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 املواد البالستيكية 
والصحة

 التكلفة الخفية للكوكب 
البالستييك

ــذي ــي ــف ــن مـــلـــخـــص ت

املواد البالستيكية أزمة صحية عاملية مختبئة أمام ناظرنا
عىل الرغم من كونها من أكرث املواد انتشاراً يف كوكبنا، ال يزال هناك سوء فهم يحيط 
للمواد  التعرض  يتزايد  ذلك،  ومع  اإلنسان.  صحة  عىل  وتأثريها  البالستيكية  باملواد 
املنتجات  تفتت  مع  الغذائية  والسلسلة  البيئة  ضمن  جديدة  أماكن  يف  البالستيكية 
البالستيكية إىل جسيامت صغرية و تركيزها للمواد الكيميائية السامة. ومع تنامي إنتاج 

املواد البالستيكية، فإن مثل هذا التعرض سيستمر يف التصاعد.

حتى اآلن، تركز أبحاث تأثري املواد البالستيكية عىل صحة اإلنسان بشكل ضيق عىل 
ما تكون عىل واحد فقط  البالستيكية، وغالباً  املواد  لحظات محددة من دورة حياة 
من املنتجات أو العمليات أو مسارات التعرض. ال تستطيع هذه املقاربة تحديد اآلثار 
الصحية الكبرية واملعقدة واملتداخلة التي تحصل يف كل مرحلة من مراحل دورة حياة 
املتاجر إىل أجسام  التكرير ومن رفوف  النبع إىل معمل  البالستيكية: من رأس  املواد 
البرش ومن إدارة النفايات إىل التأثريات الراهنة عىل شكل تلوث يف الهواء واملاء والرتبة.

معاً، ترسم تأثريات دورة حياة املواد البالستيكية صورة واضحة ومقلقة: تهدد املواد 
التهديدات  تلك  من  الحد  يتطلب  العاملي.  املستوى  عىل  اإلنسان  البالستيكية صحة 
وقف وعكس منو إنتاج املواد البالستيكية واستخدامها والتخلص منها يف كافة أنحاء 

العامل.

النتائج الرئيسية

تتطلب املواد البالستيكية مقاربة تستند إىل دورة الحياة. فاملقاربات الضيقة لتقييم 
مناسبة.  وغري  كافية  غري  تعد  اآلن  حتى  معها  والتعامل  البالستيكية  املواد  تأثريات 
يتطلب اتخاذ قرارت مستنرية تتناول مخاطر املواد البالستيكية مقاربة تستند إىل كامل 
السمية عىل صحة  لتأثرياتها  الكامل  النطاق  بغية فهم  البالستيكية  املواد  دورة حياة 
اإلنسان. كام تعد هذه املقاربة رضورية من أجل ضامن عدم خلق مزيد من املشاكل 

البيئية عالية التعقيد عند محاولة معالجة هذا األمر.

عىل صحة  خطراً  البالستيكية  املواد  تشكل  حياتها،  دورة  مراحل  من  مرحلة  كل  يف 
املرتبطة  الكيميائية  واملواد  البالستيكية  املواد  من  لكل  التعرض  عن  ناجم  اإلنسان، 
دورة  من  متعددة  مراحل  إىل  العامل  أنحاء  كافة  يف  الناس  أغلبية  يتعرض  بها. 

حياة املواد البالستيكية. 

املصدر: 

مليون طن,

الشكل 1

االنتاج العاملي للمواد البالستيكية والتوجهات املستقبلية
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الشكل 2

املواد البالستيكية والصحة. التكلفة الخفية للكوكب البالستييك

واالبتالع  االستنشاق  امليكروية من خالل  البالستيكية  واملواد  السامة  الكيميائية  املواد  كبرية من  إىل مجموعة  البرش  يتعرض 
واالتصال املبارش مع الجلد طوال دورة حياة املواد البالستيكية

املواد البالستيكية والصحة  •  التكلفة الخفية للكوكب البالستييك

االنبعاثات: تتضمن البنزين 	 
واملركبات العضوية املتطايرة 
وأكرث من مائة وسبعني مادة 

كيميائية سامة يف سائل التكسري

التعرض: االستنشاق واالبتالع 	 
)الهواء واملاء(

الصحة: تؤثر عىل جهاز املناعة 	 
وأعضاء الحواس والكبد 

والكليتني، وتتضمن التأثريات 
أمراض الرسطان والسمية 

العصبية واإلنجابية والتنموية

املواد البالستيكية امليكروية )عىل سبيل املثال غبار إطار السيارات وألياف 	 
األقمشة( واإلضافات السامة: مثل امللوثات العضوية الثابتة واملواد الكيميائية 

املخلة باإلفرازات الغددية واملواد املرسطنة واملعادن الثقيلة

التعرض: االستنشاق واالبتالع )الهواء واملاء والسلسلة الغذائية(	 

الصحة: تؤثر عىل أنظمة القلب واألوعية الدموية والكليتني والهضم 	 
واألعصاب واإلنجاب والتنفس، تتضمن التأثريات أمراض الرسطان والسكر 

والسمية العصبية واإلنجابية والتنموية

االنبعاثات: تتضمن البنزين 	 
والهيدروكربونات العطرية 

متعددة الحلقات والستريين

التعرض: االستنشاق واالبتالع 	 
 واالتصال مع الجلد )الهواء 

واملاء والرتبة(

الصحة: ميكن أن تتضمن 	 
التأثريات أمراض الرسطان 

والسمية العصبية واإلنجابية 
وانخفاض الوزن عند الوالدة 

وتهيج العني والجلد

االنبعاثات: تتضمن املعادن الثقيلة 	 
وامللوثات العضوية الثابتة واملواد 

الكيميائية املخلة باإلفرازات الغددية 
واملواد البالستيكية امليكروية

التعرض: االستنشاق واالبتالع 	 
واالتصال مع الجلد

الصحة: توثر عىل أنظمة الكليتني 	 
والقلب واألوعية الدموية والهضم 

واألعصاب واإلنجاب والتنفس، 
وتتضمن التأثريات أمراض الرسطان 

والسكري والسمية التنموية

االنبعاثات: تتضمن املعادن 	 
الثقيلة والديوكسينات والفورنات 

والهيدروكربونات العطرية متعددة 
الحلقات وإعادة تكرير السموم

التعرض: االبتالع واالستنشاق )الهواء 	 
والرماد والَخبث(

الصحة: تتضمن التأثريات أمراض 	 
الرسطان واألرضار العصبية واألرضار 
الحاصلة يف أنظمة املناعة واإلنجاب 

واألعصاب والغدد الصامء

التعرض املبارش
إدارة النفاياتاستخدامات املستهلكنيالتكرير والتصنيعاالستخراج والنقل

التعرض البيئي

املصدر: 

مواد كيميائية مواد بالستيكية ميكروية 

االستنشاق 
االبتالع

 االتصال
مع الجلد

 االتصال
مع الجلد

 االتصال
مع الجلد

االستنشاق 

االستنشاق 

االبتالع االبتالع

االستنشاق 
االبتالع

االستنشاق 
االبتالع

االستنشاق 
االبتالع

الهواء

 إعادة تدوير 
السموم

األرايض   
الزراعية

 املياه العذبة 
واملحيطات



3   

Opposite: © iStockphoto/George Clerk

املواد البالستيكية والصحة  •  التكلفة الخفية للكوكب البالستييك

النتائج الرئيسية
األحفوري.  الوقود  من  البالستيكية  املواد  من   %99 تأيت 
يؤدي استخراج النفط والغاز، وخاصة التكسري الهيدرولييك 
واملاء،  الهواء  يف  السامة  املواد  من  مجموعة  إصدار  إىل  الطبيعي،  للغاز 
من  مادة  وسبعني  مائة  من  أكرث  متتلك  كبرية.  كمياتها  تكون  ما  وغالباً 
مواد التكسري الكيميائية املستخدمة يف إنتاج املواد الخام الرئيسية للمواد 
البالستيكية آثار خطرية معروفة عىل صحة اإلنسان، مبا يف ذلك الرسطان، 
والسمية العصبية واإلنجابية والتنموية، وتلف الجهاز املناعي، وغري ذلك. 
كام تحدث هذه املواد السامة تأثريات مبارشة وموثقة عىل الجلد والعينني 
وغريها من أعضاء الحواس واألجهزة التنفسية والعصبية والهضمية والكبد 

والدماغ.

التكرير والتصنيع
وإضافات  راتنجات  إىل  األحفوري  الوقود  تحويل  يرافق 
إىل  السمية  عالية  ومواد  مواد مرسطنة  إصدار  بالستيكية 
الجهاز  تلف  املواد  هذه  إىل  للتعرض  املوثقة  التأثريات  وتتضمن  الهواء. 
وتأثريات  الدم،  إنجابية وتنموية، والرسطان، ورسطان  العصبي، ومشاكل 
القطاع  هذا  يف  العامل  ويعد  الوالدة.  عند  الوزن  انخفاض  مثل  جينية 
الصناعي واملجتمعات املحلية املجاورة ملنشآت التكرير األكرث عرضة للخطر 
حيث يواجهون التعرض املزمن والحاد إىل هذه املواد أثناء اإلصدارات غري 

املستقرة والحاالت الطارئة.

املنتجات االستهالكية والتغليف
و/ ابتالع  إىل  البالستيكية  املنتجات  استخدام  يــؤدي 

البالستيكية  الجسيامت  من  كبرية  كميات  استنشاق  أو 
امليكروية ومئات املواد السامة يُعرف أو يُشتبه بأنها تسبب الرسطان أو 

تحدث تأثريات تنموية أو مخلة باإلفرازات الغددية.

إدارة النفايات
بكل  البالستيكية  النفايات  إدارة  تكنولوجيات  عن  ينتج 
والتغويز  املشرتك  واإلحراق  اإلحراق  ذلك  يف  )مبا  أشكالها 
ومواد  والزئبق  الرصاص  مثل  سامة،  معادن  انبعاث  الحراري(  والتحلل 
سامة  ومواد  حمضية  وغازات  والفورانات(  الديوكسينات  )مثل  كيميائية 
التكنولجيات بكل أشكالها  الهواء واملاء والرتبة. تؤدي مثل تلك  أخرى إىل 
إىل تعرض مبارش وغري مبارش للمواد السامة من قبل العامل واملجتمعات 
املبارش  االتصال  امللوث،  الهواء  استنشاق  ذلك  ويتضمن  املجاورة،  املحلية 
بهذه  ملوثة  بيئة  يف  زراعتها  أغذية متت  وابتالع  امللوثني،  املياه  أو  بالرتبة 
املواد. وميكن للمواد السامة من االنبعاثات أو الرماد املتطاير أو الَخبَث يف 
كومة اإلحراق أن ينتقل إىل مسافات طويلة لرتسو يف الرتبة واملياه، ومن ثم 

تدخل أجسام البرش بعد أن ترتاكم يف أنسجة النباتات والحيوانات.

املواد البالستيكية يف البيئة
حاملا تصل املواد البالستيكية إىل البيئة عىل شكل مواد ماكروية 
أو ميكروية، فإنها تلّوث السالسل الغذائية وترتاكم فيها من 
خالل الرتبة الزراعية والسالسل الغذائية األرضية واملائية وموارد املياه. ميكن 
لهذه املواد البالستيكية البيئية أن تؤدي إىل ارتشاح إضافات سامة أو زيادة 
تركيز املواد السامة املوجودة يف البيئة من قبل، مام يجعلها متاحة بيولوجياً 
مجدداً لتعرض اإلنسان املبارش أو غري املبارش لها. عندما تتحلل الجسيامت 
البالستيكية، تظهر مساحة جديدة يف أسطحها، مام يتيح استمرار ارتشاح 
البيئة  يف  املوجود  الخارجي  سطحها  إىل  الجسيامت  داخل  من  اإلضافات 
تدخل  التي  امليكروية  البالستيكية  للمواد  ميكن  اإلنسان.  جسم  ضمن  أو 
جسم اإلنسان بواسطة طرق تعرض مبارشة مثل االبتالع أو االستنشاق أن 
تؤدي إىل مجموعة من التأثريات الصحية، مثل االلتهابات والسمية الجينية 
واإلجهاد التأكسدي وموت الخاليا املربمج والنخر، وهي مرتبطة مبجموعة 
من العواقب الصحية السلبية مبا يف ذلك الرسطان وأمراض القلب واألوعية 
املزمنة  وااللتهابات  املفاصل  والتهاب  والسكري  األمعاء  والتهاب  الدموية 

وحاالت املناعة الذاتية واألمراض العصبية التنكسية والسكتة الدماغية.

شامل  تقييم  إجراء  إمكانية  يقّوضان  املعرفية  والثغرات  اليقني  عدم  إن 
للمخاطر الصحية الحادة وكذلك طويلة األمد وذلك يف كافة مراحل دورة 
واملجتمعات  املستهلكني  قدرة  من  يحدان  كام  البالستيكية،  املواد  حياة 

املحلية والهيئات التنظيمية عىل اتخاذ خيارات مستنرية.

املنتجات 	  يف  الكيميائية  املواد  يخص  فيام  الشفافية  إىل  االفتقار  إن 
البالستيكية وعمليات تصنيعها مينع إجراء تقييم شامل لتأثرياتها ويحد 
قدرة  ومن  مناسبة  تطوير ضامنات  عىل  التنظيمية  الهيئات  قدرة  من 
املستهلكني عىل اتخاذ خيارات مستنرية ومن قدرة املجتمعات املجاورة 

عىل الحد من التعرض لتلك املواد.

هناك حاجة ماسة إلجراء مزيد من األبحاث من أجل: تقييم عمليات 	 
مزج  لعمليات  الرتاكمية  واآلثار  التآزرية  والتأثريات  املتداخلة  التعرض 
وفهم  االستهالكية؛  املنتجات  يف  املستخدمة  الكيميائية  املواد  آالف 
مواد  من  يرافقها  وما  امليكروية  البالستيكية  للمواد  املحتمل  االنتقال 
السامة لأللياف  اآلثار  املحاصيل والحيوانات؛ وفهم  كيميائية سامة إىل 
امليكروية وغريها من الجسيامت البالستيكية امليكروية التي يتم توثيقها 

بشكل متزايد يف األنسجة البرشية.
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يتطلب الحّد من التعرض السام إىل املواد البالستيكية مجموعة متنوعة من 
الحلول والخيارات ألن املواد البالستيكية متتلك دورة حياة معقدة تؤثر فيها 

مجموعة متعددة من األمور الفاعلة.

يف كل مرحلة من مراحل دورة حياة املواد البالستيكية وعرب تلك املراحل، 	 
يجب أن تسرتشد الحلول باحرتام صحة اإلنسان والحق يف التمتع ببيئة 
صحية. فعىل الرغم من ما تبقى من عدم اليقني، تربر املعلومات الراهنة 
حول اآلثار الصحية الخطرية لدورة حياة املواد البالستيكية تطبيق مقاربة 
والتخفيض  البالستيكية  املواد  حياة  دورة  يخص  فيام  صارمة  احرتازية 

الشامل إلنتاج املواد البالستيكية واستخدامها.

إن تقييامت التأثريات الصحية التي تركز حرصاً عىل املكونات البالستيكية 	 
يف املنتجات ويف نفس الوقت تتجاهل آالف اإلضافات وسلوكياتها يف كل 
مرحلة من مراحل دورة حياة املواد البالستيكية تعد تقييامت غري كاملة.

يتطلب تناول مسألة التلوث باملواد البالستيكية تعديل األطر القانونية 	 
املواد  حول  املعلومات  إىل  الوصول  إمكانية  ضامن  أجل  من  وتبنيها 
البرتوكيميائية يف املنتجات والعمليات، باإلضافة إىل املزيد من األبحاث 

املستقلة مللء الثغرات املعرفية الراهنة واملستقبلية.

يجب أن تستند الحلول إىل الشفافية واملشاركة والحق يف املعالجة. تعد 	 
الشفافية مطلوبة من أجل تحديد طبيعة التعرض للمواد السامة ومداه، 
ومن أجل تقييم تقييم التأثريات الصحية والبيئية املحتملة للتكنولوجيات 
تحويل  وتكنولوجيات  اإلحراق  مثل  “حلول”،  أنها  عىل  لها  يرّوج  التي 
املشاركة  حق  الحلول  تتضمن  أن  يجب  وقود.  إىل  البالستيكية  املواد 
البالستيكية،  باملواد  املرتبطة  املخاطر  حول  القرارات  اتخاذ  يف  الفاعلة 

وإمكانية الوصول إىل العدالة يف حال ظهور أرضار.

غالباً ما يتم تقويض اإلجراءات الناجحة عىل صعيد محيل أو اإلجراءات 	 
اإلجراءات عند ظهور  تلك  إلغاء  يتم  أو  املرتبطة مبنتج واحد  الناجحة 
مواد بالستيكية جديدة أو إضافات جديدة أو مسارات تعرض جديدة 
والقارات  الحدود  عبور  وتعيد  تعرب  التي  اإلنتاج  سالسل  مع  متداخلة 
واملحيطات. فإىل أن نقوم مبواجهة تأثريات دورة حياة املواد البالستيكية 
الكاملة، لن تنجح املقاربة املجزأة الراهنة يف التعامل مع أزمة التلوث 

باملواد البالستيكية.

إن نتائج هذا التقرير واضحة. فحتى مع محدودية البيانات املتوفرة، فإن 
حياتها.  دورة  خالل  البالستيكية  للمواد  الصحية  اآلثار  من  الكثري  هناك 
التهديدات  هذه  ملواجهة  والحلول  اإلجراءات  من  للعديد  حاجة  وهناك 
لصحة اإلنسان وحقوقه. ويك تكون فعالة، ال بد لهذه اإلجراءات والحلول أن 
تخّفض من انتاج املواد البالستيكية واملواد الكيميائية السامة املرتبطة بها 

واستخدامهام والتخلص منهام.

لقد أصبح هذا التقرير ممكناً من خالل الدعم السخي لـِ:

ميكن االطالع عىل التقرير الكامل عىل الرابط التايل: 


