		التعاون االقت�صادي لآ�سيا واملحيط الهادي
APEC
	اتفاقية بازل ب�ش�أن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة عرب احلدود والتخل�ص منها
BC
ثنائي الفينول A
		
BPA
	 BRSاتفاقيات با�سل ،روتردام و�ستوكهومل
		اتفاقية التنوع البيولوجي
CBD
مركبات الكلورو فلورو كربون
		
CFC
م�ؤمتر الأطراف املعني بتغري املناخ
		
COP
منظمات املجتمع املدين
		
CSO
منطقة اقت�صادية خال�صة
		
EEZ
		االحتاد الأوروبي
EU
منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة
		
FAO
مرفق البيئة العاملية
		
GEF
فريق اخلرباء امل�شرتك املعني باجلوانب العلمية حلماية البيئة البحرية
GESAMP
برنامج العمل العاملي حلماية البيئة البحرية من الأن�شطة الربية
		
GPA
		ال�شراكة العاملية ملعاجلة م�شكلة القمامة البحرية
GPML
		ال�شراكة عاملية ب�ش�أن القمامة البحرية
GPWM
		ال�شراكة العاملية ب�ش�أن �إدارة النفايات
GRB
		املنتدى ال�سيا�سي الرفيع امل�ستوى املعني بالتنمية امل�ستدامة
HLPF
		امل�ؤمتر الدويل اخلام�س املعني ب�إدارة املواد الكيميائية
ICCM5
		االجتماع اال�ستعرا�ضي احلكومي الدويل الثالث لربنامج العمل العاملي حلماية
IGR-3
البيئة البحرية من الأن�شطة الربية
		املنظمة البحرية الدولية
IMO
		امل�ساهمات املقررة على ال�صعيد الوطني
INDCS
	 IPCCالهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ
	MARPOLاالتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن ال�سفن
		املواد امل�ستنفدة للأوزون
ODS
بوليفينيل كلورايد
		
PVC
برنامج البحار الإقليمية
		
RSP
		النهج اال�سرتاتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية
SAICM
�أهداف التنمية امل�ستدامة
		
SDGs
		الدول اجلزرية ال�صغرية النامية
SIDS
		االمم املتحدة
UN
	UNCLOSاتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار
جمعية الأمم املتحدة للبيئة
		
UNEA
برنامج الأمم املتحدة للبيئة
		
UNEP
	 ZWIAالتحالف الدويل للق�ضاء على النفايات

 42وقف التلوث البال�ستيكي حول العامل :مو�ضوع اتفاقية دولية

قائمة املقابالت
�أجريت مقابالت بني �أكتوبر ودي�سمرب  2016مع الأفراد التاليني:
.1دلفني ليفي �ألفاري�س وجوان مارك �سيمون ،Zero Waste Europe ،بروك�سل ،بلجيكا
�.2أندريا براون ،)World Business Council for Sustainable Development) WBCSD ،جنيف� ،سوي�سرا
.3نيكوال�س مالو�س ،Trash Free Seas Program ،وا�شنطن ،الواليات املتحدة الأمريكية
�.4أنطونيو �أوبو�سا ،حمامي بيئي ،الفلبني
�.5أنَا �أوبو�سا ،Save Philippine Seas ،باكور ،الفلبني
.6كري�ستني �ستندهل وجولييت كولر ،BRS Conventions Secretariat، UN Environment ،جنيف� ،سوي�سرا
.7بيرت �ستويت ،جامعة كونكورديا ،مونرتيال ،كندا
.8باربرا روي�س ،UN Environment ،جنيف� ،سوي�سرا
.9كري�س ويلكوك�س ،CSIRO ،هوبارت� ،أ�سرتاليا
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،عقد عدد �أكرب من املناق�شات غري الر�سمية مع م�صادر مل تذكر �أ�سما�ؤها من خمتلف جمموعات �أ�صحاب امل�صلحة ،والتي
		
�أخذت مالحظاتها بعني االعتبار.
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وقف التلوث البال�ستيكي حول العامل:
مو�ضوع اتفاقية دولية
لقد عزز البال�ستيك اقت�صادنا لكونه مادة مرنة للغاية ،دائمة ورخي�صة .وي�ستخدم
لتغليف املواد الغذائية و�أكيا�س الت�سوق ،واملنتجات اال�ستهالكية مثل اللعب
واملالب�س والهواتف الذكية ،بالإ�ضافة �إىل قطع غيار ال�سيارات والأجهزة الطبية
و�أ�شياء �أخرى كثرية .وقد �أ�صبحت املواد البال�ستيكية مادة �أ�سا�سية يف كل
جماالت االقت�صاد ،وال ميكننا �أن نت�صور عاملا بدونها بعد الآن .غري �أن ا�ستخدامها
املكثف �أدى �أي�ضا �إىل ظهور م�شكلة عاملية كبرية ذات تداعيات بيئية واقت�صادية
واجتماعية و�صحية يلزم الت�صدي لها مبزيد من احلزم.
وبدون جهود على نطاق وا�سع ،ت�ستهدف النفايات البال�ستيكية يف م�صادرها
الربية� ،ستزداد امل�شكلة �سوء .لذلك ،ف�إن احلل الناجع والوحيد للم�شكلة هو وقف
النفايات البال�ستيكية من دخول املحيطات يف املقام الأول .هذا هو ما اقرتحه
امل�ؤلفان نيلز �سيمون ومارو لويزا �شولت يف هذا البحث :بدء املفاو�ضات ب�ش�أن
اتفاقية حول البال�ستيك والبدء يف �إنهاء هذه الكارثة غري امل�س�ؤولة.
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