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نشرة حقائق

تشرين األول/أكتوبر 2022

األعواد القطنية البالستيكية 

أحادية االستخدام واألوعية 

البالستيكية أحادية 

االستخدام: اإلرشادات 

المتعلّقة باإلعفاءات

إرشادات حول من يسمح لهم بتوريد األعواد القطنية 

البالستيكية أحادية االستخدام واألوعية البالستيكية أحادية 

االستخدام والحصول عليها، وفي ظل أي ظروف 

اعتباًرا من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، سيتّم حظر توريد 

األعواد القطنية واألوعية* البالستيكية أحادية االستخدام في 

نيو ساوث ويلز. وهذا يعني أّن توفير األعواد القطنية 

البالستيكية أحادية االستخدام واألوعية البالستيكية أحادية 

االستخدام أثناء االضطالع بعمل تجاري في نيو ساوث ويلز 

سيشكل مخالفة قانونية، باستثناء ما هو منصوص عليه في 

اإلعفاءات المتعلّقة باألعواد القطنية البالستيكية أحادية 

االستخدام واألوعية البالستيكية أحادية االستخدام للعام 2022 

 .)Plastic Single-Use Straw Exemption 2022(

يمكن االستمرار في توفير األعواد القطنية واألوعية 

البالستيكية أحادية االستخدام عند استخدامها لألغراض 

الطبية أو العلمية أو الطب الشرعي، مع مراعاة الشروط 

الخاصة باإلعفاءات. 

فترة المراجعة

تعتزم EPA مراجعة هذه اإلعفاءات بعد عامين )1 تشرين 

الثاني/نوفمبر 2024(، ومع ذلك يمكن أن تتّم مراجعتها في 

أي وقت. يمكن تغيير اإلعفاءات أو إلغاؤها بموجب إعالن 

يتّم نشره في الجريدة الرسمية لحكومة نيو ساوث ويلز. 

نقترح عىل الموردين، خالل هذين العامين، التفكير بجدية 

في البدائل المناسبة وتجربة البدائل المحتملة واالنتقال إىل 

بدائل مناسبة قابلة إلعادة االستخدام أو مستدامة.

*  األوعية البالستيكية أحادية االستخدام المصممة بغطاء مقاوم للتسّرب 
أو التي يزمع وضع غطاء عليها، مثل تلك المستخدمة في وجبات 

الحساء الجاهزة، ليست محظورة حالًيا، ولكن ستتّم مراجعة استخدامها 

للتخلص منها تدريجًيا في المستقبل. 

    ال يُحظر توفير األوعية الورقية المبطنة بالبالستيك حتى 1 تشرين 

الثاني/نوفمبر 2024. يرجى مراجعة موقع EPA اإللكتروني لمزيد من 

المعلومات حول اإلعفاءات المؤقتة المتعلّقة باألطباق واألوعية الورقية 

المبطنة بالبالستيك.

األعواد القطنية البالستيكية أحادية 

االستخدام

يمكن توفير األعواد القطنية البالستيكية أحادية االستخدام 

)بما في ذلك مسحات القطن البالستيكية أحادية االستخدام( 
في حال استيفاء جميع الشروط التالية:

توفيرها لشخص سيستخدمها لألغراض الطبية أو العلمية 	 

أو الطب الشرعي فقط، أو إلتاحة توفيرها لشخص 

سيستخدمها لهذه األغراض )عىل سبيل المثال، الموزع 

الذي يزود المستشفيات(

أال يكون الغرض من توفيرها لتنظيف األذنين أو الجمال 	 

أو التجميل أو االستخدامات المنزلية العامة مثل 

التنظيف 

أال تكون األعواد القطنية البالستيكية أحادية االستخدام 	 

للبيع أو متاحة للبيع ألفراد العامة، ما لم تكن هذه األعواد 

القطنية جزًءا من مجموعة مستلزمات مسموح بها 

)عىل سبيل المثال، مجموعة مستلزمات اإلسعافات 
األولية أو مجموعة األدوات المستخدمة لالختبارات الطبية 

أو العلمية أو الطب الشرعي، مثل اختبارات كوفيد-19(،

وأال يكون توفير األعواد القطنية لشخص سيبيعها 	 

أو سيتيحها للبيع ألفراد العامة )عىل سبيل المثال، 

صيدلية تبيع بالتجزئة أو سوبر ماركت أو متجر صغير أو 

سوق عبر اإلنترنت(، ما لم تشكل هذه األعواد القطنية 

جزًءا من مجموعة مستلزمات مسموح بها. 

تشمل أمثلة االستخدامات لألغراض الطبية أو العلمية أو 

الطب الشرعي: 

كجزء من اختبارات كوفيد-19 أو مجموعة مستلزمات 	 

اإلسعافات األولية

أخذ العينات الختبارات الباثولوجيا، أو في مسرح الجريمة 	 

للتحاليل المتعلّقة بالطب الشرعي

كجزء من مجموعة أدوات مستخدمة لألغراض الطبية، 	 

مثل الجراحة

تزويدها للمريض من قبل ممارس عام ألغراض طبية 	 

توفيرها لعيادات األسنان أو مرافق رعاية المسنين 	 

أو العيادات البيطرية لالستخدام من قبل الموظفين 

ألغراض طبية

تنظيف المعدات العلمية من قبل مختبر بحوث.	 



Plastic single-use cotton buds and plastic single-use bowls: exemption guidance | 2Arabic

إذا كنت ُمصنًِّعا أو منتًجا أو تاجر جملة، ال يسمح لك 

بتوفير األعواد القطنية البالستيكية أحادية االستخدام إال 

بعد اتخاذك إجراءات احترازية للتأكد من أّن توريدك لألعواد 

القطنية يفي بالشروط الموضحة أعاله . ال يتعّين عليك 

اتخاذ إجراءات احترازية عندما يتّم توفير األعواد القطنية 

البالستيكية أحادية االستخدام كجزء من مجموعة مستلزمات 

مسموح بها.

اإلجراءات االحترازية موضحة في نهاية نشرة الحقائق هذه.

األوعية البالستيكية أحادية االستخدام

يمكن توفير األوعية البالستيكية أحادية االستخدام في حال 

استيفاء جميع الشروط التالية: 

توفيرها لشخص سيستخدمها لألغراض الطبية أو العلمية 	 

أو الطب الشرعي فقط، أو إلتاحة توفيرها لشخص 

سيستخدمها لهذه األغراض )عىل سبيل المثال، الموزع 

الذي يزود المستشفيات(

أال يكون توفيرها لتقديم المأكوالت أو المشروبات 	 

لألشخاص )بما في ذلك تقديم المأكوالت في البيئات 

الطبية، عىل سبيل المثال، للمرضى في عنابر 

المستشفيات أو مقاهيها أو في مرافق رعاية المسنين – 

فهذا غير مسموح به( 

أال يكون الغرض من توفيرها للجماليات أو التجميل أو ما 	 

شابه ذلك 

أال تكون األوعية البالستيكية أحادية االستخدام للبيع أو 	 

متاحة للبيع ألفراد العامة 

أال يكون توريد األوعية لشخص سيبيعها أو سيتيحها للبيع 	 

ألفراد العامة )عىل سبيل المثال، صيدلية تبيع بالتجزئة أو 

سوبر ماركت أو متجر صغير أو سوق عبر اإلنترنت( 

وأال يكون الوعاء مصنوًعا من البوليسترين 	 

)expanded polystyrene – EPS(

تشمل أمثلة االستخدامات لألغراض الطبية أو العلمية أو 

الطب الشرعي االستخدام من قبل: 

المستشفيات في البيئات الجراحية عندما تدعو الحاجة 	 

لوعاء معقم لحمل األعضاء أثناء عمليات الزرع

العيادات البيطرية الستخدامها كوعاء مائي لحيوان في 	 

عزلة للمساعدة في السيطرة عىل انتشار عدوى أو مرض 

عند الحاجة

عيادات األسنان أثناء العمليات الجراحية	 

المختبرات العلمية أو التابعة للطب الشرعي عندما تدعو 	 

الحاجة لوعاء معقم لجمع العينات لتجنب التلوث.

إذا كنت ُمصنًِّعا أو منتجًا أو تاجر جملة، ال يسمح لك 

بتوفير األوعية البالستيكية أحادية االستخدام إال بعد اتخاذك 

إلجراءات احترازية للتأكد من أّن توريدك لها يفي بالشروط 

الموضحة أعاله.

اإلجراءات االحترازية موضحة في الفقرة التالية.

اإلجراءات االحترازية 

تتضمن اإلجراءات االحترازية وضع آليات موضع التنفيذ 

للتأكد من استيفاء الشروط المذكورة أعاله قبل توريد المواد. 

قد تتضمن األمثلة عىل اإلجراءات االحترازية: طلب إقرار إزاء 

الشروط المذكورة أعاله؛ طلب تأكيد بالبريد اإللكتروني عىل 

استيفاء الشروط المذكورة أعاله؛ وإجراء التحقيقات للتأكد 

من نوع العمل التجاري. 

يجب عليك أيًضا التفكير فيما إذا كانت أي تحقيقات أو 

إجراءات أخرى ضرورية في ظل الظروف.

NSW Environment Protection Authority )هيئة حماية البيئة في نيو ساوث ويلز(
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المعلومات المتعلّقة بإخالء المسؤولية وحقوق الطبع والنشر متاحة عىل موقع هيئة EPA اإللكتروني. 
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