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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

   خماطر مخاسي كلور البرتينبيانإضافة إىل 

، ٣/٧- هامقررمبقتضى  الثالث اجتماعها يف الثابتة العضوية امللوثات استعراض جلنة اعتمدت
واعتمدت يف اجتماعها . )UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.7 الوثيقة (ن خماطر مخاسي كلور البرتيبيان

 .اإلضافة الذي مل خيضع إىل حترير رمسي نص أدناه ويرد. يان املخاطر أعالهبالرابع إضافةً إىل 
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   خماطر مخاسي كلور البرتينبيانإضافة إىل 

مة خالل فترة ما بني ملخص للمعلومات عن اإلطالقات غري املقصودة خلماسي كلور البرتين، املقد
  الرابع للجنةاالجتماعني الثالث و

  ):مثالً، أثناء عمليات االحتراق(معلومات عن اإلطالقات غري املقصودة   - ١
 حرق املركبات العضوية أو عندما يتمقد تتولد مادة مخاسي كلور البرتين : كندا  ○

ثال، قد تتكون فعلى سبيل امل.  ملصدر طاقة كبري يف وجود مصدر للكلورتعريضها
وتنطلق يف البيئة نتيجة حلرق النفايات وحرق الفضالت   مخاسي كلور البرتينمادة

  .وهناك تفاصيل يف وثائق إضافية. املرتلية داخل براميل
 عندما  أيضاًميكن أن تـنتج مادة مخاسي كلور البرتين: الواليات املتحدة األمريكية  ○

 EPA, 1999. Economicنظرأ(حتترق مركبات عضوية يف وجود مصدر للكلور 

Analysis of the Final Rule to Modify Reporting of Persistent Bioaccumulative 

Toxic Chemicals Under EPCRA Section 313  املتاح على املوقع الشبكي التايل
http://www.epa.gov/tri/lawsandregs/pbt/eapbtfhl.pdf .(وفيما يتعلّق بالتصريف 

، أُبلغ لدى قائمة اإلطالقات السمية اإلطالقات األخرىبوقع أو داخل وخارج امل
 ٢٤٨ جرى تصريف) كغ٧٠١( رطالً ١ ٥٤٥ ا قدرهكمية إمجالية عن ٢٠٠٥ يف

 .TRI, 2005, data for all U.Sنظر أ( يف اهلواء أو املاء) كغ١١٢(منها رطالً 

pentachlorobenzene industries, data release June 8, 2007(. وتتوافر بيانات إضافية 
  .www.epa.gov/triexplorer): الشبكي التايل املوقععلى ذا الشأن 

ال تزال املركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور مستعملة يف : جملس الكلور العاملي  ○
إمكانيات  ناكهومن مث . بعض املعدات الكهربية القدمية يف أمريكا الشمالية وأوروبا

أما املصدر الرئيسي لإلطالقات . ضئيلة إلطالق مخاسي كلور البرتين من هذا املصدر
احملتملة هي االنبعاثات من النواتج الثانوية املرتبطة باالحتراق غري الكامل ذي 
االنبعاثات العاملية اليت يسيطر عليها احتراق الكتلة احليوية، وحرق النفايات الصلبة 

واملصادر الصناعية للنواتج الثانوية غري املقصودة تكون أقل نسبياً . وحرق الفحم
وقد اخنفضت . وذلك نتيجة للتحسينات اليت أدخلت على املمارسات الصناعية

  .انبعاثات مخاسي كلور البرتين اخنفاضاً جذرياً

  :وجود مخاسي كلور البرتين مبقادير نزرة كشوائب يف مواد كيميائية أخرى  - ٢
تمثل االستخدام التجاري الرئيسي احلايل خلماسي كلور البرتين يف استعماله ي: كندا  ○

املعروفة أيضاً (كمادة كيميائية وسيطة يف تشكيل مخاسي كلورونيترو البرتين 
ويوجد مخاسي كلور البرتين كشوائب يف مبيد . ، وهي مبيد للفطريات)بالكوينتوزين
برتين يف كندا ولكنه  كلورونيترووجيري حالياً استخدام مخاسي . الفطريات هذا

http://www.epa.gov/tri/lawsandregs/pbt/eapbtfhl.pdf
http://www.epa.gov/triexplorer
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  كثري منوميكن أن يوجد مخاسي كلور البرتين أيضاً كشوائب يف. جيري إنتاجه ال
وترد . مبيدات األعشاب، ومبيدات اآلفات والفطريات املستخدمة حالياً يف كندا

  .تفاصيل ذلك يف وثائق إضافية
  .يوجد مخاسي كلور البرتين كشوائب يف الكوينتوزين: هولندا  ○
ستخدم مخاسي كلور البرتين كمادة وسيطة يف إنتاج ي: لواليات املتحدة األمريكيةا  ○

وميكن . الذي يستخدم كمبيد للفطريات) الكوينتوزين(مخاسي كلورونيترو برتين 
  .إنتاجه كناتج ثانوي أو كشوائب أثناء إنتاج مركبات عضوية مكلورة أخرى

يوجد مخاسي كلور البرتين : ة الثابتةالشبكة الدولية للقضاء على امللوثات العضوي  ○
، واإلندوسلفان، وميثيل )الكوينتوزين(البرتين  كشوائب يف مخاسي كلورونيترو

 .الكلورو بريفُس، واألترازين و الكلوبرييليد

كمادة وسيطة يف السابق كان مخاسي كلور البرتين يستخدم : جملس الكلور العاملي  ○
 .van de Passche et alنظر أ) (الكوينتوزين(ين يف تصنيع مخاسي كلورو نيترو البرت

2001 .(كلورة النيترو برتين باآلن يتم إنتاجه  الكوينتوزين ولكن)نظر أFeiler 

2001.(  
___________________  


