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إن فوائد البالستيك عديدة وال ميكن إنكارها.
فالبالستيك يتميز بالثمن الرخيص والوزن الخفيف
وسهولة اإلنتاج .وقد أدت هذه الصفات إىل إحداث
طفرة يف إنتاج البالستيك عىل مدى القرن املايض.
وسيستمر هذا االتجاه يف الوقت الذي يرتفع فيه
اإلنتاج العاملي من البالستيك خالل السنوات العرش إىل
الخمس عرشة القادمة .إننا غري قادرين بالفعل عىل
التعامل مع كمية النفايات البالستيكية التي ننتجها.
ويتم تدوير جزء ضئيل من هذه النفايات البالستيكية
فقط .كام يترسب حوايل  13مليون طن من املواد
البالستيكية يف محيطاتنا كل عام ،مام يرض بالتنوع
البيولوجي ،واالقتصادات ،ومن املحتمل اإلرضار
بصحتنا أيضا.
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إن العامل يف حاجة ماسة إىل إعادة التفكري يف طريقة
تصنيع البالستيك واستخدامه وإدارته .وتحدد هذه
الوثيقة أحدث األفكار حول كيفية تحقيق ذلك .وتنظر
الوثيقة إىل ما ميكن للحكومات والرشكات واألفراد القيام
به للتحقق من اإلنتاج واالستهالك الجامحني للبالستيك.
خاصا لالستخدام املتزايد
كام تويل الوثيقة اهتام ًما ً
للبالستيك غري الرضوري  -املواد ذات االستخدام الفردي
التي تشكل كمية كبرية من النفايات التي ننتجها .وتبدأ
الوثيقة بنظرة عامة عىل األزمة .وتستعرض استكشاف
إمكانيات املواد البديلة وتلقي الضوء عىل فعالية
الترشيعات الحكومية الحالية لخفض املواد البالستيكية
التي تستخدم مرة واحدة .وأخرياً ،فإن معالجة واحدة
من أكرب اآلفات البيئية يف عرصنا سوف تتطلب من
الحكومات تنظيم األعامل التجارية واالبتكار واتخاذ
اإلجراءات .كام توضح هذه الوثيقة الطرق املمكنة
إليجاد عامل خالٍ من التلوث البالستييك.

عرص البالستيك  -ملاذا
نحتاج إىل إحداث تغيري

إن حجم التحدي الذي نواجهه هائل .فمنذ خمسينيات القرن العرشين،
فاق إنتاج البالستيك كل املواد األخرى تقري ًبا .وتم تصميم الكثري من
املواد البالستيكية التي ننتجها بحيث يتم التخلص منها بعد استخدامها
ملرة واحدة فقط .ونتيجة لذلك ،ميثل التغليف البالستييك حوايل نصف
النفايات البالستيكية يف العامل .يتم توليد معظم هذه النفايات يف آسيا يف
حني أن أمريكا واليابان واالتحاد األورويب هي أكرب البلدان املنتجة لنفايات
التغليف البالستييك يف العامل بالنسبة لنصيب الفرد الواحد .إن قدرتنا
عىل التعامل مع النفايات البالستيكية مثقلة باألعباء بالفعل .لقد تم
إعادة تدوير  9يف املائة فقط من التسعة مليارات طن من البالستيك التي
أنتجها العامل عىل اإلطالق .وينتهي املطاف مبعظمها يف مدافن النفايات،
أو مقالب النفايات أو يف البيئة .وإذا ما استمرت أمناط االستهالك الحالية
ومامرسات إدارة النفايات عىل هذا املنوال ،فبحلول عام  2050سيكون
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هناك حوايل  12مليار طن من القاممة البالستيكية يف
مدافن النفايات والبيئة .وبحلول هذا الوقت ،وإذا
ما استمر معدل النمو الحايل يف إنتاج البالستيك ،فإن
صناعة البالستيك قد تُشكل  20يف املائة من إجاميل
استهالك النفط يف العامل.
ال تتحلل معظم املواد البالستيكية أحيائياً .وبد ًال
من ذلك ،تتحلل ببطء إىل أجزاء أصغر تُعرف باسم
الجسيامت البالستيكية .وعندما يتحلل البالستيك إىل
أجزاء صغرية يصبح األمر أكرث صعوبة يف إزالته من
املحيطات .وتشري الدراسات إىل أن األكياس البالستيكية
والحاويات املصنوعة من رغوة البوليستريين املشكل
بالتمديد (يشار إليها عادة باسم «الستايروفوم») ميكن
أن تستغرق آالف السنني حتى تتحلل وتلوث الرتبة
واملياه .إن الجسيامت البالستيكية ،إذا ما ابتلعتها
األسامك ،فيمكن أن تتوغل داخل سلسلتنا الغذائية.
وقد تم العثور عىل هذه الجسيامت يف ملح الطعام
التجاري وتُظهر الدراسات أن  90يف املائة من املياه
املعبأة ونحو  83يف املائة من مياه الصنابري تحتوي عىل
جسيامت بالستيكية .ومن املثري للقلق أنه ال يُعرف إال
القليل عن تأثريات الجسيامت البالستيكية عىل صحة
اإلنسان.
ومن بني أكرث أنواع البالستيك الذي يستخدم ملرة
واحدة يف البيئة ،مرتبة حسب الكمية الكبرية هي،
أعقاب السجائر ،زجاجات رشب املياه البالستيكية،
أغطية الزجاجات البالستيكية ،أغلفة املواد الغذائية،
أكياس البقالة البالستيكية ،األغطية البالستيكية،
القش البالستييك (الشفاطات البالستيكية) وأدوات
تقليب الطعام واملرشوبات ،أنواع أخرى من األكياس
البالستيكية ،الحاويات الرغوية املستخدمة يف الوجبات
الرسيعة .هذه املنتجات هي نفايات ناتجة عن ثقافة
التخلص من البالستيك التي تعترب املواد البالستيكية
مادة ميكن التخلص منها وليس موردا قيام ميكن
تسخريه.
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تسبب نفايات البالستيك عددًا كب ًريا من املشكالت عندما
تترسب إىل البيئة .وميكن لألكياس البالستيكية أن تؤدي إىل
سد املجاري املائية وتفاقم الكوارث الطبيعية .ومن خالل سد
املجاري املائية وظهور أماكن تكاثر البعوض واآلفات ،ميكن
أن تزيد األكياس البالستيكية من انتقال األمراض املنقولة
بالنواقل مثل املالريا .فقد تم العثور عىل تركيزات عالية من
املواد البالستيكية ،وخاصة األكياس البالستيكية ،مام يسد
القصبات الهوائية ويؤثر عىل معدة مئات األنواع .وكثريا ما
يتم تناول األكياس البالستيكية من قبل السالحف والدالفني
التي تأكل البالستيك بالخطأ باعتباره غذاء .وهناك أدلة عىل
أن املواد الكيميائية السامة تنتقل أثناء تصنيع البالستيك إىل
أنسجة الحيوانات ،ويف النهاية تتوغل داخل السلسلة الغذائية
البرشية .وتعترب منتجات الستايروفوم ،التي تحتوي عىل مواد
كيميائية مرسطنة مثل الستايرين والبنزين ،شديدة السمية
إذا تم ابتالعها ،األمر الذي يرض باألجهزة العصبية والرئتني
واألعضاء التناسلية .وميكن للسموم املوجودة يف حاويات
الستايروفوم أن تترسب إىل األغذية واملرشوبات .ويف البلدان
الفقرية ،غالبا ما يتم حرق النفايات البالستيكية للحصول عىل
التدفئة أو لالستخدام يف الطهي ،مام يعرض الناس لالنبعاثات
السامة .إن التخلص من النفايات البالستيكية عن طريق حرقها
يف ُحفر يف الهواء الطلق يطلق غازات ضارة مثل الفوران
والديوكسني.
إن األرضار االقتصادية الناجمة عن النفايات البالستيكية
متعددة .وتكلف القاممة البالستيكية يف منطقة آسيا واملحيط
الهادئ وحدها صناعاتها السياحية وصيد األسامك والشحن
البحري ما يبلغ  1.3مليار دوالر سنوياً .ويف أوروبا ،تبلغ تكلفة
تنظيف النفايات البالستيكية من السواحل والشواطئ حوايل
 630مليون يورو سنوياً .وتشري الدراسات إىل أن مجموع
األرضار االقتصادية التي لحقت بالنظم اإليكولوجية البحرية
يف العامل والتي تسببها كميات البالستيك ال تقل عن  13مليار
دوالر سنوياً .ومن ثم فإن األسباب االقتصادية والصحية
والبيئية التي تدفعنا التخاذ إجراء يف هذا الشأن واضحة.

عرص البالستيك
ملاذا نحتاج إىل إحداث تغيري
إن نسبة إنتاج البالستيك العاملي تتزايد
بصورة رسيعة .فبحلول عام ،2030
سيكون العامل قد أنتج  619مليون طن
من البالستيك كل عام .إن حظر استخدام
األكياس البالستيكية ،إذا تم التخطيط له
وفرضه بشكل سليم ،ميكن أن يتصدى
بفعالية ألحد أسباب اإلفراط يف استخدام
البالستيك .ولكن حتى عند تنفيذ هذا
بشكل فعال ،فإن هذا الحظر ال يكفي.
ومن أجل الحد من كمية النفايات
البالستيكية التي ننتجها ،فيجب عىل
الحكومات سن سياسات قوية تدفع
باتجاه منوذج أكرث دائرية لتصميم وإنتاج
البالستيك .ويجب أن يُنظر إىل النفايات
البالستيكية كمورد ،وليس اعتباره لعنة.
وتحتاج الحكومات إىل تحسني أنظمة
إدارة النفايات وإدخال حوافز مالية
لتغيري عادات املستهلكني وتجار التجزئة
واملصنعني .ويجب عليهم ضخ املزيد من
األموال يف إجراء أبحاث وتطوير مواد
بديلة ،ورفع الوعي بني املستهلكني ،ومتويل
االبتكار ،وضامن وضع العالمات الصحيحة
عىل املنتجات البالستيكية ،وأن تعمل
بدقة عىل إيجاد الحلول املمكنة لألزمة
الحالية .ويجب عىل الحكومات إرشاك
مجموعة واسعة من أصحاب املصلحة يف
عملية صنع القرار عند السعي إىل معالجة
األزمة .ومن أجل مواجهة املد املتصاعد
من البالستيك ،نحن بحاجة ماسة إىل قيادة
حكومية قوية وتدخل قوي.
االستجابة حتى اآلن –
خليط متباين
تستوعب الحكومات يف جميع أنحاء
العامل نطاق األزمة بشكل متزايد .فقد
قام أكرث من  60بلدا ً بإدخال سياسات
للحد من التلوث البالستييك .وكانت
األكياس البالستيكية ،وإىل حد ما ،املنتجات
البالستيكية الرغوية مثل الستايروفوم هي
املحور الرئييس للعمل الحكومي حتى

اآلن .وهذا أمر مفهوم .فغالباً ما تكون
هذه املنتجات البالستيكية هي األشكال
األكرث وضوحاً للتلوث البالستييك .وتشري
التقديرات إىل أن ما يقرب من  5تريليون
كيس من البالستيك يتم استهالكها يف
جميع أنحاء العامل كل عام .وهو ما
يقرب من استهالك  10مليون كيس من
البالستيك يف الدقيقة الواحدة .وإذا تم
ربطهام ببعضهام البعض ،فيمكن لكمية
األكياس البالستيكية أن تغلف الكرة
األرضية بأكملها مبا يعادل سبع مرات كل
ساعة.
وينظر الجزء التايل يف االسرتاتيجيات
املختلفة التي اعتمدتها الحكومات
حتى اآلن .ويتناسب هذا مع أربع
فئات رئيسية :الرسوم املفروضة عىل
املستهلكني ،واالتفاقات الطوعية مع
تجار التجزئة ،والحظر الكيل ،والحظر
املشرتك وفرض الرضائب .وقد كانت
النتائج متفاوتة يف هذا الشأن.
فرض رسوم عىل استخدام األكياس
البالستيكية .ففي بلدان مثل أيرلندا
حيث تتوافر بيانات عن استخدام
البالستيك ،تم تسجيل انخفاض كبري يف
استخدام األكياس البالستيكية عندما
يضطر العمالء إىل دفع مثن األكياس.
وميكن دفع األموال املتأتية من الرضيبة
املفروضة عىل استخدام األكياس
البالستيكية إىل صندوق مخصص ملكافحة
التلوث البالستييك واملشاكل البيئية
األخرى.
إبرام االتفاقيات الطوعية .ففي النمسا،
عىل سبيل املثال ،وافق كبار تجار
التجزئة عىل التوقف عن تزويد العمالء
بأكياس التسوق البالستيكية املجانية.

وقد اتخذ بعض تجار التجزئة الذين
أبرموا اتفاقيات مامثلة مع الحكومات
خطوة أخرى للميض قدما ،مام سمح
للمستهلكني برشاء األكياس القابلة إلعادة
االستخدام فقط.
فرض حظر متعدد .فقد فرضت حكومة
رواندا ،عىل سبيل املثال ،حظرا عىل
تصنيع جميع األكياس البالستيكية
واستخدامها وبيعها واستريادها .وقد
حلت األكياس الورقية محل األكياس
البالستيكية ،وتم تشجيع املواطنني عىل
استخدام أكياس قابلة إلعادة االستخدام
مصنوعة من القطن .وتم تقديم حوافز
رضيبية للرشكات الراغبة يف االستثامر
يف معدات إعادة تدوير البالستيك أو
يف صنع أكياس صديقة للبيئة .وقامت
كل من كينيا ،التي فرضت حظرا ً مامثالً،
ورواندا مبعاقبة من ال ميتثل للحظر من
خالل فرض عقوبات تؤدي إىل السجن
أو الغرامات .وحظرت مدينة نيويورك
استخدام منتجات الستايروفوم ،بحجة
أنه من املستحيل إعادة تدوير املواد
بطريقة اقتصادية وسليمة بيئياً .وقد
حظرت الصني استخدام أدوات املائدة
البالستيكية.
فرض حظر ورسوم يف آن واحد .ففي
جنوب أفريقيا ،حظرت الحكومة
استخدام األكياس البالستيكية التي تقل
عن ُسمك معني ،وفرضت رضيبة عىل
تجار التجزئة للمواد الغذائية الذين
يبيعون حقائب تبلغ سعتها  24لي ًرتا.
ومل تؤ ِد هذه االسرتاتيجية إال إىل القليل
لتخفيض استهالك األكياس البالستيكية،
ويرجع ذلك جزئيًا إىل أن الرضيبة التي
فرضت كانت قليلة ج ًدا بحيث ال ميكن
تغيري سلوك املستهلك.
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ومن السابق ألوانه استخالص
استنتاجات قوية حول األثر البيئي
الذي ينطوي عىل هذا الحظر وفرض
الرسوم .ويف 50يف املائة من الحاالت،
كان هناك نقصا يف املعلومات املتعلقة
بأثرها ،ويرجع ذلك جزئيا إىل أن
بعض البلدان مل تعتمدها إال يف اآلونة
األخرية  ،ويرجع ذلك جزئيا إىل عدم
كفاية الرصد .ويف البلدان التي لديها
بيانات ،سجل حوايل  30يف املائة
انخفاضا شديدا يف استهالك األكياس
البالستيكية خالل السنة األوىل .أما
نسبة ال  20يف املائة املتبقية من
البلدان فقد أبلغت عن حدوث تغري
طفيف أو معدوم.
ومن بني البلدان التي أبلغت عن
حدوث القليل من التأثري أو عدم
حدوث أي تأثري ،يبدو أن املشاكل
الرئيسية هي ( )1وجود نقص يف
التنفيذ و( )2االفتقار إىل بدائل
ميسورة التكلفة .وقد أدى هذا األخري
إىل حاالت تهريب وقيام األسواق
السوداء ببيع األكياس البالستيكية أو
استخدام األكياس البالستيكية السميكة
التي ال يشملها الحظر .وقد أدى ذلك
إىل زيادة املشاكل البيئية يف بعض
الحاالت.
وبالنظر إىل املجموعة الواسعة
من اإلجراءات املمكنة لكبح املواد
البالستيكية ذات االستخدام الواحد
وتأثريها املختلط ،أعدت األمم املتحدة
للبيئة خارطة طريق من  10خطوات
للحكومات لتتبعها إذا أرادت اعتامد
تدابري مامثلة أو تحسني التدابري
الحالية .وتستند خريطة الطريق إىل
دروس مستفادة من  60دولة حول
العامل.
 .1استهداف أكرث املواد البالستيكية
التي تستخدم ملرة واحدة وتحديد
مصدرها .وتقييم تأثري هذه املواد
البالستيكية عىل البيئة وصحة اإلنسان
والحياة الربية واالقتصاد .وإذا اعتمدنا
فرض الرضائب ،فعلينا البحث عن
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مدى استعداد املستهلكني لدفع
الرسوم ،لذلك تكون الرضيبة كبرية مبا
يكفي لتغيري السلوك.
 .2وضع أفضل الطرق ملعالجة
املشكلة بالنظر إىل الوضع االجتامعي
واالقتصادي للبلد .فعىل سبيل املثال،
ال جدوى من فرض حظر إذا كان ال
ميكن فرضه.
 .3تقييم التكاليف االجتامعية
واالقتصادية للحظر .كيف سيتأثر
الفقراء من جراء ذلك؟ ما هو تأثري
مسار العمل املفضل عىل القطاعات
والصناعات املختلفة؟
 .4االجتامع مع أصحاب املصلحة
الرئيسيني  -تجار التجزئة ،واملستهلكني،
وممثيل الصناعة ،والحكومات
املحلية ،واملصنعني ،واملجتمع املدين،
واملجموعات البيئية ،والجمعيات
السياحية  -لضامن املشاركة الواسعة.
وتعترب الدراسات القامئة عىل األدلة
رضورية أيضاً إلقناع معاريض هذه
السياسات الخاصة بصناعة البالستيك.
 .5رفع مستوى الوعي العام حول
األرضار الناجمة عن البالستيك الذي
يستخدم ملرة واحدة .رشح القرار وأي
إجراءات عقابية ستعقبه بوضوح.
 .6قبل دخول الحظر أو فرض الرضيبة
حيز التنفيذ ،ينبغي القيام بتقييم
مدى توفر البدائل .توفري الحوافز
االقتصادية لتشجيع استيعاب البدائل
التي ال تسبب املزيد من الرضر.
وميكن أن يشمل ذلك التخفيضات
الرضيبية ،وصناديق البحث والتطوير،
واحتضان التكنولوجيا ،وإقامة
الرشاكات بني القطاعني العام والخاص،
ودعم املشاريع التي تعيد تدوير املواد
التي تستخدم ملرة واحدة وتحويل
النفايات إىل مواد ميكن استخدامها
مرة أخرى .تخفيض أو إلغاء الرضائب
عىل استرياد املواد املستخدمة لصنع
البدائل.

 .7تقديم حوافز لقطاع الصناعة.
وستواجه الحكومات معارضة من قطاع
صناعة البالستيك ،مبا يف ذلك املستوردين
وموزعي العبوات البالستيكية .ينبغي
منحهم الوقت الكايف للتأقلم.
 .8استخدام اإليرادات الناتجة عن فرض
رضيبة لتعظيم املنفعة العامة .دعم
املشاريع البيئية وتعزيز إعادة التدوير
بهذه األموال .خلق فرص عمل يف قطاع
إعادة تدوير البالستيك بتمويل أويل.
 .9إنفاذ هذه التدابري بفعالية.
 .10رصد وتعديل األداة املختارة إذا لزم
األمر وإعالم الجمهور بآخر املستجدات
حول التقد املحرز.
بدأت مؤخرا ً اسرتاتيجيات التخلص
التدريجي من املواد البالستيكية األخرى
التي تستخدم ملرة واحدة يف العديد من
البلدان .وأدى حظر استخدام األكياس
البالستيكية يف أنتيغوا وبربودا إىل فرض
حظر عىل استرياد حاويات املواد الغذائية
البالستيكية واستخدام األواين البالستيكية.
وتخطط كوستاريكا لحظر جميع املواد
البالستيكية التي تستخدم ملرة واحدة.
ميكن أن تكون الرشاكات بني القطاعني
العام والخاص واالتفاقات الطوعية مبثابة
بدائل جيدة لحظر االستخدام .وتسمح
اسرتاتيجيات التخفيض الطوعية للمواطنني
بالوقت الكايف لتغيري أمناط استهالكهم
وإتاحة الفرصة لبدائل ميسورة وصديقة
للبيئة الستخدامها يف السوق .ويعترب
الرتويج ألكياس قابلة إلعادة االستخدام
واعتامدها مثاالً عىل اسرتاتيجية التخفيض
التي يكمن فيها االختيار بالنسبة
للمستهلك .لقد غريت هذه االسرتاتيجية

األكياس القابلة للتحلل الحيوي  -هل يُكتب
هذا عىل األكياس التي يتم بيعها؟

يف محاولة للحد من التلوث البالستييك ،قامت العديد من الحكومات
بحظر استخدام األكياس البالستيكية التقليدية ،مام يسمح فقط باستخدام
األكياس «القابلة للتحلل» وإنتاجها .ويف حني ال يزال البالستيك املُصنع من
املواد البرتولية يهيمن عىل السوق ،فقد كان هناك منو يف البالستيك املنتج
من املوارد املتجددة .وغال ًبا ما يتم تسويق هذه املنتجات عىل أنها قابلة
للتحلل البيولوجي أو قامئة عىل أساس حيوي.
لكن هناك مشكلة .وميكن أن يساء فهم املصطلح «قابل للتحلل
أكياسا مناسبة للتسميد املنزيل أو
البيولوجي» من قبل العمالء ليعني ً
الحقائب التي تتحل يف البيئة بشكل طبيعي ورسيع .ويف الواقع ،تتحلل
غالبية املواد البالستيكية القابلة للتحلل الحيوي تحت درجات حرارة عالية
فقط .ويتم استيفاء هذه الرشوط يف محطات الحرق ولكن نادرا ما تكون
يف البيئة الطبيعية .حتى املواد البالستيكية الحيوية املشتقة من مصادر
متجددة مثل نشا الذرة وجذور الكسافا وقصب السكر أو من التخمر
البكتريي للسكر أو الدهون ( )PHAال تتحلل أوتوماتيكيا يف البيئة وال
سيام ال تتحلل يف املحيط.
ميكن أيضً ا تصنيع البالستيك القابل للتحلل الحيوي من البرتول أو من
مزيج من املوارد البرتولية والحيوية .فبعض البوليمرات الحيوية ،مثل
البويل إيثيلني ( )PEمن اإليثانول الحيوي ،ليست قابلة للتحلل البيولوجي.
وقد يؤدي االلتباس بني املستهلكني إىل التخلص غري السليم من البالستيك
املسمى «قابل للتحلل البيولوجي» .وهذه األكياس قد تجعل إعادة
التدوير أكرث صعوبة وأكرث تكلفة إذا تم خلطها بالبالستيك التقليدي.
ويجب عىل الحكومات التأكد من وجود متييز واضح بني املواد البالستيكية
القابلة للتحول إىل سامد صناعي .ويحتاج املستهلكون إىل فهم أن مصطلح
« املنتجات القامئة عىل التكنولوجيا الحيوية» يشري إىل أصل املورد
املستخدم لصنع منتج ما .فهذا املصطلح ال يشري إىل تأثري املنتج عىل البيئة
بعد استخدامه.
إن تزايد إنتاج البالستيك القائم عىل التكنولوجيا الحيوية بصورة كبرية
إىل مستوى مامثل للبالستيك التقليدي قد يؤثر سل ًبا عىل إنتاج املحاصيل
الغذائية .ويعد تحسني وضع العالمات وتوعية املستهلك أمرا حيويا .وإذا
أرصت الحكومات عىل التحول إىل املواد البالستيكية التي تتحلل بيولوج ًيا
يف محطات الحرق ،فمن الواضح أنها يجب أيضً ا أن تستثمر يف هذه
املصانع وتضمن فصل األنواع املختلفة من النفايات البالستيكية بشكل
صحيح .وإن الفشل يف القيام بذلك ميكن أن يؤدي إىل مشاكل بيئية أكرب.

سلوك املستهلك وخفّضت استخدام
األكياس البالستيكية التقليدية يف العديد
من املناطق .ففي كندا ،عىل سبيل املثال،
تم تبني استخدام أكياس قابلة إلعادة
االستخدام عىل نطاق واسع بعد الرتويج
لها كخيار «أخرض» .وكثريا ما تقدم
املنظامت دعاية ترويجية مجانية لهذه
األكياس القابلة إلعادة االستخدام .إن
الوعي االجتامعي الكايف بأزمة البالستيك
أمر حيوي لنجاح اسرتاتيجيات خفض
االستخدام.
وتتوفر العديد من أنواع األكياس القابلة
إلعادة االستخدام يف األسواق .وغالباً ما
يتم إنتاجها باستخدام مواد تضيف متانة
إضافية لألكياس .وهي أيضا أثقل وزنا
وأكرث دواما .وعىل الرغم من أنها أكرث
مالءمة للبيئة من األكياس البالستيكية
ذات االستخدام الواحد ،إال أن أكياس
إعادة التدوير القابلة إلعادة االستخدام
ميكن أن تكون معقدة وتستغرق وقتا
طويال إلنتاجها ومكلفة .واعتامدا عىل
تركيبتها ،قد يتعني تفكيك األكياس التي
يعاد استخدامها يف عملية إعادة التدوير
لفصل املواد املختلفة .وبالتايل ،فإن
األكياس التي يعاد استخدامها ال يتم
إعادة تدويرها يف كثري من األحيان .وهذا
يعني أن ماليني األكياس القابلة إلعادة
االستخدام ينتهي بها املطاف يف مدافن
النفايات يف نهاية صالحيتها اإلنتاجية.
ومن الرضوري النظر يف الخيارات املتاحة
محل ًيا إلعادة تدوير أو إعادة تدوير
األكياس القابلة إلعادة االستخدام قبل
اعتامدها عىل نطاق واسع.
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القسم 2
الرشكات التجارية
تصميم املستقبل

في نهاية املطاف ،تعد مشكلة البالستيك
التي نواجهها هي مشكلة قمنا نحن
بخلقها .إن أنظمتنا املتعلقة بتصنيع
وتوزيع واستهالك البالستيك واالتجار
به  -بل اقتصادنا العاملي -تحتاج إىل
إحداث تغيري .ويجب أن ينتهي النموذج
الخطي للتقادم املخطط ،والذي يتم فيه
تصميم العنارص ليتم التخلص منها فو ًرا
بعد االستخدام ،وأحيانًا بعد ثوانٍ فقط
من استخدامها .ويجب عىل الحكومات
أن تقود هذا التغيري ،وأن تقوم مبساءلة
املص ّنعني عن دورة حياة منتجاتهم .ويف
الوقت نفسه ،يجب مكافأة الرشكات التي
تتبنى مسؤوليتها االجتامعية بنشاط من
أجل االنتقال إىل منوذج أكرث عمقاً للتصميم
واإلنتاج ،األمر الذي يحفز الرشكات األخرى
عىل القيام بنفس اليشء .كام يجب عىل
القطاع الخاص أن يتبنى سياسة االبتكار،
من خالل اعتامد مناذج األعامل التي تعكس
املسؤولية للتأثري الجانبي ملنتجها.
وينبغي أن يتمثل الهدف الشامل عندما
يتعلق األمر باالبتكار يف تقليل اعتامد
املجتمع عىل االستخدام غري الرضوري
للمواد البالستيكية ،وخاصة تلك املصنوعة
من مصادر الوقود األحفوري .إن الحلول
موجودة ولكنها تحمل مخاطر العواقب غري
املقصودة .إن إجراء تحليل سليم لكيفية
تفاعل املواد البديلة يف البيئة ودرجة تحسني
الخيارات املختلفة أمر بالغ األهمية ألن
الرشكات التجارية تسعى إىل االبتكار.
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واليوم ،يعد استخدام املوارد لتصنيع املواد
البالستيكية التقليدية غري فعال .وأن انتهاء
العمر االفرتايض الستخدام البالستيك غري
املرغوب فيه يعد غري ٍ
كاف عىل اإلطالق.
وبعبارة أخرى ،فإن االقتصاد القائم عىل
البالستيك الحايل ال ميكن تحمله .وميكن أن
يكون إعادة تدوير البالستيك وسيلة فعالة
للحد من ترسب البالستيك يف البيئة .ولكن
تتعطل فعالية إعادة التدوير إذا مل يتم تصميم
املنتجات بشكل صحيح .وإن املواد الكيميائية
املضافة إىل البوليمرات البالستيكية ،واملنتجات
املصنوعة من مواد مختلطة وتغليف املواد
الغذائية امللوثة بنفايات الطعام تجعل إعادة
تدويرها صعبة ومكلفة.
ميكن أن يؤدي إعادة التدوير أيضً ا إىل
عواقب غري مقصودة .يتم إعادة تدوير
زجاجات املرشوبات املصنوعة من مادة
البويل ايثلني بسهولة .ومع ذلك ،بدالً من
إنتاج زجاجات بويل ايثلني جديدة ،يتم
استخدام حوايل  80يف املائة من البويل ايثلني
املعاد تدويره إلنتاج األلياف يف صناعة
املالبس عىل سبيل املثال .ويتم فقدان
األلياف بسهولة من هذه األقمشة أثناء
التآكل والغسيل ،مام يولد مصدرا هاما من
لجسيامت البالستيك يف البيئة .وباإلضافة إىل
ذلك ،غالباً ما تكون املواد الغذائية وتغليف
املنتجات مفرطة بشكل غري رضوري
ومصنوعة من مواد يصعب إعادة تدويرها
حتى يف أكرث الدول تطورا ً.

ويجب عىل الرشكات أال تنتظر من
الحكومات أن تتخذ إجراء حيال هذه
املشكلة قبل تغيري طرق إنتاجها.
ويجب التخلص التدريجي من استخدام
الجسيامت البالستيكية يف املنتجات
االستهالكية مثل معجون األسنان وجل
االستحامم والكرميات من قبل الرشكات
عىل الفور.
ويجب أيضً ا تصميم املنتجات البالستيكية
لتكون دامئة قدر اإلمكان لزيادة عدد
املرات التي ميكن إعادة استخدامها.
ولسوء الحظ ،غالباً ما تفوق االعتبارات
التسويقية فوائد االستدامة .وهذا يعني
أن املنتجات البالستيكية ،مثل أجهزة
الكمبيوتر املحمولة ،يتم التخلص منها
عندما ميكن تحديثها بسهولة ،يف حالة
أجهزة الكمبيوتر املحمولة ،ببساطة تثبيت
رشيحة كمبيوتر جديدة.
كام يتحمل املصنعون وتجار التجزئة
مسؤولية إبالغ املستهلكني مبعلومات عن
منتجاتهم .ويجب أن يكون املستهلكون
عىل دراية باملحتوى البالستييك للمنتج
ومضافاته الضارة ،باإلضافة إىل قابلية
إعادة التدوير وإمكانية اإلصالح والقدرة
عىل التحويل .وهذا من شأنه أن يسمح
للمستهلكني باختيار الخيارات الواعية
عند رشاء املنتجات البالستيكية .وميكن
أن تنعكس قابلية إعادة التدوير يف
أسعار املنتجات واستخدامها كاسرتاتيجية
للتسويق.

مواد بديلة

تتميز املنتجات البالستيكية بالرخص وأنها
منتجات مالمئة االستخدام .وإن وفرة هذه
املنتجات تتناقض مع رضرها االجتامعي
والبيئي .وقد أدى اعتامدنا املتزايد عىل
البالستيك إىل تجاهل اعتامد املجتمع
التاريخي عىل النباتات والحيوانات يف
صناعة املالبس واملأوى واملنسوجات
وتخزين املواد الغذائية .وال تحتاج العديد
من املنتجات إىل أن تكون مصنوعة من
البالستيك .فقد يكون للتكنولوجيات
القامئة أو الناشئة دور هام يف أن يسعى
املجتمع إىل التخلص من اعتامده عىل
املواد البالستيكية التقليدية .ولكن بدائل
البالستيك مل تحظ باهتامم كبري ،خاصة
بالنسبة للمواد البالستيكية القصرية العمر
مثل البالستيك املستخدم يف التعبئة.
وقد أجرت األمم املتحدة للبيئة أبحاث ًا يف
بعض املواد الواعدة املتاحة حاليًا ،حيث
تسعى إىل إلهام رواد األعامل والرشكات
الناشئة التي تحرص عىل االبتكار ولكنها
غري متأكدة من خياراتها .وتتناسب هذه
البدائل للبالستيك مع ثالث فئات واسعة:
املواد املصنوعة من البوليمرات الطبيعية؛
واملواد القامئة عىل الكتلة الحيوية ،واملواد
القابلة لالستخدام كالسامد ،والبوليمرات
الحيوية االصطناعية؛ واملواد القابلة إلعادة
االستخدام ،واملواد املتينة وغري البالستيكية.

البوليمرات الطبيعية

إن أحد االختالفات الرئيسية بني
البوليمرات الرتكيبية أو شبه االصطناعية
والبوليمرات الطبيعية (املواد التي تأيت
من النباتات والحيوانات) هو أن هذه
األخرية تتحلل برسعة كبرية عندما ال يتم
االحتفاظ بها بواسطة كائن حي .وهذا
هو السبب يف أن الحفاظ عىل األقمشة
القدمية ،واملصنوعات العضوية ،والجثث
البرشية يعد نادرا للغاية .ولهذا السبب
ال يتم دفننا تحت كميات هائلة من

النباتات والحيوانات امليتة .وسوف تتحلل
معظم هذه املواد برسعة كبرية نسبيا يف
املحيطات.
وكانت املواد النباتية والحيوانية متوفرة
للعديد من احتياجات املجتمع املحلية
منذ آالف السنني .وهناك أدلة عىل أن
القطن قد استخدم لصنع أقمشة منذ
 5000سنة عىل األقل .والسؤال الرئييس
هو ما إذا كان التحول عن األقمشة
الطبيعية إىل البوليمرات االصطناعية وشبه
االصطناعية ميكن عكسه دون التسبب يف
املزيد إحداث الرضر .ويعد هذا االعتبار
أمر أسايس حيث تسعى املجتمعات إىل
االستجابة الرسيعة للقرارات السياسية،
مثل فرض حظر عىل استخدام أكياس
التسوق االصطناعية ذات األغشية الرقيقة.

البوليمريات الحيوية القابلة
للتحويل إىل الكتلة الحيوية

إن معظم البوليمرات االصطناعية ليست
قابلة للتحلل البيولوجي يف ظل الظروف
البيئية العادية ،بغض النظر عام إذا
كانت مشتقة من الوقود األحفوري أو
الكتلة الحيوية املتجددة .وميكن أن
يكون تسويق منتج ما باعتباره «قابل
للتحلل البيولوجي» مضلالً (انظر املربع يف
الصفحة رقم  .)...وتقوم بعض البوليمرات
بالتحلل الحيوي عندما يتم تحويلها إىل
سامد ،ولكن حتى هذا ميكن أن يؤدي
إىل االرتباك بني املستهلكني .وميكن أن
يشري مصطلح (قابل لالستخدام كسامد»
إىل عملية تحدث يف بيئة صناعية أو
بيئة محلية .ويعد الفرق بينهام أمر بالغ
األهمية .ففي كثري من الحاالت ،فإن
تصنيف منتج أو بوليمر بأنه «سامد»
يعني أنه ال يؤدي إىل التسميد إال يف
نظام سامد صناعي ،حيث ميكن الحفاظ
عىل درجات الحرارة عند حوايل  60درجة

ما هي قيمته؟

ينترش البالستيك يف كل مكان بحيث
ينظر إليه يف كثري من األحيان عىل أنه
مادة ال قيمة لها .ومن ثم يؤدي هذا
التصور إىل رمي النفايات ويعوق إعادة
التدوير .وهذا املفهوم يتجاهل حقيقة
أن املواد البالستيكية عالية التقنية
وهي مواد معقدة .يحتاج املستهلكون
إىل تعلم كيفية تقييم البالستيك إذا
كانوا يريدون رؤية القيمة يف إعادة
استخدام املواد وإعادة تدويرها .وميكن
لبائعي التجزئة إدخال خطط تعرف ب»
إيداع ودائع تُسرتد عند إعادة املنتج»
عىل بعض املنتجات البالستيكية ،مثل
الزجاجات املصنوعة من البويل ايثلني،
لتشجيع املستهلكني عىل استعادة
ودائعهم عند إعادة املنتج إىل نقطة
تجميع محددة.
ويف العديد من البلدان املتقدمة
والنامية ،أدى تعريق نطاق مسؤولية
املنتجني ( )EPRخطط إيداع ودائع
تُسرتد عند إعادة املنتج إىل تقليل
النفايات من الزجاجات املصنوعة
من البويل ايثلني ،وتعزيز قطاع إعادة
التدوير .وتعد أملانيا واليابان وجنوب
أفريقيا من بني العديد من األمثلة
الناجحة للبلدان التي تتحمل فيها
الرشكات املصنعة مسؤولية إعادة تدوير
الزجاجات املصنوعة من البويل ايثلني
املستخدمة.
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مئوية لعدة أسابيع .وتعمل صناديق السامد
أو األكوام املنزلية العادية /يف درجات حرارة
منخفضة ج ًدا ،مام يعني أن هذه البوليمرات
لن تتحلل بيولوج ًيا يف هذه البيئة.

النشاء

وقد أدى توافر النشاء عىل نطاق واسع
إىل اهتامم كبري بإمكانية أن تحل املنتجات
املعتمدة عىل النشويات محل املواد
البالستيكية التقليدية .ويُستخدم نشاء
البالستيك الحراري بالفعل لحامية البضائع
املعبأة يف الرتانزيت .وركزت األبحاث عىل
ما إذا كان بإمكانها أيضً ا استبدال مادة
الستايروفوم ،وخاص ًة املستخدمة يف تغليف
املواد الغذائية .وتركز معظم األبحاث عىل
نشاء الكسافا ،وهو محصول أسايس هام يتم
زراعته يف أجزاء من آسيا وأفريقيا وأمريكا
الجنوبية .وتعترب املنتجات التي تعتمد عىل
النشاء واعدة للغاية ،إال أن رفع مستوى
تصنيعها يعني ضامن عدم تعرض قدرتنا عىل
إنتاج الغذاء للخطر.
وهناك حاجة إىل مزيد من العمل لتعظيم
إمكانات املركبات الحيوية املعتمدة عىل
النشويات لتحل محل املواد البالستيكية
التقليدية .كام تشري األبحاث إىل أن أكياس
التسوق التي تعتمد عىل النشاء تحتفظ
بنسبة  85يف املائة من كتلتها األصلية بعد
ستة أشهر من ترسبها إىل املحيطات .وتشري
الدراسات يف البحر األبيض املتوسط إىل أن
تغي بشكل كبري يف كيمياء مياه
األكياس ّ
الرواسب املسامية وأنواع األعشاب الضارة.
وعىل أرض الواقع ،فإن املواد املعتمدة عىل
النشويات ميكن استخدامها كسامد بسهولة،
يف كل من البيئة املحلية والتجارية .وإذا تم
اعتامد املنتجات املعتمدة عىل النشويات
عىل نطاق واسع ،فإن ضامن عدم ترسبها
إىل املحيط سيكون بنفس أهمية الحد من
ترسب املواد البالستيكية التقليدية.

11

املركب الحيوي للبالستيك الحراري غري املعتمد
عىل النشويات
يف حني أن املنتجات التي تعتمد عىل النشاء
تتطلب تربة إلنتاج املواد الخام ،ورمبا تهدد
إنتاج الغذاء ،فإن األغشية املصنوعة من
الجينات ال تتنافس مع قدرتنا عىل زراعة
الغذاء .وال يزال البالستيك الحراري القائم عىل
الجينات قيد التطوير ولكنه يبرش بنتائج جيدة.
وتظهر األبحاث أن النفايات الناتجة من إنتاج
الطامطم ميكن استخدامها بتكلفة منخفضة
نسبياً وتكنولوجيات قابلة للتوسع .وميكن
زيادة استخدام منتجات النفايات الناجمة عن
اإلنتاج الزراعي.

البوليمرات االصطناعية القامئة عىل
الكتلة الحيوية

ميكن استخدام مجموعة متنوعة من املواد
الخام املستندة إىل النباتات والحيوانية
لتجميع البوليمرات .ويعد السليلوز والنشاء
أكرث املصادر شيو ًعا ،ولكن ميكن أيضً ا
استخدام الربوتينات والدهون .وقد تم تصنيع
مادة البويل الكتيد POLYLACTIDE
 )(PLAومادة البوليهيدروكسيكانوتس
(التي يصنع منها البوليسرت)
POLYHYDROXYLKANOATES
 )(PHAبكميات كبرية وتسويقها باعتبارها
«قابلة للتحلل الحيوي» .وتعتمد مادة البويل
الكتيد  POLYLACTIDEعىل التخمر
البكتريي للسكريات املشتقة من مجموعة
متنوعة من مصادر الكتلة الحيوية .ومع ذلك،
قد تنشأ مشاكل عندما يتم زرع املحاصيل
الغذائية عمدا إلنتاج هذه البوليمرات القامئة
عىل الكتلة الحيوية ألن هذا قد يقلل من توافر
الغذاء للبرش .كام قد يؤدي استخدام املياه
واألسمدة واملبيدات الحيوية والطاقة إلنتاج
هذه املحاصيل إىل اإلرضار بالبيئة .وإذا تم
استخدام النفايات الزراعية ،أو إذا تم تحويل
املنتجات إىل سامد أو هضم ال هوايئ يف نهاية
حياتها ،فعندئذ تكون املواصفات البيئية لكل
من مادة البويل الكتيد POLYLACTIDE

 )(PLAومادة البوليهيدروكسيكانوتس
POLYHYDROXYLKANOATES
 )(PHAأكرث سهولة للدفاع عنها.
وأصبحت مادة البويل الكتيد
 )POLYLACTIDE (PLAأكرث شعبية يف
االستخدام كبديل للمواد البالستيكية التقليدية
ىف قطاع خدمات املطاعم ،حيث ميكن جمع
مخلفات الطعام واأللواح واألكواب وأدوات
تناول الطعام املستخدمة ،وإرسال النفايات
املجمعة إما إىل عملية التجميع الصناعى
أو الهضم الالهوايئ .ويعمل هذا األسلوب
عىل أفضل وجه يف بيئة محكمة ومغلقة
متنع التلوث املتبادل بالنفايات من البالستيك
التقليدي ،مام يجعل إعادة التدوير أسهل.
وميكن تصميم املنتجات لتسهل عىل املستهلكني
التمييز بني األنواع املختلفة من البالستيك ملنع
اختالطهم م ًعا .وقد أشارت بعض البحوث
أيضا إىل إمكانية إنتاج حمض الالكتيك من
امليثان عن طريق التخمري .إن إمكانية سد
الفجوة املتعلقة بإنتاج مادة البويل الكتيد
 POLYLACTIDE (PLAعن طريق توليد
امليثان من الهضم الالهوايئ لنفايات مادة البويل
الكتيد  )POLYLACTIDE (PLAأمر مثري
لالهتامم.
تحتاج الحكومات إىل التفكري بعناية يف
عواقب تقديم الدعم لبعض القطاعات
لضامن أن تكون الفوائد املتصورة
(االجتامعية أو االقتصادية أو البيئية أو
السياسية) متوازنة مع التكلفة الحقيقية،
خاصة فيام يتعلق بالرضر البيئي .فعىل
سبيل املثال ،فإن دعم إنتاج الذرة كمواد
أولية للوقود الحيوي أو البوليمريات القامئة
عىل الكتلة الحيوية قد يؤثر عىل البيئة قليال
إذا كان مصحوبًا باالستخدام املفرط للمياه
واألسمدة واملبيدات البيولوجية .وقد تكون
هناك فائدة اجتامعية واقتصادية للمجتمع
الزراعي ولكن التكلفة اإلجاملية للتدهور
البيئي قد تكون أكرب بكثري.

املواد القابلة إلعادة االستخدام

يف املايض ،كانت تُصنع الحاويات من الطني
والجلد واملعادن والزجاج وغريها من املواد.
وقد تغري هذا مع والدة بدائل بالستيكية
رخيصة .واليوم ،تشري التقديرات إىل أننا
نستخدم مليون زجاجة بالستيكية يف الدقيقة
الواحدة .وتعد حاويات إعادة تعبئة سوائل
الطعام والرشاب بديالً واض ًحا للحاويات
البالستيكية التي يتم التخلص منها ،فالكثري
منها يُستخدم ملرة واحدة فقط .كام ميكن
خفض الطلب عىل زجاجات املاء املصنوعة
من مادة مادة البويل ايثلني  PETذات
االستخدام الواحد إىل حد كبري إذا تم توفري
مياه الرشب النظيفة لألفراد حتى يتمكنوا من
ملء الحاويات القابلة إلعادة االستخدام.

إعادة التدوير 		
لألفضل

لقد وجدنا استخدامات إضافية للعديد من
السلع غري البالستيكية التي انتهت صالحيتها
األساسية .وميكن تطبيق هذه الطريقة عىل
مجموعة من العنارص ،مثل عيدان الطعام
الخشبية ،واألقمشة التي تهالكت ،ومواد
«النفايات» من عملية التصنيع .وسيؤدي
ترويج هذه ال ُنهج واعتامد املنتجات التي
ميكن إعادة استخدامها إىل تقليل الطلب
اإلجاميل عىل موارد األرض وتوفري بديل
ملكافئات البالستيك الخاصة بهم.

إعادة التعبئة:
تحويل الرصيد

يوفر تبني البدائل عىل نطاق أوسع
فرصة لنا لالبتعاد عن منوذج «اإلنتاج -
االستخدام  -التخلص» الخطي املسؤول
عن الكثري من النفايات التي ننتجها.
إن إضافة املواد الطبيعية والبوليمرات
الحيوية القامئة عىل الكتلة الحيوية ،مثل
مادة البويل الكتيد POLYLACTIDE
 )(PLAومادة البوليهيدروكسيكانوتس
POLYHYDROXYLKANOATES

فرصا
 )(PHAوخلطات النشاء ،يفتح ً
جديدة ألمناط «اإلنتاج  -االستخدام  -إعادة
االستخدام» أكرث دائرية .ومع ذلك ،وليك
ينجح هذا ،تحتاج النفايات البالستيكية،
وخاصة النفايات امللوثة بالغذاء ،إىل
تحويلها إىل سامد أو إرسالها إىل أجهزة
هضم ال هوائية .وال ميكن أن يحدث هذا
إال إذا توافرت هذه املرافق .ويوفر الهضم
الالهوايئ مزايا أخرى ،مبا يف ذلك القدرة
عىل توليد الطاقة من منتج النفايات .كام
ميكن استخدام البوليمرات التي تعتمد
عىل الوقود األحفوري القابل للتحويل
إىل سامد صناعي أو الهضم الالهوايئ.
إن توفري السامد الصناعي و /أو مرافق
الهضم الالهوايئ رضوري قبل إدخال
مادة البويل الكتيد POLYLACTIDE
 )(PLAومادة البوليهيدروكسيكانوتس
POLYHYDROXYLKANOATES
 )(PHAأكرث يف قطاع البيع بالتجزئة .وإن
هذه املنتجات ليست مناسبة لالستخدام غري
املق َّيد للبيع بالتجزئة ،والذي تم تصنيفه من
قبل قطاع «الوجبات الرسيعة» .وتتطلب
منتظم من مواد
أجهزة الهضم تزوي ًدا
ً
النفايات ذات الجودة املامثلة من أجل
العمل بكفاءة ،باإلضافة إىل توفري عامل
ماهر .وقد يعيق هذا ،باإلضافة إىل تكاليف
البدء العالية ،عملية بنائها.
وهناك نوعان من التحذيرات الرئيسية
لتشجيع استخدام منتجات مادة
البويل الكتيد POLYLACTIDE
 )(PLAومادة البوليهيدروكسيكانوتس
POLYHYDROXYLKANOATES
 )(PHAوخليط النشاء عىل نطاق
أوسع )1 :يجب استبعادها من تيار إعادة
التدوير لتجنب تضارب جودة البوليمرات
التقليدية املعاد تدويرها؛( )2سوف تعمل
مادة البويل الكتيد POLYLACTIDE
 )(PLAومادة البوليهيدروكسيكانوتس
POLYHYDROXYLKANOATES
 )(PHAمثل البوليمرات التقليدية يف البيئة

املائية ويسهامن يف زيادة البالستيك املرسب إىل
املحيط إذا مل يتم التخلص منها بشكل صحيح.

إنتاج األلياف

كانت هناك طفرة يف تحويل إنتاج املنسوجات
عن طريق إدخال األلياف االصطناعية وشبه
االصطناعية .لكن املنسوجات متثل مصدرا ً
هاماً للغاية لأللياف الدقيقة يف املحيط ،التي
يتم يتم ترسبها بشكل كبري عن طريق مياه
الرصف الصحي التي تتدفق إىل بحارنا .وال
تتحلل ألياف البوليمرات االصطناعية يف املحيط.
ولسوء الحظ ،من غري املرجح أن ينخفض
الطلب الحايل عىل املنسوجات ما مل يكن
هناك تغيري كبري يف طريقة إنتاج السلع .وتشري
الدراسات إىل أن هناك إمكانية لتعزيز استخدام
املنسوجات بصورة أكرث استدامة يف قطاع
املالبس من خالل تبني مبادئ «أسلوب بطيء»
 ،مع إيالء اهتامم أكرب لطول عمر املنتجات
وإصالحها ،والحد من نفايات املنسوجات.
ومع ذلك ،ليس من الواضح ما إذا كانت هذه
الفلسفة ميكن أن تحدث فرقا كبريا خارج
األسواق املتخصصة يف املجتمعات األكرث ثرا ًء.

دورات حياة املنتج

تفشل معظم التحليالت التي تتناول
دورة حياة املنتج يف تضمني مرحلة نهاية
صالحيتها .ويقوض هذا صحة هذه
الدراسات ،التي متيل إىل االستنتاج أن
اعتامد البالستيك التقليدي هو أكرث فائدة
من استخدام املواد الطبيعية أو البوليمرات
الحيوية القامئة عىل الكتلة الحيوية.
ويحتاج االقتصاديون البيئيون إىل العمل مع
املهندسني الزراعيني وعلامء املواد وعلامء
البيئة وغريهم لوضع أساليب أكرث موثوقية
لتحليل دورة الحياة املناسبة .كام ينبغي
أن تدرج هذه الدراسات يف استخدام مواد
النفايات لتصنيع منتجات جديدة ،فضالً
عن فوائد تبني شبكة من التسميد التجاري
ومنشآت الهضم الالهوائية .وسيساعد ذلك
الرشكات عىل اختيار املواد األكرث فائدة عند
تحديد البدائل التي ميكن استخدامها.
12

القسم 3
األفراد
ميارس األفراد بشكل متزايد سلطتهم
كمستهلكني؛ فهم يقومون برفض استخدام
القش البالستييك وأدوات املائدة ،ويقومون
بحمالت تنظيف الشواطئ والسواحل،
ويعيدون التفكري يف عادات الرشاء التي
يقومون بها يف السوبر ماركت .وإذا ما حدث
هذا مبا فيه الكفاية ،فسيحصل بائعو التجزئة
برسعة عىل الرسالة التي مفادها أن يطلبوا
من مورديهم القيام بعمل أفضل.
ويجب أال يقوم املستهلكون بدور املمثلني
فقط ،بل هم دوافع التغيري السلويك الذي
يجب أن يحدث يف االتجاه املعاكس .وجاء
حظر استخدام األكياس البالستيكية يف بعض
البلدان بعد ضغوط متواصلة من املواطنني.
ففي بايل ،قاد شابان حملة استمرت أربع
سنوات إلقناع السلطات بحظر استخدام
األكياس البالستيكية .ويف نهاية املطاف،
التزمت الحكومة بالتخلص التدريجي من
األكياس البالستيكية بحلول عام .2018
وباملثل ،دعا طالب املدارس الثانوية الحكومة
يف نيوزيلندا إىل فرض رضيبة بنسبة  10يف
املائة عىل األكياس البالستيكية يف محالت
السوبر ماركت التي تستخدم هذه األكياس.
وأدى الدعم الشعبي ملقرتحاتهم إىل قيام
رؤساء البلديات يف جميع أنحاء البالد بدعوة
الحكومة لفرض رضيبة عىل الصعيد الوطني.
ويف نهاية املطاف ،يجب أن يعمل األفراد
كمواطنني مستهلكني ومطلعني من خالل
مطالبتهم مبنتجات مستدامة وتبني عادات
استهالك معقولة.
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إن الحفاظ عىل نظافة ح ّيك ميكن أن يكون
له تأثري عميق أيضً ا .فأحد أهم النتائج التي
توصل إليها البحث الذي أجرى عىل القاممة
هو أن الناس يقومون بإلقاء القاممة بصورة
أقل ويستخدمون صناديق القاممة بصورة
أكرث يف األماكن التي تبقى نظيفة .ويعني
هذا أن التنظيف ليس مجرد التقاط القاممة.
وهناك تأثري أوسع من خالل رفع مستوى
الوعي ،وتعليم اآلخرين حول النفايات
البالستيكية والحد من الرغبة يف القاممة.
ولدى كل واحد منا القدرة عىل تغيري
الطريقة التي نستخدم بها البالستيك وطرق
التخلص منه .مسرتشدا ً مببدأ «إذا ال ميكنك
إعادة استخدامه ،فارفض استخدامه» ،إليك
بعض األشياء التي ميكننا القيام بها جمي ًعا
لتقليل النفايات البالستيكية ،وإعادة التدوير
بصورة أكرث والضغط عىل الرشكات واملصنعني
لتصميم منتجات أفضل.
* فصل النفايات إلعادة التدوير
* تجنب استخدام السلع ذات االستخدام
الواحد مثل أدوات املائدة واألكواب
* تجنب رشاء املنتجات املعبأة
* استخدم عدد أقل من األكياس البالستيكية
ذات االستخدام الواحد
* اطلب من رشكات توصيل الطعام استبعاد
أدوات املائدة البالستيكية من عمليات
توصيل الطعام
* استخدم حاويات معاد تعبئتها للطعام
واملرشوبات

* معرفة ما هي الخيارات املحلية املوجودة
للحد من بصمتك البالستيكية
* رشاء املنتجات ميكن إعادة استخدامها
بقدر اإلمكان
* تحقق من كيفية إعادة تدوير املنتجات
قبل رشائها
* تعلم املزيد عن بدائل البالستيك
* تثقيف األصدقاء والعائلة حول أزمة
البالستيك
* تشجيع املدارس املحلية عىل تعليم
تالميذهم بشأن البالستيك
ميكن للمستهلكني املطلعني أن يلعبوا
دورا ً حاسامً يف تشجيع إنتاج أكرث استدامة
للمنتجات البالستيكية .ومع ذلك ،فإن هذا
يتطلب من الحكومات واملصنعني وتجار
التجزئة التأكد من أن املنتجات يتم تصنيفها
بشكل صحيح .من خالل استهداف سلوك
املستهلك ،فإن املعلومات الواضحة والبسيطة
واملوجزة حول املنتج ستمكّن األفراد من
اتخاذ قرارات أفضل.
وميكن أن يؤدي الضغط االجتامعي إىل
إحداث تغيري يؤثر عىل صناع القرار
واملصنعني ،ويساعد يف النهاية عىل تقليل
التلوث البالستييك .إن الوعي العام هو أيضا
رضوري لنجاح االسرتاتيجيات الحكومية للحد
من التلوث البالستييك ،مثل البنوك وفرض
الرسوم التي نوقشت أعاله .وباملثل ،يساعد
رفع الوعي والرصد والتواصل مع الجمهور
عىل بناء الثقة وتقوية التزام الجمهور
بالقضية.

االستنتاج

ليس من املمكن وال من املستحسن التخلص من
جميع املواد البالستيكية التي يستخدمها املجتمع.
ومع ذلك ،فبالنظر إىل حجم أزمة البالستيك اليوم،
تلعب املواد البديلة دورا ً هاماً يف الحد من اعتامدنا
عىل البالستيك ،الذي شهدت تكلفته ومالءمته ارتفاعاً
كبريا ً يف إنتاج املواد يف العقود األخرية .ومن املتوقع
أن يستمر هذا االتجاه ،وهذا يعني أن قدرتنا عىل
التعامل مع النفايات البالستيكية ،والتي هي بالفعل
خارج نقطة االنهيار ،ستتدهور بصورة أكرث.
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وتستفيق الحكومات ببطء للتعامل مع
هذه املشكلة .إن الحظر املفروض عىل
استخدام األكياس البالستيكية والستريوفوم
ميكن أن يحد بشكل فعال من كمية
النفايات البالستيكية التي يتم التخلص
منها يف بيئتنا .كام أنها تخلق حاف ًزا
لتشجيع استخدام األكياس املصنوعة من
مواد طبيعية يف الوقت الذي توفر فيه
للرشكات فرصة لسد الفجوات .لكن تطبيق
اللوائح الحكومية اتسم غالبا بالضعف.
فال تزال ت ُستخدم األكياس البالستيكية
ذات االستخدام الواحد عىل نطاق واسع
وت ُدار بشكل يسء عىل الرغم من الحظر
وفرض الغرامات .وعىل النقيض من ذلك،
ففي اليابان ،حيث ال يوجد أي حظر عىل
استخدام املواد البالستيكية ذات االستخدام
الواحد ،فإن نظام إدارة النفايات الفعال
للغاية يفرس الترسب املحدود نسب ًيا للمواد
البالستيكية التي تستخدم مرة واحدة
يف البيئة .ومن خالل العمل مع قطاع
الصناعة واملستهلكني ،ميكن للحكومات
دعم تطوير وتعزيز البدائل املستدامة عن
طريق بناء البنية التحتية ،ووضع ترشيعات
جديدة ومتويل البحث والتطوير لحل هذه
املشكلة.
وسيكون االنتقال إىل استخدام بدائل
مناسبة للبيئة أكرث من البالستيك التقليدي
عملية طويلة األجل .ففي غضون ذلك،
ستساعد تقوية أنظمة التفكري الدائرية
وإدارة النفايات عىل تقليل التلوث
البالستييك .ويجب أن يكون استخدام
البدائل جز ًءا من إسرتاتيجية أوسع نطاقاً
نحو إنتاج أكرث استدامة ،ال سيام فيام
يتعلق بالتغليف واملواد األخرى ذات
االستخدام الفردي .وهذا يعني إعادة
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تصميم املنتجات ،والحد من النفايات
وتحسني إعادة التدوير .ويجب علينا أيضا
تحقيق التوازن بني الهدف من تقليل
نفايات التغليف البالستيكية والحد من
فضالت الطعام .وال يزال توسيع نطاق
الحلول املمكنة لدعم السوق الشامل
يشكل حاج ًزا كب ًريا .وإن معالجة قضايا مثل
توفري املواد الخام ،وتوافر املهارات املناسبة،
والوصول إىل التمويل ،والبنية التحتية،
ومستوى التكنولوجيا الحالية ستكون
أمرا رضوريا .ويجب عىل الرشكات إلقاء
نظرة فاحصة عىل كيفية تصميم منتجاتها
والتخلص منها ألنها تسعى لتطوير منتجات
صديقة للبيئة يسهل إعادة تدويرها.
ويجب أن تتم محاسبتهم عندما تؤثر
منتجاتهم عىل اإلرضار بالبيئة.
تظهر البوليمرات الحيوية القامئة
عىل الكتلة الحيوية مثل مادة البويل
الكتيد )POLYLACTIDE (PLA
ومادة البوليهيدروكسيكانوتس
POLYHYDROXYLKANOATES
 )(PHAوالبالستيك الحراري إمكانات
كبرية كبدائل ،خاصة بالنسبة للتغليف
واملواد األخرى ذات االستخدام الفردي،
رشيطة أن يتم استخدامها يف أنظمة
الحلقة املغلقة .غري أن تعزيزها كبديل
«أكرث خرضة» ال مربر له دون التسميد
الصناعي أو مرافق الهضم الالهوايئ.
وهي غري مناسبة لالستخدام يف «الوجبات
الرسيعة» يف األماكن العامة غري الخاضعة
للرقابة .ولن يؤدي االستخدام املتزايد
ملادة البويل الكتيد POLYLACTIDE
 )(PLAومادة البوليهيدروكسيكانوتس
POLYHYDROXYLKANOATES
 )(PHAوالبالستيك الحراري والبوليمرات

الحيوية املامثلة إىل تقليل كمية النفايات
البالستيكية التي تصل إىل املحيط أو
ينتهي بها املطاف يف مدافن النفايات.
وباإلضافة إىل ذلك ،هناك خطر من أن
هذه البوليمرات سوف تلوث تيارات إعادة
تدوير النفايات .ويعتمد استخدام املواد
الطبيعية ،إما مبارشة أو كمصدر للكتلة
الحيوية ،عىل األسعار يف قطاعي الزراعة
وزراعة البساتني .وميكن أن يكون هذا
متغريا للغاية وغري متوقع .ويعترب البناء يف
مرونة اختيار املواد املختلفة ميزة.
إن االنتقال نحو املزيد من دورات
اإلنتاج املغلقة والحلقة الكربونية ،مبا يف
ذلك استخدام السامد الصناعي والهضم
الالهوايئ ،سيظهر االستخدام املفيد
للنفايات ،وينبغي أن ت ُعزز إدارة النفايات
قبول
بشكل أكرث فاعلية وأن تلقى ً
أوسع بني العامة .إن البدائل الطبيعية
للمواد البالستيكية التقليدية ،واستخدام
البوليمرات الحيوية القامئة عىل الكتلة
الحيوية ،لها دور مهم يف هذه النظم .وتقع
عىل عاتق الحكومات مسؤولية أخالقية
للنظر يف عواقب دعم بعض القطاعات
لضامن أن تكون الفائدة املتصورة
(االجتامعية أو االقتصادية أو البيئية أو
السياسية) متوازنة مع التكلفة الفعلية ،ال
سيام فيام يتعلق باألرضار البيئية .ويجب
أن يتحمل القطاعان العام والخاص بشكل
كامل تكاليف التأثريات االجتامعية والبيئية
لنامذج أعاملهام الحالية .وكقاعدة عامة،
يجب أن يقود النهج التحوطي ومبدأ
تغريم امللوث عملية االنتقال إىل منتجات
ومامرسات أكرث استدامة.

ويجب إجراء بحث إضايف يف سلوك ومصري
وآثار املواد الطبيعية والبوليمرات شبه
االصطناعية والبيوكيميائيات الحيوية املعتمدة
عىل الكتلة الحيوية يف البيئة الطبيعية .ومن
الرضوري إجراء مزيد من البحوث حول
استخدام النفايات الزراعية والبستانية مع
اكتشاف بدائل للمواد البالستيكية التقليدية.
ويجب عىل الحكومات والرشكات ضامن
أن يتم وضع عالمة واضحة عىل املواد بأنها
مناسبة للتحويل إىل سامد صناعي .كام ينبغي
عدم تشجيع استخدام مصطلح «القابلة
للتحلل الحيوي» دون توضيح الظروف التي
يحدث فيها التحلل البيولوجي .ومن الرضوري
التأكد من أن املنتجات مصنفة عىل نحو مالئم
بحيث يتم تزويد املستخدمني واملستهلكني
مبعلومات واضحة وشاملة ودقيقة ميكن من
خاللها اتخاذ قرارات الرشاء.
إن جميع عنارص املجتمع لها دور تلعبه يف
استكشاف فرص تقليل استخدام البالستيك
التقليدي واستبداله مبواد بديلة أو بوليمرات
حيوية قامئة عىل الكتلة الحيوية .وهناك
حاجة إىل االبتكار وريادة األعامل ،والتي ميكن
تشجيعها من خالل املنافسة .ويجب عىل
الحكومات واألفراد زيادة الوعي حول تأثري
املواد البالستيكية عىل املجتمع والبيئة والسعي
لتثقيف الناس حول إمكانات املواد البديلة.
ويف النهاية ،ال يوجد حل وحيد يناسب الجميع
للتعامل مع األزمة البالستيكية الحالية.
وستلعب الحكومات والرشكات واألفراد دو ًرا
رئيس ًيا يف إبعاد املجتمع عن اعتامده عىل مادة
ال تزال تسبب أرضارا ً يف البيئة.
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