
الراحة المفرطة أساس األزمة 
الشركات المسؤولة عن التلّوث البالستیكي 

مـراجـعة قـامـت بـھا مـنظمة "غـریـنبیس" للسـیاسـات والـممارسـات والـطموحـات الـمتعلّقة بـالشـركـات الـكبرى الـمصنِّعة للسـلع 
 .(FMCG) االستھالكیة السریعة التداول

مالحظة: إّن جمیع اإلشارات إلى "غرینبیس" یُقَصد بھا منظمة "غرینبیس الدولیة"، ما لم یُشار إلى خالف ذلك صراحة. 

ملّخص تنفیذي 

بـات مشھـد األنـھار والـمحیطات والـمجتمعات الـتي تـفیض بـالـنفایـات الـبالسـتیكیة شـائـًعا جـًدا فـي عـالـمنا، بـالـرغـم مـن فـظاعـتھ. 
وتشـیر الـشعارات والـصور الـخاصـة بـالـعالمـات الـتجاریـة االسـتھالكـیة الـكبرى – الـتي یـمكن رؤیـتھا بـوضـوح وسـط فـیض 
الـمواد الـبالسـتیكیة األحـادیـة االسـتخدام – إلـى الـجھات الـتي تتحـّمل مـسؤولـیة ھـذه الـكارثـة. فھـذه الـعالمـات الـتجاریـة، مـع أغـلفة 
مـنتجاتـھا الـتي تُـرمـى فـور شـرائـھا، تـشّجع وتـعّزز نـمط حـیاتـنا الـمعاصـر الشـدیـد الـتعلّق بھـذه الـمواد والـذي یـحفّز اإلنـتاج الـمفرط 
واالسـتھالك الـمفرط. وقـد بـاتـت األدلّـة كـثیرة عـلى أّن ھـذه "الـراحـة الـمفرطـة" تـترتّـب عـلیھا كـلفة غـیر مـقبولـة، تـتمثّل فـي تھـدیـد 

نظمنا البیئیة والكائنات الحیة التي تعتمد علیھا. 

1فـي كـّل دقـیقة مـن كـّل یـوم، تُـرمـى فـي الـبحار والـمحیطات كـمیة مـن الـبالسـتیك تـعادل حـمولـة شـاحـنة كـامـلة، عـلًما أّن األغـلفة 

2الـبالسـتیكیة ھـي مـن الـنفایـات الـبالسـتیكیة األكـثر شـیوًعـا حـول الـعالـم. فـكّل مـن ھـذه األغـلفة – الـُمصمَّمة لـتمییز الـعالمـة 

الـتجاریـة عـن سـواھـا وكسـب والء المسـتھلكین لـھا – قـابـل لـالسـتخدام مـرة واحـدة، وھـو یُـرمـى بـعد ذلـك مـن دون الـتفكیر 
بـالـتبعات. حـالـیًا، وفـیما تـتطلّع ھـذه الشـركـات نـفسھا إلـى تـوسـیع أنشـطتھا لـتشمل أسـواقًـا جـدیـدة، بـاتـت تُـنتج كـمیة أكـبر مـن أي 
وقـت مـضى مـن الـوحـدات الـمنفردة الـصغیرة األحـادیـة االسـتخدام والـتي تـأتـي مـعلّبة فـي أغـلفة بـالسـتیكیة ال یـمكن إعـادة 

تدویرھا حتى. 

المحاسبة – الخطوة األولى نحو الحل 

إّن الـعالمـات الـتجاریـة الـتي تـحفّز الـنمو فـي إنـتاج الـمواد الـبالسـتیكیة األحـادیـة االسـتخدام أي الشـركـات الـكبرى الـمصنِّعة للسـلع 
االسـتھالكـیة السـریـعة الـتداول ال تـخضع لـلمحاسـبة لـمساھـمتھا فـي األزمـة الـمتنامـیة الـمرتـبطة بـإنـتاج ھـذه الـمواد الـبالسـتیكیة 
واسـتھالكـھا والتخـلّص مـنھا والـتلّوث الـذي تسـبّبھ. فھـذه الشـركـات مـسؤولـة عـن إنـتاج كـمیات ھـائـلة مـن األغـلفة الـتي تُـرمـى فـور 
3شـرائـھا والـتي تـسمح لـنا بـاالسـتمرار فـي مـمارسـة نـمط حـیاتـنا االسـتھالكـي، كـما أّن ھـذه الشـركـات مـسؤولـة أیـًضا عـن نسـبة 

كـبیرة مـن الـتلّوث الـبالسـتیكي الـذي أوصـلنا إلـى ھـذه األزمـة. بـالـرغـم مـن ذلـك، ال تـتوفـر أي مـعلومـات عـامـة بـشأن أنشـطة ھـذه 
الشركات وسلسلة اإلنتاج لدیھا والحجم الفعلي للمواد البالستیكیة التي تصنّعھا. 

1 مـدّونـة خـدمـة األبـحاث الـبرلـمانـیة األوروبـیة (2013)، مـعّدل إعـادة الـتدویـر وإجـمالـي كـمیة األغـلفة الـبالسـتیكیة لـلفرد فـي االتـحاد األوروبـي 
http://epthinktank.eu/2013/11/07/plastic-waste/recycling-rate-and-total-amount-of- :(2013-2007)، 2011. ُمــتاح عــلى

 ./plastic- packaging-per-inhabitant

2 مجـلس الـكیمیاء األمـیركـي وشـركـة "تـروكـوسـت" (Trucost) (2016)، الـمواد الـبالسـتیكیة واالسـتدامـة: تـقییم لـلفوائـد والـتكالـیف والـفرص الـبیئیة. 
 .https://plastics.americanchemistry.com/Plastics-and-Sustainability.pdf :ُمتاح على

3 تـبلغ عـائـدات الـمبیعات اإلجـمالـیة للشـركـات الـكبرى الـمصنِّعة للسـلع االسـتھالكـیة السـریـعة الـتداول الـ50 األولـى فـي الـعالـم مـجتمعةً 1.09 تـرلـیون 
دوالر أمـیركـي؛ consultancy.uk، 2018، الشـركـات الـكبرى الـمصنِّعة للسـلع االسـتھالكـیة السـریـعة الـتداول الـ50 األولـى فـي الـعالـم، 24 أیـلول/

سبتمبر 2018.

https://plastics.americanchemistry.com/Plastics-and-Sustainability.pdf


لـغایـات ھـذا الـتقریـر، أرسـلت مـنظمة "غـریـنبیس الـوالیـات المتحـدة" اسـتطالًعـا شـامـًال أجـرتـھ مـع 11 مـن الشـركـات الـكبرى 
4الـمصنِّعة للسـلع االسـتھالكـیة السـریـعة الـتداول. وتظھـر اإلجـابـات الـتي حـصلت عـلیھا الـمنظمة أنـھ وبـالـرغـم مـن االلـتزامـات 

بـالحـد مـن كـمیة الـنفایـات الـبالسـتیكیة عـبر زیـادة إعـادة الـتدویـر، ال تـتوفّـر لـدى أّي مـن ھـذه الشـركـات خـطة لـمعالـجة مـشكلة 
االعتماد على المواد البالستیكیة من شأنھا الحّد من إنتاج المواد البالستیكیة األحادیة االستخدام والتسویق لھا. 

االستنتاجات األساسیة 

إّن االسـتنتاج األكـثر إثـارة لـلقلق ھـو أّن أیًـا مـن الشـركـات لـم یـقّدم خـطة محـددة أو الـتزاًمـا للحـد مـن كـمیة الـمواد الـبالسـتیكیة 
األحـادیـة االسـتخدام الـتي تـنتجھا. كـذلـك، ال تـتمتّع ھـذه الشـركـات بـشفافـیة كـافـیة لـكي تـكون الـتزامـاتـھا عـلى الـقدر الـالزم مـن 
الـمصداقـیة. ومـا یـفاقـم انـعدام الـمصداقـیة ھـذا ھـو الـمزاعـم الـمضلّلة الـتي یـطلقھا بـعض الشـركـات، ومـفادھـا أّن ھـذه الـمواد 
الـبالسـتیكیة "قـابـلة لـالسـتخدام أكـثر مـن مـرة" وأنـھا لیسـت "أغـلفة تُسـتخَدم مـرة واحـدة فحسـب" عـندمـا تـحتوي عـلى أكـثر مـن 

حصة. 

ما من التزامات بالتخلّي عن المواد البالستیكیة األحادیة االستخدام على مراحل •

o لـم یـقّدم أي مـن الشـركـات الـتي شـاركـت فـي االسـتطالع الـتزامـات بـالتخـلّي عـن الـمواد الـبالسـتیكیة
األحادیة االستخدام أو أھدافًا واضحة للحد من الكمیة التي تنتجھا من ھذه المواد. 

o ،كـّل االلـتزامـات الـتي قـّدمـتھا الشـركـات تـسمح بـاالسـتمرار فـي اسـتخدام ھـذه الـمواد الـبالسـتیكیة
ال بل بازدیاده. 

o كـّل الشـركـات مـصّرة عـلى اسـتعمال األغـلفة الـبالسـتیكیة األحـادیـة االسـتخدام، كـما أّن الحـلول 
الـتي یـتم الـنظر فـیھا تـركـز بـشكل أسـاسـي عـلى إعـادة الـتدویـر أو قـابـلیة إعـادة الـتدویـر، مـع الـعلم أنّ 

ذلك وحده غیر كاٍف لمواجھة أزمة التلّوث البالستیكي. 

ازدیاد كمیات األغلفة البالستیكیة األحادیة االستخدام •

o یـزیـد مـعظم الشـركـات الـكبرى الـمصنِّعة للسـلع االسـتھالكـیة السـریـعة الـتداول مـن كـمیة الـمواد
الـبالسـتیكیة األحـادیـة االسـتخدام الـتي تسـتعملھا: فـكل الشـركـات الـمشاركـة فـي االسـتطالع 

باستثناء واحدة أفادت عن زیادة أو استقرار في كمیة ھذه المواد. 

الشركات غیر مستعّدة أو غیر قادرة على اإلفصاح عن كمیة المواد البالستیكیة التي تنتجھا •

o ّلـم یـقّدم أّي مـن الشـركـات تـفاصـیل عـن كـمیة الـمواد الـبالسـتیكیة الـتي تـنتجھا، مـع اإلشـارة إلـى أن
الكثیر منھا یتعھد بالقیام بذلك في المستقبل. 

o ال یـعرف أّي مـن الشـركـات الـمشاركـة فـي االسـتطالع الـمصیر الـنھائـي لـألغـلفة الـتي تـنتجھا، مـا
یـعني أّن ھـذه الشـركـات ال تـعرف مـا إذا كـانـت الـمواد الـتي تـنتجھا تـغّذي قـطاع تـصدیـر الـنفایـات 

من خالل تجارة النفایات العالمیة. 

آثار المواد البالستیكیة على نظمنا البیئیة 

4 الشـركـات الـ11 الـمختارة تـمتلك عـالمـات تـجاریـة اسـتھالكـیة مـشھورة حـول الـعالـم، وھـي تسـتحوذ عـلى حـصص بـارزة مـن األسـواق فـي جـمیع أنـحاء 
الـعالـم. وقـد اخـترنـا مجـموعـة مـتنّوعـة مـن الشـركـات تـغطي عـدة مـنتجات اسـتھالكـیة، مـثل المشـروبـات واألطـعمة واألدوات الـمنزلـیة والمسـتحضرات 

التجمیلیة والمنتجات الصحیة.



ال نـعرف كـم مـن الـوقـت بـالـضبط تـحتاج الـمواد الـبالسـتیكیة الـُمصنَّعة مـن الـنفط لـكي تتحـلّل، ولـكننا نـدرك تـماًمـا أنـھا عـندمـا 
تتسّرب إلى ترتبنا وأنھارنا ومحیطاتنا، من المستحیل إزالتھا. 

الـنفایـات الـبالسـتیكیة الـتي تجـرفـھا األمـواج عـلى شـواطـئنا أو الـتي تـعوم عـلى سـطح الـمیاه ھـي غـیض مـن •
فـیض. فـأكـثر مـن ثـلثي الـمواد الـبالسـتیكیة فـي الـمحیطات تـغرق إلـى قـاع الـبحار والـمحیطات، مـا یـنتج 
5أكـواًمـا مـتنامـیة مـن الـنفایـات مـغمورة تـحت الـمیاه، كـما أّن كـمیة الـمواد الـبالسـتیكیة الـتي تتسـّرب إلـى 

6البیئات البحریة في تزاید مستمر. 

الـقطع الـكبیرة مـن الـبالسـتیك تـنقسم إلـى جـزیـئات صـغرى تُـعَرف بـ"الـمیكروبـالسـتیك"، واألخـیرة ال تـراھـا •
العین المجّردة. 

تـّم رصـد الـمواد الـبالسـتیكیة فـي جـلید الـقطب الـشمالـي وفـي الـقطب الـجنوبـي وحـتى فـي أعـمق الـخنادق •
البحریة. 

تسـبّب الـنفایـات الـبالسـتیكیة مـشاكـل ال تـقل خـطورة عـلى الـیابـسة، إذ إنـھا تـمأل الـمطامـر وتسـّد الـمجاري •
الـمائـیة، مـا یـزیـد مـن خـطر الـفیضانـات، أو تـلّوث الـتربـة والـھواء مـن خـالل الحـرق فـي الـھواء الـطلق أو فـي 

المحارق. 

بـعض الـمنتجات الـبالسـتیكیة تـضّم وتـفرز مـواد كـیمیائـیة خـطرة، كـما أّن جـزیـئات الـمیكروبـالسـتیك تجـذب •
7ھذه المواد من الغالف الجوي وترّكزھا، ما یشكل خطًرا إضافیًا على الحیاة الفطریة وعلى الناس. 

فـضًال عـّما سـبق، فـإّن إنـتاجـنا الـمفرط لـألغـلفة الـبالسـتیكیة یحـّد مـن قـدرة األرض عـلى اسـتیعاب الـغازات الـدفـیئة ویـلّوث الـنظم 
البیئیة بمواد كیمیائیة ونفایات خطیرة. 

أسطورة إعادة التدویر 

یـزداد الحـدیـث عـن ضـرورة مـواجـھة ھـذه الـمشكلة المخـزیـة، إذ إّن الـحكومـات والشـركـات تـعبّر عـن دعـمھا لھـذه "الحـرب عـلى 
8ثـقافـة االسـتھالك الـمفرط". ولـكن حـتى اآلن، مـا زالـت ھـذه الحـرب تُـخاض بـال اسـتراتـیجیة فـّعالـة. فـاالقـتصادات الـتي تـمتلك 

بـنى تـحتیة مـتینة إلدارة الـنفایـات وإعـادة تـدویـرھـا تجـمع كـّمیات مـتزایـدة مـن األغـلفة الـبالسـتیكیة الـمرمـیة إلعـادة تـدویـرھـا. ولـكن 
أین یقع "المثوى األخیر" لھذه النفایات البالستیكیة؟ 

5 بـرنـامـج األمـم المتحـدة لـلبیئة (UNEP)، 2014، تـقییم الـمواد الـبالسـتیكیة: الـحجة الـتجاریـة لـقیاس وإدارة اسـتخدام الـبالسـتیك فـي قـطاع السـلع 
.9789280734003 (ISBN) االستھالكیة واإلفصاح عنھ. الرقم الدولي المعیاري

6 شـركـة مـاكـنزي ومـنظمة حـفظ الـمحیطات (Ocean Conservancy) (2015)، وقـف الـمّد: اسـتراتـیجیات بـّریـة لحـمایـة الـمحیطات مـن الـتلّوث 
https://oceanconservancy.org/wp-content/uploads/2017/04/full-report-stemming- الـــبالســـتیكي، أیـــلول/ســـبتمبر 2015؛

the.pdf. تّم ولوج الموقع اإللكتروني في 11 تشرین األّول/أكتوبر 2018.

7 بـاقـر، أ.، وروالنـد، س.ج.، وتـومـبسون، ر.س. (2014)، االنـتزاز الـمتزایـد لـلملوثـات الـعضویـة الـثابـتة مـن جـزیـئات الـمیكروبـالسـتیك تـحت مـحاكـاة 
الظروف الفیزیولوجیة، مجلة التلّوث البیئي، الجزء 185، شباط/فبرایر 2014، ص. 16-23. 

 .https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749113005277 

8 صـحیفة "فـایـنانـشال تـایـمز" (2018)، تـیریـزا مـاي تسـتھدف الـمواد الـبالسـتیكیة فـي الحـرب عـلى "ثـقافـة االسـتھالك الـمفرط"، كـانـون الـثانـي/یـنایـر 
 .https://www.ft.com/content/31125996-f62e-11e7-88f7-5465a6ce1a00 2018؛

https://oceanconservancy.org/wp-content/uploads/2017/04/full-report-stemming-the.pdf
https://oceanconservancy.org/wp-content/uploads/2017/04/full-report-stemming-the.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749113005277
https://www.ft.com/content/31125996-f62e-11e7-88f7-5465a6ce1a00


9٪ فـقط مـن الـمواد الـبالسـتیكیة حـول الـعالـم یُـعاد تـدویـرھـا؛ وفـي الـدول الـمتطّورة، ال تـصل نسـبة إعـادة •
تـدویـر الـمواد الـبالسـتیكیة الـتي یـتم جـمعھا فـي الـمنازل إلـى 50٪ فـي أغـلب األحـیان، وتُسـتخَدم كـمیة 

9صغیرة جًدا منھا إلعادة صنع األغلفة. 

معظم األغلفة المرمیة التي "یُعاد تدویرھا" تُستخَدم لصنع منتجات أقل قیمة/غیر قابلة إلعادة التدویر. •

الـكثیر مـن األغـلفة مـصّمم أسـاًسـا بـشكل ال یـسمح بـإعـادة تـدویـره بـسھولـة، مـثل األكـیاس األحـادیـة االسـتخدام •
التي تزداد انتشاًرا. 

10الـقیود الـتي تـواجـھھا عـملیة إعـادة الـتدویـر والـنقص فـي الـبنى الـتحتیة وغـیاب الـقدرة عـلى تـتبّع الـمواد كـلھا •

تعني أّن كمیات كبیرة من األغلفة البالستیكیة سوف تتحّول إلى نفایات في المستقبل المنظور. 

تصدیر األزمة 

األسـوأ مـن ذلـك كـلّھ ھـو أّن الـكثیر مـن األغـلفة الـبالسـتیكیة الـتي یـتم جـمعھا لـ"إعـادة تـدویـرھـا" فـي دول الـشمال تُـَصدَّر إلـى دول 
الجنوب. 

یُـقدَّر أّن الـصین اسـتوردت حـوالـى 8 مـالیـین طـّن مـن الـنفایـات الـبالسـتیكیة فـي الـسنة الـتي سـبقت مـنعھا لھـذه •
التجارة في العام 2018. 

مـن الـمرّجـح أّن الـوجـھة الـتالـیة لـكمیات الـبالسـتیك الـھائـلة ھـذه سـتكون جـنوب شـرق آسـیا، حـیث ال تـتوفّـر •
الـبنى الـتحتیة الـالزمـة لـلتعامـل حـتى مـع الـكمیات األكـبر مـن الـنفایـات الـبالسـتیكیة المحـلیة، مـا یـعني أّن ھـذه 

11الدول مسؤولة عن جزء كبیر (حوالى 60٪) من المواد البالستیكیة التي تُرمى في المحیط. 

كـذلـك، فـإّن كـمیات الـبالسـتیك الـموجـودة عـلى الـیابـسة وفـي األنـھار تـؤثّـر بـشكل كـبیر عـلى الـمجتمعات •
المحـلّیة فـي ھـذه الـدول، إذ تـساھـم فـي حـرمـان الـسكان مـن سـبل الـعیش، مـثل صـید األسـماك أو األنشـطة 
السیاحیة، وتزید من تلّوث المیاه ومن تواتر الفیضانات وحّدتھا ومن الفترة الزمنیة الالزمة النحسارھا. 

إّن الـتجارة الـدولـیة لـ"إعـادة تـدویـر" الـنفایـات تـعني أنـھ مـن المسـتحیل مـعرفـة مـا إذا كـان یُـعاد تـدویـر الـمواد الـقابـلة إلعـادة 
ل إلـى مـواد أقـل قـیمة أو یـتم التخـلّص مـنھا أو تتسـّرب إلـى الـنظم الـبیئیة. حـالـیًا، یـزداد  الـتدویـر بـالـفعل أو مـا إذا كـانـت تُـحوَّ
اسـتخدام الشـركـات الـكبرى الـمصنِّعة للسـلع االسـتھالكـیة السـریـعة الـتداول لـلمواد الـبالسـتیكیة األحـادیـة االسـتخدام عـبر تـوّسـعھا 
إلـى أسـواق جـدیـدة فـي دول الـجنوب وتـسویـقھا لـمنتجات ُمـغلّفة بـمواد بـالسـتیكیة أحـادیـة االسـتخدام وبـحصص مـنفردة، وذلـك 

بھدف تقدیم تجربة فاخرة إلى المستھلكین من ذوي الدخل األدنى. 

9 غایر، ر.، جامبك، ج. ر.، الو، ك. ل.، 2017، إنتاج واستخدام كل البالستیك الذي یتم تصنیعھ ومصیره النھائي، مجلّة التقّدم العلمي، 19 تموز/
 .http://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700782.full ؛e1700782 ،7 یونیو 2017، الجزء 3، العدد

أقـل مـن 6٪ مـن الـعبوات الـمصنوعـة مـن الـبولـي إیـثیلین تـیرفـثاالت (PET)، وھـي الـمادة الـبالسـتیكیة األكـثر قـابـلیة إلعـادة الـتدویـر، یُـعاد تـدویـرھـا لـصنع 
أغـلفة فـي الـوالیـات المتحـدة. الجـمعیة الـوطـنیة لـموارد الـعبوات الـمصنوعـة مـن الـبولـي إیـثیلین تـیرفـثاالت (Napcor)، 2017، تـقریـر حـول أنشـطة إعـادة 

تدویر العبوات المصنوعة من البولي إیثیلین تیرفثاالت بعد استھالكھا في العام 2016؛ 
 .https://napcor.com/wp-content/uploads/2017/10/NAPCOR-APR_2016RateReport_FINAL.pdf 

10 المسـتویـات الـقصوى الـممكنة الـُمبلّغ عـنھا حـالـیًا إلعـادة تـدویـر األغـلفة الـبالسـتیكیة تـتراوح بـین 36٪ و53٪: فـعند تخـطي ھـذه النسـبة، تـصبح الـمواد 

الـبالسـتیكیة الـُمعاد تـدویـرھـا ذات جـودة مـتدنـیة جـًدا أو غـیر فـّعالـة مـن حـیث الـكلفة. دینكسـتات (2015)، قـدرة األغـلفة الـبالسـتیكیة عـلى الـمساھـمة فـي 
اقـتصاد دائـري یسـتخدم الـموارد بـفعالـیة. مـحاضـرة خـالل الـمؤتـمر الـدولـي حـول إعـادة تـدویـر واسـتخدام الـمواد الـبالسـتیكیة، Identiplast، رومـا فـي 29 
نـیسان/أبـریـل https://denkstatt.eu/publications .2015/. كـذلـك، فـإّن الـكثیر مـن مـنشآت إعـادة الـتدویـر ال تـصل إلـى مسـتویـي 36٪ و٪53 

الُمبلّغ عنھما.

11 شركة ماكنزي ومنظمة حفظ المحیطات (Ocean Conservancy) 2015، المرجع نفسھ.

https://denkstatt.eu/publications/
http://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700782.full
https://napcor.com/wp-content/uploads/2017/10/NAPCOR-APR_2016RateReport_FINAL.pdf


ھـذا الـتسویـق لـلمنتجات الـتي تحـمل عـالمـات تـجاریـة – سـواء أكـانـت أطـعمة أو مشـروبـات أو مسـتحضرات تجـمیلیة أو مـواد 
تـنظیف – الـُمغلّفة بـمواد بـالسـتیكیة أحـادیـة االسـتخدام یـحفّز اإلنـتاج الـمفرط واالسـتھالك الـمفرط ویـفاقـم أزمـة الـتلّوث 
الـبالسـتیكي إلـى حـّد بـعید. فـي الـمقابـل، فـإّن عـادة االسـتھالك الـمفرط تـزیـد مـن الـقلق الـذي یـتّسم بـھ نـمط الـحیاة الـمعاصـر ویـدفـع 
األفـراد إلـى الـشعور بـالـذنـب للتسـبّب بـتدمـیر الـكوكـب، وذلـك بـالـتزامـن مـع حـرمـانـنا مـن الـسعادة الـحقیقیة عـبر مـنعنا مـن عـیش 

حیاة أكثر إبداًعا وإرضاًء. 

فـي ضـوء مـا تـقّدم، یـنبغي فـضح الحـلول الـزائـفة الـتي تـقترحـھا الشـركـات والـحكومـات عـلى حـّد سـواء. فـقد حـان الـوقـت لـدفـع 
الشـركـات الـمصنّعة لـلمنتجات االسـتھالكـیة إلـى االلـتزام بـالحـّد مـن اعـتمادھـا عـلى الـمواد الـبالسـتیكیة األحـادیـة االسـتخدام 
واالنـتقال نـحو نـموذج تـجاري جـدیـد مـبني عـلى الـشفافـیة والحـلول الـحقیقیة الـتي تـشّكل جـزًءا مـن نـظام أكـثر اسـتدامـةً لـتغلیف 

المنتجات وعلى سیاسات تحّد من حجم النفایات والتلّوث. 

رسالة إلى الشركات الكبرى المصنِّعة للسلع االستھالكیة السریعة التداول: زبائنكم ینتظرونكم! 

حـان الـوقـت لـلتعامـل مـع الـواقـع. فـالـرغـم مـن أّن الـجھود الجـماعـیة والـفردیـة لجـمع األغـلفة الـبالسـتیكیة وإعـادة تـدویـرھـا ھـي 
جـھود مـھّمة وجـدیـرة بـالـثناء، إال أنـھا لیسـت الحـّل الـفعلي لـألزمـة. فـعلینا الحـّد مـن إنـتاج الـمواد الـبالسـتیكیة األحـادیـة االسـتخدام 
حـاًال وسـریـًعا. فـي ھـذا اإلطـار، عـلى الشـركـات الـكبرى الـمصنِّعة للسـلع االسـتھالكـیة السـریـعة الـتداول، كـونـھا مـن أبـرز 
المتسـبّبین فـي أزمـة الـتلّوث الـبالسـتیكي، تحـّمل مـسؤولـیة ھـذه الـمشكلة وإعـادة الـنظر فـي اعـتمادھـا عـلى الـمواد الـبالسـتیكیة 
األحـادیـة االسـتخدام. كـذلـك، عـلى ھـذه الشـركـات اآلن أن تـقوم بـأكـثر مـن التعھّـد بتحسـین عـملیات إعـادة الـتدویـر وااللـتزام بـالحـد 

من استعمالھا للمواد البالستیكیة األحادیة االستخدام والتخلّي عنھا نھائیًا على مراحل سنة بعد سنة. 

ال یـمكن تـحقیق ذلـك إال عـبر إلـغاء الـنموذج الـتجاري الـقائـم عـلى الـمنتجات االسـتھالكـیة واألغـلفة األحـادیـة االسـتخدام واعـتماد 
نظام جدید یسمح بإنتاج طرق تغلیف بدیلة بشكل مشترك، خصوًصا تلك القابلة إلعادة االستخدام وإعادة التعبئة. 

تـدعـو مـنظمة "غـریـنبیس" الشـركـات والـحكومـات والـمجتمع الـمدنـي إلـى دعـم عـملیة االنـتقال نـحو مسـتقبل خـاٍل مـن الـمواد 
البالستیكیة، عبر اتخاذ إجراءات فوریة لتسھیل التخلّي الكامل عن األغلفة األحادیة االستخدام لصالح أنظمة بدیلة. 

 



التوصیات األساسیة 

تـدعـو مـنظمة "غـریـنبیس" قـطاع السـلع االسـتھالكـیة السـریـعة الـتداول والشـركـات األخـرى إلـى اعـتماد الـنقاط األربـع الـتالـیة 
كأولویات في عملھا: 

التحـلّي بـالـشفافـیة – اإلفـصاح عـلنًا عـن كـامـل الـمعلومـات الـمتعلقة بـكمیة الـمواد الـبالسـتیكیة الـتي تسـتخدمـھا •
وأنواعھا؛ 

االلـتزام بـالحـّد مـن كـمیة الـمواد الـبالسـتیكیة – تحـدیـد أھـداف سـنویـة للحـّد مـن كـمیة الـمواد الـبالسـتیكیة األحـادیـة •
االستخدام، تمھیًدا للتخلّي عنھا تماًما على مراحل؛ 

التخـلّي فـوًرا عـن الـمواد الـبالسـتیكیة غـیر الـضروریـة والمسـبّبة ألخـطر الـمشاكـل الـبیئیة – الـبدء بـجھود الحـد مـن •
الـمواد الـبالسـتیكیة مـن خـالل التخـلّي عـن تـلك المسـبّبة ألخـطر الـمشاكـل الـبیئیة وغـیر الـضروریـة بحـلول نـھایـة الـعام 

2019؛ 

االسـتثمار فـي إعـادة االسـتخدام وأنـظمة الـتغلیف الـبدیـلة – االسـتثمار بـشكل فـّعال فـي إنـتاج عـبوات قـابـلة إلعـادة •
الـتعبئة واالسـتخدام وابـتكار أنـظمة تـغلیف جـدیـدة تحـّد مـن الـحاجـة إلـى الـمواد الـبالسـتیكیة األحـادیـة االسـتخدام قـدر 

اإلمكان.


