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  اتفاقية استكهومل
  بشأن

 امللوثات العضوية الثابتة

  امللوثات العضوية الثابتة استعراض جلنة
  الرابعجتماعاال

  ٢٠٠٨ر أكتوب/ األول تشرين١٧ - ١٣جنيف 

  ثات العضوية الثابتة عن أعمال اجتماعها الرابعتقرير جلنة استعراض امللو

  إضافة

  بيتاسداسي كلور حلقي اهلكسان لتقييم إدارة املخاطر 
بشأن رابع، تقييم إدارة املخاطر اعتمدت جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة، يف اجتماعها ال 

، UNEP/POPS/POPRC.4/9ة الوثيقعلى أساس املشروع الوارد يف بيتا سداسي كلور حلقي اهلكسان 
  .رمسيعرضه للتحرير الويرد أدناه نص تقييم إدارة املخاطر دون . بصيغته املعدلة



UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.4 

2 

  

  بيتاسداسي كلور حلقي اهلكسان 
   املخاطرتقييم إدارة

  أعده الفريق العامل املخصص املعين بسداسي
  حتت إشرافوبيتا كلور حلقي اهلكسان ألفا 
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 موجز تنفيذي
 وبيتا سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا  فضالً عنليندينالاقترحت املكسيك، بصفتها طرفاً يف اتفاقية استكهومل، إدراج 

بيان بتقييم جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة  أن قامت وبعد. اتفاقية استكهومليف املرفق ألف أو باء أو جيم من 
 سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا يتماخلصت إىل أن ، ٢٠٠٧نوفمرب /يف تشرين الثاينخالل اجتماعها الثالث املخاطر 

كسة كبرية على صحة البشر والبيئة مما يربر اختاذ وبيتا قد يكون هلما، نتيجة النتقاهلما بعيد املدى يف البيئة، تأثريات معا
ومت يف ذلك االجتماع أيضاً اعتماد تقييم إدارة خماطر الليندين والتوصية بإدراجه يف املرفق ألف من . إجراء عاملي بشأما

  .اتفاقية استكهومل مبا يف ذلك االعتبارات إلعفاءات حمددة حمتملة
: التفاقني دوليني مها) مبا يف ذلك سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا(تقين وخيضع سداسي كلور حلقي اهلكسان ال

كما . الربوتوكول اخلاص بامللوثات العضوية الثابتة يف اتفاقية التلوث اجلوي العابر للحدود بعيد املدى، واتفاقية روتردام
خطة : لسداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتاأن تشريعات واتفاقات وطنية وإقليمية تركز على تدابري الرقابة الفعالة 

العمل اإلقليمية ألمريكا الشمالية بشأن الليندين وغريه من أيزومرات سداسي كلور حلقي اهلكسان، وجلنة محاية البيئة 
يعاز ، واإل٨٥٠/٢٠٠٤البحرية يف مشال شرق احمليط األطلسي، والئحة امللوثات العضوية الثابتة يف االحتاد األورويب، رقم 

  .، ضمن مجلة تشريعات وتدابريEC/2000/60األورويب اإلطاري بشأن املياه رقم 
وبعد قرابة أربعني عاماً من االستخدام الواسع على نطاق العامل، بدأ تدرجيياً إحالل الليندين مكان سداسي كلور حلقي 

 عن أي أوجه استخدام حالية بكميات كبرية ٢٠٠٨ومل يبلغ األطراف واملراقبون يف اتفاقية استكهومل يف . اهلكسان التقين
  ).باعتبارمها املكونني لسداسي كلور حلقي اهلكسان التقين(لسداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا 

: وتشمل تدابري الرقابة على سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا اليت تنفذ يف الوقت احلاضر يف العديد من البلدان
االسترياد، وحظر إنتاج الليندين، ووضع كشوفات باملوجودات، /تاج واالستخدام والبيع والتصديرفرض حظر على اإلن

  .وتطهري املواقع امللوثة، والوصول امليسر إىل مرافق التخلص من امللوثات اخلطرة، وإدارة املخزونات املهجورة
بوصفهما منتجني ثانويني بكميات (ج الليندين واملصدر الرئيسي اليوم لسداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا هو إنتا

ويف هذا الصدد، فإن تدابري الرقابة على الليندين تؤثر أيضاً يف سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا بالنظر إىل ). كبرية
 وقد أسفر .أن إنتاج طن من الليندين يولد ما يصل إىل مثانية أطنان تقريباً من سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا

اإلنتاج السابق، فيما يتعلق باملناولة غري السليمة ملخلفات سداسي كلور حلقي اهلكسان فضالً عن املخزونات احلالية، عن 
  .كميات كبرية من النفايات وإطالق سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا يف البيئة يف البلدان املتقدمة والنامية

 خملفات نفايات سداسي كلور حلقي اهلكسان النامجة عن إنتاج الليندين يف تركيب مواد ومن املستبعد أن يكون استخدام
  .كيميائية أخرى، مثل رابع كلور البرتين، خياراً ناجحاً من الناحيتني االقتصادية والتقنية

بلدان اليت قدمت تعليقات إن عملية تقييم فعالية وكفاءة تدابري الرقابة مسألة تعتمد على كل بلد، إالّ أنه رغم أن مجيع ال
ترى أن تدابري الرقابة اليت تنفذ حالياً هي تدابري ممكنة من الناحية التقنية، فإن الوصول إىل مرافق التخلص املناسبة واملوارد 

  .املالية الالزمة ملعاجلة املواقع امللوثة حمدود يف بعض البلدان
خزونات املوجودة باإلضافة إىل معاجلة املواقع امللوثة قد تكون باهظة ومن هنا، فإن إدارة النفايات اخلطرة والتخلص من امل

ولذلك . أو تقنية إىل البلدان النامية/التكلفة بالنسبة إىل البلدان وبالتايل فإن األمر قد حيتاج إىل تقدمي مساعدات مالية و
ملرياث البيئي من خمزونات سداسي كلور سيكون لقيام آليات دولية للتمويل املشترك بوضع حوافز، أمهية بالغة يف خفض ا

  .حلقي اهلكسان العتيقة والتربة امللوثة
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ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ تدابري الرقابة إىل خفض املخاطر الناشئة عن تعرض البشر والبيئة لسداسي كلور حلقي 
شر، مبا يف ذلك احلد من وميكن توقع حدوث تأثريات إجيابية على وجه اخلصوص على صحة الب. اهلكسان ألفا وبيتا

وال يتوقع حدوث أي . املخاطر اليت يتعرض هلا السكان األصليون يف القطب الشمايل والزراعة واحلياة النباتية واحليوانية
  .تأثريات اقتصادية سلبية

ويني الوطين وقد أبلغ عدة بلدان عن أن سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا يشكل جزءاً من براجمها للرصد على املست
  .والدويل

ويبني استعراض دقيق لتدابري الرقابة احلالية اليت تنفذ يف العديد من البلدان، مبا يف ذلك تدابري الرقابة على الليندين، أنه 
كما يتوقع أن تدعم . ميكن إحداث خفض هام يف خماطر تعرض البشر والبيئة لسداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا

 بكفالة أن يتم ٢٠٠٢ اهلدف املتفق عليه يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، املعقود يف جوهانسربج عام تدابري الرقابة
 إنتاج واستخدام املواد الكيميائية بطرق تقلل إىل أدىن حد من اآلثار املعاكسة على البيئة والصحة ٢٠٢٠حبلول عام 
  .البشرية

 من االتفاقية، بأن ينظر مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل يف إدراج سداسي ٨ادة  من امل٩وتوصي اللجنة، وفقاً للفقرة 
  .كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا يف املرفق ألف

، أن ينظر يف السماح بإعفاء حمدد (UNEP, 2007c)وقد يود مؤمتر األطراف، كما هو مبني يف تقييم إدارة خماطر الليندين 
ة لسداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا تتعلق بإنتاج الليندين ملكافحة قمل الرأس واجلرب ملرة واحدة لفترة انتقالي

ومن اجلوانب اليت ينبغي وضعها يف االعتبار ارتفاع نسبة نفايات . بوصفها من املواد الصيدالنية للصحة البشرية فقط
 عن توافر بدائل لليندين تتسم بالكفاءة وفعالية سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا مقارنة بالليندين املنتج فضالً

  .التكلفة
وقد يوىل أيضاً مزيد من النظر يف تدابري الرقابة املتعلقة بإنتاج الليندين ملنع توليد نفايات تشمل سداسي كلور حلقي 

  .اهلكسان ألفا وبيتا، وإلدارا بصورة سليمة
  مقدمة  -١
  اهلوية الكيميائية للمواد املقترحة  ١-١

جيري إنتاج سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا بوصفهما املكونات الرئيسية لسداسي كلور حلقي اهلكسان التقين 
وتتباين األيزومرات اخلمسة الثابتة نتيجة لالختالفات التقنية يف عملية . من خالل الكلورة الكيميائية الضوئية للبرتين

  وسداسي كلور حلقي)  يف املائة٨٠ - ٥٥( ألفا -ر حلقي اهلكسان سداسي كلو: والنطاقات املبلغة هي. اإلنتاج
وسداسي كلور حلقي )  يف املائة١٥ - ٨( غاما -وسداسي كلور حلقي اهلكسان )  يف املائة١٤ - ٥( بيتا -اهلكسان 
. (Breivik, et al.,1999))  يف املائة٥ - ١(وسداسي كلور حلقي اهلكسان إبسيلون )  يف املائة١٠ - ٦( دلتا -اهلكسان 

  .١ - ١وترد جممعة اخلواص الكيميائية لسداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا يف اجلدول 
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  اهلوية الكيميائية: ١-١اجلدول 

 سداسي كلور حلقي اهلكسان بيتا  االسم الكيميائي
(beta HCH)  

 (alpha -HCH) سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا

االســم يف االحتــاد الــدويل 
والتطبيقيـة  ياء البحتـة    كيملل

IUPAC 

 ١(سداسي كلور حلقي اهلكسان 
 ٦ ألفا، ٥ بيتا، ٤ ألفا، ٣ بيتا، ٢ألفا 
  )بيتا

  ٣ ألفا، ٢ ألفا، ١(سداسي كلور حلقي اهلكسان 
  )بيتا ٦ بيتا، ٥ا،  ألف٤بيتا، 

ــرة   ــجل دائ ــرقم يف س ال
 CAS املستخلصات الكيميائية

319-85-7 Racemic: 319-84-6,  
(+) alpha-HCH: 11991169-2 
(-) alpha-HCH: 119911-70-5 

 C6H6Cl6 C6H6Cl6  الصيغة الكيميائية

 290.83 290.83  الوزن اجلزيئي

  الشكل الكيميائي
 وآخرين، Buserمعدل من (

١٩٩٥(  

  
  
  

  

االنتقال بعيد املدى لكال األيزومرين )  لالطالع على خواص خمتارة٢-١أنظر اجلدول (وتتيح اخلواص الفيزيائية الكيميائية 
وهو إثراء للمادة يف املناخات الباردة يف مقابل التركيزات يف املصادر القريبة وعلى مستويات خطوط " التكثف البارد"و

  .(UNEP, 2007 a)الطول والعرض فضالً عن التراكم اإلحيائي يف األنواع املائية واألرضية 

  )١(خواص فيزيائية كيميائية: ٢-١اجلدول 
  سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا  ي كلور حلقي اهلكسان بيتاسداس  

  ٤٣١٢  ٥٨٨٢  نقطة االنصهار
  ٥٦١   وحدة ضغط٠,٥ عند ٣٣٣  نقطة الغليان

  ٠,٣٣  ١,٤٤  ) درجة مئوية٢٥ عند ٣- دقيقة* جزئ(القابلية للذوبان يف املاء 
  ٠,٢٥  ٠,٠٥٣  ) درجة مئوية٢٥باسكال عند (ضغط البخار 

  ٠,٧٤  ٠,٠٣٧  )١- جزئ٣باسكال عند م(ثابت قانون هنري 
  ٣,٩  ٣,٩  ) درجة مئوية٢٥(معامل التفريق يف املاء 

  ٧,٥  ٨,٧  ) درجة مئوية٢٥(معامل التفريق يف اهلواء 
 .)٢٠٠٥(اء نقطة الغليان من سجالت املواد السمية واألمراض باستثن) ٢٠٠٤(قام مستقاة من شياو وآخرون كل األر  )١(  
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   االستعراضاستنتاجات جلنة  ٢-١
 اقتراحات إلدراج أيزومرات ألفا وبيتا من سداسي كلور حلقي اهلكسان ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٦قدمت املكسيك يف 

(HCH)من االتفاقية على النحو الوارد يف الوثيقتني يمأو ج/أو باء و/ يف املرفقات ألف و UNEP/POPS/POPRC.2/INF/7 
ىل أن مادة سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا تستويف معايري وخلصت اللجنة إ. UNEP/POPS/POPRC.2/INF/8و

  ).٢/١٠، و٢/٩ -مقررا جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة (الفرز احملددة يف املرفق دال من االتفاقية 
وبعد . ق هاء املخاطر لكال األيزومرين، وفقاً للمرفوقامت جلنة االستعراض يف اجتماعها الثالث بتقييم مشروع بياين

مقررا (، قررت اللجنة )UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.9 وUNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.8( املخاطر اعتماد بياين
 ألفا وسداسي -أن من احملتمل أن يسفر سداسي كلور حلقي اهلكسان ) ٣/١٠ و٣/٩ - استعراض امللوثات العضوية جلنة

أو البيئة / املدى يف البيئة، عن تأثريات معاكسة كبرية على صحة البشر وكلور حلقي اهلكسان بيتا، بسبب انتقاهلما بعيد
  .مما يربر اختاذ إجراء عاملي بشأما

ولذا أنشئ فريق عامل خمصص هلذه املسألة وأوكلت إليه اختصاصات تتعلق بإعداد تقييم إلدارة املخاطر يتضمن حتليالً 
  .سان ألفا وبيتا وفقاً للمرفق واو باالتفاقيةلتدابري الرقابة املمكنة لسداسي كلور حلقي اهلك

خالل اجتماعها الثالث، واختذ ) سداسي كلور حلقي اهلكسان غاما(وأجرت اللجنة أيضاً تقييماً إلدارة خماطر الليندين 
وبسبب ). ٣/٤ -مقرر جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة (قرار بالتوصية بإدراج الليندين يف املرفق ألف باالتفاقية 

عملية اإلنتاج وصلتها بأيزومرات سداسي كلور حلقي اهلكسان، يسري هذا املقرر أيضاً على تقييم خماطر سداسي كلور 
  .حلقي اهلكسان ألفا وبيتا

  مصادر البيانات  ٣-١
  :يستند مشروع تقييم إدارة املخاطر إىل مصادر البيانات التالية

§ أرمينيا والبحرين : وفقاً للمرفق هاء من االتفاقيةالتالية أمساؤهم ون راقباملطراف واألمها املعلومات اليت قد
وكرواتيا واجلمهورية التشيكية، والواليات املتحدة األمريكية، وموزامبيق وأملانيا، وميامنار ومجهورية 

، (IPEN) والشبكة الدولية للقضاء على امللوثات العضوية الثابتة ، وقطر، وإمارة موناكو، وهولندا،مالديف
 .يف موقع االتفاقية على الشبكة العامليةوهذه املعلومات متاحة 

)http://www.pops.int/documents/meetings/poprc/AnnexF_submission_2008.htm(.  
 UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.8(اهلكسان ألفا وبيتا بيان خماطر سداسي كلور حلقي  §

 .٢٠٠٧ يف عام )UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.9و
بيانات مسية مركبات سداسي كلور حلقي اهلكسان، وزارة الصحة واخلدمات البشرية يف الواليات  §

 ٢٠٠٥املتحدة، دائرة الصحة العامة، الوكالة املعنية بسجل املواد السامة واألمراض، عام 
)http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp43.html(. 
   بشأن مادة الليندين وغريها من أيزومرات مادة(NARAP)خطة العمل اإلقليمية ألمريكا الشمالية  §

:  ألمريكا الشماليةجلنة التعاون البيئي. ٢٠٠٦سداسي كلور حلقي اهلكسان، عام 
)http://www.cec.org/pubs_docs/documents/index.cfm?varlan=english&ID=2053(. 
ة يف الواليات ة البيئكالة محايتقييم مادة الليندين وغريها من أيزومرات سداسي كلور حلقي اهلكسان، و §

 .)http://www.epa.gov/oppsrrd1/REDs/factsheets/lindane_isomers_fs.htm(٢٠٠٦ عام (USEPA)املتحدة 

http://www.pops.int/documents/meetings/poprc/AnnexF_submission_2008.htm
http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp43.html
http://www.cec.org/pubs_docs/documents/index.cfm?varlan=english&ID=2053
http://www.epa.gov/oppsrrd1/REDs/factsheets/lindane_isomers_fs.htm
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   البياناتعدلية من قوا، جرى احلصول على دراسات تكمي هذهإضافة إىل مصادر املعلومات §
عن طريق البحث من خالل منشورات قواعد البيانات العامة اانية على اإلنترنت 

)http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed(. وعموماً، تشمل مصطلحات البحث 
، أو جمموعة مؤتلفة من (CAS)االسم الكيميائي أو الرقم الصادر عن دائرة املستخلصات الكيميائية 

 .املصطلحات الكيميائية، وذلك بسبب تعدد البنود املدخلة

وتتضمن املعلومات املقدمة من األطراف واملراقبني والتقارير املشار إليها أعاله مراجع خمتلفة مل تدرج 
  .شروع تقييم إدارة املخاطربصورة حمددة يف م

  املادة الكيميائية يف االتفاقيات الدوليةحالة   ٤-١
سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وسداسي كلور حلقي اهلكسان بيتا من مكونات سداسي كلور حلقي اهلكسان التقين 

  .الذي ينظمه اتفاقان دوليان على األقل
 بشأن امللوثات العضوية الثابتة يف إطار اتفاقية تلوث اهلواء العابر ١٩٩٨االتفاق الدويل األول هو بروتوكول آرهوس لعام 

للحدود بعيد املدى، كما أن سداسي كلور حلقي اهلكسان التقين مدرج يف املرفق الثاين للربوتوكول الذي قصر استخدام 
  .هذه املادة على كوا مادة وسيطة يف الصناعات الكيميائية فقط

فهو اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة أما االتفاق الثاين 
إلجراء املوافقة املسبقة عن ) األيزومرات املختلطة(وخيضع سداسي كلور حلقي اهلكسان . معينة متداولة يف التجارة الدولية

  .علم ويرد يف املرفق الثالث باالتفاقية

  إجراءات رقابة اختذت على املستويني الوطين أو اإلقليميأية   ٥-١
)١(على خطة العمل اإلقليمية ألمريكا الشماليةوقعت كندا واملكسيك والواليات املتحدة 

)NARAP(ندين ي بشأن الل
 هذه هو ختفيض NARAPواهلدف من خطة العمل . ٢٠٠٦ ومرات األخرى لسداسي كلور حلقي اهلكسان يف عامزيواأل
  .ومرات األخرى لسداسي الكلور حلقي اهلكسانزين واألينديطر املرتبطة بتعرض البشر والبيئة للاملخا

كمادة من املستوى الثاين يف االستراتيجية الثنائية للسميات ) مبا يف ذلك الليندين(ويدرج سداسي كلور حلقي اهلكسان 
ية اليت دف إىل احلد من املواد السامة يف النظام  بني الواليات املتحدة وكندا وهي االستراتيج)٢(للبحريات العظمى

  .اإليكولوجي حلوض البحريات العظمى من خالل أنشطة منع التلوث
 من إنتاج واستخدام سداسي كلور حلقي اهلكسان التقين كمادة ٢٠٠٧وقد ختلص االحتاد األورويب متاماً يف اية عام 

850/2004 (EC)ة رقم وسيطة يف الصناعات الكيميائية من خالل الالئح
وتتضمن الالئحة أيضاً أحكاماً بشأن إدارة .)٣(

 بني أمور أخرى، (EC) 172/2007 والالئحة رقم (EC) 1196/2006املخزونات املتوافرة واإلبالغ عنها وتتناول الالئحة رقم 
وسداسي . يف النفايات) جمموع سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا وغاما(احلدود القصوى لتركيزات هذه املادة، 

                                                
 بشأن (NARAP) مريكا الشماليةخطة العمل اإلقليمية أل. ٢٠٠٦نوفمرب /اللجنة املعنية بالتعاون البيئي، تشرين الثاين  )١(

-http://www.cec.org/files/PDF/POLLUTANTS/LindaneNARAPالليندين وغريه من أيزومرات سداسي كلور حلقي اهلكسان األخرى 

Nov06_en.pdf. 
      .http://www.epa.gov/glnpo/gls/index.htmlاالستراتيجية الثنائية للمواد السامة يف البحريات العظمى   )٢(
 بشأن امللوثات ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٩ الصادرة عن الربملان األورويب والس يف  850/2004 (EC)الالئحة رقم   )٣(

 .EEC; OJ L 158, 2004-04-30, p.1/79/117العضوية الثابتة واإليعاز املعدل هلا رقم 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed
http://www.cec.org/files/PDF/POLLUTANTS/LindaneNARAP
http://www.epa.gov/glnpo/gls/index.html
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يف اإليعاز اإلطاري  (Decision No 2455/2001/EC)كلور حلقي اهلكسان هو أيضاً بني املواد ذات األولوية احملددة يف 
  . الذي اعتمده االحتاد األورويبEC/2000/60بشأن املياه رقم 

رشحة للتدابري ذات األولوية مبوجب جلنة الكيميائية املوتوجد أيزومرات سداسي كلور حلقي اهلكسان، يف قائمة املواد 
OSPARواهلدف من ذلك هو منع تلوث املنطقة البحرية وذلك . )٤( ملنع تلوث البيئة البحرية لشمال شرق احمليط األطلنطي

  .املواد اخلطرةمن واالنبعاثات واخلسائر خفض التصريفات املواظبة على ب
قي اهلكسان ألفا وبيتا يف أغراض وقاية النباتات بوصفهما من مكونات وال يسمح يف أرمينيا باستخدام سداسي كلور حل

وقد وافق البلد أيضاً على تدابري مالئمة لتحسني األوضاع اإليكولوجية يف املناطق . سداسي كلور حلقي اهلكسان التقين
كما اعتمد برنامج وطين . ويالقريبة من أماكن دفن املبيدات الفاسدة مبا يف ذلك املبيدات املصنوعة من الكلورين العض

معلومات املرفق واو (لتعزيز القدرات فضالً عن تعزيز إدارة املواد الكيميائية والنفايات، مبا يف ذلك املبيدات املهجورة 
  ).٢٠٠٨املقدمة من أرمينيا يف 

دابري معينة خاصة بسداسي وتتخذ البحرين إجراءات رقابة على مجيع أنواع املواد الكيميائية اخلطرة إالّ أنه ال توجد ت
  ).٢٠٠٧معلومات املرفق واو املقدمة من البحرين يف (كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا 

معلومات (وأجرت هولندا عمليات رصد لألغذية املنتجة من املناطق ذات التربة امللوثة، وقامت مبعاجلة املواقع امللوثة 
  ).٢٠٠٨املرفق واو املقدمة من هولندا يف 

ت مجهورية مولدوفا عن فرض حظر على استخدام سداسي كلور حلقي اهلكسان التقين، ووضع حدود قصوى وأبلغ
  ).٢٠٠٨معلومات املرفق واو املقدمة من مولدوفا يف (للتركيزات يف مواقع العمل، ومعايري بيئية 

املواد الكيميائية احملظورة ، أضافت مجهورية كوريا سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا إىل قائمة ٢٠٠٧ويف عام 
، مل يعد ٢٠٠٦ووفقاً ملسح أجرى عام . ٥١-٤-٠٦مبقتضى قانون إدارة املواد الكيميائية اخلطرة حتت رقم التسجيل 

، مت استرياد كمية صغرية من ٢٠٠٦ويف عام . سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا يصنع أو يستورد يف مجهورية كوريا
  ).٢٠٠٨معلومات املرفق واو املقدمة من مجهورية كوريا يف (يتا ألغراض البحوث سداسي كلور حلقي اهلكسان ب

  ذات صلة بتقييم إدارة املخاطرموجزة معلومات   -٢
  حتديد تدابري الرقابة املمكنة  ١-٢

سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا من أيزومرات سداسي كلور حلقي اهلكسان، وكانا من مكونات خليط يستخدم 
ويف هذا الصدد، مل يبلغ عن أي إنتاج . دات زراعية وغري زراعية وكمواد صيدالنية حىت التسعينات من القرن املاضيكمبي
ال تصدير (أو استخدام هلذه املادة يف أرمينيا، والبحرين، واجلمهورية التشيكية، وكرواتيا، وموزامبيق، وميامنار /و
معلومات املرفق واو املقدمة يف (كو، وهولندا، وقطر، والواليات املتحدة ، ومجهورية مولدوفا، وإمارة مونا)استرياد وال

٢٠٠٨.(  
وقد فرض حظر على استخدام سداسي كلور حلقي اهلكسان التقين يف معظم البلدان الغربية واليابان يف السبعينات من 

   يف كافة أحناء العامل٢٠٠٠ذ عام ومل تعد هذه املادة تستخدم من. القرن املاضي تلتها الصني وروسيا واهلند واملكسيك
(Li and Macdonald, 2005).  

                                                
 .http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html  اتفاقية محاية البيئة البحرية لشمال شرق احمليط األطلسي  )٤(

http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html
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إىل االستعاضة عن سداسي كلور حلقي اهلكسان يف أغراض ) مثل احلظر واملنع(وهكذا، أدت تدابري الرقابة الفعالة 
  .(UNEP, 2007a)مبيدات احلشرات ببدائل مناسبة وال سيما الليندين وغريه من املواد الفعالة يف إبادة احلشرات 

واملصدر الرئيسي اليوم لسداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا هو إنتاج الليندين باعتبارها من منتجاته الثانوية 
). ٢٠٠٨معلومات املرفق واو املقدمة من الواليات املتحدة والشبكة الدولية للقضاء على امللوثات العضوية الثابتة، يف (

.  يف املائة، يتم إخضاع مزيج سداسي كلور حلقي اهلكسان التقين لبلورة وتركيز جزئي٩٩وبغية إنتاج ليندين نقي بنسبة 
وإلنتاج طن واحد من الليندين، جيري توليد ما يقرب من ستة إىل عشرة أطنان من أيزومرات سداسي كلور حلقي 

 الرغم من التحقيق الدقيق، مل وعلى. (CEC, 2006)اهلكسان األخرى حيث يتكون ما يصل إىل مثانية أطنان من ألفا وبيتا 
أكرب من (يكن ممكناً ترشيد عملية اإلنتاج لكي تدر قدراً أعلى من احملتويات من سداسي كلور حلقي اهلكسان غاما 

 .(Vijgen, 2006)يف املزيج األصلي من سداسي كلور حلقي اهلكسان )  يف املائة١٥-١٤

يعه وحظر استرياده وقيود استخدامه وعمليات تسجيله وإلغاء هذا ويف هذا الصدد، فإن إنتاج الليندين واستخدامه وب
 ميكن أيضاً استخدامها كتدابري رقابة (UNEP, 2007c)التسجيل على النحو املبني يف تقييم إدارة املخاطر بشأن الليندين 

يضم سداسي كلور حلقي وعالوة على ذلك فإن تدابري الرقابة على ألفا وبيتا تؤثر يف املزيج الذي . بشأن ألفا وبيتا
  .اهلكسان التقين

وحىت على الرغم من أنه ال يوجد استخدام متعمد معروف حالياً لسداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا، فإما ما زاال 
ينتجان بكميات كبرية يف بعض البلدان بوصفهما منتجني ثانويني يف عملية إنتاج الليندين، وقد يكونان مستخدمني يف 

وهكذا ). ٢٠٠٨معلومات املرفق واو املقدمة من الشبكة الدولية للقضاء على امللوثات العضوية الثابتة يف (لبلدان بعض ا
فإن مجيع األطراف اليت قدمت ردوداً أوردت حظر االسترياد واإلنتاج واالستخدام بوصفه من تدابري الرقابة الرئيسية 

  ).٢٠٠٨معلومات املرفق واو املقدمة يف (
دبري آخر كان يطبق يف املاضي بصورة رئيسية هو استخدام خملفات نفايات سداسي كلور حلقي اهلكسان الناشئة ومثة ت

معلومات املرفق واو املقدمة من الواليات املتحدة (عن إنتاج الليندين لصنع مواد كيميائية أخرى مثل رابع كلورو البرتين 
  ).٢٠٠٧يف 

قي اهلكسان مبا يف ذلك ألفا وبيتا يف البيئة من مواقع النفايات اخلطرة ومن وحيتمل إطالق أيزومرات سداسي كلور حل
وتتضمن . (UNEP, 2007a)املخزونات العتيقة اليت ال ختضع دائماً للرقابة أو حيتفظ ا بطريقة مأمونة أو من مواقع ملوثة 

معلومات (اقع امللوثة وإدارة املخزونات العتيقة تدابري الرقابة اليت تنفذ يف العديد من البلدان وضع قوائم جرد وتطهري املو
وقد أبلغت بعض البلدان بأنه ليس ).  من اجلمهورية التشيكية ومجهورية مولدوفا وهولندا٢٠٠٨املرفق واو املقدمة يف 

  .لديها سبل للوصول إىل املرافق املالئمة للنفايات اخلطرة
فإدراج . قي اهلكسان ألفا وبيتا أيضاً يف مسائل النفاياتوسوف يؤثر احلظر على إنتاج واستخدام سداسي كلور حل

سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا يف إطار اتفاقية استكهومل يعين فرض حظر على إعادة تدوير وإعادة استخدام 
ياً حىت ميكن  من االتفاقية مناولة النفايات واملخزونات بطريقة مأمونة وكفوءة وسليمة بيئ٦وتتطلب املادة . املخزونات

وفيما يتعلق باملواقع امللوثة، . تدمري احملتويات أو حتويلها النهائي مع مراعاة القواعد واملعايري واملبادئ التوجيهية الدولية
 من االتفاقية من كل طرف أن يعمل على وضع استراتيجيات مالئمة لتحديد املواقع امللوثة باملواد ٦تتطلب املادة 

ويف حالة إجراء املعاجلة الالزمة هلذه املواقع، ينبغي، أن يتم ذلك .  يف املرفقات ألف أو باء أو جيمالكيميائية املدرجة
وتفرض هذه املادة حظراً أيضاً على عمليات التخلص اليت تؤدي إىل استرجاع ملوثات عضوية ثابتة، . بطريقة سليمة بيئياً

  .أو البديلأو إعادة تدويرها أو إصالحها أو استخدامها  املباشر 
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وأبلغ أحد األطراف أيضاً عن أنشطة رصد بوصفها من تدابري الرقابة مثل رصد اللحوم املستمدة من األبقار يف املواقع 
  ).٢٠٠٨معلومات املرفق واو املقدمة من هولندا يف (القريبة من مواقع اإلنتاج السابقة 

ان، بني تدابري أخرى، احلدود القصوى للتعرض املهين، واحلدود وتتضمن تدابري الرقابة احملتملة األخرى اليت اختذا البلد
وهذه احلدود القصوى املتعلقة ). مثل احلدود القصوى لنوعية املياه(القصوى للمخلفات يف األغذية واملعايري البيئية 

ت املتحدة وأوروبا بسداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا مستقرة متاماً يف العديد من البلدان، مبا يف ذلك الواليا
)HSDB, 2006 ٢٠٠٨؛ ومعلومات املرفق واو املقدمة من مجهورية مولدوفا يف.(  
  يف حتقيق أهداف احلد من املخاطرمكنة كفاءة وفعالية تدابري الرقابة امل  ٢-٢

  .كانت املعلومات املقدمة من األطراف واملراقبني فيما يتعلق ذا القسم حمدودة
تدابري الرقابة املنفذة على ظروف كل بلد على حدة وتتأثران ببعض العوامل مثل النظم القانونية وتعتمد كفاءة وفعالية 

والنظم احلكومية اإلدارية الكاملة، وتدابري اإلشراف، وإبالغ املخاطر، واملشاركة العامة والوصول إىل مرافق وتقنيات 
كون التكنولوجيا املقترحة مالئمة ومتسقة مع أهداف كما يتعني إشراك الدوائر العلمية لضمان أن ت. التخلص اآلمنة

  .اتفاقية استكهومل ومبادئها التوجيهية وإا تتسم بالكفاءة وتؤثر تأثرياً مباشراً يف التكاليف
  التقنيةدوى اجل  ١-٢-٢

هلكسان مل يعد سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا يطلق عن عمد يف البيئة نتيجة الستخدام سداسي كلور حلقي ا
 .(UNEP, 2007a)التقين يف املبيدات مما يشري إىل أنه قد جرى بالفعل حتديد واستخدام البدائل املمكنة من الناحية التقنية 

وقد مت جتميع البدائل الكيميائية وغري الكيميائية لليندين يف تقييم إدارة املخاطر بشأن الليندين، وتتسم هذه البدائل بالكفاءة 
  .(UNEP, 2007c)دوى التقنية يف معظم أوجه االستخدام والتوافر واجل

وبالنسبة إىل الواليات املتحدة، فإن حظر إنتاج سداسي كلور حلقي اهلكسان إلنتاج الليندين تدبري رقايب جمد تقنياً 
  ).٢٠٠٧معلومات املرفق واو املقدمة من الواليات املتحدة يف (

وال .  تدمري كل املخزونات العتيقة ومعاجلة كل املواقع امللوثة يف نفس الوقتومن املتعذر، بالنسبة إىل مجهورية مولدوفا
توجد يف الوقت احلاضر يف مولدوفا منشآت للتخلص من النفايات اخلطرة مبا يف ذلك املبيدات من امللوثات العضوية 

ع مشترك بني مرفق البيئة العاملية وقد أجريت عمليات سليمة بيئياً للتخلص من املخزونات العتيقة يف إطار مشرو. الثابتة
  .والبنك الدويل

وفيما يتعلق باجلمهورية التشيكية، فإنه ميكن من الناحية التقنية تدمري النفايات املهجورة ومعاجلة املواقع امللوثة مثل التربة 
وقد انتهت ). ٢٠٠٨ معلومات املرفق واو املقدمة من اجلمهورية التشيكية يف(والرواسب واملناطق الصناعية الساخنة 

  ).BCD(بنجاح معاجلة مرفق إنتاج سابق يف سبوالنا نرياتوفيتش من خالل تطبيق تكنولوجيا التحلل احملفز القاعدة 
وتتوافر كذلك مبادئ توجيهية تقنية عن اإلدارة السليمة بيئياً لنفايات امللوثات العضوية الثابتة، وهي فعالة وتستند إىل 

وجرت دراسات مستفيضة للتخلص من سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا . ار اتفاقية بازلالعمل الذي نفذ يف إط
  .(Ukisu and Miyadera, 2005; IHPA, 2007)ومعاجلتهما 

وما زالت . وتبعاً حلدوث التلوث وتدابري املعاجلة املمكنة، تكون كثافة التلوث اخلط الفاصل العام يف استراتيجيات اإلدارة
املصدر الرئيسي لالنبعاثات ولذا فإا تستحق تطبيق ) املواقع الساخنة(ت املهجورة والتربة كثيفة التلوث املخزونا

. استراتيجيات املعاجلة خارج املواقع وبعيداً عن املواقع تشمل التنقيب، والتخزين الوسيط املُركز إقليمياً ومنشآت معاجلة
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خالص احلراري، وينبغي أن يتم ذلك بطريقة تتماشى مع املبادئ التوجيهية وميكن أن تشمل املعاجلة ذاا تقنيات االست
  .لالتفاقية

أما التربة امللوثة اليت تنخفض فيها كثافة سداسي كلور حلقي اهلكسان، فقد تكون االستراتيجيات األكثر مشوالً للمعاجلة 
الذي ) الالهوائي(ري وصف عمليات التحلل وجي. يف املواقع وداخل املواقع واخلفض هي االستراتيجيات األكثر مالءمة

مثل (حيدث يف التربة لسداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا وإرساء مبادئ تقنيات املعاجلة البيولوجية خارج املواقع 
وينبغي تكييف أي من تقنيات املعاجلة البيولوجية واسعة ) مفاعالت العجينة الساخنة وزراعة األراضي ونظم التسميد

طاق املتوافرة إقليمياً فيما يتعلق خبواص التربة فضالً عن املواد املتوافرة لتحفيز التحلل، وينبغي أن تتم بطريقة تتماشى مع الن
  .املبادئ التوجيهية لالتفاقية

وبغية خفض خملفات سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا خالل إنتاج الليندين، يتمثل أحد خيارات اإلدارة املمكنة 
 وحامض (CEC, 2006)ذي أبلغت عنه الصناعة يف حتويل أيزومرات النفايات إىل ثالث كلوريد البرتين الذواب ال

وال ميكن بعد تقدير كمية سداسي كلور حلقي . اهليدروكلوريد إال أن ذلك توقف منذ السبعينات من القرن املاضي
ئات اآلالف من األطنان قد تكون استخدمت وفقاً ملا اهلكسان اليت استخدمت هلذا الغرض إال أن كميات تصل إىل عدة م

 ويصف (Euro Chlor, 2002)ويصنع ثالث كلوريد البرتين حالياً من خالل الكلورة املباشرة للبرتين . ٢٠٠٦ذكره فيجني، 
امض الطرائق الكيميائية لتحويل أيزومرات سداسي كلور حلقي اهلكسان إىل ثالث كلوريد البرتين، وح) ٢٠٠٦(فيجني 

 وسادس كلوروبرتين وخامس كلوروفينوليت الصوديوم وثالث (HCI)ثالث كلوروفينوكيستيك وحامض اهليبكروز 
غري أنه أكتشف يف ذلك الوقت أنه ميكن خالل عملية الكلورة اجلافة لسداسي كلور حلقي اهلكسان، . كلوروفينول

 نزرة من ثنائي برتوديكسان متعدد الكلورة من بينها وخالل العملية املتواصلة لكلورة مشتقات البرتين، تكون كميات
  .(TCDD) ٨، ٧، ٣، ٢ثنائي برتو بارا ديكسني متعدد الكلورة 

 من سداسي كلور (PCP)وعالوة على ذلك تتوافر دالئل على أن الصني وروسيا ما زالتا تصنعان خامس كلوريد الفينول 
 غري أنه ميكن أيضاً .(Vijgen, 2006)ان ألفا من تصنيع الليندين  الذي يستخدم سداسي كلور حلقي اهلكس(HCP)البرتين 

 من خالل مسارات أخرى، من بينها عن طريق كلورة البرتين من كلوروهيدرو (HCP)تصنيع سداسي كلور البرتين 
  .(Fiedler et al., 1995)كينون يف وجود رابع كلوريد الكربيت وخامس الكلوريد 

  م احلرجةاالستخداأوجه حتديد   ٢-٢-٢
  .ال توجد أوجه استخدام حرجة لسداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا بوصفهما كمنتجين ائيني آخرين

وكما أشري يف موضع سابق فإن مزيج أيزومر سداسي كلور حلقي اهلكسان مبا يف ذلك سداسي كلور حلقي اهلكسان 
هلكسان بيتا يشكالن منتجات ثانوية إلنتاج الليندين من ألفا بوصفه األيزومر الرئيسي فضالً عن سداسي كلور حلقي ا

وعلى ذلك فإن اإلنتاج الوحيد لسداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا ). أي البلورة التجزيئية(خالل عمليات فيزيائية 
قليم جلنة األمم وال تصنع أية منتجات سوى الليندين، من سداسي كلور حلقي اهلكسان التقين يف إ. يرتبط بإنتاج الليندين

  ).٢٠٠٥جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا (املتحدة االقتصادية ألوروبا 
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  ةيالبيئية والصحفوائد مبا يف ذلك التكاليف والاملمكنة تنفيذ تدابري الرقابة فوائد تكاليف و  ٣-٢-٢
 تنشأ التكاليف الرئيسية لتدابري الرقابة نظراً إىل عدم اإلبالغ عن استخدام سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا، سوف

املمكنة من اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات اخلطرة واملخزونات من خملفات سداسي كلور حلقي اهلكسان وكذلك من 
  .معاجلة املواقع امللوثة

ان ألفا وبيتا، فإن ونظراً إىل أن إنتاج طن من الليندين يولد ما يقرب من مثانية أطنان من سداسي كلور حلقي اهلكس
اإلنتاج السابق وما يتصل به من مناولة غري سليمة هلذه املخلفات من سداسي كلور حلقي اهلكسان فضالً عن املخزونات 

  .املتوافرة أسفر عن كميات ضخمة من النفايات اليت تنتشر يف البيئة يف البلدان املتقدمة والنامية
مرات هذه النفايات يف اإلنتاج السابق يف عدم التقدير الكايف ملخاطر سداسي وتتمثل أسباب اإلدارة غري السليمة أليزو

وقد أدى االنتشار غري . كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا، وانعدام تدابري الرقابة خالل اإلنتاج والنقل غري القانوين والدفن
اطق الدفن على وجه اخلصوص إىل زيادة احملكوم ملخلفات سداسي كلور حلقي اهلكسان يف البيئة من منشآت اإلنتاج ومن

  .(Vijgen, 2006) التطهري  مليون يورو على أعمال٥٠فعلى سبيل املثال فإن إقليم الباسك أنفق . تكاليف املعاجلة
 مليون يورو لتطهري التربة امللوثة بنفايات أيزومرات سداسي كلور ٢٧كذلك أنفقت احلكومة اهلولندية ما يقرب من 

 طن إضافية من التربة امللوثة اليت قد حتتاج إىل ٢٠٠ ٠٠٠ويتبقى حالياً . يف املنطقة الشرقية من هولنداحلقي اهلكسان 
  ).٢٠٠٨معلومات املرفق واو املقدمة من هولندا يف (معاجلة يف املستقبل 

ال تتوافر تقديرات  مليون يورو و١٠٠وقدرت اجلمهورية التشيكية تكاليف معاجلة املوقع السابق إلنتاج الليندين مببلغ 
ويف عدم توافر البيانات الدقيقة، ميكن أن تكون . دقيقة بالنسبة للمواقع امللوثة وكذلك أيضاً األمناط األخرى من امللوثات

  ).٢٠٠٨معلومات املرفق واو املقدمة من اجلمهورية التشيكية يف (التكاليف يف حدود عشرات املاليني من اليورو 
العمل التابعة لس القطب الشمايل، يف مشروع لإلدارة السليمة بيئياً ملخزونات املبيدات وقد بدئ، يف إطار خطة 

 مبلغ ٢٠٠٨ – ٢٠٠١وانفق يف الفترة . املهجورة يف االحتاد الروسي حلماية بيئة القطب الشمايل من انبعاثات املبيدات
 سداسي كلور حلقي اهلكسان أنتجت يف  طن من منتجات٣٠٠مليوين دوالر على أنشطة مشلت إعادة تعبئة وتغليف 

  ).٢٠٠٨خطة العمل التابعة لس القطب الشمايل، (، وختزينها اآلمن ١٩٨٠ و١٩٦٠الفترة بني 
.  طن من نفايات سداسي كلور حلقي اهلكسان٦٥ ٠٠٠وتشري التقديرات يف الواليات املتحدة إىل أن هناك أكثر من 

 موقعاً على التوايل من مواقع ١٥٩ موقعاً و١٤٦لفا وبيتا فيما ال يقل عن وجرى حتديد سداسي كلور حلقي اهلكسان أ
. (ATSDR, 2005) موقعاً اليت اقترح إدراجها يف قائمة األولويات الوطنية لوكالة محاية البيئة ١٦٦٢النفايات اخلطرة البالغة 

وجرى اآلن حتديد بعض املواقع السابقة إلنتاج الليندين يف الواليات املتحدة بوصفها مواقع كربى مبعىن أا أماكن غري 
ووفقاً . حمكومة أو مهجورة توجد ا نفايات خطرة رمبا تؤثر يف النظم اإليكولوجية أو السكان على املستوى احمللي

كلور ، تبلغ تكاليف تطهري نفايات سداسي (IHPA)قي اهلكسان واملبيدات لبيانات املنتدى الدويل لسداسي كلور حل
وتبلغ تكلفة إزالة املبيدات . (Fitzgerald, 2005)دوالر للطن الواحد  ٣ ٠٠٠و ٢ ٠٠٠حلقي اهلكسان ما يتراوح بني 

؛ ومنظمة األمم ٢٠٠٢منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ( دوالر للطن الواحد ٤ ٠٠٠ إىل ٣ ٠٠٠املهجورة حنو 
ومن العسري تقدير تكاليف مجع النفايات اخلطرة بالنظر إىل أا تتوقف بدرجة كبرية ). ١٩٩٨املتحدة لألغذية والزراعة، 

  .على عدد مصادر النفايات وتوزيعها اجلغرايف
فا وبيتا يف جتنب إطالقها وتتمثل منافع مجع وإزالة التلوث من النفايات اليت حتتوي على سداسي كلور حلقي اهلكسان أل

وجيري تاليف . وجيري منع تكوين مواقع ملوثة إضافية، وتوفري تكاليف معاجلتها. ومن مث تأثريها على البشر والبيئة
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التأثريات الصحية على موظفي شركات اإلنتاج وعلى املواطنني الذي يعيشون يف املناطق القريبة من الشركات واملواقع 
  .وضع تقدير نقدي هلذه املنافع بالنظر إىل نقص البياناتوال ميكن . امللوثة

وبالرغم من الكميات الدقيقة ملخلفات سداسي كلور حلقي اهلكسان غري معروفة، فإن التقديرات تشري إىل أا يف حدود 
 للمبيدات وعلى ذلك فإن حجم هذه املشكلة يتجاوز التقديرات احلالية.  مليون طن يف كافة أحناء العامل٤,٨ إىل ١,٦

  (Vijgen, 2006))  طن٥٠٠ ٠٠٠(ويف إقليم أوروبا الشرقية )  طن٥٥ ٠٠٠(املهجورة يف أفريقيا 
 بلداً فرض حظراً على هذا املبيد ٥٢وفيما يتعلق بتكاليف تدابري الرقابة احملتملة املرتبطة بإنتاج الليندين، فإن ما ال يقل عن 

وعالوة على ذلك، . واالجتماعية والصحية الستمرار إنتاج الليندين تفوق املنافعمما ينهض دليالً على أن التكاليف البيئية 
فإن االستعاضة عن االستخدامات املتعمدة لسداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا يظهر أن تكاليف البدائل مل حتول 

  )٢٠٠٨، IPENت العضوية معلومات املرفق واو املقدمة من الشبكة الدولية للقضاء على امللوثا. (دون إحالهلا
وتشري . وبالنسبة للواليات املتحدة، فإا تتكبد تكاليف إضافية لوقف  إنتاج سداسي كلور حلقي اهلكسان لصنع الليندين

معلومات املرفق  (١٩٧٦السجالت الرمسية إىل أن إنتاج سداسي كلور حلقي اهلكسان يف الواليات املتحدة قد توقف عام 
  ).٢٠٠٧اليات املتحدة يف واو املقدمة من الو

وترتبط التكاليف أيضاً باالستخدام الصيدالين لليندين وخاصة تكاليف إدارة خملفات سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا 
 رطالً من ٢٩٣ كيلوغرام أو ١٣٣وتبلغ تقديرات االستخدامات الصيدالنية السنوية من الواليات املتحدة حنو . وبيتا

خدم املخزونات احلالية من الليندين الصيدالين، قد يتم إنتاج قدر إضايف من الليندين مما يؤدي إىل فإذا مل تست. الليندين
تستند التقديرات إىل استخدام الليندين ( كيلوغرام من خملفات سداسي كلور حلقي اهلكسان سنوياً ١ ١٦٠توليد حنو 

  )٥(.مما سيتعني التخلص منهايهيمن عليها سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا ) ٨مضروبة بالعامل 
، (UNEP 2007a; UNEP 2007b)واستناداً إىل االستنتاجات الواردة يف بياين خماطر سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا 

من املمكن بالنظر إىل حدوثها الشامل وارتفاع مستواها يف النباتات واحليوانات فضالً عن احلاجة امللحة إىل إدارة 
فايات واملخزونات املهجورة يف البلدان املتقدمة والنامية، توقع منافع من تدابري الرقابة اليت تنفذ على الصعيد أيزومرات الن

غري أن اإلدارة السليمة بيئياً هلذه املخلفات من سداسي كلور حلقي اهلكسان باهظة التكلفة، . العاملي لصحة البشر والبيئة
  .تقنية للبلدان النامية أمراً ضرورياًوقد يكون تقدمي املساعدات املالية وال

وفيما يتعلق بتكاليف االستعاضة عن سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا إلنتاج سداسي كلور حلقي اهلكسان كمادة 
، مل ترد أية معلومات من األطراف أو املراقبني املعنيني يف اتفاقية )PCP( خامس كلوريد الفينولوسيطة يف تصنيع 

  .استكهومل
 املنافع املستمدة من تنفيذ تدابري الرقابة خفض امللوثات يف البيئة ويف األغذية ويف لنب األم مما يؤدي إىل إحداث وتشمل

ويرتبط الليندين وأيزومرات سداسي . خفض يف املخاطر البيئية والصحية املرتبطة بسداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا
عاكسة على البيئة وصحة البشر مبا يف ذلك السمية العصبية، وزيادة خماطر كلور حلقي اهلكسان األخرى بالتأثريات امل

  .(UNEP, 2007a; UNEP 2007b; UNEP, 2007c)اإلصابة بالسرطان، واألضرار التناسلية وكبح املناعة 
دة الناشئة عن وحتدد دراسة أجريت مؤخراً على الليندين حتديداً كمياً املنافع اإليكولوجية والصحية يف الواليات املتح

خفض تلوث املياه عقب احلظر الذي فرض على الليندين الصيدالين يف كاليفورنيا مع ما أسفر عنه ذلك من انعكاسات 
                                                 

 IMS املستقاة من الوصفات املقدمة من منظمة ٢٠٠٧بيانات . ٢٠٠٨إدارة األغذية والعقاقري يف الواليات املتحدة   )٥(
 .إلدارة األغذية والعقاقري يف الواليات املتحدة
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مفيدة من جراء القضاء على املنتجات الثانوية من سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا اليت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بإنتاج 
  .(Humphreys et al., 2008)الليندين 

  حيث تكون ذات صلة) املنتجات والعمليات(معلومات عن البدائل   ٣-٢
وال تتوافر هلذه املنتجات . أيزومرات ألفا وبيتا يف سداسي كلور حلقي اهلكسان من املنتجات الثانوية إلنتاج الليندين

  ).٢٠٠٧ة يف معلومات املرفق واو املقدمة من الواليات املتحد(الفرعية أية استخدامات مسجلة 
  .(Vijgen, 2006)كما ال توجد أية عمليات بديلة متوافرة إلنتاج الليندين 

 من سداسي كلور حلقي اهلكسان، تستخدم سداسي كلور )PCP( خامس كلوريد الفينولومثة مسارات بديلة لتصنيع 
  ).١-٢-٢راجع الفرع (حلقي اهلكسان ألفا من إنتاج الليندين املتوافر 

  تنفيذ تدابري الرقابة املمكنةاملترتبة على  اتمع يفلومات عن التأثريات عاملموجز   ٤-٢
  الصحة، مبا يف ذلك الصحة العامة والبيئية واملهنية  ١-٤-٢

نظراً إىل االستخدام الواسع النطاق طوال اخلمسني عاماً املاضية، ميكن رصد االنتقال بعيد املدى لسداسي كلور حلقي 
فتعرض البشر لسداسي كلور حلقي . (USEPA, 2006) مجيع الوسائط البيئية مبا يف ذلك البشر اهلكسان ألفا وبيتا يف

ويتوقع ارتفاع . اهلكسان ألفا وبيتا ينتج يف غالب األحيان عن تناول أغذية نباتية وحيوانية ومنتجات حيوانية امللوثة
كما . إلنتاج السابق ومواقع التخلص واملخزوناتحاالت التعرض يف املناطق امللوثة نتيجة لالستخدام واسع النطاق، وا

  .(UNEP, 2007a; UNEP 2007b)توجد مستويات عالية يف الثدييات البحرية يف القطب الشمايل 
وتتمثل إحدى املنافع اهلامة يف خفض املخاطر اليت تتعرض هلا الصحة البشرية والبيئة نتيجة ملنع اإلطالقات يف أماكن العمل 

ونظراً . ض غري احملكوم واإلطالقات من اإلدارة الكافية للنفايات اخلطرة، واملواقع امللوثة واملخزوناتواحلد من التعر
 UNEP)للتأثريات املعاكسة على احلياة الربية وصحة البشر يف املناطق امللوثة والنائية مبا يف ذلك منطقة القطب الشمايل 

2007b)أثار تقييم للمخاطر أجرته ٢٠٠٦ففي عام .  يكتسبان أمهية بالغة، فإن القضاء على اإلنتاج وخفض االنبعاثات ،
وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة إىل املخاطر احملتملة من تعرض األغذية أليزومرات سداسي كلور حلقي اهلكسان 

بالقطب الشمايل واليت تعتمد على ألفا وبيتا يف اتمعات احمللية يف أالسكا واملناطق األخرى يف املناطق القطبية احمليطة 
  .(USEPA, 2006)األغذية املعيشية مثل الكاريب والفقمة واحليتان 

وسوف يؤدي إدراج سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا يف املرفق ألف دون إعفاءات إىل منع املزيد من اإلنتاج 
كما سيسهم إدراج الليندين يف املرفق . واقع امللوثةويسفر عن تدابري للحد من اإلطالقات من املخزونات والنفايات وامل

  .ألف دون إعفاءات يف منع تراكم خملفات النفايات من سداسي كلور حلقي اهلكسان
ويتوقع أن يؤدي تنفيذ تدابري الرقابة إىل احلد من املخاطر الناشئة عن تعرض البشر والبيئة لسداسي كلور حلقي اهلكسان 

ة العمال واتمعات احمللية القريبة من مناطق التعرض الشديد مثل مرافق اإلنتاج، والفئات وسيجري محاي. ألفا وبيتا
املعرضة مثل األطفال والسكان الذين يعانون من أضرار يف نظم املناعة من األضرار غري الضرورية الناشئة عن التلوث 

 ٢٠٠٨ء على امللوثات العضوية الثابتة يف معلومات مقدمة من الشبكة الدولية للقضا(بسداسي كلور حلقي اهلكسان 
كذلك من املخاطر اليت تتعرض هلا الشعوب األصلية يف القطب الشمايل متثل سبباً آخر لإلسراع ). مبوجب املرفق واو

  .(UNEP, 2007a)بالرقابة والقضاء على مجيع أيزومرات سداسي كلور حلقي اهلكسان يف األغذية التقليدية 
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  املائية والغاباتالزراعة ا يف ذلك  مب،الزراعة  ٢-٤-٢
 ,Li and Macdonald)توقف استخدام سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا يف الزراعة يف التسعينات من القرن املاضي 

 وميكن ملنع مزيد من اإلنتاج ولتطهري مواقع النفايات أن يفيد الزراعة من خالل احلد من تلوث التربة واملياه (2005
معلومات املرفق واو املقدمة من الشبكة الدولية للقضاء على امللوثات العضوية ( كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا بسداسي

IPEN ٢٠٠٨ يف.(  
  )التنوع البيولوجي(النباتات واحليوانات   ٣-٤-٢

مرات سداسي سوف يضمن القضاء على مزيد من إنتاج سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا مبرور الزمن اخنفاض أيزو
. كلور حلقي اهلكسان املوجود يف النباتات واحليوانات وخاصة يف القطب الشمايل والنامجة عن االنتقال البعيد املدى

معلومات املرفق واو املقدمة من الشبكة الدولية (وهكذا فإن التأثريات املرتبطة بالتعرض هلذه األيزومرات سوف تقل 
  .وقد يكون ذلك تأثري إجيايب على وظائف النظم اإليكولوجية) ٢٠٠٨ يف IPENللقضاء على امللوثات العضوية 

وميكن توقع أن يكون خلفض اإلطالقات يف البيئة منافع للنباتات واحليوانات الربية ألنه تبني أن أليزومرات سداسي كلور 
ن التأثريات على احلياة احليوانية وقد تتضم. حلقي اهلكسان تأثريات سلبية على احلياة الربية يف االستقصاءات امليدانية

كما ظهرت التأثريات التناسلية واملناعية وكذلك التأثريات . والنباتية السمية العصبية والسمية اجلينية واإلصابة بالسرطان
  .(UNEP, 2007b)على اخلصوبة يف حيوانات املختربات 

مبا يف ذلك ( يتعلق باملبيدات املهجورة والنفايات وقد تؤدي عمليات التخزين واملناولة والنقل بطرق غري سليمة فيما
وعلى ذلك سيكون لتاليف . إىل انتشار هذه األيزومرات على مساحات شاسعة) سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا

  .(Wei et al., 2007)التلوث احمللي تأثريات عاملية 
نسبة للمنتجني واملستهلكني وتوزيع التكاليف بالقتصادية مبا يف ذلك التكاليف والفوائد اجلوانب اال  ٤-٤-٢

  فوائدوال
وقد جرى . ال يبدو أن هناك أية جوانب اقتصادية سلبية لتدابري الرقابة املقترحة لسداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا

غري أنه . (UNEP, 2007c)ن تقييم تكاليف تدابري الرقابة لليندين مبا يف ذلك البدائل يف تقييم إدارة املخاطر املعنية بالليندي
باإلضافة إىل ذلك فإن أي إنتاج جار لليندين سوف يتضمن تكاليف التخلص اآلمن من نفايات سداسي كلور حلقي 

  .اهلكسان ألفا وبيتا
ففي املقام األول، سيتعني ملنتجي . ومن املتوقع أن تكون تكاليف إنشاء نظام مالئم جلمع ومعاجلة النفايات اخلطرة مرتفعة

غري أن توزيع هذه . النفايات أن يتحملوا هذه التكاليف إالّ أم سيحولوا إىل املستهلكني عن طريق زيادة أسعار املنتج
التكاليف فيما بني هؤالء الذين ينتجون النفايات واحلكومات واتمعات احمللية مسألة تعتمد على ظروف كل بلد على 

  . للنفايات أقل بكثري من تلك املتعلقة مبعاجلة املواقع امللوثةوما زالت تكاليف اإلدارة السليمة. حدة
  . ذه الوثيقة أيضاً معلومات تتعلق بتكاليف تنفيذ تدابري الرقابة احملتملة٣-٢-٢ويتضمن الفرع 

  التحرك صوب اإلدارة املستدامة  ٥-٤-٢
تنمية املستدامة من خالل ما ينطوي عليه من ميكن أن يسهم منع إنتاج سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا يف حتقيق ال

خفض لألضرار اليت تلحق بالصحة يف املستقبل واحلد من التكاليف الشاملة اليت يتكبدها اتمع مما يؤدي إىل حترير هذه 
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لنظيف وقد جرى التشديد على ذلك أيضاً يف استراتيجية االحتاد األورويب للهواء ا(املوارد الستخدامها يف جماالت أخرى 
  )٦().يف أوروبا

  .وقد يؤدي ذلك أيضاً إىل استثارة الوعي احلكومي والعام ملشاكل النفايات القائمة مما يفضي إىل جتنب هذه النفايات
ونظراً ملا تأكد من خواص ثابتة لسداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا وما ينطوي عليه من تراكم إحيائي ومسية 

 البعيد املدى يف إطار بروتوكول جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، وبواسطة جلنة استعراض وإمكانياا على االنتقال
امللوثات العضوية الثابتة التابعة التفاقية استكهومل، يتوقع حتقيق تأثريات إجيابية على التنمية املستدامة يف العامل من جراء 

  .تقييد هذه املواد الكيميائية/حظر
 القضاء على هذه املواد الكيميائية مع خطط التنمية املستدامة اليت تسعى إىل خفض االنبعاثات من املواد ويتسق خفض أو
 (SAICM)ومثة خطة عاملية ذات صلة تتمثل يف النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية . الكيميائية السامة

 وتتضمن خطة العمل العاملية للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد )٧(.الذي نشأ عن القمة العاملية للتنمية املستدامة
الكيميائية تدابري حمددة بشأن دعم عملية خفض املخاطر تتضمن ترتيب أولويات البدائل اآلمنة والفعالة للمواد الثابتة 

  ).٢٠٠٦الكيميائية، النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد (واخلاصة بالتراكم اإلحيائي والسامة 

  )العمالة وغريها(التكاليف االجتماعية   ٦-٤-٢
ميكن بل وجيب أن تؤدي ممارسات إدارة النفايات عادة إىل تأثريات حمفزة إجيابية على العمالة، ومن مث تنطوي على 

على ممارسات ) مل أو الترشيدمثل تقسيم الع(وقد ميكن أيضاً إضفاء تأثريات كبرية إجيابية . تأثريات اقتصادية إجيابية شاملة
نتيجة لتنفيذ هذه املمارسات فضالً عن إدخال ) مثل استخدام نظم اجلمع احلالية للنفايات اخلطرة(إدارة النفايات األخرى 
  .وعالوة على ذلك، ميكن توفري األراضي اليت تعاين حالياً من التلوث الستخدامها عقب املعاجلة. تكنولوجيات جديدة
لرقابة على أيزومرات سداسي كلور حلقي اهلكسان وتدابري إدارة النفايات السكان األصليني يف منطقة وسوف تفيد ا

إذ يعتمد السكان احملليون يف أالسكا على األغذية . القطب الشمايل من خالل خفض التلوث يف أغذيتهم التقليدية
. ذاق والقيمة الغذائية عن األغذية اليت تبتاع من املتاجرالتقليدية نتيجة ألمهيتها الثقافية وتوافرها وأفضليتها من حيث امل

وسوف يكون ألية خطوات تتخذ للحد من زيادة الترسيب، وتعرض السكان األصليني يف منطقة القطب الشمايل 
 من لسداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا آثار اجتماعية مفيدة بالنظر إىل أن أغذيتهم التقليدية تشكل جزءاً أساسياً

 يف عام IPENمعلومات املرفق واو املقدمة من الشبكة الدولية للقضاء على امللوثات العضوية (هويتهم االجتماعية والثقافية 
٢٠٠٨.(  

 تأثريات أخرى  ٧-٤-٢

  .مل يتم تلقي أية معلومات ذا الشأن
  اعتبارات أخرى  ٥-٢
  احلصول على املعلومات والتثقيف العام  ١-٥-٢

 مولدوفا محلة لتعزيز وتيسري احلصول على املعلومات والتثقيف العام وزيادة الوعي يف إطار املشروع أقيمت يف مجهورية
 ٢٠٠٧يف عام " إدارة وتدمري خمزونات امللوثات العضوية الثابتة"املشترك بني مرفق البيئة العاملية والبنك الدويل املعنون 

  ).٢٠٠٨ معلومات املرفق واو املقدمة من مجهورية مولدوفا يف(
                                                

)٦(  http://ec.europa.eu/environment/air/café/.   
)٧(  http://www.chem.unep.ch/saicm/. 

http://ec.europa.eu/environment/air/caf
http://www.chem.unep.ch/saicm/
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وأبلغت أرمينيا عن إتاحة قاعدة بيانات إلكترونية وطنية عن الوثائق التشريعية فضالً عن دورية تنشر فيها الوثائق التشريعية 
  )٢٠٠٨معلومات املرفق واو املقدمة من أرمينيا يف (املعيارية 

 تستند إىل خطة التنفيذ (SC/UN ECE CRL TAP)ولدى اجلمهورية التشيكية محلة تثقيف وتوعية بامللوثات العضوية الثابتة 
  ).٢٠٠٨معلومات املرفق واو املقدمة من اجلمهورية التشيكية يف (الوطنية التشيكية 

 (HCH)ووضعت خطة العمل اإلقليمية ألمريكا الشمالية بشأن الليندين وأيزومرات سداسي كلور حلقي اهلكسان 
(NARAP)فاق أمريكا الشمالية املعين بالتعاون البيئي  خطوات لإلرشاد والتثقيف لألطراف يف ات(NAAEC) أي كندا 

. وينصب تركيز اإلرشادات والتثقيف على الليندين بوصفه األيزومر النشط. واملكسيك والواليات املتحدة األمريكية
 املرتبطة باستخدام وسوف تكفل األطراف إبالغ السكان األصليني بصورة مالئمة وبطريقة مقبولة ثقافياً باملخاطر احملتملة

أو سداسي كلور حلقي اهلكسان يف البيئة وبوجود خماطر التعرض من خالل /الليندين وبوجود أيزومرات الليندين و
  .(CEC, 2006)األغذية التقليدية وبشأن استخدام البدائل املتوافرة حسب مقتضى احلال 

  حالة قدرات الرقابة والرصد  ٢-٥-٢
معلومات املرفق واو املقدمة من أرمينيا يف ( كلور حلقي اهلكسان يف املياه السطحية جيري يف أرمينيا رصد سداسي

٢٠٠٨.(  
 للرصد يف اهلواء احمليط واملياه السطحية RECETOX MU: وتشمل مؤسسات الرقابة والرصد يف اجلمهورية التشيكية

ه السطحية واجلوفية والرواسب، واملعهد والرواسب والتربة واملستنقعات، واملنتجات؛ ومعهد حبوث املياه لرصد امليا
، والتفتيش (RIASC)، ومعهد حبوث حتسني وصون التربة (CISTA)املركزي لإلشراف واالختبارات يف ميدان الزراعة 

البيطري احلكومي، وسلطة التفتيش على األغذية التشيكية ملراقبة األغذية، واملعاهد الوطنية للصحة العامة ألغراض 
  ).٢٠٠٨معلومات املرفق واو املقدمة من اجلمهورية التشيكية يف (ض والتغذية البشرية دراسات التعر

  ).٢٠٠٨معلومات املرفق واو املقدمة من إمارة موناكو يف (وأبلغت إمارة موناكو عن عدم وجود رصد بيئي أو بيولوجي 
اد اهليدرولوجية احلكومية برصد تركيزات  التابعة إلدارة األرصةينوعية البيئويف مجهورية مولدوفا، تقوم شعبة رصد ال

ويقوم خمترب البحوث . سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا يف املياه السطحية واألمطار والتربة واألمساك والرواسب
برصد امللوثات العضوية ) وزارة الصحة(الكيميائية والصحية التابع للمركز الوطين للممارسات العلمية للطب الوقائي 

ابتة مبا يف ذلك سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا يف التربة واملياه واملنتجات الغذائية احليوانية والنباتية كما أن الث
معلومات املرفق واو (السوائل البيولوجية، مبا يف ذلك لنب األم، يتم رصدها، وإن كان ذلك ال يتم على أساس منتظم 

  .)٢٠٠٨املقدمة من مجهورية مولدوفا يف 
وأبلغت هولندا عن اجتاه هبوطي يف سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا استناداً إىل استقراء بيانات الرصد من 

  ).٢٠٠٨معلومات املرفق واو املقدمة من هولندا يف (تركيزات الليندين يف األمطار 
ين وسداسي كلور حلقي اهلكسان، كذلك تتخذ األطراف يف إطار خطة العمل اإلقليمية ألمريكا الشمالية بشأن الليند

والرصد ) مثل رصد الليندين وأيزومراته يف دراسة وطنية عن األنسجة السمكية(إجراءات خاصة بالدراسات البيئية 
  .(CEC, 2006)البشري لليندين وأيزومرات سداسي كلور حلقي اهلكسان 

 لالستخدام كمبيدات مبقتضى القانون االحتادي ومل يسجل سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا يف الواليات املتحدة
وتشري السجالت الرمسية إىل أن إنتاج سداسي كلور حلقي . للمبيدات احلشرية ومبيدات الفطر ومبيدات القوارض

معلومات املرفق واو املقدمة من الواليات املتحدة األمريكية يف  (١٩٧٦اهلكسان قد توقف يف الواليات املتحدة يف 
٢٠٠٨.(  
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لك فإن سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا غري مسجلني لالستخدام كمبيدات يف كندا مبقتضى قانون منتجات كذ
  .وتوقف تسجيل مبيدات سداسي كلور حلقي اهلكسان التقين يف أوائل السبعينات من القرن املاضي. مكافحة اآلفات

  توليف املعلومات  -٣
سان ألفا وبيتا خواص هاتني املادتني الثابتتني اليت تتراكم أحيائياً وتتسم يعرض بيانا خماطر سداسي كلور حلقي اهلك

ويتوقع حدوث تعرض شديد يف املناطق امللوثة اليت ما زالت قائمة يف خمتلف أحناء . بالسمية فضالً عن االنتقال بعيد املدى
ة الغذائية األرضية واملائية وتركيزاته ويوجد سداسي كلور حلقي اهلكسان يف السلسل. العامل ويف منطقة القطب الشمايل
  .تشكل شواغل بالنسبة لصحة البشر

ومادتا سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا ليستا يف حد ذاما من املبيدات احلشرية الفعالة، وكان االستخدام الواسع 
لقي اهلكسان غاما الفعال لسداسي كلور حلقي اهلكسان التقين يف املاضي يرجع إىل وجود أيزومر سداسي كلور ح

وأدت التكنولوجيا اليت استحدثت لتنقية سداسي كلور حلقي اهلكسان التقين إىل سداسي كلور حلقي . واخنفاض تكلفته
  .اهلكسان غاما إىل ظهور سوق الليندين وتكوين أيزومرات نفايات ألفا وبيتا
تاج هاتني املادتني، واستخدام تدابري رقابة بوصفها ولذا فإن مجيع األطراف اليت ردت على االستبيان اقترحت حظر إن

  .تتسم بالكفاءة وممكنة تقنياً، مع مالحظة صلتهما بإنتاج الليندين بوصفهما من منتجاته الثانوية
ويتمثل أحد املصادر الرئيسية للتلوث بسداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا يف إنتاج الليندين مع أن عدداً قليل من 

 ما زال ينتجه إالّ أن اإلنتاج السابق وعملية اإلنتاج اخلالية من الكفاءة تركت مبرور السنني كميات ضخمة من البلدان
  .منتجات النفايات يف البلدان املتقدمة والنامية

 بشأن التصدير واالسترياد ٣وسوف يعين إدراج سداسي كلور حلقي اهلكسان يف املرفق ألف أيضاً أن أحكام املادة 
  . بشأن حتديد املخزونات والنفايات والتخلص السليم منها سوف تطبق٦دة واملا

  واستناداً إىل االستنتاجات الواردة يف بياين املخاطر بشأن سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا
)UNEP, 2007a;و UNEP, 2007b(ما يف النباتات واحليوانات الربية والبشر، ميكن ، وحدوثهما الشامل وارتفاع مستويا

توقع أن تسفر إدارة أيزومرات النفايات واملخزونات املهجورة من خالل تدابري رقابة تنفذ عاملياً عن منافع لصحة البشر 
  .والبيئة

غري أن اإلدارة السليمة بيئياً ملخلفات سداسي كلور حلقي اهلكسان باهظة التكلفة وقد يتطلب األمر تقدمي مساعدات 
مثل (وقد يتعني القيام جبهد مشترك يف معاجلة مرياث النفايات اخلطرة بني اهليئات الدولية . لناميةمالية وتقنية للبلدان ا

والسلطات والصناعة ) منظمة األغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومرفق البيئة العاملية
  .واملنظمات غري احلكومية

لتخلص التدرجيي من االستخدام الصيدالين لليندين يف املقرر املعين بإدراج الليندين يف وإذا جرى النظر يف إدراج موعد ل
سوف يؤثر هذا املوعد أيضاً يف التخلص الكامل من إنتاج سداسي كلور حلقي ) UNEP 2007cراجع (املرفق ألف 

  .اهلكسان ألفا وبيتا، وينبغي تقدميه عند إدراج املواد الكيميائية يف االتفاقية
يف اخلتام، أثبتت تدابري الرقابة على سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا أا ممكنة من الناحية التقنية وتتسم بالكفاءة و

ويسهل احلصول عليها وتتضمن اإلنتاج والبيع وحظر االسترياد وتكوين املخزونات الوطنية والرصد، والتخلص من 
ولذا قد يكون من املالئم النظر إليها باعتبارها . واقع امللوثة وحظر إنتاج الليندينالنفايات مبا يف ذلك املخزونات وتطهري امل
  .تدابري رقابة حمتملة تقوم بتنفيذها البلدان
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  البيان اخلتامي  - ٤
قررت جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة يف اتفاقية استكهومل أن من احملتمل أن يؤدي سداسي كلور حلقي اهلكسان 

 وبيتا، بسبب انتقاله بعيد املدى، إىل إحداث تأثريات معاكسة كبرية على صحة البشر والبيئة مما يتطلب اختاذ إجراء ألفا
وجرى عقب إعداد تقييم إدارة املخاطر وتقييم موجز بيانات املخاطر، حتديد تدابري رقابة رؤي أا فعالة ومقبولة . عاملي

  .جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتةلدى األطراف يف االتفاقية املمثلة يف 
وقد أثبت استعراض دقيق لتدابري الرقابة احلالية اليت نفذت بالفعل يف العديد من البلدان أن باإلمكان إجراء خفض كبري يف 

دعم كما يتوقع أن ت. املخاطر اليت يتعرض هلا البشر والبيئة من جراء التعرض لسداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا
 واملتمثل يف ضمان ٢٠٠٢تدابري الرقابة أيضاً اهلدف املتفق عليه يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربج عام 

 بطريقة تقلل إىل أدىن حد ممكن من التأثريات املعاكسة الكبرية ٢٠٢٠أن يتم إنتاج واستخدام املواد الكيميائية حبلول عام 
  .على البيئة وصحة البشر

 من االتفاقية، توصي اللجنة مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل بأن ينظر يف إدراج سداسي ٨ من املادة ٩ووفقاً للفقرة 
  .كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا يف املرفق ألف

ماح ملرحلة انتقالية ، قد يود مؤمتر األطراف النظر يف الس(UNEP 2007c)وكما تبني يف تقييم إدارة املخاطر املعنية بالليندين 
بإعفاء ملرة واحدة لسداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا من خالل إنتاج الليندين ملكافحة قمل الرأس واجلرب بوصفه 

غري أنه ينبغي أن تظهر يف هذه االعتبارات ارتفاع نفايات سداسي كلور  .من املواد الصيدالنية الالزمة لصحة البشر فقط
ويف حالة . وبيتا مقابل إنتاج الليندين باإلضافة إىل توافر بدائل فعالة لليندين وحتقق مردودية تكاليفهاحلقي اهلكسان ألفا 

السماح لإلعفاء النوعي لليندين ملرحلة انتقالية سيتعني إيالء اعتبار آخر لضمان اإلدارة السليمة للنفايات الناشئة مبا يف 
  .ذلك سداسي كلور حلقي اهلكسان ألفا وبيتا
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