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  الرابعتقرير جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة عن أعمال اجتماعها 

 إضافة

   كلور البرتينمخاسي بشأن تقييم إدارة املخاطر

اعتمدت جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة، يف اجتماعها الرابع، تقييم إدارة املخاطر   
 بصيغته UNEP/POPS/POPRC.4/7الوثيقة خلماسي كلور البرتين، على أساس املشروع الوارد يف 

  .إدارة املخاطر، دون إخضاعه للتحرير الرمسيويرد أدناه نص تقييم . املعدلة

 

 اتفاقية استكهومل
 بشأن

 امللوثات العضوية الثابتة
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  مخاسي كلور البرتين
  تقييم إدارة املخاطر

   الفريق العامل املخصص املعينأعده
  خبماسي كلور البرتين

  يف إطار جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة
  التابعة التفاقية استكهومل

  
  

  ٢٠٠٨ أكتوبر/تشرين األول
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  موجز تنفيذي
اقترحت اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها األطراف يف اتفاقية استكهومل إدراج مخاسي كلور 

وقد .  من االتفاقية٨ من املادة ١ للفقرة جيم لالتفاقية وفقاًأو /أو باء و/البرتين يف املرفقات ألف و
مدت جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة بيانات خماطر مخاسي كلور البرتين يف اجتماعها اعت

 من ٨من املادة ) أ (٤ للفقرة وقررت اللجنة، وفقاً. ٢٠٠٧نوفمرب /الثالث يف شهر تشرين الثاين
ام جبهد إضايف من وأوصت اللجنة بالقي. االتفاقية، أنه مت الوفاء مبعايري الفرز بشأن مخاسي كلور البرتين

أجل التمييز بني احلمل البيئي الناتج عن االستخدام العمدي واحلمل الناتج عن اإلنتاج غري العمدي 
  .بغية دعم تقييم إدارة املخاطر

 السابقة املذكورة يف بيانات املخاطر خبماسي كلور البرتين كمكون يف االستخدامأوجه وتتعلق 
ور، ويف حامالت الصبغ، وكمبيد للفطريات وكمثبط للهب وكمادة منتجات ثنائي الفينيل متعدد الكل

وليست هناك معلومات كمية متاحة .  البرتينكلورونيترو من أجل إنتاج مخاسي كيميائية وسيطة، مثالً
وال ينتج مخاسي كلور البرتين وال يستخدم يف الوقت احلاضر . عن اإلنتاج واالستخدام التارخييني

 من املرتبة التحليلية من مخاسي كلور البرتين بواسطة املختربات من أجل بياًبكميات صغرية نس  إال
خدامه توعالوة على ذلك، ال ميكن استبعاد اس. حتضري حماليل معيارية تستخدم يف األغراض التحليلية

 وتغطي املعلومات اليت تبني أن مخاسي كلور.  البرتين على النطاق العامليكلورونيترويف إنتاج مخاسي 
لجنة األمم ل املنطقة اإلقليمية  يف البرتينكلورونيتروالبرتين مل يعد يستخدم البتة من أجل إنتاج مخاسي 

  . فقط)١(املتحدة االقتصادية ألوروبا
ماسي كلور البرتين واملنتجات اليت خل إنتاج واستخدام كلوتتمثل أكثر تدابري الرقابة فعالية يف حظر 

وحيث أنه مل يتم حتديد أي عمليات إنتاج أو استخدامات متبقية . نحتتوي على مخاسي كلور البرتي
خلماسي كلور البرتين فيما عدا االستخدام يف املختربات واحتمال حدوث بعض االستخدام من أجل 

 البرتين، فإن إدراج مخاسي كلور البرتين يف املرفق ألف ميثل تدبري الرقابة كلورونيتروإنتاج مخاسي 
كما أن من شأن إدراج مخاسي كلور البرتين يف املرفق ألف أن يكفل انطباق . تفاقيةاألويل مبوجب اال

 بشأن حتديد املخزونات والنفايات والتخلص السليم ٦ بشأن التصدير واالسترياد واملادة ٣أحكام املادة 
يسية، وحيث أن إنتاج مخاسي كلور البرتين توقف منذ بضع عقود مضت يف البلدان املنتجة الرئ. منها

 إىل واستناداً. فإن مثة بدائل متاحة يف الوقت احلايل بكفاءة مقارنة، وبدون أي آثار متعلقة بالتكاليف
هذه املعلومات األساسية، فمن املتوقع أن تكون اآلثار السلبية اهلامة على اتمع املترتبة على إدراج 

 طلبات، ومل حتدد حاجات معينة، من ومل ترد أي. مخاسي كلور البرتين يف املرفق ألف حمدودة جداً
ومن املمكن توقع حدوث تأثري محيد، حيث ينبغي . أجل استثناءات حمددة بشأن مخاسي كلور البرتين

 كما أنه يستبعد فعلياً. وقف أي إنتاج واستخدام غري حمددين يف الوقت الراهن يف خمتلف أحناء العامل
  . أدرج مخاسي كلور البرتين يف املرفق ألفأي إعادة إنتاج خلماسي كلور البرتين إذا ما

                                                
  .htm.countries_member/countries_member/oes/org.unece.www://http :جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا  )١(
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وفيما يتعلق . وميكن تقسيم املصادر االصطناعية غري العمدية إىل مصادر ثابتة ومصادر انتشارية
باملصادر الثابتة، فإن عمليات االحتراق والعمليات احلرارية والعمليات الصناعية هي األكثر أمهية 

وبالنسبة خلماسي . أو التشريعات/ التخميد واإلحالل و بواسطة تقنياتة اإلطالقاتمكافحري جتو
 فوراناتإطالقات كلور البرتين املتشكل كمنتح ثانوي لعمليات االحتراق، فإن مثة عالقة واضحة بني 

فورانات إطالقات معظم التدابري املتخذة للحد من و. ثنائي البرتين متعدد الكلور املتكونة من االحتراق
أفضل / الكلور، على النحو املوصوف يف املبادئ التوجيهية ألفضل التقنيات املتاحةثنائي البرتين متعدد

املمارسات البيئية التابعة التفاقية استكهومل بشأن مرافق الترميد وغريها من العمليات احلرارية، تفضي 
لشوائب  هي اصلة باألمروأكثر املصادر االنتشارية . مخاسي كلور البرتينإطالقات  يف خفض هامإىل 

يف املنتجات مثل املواد املذيبة، ومبيدات اآلفات، ومنتجات وقاية األخشاب، وحرق الرباميل، ومواقع 
وتقنيات . احلريق يف اهلواء الطلق، واحلرائق العرضية، وحرق الغابات من أجل األغراض الزراعية

إال بواسطة من اإلطالق حلد ميكن إنفاذ تدابري ا  من أجل هذه املصادر والالتخميد ليست جمدية عملياً
 .أو توفري السلطات الوطنية واحمللية للمعلومات والتوعية/التشريعات فقط و

 من ٥ من شأن اإلدراج يف املرفق جيم أن خيضع مخاسي كلور البرتين للتدابري احملددة مبوجب املادةإن 
اسي كلور البرتين، مخ إطالقات خ هدف االستمرار يف اإلقالل إىل أدىن حد منويرساالتفاقية 

 بالنهوض وقد يتضمن ذلك التزاماً.  من الناحية العمليةوالتخلص النهائي منه حيثما كان ذلك ممكناً
وتتحمل . البرتينات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية من أجل مصادر مخاسي كلور يبأفضل التقن

امللوثات العضوية الثابتة األخرى املنتجة  بشأن هذه التدابري الرقابيةالتزامات باختاذ البلدان بالفعل 
فورانات ثنائي البرتين متعدد الكلور، ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (بشكل غري عمدي 
  .مبوجب االتفاقية) وسداسي كلور البرتين
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  مقدمة  - ١
  اهلوية الكيميائية للمادة املقترحة  ١-١

  معلومات أساسية
دول األعضاء فيها األطراف يف اتفاقية استكهومل إدراج مخاسي كلور اقترحت اجلماعة األوروبية وال
ويرد .  من االتفاقية٨ من املادة ١ للفقرة أو باء وجيم لالتفاقية وفقاً/البرتين يف املرفقات ألف و

وقد قُدم موجز لالقتراح أعدته . UNEP/POPS/POPRC.2/INF/5االقتراح األصلي الكامل يف الوثيقة 
واعتمدت جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة . UNEP/POPS/POPRC.2/13لوثيقة األمانة يف ا

 ٢٠٠٧نوفمرب /موجز بيانات خماطر مخاسي كلور البرتين يف اجتماعها الثالث يف شهر تشرين الثاين
)UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.7(.  

  اهلوية الكيميائية للمادة املقترحة
جمموعة مركبات الكلور برتين اليت تتصف بوجود حلقة برتين حيل فيها ينتمي مخاسي كلور البرتين إىل 

ومركبات كلور البرتين مركبات حمايدة، . أحد العناصر الكلورية أو أكثر حمل ذرات اهليدروجني
ومستقرة من الناحية احلرارية، مع اتصافها باستقرار متزايد ونقاط ذوبان وغليان أعلى مع زيادة البديل 

  . يف املاءماسي كلور البرتين قدرة ذوبان منخفضة جداًوخل. الكلوري
  مخاسي كلور البرتين  :االحتاد الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقيةاالسم يف 

  -برتين، مخاسي كلور  :االسم الكيميائي يف دائرة املستخلصات الكيميائية
ين؛ ثنائي الفينيل متعدد  مخاسي كلور البرتين؛ مخاسي كلور البرت-٥، ٤، ٣، ٢، ١: األمساء األخرى

  )QCB: quintochlorobenzene(الكلور، مخاسي كلور البرتين ؛ مخاسي كلور البرتين 
   5-93-608: رقم التسجيل يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية

   EINECS:  210-172-0الرقم يف 
  ال توجد: األمساء التجارية

  اهليكل
1,2,3,4,5-Pentachlorobenzene 

  

Cl
Cl

Cl

ClCl
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  استنتاجات جلنة االستعراض، معلومات املرفق هاء  ٢-١
 للمرفق ألف، يف اجتماعها الثالث يف جنيف يف لمخاطر، وقامت بتقييمه، وفقاًل بياناًأجرت اللجنة 

وقررت اللجنة، ). ٢٠٠٧، برنامج األمم املتحدة للبيئة (٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ -١٩الفترة 
 من االتفاقية، أا مقتنعة بأنه قد مت الوفاء مبعايري الفرز بشأن مخاسي ٨من املادة ) أ (٤ للفقرة وفقاً

  .كلور البرتين
ويبني التفاوت املكاين الصغري يف نطاقات التركيز . ثابت يف البيئة ومتراكم أحيائياً مخاسي كلور البرتين

، ويتوزع على ين له وقت بقاء جوي طويل جداًاهلوائي عرب نصف الكرة الشمايل أن مخاسي كلور البرت
ومثة بيانات رصد من مناطق نائية، مساندة بواسطة نتائج . نطاق واسع يف نصف الكرة األرضية

ومخاسي كلور البرتين مسي . مناذجية، تشري إىل أن مخاسي كلور البرتين ميكن أن ينتقل ملسافات طويلة
 .احلية املائية للكائنات معتدل للبشر، ولكنه مسي جداً

ونتيجة لالنتقال البعيد النطاق خلماسي كلور البرتين، فإنه ال ميكن لبلد مبفرده أو موعة من البلدان أن 
ويبدو أن اإلطالق غري العمدي خلماسي كلور البرتين كمنتج . ختمد التلوث الذي تسببه هذه املادة

وال ميكن اختاذ تدابري لتقليل هذه . اهنثانوي لالحتراق غري الكامل هو أكرب مصدر يف الوقت الر
ورغم أنه يبدو أن إنتاج مخاسي كلور البرتين واستخدامه قد . اإلطالقات إال على نطاق عاملي فقط

ومن املمكن أن يسفر ذلك عن زيادة يف . توقف يف معظم البلدان، فسيظل من املمكن إعادة إدخاله
 إىل القرائن املتاحة، فمن احملتمل أن يسفر مخاسي كلور اًواستناد. اإلطالقات ويف املستويات يف البيئة

أو البيئة مما يربر /البرتين، نتيجة النتقاله البيئي البعيد املدى، عن آثار معاكسة هامة على صحة البشر و
 .اختاذ إجراء عاملي بشأنه

ج عن اإلنتاج غري وحيث أن التمييز بني احلمل البيئي الناتج عن االستخدام غري العمدي واحلمل النات
العمدي ميكن أن يدعم إعداد تقييم إدارة املخاطر ووضع التوصيات النهائية، فإن اللجنة ترتئي أنه ينبغي 

  .القيام جبهد إضايف لسد هذه الفجوة
  مصادر البيانات  ٣-١

وقد . يستند مشروع تقييم إدارة املخاطر إىل معلومات مقدمة من األطراف يف االتفاقية ومن املراقبني
إدارة (ردت األطراف واملراقبون التاليون على طلب املعلومات احملدد يف املرفق واو التفاقية استكهومل 

أرمينيا، وكندا، وكرواتيا، واجلمهورية التشيكية، والشبكة الدولية للتخلص من امللوثات ): املخاطر
وهولندا، وقطر، والواليات مبيق، وميامنار، ا، ومولدوفا، وموناكو، وموز)IPEN(العضوية الثابتة 

ووردت معلومات إضافية أثناء عملية صياغة تقييم إدارة ). WCC(املتحدة، والس العاملي للكلور 
 .املخاطر من أستراليا وأملانيا ومجهورية كوريا وموريشيوس وسلوفاكيا

لومات تتصل كما مت احلصول على مع. وباإلضافة إىل ذلك، مت مجع معلومات من األدبيات املنشورة
استكشاف خيارات اإلدارة "بإقليم اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم املتحدة من ورقة بعنوان 

 التابعة للجنة واملعنية CLARTAPأعدها االجتماع السادس لفرقة املهام " بشأن مخاسي كلور البرتين
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، )٢٠٠٧االقتصادية ألوروبا، اللجنة ) (٢٠٠٧يونيه / حزيران٧ - ٤(بامللوثات العضوية الثابتة 
  ).٢٠٠٨اللجنة االقتصادية ألوروبا، (وورقات مت إنتاجها يف إطار اللجنة 

  حالة املادة الكيميائية مبوجب االتفاقيات الدولية  ٤-١
 بإدراج وقد قدمت املفوضية األوروبية اقتراحاً.  يف أي اتفاقية دوليةمخاسي كلور البرتين ليس مدرجاً

 بشأن التلوث ١٩٧٩رتين يف بروتوكول امللوثات العضوية الثابتة اخلاص باتفاقية عام مخاسي كلور الب
املفوضية (اجلوي البعيد املدى عرب احلدود إىل األمانة التنفيذية للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا 

 ة الثابتةويتمثل هدف هذا الربوتوكول يف مراقبة تصريفات امللوثات العضوي). ٢٠٠٧األوروبية، 
وحددت فرقة العمل املعنية بامللوثات العضوية الثابتة . وانبعاثاا وفقداا أو تقليلها أو القضاء عليها

التابعة للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا اخليارات التالية من أجل احتمال إدراج مخاسي كلور 
  :البرتين يف الربوتوكول

 يف املرفق األول للربوتوكول من أجل منع اإلنتاج إدراج مخاسي كلور البرتين  )أ(
  واالستخدام؛

  .إدراج مخاسي كلور البرتين يف املرفقني األول والثالث للربوتوكول  )ب(
وقد نوقشت استنتاجات فرقة العمل يف الدورة األربعني للفريق العامل املعين باالستراتيجيات 

وقد أحاط .  الثابتة التابع للجنة االقتصادية ألوروباواالستعراض يف إطار بروتوكول امللوثات العضوية
 باستنتاجات فرقة العمل املعنية خبماسي كلور البرتين ووافق على تقدميها إىل اهليئة الفريق العامل علماً
 بالفريق ٢٠٠٧ديسمرب /وأناطت اهليئة التنفيذية يف اجتماعها يف كانون األول. التنفيذية للنظر فيها

اوض حول مشروع تعديالت يف بروتوكول امللوثات العضوية الثابتة من أجل تقدميه إىل العامل أن يتف
 حبيث يغطي إدراج مخاسي كلور البرتين وستة ٢٠٠٨الدورة السادسة والعشرين للهيئة التنفيذية يف 

  ). ٢٠٠٨اللجنة االقتصادية ألوروبا، (ملوثات عضوية ثابتة أخرى يف مرفقات الربوتوكول 
  راءات رقابة وطنية أو إقليمية متخذةأي إج  ٥-١
  كندا

يشار إليها هنا  (٢٠٠٥الئحة حظر مواد مسية معينة لعام يدرج مخاسي كلور البرتين يف كندا حتت 
وقد أنفذت هذه .  من الالئحة٢ من الباب ٢حتت قائمة املواد السمية احملظورة يف اجلدول ) بالالئحة

لبرتين أو أي مزيج أو منتج حيتوي هذه املادة واستخدامها  على تصنيع مخاسي كلور االالئحة حظراً
وبيعها وعرضها للبيع، ولكنها مسحت باستثناءات حيثما كانت تستخدم مع مركبات ثنائي الفينيل 

الئحة مركبات الكلور فينيل ويتم تنظيم مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور حتت . متعدد الكلور
  .ينيل متعدد الكلوروالئحة ختزين مادة ثنائي الف
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كما تساهم مبادرات عديدة أخرى يف احلد من انبعاثات مخاسي كلور البرتين يف كندا، وذلك من 
  :قبيل

 نات على نطاق كندا؛امعايري الديوكسينات والفور •

والنهج التنظيمية يف الواليات القضائية الكندية األخرى إزاء حظر احلرق يف اهلواء الطلق،  •
 ؛ط مبوجب شروط معتمدة مسبقاًأو السماح به فق

 والتنقيحات املقترحة على اإلطار التنظيمي لثنائي الفينيل متعدد الكلور؛ •

 وعمليات اخليارات االستراتيجية لوقاية األخشاب؛ •

 .والئحة مكافحة رابع كلور اإليثيلني من قطاع التنظيف اجلاف •

  اجلمهورية التشيكية
. كية جزء من برنامج رصد متكامل للملوثات العضوية الثابتةمخاسي كلور البرتين يف اجلمهورية التشي

ويوفر هذا الربنامج معلومات عن مستويات امللوثات العضوية الثابتة يف وسط أوروبا، واالجتاهات 
  .الطويلة األجل يف تلك املستويات، وتأثري شىت املصادر، وفعالية التدابري املطبقة لتقليل اآلثار

  االحتاد األورويب
 وهو ما يعين أنه يتعني EEC/91/414 البرتين كمادة نشطة يف املرفق األول للتوجيه كلورونيترويدرج ال 

 كلورونيتروعلى الدول األعضاء أن تكفل سحب التصرحيات مبنتجات محاية النباتات اليت حتتوي على 
يونيه /يران البرتين بعد حزكلورونيتروتوقف استخدام (برتين وعدم منح التصرحيات أو جتديدها 

٢٠٠٢.(  
 من املواد ذات األولوية يف حدود التوجيه اإلطاري للمياه األوروبية وقد حدد االحتاد األورويب عدداً

)2000/60/EC .( ويتم يف إطار قائمة هذه املواد ذات األولوية حتديد ما يسمى باملواد اخلطرة ذات
وختضع . ه العذبة والبيئتني الساحلية والبحريةاألولوية اليت تثري االنشغال على وجه اخلصوص بشأن امليا

 سنة من ٢٠هذه املواد لوقف التصريفات واالنبعاثات واخلسائر أو التخلص التدرجيي منها خالل 
وقد اقترحت املفوضية األوروبية إدراج مخاسي كلور البرتين كمادة خطرة ذات . اعتماد التوجيه

اليونيب،  (١٩٩٨ة املواد املرشحة يف اتفاقية أوسبار لعام ويدرج مخاسي كلور البرتين يف قائم. أولوية
٢٠٠٧.(  

  مجهورية كوريا
 ملسح أجري يف ووفقاً. ال يتم تنظيم مخاسي كلور البرتين مبوجب قانون إدارة املواد الكيميائية اخلطرة

  .، فإن املادة الكيميائية مل يتم تصنيعها أو استريادها يف مجهورية كوريا٢٠٠٦عام 
  وسموريشي

  .ال ينتج مخاسي كلور البرتين وال يستخدم يف مجهورية موريشيوس
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  مولدوفا
مخاسي كلور البرتين غري مدرج يف السجل الرمسي للمواد املسموح باستريادها واستخدامها يف 

وستحظر مولدوفا هذه املادة مبوجب . الزراعة، مبا يف ذلك مزارع األفراد والغابات والزراعة املرتلية
مت حظر  وقد. دارة املواد الكيميائية الوطين اجلديد، الذي جيري وضعه يف الوقت احلايلقانون إ

وهذا احلظر ساري املفعول . ١٩٨٦مارس / آذار٢١ السابق يف السوفييت البرتين يف االحتاد كلورونيترو
  .يف مجهورية مولدوفا قبل إقرار قانون إدارة املواد الكيميائية الوطين اجلديد

  مبيقاموز
املقترح من قبل اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها (مل حيدث أن استخدم مخاسي كلور البرتين 

  .مبيقايف موز) األطراف يف اتفاقية استكهومل
  الواليات املتحدة

مراقبة املواد السمية يف الواليات املتحدة، دور جديد هام "خيضع مخاسي كلور البرتين لقانون 
ما يشترط احلصول على موافقة مسبقة من وكالة محاية البيئة قبل تصنيع أو ، وهو "لالستخدامات

 لكل مرفق أو أكثر من مخاسي كلور البرتين سنوياً)  كغم٤ ٥٣٦(باوند  ١٠ ٠٠٠استرياد أو جتهيز 
  .ومل يتم استالم أي إشعار من هذا القبيل. من أجل أي استخدام خيضع لذلك القانون

 معلومات مل تقدم أي معلومات عن إجراءات حمددة اختذا ملراقبة مخاسي البلدان األخرى اليت قدمت
ويرد يف العريضة املقدمة من الشبكة الدولية للتخلص من امللوثات العضوية الثابتة قائمة . كلور البرتين

 البرتين واإلندوسولفان والكلوربرييفوس ميثيل كلورونيتروبالبلدان اليت حظر فيها استخدام 
chlorpyrifosmethylواألترازين والكلوبرياليد، واليت قد حتتوي على مخاسي كلور البرتين .  

   صلة بتقييم إدارة املخاطرذاتمعلومات موجزة   - ٢
  معلومات إضافية  ١-٢
  والتدابري واإلطالقات معلومات عامة عن املصادر  ١-١-٢

 وجود فجوة معلومات يف موجز لوحظ يف االجتماع الثالث للجنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة
بيانات املخاطر بشأن احلمل البيئي الناتج عن االستخدام العمدي خلماسي كلور البرتين واإلطالقات 

 مخاسي كلور البرتين يف املاضي من مصادر عديدة، مثل حرق إطالقاتوألن . غري العمدية منه
ر الزمن، فمن غري املمكن التمييز بني النفايات واستخدام مبيدات اآلفات، غري معروفة وتتغري مبرو

  .املقصودةاحلمل البيئي الناتج عن االستخدام العمدي وذلك الناتج عن اإلطالقات غري 
وبافتراض أنه يتم التحكم بالفعل يف التلوث التارخيي يف الرسوبيات والتربات بواسطة التشريعات 

وكان مخاسي كلور البرتين .  يف هذه الوثيقةالوطنية والدولية، فإن املواقع امللوثة مل يتم تغطيتها
يستخدم يف املاضي يف تركيبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، واليت ال تزال مستخدمة على نطاق 

غري أنه منذ أن أدرجت مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور يف املرفق ألف التفاقية استكهومل، . العامل
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ولذلك . ور البرتين ستتم معاجلته يف البلدان األطراف يف االتفاقيةفإن هذا املصدر احملتمل خلماسي كل
ويرد . فسينصب التركيز على املصادر والعمليات، وعلى التدابري احملتملة، العمدية وغري العمدية الفعلية

  .اخلفضتدابري ما يتصل ا من الراهنة واإلطالق  نظرة عامة مقتضبة عن شىت مصادر ١يف الشكل 
  .عمديةغري  وعمدية يم املصادر االصطناعية إىل مصادروميكن تقس

 مخاسي كلور البرتين كمكون ملنتجات ذكر يف املاضي  ورد بني أوجه االستخدام،ويف بيان املخاطر
ثنائي الفينيل متعدد الكلور، ويف حامالت الصبغ، وكمبيد للفطريات ومثبط للهب، وكمادة كيميائية 

وال توجد معلومات كمية متاحة عن اإلنتاج .  البرتينورونيتروكلوسيطة، من أجل إنتاج مخاسي 
 إىل املعلومات املستقاة من موجز بيانات املخاطر، ومن العرائض واستناداً. واالستخدام التارخييني

 للمرفق واو، ومن البحث على شبكة اإلنترنت، ال يوجد ما يبني املقدمة من األطراف واملراقبني وفقاً
بيد أنه ال ميكن . متعمد خلماسي كلور البرتينأو استخدام ) كبري احلجم(اك إنتاج أنه ال يزال هن
واملعلومات اليت تبني أن مخاسي كلور البرتين .  البرتينكلورونيترو يف إنتاج مخاسي هاستبعاد استخدام

 .وروبا البرتين ال تغطي سوى إقليم اللجنة االقتصادية ألكلورونيترومل يعد يستخدم يف إنتاج مخاسي 
 الدرجة يف الوقت احلايل إال بكميات صغرية نسبية فقط من ويستخدم وال ينتج مخاسي كلور البرتين

 ووفقاً. التحليلية بواسطة املختربات من أجل حتضري حماليل معيارية تستخدم يف األغراض التحليلية
  .ة من اتفاقية استكهومل، فإن هذا التطبيق غري مدرج يف االتفاقي٥-٣للمادة 

  .وميكن تقسيم املصادر االصطناعية غري العمدية إىل مصادر ثابتة ومصادر انتشارية
 ويتم هي األهموفيما يتعلق باملصادر الثابتة، فإن عمليات االحتراق الكبرية احلجم والعمليات الصناعية 

  .تتشريعاالأو /و  بواسطة تقنيات التخميداإلطالقات يف التحكم
  :هيف صلة باملوضوع رقةاملتفأكثر املصادر أما 

 ،بكشوائب يف منتجات من قبيل املذيبات ومبيدات اآلفات ومنتجات وقاية األخشا •
 واالحتراق غري املتحكم فيه مثل حرق الرباميل وأماكن احلريق يف اهلواء الطلق، •

 واحلرائق العرضية، •

 .وحرق الغابات لألغراض الزراعية •

 ستخدام تقنيات التخميد، وميكن احلصول على تدابري احلد منوبالنسبة هلذه املصادر، ليس من احملتمل ا
  .أو قيام السلطات الوطنية واحمللية بتوفري املعلومات والتوعية/ بواسطة التشريع واإلطالق

 خلماسي كلور البرتين، غري أنه ال توجد  مصدراًالغابات واألحراجأن تكون حرائق وميكن توقع 
فورانات ثنائي إطالقات   بنيترابطاً قوياً بيد أن هناك. احملتملةقات اإلطالبيانات متاحة لقياس كمية 

 Lemieux et(مخاسي كلور البرتين أثناء حرق النفايات املرتلية يف اهلواء الطلق و البرتين متعدد الكلور

al, 2004 ،فورانات ثنائي   عن إطالقاتمعلومات، و)٢٠٠٢ ووكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة
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). Gullett and Touati, 2003(برتين متعدد الكلور متعدد الديوكسينات من حماكاة حرائق الغابات ال
تخذ بشأن املواد الكيميائية املدرجة يف املرفق جيم تدابري ست أناتفاقية استكهومل من  ٥وتذكر املادة 

ولذلك فإن املصادر . ه، أو القضاء علياصطناعية من مصادر املتعمد من اإلنتاج غري اإلطالقللحد من 
  .الطبيعية مستبعدة من االتفاقية، وال تناقش حرائق الغابات بأكثر من هذا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

   احملتملة للحد من االنبعاثاتالتدابريما يتصل بذلك من اسي كلور البرتين من األنشطة الراهنة و انبعاث مخ مصادر-١الشكل 

مصادر انبعاثات مخاسي 
 كلور البرتين

 مصادر اصطناعية

 عمدية غري عمدية

  ثابتةمصادر

إنتاج صغري احلجم 
واستخدام من أجل 
 املختربات التحليلية

تدابري احلد من 
 نبعاثاتاال

تدابري احلد من 
 االنبعاثات

تدابري احلد من 
 االنبعاثات

 متفرقةمصادر   ثابتةمصادر

 متفرقةمصادر 

مستثناة من االتفاقية 
 )٥ - ٣املادة (

 ؛تقنيات التخميد
 تشريعات

خدمات املعلومات؛ 
 التشريعات

 من ال تشكل جزءاً
 االتفاقية

تدابري احلد من 
 االنبعاثات

 حرق الغابات

 حرق الرباميل

أماكن احلريق يف اهلواء الطلق 
 يف املنازل

 حرائق عرضية

 )ألغراض زراعية(حرق الغابات 

 أماكن الترميد
)MWI, HWI( 

 شوائب يف املنتجات

عمليات منتجات 
ثانوية للمواد 

 الكيميائية

 طبيعيةمصادر 
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مستثناة من اتفاقية استكهومل، ) املختربات(وحيث أن املصادر الطبيعية واالستخدامات العمدية املتبقية 
فإن هذا التقييم إلدارة املخاطر سريكز فقط على التدابري املمكنة املتصلة مبصادر انبعاث مخاسي كلور 

  .البرتين االصطناعية غري العمدية
 يف القائمة ٢٠٠٤ و٢٠٠٠الواليات املتحدة املبلغ عنها فيما بني اإلطالقات بالنسبة إىل باين إمجايل ويت

وتقدر ). ٢٠٠٧اليونيب، (سنة /كغم ١ ٥١٢ و٧٦٣ بني )TRI(احلصرية إلطالق املواد السمية 
 كغم ٨٥ ٠٠٠غ االنبعاثات العاملية من مخاسي كلور البرتين، مبا يف ذلك املصادر الطبيعية، بأا تبل

)Bailey, 2007( .وترد البيانات بشأن املصادر األخرى يف بيان املخاطر بشأن مخاسي كلور البرتين.  
  إنتاج واستخدام مخاسي كلور البرتين  ٢-١-٢

وقد قامت .  البرتينكلورونيتروميكن استخدام مخاسي كلور البرتين كمادة وسيطة يف إنتاج مخاسي 
 البرتين يف الواليات املتحدة وأوروبا بتغيري عملياا كلورونيتروخلماسي اجلهات املصنعة الرئيسية 

كما توقف استخدام مخاسي . التصنيعية للقضاء على هذا االستخدام خلماسي كلور البرتين
وحالة اإلنتاج واالستخدام خارج .  البرتين يف معظم بلدان إقليم اللجنة االقتصادية ألوروباكلورونيترو
  .ة يف هذه املرحلة غري معروفةإقليم اللجن

 كلورونيترو املقدمة مبوجب املرفق واو على الكثري من املعلومات بشأن مخاسي التقاريروال حتتوي 
 املقدمة من كندا ومولدوفا والواليات املتحدة والشبكة الدولية للقضاء على تلكالبرتين باستثناء 

وتفيد كندا بأن مخاسي كلور البرتين موجود . رامللوثات العضوية الثابتة والس العاملي للكلو
 البرتين يف كندا يف الوقت الراهن ولكنه كلورونيتروويستخدم مخاسي . كشوائب يف هذا املبيد لآلفات

 البرتين منذ زمن احتاد اجلمهوريات كلورونيترووتفيد مولدوفا بأنه مت حظر مخاسي . ال ينتج
تفيد الواليات املتحدة بأن مخاسي كلور البرتين كان يستخدم و. ١٩٨٦االشتراكية السوفياتية يف عام 
 البرتين، ولكن عريضتها ال تفيد بشيء عن إنتاج مخاسي كلورونيتروفيما سبق يف إنتاج مخاسي 

وتفيد الشبكة الدولية للقضاء على امللوثات .  البرتين واستخدامه يف الواليات املتحدةكلورونيترو
 وأنه غري ١٩٩١ البرتين يف االحتاد األورويب يف عام كلورونيتروحظر مخاسي العضوية الثابتة بأنه مت 

و والكامريون والرأس األخضر وتشاد وغامبيا ومدغشقر والنيجر صمسجل لالستخدام يف بوركينا فا
 ١٣ البرتين مسجل لالستخدام يف كلورونيتروومخاسي . وترتانيا وأوغندا واهلند وسري النكا وبليز

تعليق (ستراليا ملكافحة األمراض الفطرية يف املروج والقطن والبساتني ونباتات الزينة  يف أمنتجاً
بأن مخاسي كلور البرتين كان يستخدم كمادة ) ٢٠٠٧ (Baileyويفيد ). ١٤/٥/٢٠٠٨أستراليا، 

 البرتين، وأنه توجد عملية إنتاج بديلة بدون استخدام مخاسي كلورونيترووسيطة يف إنتاج مخاسي 
وال تسمح املعلومات املتاحة يف هذه املرحلة باستنباط استنتاجات عامة بشأن حمتوى . البرتينكلور 

 البرتين واستخدامه كلورونيترو البرتين وإنتاج مخاسي كلورونيترومخاسي كلور البرتين يف مخاسي 
  . على نطاق العامل
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 كغم يف عام ١ ٣٠٠ ٠٠٠لغ  البرتين يف الواليات املتحدة مبا يبكلورونيترويقدر إنتاج مخاسي و
. ومل يتيسر تتبع أثر بيانات أخرى عن املبيعات). ICPS, 1984(٪ منه ٤٠ -٣٠ مت تصدير ١٩٧٢

   البرتين بلغت كلورونيترووأفادت حكومة كولومبيا الربيطانية يف كندا عن مبيعات من مخاسي 
  .)٢٠٠٨ش كولومبيا بكندا، ي بريت إقليمحكومة( ١٩٩٥ كغم يف عام ١٥ ٥٨١

 البرتين يف الواليات املتحدة والنسبة املئوية خلماسي كلورونيتروواجلمع بني بيانات مبيعات مخاسي 
٪ من مخاسي ٠,٠١<) (١٩٩٨(كلور البرتين اليت أفادت عنها وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة 

سي كلور البرتين من خالل يسفر عن احلد األقصى إلمجايل االنبعاثات احملتملة من مخا) كلور البرتين
. كغم ٧٨ = ٠,٠٠١× ٠,٦×  كغم١ ٣٠٠ ٠٠٠ : البرتين يف الواليات املتحدةكلورونيتروتطبيقات مخاسي 

 على النحو املبلغ ٢٠٠٤ و٢٠٠٠ويتباين إمجايل االنبعاثات بالنسبة للواليات املتحدة فيما بني عامي 
). ٢٠٠٧اليونيب، (كغم يف السنة  ١ ٥١٢ و٧٦٣عنه يف القائمة احلصرية إلطالق املواد السمية بني 

وتبني البيانات أنه باملقارنة مع االنبعاثات غري العمدية فإن استخدام مبيدات اآلفات له أمهية ضئيلة، 
  . وثيق الصلة يتعني إجناز احلد منه عن ذلك مصدراًولكنه قد يكون رغماً

اللجنة ( البرتين كلورونيتروزونات مخاسي  كشوائب يف خمورمبا ال يزال مخاسي كلور البرتين موجوداً
وتفيد كندا بأنه ميكن العثور على مخاسي كلور البرتين كشوائب يف ). ٢٠٠٧االقتصادية ألوروبا، 

العديد من مبيدات األعشاب ومبيدات اآلفات ومبيدات الفطريات املستخدمة يف الوقت الراهن يف 
وجب املرفق واو أنه ميكن العثور على مخاسي كلور وتفيد الواليات املتحدة يف عريضتها مب. كندا

وأبلغت وكالة .  البرتين كمادة وسيطة غري معاجلةكلورونيتروالبرتين يف تيار نفايات تصنيع مخاسي 
 كلورونيترو كغم من مخاسي ١٤٠,٠٠٠ و٩٣,٠٠٠محاية البيئة يف الواليات املتحدة عما يتراوح بني 

). ٢٠٠٧وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة،  (٢٠٠٤ - ٢٠٠٠البرتين كنفايات يف الفترة 
أو مخاسي كلور البرتين / البرتين وكلورونيتروتوجد معلومات أخرى متاحة بشأن وجود مخاسي  وال

  .يف املخزونات
وهذه املبيعات متصلة يف .  شبكة اإلنترنتعن طريقوال يزال من املمكن طلب مخاسي كلور البرتين 

كلوريد امليثيلني، (مل يف شىت املذيبات / ميكروغرام٢٠٠ أو ١٠٠ مبعايري حتليلية تبلغ معظم احلاالت
ورغم أن االستخدامات املختربية غري .  مل١,٢ -١وتباع بكميات تبلغ ) أوكتني وامليثانول، واأليزو

تخدامات مدرجة يف االتفاقية، فإن هذا املصدر يعاجل هنا لتبيان أن إمجايل اإلطالقات من خالل االس
املختربية ضئيلة الشأن باملقارنة مع اإلطالقات املذكورة يف موجز بيانات املخاطر بشأن اإلطالقات غري 

بشكل ) ٢٠٠٧(لواليات املتحدة ويقدرها بيلي  اىلإسنة بالنسبة /غمل ك١ ٥١٢ و٧٦٣بني (العمدية 
فات احملتوية على مخاسي واستخدام مبيدات اآل)  كغم على نطاق العامل٨٥ ٠٠٠تقرييب بأا تبلغ 

ومل يتم حتديد أي استخدامات عمدية متبقية خلماسي كلور ). أنظر التقديرات أدناه(كلور البرتين 
وتستند هذه املالحظات إىل املعلومات املقدمة يف موجز بيانات . البرتين فوق املستوى املختربي

  .طلب معلومات مبوجب املرفق واو على املخاطر، والعدد احملدود من االستبيانات الواردة رداً
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   االقتصادية ألوروبا األمم املتحدةمخاسي كلور البرتين يف نطاق بروتوكول جلنة  ٣-١-٢
قررت اهليئة التنفيذية التفاقية التلوث اجلوي البعيد املدى عرب احلدود أن يتضمن مشروع التعديالت 

ض بشأا خيارات إدراج مخاسي كلور البرتين ربوتوكول امللوثات العضوية الثابتة اليت سيجري التفاول
وقد استند املقرر اخلاص بالتفاوض بشأن املرفق األول أو . )٢(يف املرفق األول أو املرفقني األول والثالث

املرفقني األول والثالث إىل حقيقة أن اإلنتاج التجاري من مخاسي كلور البرتين داخل إقليم اللجنة 
ن ـ البرتيكلورونيترووقد خلص إىل أن مخاسي . منذ سنوات عديدة مضتاالقتصادية ألوروبا توقف 

ال يزال يستخدم على نطاق العامل، إال أنه من غري الواضح ما إن كان مخاسي كلور البرتين يستخدم 
  :وكان من املتوقع أن. يف عملية التصنيع
ة إضافية أو يإدراج مخاسي كلور البرتين يف املرفق األول لن يتطلب إجراءات إدار  - ١

  تكاليف إضافية حيث أن الصناعة استعاضت بالفعل عن مخاسي كلور البرتين،
وسيتم التخلص التدرجيي من انبعاثات مخاسي كلور البرتين املتصلة خبماسي   - ٢

   البرتين،كلورونيترو
 الفينيل املتعدد الكلور تغطيها بالفعل التدابري احملتوية علىواإلطالقات من املعدات   - ٣

 .املتخذة بشأن ثنائي الفينيل املتعدد الكلور

ة إضافية بشأن تكوين منتجات ثانوية يف العمليات احلرارية حيث أن ي اختاذ تدابري إداروليس متوقعاً
 إىل احلد من  أيضاًتدابري رقابة فورانات ثنائي البرتين املتعدد الكلور متعدد الديوكسينات ستؤدي

وبينت اللجنة االقتصادية ألوروبا أنه قد ال تكون مثة معلومات متاحة . انبعاثات مخاسي كلور البرتين
. املرتلية مثل حرق الرباميل/عن تكاليف وآثار احلد من االنبعاثات اليت تعاجل مصادر االحتراق السكنية

إقليم اللجنة على ميزانيات الدول ضئيلة الشأن ومل وكان من املتوقع أن تكون التكاليف املترتبة داخل 
اللجنة االقتصادية ألوروبا، (يكن من املتوقع حدوث زيادات يف األسعار بالنسبة للمستهلكني 

٢٠٠٨.( 

  املصادر الثابتة العمدية  ٢-٢
  حتديد تدابري الرقابة املمكنة  ١-٢-٢

نات املخاطر يف مخاسي كلور البرتين كمكون تتمثل املصادر االصطناعية العمدية املذكورة يف موجز بيا
يف منتجات ثنائي الفينيل املتعدد الكلور، ويف حامالت الصبغ، وكمبيد للفطريات وكمثبط للهب، 

ويبدو أن معظم التطبيقات .  البرتينكلورونيترو من أجل إنتاج مخاسي وكمادة كيميائية وسيطة، مثالً
ورمبا ). ٢٠٠٥هيئة البيئة الكندية، (ت الصبغ يف كندا قات يف حاماليوقد أوقفت التطب. قد توقفت

وال يوجد تبيان . يكون مخاسي كلور البرتين قد استخدم يف املاضي كمبيد للفطريات وكمثبط للهب
وقد تناقص االستخدام يف . بأن مخاسي كلور البرتين ال يزال يستخدم من أجل هذه التطبيقات

                                                
 .ومها يقابالن املرفقان ألف وجيم التفاقية استكهومل  )٢(



UNEP/POPS/POPRC.4/18/Add.2 

16 

 بدرجة) املوائع غري النافذة للكهرباء، ومعدات نقل احلرارة(ور تطبيقات ثنائي الفينيل املتعدد الكل
. ومل يعد مخاسي كلور البرتين يستخدم هلذا الغرض يف الوقت احلايل. كبرية يف العقود األخرية

وستعمل اإلجراءات املتخذة . واإلطالقات من االستخدامات التارخيية ومن النفايات غري معروفة
 متصلة بذلك إطالقات بالتايل على القضاء على أي ي الفينيل متعدد الكلورثنائللقضاء على استخدام 

  ).٢٠٠٧، برنامج األمم املتحدة للبيئة(ماسي كلور البرتين خل
 ستخدام اهأوج البرتين ومنع إعادة إدخال كلورونيترووبغية احلد من التطبيق املمكن إلنتاج مخاسي 

 يكون إدراج مخاسي كلور قدمن املخزونات والنفايات، طالقات  أخرى، ولتقليل أو إلغاء اإلمتعمدة
 األويل للمصادر العمدية مبوجب بري الرقايبدللت ،البرتين يف املرفق ألف بدون أي استثناءات حمددة

  .االتفاقية
  كفاءة وفعالية تدابري الرقابة املمكنة يف الوفاء بأهداف احلد من املخاطر  ٢-٢-٢

عنه بالتوصل إىل استنتاج املتاحة  ال تسمح املعلومات الذي البرتين تروكلورونيباستثناء إنتاج مخاسي 
  . متبقيةاستخدامأوجه مباشر على نطاق عاملي، فإنه مل يتم حتديد أي 

 البرتين إذا كلورونيتروة من استخدام مخاسي كلور البرتين يف إنتاج مخاسي يبري الرقاباتدالورمبا حيد 
  .نع إعادة إدخال استخدامات عمدية أخرىكان ال يزال موضع استخدام، ومي

  )املنتجات والعمليات(معلومات عن البدائل   ٣-٢-٢
حيث أنه ال يوجد طلب جتاري يف الوقت الراهن على مخاسي كلور البرتين، فلم يتم حتديد أو 

 البرتين، ومثة عملية بديلة متاحة باستخدام كلورونيترواستحداث أي بدائل من أجل إنتاج مخاسي 
  . البرتينورونيتروكل
  موجز للمعلومات عن اآلثار املترتبة على اتمع من تنفيذ تدابري الرقابة املمكنة  ٤-٢-٢

مل يتم اإلبالغ عن أي آثار سلبية ملحوظة على اتمع نتيجة حلظر مخاسي كلور البرتين أو التخلص 
 مت التخلص التدرجيي من معظم ويبدو أنه قد. التدرجيي منه داخل إقليم اللجنة االقتصادية ألوروبا

 البرتين كلورونيترواالستخدامات يف كافة أحناء العامل، فيما عدا ما يتعلق فيما حيتمل بإنتاج مخاسي 
وال تسمح املعلومات املقدمة بالتوصل إىل استنتاج بشأن استخدام مخاسي كلور البرتين . واستخدامه

ومن شأن اإلدراج يف املرفق ألف أن يعمل على . العامل البرتين على نطاق كلورونيترويف إنتاج مخاسي 
ولذلك فإن هذا األمر . التخلص التدرجيي من ذلك االستخدام احملتمل وأن مينع اإلنتاج يف املستقبل

سيمنع اآلثار السلبية على الصحة العامة والبيئية واملهنية اليت قد تترتب على إنتاج مخاسي كلور البرتين 
وميكن أن تنشأ تكاليف عن إلغاء اإلنتاج غري املعروف واستخدام خمزونات . ملستقبلأو استخدامه يف ا

ومن املتوقع أن تكون التكاليف حمدودة .  البرتين املتبقية والتخلص احملتمل منهاكلورونيترومخاسي 
ة االقتصادية اللجن( إىل البيانات الواردة يف خيارات اإلدارة اخلاصة باللجنة االقتصادية ألوروبا استناداً

، واملعلومات املقدمة من قبل شىت البلدان، والشبكة الدولية للقضاء على امللوثات )٢٠٠٧ألوروبا، 
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بيد أنه من غري املمكن . ومات مبوجب املرفق واولالعضوية الثابتة والس العاملي للكلور يف طلب املع
  .يف الوقت احلايل تقدمي تقدير كمي لتلك التكاليف

  در الثابتة غري العمديةاملصا  ٣-٢
  حتديد تدابري الرقابة املمكنة  ١-٣-٢

يتكون مخاسي كلور البرتين كمنتج ثانوي غري عمدي لعمليات االحتراق الكبرية احلجم والعمليات 
ومن شأن اإلدراج . الصناعية، وميكن احلد من تكوينه وإطالقه بواسطة تقنيات التخميد والتشريعات

 من االتفاقية وأن ينشئ ٥مخاسي كلور البرتين للتدابري احملددة مبوجب املادة يف املرفق جيم أن خيضع 
 بشأن التدنية املستمرة، وبشأن القضاء النهائي على انبعاثات مخاسي كلور البرتين حيثما كان هدفاً

وقد يشمل ذلك التزامات بالنهوض بأفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات .  عملياًذلك ممكناً
  .يئية بشأن مصادر مخاسي كلور البرتينالب

وبالنسبة خلماسي كلور البرتين املتكون كناتج ثانوي لعمليات االحتراق، هناك عالقة واضحة مع 
انبعاثات سداسي كلور البرتين وفورانات ثنائي البرتين متعدد الكلور ومتعدد الديوكسينات املكونة 

حد من انبعاثات فورانات ثنائي البرتين متعدد الكلور ومعظم التدابري املتخذة لل. بواسطة االحتراق
وال . مخاسي كلور البرتينإطالقات ومتعدد الديوكسينات ستفضي دومنا شك إىل تقليل له شأنه يف 

  .سداسي كلور البرتين إطالقاتتوجد معلومات حمددة أو تدابري متخذة بشأن احلد من 
  يف الوفاء بأهداف احلد من املخاطركفاءة وفعالية تدابري الرقابة املمكنة   ٢-٣-٢

بشأن إطالقات مخاسي كلور البرتين من الترميد والعمليات ) بعد(ليست هناك بيانات شاملة متاحة 
 الصلة بامللوثات ذاتوأفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية . احلرارية وبشأن فعالية الرقابة

 نتيجة لشىت أنواع الترميد واملصادر احلرارية األخرى موثقة العضوية الثابتة املنتجة بشكل غري عمدي
أفضل املمارسات البيئية التابعة التفاقية / يف املبادئ التوجيهية ألفضل التقنيات املتاحةبشكل جيد جداً

  ).٢٠٠٦االحتاد األورويب، ( لالحتاد األورويب )BREF(والوثيقة املرجعية ) ٢٠٠٦(استكهومل 
د االحتراق ـة التصميم، يتم حتديـرى احلديثـات االحتراق األخـيد وعمليات الترمـويف عملي

درجة حرارة مرتفعة، واضطراب جيد، وفترة تشغيل كافية ": T -3معايري "اجليد بواسطة ما يسمى 
)high Temperature, good Turbulence and sufficient residence Time .( وتطبق جهات الترميد، اليت

راطات القانونية لالحتاد األورويب اخلاصة بالقيمة احلدية لفورانات ثنائي البرتين املتعدد متتثل لالشت
ويف .  بالتوالف مع تقنيات التخميدى شروط االحتراق املثل(ng/m3 0.1)الكلور واملتعدد الديوكسينات 

قات من إلطالخفض ا، ميكن ى لالحتراق ومع اتباع تقنيات التخميد املثلى هذه الشروط املثلظل
ومن مث، فإن جهات الترميد اليت متتثل للمطالبة . إىل أدىن حد غازات املداخن من املركبات العضوية

فورانات ثنائي البرتين املتعدد الكلور واملتعدد الديوكسينات ستعمل دون اإلطالقات من بتخفيض 
ة ـات مماثلاءـول على كفـوميكن احلص. ور البرتينـمن مخاسي كلاإلطالقات  خفضشك على 
، يف حالة عمليات التدمري احلفازة فوق درجة ، مثالً)٪٩٩,٩ >(ة بالديوكسينات ـلتلك اخلاص
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أو استخدام األجهزة املاصة الفحمية كأجهزة ) Sakurai and Weber, 1998( مئوية ٣٠٠حرارة 
  ).٢٠٠٦املفوضية األوروبية، (لتنظيف غازات املداخن 

 فورانات ثنائي إطالقات خمتلفة منون ختليقات من جديد من  تكّ مع ذلكممكناًبيد أنه قد يكون 
البرتين املتعدد الكلور واملتعدد الديوكسينات ومخاسي كلور البرتين يف غازات املداخن، ويتوقف هذا 

فورانات ثنائي البرتين املتعدد الكلور انبعاث على نوع تقنية التخميد املطبقة من أجل ختفيض حمدد يف 
مخاسي كلور البرتين وفورانات ثنائي إطالقات  ترابطوقد لوحظ تنويع بني . لديوكسيناتواملتعدد ا

وهناك ) Lavric et al., 2005(البرتين املتعدد الكلور واملتعدد الديوكسينات من شىت أجهزة الترميد 
ىل ذلك، وباإلضافة إ). Liljelind et al., 2001(ات التخميد يمعلومات متضاربة بشأن فعالية شىت تقن

 خلماسي كلور البرتين باملقارنة مع فورانات ثنائي البرتين املتعدد فبالنظر إىل التطاير املرتفع نسبياً
الكلور واملتعدد الديوكسينات، فإن امتصاص اجلزيئات سيكون أقل بشكل متميز، ومن مث فإن مخاسي 

مع فورانات ثنائي البرتين املتعدد كلور البرتين سيكون موجودا بشكل أكرب يف الطور الغازي باملقارنة 
ومن هنا فقد يكون لتقنيات التخميد اليت تركز ). Chen et al., 2007(الكلور واملتعدد الديوكسينات 

  .على القضاء على الغبار فعالية أقل يف إزالة مخاسي كلور البرتين املكون من جديد يف غازات املداخن
 بشأن فورانات ثنائي البرتين  تفي بالشروط املوصوفة آنفاً، فإن أجهزة ترميد النفايات اليتوختاماً

املتعدد الكلور واملتعدد الديوكسينات يكون هلا عادة مستوى انبعاث أقل بشكل مقارن بشأن مخاسي 
ومن هنا فإنه ميكن التوصية باستخدام أحدث أنواع أجهزة ترميد النفايات . كلور البرتين

ن أجل احلد من انبعاث مخاسي كلور البرتين أثناء االحتراق يف وتكنولوجيات التخميد املالزمة م
  .أجهزة الترميد

  )املنتجات والعمليات(معلومات عن البدائل   ٣-٣-٢
 من مقصودون وتطلق بشكل غري تعاجل البدائل وطرائق احلد من امللوثات العضوية الثابتة عندما تتكّ

  ).٢٠٠٦ (مصادر اصطناعية مبوجب املبادئ التوجيهية لليونيب
  موجز للمعلومات عن اآلثار املترتبة على اتمع من تنفيذ تدابري الرقابة املمكنة  ٤-٣-٢

تتحمل البلدان بالفعل بالتزامات بتنفيذ تدابري رقابة على امللوثات العضوية الثابتة املنتجة بشكل غري 
ات ثنائي البرتين املتعدد سداسي كلور البرتين ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور وفوران(عمدي 

وقد يكون ذلك مشاا إىل حد كبري لتلك املتخذة . مبوجب االتفاقية) الكلور واملتعدد الديوكسينات
 من مخاسي كلور املقصودةغري اإلطالقات والتدابري املتخذة للحد من . بشأن مخاسي كلور البرتين

  .جيايب على صحة البشر وعلى البيئةالبرتين من خالل اإلدراج يف املرفق جيم قد تؤثر بشكل إ
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   غري العمديةاملتفرقةاملصادر   ٤-٢
  حتديد تدابري الرقابة املمكنة  ١-٤-٢

 بالنسبة لتلك املصادر وميكن أن تتألف تدابري احلد من االنبعاثات تقنيات التخميد ليست ممكنة عملياً
  .التوعية العامةمن التشريعات ومن توفري السلطات الوطنية واحمللية للمعلومات و

وميكن العثور على مخاسي كلور البرتين كشوائب يف العديد من املبيدات احليوية ومبيدات اآلفات 
 إىل املسامهة النسبية خلماسي كلور البرتين ٢-١-٢وقد أشري يف الفقرة . املستخدمة يف الوقت الراهن

 املتوقع أن يكون ملبيدات اآلفات ومن. طالقات اإل البرتين يف إمجايلكلورونيتروكشوائب يف مخاسي 
ومنتجات سداسي كلور البرتين . األخرى اليت أبلغ عن احتوائها خلماسي كلور البرتين تأثري أقل بكثري

٪ من مخاسي كلور البرتين موجودة بالفعل يف االتفاقية ١,٨اليت ميكن أن حتتوي على ما يصل إىل 
ور البرتين أو القضاء عليه إىل تقليل مخاسي كلور ورمبا تفضي اجلهود املبذولة للحد من سداسي كل

وقد اكتشف مخاسي كلور البرتين كشوائب يف الرتبة الفنية من . البرتين الناتج عن هذا املصدر
 جزء ٦ إىل ٠,٢٥ ميثيل، واألترازين، والكلوبرييليد بتركيزات تبلغ - اإلندوسولفان، والكلوربرييفوس

ومصدر مخاسي كلور البرتين غري واضح حيث ).  يف الواليات املتحدةوكالة محاية البيئة(من املليون 
فإذا ما أضيف اإلندوسولفان إىل االتفاقية، فإن . أنه غري متصل من الناحية الكيميائية باملواد األخرى

مخاسي كلور البرتين ذات إطالقات اإلجراءات املتخذة للقضاء عليه أو تقييده ستؤثر بالتايل على 
 احلاالت اليت يوجد فيها مخاسي كلور البرتين كشوائب يف املبيدات احليوية ومبيدات ويف. الصلة

  .اآلفات اليت يستمر استخدامها، فإنه ميكن اختاذ تدابري تشريعية أخرى لتقليل كميات الشوائب
ب ـومن شأن اإلدراج يف املرفق جيم أن خيضع مخاسي كلور البرتين للتدابري املنصوص عليها مبوج

إىل أدىن مخاسي كلور البرتين إطالقات  خفض من االتفاقية وأن ينشئ اهلدف املتعلق باستمرار ٥دة املا
 بالنهوض بأفضل ويتضمن ذلك التزاماً. عملياً  ممكناًحيث يكون ،والقضاء عليها يف اية األمرحد 

 يف ذلك ترميد التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية بشأن مصادر مخاسي كلور البرتين، مبا
النفايات البلدية الصلبة، وترميد النفايات اخلطرة، وإنتاج املغنسيوم، ومصانع معاجلة األخشاب، وحرق 

وعلى سبيل املثال، ميكن . الرباميل، وأماكن احلريق يف اهلواء الطلق، وحرق الغابات ألغراض زراعية
 من  املقدماالقتراحأنظر (مدة مسبقة حظر احلرق يف اهلواء الطلق أو السماح به فقط حتت شروط معت

  ).كندا بشأن املرفق واو
  كفاءة وفعالية تدابري الرقابة املمكنة يف الوفاء بأهداف احلد من املخاطر  ٢-٤-٢

 ومن انبعاث مخاسي كلور البرتين نتيجة للشوائب املوجودة يف العديد من املبيدات احليوية قليل جداً
ورمبا تكون تدابري . مخاسي كلور البرتينإطالقات  احليوية أن حيد من شأن تقييد ورقابة تلك املبيدات

بيد أنه .  أيضاً فعاالًالرقابة املتخذة لتقليل كمية مخاسي كلور البرتين يف هذه املبيدات احليوية تدبرياً
 إىل كمية مخاسي كلور البرتين املوجودة كشوائب، فمن غري احملتمل أن يكون هلذه التدابري نظراً
  .إلضافية آثار هلا شأاا
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ويشتمل إدراج مخاسي كلور البرتين يف املرفق جيم على تدابري رقابة مألوفة للبلدان حيث أن عليها 
بالفعل التزامات مبوجب االتفاقية بشأن امللوثات العضوية الثابتة املنتجة بشكل غري عمدي ولن تفضي 

  .إىل تكاليف إضافية
  )نتجات والعملياتامل(معلومات عن البدائل   ٣-٤-٢

ميكن استخدام املبيدات احليوية أو مبيدات اآلفات اليت ال توجد ا شوائب من مخاسي كلور البرتين 
ومثة عملية أخرى متاحة إلنتاج مخاسي . كما قد تكون البدائل غري الكيميائية متاحة. كبدائل

ويبني هذا . ت املنتجة له بتنفيذها البرتين بدون استخدام مخاسي كلور البرتين وتقوم اجلهاكلورونيترو
ويتجاوز القيام بتقييم للمبيدات احليوية . املثال أن تقنيات اإلنتاج األخرى قد تكون بدائل جيدة

ومبيدات اآلفات األخرى والتقنيات غري الكيميائية نطاق تقييم إدارة املخاطر وليست هناك حاجة إليه 
  .ألنه ال جيري النظر يف تدابري إضافية

اجل البدائل وطرائق احلد من امللوثات العضوية الثابتة، عندما تتكون وتطلق بشكل غري عمدي من تع
أفضل /مصادر اصطناعية، مبوجب املبادئ التوجيهية التفاقية استكهومل بشأن أفضل التقنيات املتاحة

الوثيقة املرجعية  (BREFsووثيقة ) ٢٠٠٦ (برنامج األمم املتحدة للبيئةاملمارسات البيئية الصادرة عن 
  ).٢٠٠٦املفوضية األوروبية، (الصادرة عن االحتاد األورويب ) ألفضل التقنيات املتاحة

  موجز للمعلومات عن اآلثار املترتبة على اتمع من تنفيذ تدابري الرقابة املمكنة  ٤-٤-٢
 ستصبح خاضعة  سوف يضمن أن هذه املادة الكيميائيةمخاسي كلور البرتين يف املرفق جيمإن إدراج 

 وميكن أيضاً تطبيق التدابري الرقابية .لتدابري متنع أو ختفض أو تزيل تكّون مخاسي كلور البرتين وإطالقه
فورانات ثنائي البرتين املتعدد الكلور املتعدد (  األخرىمبوجب االتفاقية املتعلقة بامللوثات العضوية الثابتة

 على مخاسي كلور البرتين الذي ) الفينيل متعدد الكلورثنائيو ،سداسي كلور البرتينالديوكسينات، و
  . إىل تكاليف إضافية واإلشرافوميكن أن يؤدي الرصد واإلنفاذ. يطلق بصورة غري مقصودة

  اعتبارات أخرى  ٥-٢
 والقدرة على الرقابة اإلعالمقدمت أرمينيا وكندا واجلمهورية التشيكية ومولدوفا معلومات عن 

  .والرصد
وطنية بشأن الوثائق التشريعية، لجمهور من خالل قاعدة بيانات إلكترونية ل املعلومات توفريف أرمينيا، 

 الصلة بواسطة مركز ذات املعيارية - اليت تنشر فيها الوثائق التشريعية" اجلريدة الرمسية"ومن خالل 
  .رصد اآلثار البيئية، عالوة على ما يقدم من خالل التقارير اإلحصائية الوطنية

 من خاللكندا، يتاح إطالع اجلمهور على معلومات إدارة املخاطر بشأن مخاسي كلور البرتين ويف 
:  عن إدارة املواد السمية على العنوان يف الشبكة العامليةموقع هيئة البيئة الكندية

1s=actn_par&188=substanceID_par?cfm.detail/EN/TOXIC/ca.gc.ec.www//:http . وصالتوتوفر 
  .بشأن مصادر املواد، وتقييمات املخاطر، واستراتيجية إدارة املخاطر وأدواا وأنشطتها
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فهي  اليت تساهم مباشرة يف احلد من انبعاثات مخاسي كلور البرتين يف كندا  املختلفة املبادراتأما
  :لتاليةا

  معايري الديوكسينات والفورانات على نطاق كندا بأكملها؛ ×
والنهج التنظيمية يف الواليات القضائية الكندية األخرى بشأن حظر اإلحراق يف  ×

 ؛تم املوافقة عليها مسبقاًتاهلواء الطلق أو السماح به فقط يف إطار ظروف 

 ؛والتنقيح املقترح لإلطار التنظيمي خلماسي كلور البرتين ×

  اخليارات االستراتيجية حلفظ األخشاب؛ةوعملي ×

رباعي إثيلني الكلور الناتج عن قطاع التنظيف واللوائح املوضوعة للرقابة على  ×
 .اجلاف

وميكن االطالع على تفاصيل أخرى عن التدابري اليت اختذا كندا يف املعلومات اليت قدمتها األطراف 
فترة فيما بني الدورتني الثالثة والرابعة للجنة استعراض الء واملراقبني عن االنبعاث غري العمدي أثنا

  .امللوثات العضوية الثابتة، على النحو الوارد يف مرفق بيان املخاطر
 من محلة التثقيف زءاًـور البرتين جـأن مخاسي كلـات بشـويف اجلمهورية التشيكية، تعترب املعلوم

 )٣(املدى عرب احلدود التابعة إىل اللجنة االقتصادية ألوروباأن اتفاقية التلوث اجلوي البعيد ـوالتوعية بش

  .مبوجب خطة التنفيذ الوطنية
واالطالع على املعلومات والتوعية اجلماهريية جزء من . وال يتم رصد مخاسي كلور البرتين يف مولدوفا

يذ الوطنية التفاقية االستراتيجية الوطنية للحد من امللوثات العضوية الثابتة والقضاء عليها وخطة التنف
  .استكهومل

  ملعلوماتاتوليف   - ٣
 املخاطر، فإن مخاسي كلور البرتين يفي جبميع معايري الفرز، أي االنتقال البعيد املدى والثبات لبيان وفقاً

ويف املاضي، كان . ، يبدو أن التركيزات البيئية آخذة يف التناقصوعموماً. والتراكم األحيائي والسمية
 البرتين يستخدم يف منتجات ثنائي الفينيل متعدد الكلور املستعملة من أجل نقل احلرارة مخاسي كلور

 البرتين، وكمبيد للفطريات كلورونيتروويف حامالت الصبغ، وكمادة وسيطة من أجل تصنيع مخاسي 
اج مخاسي  إىل مجيع املعلومات املتاحة، ما يبني أنه ال يزال جيري إنتوال يوجد، استناداً. وكمثبط للهب

  .كلور البرتين أو استعماله العمدي

                                                
 .اتفاقية التلوث اجلوي البعيد املدى عرب احلدود التابعة للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا  )٣(
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وقد قدمت املفوضية .  يف الوقت الراهن يف أي اتفاقية دوليةومخاسي كلور البرتين ليس مدرجاً
د املدى عرب  بإدراج مخاسي كلور البرتين يف بروتوكول اتفاقية التلوث اجلوي البعياألوروبية اقتراحاً

ر البرتين واستعماله وبيعه وعرضه للبيع واسترياده حمظور يف ع مخاسي كلووصن. ١٩٧٩احلدود لعام 
وستعمل اإلجراءات الدولية املتخذة للقضاء على استخدام مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور . كندا

كما أن استخدام مخاسي .  على استخدام مخاسي كلور البرتين من أجل هذا التطبيقعلى القضاء الحقاً
  .ن حمظور يف الكثري من البلدان البرتيكلورونيترو

 مصادر انبعاث مخاسي كلور البرتين من األنشطة لىقييم إلدارة املخاطر نظرة عامة عرد يف هذا التوت
ويستخدم مخاسي كلور البرتين يف الوقت احلايل . الراهنة وتدابري تقليل االنبعاث املمكنة ذات الصلة

، يستثىن االستخدام املختربي من اتفاقية ٥ - ٣للمادة  ووفقاً. بشكل عمدي يف التطبيقات املختربية
ويبدو أن إطالق مخاسي كلور البرتين بشكل غري عمدي كمنتج ثانوي لالحتراق غري . استكهومل

وميكن تقسيم املصادر االصطناعية غري العمدية إىل مصادر ثابتة . الكامل أكرب مصدر يف الوقت الراهن
باملصادر الثابتة، حيتمل أن تكون عمليات االحتراق والعمليات الصناعية وفيما يتعلق . ومصادر انتشارية
هذه املصادر بواسطة تقنيات التخميد واإلحالل اإلطالقات من وميكن السيطرة على . أكثرها وثاقة

كشوائب يف منتجات من قبيل املواد املذيبة ) أ: (وأكثر املصادر االنتشارية وثاقة هي. أو التشريعات/و
واالحتراق الصغري احلجم مثل حرق الرباميل ) ب(ت اآلفات ومنتجات وقاية األخشاب، ومبيدا

، من أجل مثالً(وحرق الغابات ) د(واحلرائق العرضية، ) ج(وأماكن االحتراق يف اهلواء الطلق، 
ري ميكن إنفاذ تداب  بالنسبة لتلك املصادر والوتقنيات التخميد ليست ممكنة عملياً). األغراض الزراعية

. أو قيام السلطات الوطنية واحمللية بتوفري املعلومات والتوعية/تقليل االنبعاث إال بواسطة تشريعات و
مخاسي كلور البرتين على انبعاثات بشكل له شأنه يف ) حرائق الغابات(ورمبا تساهم املصادر الطبيعية 

  .ويالحظ أن املصادر الطبيعية مستثناة من االتفاقية. نطاق العامل
فقد استخدمت كلتا . وجد أوجه تشابه كثرية بني مخاسي كلور البرتين وسداسي كلور البرتينوت

 كمبيد حيوي، وتتشكل كلتا املادتني الكيميائيتني املادتني الكيميائيتني بشكل عمدي يف املاضي، مثالً
ق ألف وسداسي كلور البرتين مدرج بالفعل يف املرف. بشكل غري عمدي كمنتجات ثانوية لالحتراق

  .واملرفق جيم التفاقية استكهومل
وبغية منع االستخدام احلايل وإعادة إدخال االستخدام العمدي خلماسي كلور البرتين، فإن إدراجه يف 
املرفق ألف بدون أي استثناءات حمددة ميكن أن يكون التدبري األويل لرقابة املصادر العمدية مبوجب 

الراهنة ال تفيد بإنتاج واستخدام خلماسي كلور البرتين بأحجام وحيث أن مصادر املعلومات . االتفاقية
ومن شأن اإلدراج يف املرفق . كبرية، فمن املتوقع أن حتدث آثار سلبية ملحوظة حمدودة على اتمع

ولذلك فإن من شأن ذلك أن مينع حدوث آثار . يف املستقبل ألف أن مينع اإلنتاج واإلدماج يف منتجات
ور والبيئة والصحة املهنية، مما قد ينتج من أي إنتاج أو استخدم خلماسي كلور البرتين سلبية على اجلمه

  .يف املستقبل
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 أو ختفض لتدابري متنع أو  يعين أن يصبح خاضعاًسوف إدراج مخاسي كلور البرتين يف املرفق جيم إن
نيات املتاحة وأفضل  بوضع خطة عمل والنهوض بأفضل التقوسيشمل ذلك التزاماً. وإطالقه تزيل تكّونه

املمارسات البيئية بشأن مصادر مخاسي كلور البرتين، مع تطبيق املبادئ التوجيهية بشأن أفضل التقنيات 
  .املتاحة وأفضل املمارسات البيئية املوضوعة مبوجب االتفاقية

ات العضوية التزامات مبوجب االتفاقية باختاذ تدابري الرقابة تلك بشأن امللوثوتتحمل البلدان بالفعل 
فورانات ثنائي البرتين متعدد الكلور متعدد الديوكسينات، وثنائي ( مقصوداألخرى املنتجة بشكل غري 

وبالنسبة خلماسي كلور البرتين املتكون كمنتج ثانوي . )الفينيل متعدد الكلور وسداسي كلور البرتين
فورانات ثنائي و تعدد الكلور ثنائي الفينيل مإطالقاتب واضحة عالقةيف عمليات االحتراق، هناك 

 معظم التدابري املتخذة ستفضيو. البرتين متعدد الكلور متعدد الديوكسينات املتكون بواسطة االحتراق
 فإن خطة العمل ، ولذلك. مخاسي كلور البرتيناتإطالق يف خفض هام إىل لحد من اإلطالقاتل

وإىل إزالتها، ،  إىل أدىن حد هذه املواد اإلطالقات منخلفض من االتفاقية ٥املوضوعة مبوجب املادة 
  .، تغطي مخاسي كلور البرتين أيضاً عملياًذلك ممكناًحيث يكون 

ومن شأن إدراج مخاسي كلور البرتين يف املرفق جيم أن يلزم األطراف باإلبالغ عن اإلطالقات غري 
اسي كلور البرتين يف وميكن تيسري ذلك بواسطة إدراج عوامل انبعاث مخ. ٥ مبوجب املادة املقصودة

  .جمموعة األدوات املعيارية لتحديد إطالق الديوكسينات والفورانات

  اخلالصةبيان   - ٤
 هذه  املخاطر بشأن مخاسي كلور البرتين إىل أن من احملتمل أن تفضيلص اللجنة، وقد قيمت بيانخت

أو /اكسة هلا شأا على صحة البشر و، إىل آثار مع يف البيئة بعيد املدىانتقاهلاملادة الكيميائية، نتيجة ال
  . اختاذ إجراءات عاملية بشأاتربرعلى البيئة، 

وقد أعدت اللجنة هذا التقييم إلدارة املخاطر وخلصت إىل أنه رغم أن من غري املعروف أن مخاسي 
التجارة  يف منع إعادة إدخاله فمما له أمهيتهكلور البرتين ال يزال ينتج أو يستخدم يف الوقت الراهن، 

 مخاسي كلور البرتين، مثله يف ذلك مثل ثنائي الفينيل متعدد الكلور وسداسي كونوسي. واالستخدام
 لالحتراق وغري ذلك من العمليات مقصودالفورانات كمنتج ثانوي غري /كلور البرتين والديوكسينات
 املقصودةسينات غري الديوكإطالقات  خلفضمعظم التدابري املتخذة و. احلرارية والعمليات الصناعية

  .مخاسي كلور البرتينإطالقات  يف اخنفاض هامستفضي إىل 
 من االتفاقية، مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل ٨ من املادة ٩ للفقرة  اللجنة، وفقاًتوصيولذلك، 

ري ما يتصل بذلك من التداببأن ينظر يف إدراج مخاسي كلور البرتين يف املرفقني ألف وجيم، وأن حيدد 
  .الرقابية
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