تقييم
ا لبالستيك
احللال التجلاري لقيلاس استخداملات البالستيك
وإدارهتلا والكشف عنهلا يف صنلاع
السلع االستهالكي

موجز تنفيذي

اقتبلاس :برنلامج األمم املتحدة للبيئ ( )4102تقييم البالستيك :احللال التجلاري لقيلاس استخداملات البالستيك وإدارهتلا والكشف عنهلا
يف صنلاع السلع االستهالكي .
حقوق الطبع حمفوظ © برنلامج األمم املتحدة للبيئ 4102 ،

ميكننا استنسننلاا اننذا املطبننوأ كلينلاً وو جزشينلاً وبننضي عننكي ألي و نرا
املصدر.

ت لي ين وو ننر رةين دون إذن خننلام مننا صننلاحل حننف التننضليف والنشننر ،عنريط ذكننر

يُ د اذا املطبوأ مسلامه يف الشراك ال لاملي امل ني بلالق لام البحري  .وي رب برنلامج األمنم املتحندة للبيئن عنا عنكر لل سنلامه امللالين املقدمن منا و ارة الشنخلون اةلارجين بنلالنرويج للشنراك
ال لاملي امل ني بلالق لام البحري وهلذا املطبوأ.

وقد ت لاون برنلامج ال ي ال لاملي حل لاي البيئ البحري ما األنشط الربي (برنلامج ال ي ال لاملي) ،بوصنف وملانن الشنراك ال لاملين امل نين بلالق لامن البحرين  ،ومشنروأ الكشنف
عا البالستيك ،وحتلالف است لادة احمليطلات بلاعتبلار منظ ت األم ،وعرك تروكوست إلصدار اذا املطبوأ ،ك لا علاركوا يف متويل .
ونوجه الشكر إلى المساهمين في المشروع

(Alice Sireyjol Trucost, Anna Georgieva Trucost, Sarah Wainwright Trucost, Apurvee Haridwaj Trucost, Siddartha Joshi
;)Trucost, Steven Bullock Trucost, Chaoni Huang Trucost, Amudha Gunasekaran Trucost, Bindhya Manoj Trucost

مراجعو المنهجية
(Chelsea Rochman Aquatic Health Program University of California Davis, Mark Browne National Center for Ecological
Analysis & Synthesis University of California Santa Barbara, Heather Leslie Institute for Environmental Studies VU
;)University Amsterdam

مراجعو التحرير
(Vincent Sweeney UNEP, Heidi Savelli UNEP, Tessa Goverse UNEP, Elisa Tonda UNEP, Aihnoa Carpenter UNEP,
Doug Woodring Ocean Recovery Alliance, Emily Utter PDP, Erik Floyd PDP, Pua Mench PDP, Nathaniel John
Maynard PDP, Conrad MacKerron As You Sow, Saskia van Gendt Method Home, James Ewell Green Blue, Leila
Munroe NRDC, Darby Hoover NRDC, Ben Ridley Credit Suisse, J.Robert Gibson City University of Hong Kong,
Antony Wood AK Partners, Jill Boughton W2Worth Innovations, José Miguel Friz Valor Sustentable Chile).

المؤلف :جويل رينود (تروكوست) ،المحرر :جي س ريتشينز (تروكوست) ،ووندرو راسي (مشروأ الكشف عا البالستيك)،
المصمم :ريبيك إدوارد (تروكوست) للغالف
Cover photo © Sablin - iStockphoto

ISBN: 978-92-807-3400-3
Job Number: DEP/1819/NA
Division of Environmental Policy Implementation
إخالء المسؤولية
املس يلات املستخدم وعر املواد يف اذا املطبوأ ال ت  ي بضي حلا الت بر عا وي روي ما جلانل برنلامج األمم املتحدة للبيئ في لا يت لف بلالوضع القلانوين ألي بلند ،وو إقلنيم ،وو مدينن ،
وو منطق وو سلطلاهتلا ،وو في لا يت لف برسم حدودالا وو ختومهلا .وعالوة على ذلك ،فإن اآلراء امل رب عنهلا ال متثي بلالضرورة قنراراً وو سيلاسن م لنن منا جلاننل برننلامج األمنم املتحندة للبيئن ،
ك لا ون االستشهلاد بلاألمسلاء وال ليلات التجلاري ال يشكي موافق عليهلا.
ومع ون مخلسس تروكوست قد راعت كي حرم عند إعداد اذا التقرير ،إال وهنلا ال تتح ي وي مسخلولي بضي عكي عا وي خسلارة (مبلا يف ذلك ،وليس على سبيي احلصر ،اةسلارة املبلاعرة
و ر املبلاعرة ووي خسلارة للربح وو البيلانلات وو اةسلارة االقتصلادي ) تلحف بضي عخص ،وو عا وي ضرر ،وو تكلف  ،وو مطلالب  ،وو نفقلات تنشض عا وي استنلاد إىل اذا التقرير وو وي منا
حمتويلات (إال بلالقدر الذي خيضع للقلانون) .وال تشكي امل لوملات الواردة يف اذا التقرير وي عر  ،وو دعوة للبيع ،وو عر لالعرتاك وو عنراء وي حصنص وو سنندات وخنرجي ،و نل عندم
االستنلاد إلي في لا يت لف بضي عقد خيص وي ما اذ املسلاشي.
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عن برنامج األمم المتحدة للبيئة
يُ نند برنننلامج األمننم املتحنندة للبيئن الننذي ونشن يف عننلام  0794الصننوت امل ننرب عننا البيئن داخنني منظومن األمننم املتحنندة .واننذا الربنننلامج اننو مبثلابن املحفننز ،واملنلاصننر ،واملثقننف ،وامليسننر
ُ
لتشجيع االستخدام احلكيم والتن ي املستدام للبيئ ال لاملي  .وقد اعت د اجملت ع الدويل يف عنلام  0771برننلامج ال ني ال نلاملي حل لاين البيئن البحرين منا األنشنط الربين (برننلامج ال ني
ال لاملي) التلابع لربنلامج األمم املتحدة للبيئ والذي ’’يهدف إىل من ع تداور البيئ البحري بسبل األنشط الربي عا طريف تيسر اضطالأ الدو بواجبهلا يف احلفلاظ على البيئ البحري
ومحلايتهلا‘‘.

عن الشراكة العالمية المعنية بالقمامة البحرية
تُ د الشراك ال لاملي امل ني بلالق لام البحري عنراك علاملين جديندة ت ني ك نتندجي تنسنيقي

نع بن تتلنف املنظ نلات ال لاملن يف نفنس اجملنلا  ،ويشنجع احلكومنلات ،واملنظ نلات نر

احلكومي  ،وال ل لاء ،واألكلادميي على الت لاون بشضن املسلاشي املت لق بلالق لام البحري  .وقد وُعلنت الشراك اجلديدة اليت يقودالا برنلامج األمم املتحدة للبيئ يف حزيرانييوني 4104
مبنلاسننب التحضننر ملنخلمتر ريننو  41يف ريننو دي جننلانرو .وتسننتند اننذ الشنراك إىل اسنرتاتيجي اونولولننو ،وتسن ى إىل محلاين صننح اإلنسننلان والبيئن ال لاملين عننا طريننف احلنند مننا الق لامن
البحري وإداراهتلا ،واو ادفهلا الرشيسي .ولالنض لام إىل اذ الشنراك وو مل رفن املزيند عنهنلا ،يرجنى ينلارة املوقنع الشنبكي  ،www.gpa.unep.orgوو االتصنلا بضملانن الشنراك ال لاملين
التلاب لربنلامج األمم املتحدة للبيئ عرب الربيد اإللكرتوين (.)gpml@unep.org

عن مشروع الكشف عن البالستيك
يطلل مشروأ الكشف عا البالستيك ما املنظ لات قيلاس استخداملات البالسنتيك وإدارهتنلا والكشنف عنهنلا ،واالسنتفلادة منهنلا بصنورة وكثنر اسنتدام  ،ويسن ى إىل إ نلاد عنلاض يضنيف
في ن البالسننتيك قي ن لل سننتهلك ولل شننلاريع التجلاري ن دون ون يننخلار سننلبلاً علننى البيئ ن  .ويطلننل مشننروأ الكشننف عننا البالسننتيك مننا املنظ ننلات تقنند تقننلارير سنننوي تت لننف بإنتننلا
البالستيك والنفلايلات البالستيكي واستخدامهلا ،وتداوهللا ،وإدارهتلا .ف ا طريف قيلاس ك ي البالستيك اليت تتدفف عنرب منظ ن منلا ،ميكنا حتقينف مكلاسنل خلاصن بلالكفنلاءة يف التكنلاليف
واحلد ما النفلايلات ،واحلصو على تص يم جديند ،ومنواد جديندة ،وإعنلادة تندوير وفضني .وعنا طرينف اسنت را كينف تندار انذ املنلادة ،تسنتطيع املنظ نلات ون تندرك املخنلاطر ،وتنتهنز
الفننرم الننيت قنند تضننيع علننى منلافسننيهلا .وعننا طريننف الكشننف ،تظهننر املنظ ننلات قيننلادة وحتقننف فواشنند يف ننلا اجتننذاب املننوظف  ،وإدارة اإلمننداد ،ووالء املسننتهلك  ،والوصننو إىل روس
صن م يف البداين منا وجنني الشنركلات الكبنرة ،إال ونن ميكنا ملخلسسنلات مثنني املستشنفيلات ،واجللام نلات ،واملكلاتننل احلكومين  ،واالسنتلادات ،والننوادي،
املنلا  .ونظنراً ألن اننذا املشنروأ قند ُ
واملرافننف واملنلاسننبلات ،والننروابط والفننرق الريلاضنني املشننلارك يف اننذا املشننروأ واالسننتفلادة من ن  .وسننتكون األط نراف املهت ن موضننع ترحيننل عننند االتصننلا بلاملشننروأ عننرب الربينند اإللكننرتوين
.info@plasticdisclosure.org.

عن تحالف استعادة المحيطات
يُ د حتلالف است لادة احمليطلات منظ

ر رةي  ،يوجد مقرالا يف اونغ كونغ وكلاليفورنيلا .واي تركز على اجل ع ب االبتكلارات ،والتكنولوجيلات ،واإلبداأ ،والت لاون ما وجني التصندي

لب ض التحنديلات النيت تواجن احمليطنلات وبيئلاتننلا األوسنع نطلاقنلاً .ويوجند لندجي التحنلالف االان مشنلاريع علاملين تركنز علنى مسنلاشي النفلاينلات البالسنتيكي  ،واني علنى وجن التحديند مشنروأ
الكشننف عننا البالسننتيك واإلنننذار ال ننلاملي – وقنند وُعلننا كالمهننلا بلاعتبلارمهننلا مننا مبننلادرات كلينتننون ال لاملي ن ش ومشننروأ منتنندجي اللننداشا  -واننو حلق ن نقننلا ابتكلاري ن عننا كيفي ن اسننتغال
البالستيك بطرق جديدة ’’قبي‘‘ و ’’ب د‘‘ ون يستخدم املستهلكون.

عن مؤسسة تروكوست
كلانت مخلسس تروكوست تسلاعد الشركلات ،واملستث ريا ،واحلكوملات ،واألكلادميي  ،وقلادة الفكر على فهم النتلاشج االقتصلادي لالعت لاد على روس امللا الطبي ي خال فنرتة تزيند عنا
 04علاملاً .فبيلانلاتنلا ال لاملي الراشدة ورؤيتنلا الثلاقب متكا ع الء نلا ما حتديد االعت لاد على روس امللا الطبي ي ما خال الشركلات ،واملنتجلات ،وسالسني اإلمنداد ،واالسنتث لارات ،وإدارة
املخلاطر النلاعئ عا األس لار املتقلب للسلع االستهالكي  ،والتكلاليف البيئي املتزايدةش وإ نلاد انلاذ وومسنلاء يلارين وكثنر اسنتدام يف هنلاين املطنلاف .واألسنلاس النذي يقنوم علين هنجننلا انو
وننلا ال نقدر فقط االعت لاد على روس امللا الطبي ي ،بي حندد ل س راً ويضلاً ،مملا يسلاعد ع الء نلا على فهم املخلاطر البيئي في لا يت لف بلاألع لا التجلاري .
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األهداف

اذا البحث وجرا حمللو روس
امللا الطبي ي يف مخلسس

يُعد البالستيك واحداً من أنفع وأهم المواد في المجتمع الحديث .وال ميكا يف و لنل األحنوا تصنور احلينلاة بندون اجمل وعن الضنخ منا
املنتجلات والتكنولوجيلات اليت يوفرالا البالستيك .فلالبالستيك حيفظ األ ذي واألدوي وحيلافظ عليهلا ليسلاعدنلا على ون ن يش حيلاة صنحي  .وانو

تروكوست بلالنيلاب عا مشروأ

يسننتخدم يف صنننع األجهننزة االلكرتونين مثنني احللاسننبلات واهلواتننف الذكين الننيت تقننرب بن النننلاس ،ك ننلا يسننلاعد اسننتخدام يف املركبننلات علننى يننلادة

الكشف عا البالستيك .وقد

وسن لار مقلارنن بلالبنداشي األخنرجي علنى الن نو السنريع يف وسنواق انذ

دع برنلامج األمم املتحدة
للبيئ والشراك ال لاملي امل ني
بلالق لام البحري

كفلاءة استخدام الوقود يف وسلاشي النقي  .ويد انتشنلار البالسنتيك واافنلا
امللادة.

0،4

غير أن اآلثار البيئية للبالستيك ال يمكن تجاهلها .فلالقلف يتزايد ما تضار على الننظم اإليكولوجين يف ال نلاض .وتُ ند األحينلاء البحرين ُم رضن

بشكي خلام ،ويلحقهلا الضرر بسبل حجم ت قيد البالستيك وابتالع  .فهنلاك خطر يت ثي يف نقني جسني لات البالسنتيك الدقيقن ملنواد سنلام
إىل السلسنل الغذاشين  .فنلاحلقو  ،والطرقننلات ،والشنواط متتلن اآلن بلالزجلاجننلات البالسنتيكي  ،ووكيننلاس البالسنتيك و راننلا منا النفلايننلات األخننرجي
بصورة متزايدة .وتستخدم ع ليلات صنع البالستيك موارد ر متجنددة ،مثني الننفط ،وتطلنف نلا ات االحتبنلاس احلنراري يف الغنالف اجلنوي ،ممنلا
يسهم يف تغر املنلاا .عالوةً على ذلك ،فإن استخدام مواد مضلاف كي يلاشي يف البالستيك رمبلا يكون خطراً على صح اإلنسنلان .وحتظنى يينع
ان ننذ اآلان ننلار بلاات ن ننلام متزاين نند من ننا جلانن ننل وصن ننحلاب املصن ننلح  ،مثن نني املنظ ن ننلات ن ننر احلكومين ن  ،واملخلسسن ننلات الدولين ن  ،واحلكومن ننلات ،وعلام ن ن

اجل هور.
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والهدددف مددن هددذا التقريددر هددو مسدداعدة الشددركات علددى إدارة الفددر والم ددا ر المرتبطددة باسددت دا البالسددتيك .فهننو يوضننح املننربرات
التجلاري ن لكنني تقننوم الشننركلات بتحس ن قيلاسننهلا للبالسننتيك الننذي تسننتخدم يف تص ن ي لاهتلا ،وع ليلاهتننلا ،وسالسنني إمنندادالا ،والكشننف عنهننلا،
وإدارهتلا .ولإلحسلاس ةجم املشكل  ،ي د اذا التقرير إىل تقدير اآلانلار امللادين السنتخدام البالسنتيك وتريتهنلا إىل قنيم نقدين  .وميكنا ون يُنظنر
إىل طريق ن القيننلاس اننذ علننى وهن نلا املوا ن ن احللالي ن ب ن القي ن واملخننلاطرة بلالنسننب لشننرك مننلا ،إذا مننلا حتققننت اننذ اآلاننلار اةلارجي ن علننى املسننتوجي

الداخلي عا طريف آلينلات مثني اللنواشح امل نز ة ،وو فقندان احلصن يف السنوق ،وو ينلادة وسن لار املنواد اةنلام والطلاقن  .وميكنا اسنتخدام انذا القينلاس
ويضنلاً لل سننلاعدة علننى فهننم حجننم الفننرم ،والفواشنند املل وسن السننتخدام البالسننتيك بطريقن مسننتدام بيئينلاً بلالنسننب ألصننحلاب املصننلح  ،ومننا
بينهم محل األسهم.

المنهجية
يسددبا اسددت دا البالسددتيك ثدداراً بيئيددة واجتماعيددة .وعلننى سننبيي املثنلا  ،فننإن حننرق البالسننتيك عننندملا ينتهنني اسننتخدام ينرتبط بآاننلار تلننو
اهلنواء .واسننتخدام ’’تقيننيم روس املننلا الطبي نني‘‘ يتننيح الت بننر عننا اننذ اآلاننلار بلالقي ن النقدين  ،واننو مننلا ي كننس حجننم األضنرار النلاين  .فلالقي ن
ال لام وو ’’تكلف روس امللا الطبي ي‘‘ ت طي مخلعراً على التكلف امللالي بلالنسب للشركلات إذا ورادت استي لاب اآلالار املرتبط مب لارسلاهتلا احللالي .

وميكا حتليي اذ التكلاليف ويضلاً إىل عوامي تت لف بصنع القرار اةلام بلال ي التجلاري واالستث لار.

ولتقدير تكلف روس امللا الطبي ي اةلام بآالار البالستيك ،فإن املنهجي الرفي املستوجي تتبع ست خطنوات :اختينلار القطنلاأ ،وتقندير اسنتخدام
البالستيك ،واختيلار اجمللا واحلدود ،وتقدير األار ،وتقييم روس امللا الطبي ي ،والتطبيف.
وكما هو الحال بالنسبة ألي بحث ابتكاري ،فإنه توجد بعض القيود .وعلى سبيي املثلا  ،بين لا تدخي املواد البالستيكي الوسيط يف اآلالار
املت لق بإنتلا البالستيك ،إال ون تستب د آالار مرحل التصنيع بسبل تنوعهلا  .فآالار ملا ب د اإلنتلا  ،وخلاص نفلاينلات البالسنتيك النيت تصني إىل
احمليط عند التخلص منهلا ،ما احملت ي ون يتم التهويا ما عضهنلا بسبل عدم وجود بيلانلات ي و عليهلا ،وةو عل ي  ،مثالً عا وار اجلسي لات

البالستيكي البحري .
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ووخنراً ،فننإن اننذا التقرينر يتنننلاو البالسننتيك مبفننرد  .فنال ينندخي ضن ا نلا اننذ الدراسن حتدينند بنداشي ،ومقلارنن آاننلار البالسنتيك مننع آاننلار اننذ

البداشي .وعلى سبيي املثلا  ،فإن اذ الدراس ال تتنلاو االنب لاالات املخفض لغلا ات االحتبلاس احلراري بسبل نقي الزجلاجلات البالستيكي  ،وو

امل دالت ال لالي إلعلادة استخدام البالستيك ،والس ي املنخفض للزجلا .

النتائج
يحدد التحليل مجموعة من الم ا ر والفر التي تواجه الشركات التدي تسدت د البالسدتيك بكةافدة .ف سنتث رو املخلسسنلات م رضنون
ويضلاً عا طريف األسهم اليت ميتلكوهنلا يف اذ الشركلات ،وكذلك الت ويي الذي يقدمون لل شروأ .وصنلاديف امل لاعلات التقلاعدي  ،على سنبيي
املثلا  ،تتح ي واجبلاً اشت لانيلاً ة لاي قي استث لاراهتلا.

وتش ي املخلاطر تنضار التشنري لات البيئين املتشنددة ،مثني فنر حظنر علنى وكينلاس البالسنتيك املسنتهلك  ،وخطنط تسن ر الكربنون ،والتشنري لات
اةلاص بلاملواد الكي يلاشي  ،واألضرار اليت تلحف بس

ومسلاء يلاري يستهدفهلا منظ نو احل نالت بسنبل ارتبنلاهت محالهتنم بلالنفلاينلات البالسنتيكي ،

وتكننلاليف التنظيننف ،واضننطراب سلسننل إمننداد البالسننتيك بسننبل ننندرة امل نوارد وتقلننل األس ن لار .وتش ن ي الفننرم ختفننيض التكننلاليف عننا طريننف
االسننتخدام األكفننض للبالسننتيك ،وتطننوير مسننلارات عواشنند جدينندة عننا طريننف اننلاذ يلارين ’’للتغذين املرتنندة‘‘ تسننت يد البالسننتيك ك ننورد مفينند،
ويتذب مستهلك عا طريف عر منتجلات وكثر استدام .
ويحددد البحدث أيدن يسدت د البالسدتيك بصدورة أكةدر كةافدة عدن ريدك التركيدز علدى  61قطاعداً مدن قطاعدات السدلع االسدتهالكية

يست د فيها البالسدتيك بصدور ئدائعة .وتُ نر البيلاننلات حسنل القطنلاأ ،وتنقسنم إىل بالسنتيك يسنتخدم بصنورة مبلاعنرة يف املنتجنلات
والتغليف ،وبصورة ر مبلاعرة ض ا سلسل إمدادالا .وتقدم اذ امل لوملات وفكلار الاقب ذات قي تسلاعد الشركلات على تركيز جهودانلا
يف لا إدارة البالستيك.
فقطلاعلات ل ل األطفلا  ،والسنلع الريلاضني  ،والسنلع املنزلين امل نرة تسنتخدم م ظنم البالسنتيك يف منتجنلات لكني ملينون دوالر ومريكني
مننا ال لاشنندات .وت نند قطلاعننلات املشننروبلات ننر الكحولي ن  ،واملنتجننلات الشخصنني  ،واملنتجننلات الصننيدالني مننا ب ن القطلاعننلات الكثيف ن
االست لا للبالستيك يف التغليف .وتستخدم قطلاعلات يلارة التجزش  ،واملضكوالت ،والتبغ م ظم البالستيك بلالنسنب لكني ملينون دوالر
ما ال لاشدات يف سالسي إمداداهتلا .وميكا ون يُ زجي اذا إىل وض هلا وسفي سلسل اإلمداد وإىل اعت لادالا على القطلاأ الزراعي.
ويحلددل هددذا البحددث بعددد لددك تعددرا ا لشددركات لهددذم الم ددا ر والفددر عددن ريددك حسدداي كميددات البالسددتيك المسددت د
باعتبددارم تكلفددة رأ المددال الطبيعددي .ويتضننح مننا النتننلاشج ون

ننوأ تكننلاليف روس املننلا الطبي نني للبالسننتيك املسننتخدم يف صنننلاع

السلع االستهالكي يتجلاو  91بليون دوالر ومريكي سنويلاً .ولدجي تو ينع انذا املبلنغ حسنل القطنلاأ ،فنإن عنركلات األ ذين تُ ند حن

اآلن وكننرب مسننلاام يف اننذ التكلف ن  ،إذ وهنننلا مسننخلول عننا  43يف امللاشن مننا

ننوأ تكننلاليف روس املننلا الطبي نني (انظننر الشننكي .)0

وتوضننح النتننلاشج ويضنلاًكثلافن روس املننلا الطبي نني بلالنسننب لكنني قطننلاأ  -وو تكلفن روس املننلا الطبي نني اةلاصن بن بلالنسنب لكنني مليننون
دوالر ومريك نني م ننا ال لاشن نندات الس نننوي  .ويس ننتضار قطن ننلاأ ل ننل األطف ننلا حن ن اآلن ب ننضعلى كثلاف ن ن  ،إذ تص نني إىل  3.7يف امللاش ن ن م ننا

ال لاشدات.
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وأ تكلف روس امللا الطبي ي (مبالي الدوالرات)
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واذا ي لاد ملا يزيد عنا  01ملينون طنا تقريبنلاً منا البالسنتيك .حسنلابلات تروكوسنت مسنت دة منا املصنلادر التلالين دون ون تقتصنر عليهنلا:
وع بيلانلات البنك الدويل []9ش وعرك البالستيك األوروبي []0ش واملكتل اإلحصنلاشي للج لاعنلات األوروبين []7ش ووكلالن محلاين البيئن
األمريكي [( ]01تتلاح اجمل وع الكلامل ما املراجع واملنهجيلات يف التذييل  3و 2هلذا التقرير)
وتنطددوي هددذم النتددائج علددى ثددار هامددة بالنسددبة للشددركات .ف ننا نلاحي ن  ،تسننتضار الشننركلات يف قطلاعننلات األ ذي ن  ،واملشننروبلات ننر
الكحولين  ،والسننلع املنزلين ننر امل نرة بننضكرب تكننلاليف روس املنلا الطبي نني بنلالقيم املطلقن  ،ولننذلك ف نا األرجننح ون تواجن تننلاطر خلاصن
بلالس ن

وتننلاطر تش نري ي ال رتبلاطهننلا بلاآلاننلار البيئي ن للبالسننتيك ،وخلاص ن النفلايننلات النلاي ن عننا التغليننف .ومننا النلاحي ن األخننرجي ،فننإن

الشننركلات يف قطلاعننلات ل ننل األطفننلا  ،والسننلع الريلاضنني  ،واجللننود واألحذين تسننتضار بننضعلى كثلافن لنروس املننلا الطبي نني ،واننو مننلا ي نن ي ون
نسب علالي ما علاشداهتلا م رض لل خلاطر .فلاملخلاطر االقتصلادي  ،واةلاص بلالس  ،واملخلاطر التشري ي و رالا ،وو ضنيلاأ الفنرم ذات
الصننل  ،ميكننا ون تقتط ننع قي ن كب ننرة مننا اننذ األع ننلا التجلاري ن إذا ك ننلان يت ن عليهننلا اس ننتي لاب التكلف ن الكلامل ن آلاننلار اس ننتخدامهلا
للبالستيك.
ويقارن البحث تكلفة رأ المال الطبيعدي للبالسدتيك بالنسدبة لكدل قطداع ،وهدذا يتوقدف علدى دول عمدر المندتج الدذي تنتجده.
فلالشنركلات املوجننودة يف قطلاعننلات مننا قبينني قطلاعننلات األ ذين والسننلع املنزلين ننر امل ننرة ،والننيت تصنننع منتجننلات بالسننتيكي اسننتهالكي ،
وتسننتخدم التغليننف البالسننتيكي ،قنند تواج ن ت نلاطر وكننرب مننا تلننك الننيت تواجههننلا عننركلات يف قطلاعننلات مننا قبينني قطلاعننلات السننيلارات،
والسلع الريلاضي حيث تُ د املنتجنلات ذات وع نلار وطنو  .ذلنك ألن اسنتخدام البالسنتيك يف انذ احلنلاالت قند ال يتسنم بلالكفنلاءة نظنراً
لفرتة استدام امللادة وقصر ع ر املنتج ،وونواأ التغليف اليت تنتجهلا.
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ويتعمك البحث في تحليله ويقيم اآلثار التقديرية الرئيسية الست دا البالستيك في المنتجات والتغليدف .وانو ي ت ند يف ذلنك
على وفضي البحو املتلاح ح اآلن .ر ون بسبل ال لم الوليد يف اذا اجمللا  ،فقد ت ذر إجنراء تقندير كلامني ل ندة آانلار م روفن وو
مشتب فيهلا .واذا يصدق بشكي خلام ف لا يت لف بلاآلالار املت لق مبرحل ملا ب د اإلنتلا  ،واي اآلالار املت لق بلالنفلايلات والتخلص.

وأ تكلف روس امللا الطبي ي
بلالنسب للنظم اإليكولوجي البحري

وبنلاء على امل رف املتوفرة حلاليلاً ،فإن وكثر ما  31يف امللاش ما تكلاليف روس امللا الطبي ي على نطلاق ييع السلع االستهالكي يضيت

في لا يت لف بلالق لام البالستيكي

ما انب لاالات لا ات الدفيئ اليت تنطلف يف مرحل اإلنتلا اةلاص بسلسنل اإلمنداد منا اسنتخرا املنواد اةنلام ،وصننلاع املنواد الوسنيط

سنويلاً

البالستيكي  .وتت ثي وام آالار مرحل منلا ب ند اإلنتنلا يف التلنو البحنري النذي يسنتضار مبنلا ال يقني عنا  03بلينون دوالر ومريكني منا
تكلفن روس املننلا الطبي ني (انظننر الشننكي  .)4وتُ ند اننذ وو دراسن تطبنف تقيننيم روس املنلا الطبي نني بلالنسننب آلانلار البالسننتيك علننى

البيئن البحرين  .وقنند اسننتك لت مخلسسن تروكوسننت تقنيننلات اننذجتهلا احللالين بتج يننع وحتلينني دراسننلات وكلادميين عننا تننضار البالسننتيك

على النظم اإليكولوجي البحري  .وتش ي اآلالار خسلاشر اقتصلادي تكبدهتلا مصلاشد األمسلاك والسيلاح  ،فضالً عنا الوقنت النذي يضنيع
يف تنظيف الشواط .

الشددكل  :3مجمددوع تكدداليف رأ المددال الطبيعددي للبالسددتيك فددي المحيطددات وبالدددوالرم والنسددبة المئويددة لمسدداهمته فددي مجمددوع تكدداليف رأ المددال
الطبيعي لكل قطاع
تكلفة المحيطات

النسبسلامهاملئوييف لل لاشد امل ر لل خلاطرة
النسب املئوي لل

وأ تكلاليف روس امللا الطبي ي
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واذا ي لاد ملا يزيد عنا  01ملينون طنا تقريبنلاً منا البالسنتيك .حسنلابلات تروكوسنت مسنت دة منا املصنلادر التلالين دون ون تقتصنر عليهنلا:
وع بيلانلات البنك الدويل []9ش وعرك البالستيك األوروبي []0ش واملكتل اإلحصنلاشي للج لاعنلات األوروبين []7ش ووكلالن محلاين البيئن

األمريكي [( ]01تتلاح اجمل وع الكلامل ما املراجع واملنهجيلات يف التذييل  3و 2هلذا التقرير)
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وتتبدداين ثددار البالسددتيك حددول العددالم ،حسددا ال ددروف األساسددية وممارسددات ا دارة .فلالشننركلات تواج ن تكننلاليف روس املننلا
الطبي ي ال لالي إذا اعرتت البالستيك وو علاجلت يف هنلاي ع ر ك لا يف آسيلا مقلارن بضمريكنلا الشن لالي  ،وووروبنلا ،وو ووقيلانوسنيلا .وانذا
يُ زجي إىل ارتفلاأ مستويلات كثلاف التلو النلاتج عا تصننيع البالسنتيك يف آسنيلا ،واالفتقنلار إىل مرافنف منلاسنب إلدارة النفلاينلات .وانذ

النتيج تب ث على القلف نظراً للن و الذي تشهد االقتصلادات اآلسيوي  .وتت ثي قيود اذ الدراس يف ون النفلايلات ال لابرة للحندود
ض تخلخننذ يف االعتبننلار .ول ل ن كننلان انننلاك اسننتخفلاف بتكننلاليف روس املننلا الطبي نني املت لق ن مبرحل ن مننلا ب نند اإلنتننلا  ،وو انتهننلاء ال ننر
التشغيلي يف وقلاليم م ين  ،مثي عحا ووقيلانوسيلا جللانل ما نفلايلاهتلا إىل بلدان وخرجي.
وتركز اذ الدراس على آالار البالستيك بلالقيم املطلق  ،وليس بلاملقلارنن منع بنداشي وخنرجي .نر ونن ينبغني مالحظن ون الدراسنلات األخنرة
اليت وجرهتلا روابط منتجي البالستيك ،مثي لس الكي يلاء األمريكي ،ومخلسس البالستيك األوروبي تفيد بوجنود فواشند الامن (منا حينث
الطلاق ن املسننتخدم وانب لااننلات ننلا ات االحتبننلاس احل نراري) ت نرتبط بلاسننتخدام البالسننتيك (وخلاص ن يف التغليننف) مثنني اافننلا

النفلايننلات

الغذاشين  ،واسننتخدام الوقننود بدرجن وقنني يف وسننلاشي النقنني .04،00وبلاملثنني ،يننرجي اننذا التقريننر ون امل لارسننلات احللالين اةلاصن بإعننلادة التنندوير
واسننت لادة الطلاق ن تننوفر لشننركلات السننلع االسننتهالكي حنننو ورب ن بالي ن دوالر ومريكنني سنننويلاً .وهلننذا ينبغنني ون ينصننل الرتكيننز لننيس علننى
االنتقلا بصورة منهجي ب يداً عا البالستيك ،وإالا على استخدام بكفلاءة وبطريق مستدام بيئيلاً.
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 4باليين دوالر أمريكي
اذا املبلغ توفر عركلات السلع
االستهالكي عا طريف اإلدارة اجليدة
للبالستيك وعا طريف إعلادة تدوير
على سبيي املثلا .
وقد حتقف وكثر ما ربع اذ
الوفورات عا طريف مشلاريع يف قطلاأ
األ ذي  ،وحتقف  09يف امللاش منهلا
يف قطلاأ املشروبلات ر الكحولي

تننوفر اإلدارة اجلينندة للبالسننتيك ورب ن بالين دوالر ومريكنني سنننويلاً لشننركلات السننلع االسننتهالكي عننا طريننف إعننلادة التنندوير علننى سننبيي

املثلا  .وقد حتقف وكثر ما ربع اذ الوفورات عا طريف مشلاريع يف قطلاأ األ ذي  ،وحتقف  09يف امللاش منهلا يف قطلاأ املشروبلات نر

الكحولي .
ويقيم البحث أكبر الش ركات المدرجة في القوائم العامة في كل من القطاعات المستهدفة الستة عشر حسا العائد – وهي
مائددة ئددركة فددي مجموعهددا .ويننتم تقنندير اسننتخدام البالسننتيك يف كنني عننرك بلاسننتخدام بيلانننلات الصنننلاع  ،والن ذجن  ،وانني ع ليننلات
كشف خلاص بلالشرك  .ويتض ا التقرير  06حتليالً تقدم نتلاشج خلاص بلالقطلاأ وآراء الاقب على مستوجي الشرك .

ويوضح البحث ويضلاً منلا إذا كلاننت الشنركلات تكشنف عنا م لومنلات خلاصن بلالبالسنتيك .ونظنراً الافنلا مسنتويلات الكشنف ،فقند
متنت اذجن م ظننم البيلانننلات ،وينبغني اعتبلاراننلا إرعننلادي فقننط عننا احلجنم .ونظنراً ألن آاننلار البالسننتيك حتظنى مبزينند مننا االات ننلام ،فقند
يتوقننع منهننلا وصننحلاب املصننلح املهت ننون ننلا ون حتسننا م نندالت الكشننف .وعلننى سننبيي املثننلا  ،تُ نند اننذ امل لومننلات مفينندة لتبصننر
املسننتث ريا يف املخلسسننلات املهت ن ة لاي ن قي ن اسننتث لاراهتم .وميكننا ملننديري األصننو ال نني مننع اننذ الشننركلات مل رف ن الطريق ن الننيت
خيططون لا إلدارة تلاطر وفرم املواد البالستيكي .
وتُعدد مسدتويات الكشددف عدن البالسددتيك دعيفة .فلننم يبلنغ سنوجي نصننف الشنركلات امللاشن تقريبنلاً النيت خضن ت للتقيننيم إال عنا بننند
واحد فقط ما البيلانلات التقديري للبالستيك (انظر الشكي  .)3وتتبلايا م دالت الكشف بدرجن كبنرة منع عندم وجنود وي عنركلات
يف قطلاعي اجللود واألحذي والسلع الريلاضي لإلبالغ عا وي بيلانلات تقديري ميكا استخدامهلا ،مقلابي  00يف امللاش ما الشركلات يف
نوأ ك ين البالسنتيك
قطلاأ السلع املنزلي امل رة ،و  90يف امللاش يف قطلاأ املنتجلات الشخصي  .وترتاوح البيلانلات التقديري منلا بن
الذي تستخدم الشرك سنويلاً وحجم البالستيك الذي مت توفر بسنبل وحند مشنلاريع إعنلادة التندويرش وتتبنلايا تغطين البيلاننلات بدرجن
كبرة واي ض يف يف و لل األحيلان .وح عندملا تُصنف عرك ملا على وهنلا ما الشركلات ’’الكلاعف ‘‘ ،فإن انذا قند ي ن ي ون انذ
الشرك ض تكشف إال عا بند واحد ما البيلانلات ذات التغطي احملندودة .وقند اسنتُخدمت البيلاننلات النيت مت الكشنف عنهنلا يف البحنث
كل لا توفرت.
الشكل  :2نسبة الشركات التي تكشف عن بند واحد على األقل من البيانات

٪01
٪91
٪61
٪11
٪21
٪31
٪41
٪01
صفر
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نسبة الشركات التي تكشف عن بند واحد على األقل من البيانات

011
٪
٪71

حسلابلات مخلسس تروكوست مست دة ما ع ليلات الكشف ال لام للشركلات (تتلاح اجمل وع الكلامل ما املراجع واملنهجيلات يف التذييل 3
و 2هلذا التقرير)
وال توجد حالياً أي عالقة بين معدل الكشف ال ا

بقطاع ما وكةافة البالستيك الدذي يسدت دمه أو التكلفدة المطلقدة لدرأ

المال الطبيعي والمتعلقة بالبالستيك .واذا ي ن ي ون القطلاعنلات النيت تواجن وانم املخنلاطر بلالنسنب ل لاشنداهتلا منا جلاننل التشنري لات،

واملنلافس  ،وطلبلات املستهلك في لا يت لف بلالبالستيك ةلاج ألن تراعي مزيداً ما الشفلافي بشضن الطريق اليت تدير لا مسضل اذ امللادة

احملت ل  .واذا يشر ويضلاً إىل ون الكشف رمبلا يكون مدفوعلاً ب وامي خلارجي  ،مثني التشنري لات ،والسن  ،ولنيس بسنبل فهنم داخلني
لل خلاطر والفرم.
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مستويلات الكشف عا
البالستيك

عيفة
ف ا ب الشركلات امللاش
اليت خض ت للتقييم،
وبلغ وقي ما

النصف

التوصيات
بناء على هذم النتائج ،يقد البحث سلسلة من التوصيات للشركات.
فلاختلاذ إجراء لتخفيض تلاطر البالستيك مع االستفلادة ما الفرم يقتضي ووالً إذكلاء وعي اجمللس التنفيذي للشرك  .وتنوفر نتنلاشج انذا
البحث امل لوملات الال م إل لاد حلال يلاري حتفز اجمللس على ال ي .ويوصني البحنث بنضن تضنع الشنكلات اسنرتاتيجي للتخفينف منا
آالار البالستيك ،مبلا يف ذلك حتديد واداف مع ُمهي مني .
وبلاستطلاع الشركلات التخفيف ما املخلاطر املرتبط بلالبالستيك واالستفلادة ما الفرم عا طريف حتس قيلاسهلا للبالستيك ،وإدارت ،
والكشننف عنن  .واننذا ي نن ي يف وو األمننر قيننلاس البالسننتيك واإلبننالغ عننا اسننتخدام  ،مثل ننلا تف نني كثننر مننا الشننركلات بلالف نني بلالنسننب
النب لاالات الكربون واآلالار البيئي األخنرجي .وتشن ي وطنر امل لارسن األفضني لندعم الشنركلات عنند القينلام بنذلك بطريقن موحندة ،مشنروأ
الكشف عا البالستيك.
ولتحدينند املخننلاطر والفننرم وإدارهتننلا بشننكي وفضنني ،توصنني اننذ الدراسن الشننركلات بننضن حتسننا كثنراً مننا ك ين ونوعين امل لومننلات الننيت

عا بند واحد وو وكثر

ي هننلا وتبلغهننلا عننا البالسننتيك .وتش ن ي البيلانننلات ذات الصننل حجننم البالسننتيك املسننتخدم يف ع ليننلات الشننرك وسلسننل إمنندادالا.

ما البيلانلات الك ي ذات

وميكننا تقسننيم اننذا الننرقم إىل وننواأ تتلفن مننا البالسننتيك ،مثنني تريفثننلاالت البننويل إيثيلن املسننتخدم يف جلاجننلات املشننروبلات ،والبننويل

الصل

إيثيلن املسننتخدم يف علننل اهلننلامبور ر ،وكننذلك ك ين البالسننتيك امل ننلاد تنندوير وو البالسننتيك ال ضننوي املسننتخدم (مننع ون البالسننتيك
ال ضوي ال ينوفر داش نلاً بنديالً إ لابينلاً منا النلاحين البيئين للبالسنتيك التقليندي) .وبلاسنتطلاع الشنركلات ويضنلاً الكشنف عنا الطريقن النيت
تستخدم لا البالستيك يف املنتجلات والتغليف .ويُ د اإلبالغ عا مصر البالستيك ب د االنتهلاء ما استخدام ومراً وايف الصل  ،مثي
ملا إذا كلان يتم التخلص من يف مدافا النفلايلات وو بلاحلرق مع اسنت لادة الطلاقن وو بندون اسنت لادهتلا ،وو منلا إذا كنلان ينتم تندوير وو ي نلاد

استخدام .
وعا طريف اإلبالغ علنلاً عا إدارة البالستيك ،ميكنا ون توضنح الشنركلات ألصنحلاب املصنلح  ،مبنلا يف ذلنك احلكومنلات ،واملسنتث رون،
ومنظ و احل الت وهنلا تتح ي مسخلوليلاهتلا البيئي بصورة جلادة .والشركلات اليت تتحرك خبطوات وسرأ لإلبالغ اي النيت منا األرجنح ون
حتظى بلالثق  ،حيث يُنظر إليهلا على وهنلا راشدة في لا يت لف ذ املسضل .
وعلننى املنندجي األطننو  ،فننإن التقنندم بشننضن البالسننتيك حيت نني ون يتطلننل مننا الشننركلات ون ت نني يف ع نراك  .وحتنندد توصننيلات البحننث
وع ما املنظ لات وتقرتح لاالت واس للت لاون .وانذا يشن ي ال ني منع احلكومنلات لوضنع تشنري لات ف لالن وبنين وسلاسني إلدارة
النفلاينلات ،وخلاصن يف البلنندان النلامين  .ويتطلننل االبتكننلار يف و لننل األحيننلان

وعن مننا املشننلارك علننى طننو سلسننل اإلمننداد لل نني

م لاً ،ورمبلا مع ايئ رمسي ت ي ك نسف .وميكا للشركلات ويضلاً دعم مخلسسنلات البحنو يف جهودانلا لت ينف فه ننلا آلانلار البالسنتيك
يف البيئ .
وما األمثل علنى ال ني احملندد ختفنيض و ن البالسنتيك املسنتخدم يف املنتجنلات والتغلينف عنا طرينف التصن يم املحسنا ،ويف اسنتطلاع
ُ
الشركلات ويضلاً االنتقلا إىل استخدام البالستيك امل لاد تدوير وإقلام عركلات مشرتك لض لان اإلمدادات الكلافي  .وعالوة على ذلك،
فإن ميكا للشركلات ون تتحرجي عا قدرات البالستيك ال ضوي ،مع ون اننلاك قندراًكبنرا منا عندم اليقن بشنضن فواشند وآانلار  .وميكنا
ملستخدمي البالستيك ون ي لوا مع املورديا بشضن مسلاشي ما قبيي التخلص التدر ي ما املواد اةطرة.

ويشن ي البحننث عنندة دراسننلات حلالن لشننركلات تسن ى لتنفيننذ مملارسننلات جينندة تت لننف بنإدارة البالسننتيك ،مبننلا يف ذلننك عننرك لننو ملنواد
التج ينني ،وعننركلات آبنني ،ودينني ،وايوليننت داكننلار للحلاسننبلات االلكرتوني ن  ،وعننرك كوكننلا كننوال لل شننروبلات ننر الكحولي ن  ،وكننذلك
مبلادرات إذكلاء الوعي بلال ي عا طريف االبتكلار جل ع بالستيك احمليطلات وإعلادة استخدام (مثي مبلادرة  Interfaceالواجه البيني
والوسيل ).
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• توصيات رئيسية للشركات:

•
•
•
•
•
•
•
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يلادة الوعي مبخلاطر وفرم البالستيك على مستوجي اجمللس التنفيذي.
قيلاس استخدام البالستيك يف املنتجلات ،والتغليف ،وال ليلات ،وسالسي اإلمداد ،ونشر النتلاشج يف تقلارير سنوي  ،وعا طريف مشروأ الكشف عا البالستيك على
سبيي املثلا .
االلتزام خبفض األار البيئي للبالستيك ،ووضع واداف مع ُمهي مني لض لان حتقيف اذا هلدف.
ابتكلار منتجلات وع ليلات لزيلادة كفلاءة املوارد وإعلادة تدوير البالستيك.
الت لاون مع احلكوملات لوضع تشري لات ما وجي تيسر اإلدارة املستدام للبالستيك ،مثالً عا طريف توسيع مسخلولي املنتج والبني األسلاسي إلدارة النفلايلات ،وخلاص
يف البلدان النلامي .
دعم ي يع البيلانلات وإجراء املزيد ما البحو عا آالار البالستيك ،وخلاص يف البيئ البحري  ،ويف عراك مع املخلسسلات األكلادميي و وعلات احلفظ.
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