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NUTEC Plastics
حلٌّ نووي للتلوث البالستيكي 

بيانات علمية دقيقة إلرشاد سياسات التلوث 
البالستيكي

سوف تعزِّز التكنولوجيا النووية ملراقبة التلوث 
البالستيكي )مبادرة NUTEC Plastics( قدرَة 
املختربات املشاركة عىل تحديد وتصنيف التلوث 
م أخصائيو  البحري باملواد البالستيكية. وسيقدِّ

الوكالة الدعم للعلماء والخرباء من الدول األعضاء يف إنتاج 
بيانات عن وفرة التلوث البالستيكي وتوزيعه وتأثرياته. ويمكن 

بعد ذلك استخدام هذه املعلومات لوضع تدابري وسياسات 
التخفيف من املواد البالستيكية والتخلص منها يف املنبع.

منهجية معزَّزة لتعقب املواد البالستيكية
تقنيات موثوقة  الوكالة عىل توسيع نطاق تطوير  ستعمل 

البالستيكية  املواد  لتقييم وفرة  التكلفة  وفعالة من حيث 
والزمان وتقييم طابعها،  املكان  البحرية من حيث 
من أجل اكتساب فهم أفضل ألصلها وآليات نقلها 
التي ستتاح  التقنيات،  هذه  وتأثرياتها. وستنطوي 

املواد  للدول األعضاء، عىل بروتوكوالت لتحديد 
وتدريب  البيئية  العينات  يف  الدقيقة   البالستيكية 

والتقنيني.  العلماء 

تكنولوجيات فعالة وذات كفاءة
يجعل التشعيع، الذي يعترب فعاالً ومالئماً للبيئة، إعادة تدوير 

عملية يف  استخدامها  وإعادة  البالستيكية  املواد 
التكنولوجيا  م  وتقدِّ البلدان.  من  العديد  متناول 
قابالً  خياراً  البالستيكي  التلوث  ملراقبة  النووية 

للتطبيق الستكمال القدرات الحالية إلعادة التدوير 
وإعادة االستخدام، وتساعد عىل تنوير عملية وضع سياسات 

البالستيكية.  املواد 

تكنولوجيا قابلة للتطوير 
سوف تثبت التكنولوجيا النووية ملراقبة التلوث البالستيكي 

فائدَة التكنولوجيا اإلشعاعية يف إعادة تدوير املواد 
البالستيكية وإعادة استخدامها، وفوائدها االقتصادية 

املحتملة. وستعمل املبادرة املذكورة مع الدول 
األعضاء، وال سيما حيثما تكون محطات إعادة 

التدوير جاهزة للعمل لتوريد مواد التلقيم البالستيكية 
املناسبة لهذه التقنية. ويمكن أن يلي هذه املحطات التجريبية 

وضع محطات إيضاحية واسعة النطاق إلعادة تدوير النفايات 
البالستيكية. وبعَد هذا اإليضاح لقابلية التوسع، ستنقل الوكالة 

املعرفة والخربة والتكنولوجيا إىل الرشكاء.

الفوائد العائدة عىل الدول األعضاء يف الوكالة 
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لالطالع عىل املزيد من املعلومات، انظر املوقع:

https://www.iaea.org/ar/alkhadamat/nutec

أو تواصلوا مع:

NutecPlastics@iaea.org
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التلوث البالستيكي 

هو أحد أكثر التحديات البيئية العاملية إلحاحاً اليوم 
ويشكِّل تهديداً مبارشاً للتنمية املستدامة. ووفقاً 

للتوقعات، سوف يحتوي املحيط، بحلول عام 2025، 
عىل طن واحد من املواد البالستيكية لكل ثالثة أطنان 
من األسماك، وبحلول عام 2050، قد يحتوي املحيط 

عىل مواد بالستيكية أكثر من األسماك. وغالباً ما تمتلئ 
مواقع طمر النفايات باملواد البالستيكية وتشكِّل تهديداً 
بيئيًّا للنظم اإليكولوجية عند مصبَّات املياه، مثل األنهار، 

واملياه الجوفية واملحيط. وعالوة عىل ذلك، قد يؤدِّي 
حرق النفايات البالستيكية إىل إطالق غازات سامة.

غيري، ر.، وجامبك، ج. ر.، ولو، ك. ل. )2017(. إنتاج جميع ما ُصِنع من املواد البالستيكية عىل اإلطالق 
.e1700782 املجلد3)7(، اإلصدار ،»Science advances« واستخدامها ومصريها. مجلة
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توليد النفايات البالستيكية املرتاكمة والتخلص منها

النفايات األولية املولَّدة
جميع النفايات امُلستبَعدة
جميع النفايات املحروقة

جميع النفايات امُلعاد تدويرها

 تستند مبادرة NUTEC Plastics إىل جهود الوكالة ملعالجة التلوُّث باملواد البالستيكية من خالل إعادة التدوير 
ر أدلة قائمة عىل   باستخدام التكنولوجيا اإلشعاعية، والرصد البحري باستخدام تقنيات االقتفاء النظريي. وهي توفِّ

ح يف الوقت ذاته استخدام اإلشعاعات  أسس علمية لتصنيف وتقييم التلوث البحري باملواد البالستيكية الدقيقة، وتوضِّ
املؤينة يف إعادة تدوير املواد البالستيكية، وتحويل النفايات البالستيكية إىل موارد قابلة إلعادة استخدامها.

الرصد البحري   
باستخدام األساليب النووية واملستمدة من املجال النووي، ستدعم الوكالة املختربات البحرية لتوليد معارف علمية حول تأثريات التلوث البالستيكي يف النظم اإليكولوجية 

الساحلية والبحرية. وتُستخَدم أساليب متخصصة للتمكن بدقة من تعقُّب وقياس حركة وتأثريات الجسيمات البالستيكية الدقيقة وما يرتبط بها من مواد مشاركة يف 
التلوث. وستتيح هذه األساليب ما يلي:

تحديد
حالة واتجاهات الجسيمات البالستيكية 

البحرية يف الرواسب واملياه والكائنات 
الحية يف املحيط الساحيل.

تقييم
الرتاكم األحيائي للمواد البالستيكية 

البحرية وتأثرياتها يف الحيوانات 
البحرية القيِّمة.

وْضع
سيناريوهات املخاطر باستخدام هذه املعلومات 

املستقاة حديثاً والقائمة عىل أسس علمية من 
أجل اتخاذ قرارات مستنرية.

 استعادة 
الطاقة

 التخلص من 
املواد البالستيكية

 املنتجات 
البالستيكية

 إعادة تدوير 
املواد البالستيكية

تصنيع املواد 
البالستيكية

إعادة التدوير عن طريق التشعيع
ل ألساليب  باستخدام تقنيات أشعة غاما وأشعة الحزم اإللكرتونية كأسلوب مكمِّ
إعادة التدوير امليكانيكية والكيميائية التقليدية، يمكن تعديل أنواع معينة من 

النفايات البالستيكية ويمكن بالتايل إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها. ويمكن 
ل جهود إعادة التدوير املوجودة حاليًّا للقيام بما يلي: أن تأتي هذه التقنيات لتكمِّ

فرز النفايات البالستيكية املعالجة 
ميكانيكيًّا وفقاً لنوع البوليمر.

 معالجة املواد البالستيكية بحيث 
يمكن دمجها مع مواد أخرى لصنع 

منتجات تدوم أكثر.

تفكيك البوليمرات البالستيكية إىل مكونات أصغر 
الستخدامها كمواد خام يف منتجات بالستيكية جديدة.

 تحويل املواد البالستيكية إىل وقود ومواد تلقيم 
من خالل التحلل اإلشعاعي )التشعيع + إعادة التدوير 

الكيميائي(.
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الوقود، مواد التلقيم، املواد امُلضافة

 )NUTEC Plastics التكنولوجيا النووية ملراقبة التلوث البالستيكي )مبادرة


