




 نظمت جمعية أحلى فوضى حملة
سيمون السان  لشاطئ   تنظيف 
في السبت   يوم  الجناح   في 
بلدية 2021 برعاية   آذار   20  
متطوعين ومشاركة   الغبيري  
 من المجتمع المحلي ومن جميع
إلى باإلضافة  اللبنانية   المناطق 
 مشاركة صيادي السمك. قد تمكن
الرمال نخل  من   المتطوعون 
من كيس   70 من  اكثر   وجمع 
 الردم لمعالجة التسرب النفطي و
 70 كيس من القناني البالستيكية
حوالي إلى  باإلضافة   الصغيرة 
7 و  بالستيكي  غالون   400 

أكياس من األحذية
إلى النفايات  من  جزء   سيذهب 
سيتم كما  التدوير  إلعادة   شركة 
 تحويل الباقي فنياً  حول موضوع

إنقاذ الكنوز البحرية

هذا أن  إلى  اإلشارة   تجدر 
تسهيل إلى  يهدف   المشروع 
 عملية فرز من المصدر للنفايات
منطقة في  والتجارية   المنزلية 

  السان سيمون
تدعم جمعية  فوضى   أحلى 
للمجتمع األساسية   االحتياجات 
كما وحليب  طعام  من   المدني 
 تدعم الصيادين إلصالح قواربهم
الصيد عملية  على   والحفاظ 

 الخاصة بهم

 دعم المجتمع المحلي على شاطئ
السان سيمون

فوضى أحلى  جمعية 
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األزرق "حملة  جمعية   فنظمت 
لتنظيف حمالت   الكبير" 
البيضاء رملة  في   الشاطئ 
الشواطئ من  القطران   إلزالة 
 المتضررة. وقد ساهمت العديد
الحكومية غير  المنظمات   من 
. اللبناني  الجيش   وكذلك 
التنظيف عمليات   استمرت 
 لمدة أسبوعين حتى اآلن، ومع
القطران من  المزيد  فإن   ذلك 
مدفوًعا الشواطئ  إلى    يصل 
تتفاوت المائية.   بالطيارات 
 جزيئات القطران في الحجم من
200 25مم. وحوالي  إلى    2 
 إلى 500 غ يتم جمعها من كل

مساحة 1 م × 20 سم

 تمت إزالة أكثر من 3 أطنان من
 القطران حتى اآلن، كما أزيلت
الملوثة البالستيكية   المواد 
قطران )وبستائر  باليد   بالزيت 
 النفط ( ستستمر حمالت التنظيف
القطران من  المزيد  إلزالة 
الحملة: هذه  في   المتعاونون 
المجلس اللبناني،   الجيش 

   الوطني للبحوث العلمية
 االتحاد العالمي لصون الطبيعة 
منتشرين، جمعية           ، 
بيتك بيروت  وطني     تحالف 
جمعية دفا،          ومتطوعين

  قامت جمعية حملة األزرق الكبير
البيضاء الرملة  شاطئ   بتنظيف 
 بمساعدة متطوعي حملة األزرق
النفايات فرز  وسيتم   الكبير، 
التدوير، إلعادة   وإرسالها 
 وإنشاء مدرسة شاطئية ومركز
ً عاما مكاناً  ليكون  للحملة   دائم 
 لرواد الشاطئ وبالتحديد األطفال
رفع بهدف  وذلك   والمراهقون، 
مخاطر حول  الوعي   مستوى 
 التلوث البالستيكي، باإلضافة إلى
المتطوعين من  وحدات   إنشاء 
 لتكون بمثابة "الشرطة الزرقاء"
التلوث لمنع  الرسمية   غير 
 البالستيكي من خالل  فتح قنوات
الشاطئ رواد  مع  مباشر  حوار 

 تنظيف شاطئ الرملة البيضاء
 جمعية حملة األزرق الكبير

info@operationbigblue.org

CNRS

GEM

IUCN,



تنظيف شاطئ السان سيمون
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"سفراء جمعية   اطلقت 
المواطنة"                   حملة
 تنظيف في ١٧ نيسان ٢٠٢١ 
سيمون السان  شاطئ   على 
منتدى جمعية  مع   بالتعاون 

الساحل،  وبلدية  الغبيري
من متطوعون  فيها   شارك 
 الجمعية وتالمذة من مدرسة ال

Lycée Francaise
في بيروت 

هذا من  الرئيسي   الهدف 
رمي من  الحّد  هو   المشروع 
البحر في  البالستيكية   النفايات 
الشواطئ رواد     وتشجيع 
المضر التلوث  من    للتخفيف 
على السلبية  وأثاره   للبيئة 
السياحة وقطاعات     اإلقتصاد  
رفع خالل  من  األسماك   وصيد 
مخاطر حول  الوعي   مستوى 
البالستيك وخاصةً   البالستيك 
على حفاظاً  اإلستعمال   األحادي 
المناطق في  البيولوجي   التنّوع 
تعزيز مع  اللبنانية   الساحلية 

 األنشطة المستدامة ومعالجة
جمعية تعمل  وكذلك   النفايات. 
تطوير على  المواطنة   سفراء 
المنتجات من  للحد   التشريعات 
بدورها تشّكل  التي   البالستيكية 
 خطراً محتمال يهّدد البيئة وصّحة

اإلنسان

جمعية سفراء المواطنة

ADLC
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إطار في  الحمالت  هذه   تأتي 
الحياة إستعادة   هدفه   مشروع 
البحر شاطئ  على   الطبيعية 
للزوار آمنة  منطقة   وإنشاء 
 باإلضافة إلى تنظيف الشاطئ في
 العباسية وتنفيذ أنشطة توعوية

بما في ذلك المسابقات الفنية

 تنظيف محميّة شاطئ البقبوق في
 منطقة العباسية

الـجنـوبـيـون الـخضـر جمعية 
 قامت جمعية الجنوبيون الخضر
العباسية بلدية  مع   بالتعاون 
محميّة على   نظافة   بحمالت 
 شاطئ البقبوق الطبيعيّة وشاركت
الجوع وعدد العمل ضد   منظمة 
 من األفراد في هذه الحمالت. وقد
 تبيّن بعد فرز أنواع الملّوثات في
 رقع منتقاة أن حوالي 89% من
نفايات عن  عبارة  هي   النفايات 
وأكياس )قناني   بالستيكيّة 
من لذلك  وأوعية(.   وأغطية 
بالتغيير البدء  جدا   الضروري 
واتباع حياتنا  أسلوب  في   فورا 
استبدالنا  حياة صحيّة من خالل 

للبالستيك بمواد صديقة للبيئة
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وفي إطار هذا المشروع
 قامت جمعية

في البيئة  على  الحفاظ    وهيئة 
بزيارة الملح  ودروب   بشري 
انفه في  الناطور  دار   مالحات 
 حيث اطلعوا وأصحاب المالحات
تنقية تقنية  تنفيذ  خرائط   على 
 مياه البحر من جزيئات البالستيك
شارك كما  أفضل.  ملح   النتاج 
 فريق العمل بحملة تنظيف نطاق

المالحات من النفايات والردم

تقوم جمعية
البيئة على  الحفاظ   وهيئة 
 بالتعاون مع دروب الملح بتنفيذ

 مشروع
 للحفاظ على انتاج الملح المحلي
من وذلك  نوعيته   وتحسين 
خالية البحر  مياه  ايصال   خالل 
دار مالحات  الى  البالستيك   من 
المشروع ان  كما   الناطور. 
مكانا المالحات  إلى جعل   يهدف 
الشركاء وتوعية  البيئة   صديقا 
الحفاظ أهمية  على   المحليين 
 على البيئة بما في ذلك من تأثير

ً إيجابي على االقتصاد ايضا

زيارة مالحات دار الناطور في أنفه 
جمعية

Green Community

Green community

)Save Our Salt( S.O.S

Green Community
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Vamos Todos
Vamos Todos قامت جمعية
بالتعاون صور  شاطئ   بتنظيف 
صور ومحمية  صور  بلدية   مع 
بحر مشروع  ضمن   الطبيعية 
الى يهدف  الذي  بالستيك   بال 
البالستيكي في التلوث   الحد من 
 البيئة الساحلية لمدينة صور من
المحليين السكان  توعية   خالل 
إدارة حول  البلدية   وموظفي 
صناديق على  والعمل   النفايات 
 للفرز بهدف إعادة التدوير على
 خط محمية صور، والعمل على
إلعادة قابلة  قماشية   حقائب 
بسيطة بتصميمات   االستخدام 
 تتعلق بصور والبحر والسالحف
توعية لوحات  وعلى   واألسماك 
كما البالستيكي.  االستخدام   عن 
الى تعزيز المشروع   يهدف هذا 
صور مدينة  شباب   مشاركة 
للشاطئ تنظيف  حمالت   في 
حملة من  )الصور   الساحلي. 
اذار  3 األربعاء  في   التنظيف 

٢٠٢١

تنظيف شاطئ صور
جمعية

)
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ثانوية في  البيئي  النادي   يقوم 
جمعية برعاية  الفيحاء   روضة 
الفيحاء  خريجي ثانوية روضة 
بيئي بنشاط  الميناء   وبلدية 
تشع حضارية  لمسة   اضاف 
والمسؤولية الوعي   ببريق 
جمالية لوحات  النتائج   لتكون 
األغطية من   مصنوعة 
على حائطا  تغطي   البالستيكية 
 مفترق حيوي في مدينة الميناء
 لم تقف الطموحات البيئية عند
وامتدت توسعت  بل  الحد   هذا 
لالستعمال أوعية   لتصنيع 
 المنزلي من البالستيك المفروم
 الذي تم تجميعه ومن ثم تقطيعه
مفيدة جمالية  حلة  في   ليخرج 
في مثمرة  بمبادرات   تذكرنا 
وتظهر التدوير  إعادة   مجال 
مع االيجابي  التفاعل   أهمية 
مجتمع خدمة  في   البالستيك 

طرابلسي صحي وسليم

 لوحات فنية مصنوعة من األغطية 
 البالستيكية

جمعية خريجي ثانوية روضة الفيحاء
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للبيئة انسان  جمعية   تسعى 
  والتنمية من خالل مشروعها  إلى
 تدوير البالستيك وترويج لمفهوم
من لبنان  في  بالستيك  بال   بحر 
 خالل رفض والتقليل من المنتجات
اإلستخدام ذات   البالستيكية 
وإعادة تدويرها  وتشجيع   الواحد 

استعمالها
 تنفذ          هذا المشروع بالتعاون
وزارة المدني،  المجتمع   مع 
 السياحة، وكل من بلديات )الفيدار
والجامعة وجبيل(،       المنصف 

األميركية للتكنولوجيا
للتأمين المشرق   الخضراللبناني، 
الكشفية الجمعيات   وكافة 

الموجودة في المنطقة

 كان لجمعية انسان للبيئة والتنمية 
لألراضي العالمي  اليوم   بمناسبة 
نشاط شباط،    ٢ في   الرطبة 
 مشترك والتزام مع جمعية كشاف
 البيئة ضمن مشروعي “بحر بال
االلتزام  “ ومشروع   “  بالستيك 
البالستيك  ببحر متوسط خال من 
ميثاق إبرام  إلى  سعياً   “وذلك 
البالستيك على  القضاء   بشأن 
في واحدة  لمرة  يستخدم   الذي 
 األراضي الرطبة في لبنان ودمج
 تلوث المياه الناتج عنه في خطط

التنمية وإدارة الموارد

توعية نشاطات  عدة   وقامت 
البالستيك استهالك   لتخفيض 
 والحد من مخاطره، استمرت من

 مركز لتجميع البالستيك وتشجيع
المجتمع على التدوير

 جمعية انسان للبيئة والتنمية

HEAD

AUT

HEAD

 كانون االول لغاية شهر شباط حيث
 تم توزيع كمامات الى كافة الكشافة
كل وعلى  وعكار،  طرابلس   في 
لزيادة الجبيل،  قضاء   كشافة 
البالستيكي التلوث  حول   الوعي 
في إجراءات  اتخاذ  إلى   وللدعوة 
وعادات عاداتهم  لتغيير   المنزل 
بنفاياتهم. يتعلق  فيما   أسرهم 
 أثناء توزيع األقنعة على الكشافة،
مستوى لرفع  أيضاً  فرصة   كانت 
زجاجات أن  حقيقة  حول   الوعي 
التعقيم بسائل  المليئة   البالستيك 
 واألقنعة مصنوعة من البالستيك
بشكل منها  التخلص   ويجب 
 صحيح، من خالل جمعها وإعادة
 تدويرها في ورشة العمل الخاصة
 بالجمعية ضمن مشروع “بحر بال

“بالستيك
ونهار نشاط  ل       كان   كما 
مدرسة طالب  مع   توعوي 
 “كوليت اكاديمي للموسيقى”, في
 ٢٢ اذار حيث تمت تنظيم مسابقة
قبل من  رسمت  صورة   ألجمل 
من التخفيف  بموضوع   الطالب 
 البالستيك وقد انجز فيديو صغير

مع الطالب خالل هذا النهار

 تجدر االشارة الي انه تم استحداث
وطبقات قناني  لوضع   مركز 
على تدويرها  إلعادة   البالستيك 
طرابلس،  - بيروت   اوتوستراد 
االميركية “الجامعة  حرم   ضمن 

للتكنولوجيا” الفيدار

وحزب
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دعم “حماية  جمعية   نظمت 
لشاطئ تنظيف  يوم   وعطاء” 
 شكا ومنطقة المرج نهار السبت
األول كانون   ١٢ في   الواقع 
تنفذه  ٢٠٢٠ في إطار مشروع 
البلمند جامعة  مع   بالشراكة 

وبالتعاون مع بلدية شكا
النشاط  هذا  تنظيم  في   شارك 
مار فرع   – لبنان   كشافة 
الشبيبة حركة  شكا،   مارون 
وأخوية شكا  فرع   األرثوذكسية 
حيث شكا،   – العذراء   فرسان 
لهدف الجميع  وتعاون   اجتمع 
 واحد وهو حماية البيئة وتنظيف
وصوال البالستيك  من   الشاطئ 
 إلى الغاية األسمى وهي الحفاظ

على صحة المواطن

دعم حماية  جمعية  نظمت   كما 
للتوعية جلسات  عدة   وعطاء 
سياسات حول   وللتدريب 
في الصلبة  النفايات   إدارة 
المجتمع فئات  لمختلف   شكا 
بلدية في  وعاملين  سكان   من 
السوبرماركت وألصحاب   شكا 
هذه إن  التجارية.   والمحالت 
استخدام تعزيز  هدفها   الجلسات 
عن كبديل  القماشية   األكياس 
وتشجيع البالستيك   األكياس 
وتدويرها استخدامها   إعادة 
دعم حماية  جمعية  شجعت   كما 
 وعطاء من خالل هذا المشروع

 نحو شاطئ نظيف في شكا ومنطقة
المرج

حماية دعم وعطاء جمعية 
المنتجعات مشاركة   على 
 السياحية الساحلية على اعتماد
 إدارة مستدامة للنفايات الصلبة
 كما وجهت الصيادين وشجعتهم
نفاياتهم من خالل توزيع  لفرز 
 صناديق للفرز على طول شاطئ
 شكا ومنطقة المرج. كما نظمت
لمجموعات تدريبية   حلقات 
األكياس خياطة  على   نسائية 

القماشية وتشجيع استخدمها
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                               تهدف
 من خالل هذا المشروع إلى جمع
والزجاجية البالستيكية    المواد 
ذات المواد  إلى   )باإلضافة 
والزجاج الواحد،   اإلستخدام 
المناطق عن  الناتجة   الملون( 
في الواقعة  والتجارية   السكنية 
بالشراكة بيروت,  رأس   منطقة 
 مع مبادرة حسن الجوار للجامعة

األميركية في بيروت
(AUB Neighbourhood 

Initiative(
النفايات تحويل  ذلك  بعد   سيتم 

 المجمعة عبر تقنية
  إلى كراسي وطاوالت بينج بونج

لألماكن العامة
تكسير   المعالجة  تشمل   كما 
  الزجاج وتحويله إلى حالة رملية

  وفرم المواد البالستيكية
وإدخالهم بالزجاج  خلطها   ليتم 

   في مفاعل

 جمع المواد البالستيكية والزجاجية
لتحويلها إلى مقاعد لألماكن العامة

ROGP 

ROGP 

Development Inc
Development Inc
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يحذر المتخصصون من مخاطر التلوث، والذي وصل لحد العثور على حبيبات البالستيك بأماكن غير متوقعة
 وأجرى باحثون تجربة علمية للتعرف على فرص وصول حبيبات البالستيك دقيقة الحجم للجنين في رحم أمه.

فما النتائج التي توصلو لها؟

مخاطر التلوث البالستيكي:
حبيبات البالستيك تصل لألجنة في رحم األمهات

متعددة أغراض  صناعة  في  واستخدمه  حولنا  لوجوده   نظرا 
تتحدث التي  العلمية  الدراسات  زادت  مكان،  كل  في  بنا   تحيط 
 عن خطورة الحبيبات الدقيقة للبالستيك التي تنتج بسبب تفكك
 وتحلل القطع األكبر حجما منه إال أن حبيات البالستيك هذه المرة
 وصلت ألكثر األماكن الغير متوقعة، وفقا لدراسة منشورة حديثا
على موقع مجلة علم السموم بالجسيمات واأللياف التابع  لموقع
بجامعة باحثون  العلمي Springer Nature  وعثر 
بالستيك  حبيبات   على  مؤخرا  األمريكية    روتجرز 
في التجارب،  فئران  أجنة  أعضاء  داخل  الصغر   دقيقة 
المحيط المشيمة  غشاء  أن  على  تؤكد  دراسة   أول 
له البالستيك  حبيبات  وصول  دون  يحول  ال  بالجنين 
لرئة أوال  تصل  البالستيك  حبيبات  أن  إلى  العلماء   وتوصل 
والمخ للقلب  الدم  عبر  سريعا  لتنتقل  االمهات 
الشديد  حجمها  فبسبب  األجنة.  لدى  الجسم  أعضاء   وباقي 
مع باستنشاقها  للجسم  الدخول  من  الحبيبات  تتمكن   الصغر 
البالستيك سريعا حبيبات  لتصل  التنفس،  عملية   الهواء خالل 
وفقا الدم،  طريق  عن  الجسم  أعضاء  لباقي  ومنها   للرئة 
فيبي الدراسة  على  المشرفة  الباحثة  الدراسةوتقول   لمخلص 
الصغر شديدة  البالستيك  حبيبات  على  ”عثرنا   ستابلتون: 
األجنة. ونسيج  والمشيمة  األمهات  نسيج  في  مكان،  كل   في 
والكلى والكبد  والرئة  والمخ  القلب  في  األجنة  لدى  ووجدناها 

الدراسة من خالل زراعة حبيبات  وأجرت ستابلتون وفريقها 
 البالستيك في القصبة الهوائية لفئران التجارب بمعدل يساوي
 60 بالمئة من نسبة حبيبات البالستيك التي يمكن للبشر التعرض
 لها يوميا وصنعت حبيبات البالستيك المستخدمة في التجربة
 العلمية من مادة البوليستر، والذي يعد واحد من أكثر خمسة
الطبيعية. في  آثارها  على  العلماء  يعثر  البالستيك  من   أنواع 
في البالستيك  البحثي من رؤية حبيبات  الفريق  يتمكن   وحتى 
لها مضيئة  مشعة  مادة  بأضافة  قامو  التجارب،  فئران   جسم 
 ووجد الباحثون أن حبيبات البالستيك تصل لألجنة بعد مرور
 حوالي 90 دقيقة من تعرض األم لها. وبعد مرور 24 ساعة
 من وصول حبيبات البالستيك لألجنة نفسها، تفقد األجنة نحو
 7 بالمئة من وزنها مقارنة بمثيلتها التي لم تتعرض لحبيبات
 البالستيك وتأتي تلك الدراسة عقب العثور العام الماضي على
 آثار حبيبات البالستيك في الغشاء المحيط بأربعة أجنة بشرية،
المتخصصون اعتبره  فيما  الغارديان،  صحيفة  لموقع   وفقا 

مسألة مقلقة للغاية

 ولكن ما لم يكن واضحا سابقا, هو حجم فرص وصول حبيبات
 البالستيك المتناهية الصغر لألجنة واآلثار التي يمكن أن تظهر

عليها في حالة انتقال حبيبات البالستيك إليها من األمهات
 ويخشى العلماء من اآلثار الصحية التي قد تترتب على وصول
 حبيبات البالستيك لداخل الجسم، خاصة في األماكن التي ترتفع
حبيبات تحملة  ما  أن  العلماء  ويتوقع  التلوث.  معدالت   فيها 
 البالستيك من مواد كيماوية يمكن أن يتسبب بدخولها للجسم

في مشاكل صحية على المدى القصير أو الطويل

   المصدر: موقع Deutsche Welle DW اإللماني 
تاريخ: 2021-03-20
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التلوث بالبالستيك:
أرقام صادمة تنذر بكوارث بيئية

العام  )6 )جيو  للبيئة  المتحدة  األمم  برنامج  عن  صدر  تقرير   قدر 
ً سنويا المحيطات  إلى  تصل  التي  البالستيكية  النفايات  كمية   الماضي، 
فمن عليه،  هي  ما  على  األمور  استمرت  وإذا  طن،  ماليين   8  بنحو 
 المتوقع أن تبلغ كمية المواد البالستيكية المتراكمة في البحار ما بين
البيئة أن 2025 كما توقع علماء   100 و250 مليون طن في سنة 
 تكون كمية البالستيك المتراكم في مكبات النفايات وفي البيئة الطبيعية
 نحو 12 مليار طن بحلول سنة 2050، وهذا الوزن يزيد على وزن

الهرم األكبر في الجيزة بألفي مرة

خطورة البالستيك
وقال: لبنان  في  بالبالستيك  التلوث  عن  مثاالً  أورد  شلهوب   الدكتور 
البحر من  استخراجه  ويتم  للطعام  يستخدم  الذي  الملح  أن   “اكتشفنا 
 يحتوي على جزيئات من البالستيك، وهي كما تحدثنا سابقا خطرة على

“صحة اإلنسان وتسبب العديد من األمراض له
البالستيك يشكل العالمية، فإن   ووفق تقرير صدر عن منظمة الصحة 
 نحو 10 في المائة من إجمالي حجم النفايات حول العالم، الفتاً إلى نقاط

غاية في األهمية نبرزها وفق ما يلي
ً يستخدم العالم 500 مليار كيس بالستيك سنويا

 ينتهي المطاف بما ال يقل عن 8 ماليين طن من البالستيك سنوياً في
المحيطات، أي ما يوازي حمل شاحنة ممتلئة بالمخلفات في كل دقيقة

 في العقد الماضي، أنتج العالم بالستيك أكثر مما أُنتج على مدار القرن
الماضي بأكمله

الذي النوع  من  العالم  حول  المستخدم  البالستيك  من  المائة  في   ٥٠ 
يُستخدم  لمرة واحدة أو غير القابل لالستعمال مرة أخرى

يتم شراء مليون زجاجة بالستيكية في كل دقيقة

المنطقة العربية
بالبالستيك. ووفق التلوث  األسد من  لها نصيب  كان  العربية   المنطقة 
النفايات المتوقع  تقرير أوردته صحيفة “الشرق األوسط” تقدر كمية 
 التخلص منها عام 2020 نحو 200 مليون طن في السنة، تشكل فيها
 المواد العضوية ما نسبته 50 إلى 60 في المائة، وتتباين كمية المواد
 البالستيكية في هذه النفايات حسب معدالت الدخل وطبيعة المجتمعات،
 فنسبتها في مصر تتراوح بين 3 و 12 في المائة من مجمل النفايات
 المتولدة، بينما تبلغ في السعودية ما نسبته 5 إلى 17 في المائة، وفي

الجزائر ولبنان نحو 12 في المائة

 خبير البيئة الدكتور شلهوب أورد مثاالً عن كمية التلوث الكبيرة التي
 تعاني منها شواطئ لبنان، وقال: “جزء من البحوث التي عملنا عليها
من أجريناه  عبر مسح  لبنانيين  مع صيادين  مقابالت  إجراء   تضمنت 
مع اجراؤها  تم  تلكالمقابالت  الجنوب.  في  صور  إلى  الشمال   أقصى 
شباك أن  اخبرونا  يوميا،  ويمارسونها  المهنة  تلك  يمتهنون   صيادين 
ما سبق إلى  السمك. يضاف  أكثر من  البالستيك  تتلقف  باتت   صيدهم 
المزمن السعال  منها  مختلفة  أمراض  إلى  الصيادين  أولئك   تعرض 
 وحساسية في العين، طبعا مرد ذلك إلى تعاظم تلوث البحار وخصوصا

“البحر المتوسط بالبالستيك

حلول
 قامت بعض المدن األمريكية بتطبيق مبادرة عبر مجموعة من اإلجراءات
على واالقتصار  البالستيكية  المنتجات  استخدام  المطاعم  على   تمنع 
دراستها تمت  اذا  المبادرات  هذه  بدال عنها.  ورقية  منتجات   استخدام 
 بشكل أكبر وتطبيقها يكون لها نتائج أفضل بكثير من الحلول العالجية

“كتنظيف النفايات البالستيكية والتخلص منها

،2019″ “دافوس  العالمي  االقتصادي  المنتدى  أعمال   وخصصت 
 جلستين لمناقشة أزمة البالستيك في العالم، وأثره على تلوث االقتصاد

العالمي، ومخالفته التفاقية باريس للمناخ

،2019 فبراير/شباط  خالل  اتفاق  إلى  دولة   180 نحو   وتوصلت 
 يستهدف تحقيق خفض حاد في كميات مخلفات البالستيك، التي ينتهي

بها المطاف في المحيطات حول العالم، بحسب بيان لألمم المتحدة

في محادثات جرت  المتحدة، خالل  األمم  في  األعضاء  الدول   ووافقت 
تداول كبير من  بشكل  الحد  2019، على   نيروبي خالل شهر مارس 
 البالستيك ذي االستخدام الواحد، كاألكياس والقوارير واألكواب، بحلول

سنة 2030
 يذكر أن الكثير من دول العالم، باتت تتبنى خيارات أفضل إلدارة النفايات،
 مثل توسيع قدرات المعالجة التي بدأت تطبقها أمريكا الشمالية ودول
 أوروبية، إضافة إلى تحفيز المصنعين على جعل منتجاتهم أكثر قابلية

إلعادة التدوير

    المصدر: مجلة أخبار البيئة    
تاريخ: 2020-11-29
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 ما يشغل بال العالم ذلك التلوث البالستيكي الذي أثر على الطبيعة ومكوناتها العضوية من خالل الشبكة الغذائية،
 حتى إن األمر أصبح يهدد اإلنسان أكثر مما يهدد غيره من الحيوانات. وكلنا نعرف عن الحمالت التي تقوم بها
 الجمعيات والمنظمات العالمية والمحلية لمكافحة التلوث البالستيكي الذي كان معروفاً من زمن بعيد حين كانت

السالحف البحرية على سبيل المثال تموت بعد بلعها أكياس النايلون التي تظن السلحفاة أنها قناديل بحر

التلوث البالستيكي والطيور

 والكثير منا أصبح على علم بقصة طيور النعام التي كانت تأكل قطع
 البالستيك الصغيرة الناتجة عن عمليات صيانة أنابيب الري بالتنقيط في
 بعض غابات المناطق الجافة والتي كانت تموت بسبب انسداد معدتها
 بالقطع البالستيكية. وكم من مرة عثرنا في محمية جزر النخل الطبيعية
 ومحمية شاطئ صور في لبنان على طيور نوارس ميتة بسبب انسداد
جهازها الهضمي بقطع بالستيكية كان البحر يرميها على الشواطئ

 يتعاظم اليوم إنتاج البالستيك الذي ينتهي بمخاطر جدية على الكائنات
 الحية إلى درجة أن رسالة وجهها أعضاء االتفاقية العالمية لهجرة
عام في  الحكومات  إلى  األوروآسيوية   - األفريقية  المائية   الطيور 
 2019 بينت لهم تعاظم خطر المواد البالستيكية على الطيور المائية
من تتأثر  تزال  وال  كانت  ذاتها  بحد  أنواع  على   المهاجرة وخطرها 
للعيان، لعل الحكومات هذه تغير عاداتها  البالستيك بدرجة واضحة 
وتزيد مستوى التوعية والتربية البيئيتين من أجل وقف تمدد هذا التلوث

نقطة أكون  أن  شرف  لي  والتي  المذكورة،  االتفاقية  أشارت   ولقد 
 ارتكازها التقنية في لبنان، إلى أنه من أصل 254 نوعاً مهاجراً تحت
 مظلة االتفاقية هنالك أكثر من 60 في المائة من األنواع تتأثر من
 قريب أو بعيد بالبالستيك، منها 22 في المائة تأكل البالستيك ويمتلئ
 جهازها الهضمي بمواد ضارة وغير مغذية قد تجرح المعدة )القانصة(
 أو تمنع الطعام من النزول إليها فتسبب المجاعة والعطش وتؤدي إلى
 الموت؛ و31 في المائة تختنق أو تموت من جراء مخلفات البالستيك
 الذي يعلق برقابها ويخنقها أو يقيد أجنحتها وأرجلها فيقتلها؛ وهنالك
8 في المائة من هذه الطيور التي تستخدم المواد البالستيكية  أيضاً 
هذه تبتلع  قد  صغارها  أن  تدري  أن  دون  من  أعشاشها  بناء   في 
كان لها ألي سبب  بالطعام  اإلتيان  األبوان عن  تأخر  ما  إذا  المواد 

 فالبالستيك تأكله الطيور الجائعة ظناً منها أنه طعام ولكنه غير قابل
يقتل قد  وبالتالي  يجرحها،  أو  الهضمية  المجاري  يسد  بل   للهضم 
 الطيور. إن أكثر الطيور عرضة لفتك البالستيك هي الطيور المائية،
 سواء كانت في المياه العذبة لألنهار والبحيرات والبرك والمستنقعات
 أو في المياه المالحة. لقد شاهدنا طيوراً غواصة وقد التفت حول أرجلها

 خيطان صيد السمك، فقيدتها وماتت غرقاً. ووجدنا بعض طيور غراب
البحر عالقة في شباك مقطعة وعائمة في البحر لوجود فلين يطفو بها

الواقعة الطيور  من  المرتفعة  األعداد  هذه  نشاهد  نكن  لم  الماضي   في 
مشاهدة وتيرة  من  فنعتقد  اليوم  أما  بالبالستيك،  المتمثل  الوباء   تحت 
تقترب إنها  بل  أكثر من مضاعفة،  األعداد أصبحت  أن  النفوق   حاالت 
 من ثالثة أضعاف اإلصابات الماضية، ولقد كنا في عام 2017 قد أشرنا
 إلى هذا التضاعف الذي أكدته االتفاقية العالمية لهجرة الطيور المائية
 األفريقية - األوروآسيوية في عام 2019. وهذا التطور السلبي الذي
أنها يكفيها  ال  التي  المائية  الطيور  على  عبئاً  أضاف  البالستيك   سببه 
يسبب والذي  الرصاص  من  المصنوع  الصيد  خرطوش  خردق   تأكل 
تجد التي  الغواصة  الطيور  من  وغيرها  البط،  أنواع  خاصة   أمراضاً، 
أوروبا أن  إلى  اإلشارة  بد من  كبيرة منه. وهنا ال  كميات  القيعان   في 
الصيد خرطوش  في  الرصاص  غير  معادن  استخدام  إلى  تحولت   كلها 
السام المعدن  هذا  تستخدم  تزل  لم  األوسط  الشرق  بلدان  معظم   ولكن 
التي الجوفية  المياه  إلى  أيضاً  يصل  بل  الطيور  فقط  يسمم  ال   الذي 
الطيور عند  تحدث  التي  لتلك  مشابهة  أعراضاً  لنا  ويسبب  نشربها، 

أنواع تدهورت  العالمي  الصعيد  على  أنه  نجد  أمر،  من  يكن   ومهما 
يجعلها الذي  الماء  في  بالغوص  تصطاد  التي  الطيور  من   بحرية 
حال وهذه  خنقاً،  تموت  وبالتالي  األسماك  صيادي  شباك  في   تعلق 
خطر أن  إال  القزمي.  البحر  غراب  طائر  ما  حد  وإلى  األطيش   طائر 
يزيد الذي  الميكروبالستيك  من  يأتي  المرئي  وغير  األشد   التلوث 
في يكون  الميكروبالستيك،  أي  وهو،  وغيرها.  الطيور  عند   العلة 
من أنواع  بالتهامه  وتقوم  حجماً،  أكبر  بالستيك  تفكك  نتيجة   العادة 
ً خصوصا والبحرية  عموماً  المائية  الطيور  تفترسها  التي  الطرائد 

على الدراسات  تتركز  أن  الضروري  من  أنه  إلى  اإلشارة  من  بد   ال 
بلد كل  أن  وأعتقد  العالم،  في  الطيور  على  الميكروبالستيك   تأثير 
أن غير  الخطر.  هذا  وقف  على  تساعد  ثغرة  سيمأل  الكون  هذا   في 
من تبدأ  أن  كالعادة،  يجب،  الخطر  هذا  لوقف  تتخذ  التي   اإلجراءات 
أنحاء جميع  في  الناس  أن  هو  المشرق  الجانب  فإن  ذلك،  ومع   اآلن. 
والميكروبالستيك البالستيك  بعواقب  دراية  على  أصبحوا   العالم 
وال والبحرية.  المائية  الطيور  سيما  ال  البرية،  الحياة  على   المترتبة 
البالستيكية ذات المواد   يمكن ألحد أن ينكر وجود توجه باالبتعاد عن 
للبيئة وصداقةً  وعياً  أكثر  حياة  أسلوب  ونحو  الواحد  االستخدام 

المصدر:العربي الجديد
تاريخ: 2021-02-07
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