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نشرة معلومات

أيلول/سبتمبر 2022

إعفاء خاص بالصحون 

والسلطانّيات الورقية 

المبّطنة بالبالستيك 

 Plastic-lined تتضمن نشرة المعلومات هذه دلياًل عن

Paper Plates and Bowls Exemption 2022 )اإلعفاء 

الخاص بالصحون والسلطانيات )الصحون العميقة( 

المبّطنة بالبالستيك لعام 2022(( المصنوعة بموجب 

 Plastic Reduction and Circular Economy Act 2021

)PRCE Act( )قانون خفض مواد البالستيك واالقتصاد 

الدائري لعام PRCE Act( 2021((. وتحّدد هذه النشرة 

معنى هذا اإلعفاء للمصالح التجارية )بما فيها أصحاب 

محالت البيع بالتجزئة والموّردين والمصّنعين(. ويمكن 

العثور على اإلعفاءات األخرى المرعية اإلجراء بموجب 

 .here هنا PRCE Act

ما هي األشياء المحظورة وما هو 

اإلعفاء؟ 

ابتداًء من األول من تشرين الثاني/نوفمبر 2022، ُيعتبر 

توريد مجموعة من األشياء البالستيكية ُأحادية االستعمال 

إلى نيو ساوث ويلز أو داخل نيو ساوث ويلز أثناء مزاولة 

عمل تجاري مخالفة قانونية بموجب PRCE Act. يشمل 

ذلك توريد الصحون والسلطانيات )الصحون العميقة( 

ُأحادية االستعمال أثناء مزاولة نشاط ألغراض تجارية 

أو خيرية أو رياضية أو تربوية أو مجتمعية، ويشمل 

ذلك األعمال التجارية غير الربحية والشراكات وأصحاب 

المشروعات الفردية. 

وبموجب PRCE Act، ُتعتبر الصحون والسلطانيات 

أحادية االستعمال أشياء بالستيكية إذا كانت مصنوعة كلياً 

أو جزئياً من البالستيك.   

وأصدرت EPA إعفاًء يسري مفعوله مرًة واحدة ولمدة 

محّددة يسمح بموجبه استعمال الصحون والسلطانيات 

المصنوعة من الورق العادي أو الورق المقوى )الكرتون( 

المبّطن بالبالستيك أو المغّطى بطبقة من البالستيك. 

يشمل ذلك منتجات مثل السلطانيات المصنوعة من 

الكرتون ولّب قصب السكر بدون أغطية وصحون 

وسلطانيات ’الحفالت‘ المصنوعة من ورق مطبوع أو 

ملّون.   

تنتهي مدة اإلعفاء في 31 تشرين األول/أكتوبر 2024.

ماذا يعني لي اإلعفاء؟

بالنسبة للموّردين

بإمكان أي شخص يزاول عماًل تجارياً االستمرار 	 

في توريد الصحون والسلطانيات الورقية المبّطنة 

بالبالستيك لغاية 31 تشرين األول/أكتوبر 2024. 

ابتداًء من األول من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، 	 

سوف ُيعتبر توريد الصحون والسلطانيات الورقية 

المبّطنة بالبالستيك مخالفة قانونية. يشمل ذلك توريد 

هذه األشياء إلى المصالح التجارية وتزويد الزبائن بها 

على السواء.  

منذ اآلن ولغاية انتهاء مدة اإلعفاء، ينبغي عليك 	 

التركيز على استهالك مخزونك الحالي والمخزون الذي 

وضعت طلبية سابقة له، واستيراد وشراء المنتجات 

البديلة المناسبة. 

إذا تبّقى لديك أّي مخزون بعد انتهاء مدة اإلعفاء، 	 

سوف يتعّين عليك التخلص منه بشكل صحيح. وإذا لم 

تستطع الجهة التي تقّدم لك خدمة التوريد حالياً قبول 

تلك األشياء، فيمكنك البحث عن مركز إعادة تدوير 

 businessrecycling.com.au على الموقع

ال يعتبر توريد هذه األشياء إلى زبائن خارج نيو ساوث 	 

ويلز بعد انتهاء مدة اإلعفاء مخالفة قانونية، لكن 

عليك أن تدرك أنه قد ينطبق حظر مشابه في الواليات 

األخرى أو المقاطعتين األخريين.
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بالنسبة للمصّنعين 

يمكنك االستمرار في توريد الصحون والسلطانيات 	 

الورقية المبّطنة بالبالستيك لغاية 31 تشرين األول/

أكتوبر 2024، لكن عليك أن تتوقع احتمال انخفاض 

الطلب على هذه المنتجات في نيو ساوث ويلز قبل 

ذلك التاريخ، ألن المصالح التجارية ستحاول استهالك 

مخزونها قبل نهاية مدة اإلعفاء. 

يحتمل ازدياد الطلب على المنتجات البديلة الخالية 	 

من البالستيك. 

سوف ُتعتبر مرتكباً لمخالفة قانونية إذا قمت بتوريد 	 

صحون أو سلطانيات ورقية مبّطنة بالبالستيك إلى نيو 

ساوث ويلز أو ضمن نيو ساوث ويلز ابتداًء من األول 

من تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. يشمل ذلك توريد 

هذه المنتجات إلى المصالح التجارية وتزويد الزبائن 

بها على السواء. 

إذا تبّقى لديك أّي مخزون بعد انتهاء مدة اإلعفاء، 	 

سوف يتعّين عليك التخلص منه بشكل صحيح. وإذا لم 

تستطع الجهة التي تقدم لك خدمة التوريد حالياً قبول 

تلك األشياء، فيمكنك البحث عن مركز إعادة تدوير 

businessrecycling.com.au على الموقع

ال يعتبر توريد هذه األشياء إلى زبائن خارج نيو ساوث 	 

ويلز بعد انتهاء مدة اإلعفاء مخالفة قانونية، لكن 

عليك أن تدرك أنه قد ينطبق حظر مشابه في الواليات 

األخرى أو المقاطعتين األخريين.

بالنسبة ألفراد المجتمع

بإمكان المصالح التجارية تزويدك بصحون وسلطانيات 	 

)أطباق عميقة( ورقية مبّطنة بالبالستيك لغاية 31 

تشرين األول/أكتوبر 2024

ابتداًء من األول من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، 	 

لن يعود باستطاعة المصالح التجارية بيع الصحون 

والسلطانيات الورقية المبّطنة بالبالستيك أو تزويدك 

بها في محالت البيع بالمفرق أو في أي مكان آخر 

)على سبيل المثال ساحات الطعام أو في االحتفاالت 

المنّظمة(.   

إذا تبّقى لديك صحون وسلطانيات ورقية بعد انتهاء 	 

اإلعفاء، يمكنك متابعة استخدامها في المنزل أو في 

التجمعات الخاصة، لكن ال يمكنك تزويد اآلخرين بها 

كجزء من نشاط تجاري أو مجتمعي تقوم به. 

أسئلة يكُثر طرُحها

لماذا تم إصدار إعفاء خاص بالصحون 

والسلطانيات الورقية المبّطنة بالبالستيك؟ 

لقد ُأضيفت الصحون والسلطانيات البالستيكية أحادية 

االستعمال إلى قائمة األشياء البالستيكية التي سُيحّظر 

استعمالها في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 عندما جرى 

 Plastics Reduction and Circular Economy إقرار

Act 2021  )قانون خفض المواد البالستيكية واالقتصاد 

الدائري لعام 2021( في العام الماضي، تماشياً مع 

حظورات قيد التنفيذ في الواليات األخرى والمقاطعتين 

األخريين أو ُيقترح تنفيذها فيها. وقد أدِرجت هذه 

 NSW Plastics Action Plan 2021 الحظورات أساساً في

)خطة العمل الخاصة بالمواد البالستيكية في نيو ساوث 

ويلز لعام 2021( لمراجعة إنهاء استعمالها تدريجياً في 

العام 2024.    

وقد منحت EPA إعفاًء مؤقتاً لمدة سنتين بشأن توريد 

الصحون والسلطانيات الورقية المبّطنة بالبالستيك بعد 

التعلقيات واآلراء التي جاءت من موّردي ومصّنعي 

هذه المنتجات الذين قالوا لنا أنه يوجد حالياً نقص في 

المنتجات البديلة المطبوعة والمأمونة للمأكوالت ونقص 

في المنتجات البديلة غير المطبوعة.  

لهذا سوف يمنح اإلعفاء الوقت للمصّنعين لزيادة سلسلة 

توريدهم للمنتجات البديلة وتطوير هذه المنتجات 

واختبارها وتحسينها. كما سيمنح المصالح التجارية 

الوقت الستيراد المنتجات البديلة أو استخدام نماذج 

تجارية مختلفة قبل اإلنهاء التدريجي الستعمال الصحون 

والسلطانيات الورقية المبّطنة بالبالستيك.

https://businessrecycling.com.au/
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لماذا ال تمنح EPA إعفاًء لجميع الصحون 

والسلطانيات البالستيكية أحادية االستعمال؟ 

تقوم حكومة نيو ساوث ويلز باإلنهاء التدريجي الستعمال 

المواد البالستيكية الضارة بالبيئة وأحادية االستعمال 

للمساعدة على حماية بيئتنا وتحسين المحّصالت البيئية 

للجميع. 

في العادة ُترمى الصحون والسلطانيات البالستيكية 

أحادية االستعمال في براميل النفايات، وقد يصُعب 

فرزها في مراكز إعادة التدوير بسبب شكلها، وتوجد 

حالياً بدائل جيدة الصنع ووافية للغرض لمعظم أنواع 

الصحون والسلطانيات البالستيكية أحادية االستعمال.  

ماذا تعني كلمة supply )توريد(؟ 

يشمل تعريف ‘supply’ )توريد( شيء في PRCE Act ما 

يلي:  

بيع أو توريد أو إعادة توريد أو توزيع شيء	 

استالم أو حيازة الشيء لغرض توريده إلى شخص آخر	 

عرض توريد الشيء، على سبيل المثال عبر إعالنات أو 	 

مواقع إلكترونية أو مناشير

عرض الشيء بنّية توريده	 

إتاحة الشيء إلى شخص	 

إعطاء الشيء إلى شخص.	 

تعتبر أنك توّرد شيئاً أو تزّود بشيء سواء أكنت تستوفي 

أم ال تستوفي رسماً لقاء هذا الشيء، أو توّرد الشيء أو 

تزّود أحداً به بصورة َعَرضية، أو من ضمن توريد شيء 

آخر أو التزويد بشيء آخر )على سبيل المثال من ضمن 

وجبة غذائية(. 

إذا كنُت موّرداً، ماذا يجب أن أفعل بما يتبّقى 

لدّي من مخزون الصحون والسلطانيات الورقية 

المبّطنة بالبالستيك عند انتهاء اإلعفاء؟ 

ال يمكنك االستمرار بتوريد الصحون والسلطانيات 

الورقية المبّطنة بالبالستيك بعد انتهاء مدة اإلعفاء في 

31 تشرين األول/أكتوبر 2024، حتى ولو كان قد تم 

شراء المنتجات خالل سريان مفعول مدة اإلعفاء. وعليك 

التخّلص من أية كمية متبّقية من الصحون والسلطانيات 

الورقية المبّطنة بالبالستيك بشكل صحيح. وإذا لم 

تستطع الجهة التي تقدم لك خدمة التوريد حالياً قبول 

تلك األشياء، فيمكنك البحث عن مركز إعادة تدوير على 

businessrecycling.com.au الموقع

يمكنك العثور على المزيد من المعلومات عن االستعداد 

 .here لحظر األشياء البالستيكية أحادية االستعمال هنا

إذا كنُت موّرداً، هل أستطيع التبّرع بما يتبّقى 

لدي من صحون وسلطانيات ورقية مبّطنة 

بالبالستيك إلى جمعيات خيرية أو مجتمعية عند 

انتهاء مدة اإلعفاء؟ 

كال. عند انتهاء مدة اإلعفاء، ال يمكنك التبرع أو إهداء 

مخزونك المتبقي إلى المنظمات الخيرية أو الرياضية أو 

التربوية أو غير الربحية أو المجتمعية. ولن ُيسمح لهذه 

المنظمات بتزويد زبائنها بصحون وسلطانيات ورقية 

مبّطنة بالبالستيك. 

إن رمي المخزون الحالي بصورة غير مشروعة على 

أبواب الجمعيات الخيرية يزيد حجم المشاكل الكبيرة 

الحالية المتعلقة برمي النفايات بصورة غير مشروعة، 

وحجم التبرعات التالفة والرديئة التي تكّلف الجمعيات 

الخيرية ماليين الدوالرات للتنظيف والتخّلص منها 

إلى جانب صرف اهتمامها عن عملها األساسي. كذلك 

فإن رمي النفايات غير المشروع في براميل الجمعيات 

الخيرية وأمام المحالت يمكن أن ُيعاقب عليه بغرامات 

مالية.   

من المهم وضع خطة الستهالك مخزونك في وقت 

مبكر قبل نهاية مدة اإلعفاء. يمكنك العثور على المزيد 

من المعلومات عن االستعداد لقرارات حظر األشياء 

 .here البالستيكية أحادية االستعمال هنا

https://legislation.nsw.gov.au/view/html/inforce/current/act-2021-031#dict
https://legislation.nsw.gov.au/view/html/inforce/current/act-2021-031#dict
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إذا كنُت أسكن في منزل، هل يمكن معاقبتي 

على استخدام هذه المنتجات في المنزل بعد 

انتهاء مدة اإلعفاء؟ 

كال. إذا تبّقت لديك في المنزل صحون وسلطانيات 

ورقية مبّطنة بالبالستيك، يمكنك االستمرار في استعمالها 

بعد األول من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، على سبيل 

المثال للحفالت ونزهات البيكِنك )السيران( واالحتفاالت 

الخاصة األخرى مع أصدقائك وأفراد عائلتك، شرط عدم 

تزويد اآلخرين بها أثناء مزاولتك لعمل تجاري.  

تنطبق المخالفة لقاء توريد الصحون والسلطانيات 

البالستيكية أحادية االستعمال فقط أثناء مزاولتك لعمل 

تجاري. وبموجب PRCE Act، يشمل تعريف ‘مزاولة 

عمل تجاري’ ما يلي: 

مزاولة نشاط ألغراض تجارية أو خيرية أو رياضية أو 	 

تربوية أو مجتمعية

مزاولة عمل تجاري غير ربحي أو شراكة أو مشروع 	 

تجاري فردي.

هل يظل باإلمكان استعمال هذه المنتجات 

لألشغال الفنية والحرفية في المدارس أو مراكز 

رعاية األطفال بعد نهاية مدة اإلعفاء؟ 

كال. ال يمكن االستمرار بتوريد تلك األشياء بعد 31 تشرين 

األول/أكتوبر 2024، حتى ولو كانت ُتستخدم فقط لألشغال 

الفنية والحرفية؛ وذلك ألن هذه األشياء ممنوعة استناداً 

للغرض المصممة من أجله ونّية استعمالها، وليس بسبب 

استخدامها أو مزاولة نشاط بها. بناًء عليه فإن المؤسسات 

التي تقّدم الخدمات أو النشاطات التربوية مشمولة 

بالحظر، إلى جانب جميع المصالح التجارية األخرى. 

من المهم وضع خطة الستهالك مخزونك في وقت 

مبكر قبل نهاية مدة اإلعفاء. يمكنك العثور على المزيد 

من المعلومات عن االستعداد لقرارات حظر األشياء 

.here البالستيكية أحادية االستعمال هنا

هل يمكن معاقبة الجمعيات الخيرية أو 

الجمعيات غير الربحية األخرى لقاء استخدامها 

لتلك المنتجات بعد انتهاء اإلعفاء؟  

نعم. إذا كان لدى الجمعية صحوناً أو سلطانيات ورقية 

مبّطنة بالبالستيك اشترتها سابقاً، فلن يمكنها االستمرار 

بتزويد زبائنها أو أفراد المجتمع بها بعد 31 تشرين 

األول/أكتوبر 2024. 

يشمل الحظر المنظمات التي تقّدم خدمات خيرية 

أو رياضية أو تربوية أو مجتمعية أو تقوم بمثل هذه 

الخدمات، إلى جانب جميع المصالح التجارية األخرى.  

من المهم وضع خطة الستهالك مخزون الجمعية في 

وقت مبكر قبل نهاية مدة اإلعفاء. يمكنك العثور على 

المزيد من المعلومات عن االستعداد لقرارات حظر 

.here األشياء البالستيكية أحادية االستعمال هنا

ما هي البدائل الموجودة للصحون والسلطانيات 

الورقية المبّطنة بالبالستيك؟ 

خالل عملية االستشارة بشأن هذا اإلعفاء، أفاد المصّنعون 

إنهم يطّورون صحوناً وسلطانيات ورقية ملونة وغير مبّطنة 

مصنوعة بأنواع حبر مأمون للمأكوالت. ويتعّين أن تصبح 

هذه المنتجات البديلة متوفرة قبل انتهاء مدة اإلعفاء في 

31 تشرين األول/أكتوبر 2024. كذلك توجد حالياً منتجات 

بديلة عديدة غير مطبوعة، تشمل صحوناً وسلطانيات 

مصنوعة من ورق النخيل والخشب وقصب السكر ونخالة 

الحنطة وورق عادي غير مبّطن، عالوًة على السلطانيات 

والصحون البالستيكية القابلة إلعادة االستخدام. 
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يتوفر إخالء المسؤولية وحقوق النسخ الخاصين بـEPA على موقع EPA اإللكتروني. 
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