االقتصاد الدائري
والبالستيك
الخالصة التنفيذية

يتضمن التقرير الكامل
» »مقدمة
» »توجهات في االستدامة
» »صناعة البالستيك في العالم واالقتصاد الدائري
» »لمحة عامة عن سوق وتكنولوجيات إعادة التدوير
» »لمحة عامة عن تكنولوجيا تحويل البالستيك إلى كيماويات
» »لمحة عامة عن تكنولوجيا تحويل البالستيك إلى وقود
» »االستدامة في الشرق األوسط
» »استنتاجات

خالصة تنفيذية
يعالج هذا التقرير الذي أعده االتحاد الخليجي للبتروكيماويات
والكيماويات بالتعاون مع شركة نيكسانت االستشارية،
العالقة بين البالستيك ومفهوم االقتصاد الدائري ،ويساعد
على فهم كيفية إدماج البالستيك على نحو أفضل في نموذج
"إنتاج-إعادة استخدام-إعادة تدوير" الذي من شأنه تقليل إنتاج
النفايات إلى الحد األقصى الممكن .كما يلقي الضوء أيضًا
على المبادرات التي أطلقت عالميًا بهدف تحقيق تحول
منهجي نحو اقتصاد دائري جديد فيما يخص البالستيك.
لقد باتت اليوم الصناعات التحويلية ،وبهدف ضمان النمو
المستمر ألعمالها في بيئة عمل يركز فيها الزبائن بشكل كبير
على االستدامة ،تعمل على تغيير نهجها لمعالجة الطلب
المتزايد من قبل الزبائن على منتجات صديقة للبيئة وتراعي
متطلبات حمايتها .ويقدم التقرير أمثلة حول كيفية دعم
الصناعات التحويلية وتجارة التجزئة لبرامج االستدامة .كما
يعرض أيضًا نهجًا مختلفا الستدامة البالستيك في الصناعات
التحويلية ويسلط الضوء على فرص نمو قطاع إعادة التدوير
في دول مجلس التعاون الخليجي.

وستشكل السياسات الحكومية أحد عوامل دفع الجهود نحو
رفع استدامة البالستيك مع إدراك العديد من الهيئات الحكومية
للحاجة إلى إجراءات محددة فيما يخص تطبيقات البالستيك
وتعزيز إعادة استخدامها وإعادة تدويرها واسترجاع الطاقة
الكامنة فيها من خالل تمكين خلق بيئة عمل مناسبة في
السوق .ويقدم التقرير لمحة عامة عن القوانين والتشريعات
الجديدة المرتبطة بتعزيز االقتصاد الدائري عالميًا وفي دول
مجلس التعاون الخليجي .ومن بين األمثلة المطروحة :رؤية
االتحاد األوروبي ،وحظر الصين الستيراد أنواع محددة من النفايات
الصلبة ،ورؤية اإلمارات  2021الوطنية.
كما يعرض التقرير التكنولوجيات المستحدثة كتلك المرتبطة
بتحويل البالستيك إلى مواد كيماوية وتحويل البالستيك إلى
وقود ،وذلك بهدف تسليط الضوء على اإلمكانيات المختلفة
الستخالص الطاقة من البالستيك وتحويلها إلى مواد أخرى أكثر
قيمة .فمع توجيه االنتباه إلى خلق اقتصاد دائري ،يجري التركيز
حاليًا على التكنولوجيات التحويلية المكملة إلعادة التدوير.
وستتم متابعة إعادة تدوير المواد الكيماوية وغيرها من
التكنولوجيات الحديثة لتصنيع مواد تغليف وتعبئة أولية غير
مألوفة ،في حين يتم تطبيق تكنولوجيا تحويل البالستيك إلى
وقود على المواد البالستيكية التي ال يمكن إعادة تدويرها من
الناحية االقتصادية ،مثل البالستيك الملوث ببقايا الطعام
والبالستيك المستخدم في التطبيقات الزراعية وغيرهما ،مع
االستفادة في الوقت ذاته من المحتوى عالي الطاقة لتلك المواد.
ولقد طرأ مؤخرًا تطور الفت ومهم فيما يخص اتفاقية باريس
حول التحول المناخي المرتبطة بخفض انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون .وسيكون لذلك تبعات جدية على صناعة إعادة التدوير،
حيث إن  197دولة قد وقعت على االتفاقية .فباستطاعة دول
المجلس السير قدما نحو الفرص السانحة في تطوير قطاع
اعادة التوير على نطاق اوسع لتحقيق التخفيض المطلوب في
انبعاثات اكسيد الكربون.

الدروس المستخلصة األساسية
» »لقد تبنت شركات البضائع االستهالكية المغلفة موضوع
االستدامة ،وذلك عبر وضع أهداف مستدامة متوسطة إلى
بعيدة المدى والدفع نحو اتساق تلك األهداف مع أهداف
أعمالها التجارية .وتتركز تلك األهداف على تخفيض استهالك
عبوات التغليف التي يمكن االستغناء عنها ،وزيادة كمية المواد
المعاد تدويرها في عبوات التغليف ،رفع قابلية عبوات
التغليف إلعادة التدوير.
» »ولتحقيق تحول منهجي نحو اقتصاد دائري جديد للبالستيك،
يتعين على الالعبين الرئيسيين في قطاع البضائع
االستهالكية المغلفة وقطاع تجارة التجزئة وقطاع صناعة
السيارات أن ينتظموا في مبادرة تحدد التحديات القائمة
والفرص المتاحة في المستقبل.
» »سيستمر استكشاف تكنولوجيات إعادة تدوير الكيماويات
وغيرها لتصنيع مواد تغليف وتعبئة أولية غير مألوفة ،في
حين يتم تطبيق تكنولوجيا تحويل البالستيك إلى وقود على
المواد البالستيكية التي ال يمكن إعادة تدويرها من الناحية
االقتصادية ،مثل البالستيك الملوث ببقايا الطعام والبالستيك
الزراعي.

» »ستمثل مفاهيم االستدامة جزءًا مهمًا من استراتيجية
حكومات مجلس التعاون الخليجي وتفاعلها مع القطاع
الخاص .وتبرز خطط العمل الوطنية منذ اآلن مدى أهمية
معالجة النفايات التقليل من حجم النفايات المنتجة .وقد بدأت
الجهات المختصة في مجلس التعاون الخليجي تدرك أن
البالستيك يعد موردًا وأن هنالك إمكانية هائلة لالستثمار في
قطاع األعمال في هذا الجزء من العالم.
» »هنالك العديد من وحدات إعادة التدوير في بلدان مجلس
التعاون الخليجي ،بيد أن هذه المرافق ال يتوفر لها تدفق كاف
ومستمر للمواد .وهنالك حاجة ملحة إلقناع سلطات مجلس
التعاون الخليجي باالستجابة لتلك الظروف ،وإال خسرنا فرصًا
ثمينة لتسخير الموارد وخلق فرص عمل وتحقيق اإليرادات
واالزدهار.

البالستيك في
االقتصاد الدائري

تتم اعادة تدوير  14%فقط من
البالستيك المستخدم بالتغليف
تتم خسارة ما قيمته  120 - 80مليار
دوالر امريكي من قيمة البالستيك
تحسين تصاميم المنتجات قد يوفر ما
قيمته  140دوالر امريكي لكل طن من
النفايات البالستيكية المجموعة

اعادة تدوير 1كغ من البالستيك يجنبنا 2.5
من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون

البالستيك المعاد
تدويره يمكن ان
ينتج منتج جديد
تحقيق بيئة خالية
من النفايات
المطمورة واعادة

استغالل كامل

للقيمة الكامنة
في البالستيك

اعادة تدوير

مليون
طن من
البالستيك
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المصادر :اتحاد مصنعي البالسيك االوروبي ،مؤسسة ايلين ماكارثر

االستغناء
عن مليون
سيارة على
الطريق

 50%من البالستيك يمكن اعادة
استخدامه واستعادة الطاقة
الكامنة فيه من خالل تكنولوجيا
اعادة التدوير الكيماوية

 40%اضافية يمكن اعادتها
لالقتصاد من خالل اساليب اعادة التدوير
الميكانيكية

