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 موجز جامع

ولئن كان البالســتیك یؤتي العدید من المنافع ووســائل الراحة،   باتت المواد البالســتیكیة ال غنى عنھا للحیاة الحدیثة.
الھائلة من البالـستیك التي تُنتج ثّم یُتَخلّص منھا تلحق الـضرر بالنظم اإلیكولوجیة مع ما یترتب عن ذلك فإن الكمیات  

ان في نھایة المطاف. المة األغذیة وصـحة اإلنـس وـس من مجموع    ٪۷۰ونحو    من آثار خطیرة على التنوع البیولوجي 
  من ھذه المواد. ٪۹بإعادة التدویر سوى  المواد البالستیكیة المنتجة ھي اآلن في شكل نفایات، ولم یُحظَ 

وفي العدید من األماكن في مختلف أنحاء العالم، یُساء التصرف في النفایات البالستیكیة، فتنتھي بھا الحال إلى مدافن 
اـیات المفتوـحة،   ات النـف ة للرـقاـبة، أو مكـب اـیات غیر الـخاضــــــع دـخل  النـف اـلك منفـت ار، أو  إلى    ھـن المحیـطات عبر األنـھ

ل عن   ة، أو تنتـق ائـی د والجزر.الممرات الـم اح أو الـم ة على  طریق الرـی البالســـــتیكـی ات  اـی النـف وال یقتصـــــر التلوث ـب
ــا إلى   ــب، بل یمكن أن یؤدي أیضــ المحیطات فحســ

 تلویث البیئات األرضـیة مثل التربة والمیاه الجوفیة.
ــم   ــتیك  ویتسـ ، فھو یعمر طویالً  بالمتانة  بطبعھالبالسـ

ات. اـی د أن یتحول إلى نـف ل حتى بـع ا  وع فال یتحـل دـم ـن
ات   اك لمـئ یصـــــل إلى المحیـطات، یمكن أن یبقى ھـن
ــنین، وبمرور الوقت یتفتت ویتحول إلى جزیئات  الس
بالســـــتیكیة دقیقة ونانویة، مما یجعل من الممكن أن  
تدخل إلى الـسلـسلة الغذائیة بـسھولة أكبر بـسبب ـصغر 

وفي نھایة المطاف ال یختفي البالســـتیك بل   حجمھا.
بمرور المحیطـــات  في  ظـــل   الوقـــت.  یتراكم  وفي 

االتجاھات الحالیة، من المتوقع أن تحتوي المحیطات  
ة  اـبل ـكل ثالـث ك في مـق على طن واـحد من البالســـــتـی

ماك بحلول عام   ، وبحلول عام ۲۰۲٥أطنان من األـس
ك أكثر من    ۲۰٥۰ ات البالســـــتـی ســـــوف تكون كمـی

 األسماك.  

ــباب التي تؤدي إلى حقیقة أن   وھناك العدید من األسـ
ة إـعادة دى     نســــــب دویر ال تتـع من ـكل أنواع    ٪۹الـت

  البالســتیك، لكن أھمھا ارتفاع تكالیف إعادة التدویر. 
باإلضــافة إلى ذلك، تحتوي بعض أنواع البالســتیك  و

على طبقات متعددة من أنواع مختلفة من البالسـتیك،  
ادة   ة إـع ل عملـی ا یجـع مواد أخرى، مـم ا  دمج فیـھ أو تـُ

كل خاص وبالتالي مك ورغم أن   لفة.التدویر معقدة بـش
ــتیكیة تحظى باھتمام   ــكلة التلوث بالمواد البالســ مشــ
عالمي متزاید، فإن االســتجابة الدولیة لھا تتســم حتى  

وتعود أوجھ القصــور في التصــدي   اآلن باالرتجالیة.
ــتیكیة إلى االفتقار إلى ما یكفي   للتلوث بالمواد البالسـ
ا   ــات والتكنولوجـی اســـ ة والســــــی من الوعي والمعرـف

 والتمویل.

نوتیــك؟ مبــادرة  في  مــا ھي  ھــدف مبــادرة نوتیــك  یتمثــل 
مســـاعدة الدول األعضـــاء في الوكالة على إدماج التقنیات  
ا  في جھودـھ ال النووي  دة من المـج ك المســـــتـم وتـل ة  النووـی

وتعتمد   الرامیة إلى التصــدي لتحدیات التلوث البالســتیكي.
مبادرة نوتیك على حافظة من المشــاریع البحثیة ومشــاریع 
التعاون التقني التي تضــطلع بھا الوكالة بشــأن إعادة تدویر  
اإلشعاعیة والرصد البحري  البالستیك باستخدام التكنولوجیا 
اء   ات االقتـف اســـــتخـدام تقنـی ـب ة  دقیـق اـل ة  البالســـــتیكـی للمواد 

ــألة مھمة  وتضـــع مباردة نوتیك الوكالة إ النظیري. زاء مسـ
ــتوى العالمي، أال وھي  ــغال على المسـ التلوث مثیرة لالنشـ

تیكیة وتجمع الوثیقة التي بین أیدینا ما یمكن   .بالمواد البالـس
أن تقدمھ الوكالة، وأین یمكن لھا أن تضـیف قیمة باسـتخدام  
من المـجال النووي،   والتقنـیات المســـــتـمدة  التقنـیات النووـیة 

التي تكمل الجھود الوطنیة    وتوضــح مجموعة من األنشــطة
الفعـل. ة ـب ة الجـارـی دولـی أحـدث   واـل ادرة إلى  د المـب وتســـــتـن

المعارف التقنیة والعلمیة واالقتصـــادیة حول ســـلســـلة قیمة 
وتسـعى   البالسـتیك واالنتقال إلى اقتصـاد دائري للبالسـتیك.

مـبادرة نوتـیك إلى إثراء الحوار وتوســـــیع نـطاـقھ مع اـلدول  
وھي تقدم  اعة والمجتمع المدني.األعضاء والشركاء والصن

رؤیة للحلول التي تطرحھا الوكالة للتصـــــرف في النفایات  
المحددة من تُنّفذ األنشـطة  وسـ أفضـل.البالسـتیكیة على نحو  

ــاریع  ــعتھا الوكالة مثل مشــ خالل طرائق التنفیذ التي وضــ
والمشــاریع البحثیة المنســقة وغیر ذلك من  التعاون التقني، 

 مجیة.األنشطة البرنا



۲ 

 

ــتدامة ــتخدامھ والتخلص منھ نموذٌج غیر قابل لالسـ ــتیك واسـ ھناك حاجة إلى نھج  .النموذج الخطي إلنتاج البالسـ
تخدام والتدویر والتجدید. ویبین التحلیل   عالمي یؤـسس القتصـاد دائري ویركز على أربعة مبادئ: التقلیل وإعادة االـس

اقتصــاد  مكّمل للتكنولوجیات القائمة وبالتالي التعجیل بالتحول نحوواألدلة أن التطبیقات النوویة قادرة على أداء دور 
اھمة العلوم والتكنولوجیا   .دائري للبالسـتیك اط المتخصـصـین، یكاد الناس یجھلون إمكانیة مـس ولكن فیما عدا في أوـس

حات المقدمة إلیجاد النوویین في حل مشـــــكلة النفایات البالســـــتیكیة، وبالتالي فإنھا نادراً ما تجد طریقھا إلى المقتر
للتطویر. وقــابلــة  مســـــتــدامــة  التقنیــات   حلول  علیھــا  تنطوي  التي  اإلمكــانــات  لجعــل  فقط  لیس  مطلوب  والتغییر 

النوویة معروفة على نطاق أوســـع، بل، واألھم من ذلك، أن تُطبق على نطاق أوســـع في الممارســـة  والتكنولوجیات 
ــتفادة من اإلمكانات الكاملة للدور ا ــتیكیة  العملیة لالســ لذي تؤدیھ التقنیات النوویة في الحد من أعباء النفایات البالســ

لكي یحدث ذلك، وعلى أســـاس العمل الســـابق والحالّي الذي تضـــطلع بھ الوكالة بشـــأن ھذه المســـألة، قامت  عالمیاً.
والتقنیات    الوكالة بتطویر مبادرة نوتیك من أجل مســـــاعدة الدول األعضـــــاء في الوكالة على دمج التقنیات النوویة

ــ األمر الذي  المستمدة من المجال النووي في جھودھا الرامیة إلى معالجة التحدیات المتمثلة في التلوث البالستیكي ـــ
  جعل إسھام الوكالة في حل ھذه المشكلة العالمیة أكثر وضوحاً.

مجاالت النشــاط: رصــد وتقییم   وما فتئت الوكالة تدعم البحوث في التقنیات النوویة وتمثُّلھا في مجالین رئیســیین من
وترقیتھا.   المواد البالستیكیة البحریة، وتدویر النفایات البالستیكیة/البولیمرات 

للحد من نفایات ، خصـائص ومیزات فریدة وبخاصـة أشـعة غاما والحزم اإللكترونیة، وتوفر التكنولوجیا اإلشـعاعیة
وبالتالي ســــد الفجوات التكنولوالبالســــتیك والبولیمرات القائمة في التعامل مع النفایات.،  ومن الممكن أن یعالج   جیة 

الســـائدة، من خالل الســـماح للفرز الفعّال للنفایات   التشـــعیع تحدیات الفرز التي تواجھھا أســـالیب التدویر المیكانیكیة 
ویمكن اـستخدام   متھا.المواد البالـستیكیة المدّورة وتحـسین قیالبالـستیكیة بتلقیم تدفقات التدویر، وبالتالي تحـسین جودة  

ــو والربط في  ــتیكیة إلى منتجات أخرى، مثل مواد الحشـ ــعاعیة لتحویل أو إعادة تدویر النفایات البالسـ التقنیات اإلشـ
ــتحداث مواد خام  مجال البناء. ــغر السـ ــتیكیة إلى مكونات أصـ البالسـ ــیر البولیمرات  ــتخدامھا لتكسـ ومن الممكن اسـ

كما یمكن   التلقیم، مع إضـــــافة بولیمرات بِكر (مثل البولیمرات غیر المعاد تدویرھا) أو بدونھا.كیمیائیة إلنتاج مواد  
ــتیكیة القائمة على البترول ببولیمرات أحیائیة قابلة   ــتبدال المواد البالسـ ــتیكیة عن طریق اسـ الحد من النفایات البالسـ

اإلشــعاعیة عملیات إنتاج    عالوة على المســتحث بالتشــعیع.  للتحلل األحیائي باســتخدام التماثر ذلك، تتیح التكنولوجیا 
وإعادة تدویر أكثر رفقاً بالبیئة، مما یقلل من اسـتخدام المواد المضـافة والمذیبات التي یمكن أن تكون ضـارة، فضـالً  

  عن توفیر الطاقة.

البر، وھناك نقص في  والمحیطات ھي المســتودع النھائي لمعظم المواد البالســتیكیة غیر المعاد تدویرھا القادمة من
وثمة حاجة إلى بیانات أكثر دقة لتقییم   .في المحیطاتالمعرفة والفھم بـشأن كمیات المواد البالـستیكیة الدقیقة وتأثیرھا  

ــكل جزءاً من االتأثیر الذي تخلفھ المو ــتیكیة الدقیقة والملوثات المرتبطة بھا على الكائنات البحریة التي تشــ د البالســ
ة العالمیة، بما في ذلك األغذیة البشریة، وبالتالي على صادرات المأكوالت البحریة، وسالمة األغذیة، السلسلة الغذائی

دقة ال مثیل لھا، وتكمل التقنیات التقلیدیة في اقتفاء كمیات وتوزیع المواد   وتقدم التقنیات النظیریة وصــحة اإلنســان.
ــتیكیة النانویة والدقیقة في البیئة   ــویر وعدادات غاما وبیتا   البحریة.البالســ وتتمتع المقتفیات النظیریة وتقنیات التصــ

وتوفر ـھذه التقنـیات    بـقدرات فرـیدة لتقییم ـتأثیرات المواد البالســـــتیكـیة اـلدقیـقة والـنانوـیة على الـكائـنات الحـیة البحرـیة.
فصــیل عن األعضــاء واألجھزة  عالمات مھمة لدراســة ســمیة المواد البالســتیكیة على الكائنات الحیة، والكشــف بالت

المتأثرة، والـسماح باقتفاء التركیز الـسمي الفعلي واحتمال انتـشاره في الـسالـسل الغذائیة التي یمكن أن تؤثر في نھایة  
  المطاف على البشر من خالل استھالك المأكوالت البحریة.

 



۳ 

 

ــغیلھا. بمختبرات بیئیةوتحتفظ الوكالة   ــا وموناكو وتقوم بتشـ ــجل حافل فیما یتعلق بإجراء ولل في النمسـ مختبرات سـ
إلى   فضـــــال عن نقل التقنیات النوویة المثبتة  وتوفیر خدمات التدریب والتحلیل،  عملیات البحث والتطویر التطبیقیة، 

ــد البیئي. ــاء في میدان الرص ــطة البحث والتطویر ھذه لیس فقط في مختبراتھا   الدول األعض ــطلع الوكالة بأنش وتض
بل أیضــا من خالل شــبكاتھا البحثیة الموســعة،    –ما یحقق للوكالة التفرد ضــمن منظومة األمم المتحدة    –الخاصــة  

ــات أكادیمیة ومختبرات مرجعیة في جمیع أنحاء العالم. ــس ــات بحثیة، ومؤس ــس وھي تقوم بذلك من  المؤلفة من مؤس
 نة معھا.خالل برنامجھا الخاص بالمشاریع البحثیة المنسقة وخطط المراكز المتعاو

التقنيوـتدعم الوـكاـلة، من خالل   والمـعارف في مـجال  برـنامجـھا للتـعاون  ، البـلدان لبـناء الـقدرات ونـقل التكنولوجـیات 
اإلشــعاعیة والرصــد البحري، وغیر ذلك. مشــروعا من مشــاریع التعاون    ٤۰ویوجد حالیا ما یزید على   التكنولوجیا 

فیذھا ذات العالقة بتكنولوجیات اإلشـــعاع والرصـــد البیئي فیما یتصـــل  التقني الوطنیة واإلقلیمیة الجاریة/المزمع تن
  بالمحیطات.

بما في ذلك تلك التي   وتســتخدم النماذج االقتصــادیة والمالیة لتقدیر المســاھمة التي یمكن أن تقدمھا التكنولوجیات، 
ــتیك. ــاد دائري للبالســ ــتند إلى الحلول النوویة، بغیة التعجیل باالنتقال إلى اقتصــ على وقد طبق النھج المنھجى   تســ

الناجمة عن اـستخدام تكنولوجیات التـشعیع بما یكمل عملیات   مـستویین: أوالً، یقوم تحلیل مقارنة لتدفق النقد المكاـسب
]،  P2O(  ]۱وثانیا، باستخدام نموذج انتقال البالستیك إلى المحیط (  إعادة التدویر الحالیة (الكیماویة و/أو المیكانیكیة)؛

ع بغرض تحلیل مخزونات وتدفقات البالســتیك والنفایات البالســتیكیة على مســتوى عالمي، أُْجري تحلیل   الذي ُوضــِ
دة. دـی الـج ات  ال التكنولوجـی إدـخ ا  یؤتیـھ ة التي  المحتمـل د  اعي لتقییم الفواـئ ــاس قـط ة   على أســـ "القیـم ذا النھج  دّر ـھ ویـق

تطیع التقنیات النوویة والتقنیات المـس اس المنطقي  المضـافة" التي تـس تمدة من المجال النووي أن تجلبھا وتقدم لنا األـس
لربط المختبرات باختبار تكنولوجیا إعادة تدویر البالســــتیك ومبادرات التثبت مع برامج التعاون التقني، األمر الذي 

 یقلص الفارق الزمني في نقل التكنولوجیا ویزید من كفاءة جھود وفعالیتھا.

ــتعمل المبادرة إلى اإل ــیع نطاق تطویر تقنیات موثوقة وفعالة من حیث التكلفة لتقییم كمیات وسـ المواد  معان في توسـ
ــتیكیة البحریة ــلھا وآلیات نقلھا   البالسـ من حیث المكان والزمان وتقییم طابعھا، من أجل اكتســـاب فھم أفضـــل ألصـ

حدید المواد البالسـتیكیة  ویشـمل ذلك وضـع بروتوكوالت موحدة منسـقة لت فضـالً عن مصـیرھا وما سـتخلفھ من آثار.
الدقیقة في العینات البیئیة، والتقنیات التحلیلیة التي تتماـشى مع أفـضل الممارـسات والعلوم المتطورة، وتدریب العلماء  

 والتقنیین على استخدامھا.  

رات الوطنیة  المســتخدمة في إعادة تدویر النفایات البالســتیكیة في المباد تقنیات اإلشــعاعیةالوســتدمج مبادرة نوتیك  
ة. المـی والـع ة  دویر   واإلقلیمـی دة إلـعادة ـت ام محـطات راـئ ة على نـطاق المختبرات الطریق أـم د األنشــــــطة الـجارـی وتمھـّ

ــعاعیة إلعادة تدویر   اإلشــ ــتخدام التكنولوجیات  ــتیك لتحدید الحجم والطاقة والموازنات المالیة المرتبطة باســ البالســ
 إلى دلیل المبدأ والخبرة المكتسـبة من المحطة/المحطات الرائدة، سـوف تُرفع واسـتناداً  النفایات البالسـتیكیة المختلفة.

في محطات إیضاحیة واسعة النطاق إلعادة تدویر النفایات البالستیكیة.   درجة استخدام ھذه التكنولوجیا 

ــتیكي العالمي نھجاً متكامالً وشـــامالً ال یمكن ــتدام للعبء البالسـ  تحقیقھ إال  ویتطلب التوصـــل إلى حل شـــامل ومسـ
ــراكة ومن الضــــروري العمل في إطار المبادرات الوطنیة   مع الھیئات التي لھا دور تكمیلي وتحظى بالخبرة. بالشــ

  طري. واإلقلیمیة والدولیة القائمة، بما في ذلك الشــراكات بین القطاعین الخاص والعام، على الصــعیدین العالمي والقُ 
اـنات األمم   ددة األطراف، والمؤســـــســـــات الخیرـیة،  ویشــــــمل ذـلك التـعاون مع كـی ة المتـع ائـی المتـحدة، والبنوك اإلنـم

والشـــراكات القائمة على نطاق واســـع، بما في ذلك منصـــات أصـــحاب المصـــلحة المتعددین، والقطاع الخاص، 
ات العلمیة والبحثیة. ـس ریكاً بالغ األھمیة في االنتقال إلى اقتصـاد دائري قا والمؤـس ئم وـسوف یكون القطاع الخاص ـش



٤ 

 

ات تمكینیة وبیئة قانونیة داعمة. یاـس ومن ھنا، فمن الضـروري  على تدابیر حكومیة قویة وتحقیق الملكیة من خالل ـس
ومع المؤســســات وجمعیات   بین القطاعین العام والخاصأن تتعاون الوكالة مع الشــراكات الرفیعة المســتوى القائمة  

لبالـستیكیة والـصناعات التي تقوم بإعادة تدویر البالـستیك أو  القطاع الخاص، وكذلك مع الـشركات المنتجة للمنتجات ا
التي ھي تعتبر من المســتخدمین الرئیســیین لھذه المنتجات الختبار وتطبیق جدوى وفعالیة اإلشــعاع في إعادة تدویر  

  البالستیك وتوسیع نطاق الحلول المقترحة.

وإعادة تدویر البالستیك ــــ متشابكان منطقیاً، حیث أن والمكونان الرئیسیان في مبادرة نوتیك، وھما الرصد والتقییم  ،
ــتیك. في التلوث بالمواد البالسـ ــكلة العالمیة المتمثلة  ــھم في حل المشـ المكونین ال  أي من  أن تنفیذبید  كالً منھما یسـ

ذ اآلخر. ذین المكونین،    یتوقف على تنفـی بین ـھ ادل  اد المتـب ذي ال یعني االعتـم اـل اط  ذا االرتـب ـھ ار  ومع أـخذ في االعتـب
ویوفر ھذا النھج میزة تیســــیر تنفیذ أنشــــطة معینة وفقا لمدى توفر الموارد، مع إتاحة  .نھًجا معیاریًاتتبنى المبادرة  

ویجري حالیا   وأفـضلیاتھم وأولویاتھم.  الفرـصة للمانحین والـشركاء للمـشاركة في أنـشطة محددة مرتبطة بموـضوعھم
 تنفیذ العدید من األنشطة المتصلة بالبالستیك.

، مثل مـشاریع طرائق التنفیذ الراـسخة لدى الوكالةوتنفذ المبادرة اآلن وفي المـستقبل باـستخدام مجموعة متنوعة من 
والمشاریع البحثیة المنسقةالتعاون التقني    یة.، وغیر ذلك من األنشطة البرنامج، 



٥ 

 

  السیاق االستراتیجي -۱
  التحدي المتعلق بالتنمیة -۱-۱

 وصف التحدي الذي تشكلھ المواد البالستیكیة

  یشــكل البالســتیك ســمة ال غنى عنھا في الحیاة الحدیثة، بل ربما یكون أكثر المواد اســتخداماً على مســتوى العالم. 
ونظراً ألن البالســــتیك متین بطبعھ، وغیر مكلف في إنتاجھ، فقد أحدثت المواد البالســــتیكیة تحوالً في عالمنا خالل 

ــ ۱٥۰الــــ ومما ال شك فیھ أن  نتاجھا على نطاق واسع.إعاماً منذ بدأ    ۷۰عاما منذ اختراع البولیمرات الصناعیة والــ
من الضــرر الذي یلحق بھا أثناء المرور العابر، ومن التلوث أو    للبالســتیك فوائد كثیرة: فھو یحمي المنتجات الھشــة

ــالمة األغذیة؛  ــین سـ ــوء، مما یؤدي إلى تحسـ ــرار الناجمة عن الرطوبة أو الكائنات الدقیقة أو الضـ غیره من األضـ
نھ یســاعد  وتحفظ المواد البالســتیكیة المنتجات لفترات أطول، مما یقلل من النفایات؛ ونظًرا لخفة وزن البالســتیك، فإ

ومع ذلك، فإن انتشــار البالســتیك في كل   على توفیر الوقود أثناء النقل لمســافات طویلة، مما یجعل النقل أكثر كفاءة.
تیكیة التي یجري  مكان ھو الذي خلق تحدیاً عالمیاً متنامیاً. وتبین البیانات العلمیة أن الكمیات الھائلة من المواد البالـس

بالنُظم اإلیكولوجیة والموارد الطبیعیة، مع ما ینطوي علیھ ذلك من آثار خطیرة على  إنتاجھا والتخلص منھا تضـــــر
 ].۲التنوع البیولوجي وسالمة األغذیة وصحة اإلنسان [

 االقتصاد الخطي ونطاق التلوث بالمواد البالستیكیة وتأثیره

تیكیة وا۲۰۱۷في عام  أن إنتاج المواد البالـس تخدامھا ومصـیرھا أن ما یزید عن  ، قدر أول تحلیل عالمي أُجري بـش ـس
ملیار طن متري من  ٦٫۳ویبلغ ذلك   –من كل المواد البالســــتیكیة المنتجة حتى اآلن أصــــبحت من النفایات    ۷۰٪

ــ  – ملیار طن مترى ۸٫۳إجمالي   وفي ظل االتجاھات الحالیة،   .]۳[ حتى اآلن  ٪۹ولم تتجاوز نسبة إعادة التدویر الــ
ــتیك في مقابل كل ثالثة أطنان من األســـماك بحلول عام من المتوقع أن تحتوي المحی طات على طن واحد من البالسـ

وفي العدید من  .]٤[  ـسوف تكون كمیات البالـستیك أكثر من األـسماك في البیئة البحریة  ۲۰٥۰، وبحلول عام  ۲۰۲٥
النفایات البالســـتیكیة وینتھي بھا األمر إلى مدافن نفایات غیر في األماكن في مختلف أنحاء العالم، یُســـاء التصـــرف 

ــعة  یدخل جزء كبیر منھا إلى المحیطات إما عبر األنھار والممرات   كلرقابة أو في مكبّات مفتوحة، ومن ھنالخاضــ
تتعرض غیر أن للنفایات البالســتیكیة آثار أیضــا على األراضــي، حیث  المائیة األخرى أو تحملھ الریاح إلى ھناك.

  التربة أو المیاه الجوفیة للتلوث.

ذلك أنھ عند دخولھ إلى المحیط یصــبح من الممكن أن یظل  والعمر الطویل، ویعني  المتانة  طبعھ بالبالســتیك بویتســم 
یة  وبمرور الوقت، یتقطع ویتحول إلى مواد بالسـتیكیة دقیقة ونانویة، یمكنھا دخول الكائنات الح ھناك لمئات السـنین.

  ۱٥۰ویقدر أن أكثر من  وفي نھایة المطاف ال یختفي البالستیك بل یتراكم ال سیما في المحیطات. والسلسلة الغذائیة.
 ].٥[ ۱۹٥۰ملیون طن متري من البالستیك قد وصلت إلى المحیطات منذ عام 

ال [ومن المعروف أن التلوث بالمواد البالســـتیكیة یؤثر بشـــكل خاص على النظم اإلیكولوجیة   ].٦بحریة وحیواناتھا 
وتتناول   ویمثل التأثیر المحتمل للمواد البالســتیكیة على صــحة اإلنســان موضــوعاً لمجموعة واســعة من الدراســات.

العدید من ھذه الدراـسات االـستھالك البـشري من المواد البالـستیكیة الدقیقة عبر الـسلـسلة الغذائیة، والتأثیرات الـضارة  
حتى اآلن، لیس ھناك أي دلیل علمي مباشـر یشـیر إلى أن و  ل تراكم اإلضـافات السـامة.المحتملة للبالسـتیك من خال

غیر أن التلوث البالـستیكي لیس مـشكلة بیئیة وـصحیة و المواد البالـستیكیة الدقیقة تـضر بـصحة اإلنـسان بـشكل مباـشر.
والبنیة  بشـریة فحسـب، بل ھو أیضـا تحٍد إنمائي واجتماعي اقتصـادي رئیسـي یمكن أن یؤثر على  التنوع البیولوجي 

 األساسیة والسیاحة وسبل العیش في قطاع مصائد األسماك.



٦ 

 

 

 
 

 معادلة الكلیة للنفایات البالستیكیة: أین ینتھي المطاف بالمواد البالستیكیة؟ال  -۱ الشكل
 ])۳المرجع [ ،.LAW, K.L، و.JAMBECK, J.R، و.GEYER, R   (المصدر:

 

البالسـتیك حتى اآلن یتبع إلى حد كبیر نموذجاً خطیاً یتمثل في "خذ، اصـنع، إرِم"، وھو یعني رمي وقد ظل اقتصـاد 
وعلى الرغم من األھمیة الـضخمة التي یتـسم بھا البالـستیك   ء الغرض األـصلي.االبالـستیك حالما یـصبح غیر مفید ألد

تخیم علیھا اآلن وطأة التأثیرات الضــارة والعوامل  بالنســبة لالقتصــاد العالمي، فمن الواضــح أن فوائده العدیدة باتت 
ــتیكیة. ــلبیة التي تنطوي علیھا النفایات البالسـ ونتیجة لھذا، حظرت العدید من البلدان أنواعاً معینة من  الخارجیة السـ

اً،  إلى عبء النفایات البالســتیكیة العالمي القائم حالی ۱۹-وســوف تضــیف جائحة كوفید البالســتیك أحادي االســتخدام.
وذلك بسـبب الزیادة الحادة في الطلب على المنتجات البالسـتیكیة أحادیة االسـتخدام مثل المعدات الوقائیة الشـخصـیة، 

 وغیر ذلك من المواد البالستیكیة األحادیة االستخدام المستخدمة نتیجة العتبارات الصحة والنظافة الشخصیة.

 اآلثار الجنسانیة المتباینة

كما ھي الحال مع األنواع   –یختلف مدى تأثر الفئات المختلفة في المجتمع بالتلوث الناجم عن النفایات البالســـــتیكیة  
وھكذا، فإن  وفقاً لخصـــائص من قبیل الجغرافیا، والثروة، والســـن، والنوع الجنســـاني. –األخرى من التلوث البیئي  

ســتیك وآثاره وتأثیره، أمر مھم لمراعاة الجوانب المختلفة لآلثار تحلیل النوع الجنســاني، عند تناول اقتصــادیات البال
واالنتقال إلى اقتـصاد دائري للبالـستیك عملیة معقدة تتطلب   المتعددة للتلوث بالمواد البالـستیكیة على النـساء والرجال.

تیكیة. لة القیمة البالـس لـس اركة جمیع أصـحاب المصـلحة على طول ـس أال یقتصـر األمر  ولذلك، من األھمیة بمكان   مـش
على تلبیة االحتیاجات المحددة للمرأة بل أیـضاً تلبیة احتیاجات الفئات الـضعیفة أو المھمـشة األخرى في المجتمع التي  

  تتأثر بالتلوث الناجم عن النفایات البالستیكیة.



۷ 

 

 سوء إدارة استخدام البالستیك وسوء التصرف في النفایات البالستیكیة

ي إنتاج البالـستیك عن عوامل متعددة، مثل النمو الـسكاني وزیادة الدخل، لكن الـسبب األبرز ھو نجم االرتفاع الحاد ف
في المائة من كل كمیات البالســتیك غیر المصــنوع من األلیاف   ٤۲ویســتخدم  تنامي اســتخدام التغلیف البالســتیكي.

ومن بین كل أنواع البالسـتیك   خلص منھا.إلنتاج مواد التغلیف، التي تسـتخدم لمدة سـنة أو أقل، في المتوسـط، قبل الت
  ٪٦۰، وتُُخلِّص من ٪۱۲فقط، بینما أحرق   ٪۹، أُعید تدویر ما نســـبتھ  ۲۰۱٥و  ۱۹٥۰المنتجة في الفترة بین عامي 

 ).۱(انظر الشكل   ].۳في مدافن النفایات أو في البیئة، والباقي مخّزن/قید االستخدام [

ــاملة ع ــتة عقود ونصـــف العقد.وتقدم ھذه األرقام صـــورة عالمیة شـ ــا أن  لى مدى سـ ومع ذلك، من الواضـــح أیضـ
التصــرف في النفایات البالســتیكیة، وعلى وجھ التحدید إعادة تدویر البالســتیك، یظھر تباینات حســب المناطق ومع 

الدخل المرتفع  على ـسبیل المثال، اـستمرت معدالت إعادة تدویر البالـستیك في العدید من البلدان ذات و  مرور الوقت.
في االرتفاع بشــكل مضــطرد منذ أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشــرین، وكانت في بعض الحاالت تتجاوز 

في حین أن العدید من البلدان األكثر فقراً لم تصـل بالكاد إال إلى معدالت إلعادة تدویر للبالسـتیك بنسـبة    ٪۳۰نسـبة  
المنخفض والمتوـسط، فإن معدالت إعادة تدویر البالـستیك غیر معروفة جیدا،   وبالنـسبة للبلدان ذات الدخل ].۷[  ۱۰٪

ولكن یمكن أن یتوقع أن تكون كبیرة على األـقل في البالد التي یوـجد فیـھا نـظام غیر رســـــمي فـعال للتصـــــرف في 
 ].۸النفایات البالستیكیة [

في النفایات الصــلبة الموجودة في مراحل وبالنســبة للمصــادر البریة للتلوث بالبالســتیك، فإن تحســین نظم التصــرف 
دورة حیاة المنتجات وجمعھا وإعادة تدویرھا أمر أســاســي لحل المشــكلة، ال ســیما في البلدان ذات الدخل المنخفض  

وطبقاً لبرنامج األمم المتحدة للبیئة، ال یتجاوز متوســــط التغطیة بعملیات جمع النفایات في البلدان ذات  والمتوســــط.
، وفي الـشریحة  ٪٦٤، وتـصل النـسبة في الـشریحة الدنیا من البلدان ذات الدخل المتوـسط  ٪۳٦فض نـسبة  الدخل المنخ

  ٪۱۰۰، وفي البلدان ذات الدخل المرتفع تقارب النـسبة  ٪۸۲العلیا من البلدان ذات الدخل المتوـسط تـصل النـسبة إلى  
یة لتحقیق معدالت عالیة من إعادة تدویر ال ].۹[ یة موثوق بھا  ومن العوامل الرئیـس اـس تیك وجود نظم وھیاكل أـس بالـس

 وشاملة للتخلص من النفایات في ظل وجود لوائح  تشجع على إعادة التدویر.

ــرف في  ــتخدامھ یختلف كثیراً من بلد إلى آخر، اعتماداً على نظام التصــ ــتیك بعد اســ وبالتالي فإن ما یحدث للبالســ
النفایات البالـستیكیة بـشكل مناـسب، ـسواء من خالل إعادة التدویر أو   وبالتالي إْن لم یُتخلص من النفایات المعمول بھ.

ــوف ینتھي بھا المطاف إلى البیئة عاجالً أم آجالً. ــكل منظم، فس وبدون اتخاذ أي إجراء،  الحرق أو طمر النفایات بش
وحتى   .۲۰٤۰حلول عام  فقد تتضـاعف كمیة النفایات البالسـتیكیة التي تدخل إلى المحیطات إلى ثالثة أمثالھا تقریباً ب

ــتیكي، فإن  ــناعة بالحد من تدفق التلوث البالسـ في حال نُفِّذت بالكامل االلتزامات الحالیة من جانب الحكومات والصـ
 ].۱۰[ ٪۷ھذا لن یؤدي إال إلى خفض سنوي لتسرب البالستیك إلى المحیطات بنسبة تقترب من 

ویره من كل كمیات البالســتیك المنتجة حتى اآلن ال تتجاوز وھناك العدید من األســباب التي تجعل نســبة ما أعید تد
؛ ویرتبط أحد أكثر األســباب أھمیة  بتكالیف االنتقال من اقتصــاد بالســتیكي خطي إلى اقتصــاد دائري، حیث ال ۹٪

تكالیف  ویتطلب ھذا التغییر   یعتبر البالســتیك المســتغنى عنھ من القمامة، بل یعتبر من الموارد والمواد الخام المھمة.
تثمار عالیة وبیئة تمكینیة أكثر مواتاة [ تیكیة أكثر تعقیداً  و  ].۱۱اـس بیل المثال، تعد إعادة تدویر النفایات البالـس على ـس

من إدارة النفایات التقلیدیة ومعالجتھا، إذ إنھا تتطلب التجمیع والفرز بشــكل منفصــل، مما یؤدي إلى تكالیف إجمالیة  
وترتبط العواـمل المثبـطة األخرى التي تفســــر   لمواد األخرى مـثل الزـجاج أو الورق.أعلى من أنظـمة إـعادة ـتدویر ا

انخفاض معدالت إعادة تدویر البالسـتیك بالمیزات المادیة لبعض أنواع البالسـتیك، والتي قد تكون مثالً رقیقة بشـكل  
ة  مختلـف ددة من أنواع  ات متـع اس أو األفالم، أو التي تحتوي على طبـق ك فھي  ـخاص، مـثل األكـی ذـل وـل من البولیمرات، 



۸ 

 

ــكل خاص عند إعادة تدویرھا. ــعبة و/أو مكلفة بشـ ــتیك صـ ــكل انخفاض معدالت إعادة تدویر العبوات البالسـ ة  ی ویشـ
ملیار دوالر أمیركي   ۱۲۰إلى    ۸۰خســارة اقتصــادیة ھائلة: حیث تقدر قیمة المواد المفقودة ســنویاً بما یتراوح بین  

]۱۲.[ 

 حتى اآلن نتائج الجھود الدولیة -۱-۲

بل إن األمر یتطلب توجھاً    من الواضح أن النموذج الخطي إلنتاج البالستیك واستخدامھ والتخلص منھ لیس مستداما.
ــاد  ــیاق تعمل مبادرة نوتیك على تأســــیس اقتصــ مختلفاً، كما تجلى في مبادرات العدید من المنظمات، وفي ھذا الســ

تیك والتركیز على  تخدام، وإعادة التدویر، والتجدید.دائري للبالـس وإعادة االـس وتتضـمن    "الخطوات األربع": التقلیل، 
عناصــر مفھوم "الخطوات األربع" حوافز اقتصــادیة إلعادة اســتخدام وإعادة تدویر البالســتیك، والحد من تســرب  

تیك من مو اء التصـرف فیھا إلى البیئة، ووقف إنتاج البالـس تیكیة التي یـس تخدام النفایات البالـس اد التلقیم األحفوریة باـس
ـعدد كبیر من الجـھات الـفاعـلة التي تســـــتـغل ـكل    مواد تلقیم ـبدیـلة ـقابـلة للتـجدـید. ویتطـلب ذـلك جھوداً طموـحة یـبذلـھا 

  التكنولوجیات المتاحة على أفضل وجھ.

وساط العلمیة بل أیضا  وقد أصبح التلوث البالستیكي قضیة ذات أھمیة بیئیة عالمیة، واجتذب االنتباه لیس فقط من األ
ة من   ].۱۳من الحكوـمات [ الالزـم دابیر  اذ الـت الفـعل في اتـخ الم ـب دان في مختلف أنـحاء الـع دأت البـل وفي واقع األمر، ـب

وزیادة إعادة تدویر البالستیك. ویواكب ھذه الجھود    خالل تبني سیاسات وبرامج وطنیة للحد من النفایات البالستیكیة 
ــتیكیة.عدد كبیر من المبادرات ا ــأن النفایات البالسـ وتتطلب معالجة التلوث الناجم عن النفایات    إلقلیمیة والعالمیة بشـ

البالسـتیكیة، شـأنھا في ذلك شـأن المشـاكل البیئیة العالمیة األخرى، التعاون من مجموعة واسـعة من الجھات الفاعلة 
والمحلیة. المطاف، تظل الحكومات ھي التي تشـــــكل    ولكن في نھایة  على المســـــتویات الدولیة واإلقلیمیة والوطنیة 

المحرك الرئیـسي لمعالجة المـشكلة، نظراً لمـسؤولیتھا عن التنظیم الرقابي لألمور الـسیاـسیة واالجتماعیة واالقتـصادیة  
 على المستوى المحلي وفي مواجھة الدول األخرى.

مـیة إلى الـحد من التلوث ـبالنـفاـیات وتمـثل البیـئة الســــــیاســــــیة والرـقابـیة ـعامال ـحاســــــما في تـحدـید نـجاح الجھود الرا
البالـستیكیة عن طریق التـشجیع على خفض اـستخدام البالـستیك البكر، وزیادة حـصص إعادة التدویر، وزیادة الطلب  

وحتى في حال أمكن الوفاء بااللتزامات الحكومیة والصـناعیة الحالیة، فإن االنخفاض   على البالسـتیك المعاد تدویره.
إلى المحیطات سـوف یكون بنسـبة  المحتمل في تسـرب ا )، مقارنة بسـیناریو  ٪۱فقط (± ٪۷لمواد البالسـتیكیة سـنویاً 

اد [ ــاد   ].۱۰العـمل على الوـجھ المعـت ویتلخص ـما ھو مطلوب اآلن في إـحداث تغییر في النـظام واالتـجاه نحو اقتصـــ
ــرف ف ــاء التص ــتیك الذي یُس ــتیك، بحیث تتقلص إلى حد كبیر كمیة البالس یھ أو یتخلص منھ، وذلك من دائري للبالس

ولكي یحدث   خالل الحد من الطلب على البالســتیك باالســتعاضــة عنھ بالمواد البدیلة وزیادة معدالت إعادة التدویر.
 ذلك البد من توفیر الحوافز المناسبة، وتحقیق المزید من االبتكار، واستثمار رأس المال المطلوب.

 والرقابیةوالفجوات في األطر السیاسیة  االنجازات

صكا من صكوك السیاسات العامة في الفترة ما بین عام   ۳۲۲، اعتُمد نحو ۱وفقا لقائمة السیاسات المتعلقة بالبالستیك
بھدف صـــریح یتمثل في معالجة التلوث البالســـتیكي؛ ومن بین ھذه الصـــكوك، كان   ۲۰۱۹ومنتصـــف عام    ۲۰۰۰
وكانت ھذه األدوات الســیاســیة ذات  ].۱٤دون وطني [ ۹۹وطنیا و ۱٥۱صــكا إقلیمیا و ٤۳صــكا دولیا و   ۲۹ھناك 

طابع رقابي أو اقتصــادي أو إعالمي وتشــیر إلى مختلف الطرائق المســتخدمة في معالجة التلوث البالســتیكي، على 
ـسبیل المثال، وـضع خطط لخفض البالـستیك، وتطویر عملیات إنتاج جدیدة أو تحـسین عملیات اإلنتاج الحالیة، والحد  

 
 . ,inventory-policy-https://nicholasinstitute.duke.edu/plasticsDUKE UNIVERSITY, Plastics Policy Inventory (2020)انظر  ۱



۹ 

 

دام البالســتیك، وحظر بعض المنتجات، وحصــص إعادة التدویر، واإلعانات، وخطط النقد مقابل اإلعادة،  من اســتخ
   والضرائب، وما إلى ذلك.

  الصكوك والمبادرات الدولیة

ــعید الدولي في الغالب غیر ملزمة قانونا. على الص ــكوك المعتمدة  ــبحت ھذه األدوات أكثر   الص وبمرور الوقت، أص
وركزت الصـكوك باألحرى على الرصـد  وتحدیداً في نطاقھا، مسـتھدفةً على وجھ التحدید التلوث البالسـتیكي.تعقیداً  

وتتضــمن التوصــیات الموضــوعة على الصــعید    الطوعي وعلى دعوة الدول إلى وضــع خطط عمل وطنیة وتنفیذھا.
البالســـتیكیة وتنظیفھا؛ وحمالت   الدولي في معظمھا إجراءات رقابیة تشـــجیعیة فیما یتعلق بالتصـــرف في النفایات

التثقیف والتوعیة؛ والحوافز االقتصـادیة على تحسـین التصـرف في النفایات البالسـتیكیة؛ وفرض مثبّطات اقتصـادیة  
  على البالستیك األحادي االستخدام.

على الصــعید الدولي على اعتماد صــكوك   ومن  بعینھا.وال یقتصــر العمل على مكافحة التلوث بالنفایات البالســتیكیة 
وااللتزام العالمي لمؤســـســـة إلین ماك آرثر  أمثلة ھذه المبادرات التحالف من أجل وضـــع حد للنفایات البالســـتیكیة، 
باقتصادیات جدیدة للبالستیك بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبیئة، والشراكة العالمیة للعمل بشأن البالستیك تحت 

والمیثاق بشـأن المواد البالسـتیكیة في المحیطات التابع لمجموعة الدول السـبع،  ضـیافة المحفل االقتصـادي العالمي  ،
وأعلنت األمم   وإطار عمل مجموعة العشــرین بشــأن تنفیذ اإلجراءات الخاصــة بإلقاء النفایات البالســتیكیة في البحر.

رامـیة إلى تنكیص دورة ) ـلدعم الجھود ال۲۰۳۰-۲۰۲۱المتـحدة عـقد علوم المحیـطات من أـجل التنمـیة المســــــتداـمة (
التدھور في صـحة المحیطات وجمع أصـحاب المصـلحة المعنیین بالمحیطات في شـتى أنحاء العالم خلف إطار عمل 

 ].۱٥مشترك [

ل   ة مـث ة دولـی ات حكومـی ا منظـم دان، وترأس معظمـھ دة بـل ـع ادرات في  ذه المـب ـھ ل معظم  دة،  وتعـم ات األمم المتـح ھیـئ
قلیمیة والتنســــیقیة (على ســــبیل المثال برنامج األمم المتحدة للبیئة، والبنك الدولي،  وأمانات االتفاقیات، والمراكز اإل

  ، تلیـھا المنظـمات غیر الحكومـیة، وقـطاع األعـمال والصــــــناعة. ومنظـمة التـعاون والتنمـیة في المـیدان االقتصـــــادي)
 ما یكون ذلك بالعمل  والواقع أن ما یقرب من نصــف ھذه المبادرات یضــطلع بھ أصــحاب مصــلحة متعددون، وغالباً 

 ۲المشترك مع ھیئات األعمال والمنظمات غیر الربحیة بغیة االنتقال نحو اقتصاد دائري للبالستیك.

 الصكوك والمبادرات اإلقلیمیة

یجري اعتماد عدد متزاید من الســیاســات والصــكوك. وعلى غرار ما یحدث على المســتوى   على الصــعید اإلقلیمي، 
أكثر تحدیداً في ھدفھا بمرور الوقت، إذ باتت تركز الدولي، أصـبحت   السـیاسـات اإلقلیمیة بشـأن التلوث البالسـتیكي 

 ].۱٤على أنواع محددة من التلوث البالستیكي [

، اعتمد االتحاد األوروبي اســتراتیجیتھ بشــأن البالســتیك في اقتصــاد دائري، التي تھدف إلى تغییر  ۲۰۱۸في عام  و
ووفقاً لھذه االستراتیجیة، یتعین   ].۱٦ا المنتجات البالستیكیة وتستخدم، وتُنتج، ویُعاد تدویرھا [الطریقة التي تُصّمم بھ

ــتخدام أو إلعادة  ــوق االتحاد األوروبي إما قابلة إلعادة االســ ــتیكیة الواردة في ســ أن تغدو كل مواد التغلیف البالســ
ام  ـع دویر بحلول  دویر أكثر من نصـــــف ا۲۰۳۰الـت ادة ـت د من إـع اد ؛ والـب دة في االتـح ة المتوـل ات البالســـــتیكـی اـی لنـف

  .۲۰۱٥األوروبي؛ كما البد من مضـاعفة القدرة على الفرز وإعادة التدویر إلى أربعة أمثالھا مقارنة بمسـتویات عام 
 
أطلقت مؤســســة إلین ماك آرثر، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبیئة، االلتزام العالمي بإنشــاء اقتصــادیات جدیدة للبالســتیك في عام  ۲

أھداف لمعالجة النفایات البال  ٥۰۰، حیث قامت أكثر من  ۲۰۱۸ انظر  .۲۰۲٥ســـتیكیة والتلوث في مصـــادرھا بحلول عام منظمة بتحدید 
 vision.pdf-https://www.newplasticseconomy.org/assets/doc/npec 

https://www.newplasticseconomy.org/assets/doc/npec-vision.pdf
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إعالن بانكوك بشأن مكافحة النفایات البحریة    ۲۰۱۹وفي آسیا، تبنت رابطة دول جنوب شرق آسیا (آسیان) في عام  
ابطة دول جنوب شـرق آسـیا (آسـیان)، حیث أعلن األعضـاء عن اعتزامھم تكثیف الجھود لمنع وخفض  في منطقة ر

التلوث البالســــتیكي البحري ضــــمن نھج متكامل من البر إلى البحر، لتعزیز القوانین واللوائح، وتشــــجیع الحلول  
 ].۱۷ي والدولي، وتقاســم المعلومات [المبتكرة الرامیة إلى تحقیق اقتصــاد دائري للبالســتیك، وتعزیز التعاون اإلقلیم

ــادـیة واالجتـماعـیة آلســــــیا والمحیط الـھادئ الـتابـعة لألمم المتـحدة   وثـمة مـبادرة أخرى تتمـثل في قـیام اللجـنة االقتصـــ
بمشــروع ســد الثغرات، الذي یھدف إلى اكتشــاف ورصــد مصــادر ومســارات النفایات البالســتیكیة التي تدخل إلى  

ا، یشـكل مشـروع الشـبكة األفریقیة للنفایات البحریة مبادرة تعمل على خلق المعرفة بشـأن وفي أفریقی ].۱۸األنھار [
ادة الوعي والتثقیف [ وزـی ادرة   ].۱۹التلوث البالســـــتیكي،  تركز المـب اریبي،  ة البحر الـك ة ومنطـق ا الالتینـی وفي أمریـك

للبلدان األمریكیة، على قطاعات إعادة   اإلقلیمیة المتعددة القطاعات إلعادة التدویر الشـــامل، بقیادة مصـــرف التنمیة
 ].۲۰التدویر الرسمیة وغیر الرسمیة [

 الصكوك والمبادرات الوطنیة ودون الوطنیة

اعتمدت معظم الصكوك حتى اآلن على الصعیدین الوطني ودون الوطني، وحدث ذلك في معظم األحوال في البلدان  
وتشمل اإلجراءات الرقابیة التشجیعیة   ].۱٤[ذات الدخل المتوسط  ذات الدخل المرتفع وفي الشریحة العلیا من البلدان  

ومن بین  وضــع الخطط، وتحســین العملیات والمنتجات القائمة، أو تقدیم الحوافز للتعامل المســؤول مع البالســتیك.
ــؤول م ــتیك أو منعھ، أو حظر التعامل غیر المســ ــتخدام البالســ ع اإلجراءات الرقابیة الحاِظرة فرض قیود على اســ

وتسـتخدم كطرائق اقتصـادیة إضـافیة كل من اإلعانات، واإلعفاءات الضـریبیة، وخطط تقدیم النقد مقابل   البالسـتیك.
مثل الرســــوم والضــــرائب والمكوس والفروض الجمركیة. ــتفید الدول من  اإلعادة، والتدابیر التثبیطیة  وأخیرا، تســ

والتوعیة، ووضــع العال مات على البالســتیك، وإجراء البحوث، وجمع البیانات  الحمالت اإلعالمیة من خالل التعلیم 
 وتقدیم التقاریر.

 

  المیزة التفضیلیة للتكنولوجیات النوویة -۲
 التكنولوجیا النوویة في سیاق اقتصاد دائري للبالستیك -۲-۱

یتطلب حالً طویل األجل ومـستداماً ومجدیاً من الناحیة االقتـصادیة وینأى   ثمة اعتراف عالمي بأن التلوث البالـستیكي 
في "ـخذ داً عن النموذج الخطي المتمـثل  ات".-اصـــــنع-بعـی اـی ذا التـحدي على التحول   ۳حول إلى نـف الـجة ـھ ویتوقف مـع

اعتماداً على الجدوى التقنیة واالقتصادیة ــ ویستند إلى أربعة مبادئ: التقلیل،  السریع إلى اقتصاد دائري للبالستیك ــ  
  وإعادة االستخدام، وإعادة التدویر، والتجدید.

ورغم أن مشـــــكلة التلوث البالســـــتیكي تحظى باھتمام عالمي كبیر، فإن االســـــتجابة الدولیة لھا تتســـــم حتى اآلن 
لتلوث البالســتیكي عائقا رئیســیا، بما في ذلك االفتقار إلى الوعي الكافي  وتشــكل الفجوات في التصــدي ل باالرتجالیة.

والتمویل والســـیاســـات [ ویوفر تطبیق تقنیات مصـــممة خصـــیصـــا ألغراض نوویة   ].۲۱والمعرفة والتكنولوجیات 
 
ـیمات   ٤/٦من القرار   تتضــــمن قرارات جمعیة األمم المتحدة للبیئة األربعة ذات الصــــلة كالً  ۳ ـأن معالجة القمامة البحریة والجســـ بشـــ

ـتیكیة البحریة الدقیقة  ـتخدم مرة واحدة    ٤/۹، والقرار  (UNEP/EA.4/RES.6)البالسـ ـتیكیة التي تسـ ـأن معالجة التلوث بالمنتجات البالسـ بشـ
(UNEP/EA.4/RES.9)  ـأن حمایة البیئة البحریة من األنشــــطة البریة   ٤/۱۱، والقرار ـأن   ٤/۱والقرار    (UNEP/EA.4/RES.11)بشـــ بشـــ

ـدامـین   المســـــتـ ـاج  واإلنتـ ـحقــیق االســــــتـھالك  ـكرة لـت عـلى  )(UNEP/EA.4/RES.1المســـــــارات المـبــت ـة  ـاحـ متـ وھي  الـ ،  ـالي:  الـموقع  تـ
.decisions-and-declarationresolutions-ministerial-report-https://web.unep.org/environmentassembly/proceedings 

https://web.unep.org/environmentassembly/proceedings-report-ministerial-declarationresolutions-and-decisions
https://web.unep.org/environmentassembly/proceedings-report-ministerial-declarationresolutions-and-decisions
https://web.unep.org/environmentassembly/proceedings-report-ministerial-declarationresolutions-and-decisions
https://web.unep.org/environmentassembly/proceedings-report-ministerial-declarationresolutions-and-decisions
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یقة وآثارھا ومسـتمدة من المجال النووي حلوال فریدة قائمة على العلم لرصـد التلوث البحري بالمواد البالسـتیكیة الدق
 على النظم اإلیكولوجیة، فضال عن تحسین إعادة تدویر النفایات البالستیكیة.

 

 
 

 ) ٤مؤسسة إلین ماك آرثر  االقتصاد الدائري للبالستیك.(المصدر: -۲ الشكل
 

 تقنیات إعادة التدویر التقلیدیة الحالیة

البالستیكیة التي انتھى عمرھا االفتراضي في عملیة إعادة التدویر  یتلخص خیار التصرف المستدام الوحید في المواد  
وھناك أـسلوبان رئیـسیان إلعادة التدویر   الـشاملة ــــــ عملیة تحویل النفایات البالـستیكیة إلى منتجات بالـستیكیة جدیدة.

والكیمیائیة. ــتخدمان حالیا: إعادة التدویر المیكانیكیة  ــتیكیة   یسـ غیر المتوافقة مع تقنیات ویمكن حرق النفایات البالسـ
ترداد الطاقة، أو إعادة تصـنیعھا، أو إعادة  م اـس ائدة الحالیة كمصـدر للوقود، وھي عملیة تُعرف باـس إعادة التدویر الـس

 استخدامھا بصورة خالقة في منتجات جدیدة ذات قیمة.

ھي حتى اآلن الطریقة األكثر شـــــیوعاً إلعادة تدویر ال وفیھا   ].۲۲نفایات البالســـــتیكیة [وإعادة التدویر المیكانیكیة 
ــتیكیة، وبالتالي تحل نفایات  ــنیعھا إلنتاج مواد بالس ــتیك، وتنتج منھا مواد خام یمكن إعادة تص ــتعاد نفایات البالس تس

وتـشمل ھذه العملیة عادة جمع وفرز وغـسیل وطحن المواد لخلق حبیبات بالـستیكیة   البالـستیك محل البالـستیك البكر.
وال یمكن اسـترداد سـوى البالسـتیك   ].۲۳حق وتعاد معالجتھا إلنتاج منتجات بالسـتیكیة جدیدة [وتصـھر في وقت ال

الحراري بھذه الطریقة (على ســــبیل المثال، المواد التي یمكن إعادة صــــھرھا وإعادة معالجتھا لتخرج في شــــكل 
 ].۲٤العالمي [من إنتاج البالستیك   ٪۱۲وتشكل ھذه المنتجات نحو   منتجات جدیدة).

 
 انظر: ٤

ELLEN MacARTHUR FOUNDATION, A Circular Economy for Plastic (2016), 
www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/images/Deep-Dives/m4_circular_economy_for_plastics_big_image_2000px.jpg. 
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للمواد البالســتیكیة تعتبر من عملیات التصــنیع الرخیصــة نســبیاً، فإنھا   وعلى الرغم من أن إعادة التدویر المیكانیكیة 
ــور. ــم ببعض أوجھ القصـ ــبة للمواد   تتسـ ــعباً بالنسـ ــكل تحدیاً صـ المختلفة، وھو ما یشـ فھي تتطلب فرز البولیمرات 
ى ذلك، تتدھور جودة المواد المعاد تدویرھا في كل دورة، ونتیجة لذلك، ال عالوة عل البالســـــتیكیة متعددة الطبقات.

  یمكن استخدام المعالجة المیكانیكیة ألكثر من دورة أو دورتین من دورات إعادة التدویر.

ات   اـی ة من النـف ات مختلـط مجموـع ائي  دویر الكیمـی ادة الـت الج إـع یمكن أن تـع ة،  انیكـی دویر المیـك ادة الـت وعلى عكس إـع
ــ على سبیل المثال التحویل إلى   الستیكیة.الب ــ وتشیر إعادة التدویر الكیمیائیة إلى مجموعة متنوعة من التكنولوجیات 

التي تعمل على تفكیك البالســتیك   –غاز، واالنحالل الحراري، والتشــقق المحفز بالســوائل، والتكســیر الھیدروجیني  
 یة إلى مواد خام ثانویة.إلى مستویاتھ الجزیئیة، وتحویل النفایات البالستیك

إذ یمكن اســـــتخدامھا لمعالجة تدفقات أكبر من المواد   میزة على إعادة التدویر المیكانیكیة  وإلعادة التدویر الكیمیائیة 
ــة. ــتیكیة بما في ذلك المواد المختلطة أو الملوثة أو ذات الجودة المنخفضـ ــف، تؤدي إعادة التدویر   البالسـ لكن لألسـ

إلى إطال ق المواد المضـافة السـامة والملوثات، وبعضـھا محظور بالفعل بموجب اللوائح الوطنیة في العدید  الكیمیائي 
تدویر الكیمیائیة التجاریة  الونتیجة لھذه المشــاكل والتكالیف المرتبطة بھا، فإن عملیات إعادة  من الوالیات القضــائیة.

  ال تستخدم إال نادراً.

 ة الدائریة للبالستیكالتكنولوجیات النوویة في سلسلة القیم

ة   الـجة الثغرات التكنولوجـی دة لمـع ا فرـی مزاـی ة،  ا والحزم اإللكترونـی اـم ة ـغ داً أشــــــع دـی اإلشــــــعاع، وتـح ا  دم تكنولوجـی تـق
ــتیك. أن تكمل التكنولوجیات التقلیدیة وأن تحل محلھا   الموجودة في إعادة تدویر البالسـ وتســـتطیع ھذه التكنولوجیات 

ــعاع تقدم مزایا   یوبھا.في بعض الحاالت، وأن تعالج ع ــیر أحدث البحوث إلى أن إعادة التدویر المدعومة باإلشـ وتشـ
تشـمل تحسـین التحكم في العملیات وتحسـین جودة المواد البالسـتیكیة المعاد تدویرھا والقدرة على تكییف خصـائص 

ــالً عن تحقیق توفیر كبیر في التكالیف والطاقة. ــتند مزایا ھذه التقنیة المنتجات، فضـ إلى القدرة على التحكم في   وتسـ
كیفیة تكوین الروابط الكیمیائیة في البولیمرات البالســتیكیة أو كســرھا، وبالتالي الســماح بتغییر الخصــائص الممیزة  

 للبولیمرات، أو خلق تركیبات كیمیائیة جدیدة، أو تفكیكھا.

اإلشــعاعیة على تفكیك البولیمرات البالســ تیكیة إلى أجزاء أصــغر من جزیئات ومن الممكن أن تعمل التكنولوجیات 
السـالسـل التي یمكن اسـتخدامھا كمواد تلقیم إلنتاج منتجات اسـتھالكیة جدیدة، بدمجھا في البولیمرات البكر أو بدون 

تخدام  ذلك. تیك المراد إعادة تدویره، یمكن القیام بذلك إما باـس تخدم في البالـس المـس عة في البولیمر  ووفقًا لمقاومة األـش
وذلك،  ة الحراریة المـشتركة أو بدونھا.المعالج كما یمكن اـستخدام اإلـشعاع لتعدیل خـصائص البولیمرات المـستعملة، 

ــنع منتجات جدیدة. ــتخدامھا بعد ذلك لصـ ــول على مواد جدیدة یمكن اسـ ــبیل المثال، للحصـ ویمكن أن یؤدي  على سـ
ــمح  ــكل أكثر فعالیة، مما یس ــتیكیة بش ــل النفایات البالس ــعیع إلى فص ــتخدمة في إعادة التش بتلقیمھا في الخطوط المس

مما یؤدي إلى تحسین جودة المواد البالستیكیة المعاد تدویرھا وتحسین قیمتھا.   التدویر المیكانیكیة، 

ولذلك أثره من حیث المنفعة   ویمكن اســتخدام التكنولوجیات اإلشــعاعیة لتشــعیع كمیات كبیرة من نفایات البولیمرات.
كما یمكن اســـتخدام التقنیات اإلشـــعاعیة إلعادة تدویر النفایات البالســـتیكیة في شـــكل  كنولوجیا.التجاریة وتطبیق الت

ومن شــأن ذلك أن یحد من كمیات المواد البالســتیكیة البكر   منتجات جدیدة عندما ال تعود األســالیب األخرى مجدیة.
  األمر الذي یعود بفوائد بیئیة إضافیة.  المصنوعة من الوقود األحفوري التي تدخل في سلسلة القیمة البالستیكیة،

  



۱۳ 

 

 استخدام التشعیع لتحسین عملیات إعادة التدویر الكیمیائیة

ــ لتولید    الجمع بین التشعیعمن خالل  ــ للمواد باستخدام الحرارة  ــ تغییر التركیبة الكیمیائیة  ــ وبین االنحالل الحراري 
من خالل تجنب  ــعیع عملیات إنتاج أنظف إلعادة التدویر الكیمیائیة  ــتیكیة جدیدة، یوفر التشـ مواد تلقیم كیمیائیة بالسـ

ن كفاءة ھذه العملیة في اسـتخدام الطاقة وتعزیز  كما أنھ ینطوي على إمكانیة تحسـی ازة.المذیبات وإضـافة المواد الحفّ 
  جودة المنتج النھائي وغلتھ.

ــتیكیة   ویمكن كذلك اســـتخدام الحزم اإللكترونیة لزیادة وتحســـین إعادة التدویر من خالل تحســـین فرز المواد البالسـ
ت البولیمرات، مما یؤدي كما تـسمح المعالجة اإلـشعاعیة بتحدید خواص نفایا المختلطة نتیجة للفـصل الكھروـستاتیكي.

ــكیل تلك النفایات على نحو مبتكر. ــاء مركبات جدیدة ویُمكّن من إعادة تشــ ــاعد ذلك في الحفاظ على  إلى إنشــ ویســ
  استخدام البالستیك بشكل متكرر، مما یقلل من النفایات البالستیكیة بشكل أكبر.

 التلوث البحري بالمواد البالستیكیة -۲-۲

وتدخل مالیین األطنان من النفایات البالـستیكیة   ].۲٥المـستودع النھائي لمعظم التلوث البالـستیكي البري [المحیط ھو  
وبســبب حجم الجســیمات  ].۲٦في البیئة البحریة ســنویا، ومن المتوقع أن تزداد ھذه الكمیات في الســنوات المقبلة [

لك المتصــلة بمصــائد األســماك العالمیة، یمكن أن تبتلعھا  البالســتیكیة، فإن العدید من األنواع البحریة، بما في ذلك ت
 ].۲۷ولم یتسّن بعد بیان الحجم الكامل من النفایات البالستیكیة البحریة بصورة منتظمة أو كاملة [ سلباً أو إیجاباً.

 

 
 

 )٥ ECOWATCH(المصدر:  أین تذھب؟ من أین تأتي؟ المواد البالستیكیة في البیئة البحریة: -۳ الشكل

 
 انظر: ٥

ECOWATCH, 80% of Ocean Plastic Comes From Land-Based Sources, New Report Finds (2016), www.ecowatch.com/80-of-
ocean-plastic-comes-from-land-based-sources-new-report-finds-1891173457.html. 

http://www.ecowatch.com/80-of-ocean-plastic-comes-from-land-based-sources-new-report-finds-1891173457.html
http://www.ecowatch.com/80-of-ocean-plastic-comes-from-land-based-sources-new-report-finds-1891173457.html
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الســـــاحلـیة والمفتوـحة   ال تزال اآلـثار المترتـبة عن التلوث البالســـــتیكي في الحـیاة البحرـیة وعلى النظم اإلیكولوجـیة 
وفي الواقع، تشـیر التقییمات األخیرة إلى النتائج   ].۲۹، ۲۸للمحیطات غیر مؤكدة وتحتاج إلى الرصـد والتقییم بتأٍن [

 ].۳۱و ۳۰كیة الدقیقة حتى في المسالك الھضمیة البشریة، ما قد یؤدي إلى آثار ضارة [األولیة لتراكم المواد البالستی

وبالنظر إلى أوجھ عدم الیقین الـعدیدة المحیـطة بالنـفایات البالســـــتیكـیة البحریة، من الضـــــروري زیادة فھمـنا لحجم 
وعلى مدى العقد   ].۳كائنات الحیة [التلوث البالســتیكي البحري وأثره على النظم اإلیكولوجیة الســاحلیة والبحریة وال

الماضـــي، بذل المجتمع العلمي العالمي جھودا كبیرة لتعزیز المعرفة بمدى كثرة وتأثیر جســـیمات بالســـتیكیة منتقاة  
ولوحظ أیـضا أن البالـستیك في المحیطات ینتـشر بـشكل فعال في جمیع أنحاء المیاه   ].۲۷على الكائنات الحیة المائیة [

المســـــتمر، ـما یؤدي إلى نشـــــوء جســـــیـمات  بفـعل التـیارات   والـمد والجزر، ویتعرض للتحـلل الفیزـیائي والكیمـیائي 
كما یمكن لعملیة التحلل ھذه أن تطلق الملوثات المشــاركة، وھي إما متأصــلة في  بالســتیكیة أصــغر فأصــغر حجما.

حاجة إلى مزید من البیانات من  وھناك ].۲۹تركیب الجـسیمات البالـستیكیة أو تلتقطھا األـسطح التفاعلیة للجـسیمات [
أجل التوصـل إلى فھم كامل لتأثیرات ھذه الملوثات المشـاركة على الكائنات البحریة ولتعزیز سـالمة األغذیة واألمن  
الغذائي، بما في ذلك صـادرات المأكوالت البحریة التي یعتمد علیھا سـكان المناطق السـاحلیة في معایشـھم في العدید  

 من البلدان.

 التقنیات النوویةا مزای

صــــصــــة دقة وفائدة ال مثیل لھما، ویمكنھا أن تكمل التقنیات األخرى في اقتفاء غزارة المتخ  تتیح التقنیات النظیریة
ومن ثم،   وجود الجسـیمات البالسـتكیة البحریة من حیث المكان والزمان، فضـالً عن طبیعة تلك الجسـیمات وتأثیرھا.

جیات التخفیف على مـستوى الـسیاـسات، فإنھا تـسھم في الرـصد والتقییم الـشاملین للنفایات البحریة، وفي وـضع اـستراتی
 وفي تقییم فعالیة ھذه التدابیر.

ــتیك في البیئة   ــویر النووى عدة مزایا لتقییم األثر واالجھاد الناجم عن البالس وتوفر المقتفیات النظیریة وتقنیات التص
مما یتیح توقعات أكثر دقة ومن ثم أكثر  ۱البحریة: ' '' فھى حســاســة من الناحیة التحلیلیة،  ' ویعتبر انتقال  ۲موثوقیة؛ 

التلوث للعینات أھون بكثیر مقارنةً بالعمل مع الملوثات العضــویة أو غیر العضــویة، مما یســھل التبادل الواســع بین 
' ' وتسـمح ھذه التقنیات بإجراء تحلیالت غیر متلفة، ما یتیح القیام بالعمل التجریبي على الكائنات الحیة  ۳المختبرات؛ 

ومن شـــأن   عامة على آثار الملوثات على الكائن الحي بأكملھ وفي داخلھ وعلى حركة تلك الملوثات.  ' وتقدم نظرة٤'
ــتیكیة على الكائنات الحیة، وأن یكشـــف بالتفصـــیل عن   ذلك أن یشـــكل واســـمة مھمة الحتمال ســـمیة المواد البالسـ

ي واحتمال انتـشاره في الـسالـسل الغذائیة  األعـضاء واألجھزة المتأثرة، مما یـسمح بالتالي باقتفاء التركیز الـسمي الفعل
 التي یمكن أن تؤثر في نھایة المطاف على البشر من خالل استھالك المأكوالت البحریة.

باإلضــافة إلى ذلك، یمكن أن تســاعد التقنیات النوویة في تحدید األثر البیئي المضــاف للمواد البالســتیكیة عند تحللھا  
ات الم إطالق الملوـث ا تقوم ـب دـم دد الكلور ومثبـطات اللـھب  وعـن ائي الفینـیل المتـع ات ثـن مـثل مركـب ا،  اطـھ ة والتـق ــارـك شـــ

فضـالً عن العناصـر النزرة مثل الزئبق والرصـاص. ارات وآثار ھذه العملیات أھمیة   الھالوجیني،  ب تقدیر مـس ویكتـس
یادة االحترار  متزایدة مع تنامي كمیات البالســتیك في المحیطات والمحیطات، وعندما تصــبح المحیطات عرضــة لز

 من جراء تغیر المناخ.
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 دور الوكالة ونھجھا -۲-۳

في االـستخدامات    ٦ینص النظام األـساـسي للوكالة النوویین  على تكلیفھا بتـسریع وتوـسیع مـساھمة العلوم والتكنولوجیا 
ة. ا. الســـــلمـی ة ونقلـھ النووـی ات  والتطبیـق ات  ة ھي مركز تطویر التكنولوجـی اـل إن الوـك ـف ذا النحو،  ـھ وتخضـــــع  وعلى 

وحین تـصبح   ع بھا الوكالة.التكنولوجیات النوویة لبحوث دقیقة وعملیات تثبُّت من خالل األنـشطة البحثیة التي تـضطل
التكنولوجیات النوویة ذات الصلة ناضجة بالقدر الكافي، یغدو ممكناً نقلھا إلى جمیع البلدان، وخاصة الدول األعضاء 

 النامیة من خالل برنامج الوكالة للتعاون التقني.

في مجـال   اجح في دعم البحـث والتطویر  ل وـن اریخ طوـی بـت ة  الوكـاـل ك  وتتمتع  وتـل ة  النووـی ات  ات التكنولوجـی تطبیـق
تقوم الوكالة، من خالل إدارة العلوم والتطبیقات النوویة التابعة لھا، بصـیانة وتشـغیل  و  المسـتمدة من المجال النووي.

وتقوم المختبرات بدعم وتنفیذ أنشـــطة تســـتجیب لالحتیاجات االنمائیة للدول   ۷مختبرات بیئیة في النمســـا وموناكو.
ــاء في وتوفر الـتدرـیب   مجموـعة من المـجاالت.  األعضـــ وھي تتمتع بســــــجل راســـــخ في مـجال البـحث والتطویر، 

 والخدمات التحلیلیة، فضال عن نقل التكنولوجیات والتقنیات النوویة التي ثبتت جدواھا إلى الدول األعضاء.

اتھا البحثیة الموســعة،  وتضــطلع الوكالة بأنشــطة البحث والتطویر لیس فقط في مختبراتھا، بل أیضــا من خالل شــبك
ــاط األكادیمیة والمختبرات المرجعیة. ــات البحوث، واألوسـ ــسـ وھي تقوم بذلك من خالل برنامجھا   المؤلفة من مؤسـ

 .۸الخاص بالبحوث المنسقة وخطط المراكز المتعاونة

ــرة بمبادرة نوتیك. ــلة مباش ــات  وھناك عدد من المراكز المتعاونة ذات ص ــس ــریكة  وفي حین تتمتع بعض المؤس الش
والمركبات الحیویة، فإن بعضـــھا   ونفایات البولیمرات،  بخبرات خاصـــة في مجال المعالجة اإلشـــعاعیة للبولیمرات، 

بما في ذلك تلوث البیئة البحریة. ــات البحریة واألوقیانوغرافیة،  وقد تعززت الفوائد   اآلخر یركز أبحاثھ على الدراسـ
 م والبلدان التي توجد بھا ھذه المراكز المتعاونة مع الوكالة.المحتملة الستخدام مبادرة نوتیك في األقالی

 
ـاعد البحث في مجال الطاقة الذریة وتنمیتھا وتطبیقھا   النظام األسـاسـيتنص المادة الثالثة من   ٦ على أن الوكالة مأذون لھا "أن تشـجع وتس

ــو آخر   ـاء الوكالة یقدم إلى عض ـیطاً، إذا طلب منھا ذلك، كیما تجعل أحد أعضـ ــلمیة في العالم أجمع، وأن تعمل وسـ العملي لألغراض الس
أو معـدات أو مرافق، وأن تقوم بـأي عملیـة أو خـدمـة یكون فیھـا نفع للبـحث في مجـال الطـاقـة الـذریـة أو تنمیتھـا أو تطبیقھـا   خـدمـات أو مواد

 العملي لألغراض السلمیة."
ـاء ألداء  ۷ یقوم مختبر العلوم واألجھزة النوویة بتطویر وتكییف ونقل المعدات النوویة، فضــــال عن تطبیقات المعجالت، للدول األعضـــ
ـد البیئي إلى علوم المواد.ط ــعة من العملیات، من الرصـ ـة لفھم  ائفة واس ومختبرات البیئة البحریة الثالثة التابعة للوكالة في موناكو مكرسـ

 البیئة البحریة السلیمة وحفظھا والتنمیة المستدامة للموارد البیئیة.
 :لمزید من المعلومات حول المراكز المتعاونة، أنظر ۸

 https://www.iaea.org/sites/default/files/16/07/iaea_collaborating_centers_scheme_external_guide_v1.1_april_2016.pdf. 

https://www.iaea.org/sites/default/files/16/07/iaea_collaborating_centers_scheme_external_guide_v1.1_april_2016.pdf
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 .للطاقة الذریة تجري التجارب یومیا في مختبرات البیئة التابعة للوكالة الدولیة

الذي وضعتھ الوكالة، والعمل الذي تقوم بھ في مختبراتھا، تشجع الوكالة أیضا   عالوة على مخطط المراكز المتعاونة 
ــاء في البحث   ــاعد على ذلك في الدول األعضـ ــتخدام العملي للتكنولوجیات والتطبیقات النوویة وتسـ والتطویر واالسـ

وتقوم بجمع مؤســســات البحوث من الدول األعضــاء النامیة والمتقدمة النمو للتعاون في مشــاریع  جمیع أنحاء العالم.
ومن خالل ھذه البرامج، تقوم الوكالة،   نســـقة.البحوث ذات االھتمام المشـــترك فیما یســـمى بالمشـــاریع البحثیة الم

ــیقیة، بمنح البحوث، والعقود التقنیة وعقود الدكتوراه، واتفاقات البحوث إلى المعاھد في الدول   ــفھا الجھة التنسـ بوصـ
 األعضاء.

وتتمتع الوكالة بســــــجل حافل في دعم البحوث والتنمـیة واألخذ بتقنـیات نوویة مـحددة في ســــــیاق ســـــلســــــلة القیـمة  
النوویین لتكملة التقنیات التقلیدیة القائمة ولتقدیم حلول جدیدة لمساعدة  بالستیكیة.ال وتطبق الوكالة العلوم والتكنولوجیا 

 دولھا األعضاء.

وفي إطار مبادرة نوتیك، ســــتعمل المبادرة على اإلمعان في توســــیع نطاق تطویر تقنیات موثوقة وفعالة من حیث 
ــاب فھم التكلفة لتقییم مدى غزارة الم ــتیكیة البحریة من حیث المكان والزمان وتقییم طابعھا، من أجل اكتس واد البالس

ــتخلفھ من آثار. ــیرھا وما س ــالً عن مص ــلھا وآلیات نقلھا فض ــل ألص ــع بروتوكوالت موحدة  أفض ــمل ذلك وض ویش
وتدریب العلماء والتقنیین وإنشــــاء تقنیات تحلیلیة  ومنســــقة لتحدید المواد البالســــتیكیة الدقیقة في العینات البیئیة،   ،

وفي الوقت نفـسھ، یمكن أن یـساعد الرـصد المقارن للمواد البالـستیكیة   تتماـشى مع أفـضل الممارـسات وأحدث العلوم.
  الدقیقة في تحدید األثر البیئي للمحطة اإلیضاحیة نوعاً وكماً.

 الرصد البحري

ــتخدام التقنیات   ــعید الوطني من أجل تحقیق أھداف الدول  ، تدعم الوكالة  النوویةباسـ ــاء التي تعمل على الصـ األعضـ
وأرقام التنمیة المسـتدامة التي وضـعتھا األمم المتحدة، فضـالً عما تقوم بھ في إطار عقد األمم المتحدة لتسـخیر علوم 

تدامة. أ المحیطات ألغراض التنمیة المـس ریة المنـش مل ھذا العمل تغیر المناخ واآلثار البـش على المحیطات، مثل    ةویـش
ومنذ    التلوث البري أو البحري، واالحترار في المحیطات، وتحمض المحیطات، وفقدان األكســـــجین في المحیطات.
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  ، تعكف مختبرات البیـئة الـتابـعة للوـكاـلة على دراســـــة ـتأثیر المواد البالســـــتیكـیة على الـكائـنات البحرـیة. ۲۰۱٦ـعام  
یھا ھذه الدراسات باعتبارھا معلومات قائمة على العلم في اتخاذ القرارات وتستخدم الحكومات النتائج التي توصلت إل

 السیاسیة.

وتـستخدم الوكالة تقنیات المقتفیات اإلـشعاعیة لدراـسة مـصیر الملوثات أو الـسموم الحیویة في البیئات الـساحلیة، فضالً  
ة البحرـی ات  ائـن على الـك اخ  ل تغیر المـن مـث ة  المـی اد الـع ل اإلجـھ أثیر عواـم في  .عن ـت ة كبیرة  ذه األدوات اآلن أھمـی ولـھ

 دراسة تأثیر البالستیك على الحیاة المائیة.

تعـمل الـعدید من البـلدان على تعزیز مـعارفـھا في رصـــــد  الملوثات   ومن خالل برنامج التـعاون التقني الـتابع للوكالة، 
ــعة وتأ ــعة والملوثات غیر المش   ثیراتھا على البیئة واألنظمة البیئیة. المختلفة وتخفیف حدتھا، مثل تقییم النویدات المش

ماك والنباتات   تى المصـفوفات، مثل األـس عة في ـش والوكالة ھي أكبر مورد للمواد المرجعیة في العالم للونویدات المـش
والتربة والمیاه وغیرھا من المواد، وبعضـــــھا یعمل كمعاییر قیاس دولیة، وتوفر الوكالة ھذه المعلومات للمختبرات  

نحاء العالم لمســاعدتھا في ضــمان تطبیق التقنیات التحلیلیة النوویة وغیر النوویة المناســبة لتحقیق نتائج  في مختلف أ
علیھا.   دقیقة وموثوق بھا ویمكن التعویل 

 
 

 بعد تناولھ جسیمات بالستیكیة دقیقة في مختبرات البیئة التابعة للوكالة. صورة عن قرب لروبیان األرتیمیا
 أوبرھاینسلي/الوكالة) ف. (الصورة من: 

 
أھا من قبل برنامج  تیكیة الدقیقة بفضـل القدرات التي أنـش اس قوي لتنفیذ أنـشطة رصـد وتقییم المواد البالـس ویتوفر أـس

(بـما في ذـلك التـعاون التقني في مـجال أـخذ عیـنات التلوث الب حري، والتحكم في ازدـھار الطـحاـلب، وتحلـیل الملوـثات 
المعادن الثقیلة والمركبات العـضویة والنـشاط اإلـشعاعي والـسموم)، وـسالمة المأكوالت البحریة، فـضالً عن التجارب 

تیعاب توصـیف  ومن الممكن زیادة القدرات الحالیة في ھذه المجاالت السـ المختبریة باسـتخدام المقتفیات اإلشـعاعیة.
وتقییم تلوث البالســتیك من خالل تكنولوجیا إضــافیة متطورة (مثل: تنظیر الطیف باألشــعة تحت الحمراء باســتخدام 

ــالً  -، ورامان، والفصــل الكروماتوغرافي الغازي)micro-FTIRتحویل فورییھ ( قیاس الطیف الكتلي، وغیرھا)، فض
 عن الدورات التدریبیة المتخصصة.

  



۱۸ 

 

 البولیمراتإشعاع 

في ثمانینات وتســعینات القرن العشــرین، كانت البحوث األســاســیة حول إشــعاع البولیمرات جاریة بالفعل من خالل 
المشــاریع البحثیة المنســقة، مع التركیز بشــكل خاص على البولیمرات للتطبیقات الطبیة الحیویة والكیمیائیة الحیویة،  

الطبیعیة األـصلیة.أو البولیمرات لالـستخدام الـصناعي   وفي العقد األول    ۹والطبي، أو المعالجة اإلـشعاعیة للبولیمرات 
اإلشــعاعیة بشــأن البولیمرات، كما   ۱۰من القرن الحادي والعشــرین، اســتمر البحث والتطویر في مجال التكنولوجیا 

یة جدیدة. عاعات من أجل تطویر ممتزات وأغـش تحث باإلـش تمل على التطعیم المـس ق  وركز م ۱۱اـش روع بحثي منـس ـش
آخر على تطویر منتجات معالجة باإلـشعاع باـستخدام البولیمرات الطبیعیة لتولید منتجات ذات قیمة مـضافة ومنتجات  

تخدامھا في الزراعة والرعایة الصـحیة والصـناعة والبیئة. ویق الـس اریع   ۱۲قابلة للتـس كما تضـمنت بروتوكوالت المـش
وتركیبات طالء جدیدة مقاومة للخدش والتآكل باســـتخدام اإلشـــعاع؛ والبلمرة    البحثیة المنســـقة تولید مركبات نانویة؛

ــطح؛ ــطیب المعزز لألسـ ــعاع للطالءات مع التشـ ــتحثة باإلشـ لیف من البولیمرات الطبیعیة  غوتطویر مواد ت  ۱۳المسـ
وقد   ۱٤الغذائیة.والمخلقة الجدیدة باســـتخدام التقنیات اإلشـــعاعیة، وتقییم تأثیرات اإلشـــعاع على مواد تغلیف المواد  

اإلشـــعاعیة، التي أدى   ۱٥عالجت العدید من المشـــاریع البحثیة المنســـقة التطبیقات الصـــناعیة األخرى للتكنولوجیات 
الكثیر منھا إلى نجاح نقل التكنولوجیا وظھور صــناعات مســتدامة، مما یدل على ســجل الوكالة وشــركائھا في ھذه 

 الجھود.

) حول "إعادة تدویر النفایات البولیمریة ألغراض المواد  ۲۰۲۰مد في عام  وھناك مشـــروع بحثي منســـق جدید (اعت
ــكل العمود الفقري للبحث   ــمح لھ بأن یش ــع مالئم یس ــعاع المؤیِّن" ھو في وض ــتخدام اإلش باس الھیكلیة وغیر الھیكلیة 

في إـطار مـبادرة نوتـیك. ـعام   والتطویر لعنصـــــر إـعادة ـتدویر المواد البالســـــتیكـیة  ، ـقدم اجتـماع  ۲۰۲۰وفي نـھاـیة 
التي یجري  تشـــاوري ضـــم خبراء في المیدان ونظراء من مختلف أنحاء العالم، نظرة عامة واضـــحة للتكنولوجیات 

لمراحل مختلفة  اختبارھا، فضـالً عن توصـیات بشـأن أفضـل طریقة للمضـي قدماً. وتخضـع العدید من التكنولوجیات 
   من البحث واالختبار.

 

 

 
)؛  ۱۹۸۳-۱۹۸۰"البولیمرات المعدلة باإلشعاع للتطبیقات الطبیة الحیویة والكیمیائیة الحیویة" ( CRP385المشروع   وھذه المشاریع ھي: ۹

ـناعي والطبي" ( CRP927والمشــروع   ـتخدام الصـ "ثبات  CRP1018وع  )؛ والمشــر۱۹۸۹-۱۹۸٤"التعدیل اإلشــعاعي للبولیمرات لالسـ
- ۱۹۹۷"المعالجة اإلشـعاعیة للبولیمرات الطبیعیة األصـلیة" ( CRP931)؛ والمشـروع  ۱۹۹۷-۱۹۹۳وتثبیت البولیمرات تحت التشـعیع" (

۲۰۰۰.( 
 .)۲۰۰٦-۲۰۰۳"مكافحة آثار التحلل في المعالجة اإلشعاعیة للبولیمرات" ( CRP565المشروع  ۱۰
 .)۲۰۱۱-۲۰۰۷( تطویر ممتزات وأغشیة جدیدة بالتطعیم المستحث باإلشعاع ألغراض الفصل االنتقائي CRP1434المشروع  ۱۱
ــروع   ۱۲ ــعاع من ال CRP1467المشـ ــحیة  تطویر المنتجات المعالجة باإلشـ بولیمرات الطبیعیة للتطبیق في مجاالت الزراعة والرعایة الصـ

 ).۲۰۱۳-۲۰۰۷( والصناعة والبیئة
 )۱٥۲۰-۲۰۱۱( المعالجة اإلشعاعیة للمركبات ألجل تحسین سماتھا وفائدتھا في الرعایة الصحیة والصناعة CRP1783والمشروع  ۱۳
 ).۲۰۱۷-۲۰۱۳( تطبیق التكنولوجیا اإلشعاعیة في تطویر مواد تعبئة وتغلیف متقدمة للمنتجات الغذائیة CRP1947المشروع  ۱٤
ـیما میاه المجاري المحتویة على ملوثات عضـویة CRP1539المشـروع   ۱٥ ـتخدامھا الس ـد إعادة اس   معالجة میاه المجاري باإلشـعاعات قص
الت الحزم اإللكترونیة العاملة بطاقة إبطال مفعول المخا  CRP2220)؛ والمشــروع  ۲۰۱۰-۲۰۱٦( طر البیولوجیة إشــعاعیاً باســتخدام معّجِ

 ).۲۰۲۳-۲۰۱۹، (التكنولوجیات اإلشعاعیة لمعالجة الملّوثات العضویة الناشئة CRP2216 والمشروع )؛۲۰۲۲-۲۰۱۸( عالیة

https://www.iaea.org/projects/crp/f23026
https://www.iaea.org/projects/crp/f22046
https://www.iaea.org/projects/crp/f22046
https://www.iaea.org/projects/crp/f22046
https://www.iaea.org/projects/crp/f22046
https://www.iaea.org/projects/crp/f22051
https://www.iaea.org/projects/crp/f22051
https://www.iaea.org/projects/crp/f22051
https://www.iaea.org/projects/crp/f22063
https://www.iaea.org/projects/crp/f23029
https://www.iaea.org/projects/crp/f23033
https://www.iaea.org/projects/crp/f23033
https://www.iaea.org/projects/crp/f23033
https://www.iaea.org/projects/crp/f23033
https://www.iaea.org/projects/crp/f23034
https://www.iaea.org/projects/crp/f23034


۱۹ 

 

الوكالة من االجتماع التشــاوري أھمیة مكون إعادة تدویر البالســتیك في إطار مبادرة   وتبرز التوصــیات المقدمة إلى
إلى مواد تلقیم ومواد جدیدة للتطبیـقات    نوتـیك. اإلشــــــعاعـیة لتحویل نـفایات البولیمرات  وتتســـــم إمـكانات التكنولوجـیا 

ذات األداء العالي بالرسـوخ، ولذلك تلقت الوكالة نداء ات من الدول األعضـاء لزیادة اعتمادھا الھیكلیة وغیر الھیكلیة 
ــتخدام تكنولوجیات المعالجة    وتعزیزھا ونقلھا. ــجیع اســ ــى بأن تقوم الوكالة بتحلیل وتشــ وعلى وجھ التحدید، یوصــ

القائمة، كمثال على أســالیب التصــنیع   والكیمیائیة  اإلشــعاعیة الخطیة والقابلة للتعدیل التي تكمل العملیات المیكانیكیة 
ــتیك وإعادة القابلة لل ــتدامة وفعالة من حیث التكلفة ورفیقة بالبیئة في إنتاج البالســ ع، من أجل إیجاد حلول مســ ــّ توســ
ولبلوغ ھذه الغایة، تعمل الوكالة على المـساعدة في إقامة تعاون دولي على المـستویات الحكومیة والـصناعیة    تدویره.

ــال عن العمل على زیادة إبراز فائدة التطبیقا ــعاعیة في إعادة والعلمیة، فضــ اإلشــ ت المأمونة واآلمنة للتكنولوجیات 
 تدویر النفایات البولیمریة، وزیادة حضور تلك التطبیقات والوعي العالمي بھا.

والواقع أن نتائج أنشـطة البحث والتطویر التي تضـطلع بھا الوكالة تنتقل في شـكل معارف راسـخة وتكنولوجیا مثبتة  
أفلح برنامج التعاون التقني التابع للوكالة بالفعل في بناء القدرات الوطنیة وتعزیز القدرات وقد   إلى الدول األعضــاء.

اإلشعاعیة في إعادة تدویر البولیمرات. وقد استفادت دول أعضاء كثیرة    التقنیة للدول األعضاء الستخدام التكنولوجیا 
ــعة اإللكترونیة وأجھزة ا ــعة غاما لمعالجة المواد وإلنتاج مواد  بالفعل من نقل تكنولوجیات من قبیل األش ــعیع بأش لتش

 متقدمة.

 

 النھج القائم على النتائج الذي تتبناه مبادرة نوتیك  -۳
 نظریة التغییر كیف ستدعم مبادرة نوتیك التحول نحو اقتصاد دائري: -۳-۱

 من النموذج الخطي إلى النموذج الدائري

ــاء على الفقر   ۲۰۳۰تتعھد خطة عام  ــفة للجمیع.بالقضـ ــتدامة والمنصـ ویشـــكل   المتعدد األبعاد وتحقیق التنمیة المسـ
النوویة لدعم التحول من اقتـصاد خطي إلى اقتـصاد دائري للبالـستیك إـسھاماً أـصیالً في أجندة   اـستخدام التكنولوجیات 

اج المـستدامة، ویدعو ویتعھد الھدف الثاني عـشر بااللتزام من جانب المجتمع الدولي بأنماط االـستھالك واإلنت .۲۰۳۰
ــتدامة الدول على وجھ التحدید إلى "الحد بدرجة كبیرة من إنتاج النفایات، من   ٥-۱۲  الھدف من أھداف التنمیة المســ

  .۲۰۳۰خالل المنع والتخفیض وإعادة التدویر وإعادة االستعمال" بحلول عام 

ــتیكي حلوالً انتظامی ــباب الجذریة للتلوث البالسـ ة تعمل على الحد من الطلب على مواد الوقود  وتتطلب معالجة األسـ
باختـصار، یتعین   األحفوري المحدودة وتقلیص العوامل الخارجیة الـسلبیة المرتبطة بـسلـسلة القیمة البالـستیكیة الحالیة.

على المجتمع العالمي أن یقلل من كمیات البالسـتیك من مواد التلقیم البكر التي تدخل في االقتصـاد وتخرج منھ بدون 
وبعبارة أخرى، یتعین على العالم أن یتحول من نھج التصـرف في النفایات إلى نھج إدارة   أي قیمة مضـافة إضـافیة.

وفي إطار ھذا النموذج،   إرِم" الخطي إلى اقتصاد دائري.-اصنع-ویمكن تحقیق ھذا باالنتقال من نموذج "خذ الموارد.
  یمة كما ھو موضح أدناه.یمكن اتخاذ اإلجراءات في مراحل متعددة من سلسلة الق



۲۰ 

 

 

 مؤسسة إلین ماك آرثر) (المصدر: ).۲۰۱۳التدفقات العالمیة للتغلیف البالستیكي ( -٤ الشكل
ر بغیة تحلیل المخزونات  ۱[  (P2O)إن نموذج انتقال البالستیك إلى المحیط   ] ھو "النموذج األول من نوعھ" الذي طّوِ

ویســـمح ھذا النموذج   البالســـتیكیة داخل المجتمع ومن خاللھ على مســـتوى عالمي.والتدفقات من المواد والنفایات  
وتســتخدم مبادرة  بإجراء التوقعات والتحلیالت العالمیة على جمیع مكونات نظام التصــرف في النفایات البالســتیكیة.

وفي الوقت   ات البالســتیكیة.نوتیك ھذا النموذج لتقییم األثر االقتصــادي للتكنولوجیات النوویة على اقتصــادیات النفای
ــتند بارامترات مدخالت النموذج إلى التوقعات والتقدیرات. وبمجرد تشـــغیل المحطات التجریبیة وتوفیر   الحالي، تسـ

 بیانات األداء الرئیسیة، ینبغي أن تزداد موثوقیة توقعات النموذج.

  



۲۱ 

 

 

 الحد من إنتاج البالستیك -ألف
 البالستیكالحد من استخدام  -باء
ــتخدام وحدوث   -جیم ــتیكیة (لتجنب زیادة المواد األحادیة االسـ ــتخدام المنتجات البالسـ زیادة إعادة اسـ

 زیادة ھائلة في النفایات البالستیكیة)
 زیادة إعادة تدویر النفایات البالستیكیة للحصول على منتجات أخرى -دال
كمدخالت في إنتاج البالســـــتیك / اســـــتبدال    زیادة جودة النفایات الُمعاد تدویرھا الســـــتخدامھا -ھاء

 المدخالت القائمة على النفط
 تنظیف المحیطات والبر من النفایات البالستیكیة الموجودة -واو

 المحفل االقتصادي العالمي، مؤسسة إلین ماك آرثر،  (المصدر: أھداف االقتصاد الجدید للبالستیك. -٥ الشكل
 ])٤لألعمال والبیئة، المرجع [ مركز ماكینزي

 

 الھدف والحصائل -۳-۲

في مســـــاعدة الدول األعضـــــاء في الوكالة على إدماج التقنیات النوویة في یتمثل الھدف الشــــامل لمبادرة نوتیك  
  .جھودھا الرامیة إلى التصدي لتحدیات التلوث البالستیكي

 تان ھما:یوالحصیلتان الرئیس

لشدة التلوث البالستیكي البحري وتأثیره.تعزیز الفھم  -۱  العالمي 

  تحسین أسالیب إعادة التدویر واإلنتاج من خالل تطبیق التقنیات اإلشعاعیة لتكملة الممارسات التقلیدیة. -۲

 

 



۲۲ 

 

 تعزیز الفھم العالمي لشدة التلوث البالستیكي البحري وتأثیره

ن إلى تمكین الدول األعضـاء من تحسـ ین إدارة البالسـتیك البحري من خالل تقییم حالتھا األسـاسـیة  یھدف ھذا المكّوِ
ــتیكي في میاھھا اإلقلیمیة وحوالیھا. ــیناریوھاتھا المتوقعة فیما یتعلق بالتلوث البالسـ ــوف تقوم مبادرة نوتیك   وسـ وسـ

ییم أثر  ببناء قدرات المختبرات في جمیع أنحاء العالم على نشــــر التقنیات النظیریة، إلى جانب غیرھا، لرصــــد وتق
وقد أنشـأت  التلوث البالسـتیكي البحري، والتمكین من تبادل البیانات والمعارف وأفضـل الممارسـات في ھذا المجال.

ــاعدة الوكالة،   ــد البیئة البحریة بمس ــاء من جمیع األقالیم الجغرافیة بالفعل قدرات قویة في مجال رص عدة دول أعض
  ك.ویمكن أن تستفید أكثر من ذلك من مبادرة نوتی

 رفع الوعي العالمي بشأن تطبیق التقنیات النظیریة لرصد البالستیك البحري وتقییم أثره. :۱-۱الُمخرج  

من حیث الصــحة والدقة بغیة ســد الفجوة    یھدف ھذا المخرج إلى بناء وعي عالمي بمزایا التقنیات النظیریة 
وتقییم أثرھا.   المعرفیة العالمیة في رصد المواد البالستیكیة البحریة الدقیقة والنانویة 

ــد في المختبرات   :۲-۱الُمخرج   ــین قدرات الرصـ ــركاء من القطاعین العام والخاص لدعم تحسـ تحدید الشـ
  البحریة.

ـشراكات الالزمة بین أـصحاب المـصلحة المتعددین لتیـسیر االـستخدام  یھدف ھذا المخرج إلى االـستفادة من ال 
وتقییمھا من حیث األثر   األوسع للتقنیات النظیریة من أجل الرصد الدقیق للمواد البالستیكیة الدقیقة والنانویة 

  في البیئة البحریة.

مـدربین واعت :۳-۱الُمخرج    بمعـدات كـافیـة وموظفین  م من ئمـاد مـا یالإنشــــــاء مختبرات عـاملـة تتمتع 
  البروتوكوالت.

یركز ھذا المنتج على نقل المعدات والخدمات االســـتشـــاریة التقنیة والتدریبات، فضـــال عن دعم البلدان في  
ــم خرائط لھا وتعقبھا،   ــتیكیة الدقیقة في المحیطات ورسـ ــع البروتوكوالت الالزمة لجمع المواد البالسـ وضـ

  اإلیكولوجیة البحریة.وتقییم أثرھا على النظم  

 شبكة الرصد التابعة لمبادرة نوتیك. :٤-۱الُمخرج  

ســینشــئ ھذا المخرج شــبكة عالمیة من المختبرات القادرة على رصــد وتقییم أثر البالســتیك البحري إلتاحة  
ات. تخدم ھذه المختبرات كمراكز إقلیمیة للموارد من أج تبادل البیانات والمعارف وأفضـل الممارـس تـس ل وـس

  توفیر الخدمات والتعلم توفیراً مستمراً.

ــادر المواد   :٥-۱الُمخرج    ة  معرـفة مصـــ ة اـلدقیـق ا  انوـیة  ـنوالالبالســـــتیكـی ا وـتأثیراتـھ ا ونقلـھ ومعرـفة توزیعـھ
 ووجھتھا.

  وسوف یعزز ھذا المخرج البحث والمعرفة حول المواد البالستیكیة الدقیقة والنانویة. 

  



۲۳ 

 

 أسالیب إعادة التدویر واإلنتاج من خالل تطبیق التقنیات اإلشعاعیةتحسین 

المیكـانیكي   دویر  أن تكمـل إعـادة الـت ومن الممكن  ة،  العلمـی ة في المختبرات  مثبـت ة  ة ھي تقنـی اإلشـــــعـاعـی المعـالجـة 
ولم ـتُدرج كـحل ـبدـیل. والكیمـیائي. المكون إلى تزوـید  ویـھدف ـھذا   ومع ذـلك، ال یعرفـھا مجتمع البالســـــتـیك الـعالمي 

ــالیب إعادة التدویر القائمة. ــین أس ــعاعیة في تحس ــلحة بأدلة على فعالیة وكفاءة التقنیات اإلش ــحاب المص كما أنھ   أص
ســـیعجل بعملیة نقل التكنولوجیات من المختبرات إلى االســـتخدام التجاري عن طریق إشـــراك الجھات الفاعلة من 

  وبناء الشراكات لدعم تبنیھا باكراً.القطاع الخاص في عملیة التحقق من الصحة 

القائمة حالیاً، ومن ثّم فإنھ یتعین   والمیكانیكیة  اإلشــعاعیة ھي تقنیة مكملة لعملیة إعادة التدویر الكیمیائیة  والتكنولوجیا 
على البلدان الراغبة في تنفیذ أنشــطة في إطار ھذا المكون أن تكفل مجموعة من الشــروط المســبقة لســالســل قیمة 

  واد البالستیكیة فضال عن وضع األطر الرقابیة المساعدة.الم

ــتیك  ۱-۲الُمخرج   ــعاعیة في مجال معالجة البالسـ اإلشـ ــبیة للتكنولوجیا  : زیادة الوعي العالمي بالمیزة النسـ
  وإعادة تدویره.

كي من ویھدف ھذا المخرج إلى زیادة إبراز دور التقنیات اإلشـعاعیة كجزء من حل مشـكلة التلوث البالسـتی 
  خالل بناء الوعي في المجتمع البالستیكي العالمي.

اإلشــــعاعیة من  :۲-۲الُمخرج   تحدید الشــــركاء من القطاعین العام والخاص لدعم عملیات نقل التكنولوجیا 
  المختبر إلى المصنع.

یھدف ھذا المخرج إلى االســـتفادة من الشـــراكات الضـــروریة بین أصـــحاب المصـــلحة المتعددین لتیســـیر   
االســتخدام األوســع ألســالیب التشــعیع في اســتكمال العملیات المعمول بھا حالیاً في مجال إنتاج البالســتیك  

  وإعادة تدویره.

 إعادة التدویر. تركیب آالت تشعیع تجریبیة في محطات :۱المرحلة   :۳-۲الُمخرج  

ـسیة الكافیة لوـضع برامج تجریبیة بـشأن التكنولوجیات    یركز ھذا المخرج على ـضمان توافر القدرات المؤـس
وھو یدعم نقل المعدات، والتدریب، وإسـداء مشـورة الخبراء   اإلشـعاعیة للتصـرف في النفایات البالسـتیكیة.

ویتضــمن أیضــا  ر المحطات التجریبیة.بشــأن وضــع البروتوكوالت الالزمة على أســاس خطط عمل تطوی
المنقوـلة والتثـبت منـھا من خالل تحلـیل نســــــبة المنفـعة إلى التكلـفة ووضـــــع نـماذج  عملـیة تقییم التكنولوجـیا 

 للجدوى بالنسبة للبلدان/الجھات المرشحة.

ــركاء من القطاعین العام   :۲المرحلة   :٤-۲الُمخرج   ــاحیة بالتعاون مع ش ــغیل محطة إیض والخاص، بما  تش
إلى النطاق التجاري.   یمكّن من تحویل ھذه التكنولوجیا 

ــراف   ــورة الخبراء واإلش ــالً عن تقدیم مش یركز ھذا المخرج على دعم عملیة إعداد المحطة التجریبیة، فض
 على تركیب جھاز التشعیع بالمحطة وتشغیلھ.

  



۲٤ 

 

 النمذجة االقتصادیة -۳-۳

بلیون دوالر أمریكي سـنویا، وینتج ذلك بصـورة رئیسـیة من خالل تأثیرھا  ۱۳بتكالیف تبلغ  ترتبط النفایات البحریة  
البیولوجي [ وتقدر التكلفة االجتماعیة والبیئیة الكلیة للتلوث   ].۳۲الســلبي على مصــائد األســماك والســیاحة والتنوع 

عن التأثیرات المناخیة الناجمة عن  وینشـأ نصـف ذلك  ].۳۳بلیون دوالر أمریكي في السـنة [  ۱۳۹البالسـتیكي بمبلغ  
وینشأ ثلث آخر عن تأثیر تلوث الھواء والمیاه واألراضي   انبعاثات غازات الدفیئة التي ترتبط بإنتاج البالستیك ونقلھ.

باإلضـافة إلى تكلفة التخلص من النفایات. وأي جھد یبذل للحد من ھذا  ذي الصـلة على الصـحة والمحاصـیل والبیئة، 
 ماعي سوف یكون نتیجة إیجابیة تساھم الوكالة في تحقیقھا.العبء االجت

 القیمة المضافة للتكنولوجیات النوویة على سلسلة القیمة البالستیكیة الشاملة

یعرض ھذا الفرع النھج المنھجي المـستخدم لتقدیر المـساھمة التي یمكن أن تقدمھا التكنولوجیات المـستمدة من المجال  
وـسیـساعد ھذا النھج في تحـسین تقدیر "القیمة المـضافة" التي   ل إلى اقتـصاد دائري للبالـستیك.النووي للتعجیل باالنتقا

ــتیكیة. ــلة القیمة البالسـ ــلسـ ــتقة من المجال النووي إلى سـ النوویة وتلك المشـ ویســـاعد  یمكن أن تجلبھا التكنولوجیات 
التجریبـیة في ربط ا ــاـفة المتوقـعة من ـھذه التكنولوجـیات  لمختبرات بمحـطات إـعادة الـتدویر  توضـــــیح القیـمة المضـــ

وبالتالي الحد   التجاریة، وكیانات القطاع الخاص األخرى، ومبادرات التثبت التقني المدعومة ببرامج التعاون التقني، 
وزیادة فعالیة جھود الوكالة.   من التأخیر في نقل التكنولوجیا، 

 ة للنمذجة االقتصادیة والمالیة.ویؤدي النھج المنھجي دوره على مستویین، مستخدماً نظماً متقدم

ة التي یمكن   ا یخص مختلف درـجات المحـطات لتقییم المیزة المحتمـل ة فیـم ة إلى التكلـف أوال، أُجري تحلـیل أولي للمنفـع
اإلشـــــعاعیة من  أن تتمتع بھا ھذه المحطات مقارنة بالمرافق القائمة. واســـــتند التحلیل إلى افتراض أن التكنولوجیا 

ــن ع ملیات إعادة التدویر القائمة وتولد حبیبات عالیة الجودة من خالل عملیة توفیر الطاقة مع خفض  الممكن أن تحس
وتحدیث   ۱٦تكالیف المدخالت عموما. وســیطبق ھذا النھج المنھجي أثناء التنفیذ لضــمان التثبت بدقة من التكنولوجیا، 

  ل اقتراح محدد في سیاقھ حسب االقتضاء.البیانات الرئیسیة المتعلقة بالسوق والصناعة بمجرد توفرھا، ووضع ك

ــطلعت بھا مبادرة نوتیك، بمقارنة الحالة الراھنة باألثر    وثانیا، ــقة التي اض عُدِّدت الفوائد المتوقعة من األعمال المنس
ــتخدام  المحتمل الناتج عن إدخال ھذه التكنولوجیات الجدیدة. ــیة باس ــاس ــنى القیام بذلك عن طریق تحلیل الحس وقد تس

وحددت البارامترات الخاصــة بھذا النموذج وعدّلت لتعكس التحســینات التكنولوجیة   المشــار إلیھ أعاله.  P2Oنموذج 
ــتوى الجزئي. ــة في نماذج المس ــمل الفوائد المتوقعة من زیادة  المفترض ــافیة لتش ــطالع بأعمال إض ــیجري االض وس

ــنع القرار القائم على المعطیات العلمیة   قدرات ــتیكیة الدقیقة وما یتصـــل بذلك من صـ ــد البحري للمواد البالسـ الرصـ
 بمجرد توفر المعلومات المفصلة.

 

 

 
تـشرین األول/أكتوبر    ۳۰-۲۷افتراضـات قائمة على اسـتنتاجات اجتماع الخبراء االسـتشـاریین االفتراضـي الذي عقدتھ الوكالة في الفترة  ۱٦

ــعاعي یمكن أن یقلص درجات حرارة التحلل الحراري بمقدار  ۲۰۲۰ درجة، أي بما یعادل توفیر طاقة  ۱٥۰، حیث تأكد أن التحلل اإلشــ
 Radiolysis as a Powerful Tool for ).۲۰۲۰كغ، ما یؤكد مجدداً النتائج التي توصل إلیھا أي في بونوماریف (كیلوجول/  ۷۰۰تصل إلى  

Polymer Waste Recycling .[التحـلل اإلشــــعـاعي كـأداة فعـالـة إلعـادة تـدویر النفـایـات البولیمریـة]  مجلـةHigh Energy Chemistry  ،٥٤،  
 . ۲۰٤-۱۹٤و



۲٥ 

 

اإلشــــعاعیة من حیث الحد من P2Oومن خالل نموذج   ، اختُبر االنخفاض المحتمل الذي یمكن أن توفره التكنولوجیا 
اإلشعاعیة، إذا نُشرت إلى جانب عملیة  البالستیكیة إلى المحیط.تسرب المواد   ویكشف تمرین النمذجة أن التكنولوجیا 

من شأنھا أن تحد من النفایات البحریة. أو الكیمیائیة،   ٦وكما یوضح الشكل   الفرز أو عملیة إعادة التدویر المیكانیكیة 
ــمي یقلل النف ــعاع إلى جانب الفرز الرسـ ــرت إلى جانب غك ۱٫۸۳ایات بمقدار أدناه، فإن اإلشـ م/طن متري، وإذا نشـ

ــل الرقم إلى   ــوف یصـ فسـ ویمكن أن یتحقق أعلى خفض في النفایات   م/طن متري.غك  ۲٫۳إعادة التدویر المیكانیكیة 
إلى مونومرات وإلى مواد   ائي  الكیمـی ب مع التحوـیل  اً إلى جـن ة جنـب اعـی اإلشــــــع ات  ة إذا نشـــــرت التكنولوجـی البحرـی

ــعاع،   م/طن متري).غك  ٤٬٤۱ة (ھیدروكربونی باإلشـ ــتكمال التحویل الكیمیائي  وخلص التحلیل إلى أنھ من خالل اسـ
مقارنة باالنخفاض المتأتي عن طریق نشــر التكنولوجیا   تزداد نســبة االنخفاض المقدرة في قمامة المحیطات مرتین

 اإلشعاعیة في عملیة الفرز أو إلى جانب إعادة التدویر المیكانیكیة.

 

 

 تقلیل احتمال تسرب البالستیك إلى المحیطات عن طریق نشر التقنیة اإلشعاعیة جنباً إلى جنب  -٦ لشكلا
 .P2Oإعداد خاص استنادًا إلى أدوات نموذج  مع التقنیات التقلیدیة بالطن المتري.

 

إلى افتراـضات تتعلق بتكنولوجیات إعادة التدویر   وھذه النتائج متحفظة، ألن  المحـسنة.ھذه ھي النتائج األولیة اـستناداً 
فقط من معادلة التصــرف في النفایات البالســتیكیة الكلیة؛ ومع ذلك، یجري حالیا    ٪۹البالســتیك المعاد تدویره یمثل  

یأخذ في االعتبار الزیادات المتوقعة في أحجام إعادة التدویر (حتى   في المائة)، وذلك   ٦۰وضـــــع نموذج دینامیكي، 
لذي قد یترتب عن التكنولوجیات الجدیدة التي تقدمھا مبادرة نوتیك كجزء من عملیة انتقال شــاملة إلى  لدراســة األثر ا

 ].۳٤اقتصاد دائري [

 االستدامة والمخاطر والتخفیف -٤-۳

ة في  ث التكلـف ة من حـی الـی اءة والفـع ك على تعظیم الكـف ــاد دائري للبالســـــتـی الي إلى اقتصـــ د تحقیق التحول اإلجـم یعتـم
وتعتبر   اسـتخدام البالسـتیك المعاد اسـتخدامھ وإعادة تدویره مقارنة بالبالسـتیك الجدید المسـتمد من الوقود األحفوري.

اإلشعاعیة عنصراً أساسیاً لتحقیق النجاح.   المیزة التنافسیة التي تؤتیھا التكنولوجیات 
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وـستقوم أداة نتائج اإلدارة الـشاملة والرـصد باقتفاء التقدم المحرز في التنفیذ والنفقات المتـصلة باألنـشطة المـضطلع بھا  
وسـوف یسـمح  المشـار إلیھ أعاله في تقییم النتائج المحققة وتوقعھا. P2Oفي إطار مبادرة نوتیك، وسـیسـتخدم نموذج  
ــاً بتحدید االختناقات الرئی ــیة في التدفق المتوقع لتدخالت محددة، األمر الذي یجعل من الممكن  ھذا النموذج أیضــ ســ

وســتمھد ھذه  معالجة التدخالت المركزة لتالفي أوجھ القصــور في اســتدامة االنتقال نحو اقتصــاد دائري للبالســتیك.
 ت.الحجج الطریق للمضي قدما للنظر إلى البالستیك لیس باعتباره مادة خاما ذات قیمة ولیس مجرد نفایا

وھناك العدید من أوجھ عدم الیقین التي تحیط بالســــیناریوھات المحتملة المختلفة لتحقیق أھداف مبادرة نوتیك، وھي 
وفي الوـقت اـلذي  تعتـمد على مجموـعة من العواـمل والجـھات الـفاعـلة التي تقع ـخارج نـطاق ســـــیطرة مـبادرة نوتـیك.

روط ا ُحدِّدت مجموعة من الـش أن اإلجراءات وضـعت فیھ نظریة التغییر،  یة، ووضـعت افتراضـات بـش بقة الرئیـس لمـس
ــلة التي یلزم اتخاذھا لكي تحقق مبادرة نوتیك النتائج المرجوة منھا. وإذا لم یتحقق أي من ھذه اإلجراءات،  ذات الص

 فقد یشكل ذلك خطراً على المبادرة.

 االحتیاجات من الموارد والتمویل -٥-۳

درة مختبٍر بحري   درات   ۱٫۱  نحوســـــوف یتكلف تعزیز ـق اء الـق اجـات وبـن ك تقییم االحتـی (بمـا في ذـل ملیون یورو 
ــعیع نحو  ــاء محطة تجریبیة للتشـ ــوف تبلغ تكلفة إنشـ ملیون یورو (بما في ذلك بناء القدرات،  ۲٫۱والمعدات)، وسـ

التشـیید). دة وسـیجري إعداد مشـاریع وموازنات محد وھذه أرقام اسـترشـادیة. ودراسـات الجدوى، والمعدات/أعمال 
اور مع الدول األعضـاء المعینة التي طلبت ذلك. اریع   للمبادرة بالتـش تحدد االحتیاجات المالیة للمـش وبناء على ذلك، ـس

 الخاصة.

 

 الشراكات -٤
ــادات   ــكلة عابرة للحدود بطبیعتھا وتؤثر على كل بلدان العالم، حیث تتحمل االقتصـ ــتیك العالمیة مشـ ــكلة البالسـ مشـ

وال تزال ھناك قضــایا قائمة على طول ســلســلة القیمة البالســتیكیة، وتشــارك مجموعة متنوعة   األثقل.النامیة العبء 
تیك من خالل تطبیق العلوم   من الجھات الفاعلة في حلھا. لة قیمة البالـس لـس وال تغطي والیة الوكالة ـسوى جزء من ـس

الیب القائمة. النوویة باعتبارھا مكملة لألـس توـصل إلى حل ـشامل ومـستدام للعبء البالـستیكي  ویتطلب ال والتكنولوجیا 
وسیكون من الضروري   العالمي نھجاً متكامالً وشامالً ال یمكن تحقیقھ إال بالشراكة مع الھیئات التي لھا دور تكمیلي.

ع ویشــمل ذلك التعاون م  طري.العمل مع المبادرات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة القائمة على الصــعیدین العالمي والقُ 
كیانات األمم المتحدة، والبنوك اإلنمائیة المتعددة األطراف، والمؤســـســـات الخیریة، والشـــراكات القائمة على نطاق  
واســع، بما في ذلك منصــات أصــحاب المصــلحة المتعددین، والشــراكات والمبادرات بین القطاعین العام والخاص،  

 فضال عن المؤسسات العلمیة والبحثیة.

وـسوف تقوم بذلك من   ر قیمة مـضافة للـشراكات القائمة التي تتـصدى للتحدي البالـستیكي العالمي.وتعتزم الوكالة توفی
 خالل ما یلي:

تزوید الشـركاء بتقییم دقیق لتوصـیف خصـائص المواد البالسـتیكیة، وكمیاتھا، وتوزیعھا وتأثیرھا، من أجل  •
  سائل البیئیة.االسترشاد بھا في  وضع السیاسات واتخاذ القرارات اإلداریة في الم



۲۷ 

 

تقدیم خیارات جدیدة إلعادة تدویر البالســتیك من خالل التكنولوجیات اإلشــعاعیة لتكمیل األســالیب التقلیدیة   •
  ابتغاء سد الفجوات القائمة التي لم تعالج حتى اآلن من خالل أي مبادرة بشأن النفایات البالستیكیة.

ــتعمل الوكالة على   لزیادة الوعي بالمزایا الفریدة  ولتحقیق ھذه الغایة، ســ ــركاء المعنیین  ــاركتھا مع الشــ تكثیف مشــ
القائمة والســعي إلى إقامة شــراكات للتعجیل باالنتقال إلى اقتصــاد دائري  للتكنولوجیات النوویة لتكمیل التكنولوجیات 

  للبالستیك.

ة التي تعمل على جوانب تكمیلیة بشـأن وتعتزم الوكالة تعزیز تعاونھا مع المنظمات الشـقیقة في منظومة األمم المتحد
ــتیك. المتمثل في البالســ الیونســــكو،  -وتشــــمل ھذه البرامج اللجنة األوقیانوغرافیة الحكومیة الدولیة التحدي العالمي 

ة األمم   ة، ومنظـم للبیـئ دة  امج األمم المتـح وبرـن ائي،  امج األمم المتـحدة اإلنـم او)، وبرـن ة والزراـعة (الـف ذـی ة األـغ ومنظـم
(الیونیدو) التي تـشارك أیـضا في عقد علوم المحیطات من أجل التنمیة المـستدامة، الذي تعد المتحدة   للتنمیة الـصناعیة 

ولدى الوكالة بالفعل شـــراكات مع العدید من ھذه المنظمات التي تعمل بصـــورة   الوكالة أیضـــا شـــریكا رســـمیا فیھ.
ة وآثارھا المختلفة على األرض وفي المحیطات  مباشــــرة أو غیر مباشــــرة في مجال النفایات البالســــتیكیة العالمی

  والغالف الجوي.

وســــوف یكون القطاع الخاص شــــریكاً بالغ األھمیة في االنتقال إلى اقتصــــاد دائري قائم على تدابیر حكومیة قویة 
ت القائمة  وبالتالي فـسوف تتعاون الوكالة مع الـشراكا وتحقیق الملكیة من خالل ـسیاـسات تمكینیة وبیئة قانونیة داعمة.

ات،   ـس تیك)، والمؤـس أن البالـس راكة العالمیة بـش بیل المثال الـش توى بین القطاعین العام والخاص (على ـس الرفیعة المـس
وجمعیات القطاع الخاص، فضـال عن شـركات القطاع الخاص التي تنتج منتجات بالسـتیكیة الختبار وتطبیق جدوى  

ــتی ــعاع في إعادة تدویر المواد البالسـ ــراكات مع مجتمع األعمال،   كیة.وفعالیة اإلشـ ــتفادة من الشـ ــأن االسـ ومن شـ
ــتیك، وغیرھا من  والشـــراكات الراســـخة بین القطاعین العام والخاص، والمؤســـســـات، والجمعیات المعنیة بالبالسـ
في التعامل مع النفایات   النوویین  ــلة، أن تزید من الوعي بفوائد العلوم والتكنولوجیا  ــلحة ذوي الصـ ــحاب المصـ أصـ

ــ ــیع البالسـ وأن تعمل على توسـ ــة العملیة،  والحلول اإلبداعیة في الممارسـ تیكیة، حیث تُطبق االبتكارات التكنولوجیة 
  نطاق التواصل مع شبكات الشركاء المحتملین اآلخرین.

تدامة في مجال  ات أكثر اـس عة النطاق الالزمة للتحول الضـروري إلى ممارـس تثمارات الواـس وإدراكا من الوكالة لالـس
البالســتیك، فإنھا ســتعمل عن كثب مع المؤســســات المالیة الدولیة ومؤســســات تمویل التنمیة بوصــفھا جھات إدارة  

 استثماریة مھمة في الجھود التي یبذلھا القطاعان الوطني والخاص لسد الفجوات في االقتصاد الدائري للبالستیك.

األخرى لتبادل المعلومات واالـستفادة من المـساھمات، ومن وـستبذل المـساعى للتعاون مع المؤـسـسات التقنیة والعلمیة  
  ھذه المؤسسات:

المؤـسـسات البحثیة التي تركز على التلوث البالـستیكي في العینات الجوفیة األـسطوانیة من الجلید في القطب  •
والم ة؛  ة والبحرـی القطبـی للبحوث  د فیغنر األلمـاني  ألفرـی ابع لمعھـد  الـت مركز ھیلھولتز  ل  عھـد  الشـــــمـالي مـث

السـویسـري لبحوث الثلج واالنجرافات الجلیدیة؛ ومجلس البحوث في النرویج؛ والمركز الدانمركي للبحوث  
والمعھد القطبي النرویجي؛ وآركتیك نت، وغیرھا.  البحریة؛ واالستقصاء البریطاني للقطب الجنوبي؛ 

لعالمیة لألرصــاد الجویة،  أصــحاب المصــلحة الذین لدیھم قدرات متطورة في مجال النمذجة، مثل المنظمة ا •
 وھیئة المسح الجیولوجي األمریكیة ، والمركز الدولي للفیزیاء النظریة.
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 التنفیذ -٥
 نھج التنفیذ -۱-٥

ــتخدام مجموعة متنوعة من آلیات التنفیذ المعمول بھا في  ــوفة في وثیقة مبادرة نوتیك باسـ ــطة الموصـ ــتنفذ األنشـ سـ
ــطة البرنامجیة األخرى. ــقة، واألنشــ ــاریع البحثیة المنســ ــاریع التعاون التقني، والمشــ والمكونان   الوكالة، مثل مشــ

وإعادة التدویر/االسـتخدام متشـابكان منطقیاً، حیث أن الرئیسـیان في مبادرة نوتیك للبالسـتیك، وھما الرصـد البحري 
في التلوث بالمواد البالســتیك. غیر أنھما مســتقالن من  كالً منھما یشــكل إســھاماً في حل المشــكلة العالمیة المتمثلة 

ي االعتبار  وتأخذ مبادرة نوتیك ف الناحیة التشغیلیة، ألن تنفیذ األنشطة في أحدھما ال یتوقف على تنفیذ المكون اآلخر.
من خالل اتبـاع   غیر االعتمـادي ھـذه بین المكونین  في التنفیـذعالقـة االرتبـاط  میزة   .نھج معیـاري  النھج  ولھـذا 

  مزدوجة:

فأوال، یـعد النھج المعـیاري األنســـــب لتلبـیة االحتـیاجات والتفضـــــیالت والـقدرات المختلـفة للبـلدان لمـعالـجة مشـــــكـلة 
ــة بكل منھا. ــتیك الخاص ــٍد وتقییم أكثر دقة للتلوث  وفي   البالس ــرورة إجراء رص ــتلزم ذلك ض بعض الحاالت، قد یس

البالسـتیكي البحري، وفي حاالت أخرى قد یسـتلزم ذلك تحسـین مرافق إعادة تدویر البالسـتیك باسـتخدام التكنولوجیا  
ــرین. ــعاعیة، وفي ظروف أخرى، قد ترغب البلدان في اختیار كال العنصـ ــطالع   ویكفل النھج المعیاري  اإلشـ االضـ

  بالتنفیذ بأقصى قدر من المرونة، باالستناد بشكل وثیق إلى احتیاجات الدول األعضاء وأولویاتھا.

ــد الموارد المالیة (وغیر المالیة) الالزمة وتأمینھا، وبالتالي التمكین من  وثانیا، یوفر النھج المعیاري المرونة في حش
شــــــطة مـبادرة نوتـیك بمجرد توافر أـقل ـقدر من الموارد یكفي لالنطالق،  ومن الممكن أن یـبدأ تنفـیذ أن التنفـیذ مبكراً.

ولھذا النھج میزة إضافیة تتمثل في السماح للمانحین والشركاء بالمشاركة   ریثما یجري العمل لتوفیر الموارد المتبقیة.
  في أنشطة محددة، حسب تفضیالتھم وأولویاتھم.

خططاً لھ من مـشاریع التعاون التقني والمـشاریع البحثیة المنـسقة، وغیر مـشروعاً جاریاً أو م  ٤۰وھناك ما یزید على  
ومن بین ھذه المشـاریع ھناك أكثر   ذلك من األنشـطة البرنامجیة المتصـلة بالتكنولوجیات اإلشـعاعیة والرصـد البیئي.

ادرة نوتیك  ویمكن أن توســع ھذه المشــاریع نطاق أنشــطتھا لتشــمل مب مشــروعاً یتصــل مباشــرة بالبالســتیك. ۲٥من 
 حسب االقتضاء.

وســــیطلب إلى البلدان التي ترغب في المشــــاركة في أنشــــطة مبادرة نوتیك، إما في مكون إعادة التدویر أو مكون 
  الرصد (أو كلیھما)، أن تنظر في المعاییر التالیة:

 حجم مشكلة النفایات البالستیكیة الوطنیة/اإلقلیمیة. •

ث النفایات البالستیكیة، وھو ما یتجلى في السیاسات والخطط واألھداف االلتزام السیاسي القوي بمعالجة تلو •
ذات الصــلة، باإلضــافة إلى الروابط القویة واالســتراتیجیة بین مؤســســاتھا الوطنیة، والشــبكات ومنصــات  

 التعاون اإلقلیمیة ذات الصلة.   

ــمیة أو غی • ــرف  الرسـ ــتیكیة وفرزھا من خالل عملیات التصـ ــمیة في النفایات  جمع النفایات البالسـ ر الرسـ
  البالستیكیة.

من ـشأن ذلك أن یـضمن معالجة ـسلـسلة القیمة   المـشاركة القائمة في المبادرات الخاـصة بالنفایات البالـستیكیة. •
 البالستیكیة بالكامل ویضمن أن تكون مساھمة الوكالة وتأثیرھا أكبر مما لو تدخلت منفردة.  
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  البحریة للتلوث بالمواد البالستیكیة الدقیقة.االلتزام بزیادة فھم اآلثار   •

  القدرة الحالیة في مجال التكنولوجیات اإلشعاعیة و/أو التحلیالت البیئیة البحریة. •

الخبرة في العمل مع الوكالة في میدان التقنیات والتطبیقات النوویة، مثل العمل من خالل المراكز المتعاوـنة   •
 مع الوكالة.

 ة الضروریة الستخدام التقنیات اإلشعاعیة أو االستعداد لوضعھا موضع التنفیذ.وجود البیئة الرقابی •

اون، من خالل  • داد للتـع الخبرة، و/أو االســـــتـع اون، أو یتمتع ـب اص (بالســـــتیكي) منخرط في التـع اع ـخ قـط
 الشراكات بین القطاعین العام والخاص.

 الفترات  األنشطة 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۱ ۲۰۲۳ ۲۰۲٤ ۲۰۲٥ 

           التدویر إعادة 
           التوعیة 

           حمالت التواصل 
           المحطة التجریبیة 

           الجدوى 
           التشیید 
           التشغیل 

           المحطة اإلیضاحیة 
           الجدوى 
           التشیید 
           التشغیل 

           الشراكات 
           الشراكات 

            
            

           الرصد
           التوعیة 

           حمالت التواصل 
 الشراكات بین القطاعین 
           العام والخاص 

           الشراكات 
           قدرة المختبرات 

           شراء المعدات
           التدریب 

           الشبكة 
           شبكة الرصد 

           المعارف
           المعارف

 
 دول تنفیذ مبادرة نوتیك. ج -۷ الشكل
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 الرصد والتقییم -۲-٥

ــطة   ــقة، واألنشـ ــاریع البحثیة المنسـ ــاریع التعاون التقني، والمشـ ــتخدم كل واحدة من طرائق التنفیذ (مشـ ــوف تسـ سـ
وفي قلب نظام الرصــد والتقییم   البرنامجیة األخرى) إجراءات وآلیات الرصــد والتقییم واإلبالغ الخاصــة بكل منھا.

ــائل التحقق  المعمول بھ الوكالة یكمن النھج القائم على النتائج، الذي ی ــرات ووســ ــتخدم اإلطار المنطقي والمؤشــ ســ
وقد وضـــعت أداة مفصـــلة للرصـــد  وتتضـــمن مبادرة نوتیك مؤشـــرات للنتائج خاصـــة بكل مكون. واالفتراضـــات.

وألن مبادرة  وستخضع المؤشرات للرصد أثناء التنفیذ، وسیوثق التقدم المحرز في التقاریر نصف السنویة. واإلدارة.
ة متغیرة یؤدي فیھا أـصحاب المـصلحة اآلخرون أدواًرا رئیـسیة، فإن بعض االفتراـضات المعتمدة  نوتیك تعمل في بیئ

وسـتُرصـد ھذه االفتراضـات عن كثب أثناء التنفیذ   في نظریة التغییر تعتبر عوامل رئیسـیة للنجاح في تحقیق النتائج.
قق ھذه االفتراـضات وأـصبحت تـشكل  كجزء من إطار إدارة المخاطر وـستتخذ اإلجراءات التـصحیحیة في حال لم تح

  خطراً على تحقیق أي من مكونات مبادرة نوتیك.

  



۳۱ 
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