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موجز تنفيذي
 - 4قدمت اظتفوضية األكركبية كدكعتا األعضاء مقًتحان إلدراج البيوتادايُت السداسي الكلور ) (HCBDيف اظترفقات ألف كباء
ك/أك جيم باتفاقية استكهومل إعماالن للفقرة  4من اظتادة  8من االتفاقية .ككاف االجتماع الثامن للجنة استعراض اظتلوثات
العضوية الثابتة قد اعتمد ،يف تشرين األكؿ/أكتوبر  ،1041بياف اظتخاطر عتذه اظتادة .كقررت اللجنة ( )4أف البيوتادايُت
السداسي الكلور ) (HCBDقد يؤدم ،بالنظر إىل طابعو اظتتعلق باالنتقاؿ البيئي البعيد اظتدل ،إىل أضرار كبَتة على صحة البشر
كالبيئة ؽتا يتعُت معو اختاذ إجراء عاظتي؛ ( )1أف تعد تقييمان إلدارة اظتخاطر يتضمن حتليبلن لتدابَت الرقابة اظتمكنة عتذه اظتادة
) (HCBDك( )3أف تدعو األطراؼ كاظتراقبُت إىل أف يقدموا لؤلمانة اظتعلومات احملددة يف اظترفق كاك قبل  44كانوف الثاين/يناير
 1043فضبلن عن أم معلومات إضافية ذات صلة باظترفق كاك ،كخاصة البيانات عن مصادر االنبعاثات مثل اإلنتاج اظتتعمد
عتذه اظتادة ) (HCBDك/أك اإلطبلقات غَت اظتقصودة.
 - 1كالبيوتادايُت السداسي الكلور عبارة عن مركب دىٍت مهلجن كاف يستخدـ يف العديد من التطبيقات التقنية كالزراعية
مثل كمادة كسيطة يف الصناعات الكيميائية أك كمنتج فيها .ككاف يتم يف السابق إنتاجو بصورة متعمدة كيستخدـ كمذيبات
مثبلن (لبوظتَت اظتطاط كغَته من البوظتَتات) ’’كمادة منظفة‘‘ السًتجاع الكلورين اظتتضمن غازات أك إلزالة اظتركبات العضوية
اظتتطايرة من الغازات كسائل ىيدركليكي ناقل للحرارة أك سائل حتويلي يف اصتَتكسكوب كيف إنتاج األلومنيوـ كعيداف اصترافيت
ككمنتج ضتماية النباتات .كمن غَت اظتعركؼ ما إذا كانت ىذه اظتادة ) (HCBDتنتج عن عمد كتستخدـ يف الوقت اضتاضر.
كعمبلن على اضتد من االستخدامات اظتتبقية احملتملة كظتنع إعادة إدخاؿ استخدامات أخرل ،ديثل إدراج اظتادة يف اظترفق ألف دكف
أم إعفاءات ػتددة أكثر تدابَت الرقابة فعالية للمصادر اظتتعمدة .كلذا سوؼ ختضع  HCBDألحكاـ اظتادة  3من االتفاقية
كمتطلبات القضاء على إنتاجها كاستخدامها كاستَتادىا كتصديرىا .كيبدك أف رتيع التطبيقات قد أكقفت كإف كانت اظتعلومات
احملددة عن اإلنتاج كاالستخداـ اظتتعمدين غَت متوافرة بشأف الوضع يف الوقت اضتاضر ،كمنذ  30عامان .كيشَت ذلك إىل أف
عمليات اإلحبلؿ قد دتت كأف البدائل قد توافرت .كال يتوقع تكبد تكاليف إضافية للقضاء على اإلنتاج كاالستخداـ اظتتعمدين
عتذه اظتادة ) .(HCBDكما ال يتوقع حدكث زيادات يف التكاليف على اظتستهلكُت بالنظر إىل أف البدائل قد أصبحت تستخدـ
بالفعل .كديكن زتاية الصحة كالبيئة كأف تستفيد من حظر استخداـ ىذه اظتادة حيث ديكن تبليف إعادة إدخاعتا كما يرتبط هبا
من ؼتاطر ،كينبغي كضع هناية ألم إنتاج كاستخداـ متعمدين غَت معركفة يف الوقت اضتاضر يف أؿتاء العامل.
 - 3كتتشكل ) (HCBDدكف قصد كتطلق من عمليات صناعية كمصادر أخرل .كتتمثل اظتصادر ذات الصلة بإنتاج اعتيدرك
كربوف اظتكلور ،كإنتاج اظتاغنسيوـ ،كعمليات الًتميد .كديكن التقليل من اإلطبلقات إىل أدىن حد ؽتكن بفضل عمليات إنتاج
البدائل ،كحتسُت الرقابة على العمليات ،كتدابَت التحكم يف االنبعاثات أك من خبلؿ إحبلؿ اظتواد الكيميائية اظتكلورة .كسوؼ
يؤدم إدراج ىذه اظتادة ) (HCBDيف اظترفق جيم إىل إخضاعها للتدابَت الواردة يف اظتادة  5من االتفاقية ،ككضع ىدؼ مواصلة
التقليل إىل أدىن حد ،كحيث يكوف ؽتكنا التخلص النهائي من إطبلقات ) .(HCBDكسوؼ يتضمن ذلك التزامان بالًتكيج
ألفضل التقنيات اظتتاحة ،كأفضل اظتمارسات البيئية ظتصادر ) .(HCBDكتتوافر أفضل التقنيات كأفضل اظتمارسات البيئة ذات
الكفاءة االقتصادية للحد من إطبلقات ) (HCBDاليت تنتج بطرؽ غَت متعمدة (سداسي كلور بنزين ) (HCBكالبنزين اطتماسي
الكلور ) ،(PECBكاظتركبات الثنائية الفينيل اظتتعددة الكلور ) (PCBكالديوكسُت الثنائي البنزين اظتتعدد الكلور كالفيوراف الثنائي
البنزين اظتتعدد الكلور ) (PCDD/PCDFمبوجب االتفاقية .كستكوف ىذه اظتواد ؽتاثلة لتلك اطتاصة باظتادة ) .(HCBDكقد مت
التخلص من االستخدامات اليت تثَت االنبعاث من اإليثلُت البَت كلور كاإليثلُت ثبلث الكلور كالكربوف ثبلثي الكلوريد يف العدد
من التطبيقات .كبالنسبة لبلستخدامات الصناعية اظتتبقية ،أدخلت حتسينات على العمليات بطريقة تكفل خفض اظتنتج
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اظتستخدـ يف العملية كخفض إنتاج األحجاـ الكبَتة من اإليثلُت البَت كلور كاإليثلُت ثبلثي الكلور يف العديد من الدكؿ اظتوقعة
على االتفاقيات ذات الصلة( .)4كعبلكة على ذلك ،فإنو عندما تتوافر بدائل أكثر أمانان كؽتكنة من الناحية التقنية كفعالة من
حيث التكلفة الستخدامات ػتددة للبَتككلورك االثيلُت كرابع كلوريد اإلثيلُت ،ديكن خفض التوليد غَت اظتقصود للبيوتادايُت
السداسي الكلور من خبلؿ االستعاضة عن اظتواد الكيميائية اظتكلورة بالبدائل .كيبُت ذلك أف التدابَت الرامية اىل خفض
اإلطبلقات غَت اظتقصودة من مادة البيوتادايُت السداسي الكلور من خبلؿ إدراجو يف اظترفق جيم سيكوف عتا تأثَتات إجيابية
على صحة البشر كالبيئة .كتعترب التكاليف اإلضافية لتطبيق أفضل التقنيات اظتتاحة كأفضل اظتمارسات البيئية كلتدابَت الرقابة
كعمليات حصر االنبعاثات تكاليف منخفضة .كسوؼ يؤدم رصد البيوتادايُت السداسي الكلور اىل تكبد تكاليف إضافية،
لكن التكاليف اإلضافية لتنفيذ التدابَت الرامية اىل خفض إطبلقات البيوتادايُت السداسي الكلور كاإلنفاذ كاإلشراؼ تعترب
منخفضة بالنظر اىل أف تدابَت الرقابة على اظتلوثات العضوية الثابتة األخرل مثل الديوكسينات كالفيورانات تطبق بالفعل .كيتعُت
توفَت قدرات رصد البيوتادايُت السداسي الكلور يف الدكؿ النامية كالبلداف اليت دتر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاؿ.
 - 1كتوثق األمثلة إمكانيات إطبلقات  HCBDمن عمليات التخلص من النفايات السابقة .كال تتوافر فكرة متعمقة عن
العدد اإلرتايل ظتواقع النفايات يف العامل كال عن ما يصدر منها من انبعاثات .كسوؼ يؤدم إدراج  HCBDيف اظترفق ألف ك/أك
جيم إىل إخضاع ىذه اظتادة للتدابَت اظتنصوص عليها مبوجب اظتادة  6من االتفاقية ككضع ىدؼ حتديد اظتواقع اظتلوثة هبذه اظتادة
كإدارهتا بطريقة حتمي صحة البشر كالبيئة .كتتوافر أفضل التقنيات كأفضل اظتمارسات البيئية للتقليل إىل أدىن حد من اإلطبلقات
من عمليات التخلص من النفايات (اتفاقية بازؿ  .)4997كقد أدخلت البلداف بالفعل تدابَت مقابلة .كسوؼ يتطلب التدبَت
اظتقًتح كضع اسًتاتيجيات حتدد ،إىل أقصى حد ؽتكن ،اظتخزكنات القائمة من النفايات كإدارهتا بطريقة سليمة من الناحية
البيئية مثل من خبلؿ اظتعاصتة اظتبلئمة للنضاض يف مواقع دفن النفايات ذات الصلة .كسوؼ تؤثر ىذه التدابَت بصورة إجيابية
على صحة البشر كالبيئة .كتعترب التكاليف اإلضافية لتحديد مواقع دفن النفايات ذات الصلة ،كحتديد عمليات اصترد اظتتكاملة
كاإلدارة السليمة لئلطبلقات تكاليف ضئيلة.
 - 5كبعد أف أعدت اللجنة تقييمان إلدارة اظتخاطر كنظرت يف خيارات اإلدارة ،كفقان للفقرة  9من اظتادة  8من االتفاقية،
توصي بأف ينظر مؤدتر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل يف إدراج البيوتادايُت السداسي الكلور يف اظترفقُت ألف كجيم ،كحتديد
تدابَت الرقابة ذات الصلة.

 - 8مقدمة
 8-8الهوية الكيميائية للمادة المقترحة

()1

 - 6قدـ االحتاد األكركيب كدكلو األعضاء مقًتحان إلدراج البيوتادايُت السداسي الكلور يف اظترفق ألف كباء ك/أك جيم من
اتفاقية استكهومل يف  40أيار/مايو  ،(UNEP/POPS/POPRC.7/3) 1044مقًتنان مبلف منفصل لدعم ىذا اظتقًتح
).(UNEP/POPS/POPRC.7/INF/4
 - 7كالبيوتادايُت السداسي الكلور ) (HCBDمركب دىٍت مهلجن يتولد بالدرجة األكىل يف شكل منتج ثانوم يف تصنيع
اظتركبات الدىنية اظتكلورة (كىي بالدرجة األكىل األيثُت الثبلثي الكلور كاظتيثاف ثبلثي الكلور) .كقد استخدمت ىذه اظتادة
كمطهر مبيد لآلفات.
( (4تقرير حبوث التسويق ظتركز اإليكولوجيا كاعتيدركلوجيا ’’اظتذيبات اظتكلورة ثاين أككسيد الكربوف‘‘ ( )1041يرد ملخص على:
.http://www.ihs.com/products/chemical/planning/ceh/c2-chlorinated.aspx
(.UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add.2 (1
5
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االسم كرقم التسجيل
االسم الشائع:
االسم يف سجل دائرة
اظتستخلصات الكيميائية:
اظتًتادفات:

البيوتادايُت سداسي الكلور
1,1,2,3,4,4-hexachlorobuta-1,3-diene
HCBD; perchloro-1, 3-butadine; perchlorobutadiene; 1,3-hexachlorobutadine; 1,3butadiene, 1,1,2,3,4,4-hexachloro-; 1,3-butadiene, hexachloro-; hexachlorobuta)، (،
1,3-diene; (3) 4) (5

األرقاـ يف سجل دائرة
اظتستخلصات الكيميائية:
األشتاء التجارية الشائعة:
اعتياكل البنيوية
C4Cl6, Cl2C=CClClC=CCl2
الصيغة اصتزيئية :3
الوزف اصتزيئي 160,76 :غراـ/جزيئي
اعتيكل الكيميائي

87-68-3
)C-46, Dolen-pur, GP40-66:120, UN2279،(6

الخواص الفيزيائية  -الكيميائية
 - 8للبيوتادايُت سداسي الكلور خاصية اـتفاض الذكباف يف اظتاء ،كارتفاع ضغط البخار باظتقارنة باظتلوثات العضوية الثابتة
األخرل ) .(UNEP/POPS/POPRC.2/14/Add.2كاظتادة دىنية استنادان إىل معدؿ تفرقة اظتاء يقًتب من ( 5أنظر اصتدكؿ .)4
كديكن أف تتطاير اظتادة نتيجة لثبات قانوف ىنرم اطتاص هبا من رطوبة الًتبة كاظتياه ) .(HSDB, 2012ككفقان للربنامج الدكيل
للسبلمة الكيميائية ( )4991للمادة رائحة تشبو التوربنيتنا .كيتضمن اصتدكؿ  4بعض اطتصائص الفيزيائية  -الكيميائية اظتختارة
(حتددت معظم القيم بصورة جتريبية) (كاستخلصت من .)UNEP/POPS/POPRC.8/3

(.Mackay et al. (2006) (3
(.UNEP/POPS/POPRC.7/INF/4 (1
(.ACToR (2012) (5
( (6الربنامج الدكيل للسبلمة الكيميائية (.)4991
6
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الجدول  :8الخواص الفيزيائية والكيميائية للبيوتادايين سداسي الكلور
اطتاصية

القيمة

نقطة االنصهار (درجة مئوية)
نقطة الغلياف (درجة مئوية)

14145

الكثافة (غراـ/سم 3عند درجة حرارة 10
مئوية)
الذكباف يف اظتاء (ملغم/لفًت عند درجة حرارة
 15مئوية)
ضغط البخار ( Paعند  10درجة مئوية
ك 400درجة مئوية)

4,68

ثابت قانوف ىنرم ( Paملغم/3جزيئي)
معدؿ تفرقة اظتاء

مصدر اظتعلومات كفقان للوثيقة

UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add.2

Horvath 1982, Lide 2003, all cited in Mackay et al.
2006

3,1

Horvath 1982 cited in Mackay et al. 2006
Shake flask-HPLC, Banerjee et al. (1980) cited in
)SRC PhysProp Database (2012

10
ك1916

Person and McConell (1975) cited in Mackay et al.
)(2006
)Environment Canada (1999

( 4011جترييب)
( 1601ػتسوبة)
1,78

)Warner et al. (1987) cited in Mackay et al. (2006

Shake flask-HPLC Banerjee et al. (1980), Sangster
(and

cited

(1995),

al.

et

Hansch

(1993),

)recommended value) in Mackay et al. (2006

1,9

Shake-flask-GC, both phases, Chiou (1985), cited
)in Mackay et al. (2006

معدؿ تفرقة اظتاء عند  40درجات مئوية
معدؿ تفرقة اظتاء
اضتالة الفيزيائية

6,5
النطاؽ اظتبلغ
 3,7إىل 5,1
سائلة

)Vulykh et al. (2005
)HSDB (2012

 8-3استنتاجات لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة فيما يتعلق بمعلومات المرفق هاء
 - 9استعرضت كقيمت صتنة استعراض اظتلوثات العضوية الثابتة بياف اظتخاطر كفقان للمرفق ىاء كذلك خبلؿ اجتماعها الثامن
الذم عقد يف جنيف من  45إىل  49تشرين األكؿ/أكتوبر  .1041كاعتمدت اللجنة ،مبقتضى مقررىا ؿ.ا.ـ  1/8-بياف
اظتخاطر اظتتعلق بالبيوتادايُت سداسي الكلور ) (UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add.2ك:
قررت ،كفقان للفقرة ( 7أ) من اظتادة  8من االتفاقية أف مادة البيوتادايُت سداسي الكلور قد تؤدم ،نتيجة
(أ)
النتقاعتا البيئي البعيد اظتدل ،إىل أضرار جسيمة بصحة البشر كالبيئة ؽتا يتطلب إجراءن عاظتيان؛

(ب) كقررت أيضان ،كفقان للفقرة ( 7أ) من اظتادة  8من االتفاقية كالفقرة 19من اظتقرر ا س 4/7 -الصادر عن مؤدتر
األطراؼ إنشاء فريق عامل ؼتصص إلعداد تقييم إلدارة اظتخاطر يتضمن حتليبلن لتدابَت الرقابة اظتمكنة للبيوتادايُت سداسي
الكلور كفقان للمرفق كاك من االتفاقية؛
(ج) تدعو ،كفقان للمقرر ( 7أ) من اظتادة  8من االتفاقية ،األطراؼ كاظتراقبُت إىل أف يقدموا لؤلمانة اظتعلومات احملددة
يف اظترفق كاك قبل  44كانوف الثاين/يناير  1043فضبلن عن أم معلومات إضافية ذات صلة باظترفق ىاء كخاصة بشأف مصادر
االنبعاثات مثل إنتاج البيوتادايُت سداسي الكلور ك/أك اإلطبلقات غَت اظتتعمدة.
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 2-8مصادر البيانات
 - 40يستند تقييم إدارة اظتخاطر بالدرجة األكىل إىل:
اظتعلومات اليت قدمتها األطراؼ كاظتراقبُت .فقدمت األطراؼ كاظتراقبوف( )7التاليوف ردكدان بشأف اظتعلومات احملددة
(أ)
يف اظترفق كاك من اتفاقية استكهومل (إدارة اظتخاطر):
’‘ 4

األطراؼ :كندا ،ككركاتيا ،كإستونيا ،كاظتكسيك ،كنيجَتيا ،كركمانيا ،كسلوفاكيا ،كسرم النكا؛

’‘ 1

اظتراقبوف :مل تقدـ أم معلومات؛

(ب)

اظتقرر ؿ.ا.ـ (UNEP/POPS/POPRC.8/16) 1/8-؛

(ج)

استكشاؼ خيارات اإلدارة ظتادة البيوتادايُت سداسي الكلور )(UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add.2؛

(د) كعبلكة على اظتصادر اظتشار إليها أعبله ،رتعت معلومات من مصادر معلومات كدراسات مفتوحة كترد
مصادر اظتعلومات ىذه يف قسم اظتراجع.

 4-8حالة المادة الكيميائية في االتفاقات الدولية
 - 44ختضع مادة  HCBDلعدد من اظتعاىدات كالقواعد الدكلية:
كاقًتح يف كانوف األكؿ/ديسمرب  1009تعديل البيوتادايُت سداسي الكلور يف اظترفق األكؿ (حظر اإلنتاج
(أ)
كاالستخداـ) مبقتضى بركتوكوؿ آرىوس بشأف اظتلوثات العضوية الثابتة يف إطار صتنة استعراض اظتلوثات العضوية الثابتة يف إطار
صتنة األمم اظتتحدة االقتصادية ألكركبا ،كاتفاقية التلوث اصتوم البعيد اظتدل العابر للحدكد كفقان للمقرر  .4/1009كسوؼ يبدأ
نفاذ التعديل عقب اعتماد ثلثي األطراؼ التعديل.
(ب) أدرجت صتنة األمم اظتتحدة االقتصادية ألكركبا البيوتادايُت سداسي الكلور يف اظترفق الثاين للربكتوكوؿ اظتعٍت
بإطبلؽ اظتلوثات ،كسجبلت التحويل التابع التفاقية آرىوس بشأف اضتصوؿ على اظتعلومات كاظتشاركة العامة يف صنع القرار
كالوصوؿ إىل العدالة بشأف اظتسائل البيئية.
(ج) كختضع مادة البيوتادايُت سداسي الكلور يف الوقت اضتاضر لعملية استعراض جتريها صتنة استعراض اظتواد
الكيميائية إلدراجها يف اتفاقية ركترداـ .كقد بدأت عملية االستعراض بإشعارات عن اإلجراء التنظيمي النهائي ضتظر مادة
البيوتادايُت سداسي الكلور أك تقييدىا بشدة من كندا كالياباف )( (http://www.pic.intتايلند.)1044 ،
(د) ككضعت مادة  HCBDعلى قائمة اظتواد اليت تنطوم على شواغل ػتتملة ،القسم باء مبوجب صتنة زتاية البيئة
البحرية لشماؿ شرؽ األطلسي التابعة عتذه االتفاقية .كيتضمن القسم باء اظتواد اليت تنطوم على شواغل مبوجب اتفاقية زتاية
البيئة البحرية لشماؿ شرؽ األطلسي إال أف اظتبادرات األكركبية كغَتىا من اظتنتديات الدكلية تعاصتها بصورة كافية.
كمل تتقدـ األطراؼ كاظتراقبوف الذين قدموا معلومات بشأف اظترفق ىاء أم معلومات إضافية عن حالة اظتادة الكيميائية مبوجب
االتفاقيات الدكلية.
( (7تتوافر اظتعلومات اطتاصة باظترفق كاك اظتقدمة من األطراؼ كاظتراقبُت على اظتوقع الشبكي التفاقية استكهومل (أنظر
http://chm.pops.int/Convention/POPsReviewCommittee/LatestMeeting/POPRC8/POPRC8Followup/SubmissiononHCBD/tabid/30

) ،69/Default.aspxحالة اظتوقع الشبكي الذم جرل تقييم ألغراض ىذه الوثيقة.1043/1/41 :
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 5-8أي تدابير وقاية وطنية أو إقليمية أخرى متخذة
 - 41تنظر ىذه اظتادة  HCBDيف العديد من تدابَت الرقابة اإلقليمية كالوطنية:
ففي االحتاد األكركيب ،أدرج اظتقرر رقم  2455/2001/ECبشأف القائمة األكىل للمواد ذات األكلوية للتوجيو
(أ)
اإلطارم اطتاص باظتياه اظتعتمد من االحتاد األكركيب رقم  2000/60/ECالبيوتادايُت سداسي الكلور يف مرفقو .كعبلكة على ذلك،
تعترب مادة البيوتادايُت سداسي الكلور مادة خطرة حتظى باألكلوية ،كمن  م فإهنا ختضع للوقف أك التخلص بصورة تدرجيية من
التصريفات كاالنبعاثات كاطتسائر .كأدرجت معايَت اصتودة بشأف اظتياه السطحية كالبحرية يف التوجيو األكركيب رقم
 ،2008/105/ECكمن اظتفًتض أف جيرم جتديدىا من خبلؿ التوجيو األكركيب رقم  .2013/xx/ECكقد أدرجت اظتادة  HCBDيف
توجيو االحتاد األكركيب رقم  88/347/EECالذم ينظم عمليات تصريف بعض اظتواد اطتطرة من خبلؿ قيم اضتدكد القصول
كأىداؼ اصتودة؛
(ب) كيف االحتاد األكركيب ،فرض حظر على إنتاج مادة البيوتادايُت سداسي الكلور كطرحها يف األسواؽ،
كاستخدامها منذ إدراج اظتادة يف الئحة اظتلوثات العضوية الثابتة لبلحتاد األكركيب يف ( 1041البلئحة رقم )850/2004؛
(ج) كيف االحتاد األكركيب ،أدرجت اظتادة  HCBDيف سجبلت إطبلؽ كانتقاؿ اظتلوثات مبوجب اظتقرر .2006/61/EC
كمن اظتبلحظ أف اإلببلغ الزامي بشأف اظتياه كاألراضي اليت تزيد فيها قيم اضتدكد القصول عن  4كيلوغراـ/سنويان إال أنو ليس
مطلوبان بالنسبة لبلنبعاثات يف اصتو؛
(د) أدرجت اظتادة  HCBDيف القائمة الثانية اظتتعلقة باظتواد ذات األكلوية يف قانوف زتاية البيئة يف كندا لعاـ 4999
) .(CEPA1999كيف دتوز/يوليو  ،1003اضيفت اظتادة إىل اصتدكؿ الزمٍت ( 4قائمة اظتواد السامة) إىل قانوف زتاية البيئة يف كندا
لعاـ  .4999كيف كقت الحق يف عاـ  ،1006أضيفت اظتادة إىل قائمة التخلص االفًتاضية (صتنة األمم اظتتحدة االقتصادية
ألكركبا)1007 ،؛
(ق) كفرض حظر على تصنيع مادة البيوتادايُت سداسي الكلور كاستخدامها كبيعها كعرض بيعها كاستَتادىا يف
كندا مبوجب قواعد حظر بعض اظتواد السامة لعاـ  1041اليت دخلت حيز النفاذ يف  41آذار/مارس 1043
)(http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/eng/regulations/detailReg.cfm?intReg=207؛
إليها؛

(ك)

كىذه اظتادة  HCBDعلى قائمة اظتواد احمللية .كمل تدرج يف اصترد الوطٍت إلطبلقات اظتلوثات كلن ينظر يف إضافتها

(ز) كيف كندا ،ترصد اظتادة
زام ،كندا )1043؛
(ح)

HCBD

يف اصتو يف إطار برنامج اظتلوثات العضوية الثابتة يف ألَتت (نويافوت) (اظترفق

كيف كندا ،رصدت اظتادة  HCBDيف اضتيوانات كالنباتات الربية كاظتياه كالركاسب (اظترفق ىاء ،كندا )1043؛

(ط) يتضمن قانوف أكنتاريو للموارد اظتائية ىدفان يتعلق بنوعية مياه اظتقاطعة قدره  0,009ميكركغراـ/لًت من
البيوتادايُت سداسي الكلور يف التصريف فضبلن عن يف مياه اصتو احمليط .كعبلكة على ذلك ،عتذه اظتقاطعة معايَت جودة النضاض
’’عتذه اظتادة تبلغ  0,5جزء من اظتليوف .كحتدد النفايات اليت تنتج النضاض بًتكيز يعادؿ أك يفوؽ  0,5جزء من اظتليوف لدل
أداء اإلجراء اطتاص بتنضيض خوا السمية باهنا ’’نفايات نضاض سامة‘‘ يف القواعد اظتنقحة لبلئحة أكنتاريو رقم ( 317صتنة
األمم اظتتحدة االقتصادية ألكركبا)1007 ،؛
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(م) كيف الواليات اظتتحدة ،كضعت معايَت كطنية لئلنبعاثات تتطلب استخداـ أفضل تكنولوجيات الرقابة اظتتاحة
إلدراج فئات اظتصادر اليت تنبعث منها مادة البيوتادايُت سداسي الكلور ،مبا يف ذلك إنتاج اإلطارات اظتطاطية ،كإنتاج الكلورين
كالعمليات الكيميائية العضوية اظتختلفة (القانوف  441باء للهواء النظيف لعاـ ( )4990صتنة األمم اظتتحدة االقتصادية ألكركبا
)1007؛
(ؾ) كيف الواليات اظتتحدة ،تندرج مادة البيوتادايُت سداسي الكلور ضمن اظتواد الكيميائية اليت ينبغي اإلببلغ عن
انبعاثاهتا/اطبلقاهتا كجزء من برنامج حصر اإلطبلقات السامة يف الواليات اظتتحدة (انظر أعبله) .كما تندرج البيوتادايُت
سداسي الكلور يف القوانُت التالية يف شكل (صتنة األمم اظتتحدة االقتصادية ألكركبا :)1007
’‘ 4

ملوث خطر للهواء مبوجب قانوف اعتواء النظيف يف الواليات اظتتحدة األمريكية؛

’‘ 1

مادة خطرة مبوجب قانوف حفظ اظتوارد كإسًتجاعها؛

’‘ 3

مكوف خطر مبوجب القانوف الشامل لبلستجابة البيئية كالتعويض كاظتساءلة (اظتعركؼ أيضان باسم
الصندكؽ األعلى)؛

’‘ 1

مادة مرشحة لئلدراج يف قائمة ملوثات مياه الشرب مبوجب قانوف مياه الشرب اظتأمونة؛

(ؿ) كيف كاليفورنيا ،تدرج مادة البيوتادايُت سداسي الكلور يف القائمة اظتقًتحة يف الوقت اضتاضر ( 8شباط/فرباير
 )1043كاظتقًتحة للمواد الكيميائية البالغة  65اظتعركفة يف كالية كاليفورنيا بأهنا تتسبب يف اإلصابة بالسرطاف كالسمية اإلؾتابية.
كأضيفت ىذه اظتادة إىل القائمة يف  3أيار/مايو  1044طتصائصها اظتسرطنة) .)8كجيرم تنظيم ىذه اظتادة يف التصريفات مبوجب
قاعدة كاليفورنيا للمواد السمية اليت يبلغ فيها اضتد األقصى  0,11ميكركغراـ/لًت (صتنة األمم اظتتحدة االقتصادية ألكركبا
)1007؛
(ـ) كتندرج البيوتادايُت سداسي الكلور يف قائمة اظتواد الكيميائية مبوجب قانوف ماساشوسيت طتفض استخداـ
السميات( .(9كيتطلب ىذا القانوف أف تقوـ شركات ماساشوسيت بتقييم فرص منع التلوث كالتخطيط عتا كتنفيذىا إذا كاف
عملية ،كقياس نتائجها كاإلببلغ عنها على أساس سنوم؛
(ف) كيف اظتكسيك ،مل تسجل مادة البيوتادايُت سداسي الكلور باعتبارىا مادة ضتماية النباتات .كحيظر إنتاج
كاستَتاد ىذه اظتادة عتذا االستخداـ (اظترفق ىاء اظتكسيك )1043؛
(س) كيف اظتكسيك ،تبلغ اضتدكد القصول اظتسموح هبا للبيوتادايُت سداسي الكلور  0,5ملغم/لًت يف النضاض
(تعترب اظتخلفات فوؽ ىذه اضتدكد القصول سامة للبيئة) (اظتعيار  -051أمانة البيئة كاظتوارد الطبيعية كمصايد األشتاؾ يف
اظتكسيك  .)1005كأدرجت ىذه اظتادة يف التوجيو اطتاص بالتصدم ضتاالت الطوارئ يف أمريكا الشمالية) .كقد اشًتكت يف
كضع ىذا التوجيو دائرة النقل يف كندا كإدارة النقل يف الواليات اظتتحدة كأمانة االتصاالت كالنقل يف اظتكسيك .كحددت قيمة
ىذه اظتادة يف نوعية اظتياه ألغراض حفظ اضتياة اظتائية مبقدار  0,0009ملغم/لًت للمياه العذبة ،ك 0,03ملغم/لًت للمياه البحرية
(انظر اظترفق ىاء ،اظتكسيك )1043؛
( )8انظر قائمة اظتواد الكيميائية اظتعركفة للوالية بأهنا تتسبب يف اإلصابة بالسرطاف كالسمية اإلؾتابية الصادرة عن مكتب تقييم اظتخاطر على
الصحة كالبيئة التابع لوكالة زتاية البيئة يف كالية كاليفورنيا ( 8شباط/فرباير  .)1043نطرت يف  43آذار/مارس )1043
.http://oehha.ca.gov/prop65/prop65_list/newlist.html.
( )9انظر .http://www.mass.gov/dep/toxics/tura/reportsum.htm#chemicals
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(ع) كتدعو مبادرات االحتاد األكركيب إىل عدـ تلوث الركاسب كالكائنات بالبيوتادايُت سداسي الكلور كحيدد ىدؼ
نوعية اظتياه مبقدار  0,4ملغم/لًت (صتنة األمم اظتتحدة االقتصادية ألكركبا )1007؛
(ؼ) كتوجد يف أظتانيا العديد من القواعد اظتتعلقة مبا يلي :تعليمات بشأف اظتواد اطتطرة ،كالًتكيزات القصول يف
أماكن العمل ،كاظتبادئ التوجيهية بشأف اعتواء النظيف (التصنيف الذايت للبيوتادايُت سداسي الكلور كفقان للمبادئ التوجيهية
للهواء النظيف يؤدم إىل حتديد اضتد األقصى لبلنبعاثات اظتسوح هبا مبقدار  10ملغم/لًت 3لتدؽ كتلة قدرىا 0,4
كيلوغراـ/ساعة) ،كتالوج للمواد الكيميائية اليت تنطوم على إمكانيات تلوث عالية للمياه ،كالتخلص من اظتاء العادـ (مسموح
بانبعاثات  4غراـ/طن من البيوتادايُت سداسي الكلور) ،كقواعد النقل (صتنة األمم اظتتحدة االقتصادية ألكركبا )1007؛
(ص) كتندرج مادة البيوتادايُت سداسي الكلور يف القائمة الرئيسية( )40لوكالة البيئة االحتادية يف أظتانيا .كالقائمة جزء
من مطبوع ’’اظتواد اظتصنفة على أهنا مسرطنة كمولدة للطفرات كسامة يف اإلؾتاب كاظتواد األخرل اظتثَتة للشواغل يف منتجات
اظتستهلكُت‘‘ كالذم يتناكؿ اظتواد الكيميائية اليت قد تتسبب يف شواغل على الصحة كالبيئة؛
(ؽ) كترد البيوتادايُت السداسي الكلور يف قائمة مواد التخلص (الوكالة السويدية للمواد الكيميائية :قاعدة بيانات
 ) PRIOكىي أداة معتمدة على الويب كضعتها الوكالة السويدية للمواد الكيميائية هتدؼ إىل أف تستخدـ للحد بصورة كقائية
اظتخاطر على الصحة كالبيئة نتيجة للمواد الكيميائية()44؛
(ر) كيف الياباف ،حتدد البيوتادايُت سداسي الكلور على أهنا من اظتواد الكيميائية احملددة من الفئة  4مبوجب قانوف
الرقابة على اظتواد الكيميائية .كيتعُت على الشخص الذم يعتزـ إدارة عمل جتارم لتصنيع أك استَتاد أك استخداـ مادة كيميائية
ػتددة بالفئة األكىل أف حيصل على ترخيص (فتصنيع أك استَتاد أك استخداـ ىذه اظتواد الكيميائية ػتظورة من حيث اظتبدأ)()41؛
(ش) كتوصي منظمة الصحة العاظتية بقيمة ظتياه الشرب على أساس مبدأ توجيهي قدرىا  0,6ميكركغراـ/لًت (منظمة
الصحة العاظتية .)1001
 - 43كمل تقدـ األطراؼ كاظتراقبوف الذين قدموا معلومات خاصة باظترفق ىاء أم معلومات أخرل عن إجراءات الرقابة الوطنية
أك اإلقليمية.

 - 3موجز المعلومات ذات الصلة بتقييم إدارة المخاطر
 8-3معلومات إضافية ذات صلة عن المصادر واإلطالقات والتدابير
اإلنتاج
 - 41من غَت اظتعركؼ أف مادة البيوتادايُت سداسي الكلور تنتج حاليان أك تستخدـ بطريقة متعمدة .فهذه اظتادة ىي عادة
منتج ثانوم لعملية إنتاج اظتواد الكيميائية اظتكلورة .كذكر بوا أف ’’مادة البيوتاديُت سداسي الكلور ليست منتجان مستهدفان يف
الصناعات الكيميائية يف أظتانيا ،فهي تظهر كمنتج ثانوم  ‘‘....من بعض العمليات كخاصة خبلؿ اإلؿتبلؿ الكلورم منخفض
الضغط إلنتاج اإليثيلُت بَت كلور كاإليثيلُت ثبلثي الكلور ،ككذلك خبلؿ العمليات األخرل .غَت أف مادة البيوتادايُت سداسي
الكلور كانت تباع جزئيان كمنتج ثانوم لبلستخدامات التجارية .كديكن اعتبار ذلك ’’إنتاجان جتاريان‘‘ .كفيما يلي فإف مصطلح
’’اإلنتاج اظتتعمد‘‘ يعٍت ’’اإلنتاج التجارم‘‘ .كيعٍت التكوين غَت اظتتعمد توليدىا كمنتج ثانوم للنفايات غَت اظتطلوبة يف إنتاج
( )40ديكن حتميلها من.http://www.uba.de/uba-info-medien-e/4092.html :
( )44انظر .http://www2.kemi.se/templates/PRIOEngframes____4144.aspx
( )41تعليق من الياباف.1043 ،
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اظتواد الكيميائية اظتكلورة بل ككذلك كمصادر ػتتملة للتكوين غَت اظتتعمد للبيوتادايُت سداسي الكلور مثل تصنيع عمليات
اظتغنيسيوـ كالًتميد .كنتيجة لذلك فإف ىناؾ بعض التداخل بُت التدابَت اليت تستهدؼ اإلنتاج اظتتعمد كالتوليد غَت اظتتعمد.
كديكن حتديد تدابَت الرقابة اليت تستهدؼ اإلنتاج اظتتعمد كالتوليد غَت اظتتعمد باعتبارمها منتج ثانوم للنفايات غَت اظتطلوبة يف
إنتاج اظتواد الكيميائية اظتكلورة.
 - 45كالعمليات التالية ذات صلة يف ىذا الصدد كفقان ظتا ذكره بوا (:)4994
تركيز البيوتادايُت سداسي اظتبلحظات
الكلور يف اظتنتج اطتاـ

العملية
التحليل الكلورم منخفض الضغط إلنتاج اإليثيلُت
بَت كلور كالكربوف ثبلثي الكلوريد

٪5

يعاد تدكير البيوتادايُت سداسي الكلور يف
العملية مع اظتنتجات الثانوية األخرل مرتفعة
درجة الغلياف

التحليل الكلورم منخفض الضغط األمثل لتصنيع
اإليثيلُت بَت كلور كالكربوف ثبلثي الكلوريد

 0,1إىل ٪5

تعاجل اظتخلفات احملتوية على البيوتادايُت بَت
كلورم عن طريق التقطَت كيسفر عن
ؼتلفات حتتوم على  7إىل  40يف اظتائة من
ىذه اظتادة .كجيرم ترميد ىذا اظتنتج األخَت.

تصنيع البيوتادايُت سداسي الكلور
تصنيع ثبلثي الكلوريد كاإليثيلُت ثبلثي الكلور من
االسيتلُت كالكلور ،كالتحليل البلحق إىل الكربوف
ثبلثي الكلوريد كاإليثيلُت ثبلثي الكلور

 0,1إىل ٪4,44
٪0,1

 - 46كيصف بوا ( )4994أيضان ثبلث عمليات ػتتملة لئلنتاج اظتباشر للبيوتادايُت سداسي الكلور .كمل تطبق ىذه العمليات
يف أظتانيا يف ذلك الوقت .كمن غَت الواضح ما إذا كانت ىذه العمليات قد استخدمت يف التكوين الصناعي عتذه اظتادة.
( )4اإلنتاج اظتتعمد )1( ،التكوف غَت اظتتعمد ك( )3اظتخزكنات اليت قد تكوف من مصادر ػتتملة بشرية الصنع للبيوتادايُت
سداسي الكلور .كال توجد مصادر طبيعية عتذه اظتادة يف البيئة (بوا  4994كككالة البيئة يف كندا ( )1000ظتزيد من التفاصيل
يرجى الرجوع إىل  ،UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add2القسم  4-1بشأف اظتصادر).
()8

اإلنتاج المتعمد

 - 47يبدك أف مادة البيوتادايُت سداسي الكلور مل تعد ينتج بصورة متعمدة يف إقليم صتنة األمم اظتتحدة االقتصادية ألكركبا مبا
يف ذلك الواليات اظتتحدة ككندا (انظر  )UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add.2كال تتوافر بيانات عن اإلنتاج اظتتعمد خارج إقليم
صتنة األمم اظتتحدة االقتصادية ألكركبا .غَت أف بيانات الرصد من الصُت (يل كآخركف1008 ،؛ جوانغ كآخركف )1040 ،تشَت
إىل أف اإلنتاج اظتتعمد ك/أك التوليد غَت اظتتعمد كاإلطبلقات قد استمرت حىت كقت قريب على األقل.
 - 48كمن الصعب كضع تقييم كمي للبيانات اطتاصة بكميات البيوتادايُت السداسي الكلور اظتتولدة كمنتج فرعي عند
تصنيع اعتيدرككربونات اظتكلورة .كلذا توجز اظتعلومات فيما يلي:
 - 49كفقان ظتا جاء يف الوثيقة  ،UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add.2انتهي اإلنتاج اظتتعمد للبيوتادايُت سداسي الكلور يف
أكركبا أكاخر سبعينات القرف اظتاضي (فاف دير ىونج .)1007 ،كمل تنتج مادة البيوتادايُت سداسي الكلور أبدان كمنتج جتارم يف
الواليات اظتتحدة ككندا (ليكلو ،)1001 ،كمل تكن يف شكل كميات جتارية على األقل (الوكالة اظتعنية بتسجيل اظتواد السامة
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كاألمراض .)4991 ،كال تتوافر بيانات عن اإلنتاج اظتتعمد خارج إقليم صتنة األمم اظتتحدة االقتصادية ألكركبا (ليكلو،
.)1001
 - 10كقد أنتجت مادة البيوتادايُت سداسي الكلور بأحجاـ كبَتة فيما بُت  4970ك .4980كأشارت التقديرات إىل أف
إنتاج ىذه اظتادة على النطاؽ العاظتي بلغ  40 000طن يف عاـ  .4981كتشَت قاعدة بيانات شيزار ( (43()1004إىل أف
ككالة زتاية البيئة يف الويات اظتتحدة ( )4980قدرت اإلنتاج األمريكي السنوم مبقدار يًتاكح بُت  7,3ك 41,5مليوف رطل
سنويان ( 3 300إىل  6 600طن سنويان) .ككفقان لشبكة السميات( ،)14أبلغ عن اإلنتاج اإلرتايل للواليات اظتتحدة من ىذه
اظتادة يف  4975مبقدار  8مبليُت رطل ( 3 600طن سنويان) .كما أبلغت قاعدة بيانات شيزار عن استَتاد  0,1إىل 0,5
مليوف رطل ( 0,4إىل  0,1طن سنويان) من أظتانيا فيما بُت  4970ك.)4971
 - 14ككاف اإلنتاج الثانوم لنفايات ىذه اظتادة بصورة غَت متعمدة ،كالذم تكوف خبلؿ إنتاج اظتواد الكيميائية اظتكلورة أعلى
من اإلنتاج اظتتعمد بنحو  41 000طن يف  4981يف الواليات اظتتحدة مبفردىا (الربنامج الدكيل للسبلمة الكيميائية4991 ،
اليت نقلها ليكلو  .)1001كيتفق ىذا تقريبان مع اظتعلومات الواردة من ككالة زتاية البيئة يف الواليات اظتتحدة ( :)1003بلغ
التوليد السنوم للنفايات  8مبليُت رطل ( 3 600طن) يف  4975زاد إىل  18مليوف رطل ( 41 000طن) يف .4981
 - 11كيف عاـ  ،4979تكوف ؿتو  1 500طن من البيوتادايُت سداسي الكلور يف أظتانيا صدر ؿتو  4014طنان منها كترميد
 3 100طن كدفن  400طن .كيف عاـ  ،4994اـتفضت األرقاـ إىل كمية تًتاكح بُت  550ك 4 100طن صدر منها ؿتو
 300طن يف شكل منتج كأعيد تدكير  150إىل  4 400طن يف العملية (بوا.)4994 ،
 - 13كيف عاـ  ،4980تكوف ؿتو  40 000طن من البيوتادايُت سداسي الكلور يف االحتاد السوفييت السابق صدر منها ؿتو
 4000طن ،كترميد ما بُت  5 580ك 6 410طنان كدفن ما يًتاكح بُت  4 600ك 1 110طنان .كيف عاـ  4990قدرت كمية
البيوتادايُت سداسي الكلور يف غرب أكركبا مبا يًتاكح بُت  1000ك 19 900طن (بوا.)4994 ،
 - 11كأشارت بعض اظتصادر إىل أنو كاف ىناؾ إنتاج يف النمسا( .(45كيف تقرير عاـ  1004من إدارة البيئة النمساكية
( ،)1004 ،UBA ATقدمت معايَت االنبعاثات للبيوتادايُت سداسي الكلور ؽتا يشَت إىل أف ىذه اظتادة قد أنتجت يف النمسا
إال مل ديكن استخبلص البيانات الفعلية لئلنتاج.
 - 15كمل تنتج مادة البيوتادايُت سداسي الكلور أبدان يف كندا إىل أهنا أطلقت بالدرجة األكىل يف شكل منتج ثانوم من تصنيع
اإليثيلُت ثبلثي الكلور ،كالكربوف ثبلثي الكلوريد ،ككلوريد الفينيل ،ككلوريد األليل كاإلبيكلورك اعتيدرين .كديكن العثور على ىذه
اظتادة يف الرماد اظتتطاير خبلؿ حرؽ اظتخلفات .كمل تعد ىذه اظتادة تستورد ،كتوقفت اظتنشئتاف الكنديتاف اظتنتجتاف لئليثيلُت
ثبلثي الكلور عن اإلنتاج يف  4985ك( 4991الوكالة الكندية إلدارة اظتواد الكيميائية.)4999 ،

( )43قاعػدة بيانػات شيػزار ،اظتركػز الكنػدم للصح ػة كالسبلم ػة اظتهنيػة (.http://www.ccohs.ca/products/databases/samples/cesars.html .)1004
( )41انظر .http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/a?dbs+hsdb:@term+@DOCNO+2870
( )45انظر .http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol73/mono73-14.pdf
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 - 16كتتوافر من ناحية ،بعض اظتعلومات اليت تشَت إىل استمرار اإلنتاج اظتتعمد ك/أك استخدامو قد يكوف حىت كقت قريب
على األقل:
فوفقان لبياف صحفي صدر عن برنامج األمم اظتتحدة للبيئة يف  ،1004صنفت مادة البيوتادايُت سداسي
(أ)
الكلور على أهنا مادة كيميائية تنتج حبجم كبَت بواسطة منظمة التعاكف كالتنمية يف اظتيداف االقتصادم مع إببلغ أحد البلداف
بأف مصانعو تنتج أكثر من  40 000طن سنويان؛
(ب) أشار التوجيو األكركيب رقم  ،88/347/EECكاظتقرر  92/446/EECإىل اظتنشئات الصناعية اليت تستخدـ مادة
البيوتادايُت سداسي الكلور لؤلغراض التقنية على أهنا مصدران ػتتمبلن إلطبلقات ىذه اظتادة.
 - 17من ناحية أخرل ،تتوافر بعض اظتعلومات اليت تشَت إىل أف اإلنتاج اظتتعمد اضتايل أك الذم مت مؤخران ك/أك استخدامو
ال يتم بكميات كبَتة أك ذات صلة على األقل:

يشَت تقرير لعاـ  4998من نيوزيلندا إىل أف منظمة التعاكف كالتنمية يف اظتيداف االقتصادم قد اسندت األكلوية
(أ)
صتمع كفحص غتموعة بيانات اظتعلومات اظتتعلقة بالبيوتادايُت سداسي الكلور للتمكن من إجراء تقييم أكثر مشوالن للمخاطر.
كال تتوافر بيانات تشَت إىل أف ىذه اظتادة كانت تنتج أك تستورد بواسطة دكلة عضو بكميات تزيد على  4000طن يف
 .4997كمل ديكن تأكيد تصنيف ىذه اظتادة على أهنا تنتج بكمية كبَتة يف قاعدة بيانات منظمة التعاكف كالتنمية يف اظتيداف
االقتصادم((46؛
((47

(ب) مل تبلغ الصناعة يف االحتاد األكركيب على أف البيوتادايُت سداسي الكلور مادة كيميائية تنتج بكميات كبَتة
أك مادة تنتج بكميات قليلة( (48يف إطار النظاـ األكركيب ظتعلومات اظتواد الكيميائية((49؛
(ج)
اظتتحدة(.)14

مل يبلغ عن ىذه اظتادة تنتج بكمية كبَتة ()10يف قاعدة بيانات اظتواد اليت تنتج بكميات كبَتة يف الواليات

 - 18كال ختضع التجارة هبذه اظتادة للتنظيم مبوجب اتفاقية ركترداـ .كقدمت كندا إخطاران بشأف اإلجراء التنظيمي النهائي
ألمانة اتفاقية ركترداـ يف  1008بشأف فرض اإلجراء التنظيمي النهائي اطتاص هبا رقابة على استخداـ ىذه اظتادة مبوجب
القواعد اطتاصة حبظر بعض اظتواد السامة لعاـ  .1005ككانت الياباف قد سبق أف قدمت إخطاران باإلجراء التنظيمي النهائي
بشأف البيوتادايُت سداسي الكلور يف  .1005كعلى الرغم من أف ىذين اإلخطارين قد نظرهتما صتنة استعراض اظتواد الكيميائية
يف ( 1009كىي ىيئة للخرباء التقنيُت يف إطار اتفاقية ركترداـ) ،مل يستوؼ اإلخطار اظتقدـ من الياباف اظتعايَت ،كمل يوص حىت
اآلف بإدراج مادة البيوتادايُت سداسي الكلور يف اتفاقية ركترداـ .كقدمت تايلند كىنغاريا بعض البيانات اإلضافية يف .1009
كمل تدرج ىذه اظتادة يف القاعدة األكركبية رقم  1009/689بشأف تصدير كاستَتاد اظتواد الكيميائية اطتطرة .كعلى ذلك مل ديكن
استخبلص أم بيانات عن التجارة الدكلية بالبيوتادايُت سداسي الكلور من قاعدة البيانات األكركبية .(11(EDEXIM

( )46تعليق من ىولندا (.)1043
( )47اظتواد الكيميائية اليت تنتج بأحجاـ كبَتة :اظتواد ذات اضتجم من اإلنتاج أك االستَتاد الذم يتجاكز  4000طن سنويان.
( )48اظتواد الكيميائية ذات حجم اإلنتاج اظتنخفض :اظتواد ذات اضتجم من اإلنتاج أك االستَتاد الذم يًتاكح بُت  40ك 4000طن سنويان.
( =ESIS )49نظاـ معلومات اظت ػواد اظتول ػدة التاب ػع للمفوضية األكركبي ػة.http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=hpv :
( )10اظتواد الكيميائية اليت تنتج أك تستورد يف الواليات اظتتحدة بكميات تبلغ مليوف رطل أك أكثر سنويان.
(.http://www.epa.gov/hpvis/ )14
( )11تعليق من ىولندا.1043 ،
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 - 19كال تتوافر أم بيانات ػتددة عن كميات اإلنتاج اظتتعمد كاستخدامو من ىذه اظتادة خبلؿ الثبلثُت عامان اظتاضية.
كباختصار ،ال تتوافر معلومات ػتددة عن اإلنتاج كاالستخداـ يف الوقت اضتاضر إال أنو ال ديكن استبعاد احتماؿ توافر إنتاج
متعمد كاستخداـ متبقيُت (كخاصة بالكميات اليت تقل عن اضتدكد القصول إلنتاج اظتواد الكيميائية بكميات كبَتة كاإلنتاج
بكميات كبَتة).
 - 30كأبلغت كندا كاظتكسيك كنيجَتيا كسلوفاكيا كسرم النكا عن أف ىذه اظتادة ال تنتج يف ىذه البلداف (اظترفق كاك ،كندا
كاظتكسيك ،كنيجَتيا ،كسلوفاكيا كسرم النكا .)1043 ،كمل تقدـ األطراؼ كاظتراقبوف الذين قدموا معلومات بشأف اظترفق كاك
معلومات أخرل عن إنتاج ىذه اظتادة الكيميائية.
()3

اإلنتاج غير المتعمد

 - 34ديكن إنتاج البيوتادايُت سداسي الكلور دكف تعمد خبلؿ تصنيع اظتواد الكيميائية اظتكلورة .فعلى سبيل اظتثاؿ ،فإف
البيوتادايُت السداسي مازاؿ ينتج عن غَت قصد خبلؿ إنتاج اعتيدرككربونات اظتكلورة ،كخاصة اإليثيلُت البَتكلورم كاإليثيلُت
ثبلثي الكلور إال أنو يتولد أيضان خبلؿ عمليات أخرل (ظتزيد من اظتعلومات عن الكميات اظتولدة انظر أعبله).
 - 31كديكن بصفة عامة تدمَت ىذه اظتادة أك إعادة تدكيرىا يف اظتنشأة .غَت أنو ال ديكن يف الوقت اضتاضر التخلص بالكامل
من انبعاثات البيوتادايُت سداسي الكلور الصناعية بالنظر إىل أف إنتاج اعتيدرككربونات اظتكلورة اظتعنية يسفر عن توليد ىذه اظتادة
كمنتج ثانوم غَت متعمد .كديكن خفض االطبلقات من خبلؿ تدابَت اطتفض التقنية إىل مستويات شديدة االـتفاض إال أهنا
ال تتبلشي بفعل اظتمارسات الصناعية اضتالية .ففي أظتانيا ال ديكن حتديد البيوتادايُت السداسي الكلور يف الغازات اظتنطلقة من
ترميد ؼتلفات اإلنتاج من رابع كلور اإليثُت كرابع كلور اظتيثاف (دك 4991ب نقبلن عن بوا  )1006/4994ككفقان لدك قدرت
اإلطبلقات يف اصتو النارتة عن ترميد ؼتلفات إنتاج رابع كلور االيثُت كرابع كلور اظتيثاف يف أظتانيا لعاـ  4998مبقدار  60غرامان
(دك  1005نقبلن عن بوا  .)1006/4994كسوؼ يتعُت أيضان تطبيق تقنيات أخرل مثل استخداـ النظم اظتغلقة الدارة،
كإحبلؿ اعتيدرككربونات اظتكلورة ببدائل ال تتسبب يف تكوين البيوتادايُت سداسي الكلور بصورة غَت متعمدة كاليت تثبت
سبلمتها التقنية كاالقتصادية ،كاليت تستفيد أيضان من ناحية إدارة دكرة اضتياة كذلك ظتواصلة خفض إطبلقات البيوتادايُت سداسي
الكلور كالتخلص منها يف هناية اظتطاؼ.
 - 33كتتمثل اظتصادر األخرل لتكوين ىذه اظتادة بصورة غَت متعمدة يف تصنيع اظتغنيسيوـ كعمليات الًتميد (مثل االنبعاثات
من ػتركات السيارات ،كعمليات ترميد االسيتيلُت ،كترميد البيوتادايُت سداسي الكلور خبلؿ إنتاج اظتغنيسيوـ بالتحليل
الكهربائي يف اطتبليا اظتنحلة كهربيان على مستول اظتختربات .كالحظ لينوار كآخركف ( )1004تكوف اظتنتجات الثانوية ظتركبات
الكلور العضوية مبا يف ذلك البيوتادايُت سداسي الكلور من عمليات ترميد االسيتيلُت اليت أشَت إىل كجودىا يف عتب رتيع
عمليات الًتميد .كقد أبلغ عن اطبلقات من مواقع الًتميد يف الصندكؽ العاظتي للحياة الربية ( )1005كنظم إحالة اظتعلومات
( .)1005كيف عاـ  ،1003ككفقان لرابطة منتجي الببلستيك يف فرنسا ،رصدت مادة البيوتادايُت سداسي الكلور يف ؼتلفات
موقع ترميد يستخدـ يف التخلص من ؼتلفات الكلور (نظاـ إحالة اظتعلومات .)1005 ،كما أبلغ عن أف اطبلقات ىذه اظتادة
ديكن أف حتدث خبلؿ ترميد النفايات ،كأف مصادر حرؽ ىذه اظتادة تتماثل مع تلك اطتاصة بالديوكسُت كالفيوراف كسداسي
كلور البنزين (ككالة البيئة يف كندا .)1000 ،كما أشَت إىل االنبعاثات من ػتركات السيارات على أهنا مصدر للبيوتادايُت
سداسي الكلور (الصندكؽ العاظتي للحياة الربية.)1005 ،
 - 31كتعترب منشئات معاصتة اظتاء العادـ مصدران ثانويان ػتتمبلن للبيوتادايُت سداسي الكلور .فهذه اظتادة اليت تدخل ىذه
اظتنشئات ديكن أف تطلق يف اظتاء كالًتبة عن طريق ؼتلفات الصرؼ الصحي.)1044 ،ESWI/
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()2

المخزونات

 - 35توثق االمثلة إمكانيات اطبلقات مادة البيوتادايُت سداسي الكلور من عمليات التخلص من النفايات السابقة مثل
مواقع التخلص من النفايات اطتطرة أك اظترافق الصناعية ظتواقع التخلص من النفايات .كيتمثل أحد األمثلة على ؼتزكنات
البيوتادايُت سداسي الكلور يف مدافن النفايات يف منطقة مستنقعات الشيطاف يف لويزيانا (الواليات اظتتحدة) .كيف مدافن أكريكا
يف أسًتاليا ،جيرم ختزين كميات كبَتة من سداسي كلوركبنزين اظتلوث بالبيوتادايُت سداسي الكلور كغَتىا من مركبات الكلور
العضوية يف براميل (ما يقرب من  10 000طن) (رام .)1041 ،كتوثق األمثلة إمكانيات إطبلقات البيوتادايُت سداسي
الكلور من عمليات التخلص من النفايات السابقة .كيف ػتاجر كيستوف (اظتملكة اظتتحدة) ،يتعُت تدمَت الركاسب اليت تعتمد
خصائصها على احملاجر كالًتبة القريبة من مدافن النفايات للتخلص من الًتكيزات اظتفرطة من البيوتادايُت سداسي الكلور
الداخلية (نيكوؿ ،1001 ،كبارنيس كآخركف 1001 ،ككركمب كآخركف .)1001 ،كال تتوافر أم معلومات عن العدد الكلي
ظتواقع النفايات يف العامل أك عن اإلطبلقات اليت تصدر منها (ككركمب كآخركف.)1001 ،

االستخدام
 - 36تستخدـ مادة البيوتادايُت سداسي الكلور يف العديد من التطبيقات التقنية كالزراعية باعتبارىا مادة كسيطة أك منتج يف
الصناعات الكيميائية .كقد استخدمت كمذيبات (لبوليمربات اظتطاط كغَت ذلك) يف شكل ’’منظف‘‘ السًتجاع الغازات
احملتوية على الكلور أك إلزالة اظتكونات العضوية اظتتطايرة من الغازات ،كيف شكل ناقل ىيدركلوكي للحرارة أك سائل للمحوالت،
كيف اصتَتكسكوب أك يف إنتاج األظتونيوـ كعيداف اصترانيت .كقد توقف االستخداـ السابق للبيوتادايُت سداسي الكلور كمنتج
ضتماية النباتات يف االحتاد األكركيب .كمن غَت الواضح ما إذا كاف استخداـ ىذه اظتادة كمطهر ظتعاصتة الكركـ قد توقف أيضان
خارج االحتاد األكركيب ( ،UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add.2القسم  .)1-4-1كيشَت تصنيف ككالة اظتواد الكيميائية األكركبية
كتوسيم اظتخزكنات إىل كجود  65إخطاران عن البيوتادايُت سداسي الكلور( .(13كما تدرج ىذه اظتادة يف عملية حصر اظتواد قبل
التسجيل يف ككالة اظتواد الكيميائية األكركبية مع حتديد موعد أقصى متوخى للتسجيل يف  .1040كمع ذلك مل يقدـ حىت اآلف
أم تسجيل عتذه اظتادة إىل ككالة اظتواد الكيميائية األكركبية .كيشَت ذلك إىل عدـ كجود شركات يف االحتاد األكركيب تنتج أك
تستورد البيوتادايُت سداسي الكلور بأحجاـ كبَتة (أم أكثر من  4000طن) .كيشَت عدد اظتدخبلت يف حصر التصنيف
( )
كالتوسيم  ، 11كحقيقة تقدًن طلبات ما قبل التسجيل لوكالة اظتواد الكيميائية األكركبية ،على األقل إىل أف ىذه اظتادة تثَت قدران
من االىتماـ للشركات يف االحتاد األكركيب على الرغم من أف عمليات التسجيل قد قدمت ألسباب اسًتاتيجية كليس للوفاء
بااللتزامات اضتقيقية بالتسجيل.
 - 37كأبلغت اظتكسيك على أف استخداـ مادة البيوتادايُت سداسي الكلور كمبيد للفطريات مل يسجل يف البلد .كلذا حيظر
استخدامها كإنتاجها كاستَتادىا عتذا الغرض (اظترفق كاك ،اظتكسيك .)1043 ،كمل تقدـ األطراؼ كاظتراقبوف الذين قدموا
معلومات مبوجب اظترفق كاك أم معلومات أخرل ذات صلة عن االستخدامات.
 - 38كقد أشار العديد من اظتصادر إىل أف مادة البيوتادايُت سداسي الكلور قد استخدمت كعوامل كشف يف اظتختربات
(ىاسكوف1001 ،؛ ك4991 ،ATSDR؛ كالصندكؽ العاظتي للحياة الربية .)1044 ،ككفقان للمادة  ،3الفقرة ( ،)5استبعد
استخداـ ىذه اظتادة ألغراض البحوث اظتختربية أك كمعيار مرجعي من اتفاقية استكهومل.
(13
( (11قاعدة بيانات االحتاد األكركيب اليت تتضمن معلومات التصنيف كالتوسيم عن اظتواد اطتاضعة لئلخطارات أك اظتسجلة اظتتلقاة من جهات
التصنيع كاظتستوردين ).(http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database
( .http://clp-inventory.echa.europa.eu/SummaryOfClassAndLabelling.aspx?SubstanceID=80395&HarmOnly=no?fc=true&lang=en
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اإلطالقات
 - 39اظتعلومات احملددة عن إطبلقات مادة البيوتادايُت سداسي الكلور شحيحة كمتقادمة ( ،UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add2القسم
.)3-4-1
 - 10كتتوافر تقديرات لئلطبلقات حديثة نسبيان بالنسبة ألكركبا كالواليات اظتتحدة .كاإلطبلقات اظتقدرة حديثان يف اصتو كاظتياه
السطحية متماثلة من حيث اضتجم (حىت عدة مئات من الكيلوغرامات سنويان) يف أكركبا للفًتة من  1007إىل  ،1009كيف
الواليات اظتتحدة للفًتة من  1007إىل  .1040كتقديرات اإلطبلقات من مصادر غَت متعمدة يف كندا يف  1001منخفضة
نسبيان (أم من  400غراـ لبعض اظتصادر مبا يف ذلك اظتنتجات أك اطتبلئط احملتوية على البيوتادايُت سداسي الكلور باعتبارىا
من اظتلوثات ،كالصناعات الكيميائية ،كتصنيع مونومر كلوريد الفينيل) .كمل ترصد ىذه اظتادة يف اظتخلفات الصلبة للبلديات
كمواقع ترميد النفايات .كال تتوافر أم بيانات عن اظتصادر األخرل مبا يف ذلك النضاض اطتطر يف اظتدافن ،كاالنتقاؿ بعيد اظتدل
(اظتفوضية األكركبية .))15(1001 ،ككانت اإلطبلقات السابقة يف إقليم صتنة األمم اظتتحدة االقتصادية ألكركبا مرتفعة بدرجة
كبَتة (مثل اطبلؽ  151طنان يف البيئة يف  4975يف الواليات اظتتحدة؛ كؿتو طنُت يف  1000يف الواليات اظتتحدة؛ ك1,59
طن يف عاـ  1000يف صتنة األمم اظتتحدة االقتصادية ألكركبا).
 - 14كيف عاـ  ،1044الذم ىو أحدث سنة لئلببلغ يف إطار عملية حصر اإلطبلقات السامة لدل ككالة زتاية البيئة يف
الواليات اظتتحدة ،بلغ غتموع اإلطبلقات يف مواقع التخلص اظتختلفة كغَت ذلك من إطبلقات البيوتادايُت سداسي الكلور
ما غتموعها  4 489رطبلن ( 538كيلوغراـ) من خبلؿ إببلغ 9مرافق يف الواليات اظتتحدة .ككاف معظم ىذه اإلطبلقات من
ىذه اظتادة انبعاثات متطايرة يف اصتو ( 791رطبلن أك  360كيلوغراـ) ،كاظتصدر احملدد لبلنبعاثات يف اصتو ( 170رطبلن أك 411
كيلوغراـ) (16(.كيف عاـ  1040الذم ديثل أحدث سنة لئلببلغ يف إطار السجل األكركيب إلطبلؽ اظتلوثات كاالنتقاؿ ،بلغ
غتموع إطبلقات ىذه اظتادة من األنشطة الصناعية  88,9كيلوغراـ من خبلؿ إببلغ  44مرفقان .كقد صدرت إطبلقات ىذه
اظتادة يف اظتياه من مرافق إدارة النفايات كاظتاء العادـ ( 9مرافق 69,5 ،كيلوغراـ)؛ كإنتاج كتصنيع اظتعادف (مرفق كاحد47,0 ،
كيلوغراـ) ،كالصناعات الكيميائية (مرفق كاحد 1,35 ،كيلوغراـ) )17(.كبيانات اإلطبلؽ من الوكالة األكركبية كتلك اظتأخوذة
من حصر اإلطبلقات السامة يف ككالة زتاية البيئة يف الواليات اظتتحدة غَت متماثلة بصورة مباشرة ،كبالنسبة للوكالة األكركبية
فإف من الضركرم فقط اإلببلغ عن اإلطبلقات من البيوتادايُت سداسي الكلور يف اظتاء مبا يزيد عن اضتدكد القصول لبلنبعاثات
البالغة أكثر من  4كيلوغراـ سنويان .كما أف اإلببلغ عن اإلطبلقات يف اصتو ليس الزاميان كعلى ذلك فإف اإلطبلقات اظتقابلة
ال تبلغ.
 - 11كيف الوقت اضتاضر ،فإف أىم مصدر معركؼ للبيوتادايُت سداسي الكلور يف الدكؿ األعضاء (السبعة كالعشرين يف
االحتاد األكركيب) يتعلق بتصنيع اظتواد الكيميائية اظتكلورة (كخاصة اإليثُت ثبلثي كرباعي الكلور ،كاإليثيلُت رباعي الكلور) من
خبلؿ حتليل الكلور .كتتفاكت الكمية اظتقدرة من البيوتادايُت سداسي الكلور اليت تطلق خبلؿ ىذه العملية من 0,7
كيلوغراـ/سنويان كحىت رمبا  500كيلوغراـ/سنويان (اظتفوضية األكركبية .)1041 ،كتأيت منشئات معاصتة اظتاء العادـ للمناطق
اضتضرية يف اظترتبة الثانية من اظتصادر الرئيسية عتذه اظتادة .كتًتاكم ىذه اظتادة يف ػتطات معاصتة اظتاء العادـ من اظتخلفات الصلبة
للصرؼ الصحي .كتقدر الكمية اإلرتالية من ىذه اظتادة اليت تنتهي يف اظتخلفات الصلبة للصرؼ الصحي يف الدكؿ األعضاء
(.http://www.ec.gc.ca/Publications/default.asp?lang=En&xml=81EBD5A7-0C9C-4CB0-86FD-849869B75715 )15
( )16اظتصدر :حصر اإلطبلقات السامية يف الواليات اظتتحدة. http://iaspub.epa.gov/triexplorer/tri_release.chemical.
( )17ديكن اضتصوؿ على بيانات اإلطبلؽ من .http://prtr.ec.europa.eu/PollutantReleases.aspx
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السبعة كالعشرين يف االحتاد األكركيب بنحو  6كيلوغرامات سنويان .كجتدر اإلشارة إىل أف ىذا التقدير يستند إىل بيانات تلوث
اظتخلفات الصلبة يف الصرؼ الصحي اظتأخوذة من الصُت بالنظر إىل إنو مل حتدد أم بيانات من اظترافق األكركبية(( )18اظتفوضية
األكركبية.18)1041 ،
 - 13كبالنسبة لؤلقاليم األخرل غَت إقليم صتنة األمم اظتتحدة االقتصادية ألكركبا ،فإف اظتعلومات شحيحة .كما زاؿ ىناؾ
احتماؿ إطبلؽ غَت متعمد من البيوتادايُت سداسي الكلور من إنتاج اظتواد الكيميائية اظتكلورة يف معظم أؿتاء العامل .كتشَت
التقارير من جنوب اعتند إىل كجود انبعاثات كبَتة مستمرة من البيوتادايُت سداسي الكلور من الصناعات على الرغم من نقص
البيانات اظتقابلة آلسيا مثبلن .كتشَت البيانات من جوانغ كآخركف ( )1040إىل أنو ما زالت ىناؾ مصادر كبَتة يف جنوب شرؽ
آسيا.
 - 11كتندرج مادة البيوتادايُت سداسي الكلور ضمن قائمة اظتواد الكيميائية اليت ختضع لئلببلغ عن تسجيل االنبعاثات
كانتقاؿ اظتلوثات من اظتكسيك (اظترفق كاك ،اظتكسيك .)1043 ،كاظتصادر الرئيسية لبلنبعاثات كالتصريف من البيوتادايُت
سداسي الكلور ىي (أ) اإلطبلؽ غَت اظتتعمد خبلؿ إنتاج اعتيدرككربونات اظتكلورة( ،ب) االنبعاثات النارتة عن التخلص من
النفايات الكيميائية للهيدرككربونات( ،ج) االنبعاثات من االستخدامات التجارية ك(د) االنبعاثات من إنتاج اظتغنيسيوـ (اظترفق
كاك ،نيجَتيا .)1043 ،كمل تقدـ أم معلومات أخرل من األطراؼ أك اظتراقبُت الذين قدموا معلومات بشأف اظترفق كاك.
 - 15كباختصار فإنو على الرغم من إطبلقات مادة البيوتادايُت سداسي الكلور يف إقليم صتنة األمم اظتتحدة االقتصادية
ألكركبا اليت تكونت يف شكل منتج ثانوم غَت متعمد قد اـتفضت من حيث مستويات اضتجم خبلؿ العقود السابقة ،كإف
كانت ما زالت مستمرة ،فإف ىناؾ نقصان شديدان يف اظتعلومات عن اإلنتاج اظتتعمد أك التكوين غَت اظتتعمد يف البلداف غَت
األعضاء يف صتنة األمم اظتتحدة االقتصادية ألكركبا .كمن اظتتوقع أف يكوف االـتفاض كبَتان يف إقليم صتنة األمم اظتتحدة
االقتصادية ألكركبا نتيجة لبلستثمارات التقنية (التقليل إىل أدىن حد ،كإعادة التدكير أك تدمَت اظتنتج الثانوم يف اظتوقع كإدارة
النفايات) .كال تتوافر أم تقديرات للتكاليف اظترتبطة هبذه االستثمارات التقنية يف اظتنشورات اظتختصة أك يف ما قدمتو األطراؼ
من اظتعلومات اظتتعلقة باظترفق كاك بشأف اليبوتادايُت السداسي الكلور.

التدابير الممكنة
 - 16ديكن توجيو التدابَت اظتمكنة إىل اظتصادر البشرية الصنع للبيوتادايُت سداسي الكلور )4( :اإلنتاج اظتتعمد،
( )1التكوين غَت اظتتعمد ك( )3اظتخزكنات .كيوضح الشكل  4اظتصادر ذات الصلة كتدابَت الرقابة اظتمكنة للبيوتادايُت سداسي
الكلور.

( )18كضعت التقديرات باستخداـ متوسط بيانات التلوث للصُت اظتأخوذة من كام كآخرين ( )1007ككمية اظتخلفات الصلبة من الصرؼ
الصحي اظتتحققة يف دكؿ االحتاد األكركيب السبعة كالعشرين ضتساب الكمية التقديرية من البيوتادايُت سداسي الكلور الذم أطلق مع اظتخلفات
الصلبة للصرؼ الصحي يف دكؿ االحتاد األكركيب السبعة كالعشرين.
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اظتصادر االصطناعية
اإلنتاج اظتتعمد

اإلنتاج غَت اظتتعمد

اظتخزكنات

كميات كبَتة ػتتملة
(تكوين غَت متعمد)

مواقع كبَتة للتخلص من النفايات
قائمة

تدابَت رقابية ذات صلة

تدابَت رقابية ذات صلة

تدابَت رقابية ذات صلة

منع أك تقييد اإلنتاج كاالستخداـ،
التشريع

إجراءات تقليل االنبعاثات( ،أفضل
التقنيات اظتتاحة)؛ التشريع

قوائم حصر ،إجراءات لتخفيض
االنبعاثات (أفضل التكنولوجيات
اظتتاحة) :التشريع

اإلدراج يف اظترفق ألف (اظتنع) أك باء
(التقييد)

اإلدراج يف اظترفق جيم

يبدك أنو قد توقف

الشكل :8

اإلدراج يف اظترفق ألف أك جيم

المصادر ذات الصلة وتدابير الرقابة الممكنة بشأن البيوتادايين سداسي الكلور
(مبلحظة :مل تؤخذ البحوث اظتختربية أك كمعيار مرجعي يف االعتبار .فقد استبعد ىذا االستخداـ من
االتفاقية مبوجب اظتادة  ،)5( 3اظتصادر الطبيعية تقع خارج نطاؽ االتفاقية مبوجب اظتادة  ،5تتعلق التدابَت
باظتصادر البشرية الصنع).

 3-3تحديد تدابير الرقابة الممكنة
تدابير الرقابة لإلطالقات من اإلنتاج المتعمد
 - 17كانت مادة البيوتادايُت سداسي الكلور تنتج بصورة متعمدة يف اظتاضي .كيبدك أف اإلنتاج كاالستخداـ اظتتعمدين قد
توقفا ،كإف كانت اظتعلومات احملددة عن اإلنتاج كاالستخداـ اظتتعمدين ،كعن كضعهما خبلؿ الثبلثُت عامان اظتاضية غَت متوافرة.
كسيتمثل أكثر تدابَت الرقابة كفاءة يف فرض حظر على إنتاج كاستخداـ البيوتادايُت سداسي الكلور ،كاظتواد كاظتنتجات اظتتضمنة
ىذه اظتادة .كعلى الرغم من أف اظتعلومات عن بدائل ىذه اظتادة لبلستخداـ التجارم مل تقدـ للجنة ،فإف التناقص الكبَت يف
االستخداـ يشَت إىل أف اإلحبلؿ قد حدث كمن  م فإف البدائل اظتمكنة تقنيان كالسليمة اقتصاديان قد أصبحت متوافرة.
 - 18غَت أف ىناؾ نقصان كامبلن يف البيانات اظتتعلقة باإلنتاج كاالستخداـ احملتملُت يف الوقت اضتاضر .كما ال تتوافر فكرة
متعمقة عن التجارة الدكلية .كمل ينظم سول عدد ػتدكد من البلداف عملية اإلنتاج كاالستخداـ .كبغية اضتد من االستخدامات
احملتملة اظتتبقية على الصعيد العاظتي ،كلتبليف إعادة إدخاؿ استخدامات أخرل ،ديكن أف يصبح إدراج البيوتادايُت سداسي
الكلور يف اظترفق ألف دكف أم إعفاءات ػتددة التدبَت الرقايب الرئيسي لئلنتاج كاالستخداـ اظتتعمدين مبوجب االتفاقية .كعلى
ذلك ستخضع مادة البيوتادايُت سداسي الكلور ألحكاـ اظتادة  3من االتفاقية مع متطلبات التخلص من إنتاج كاستخداـ
كاستَتاد كتصدير ىذه اظتادة.
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تدابير الرقابة لإلطالقات من التكون غير المتعمد
 - 19تتكوف مادة البيوتادايُت سداسي الكلور كتنطلق بصورة غَت متعمدة من العمليات الصناعية .كديكن التقليل إىل أدىن
حد ؽتكن من اإلطبلقات غَت اظتتعمدة للبيوتادايُت سداسي الكلور بفضل تقنيات االمتصاص كالتشريعات .فالتدابَت الفعلية
للتقليل إىل أدىن حد ؽتكن من التكوين غَت اظتتعمد يف شكل منتجات ثانوية تتمثل على سبيل اظتثاؿ يف تعديل العمليات
كالرقابة على العملية أك التدمَت ك/أك إعادة تدكير البيوتادايُت سداسي الكلور خبلؿ العملية كفقان ألفضل التقنيات كأفضل
اظتمارسات البيئية أك استخداـ عمليات بديلة مثل نظم الدارة اظتغلقة أك إحبلؿ اعتيدرككربونات اظتكلورة ذات الصلة يف ؼتتلف
االستخدامات لتجنب تكوين اظتنتجات الثانوية للبيوتادايُت سداسي الكلور .كما أف إدراج ىذه اظتادة يف اظترفق جيم من
االتفاقية سوؼ خيضع اظتادة الكيميائية للتدابَت اظتنصوص عليها يف اظتادة  5من االتفاقية كحتديد ىدؼ مواصلة التقليل إىل أدىن
حد ؽتكن ،كحيثما ديكن التخلص النهائي من إطبلقات البيوتادايُت سداسي الكلور كسيتضمن ذلك التزامان بالًتكيج ألفضل
التقنيات اظتتاحة كأفضل اظتمارسات البيئية ظتصادر البيوتادايُت سداسي الكلور.
()8

إنتاج المواد الكيميائية المكلورة

 - 50ديكن توليد البيوتادايُت السداسي الكلور دكف تعمد خبلؿ تصنيع اظتواد الكيميائية اظتكلورة .فعلى سبيل اظتثاؿ ،ال تزاؿ
ىذه اظتادة تنتج دكف تعمد خبلؿ إنتاج اعتيدرككركبونات اظتكلورة لتكوف اظتنتجات الثانوية بفضل حتسُت الرقابة على العملية أك
عمليات اإلنتاج البديلة ،كبفضل تدابَت التحكم يف االنبعاثات أك اإلحبلؿ .كيف حالة تكوين كميات كبَتة من البيوتادايُت
سداسي الكلور ،ينبغي فرض رقابة صارمة للتقليل من ىذه اظتادة إىل أدىن حد ؽتكن ،كحيثما يكوف ؽتكنان ،التخلص من ىذه
اإلطبلقات .كسوؼ يعتمد التحكم يف االنبعاثات على تطبيق أفضل التقنيات اظتتاحة (صتنة األمم اظتتحدة االقتصادية ألكركبا،
.)1007
 - 54كيدار يف الوقت اضتاضر الًتميد مرتفع اضترارة عادة يف البلداف اظتتقدمة باعتبار ذلك تقنية للتحكم يف االنبعاثات من
اظتخلفات الناجتة عن إنتاج اظتواد الكيميائية اظتكلورة .ففي فرنسا ،يستخدـ القشط أيضان كتقنية للتحكم إلزالة البيوتادايُت
سداسي الكلور يف إحدل اظتنشئات اظتنتجة للمواد الكيميائية اظتكلورة ،كيف الواليات اظتتحدة ،جيرل ترميد معظم النفايات
اظتتخلص منها الناشئة عن عمليات تصنيع اعتيدرككربونات اظتكلورة .كيف أكركبا ،تقلصت انبعاثات البيوتادايُت سداسي الكلور
يف اصتو من مواقع إنتاج الكلور – القلويات إىل ما يقرب من الصفر (صتنة األمم اظتتحدة االقتصادية ألكركبا .)1007 ،كعلى
الرغم من إنو ديكن استخداـ الًتميد يف البلداف اظتتقدمة ،فإف ذلك قد ال يكوف اطتيار األكثر فعالية من الناحية التكاليفية يف
رتيع البلداف .فعلي سبيل اظتثاؿ ،قد ال تتوافر مرافق مبلئمة ظتعاصتة النفايات يف بعض البلداف (مثل البلداف اصتزرية الصغَتة)،
كقد تتكبد تكاليف إضافية لتخزين كشحن النفايات اىل مرافق اظتعاصتة خارج البلد.
- 51كتتم عمليات اإلنتاج بالنسبة لتصنيع اإليثُت رباعي الكلور كاظتيثاف رباعي الكلور يف آف كاحد إما من خبلؿ عمليات
حتليل الكلور بالضغط العايل أك الضغط اظتنخفض .كتطبق بالنسبة إلنتاج اإليثُت رباعي الكلور ،عمليات أخرل .كمن حيث
اظتبدأ ،فإف رتيع عمليات اإلنتاج اطتاصة باإليثُت رباعي الكلور تسفر عن قدر نزر من البيوتادايُت سداسي الكلور .كدتيل
عملية التحليل الكلورم اظتنخفض الضغط إىل إنتاج كميات من البيوتادايُت سداسي الكلور تفوؽ تلك اليت تتحقق من الضغط
اظترتفع .غَت أف باإلمكاف خفض تلك اظتادة اليت تتكوف يف عمليات حتليل الكلور منخفضة الضغط بدرجة كبَتة يف خطوة
التقطَت التالية اليت يعقبها ترميد الغازات اظتنبعثة اليت تتضمن البيوتادايُت سداسي الكلور( .صتنة األمم اظتتحدة االقتصادية
ألكركبا.)1007 ،
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 -53كتتحدد أفضل التقنيات ذات الصلة يف كثيقة بشأف إنتاج اظتواد الكيميائية العضوية كبَتة اضتجم يف اظتذكرات اظترجعية
ألفضل التقنيات (اظتواد الكيميائية الكبَتة اضتجم يف اظتذكرات اظترجعية ألفضل التقنيات يف اظتفوضية األكركبية .)1003 ،كحتدد
الوثيقة أفضل التقنيات لتبليف التلوث كالتقليل منو يف القطاع كيف مكافحة اظتلوثات كاظتخلفات (اظتواد الكيميائية الكبَتة اضتجم
يف اظتذكرات اظترجعية ألفضل اظتمارسات التقنية يف اظتفوضية األكركبية  ،1003القسم  .)6كما يرد كصف يف القسم السادس
كاك من اصتزء الثالث الفصل  1من اظتبادئ التوجيهية لربنامج األمم اظتتحدة للبيئة بشأف أفضل التقنيات ،كأفضل اظتمارسات
البيئية (اليونيب )1007 ،للتدابَت الرئيسية كالثانوية اليت هتدؼ إىل خفض/تقليل االنبعاثات من ثاين البنزين اظتتعدد الكلور -ب
الديوكسُت كفيوراف ثاين البنزين ك/أك اعتيدرككربونات اظتكلورة من اإلنتاج الكيميائي .كيركز ىذا القسم على العمليات اطتاصة
بتصنيع اظتواد الكيميائية الصناعية اليت ديكن أف تتسبب من الناحية النظرية يف إنتاج ملوثات عضوية ثابتة (كخاصة تلك اظتواد
الكيميائية اظتدرجة يف اظترفق جيم من اتفاقية استكهومل) .كتتقاسم معظم العمليات اليت يرد كصف عتا خطوات مشًتكة مبا يف
ذلك كلورة اظتواد اطتاـ العضوية أك غَت العضوية ،كتنقية اظتنتجات ،كفصل غتارم اظتنتجات (من خبلؿ التقطَت عادة) ،كتدمَت
اظتنتجات اصتانبية ذات الوزف اصتزيئي اظترتفع ،كإعادة تدكير أك بيع كلوريد اعتيدركجُت .كيعترب الفصل كالتدمَت الكفؤين
للمنتجات اصتانبية العضوية اظتكلورة ،اليت قد تتضمن ملوثات عضوية ثابتة ،عنصران رئيسيان من عناصر أفضل التقنيات اظتتاحة
اليت تطبق على ىذه العمليات ،مثلما اضتاؿ بالنسبة للتوجيهات اظترتبطة بأم عمليات ترميد مدغتة (اليونيب  .)1007كفيما
يتعلق باظتواد الكيميائية اظتكلورة ،يشار اىل أف العملية الرامية اىل توليد رابع كلور االيثلُت كبَتكلور االيثيلُت تنطوم على عملية
كلورة كأككسيكلورة كالتحليل باضترارة .كسوؼ يتضمن اظتنتج الثانوم موادان كيميائية مدرجة يف اظترفق جيم .كديكن فصل ىذه
اظتواد عن اظتنتج النهائي بواسطة التقطَت كعزعتا يف جزء يعرؼ بالنهايات الثقيلة .كمنذ عدة سنوات ،كانت مواد النهايات الثقيلة
تدفن عادة ،إال أنو منذ سبعينات القرف اظتاضي ،فإف ترميد النفايات اطتطرة أك التدمَت بفعل اضترارة مع استعادة كإعادة
استخداـ زتض كلور اظتاء أصبح طريقة اظتعاصتة األكثر شيوعان (اليونيب  .)1007كديكن الوصوؿ اىل أف أفضل التقنيات اظتتاحة
أصبحت األسلوب الشائع يف تصنيع اظتواد الكيميائية اظتكلورة .كسوؼ تكوف التدابَت اظتستخدمة بالفعل للملوثات العضوية
الثابتة األخرل فعالة أيضان يف حالة البيوتادايُت السداسي الكلور .كسوؼ يتسبب رصد ىذه اظتادة يف تكبد تكاليف إضافية.
كتعترب التكاليف اإلضافية لتنفيذ التدابَت البلزمة طتفض إطبلقات البيوتادايُت السداسي الكلور كاإلنفاذ كاإلشراؼ تكاليف
منخفضة بالنظر اىل أف تدابَت الرقابة اطتاصة باظتلوثات العضوية الثابتة األخرل غَت اظتتعمدة مثل الديوكسينات/الفيورانات تطبق
بالفعل .كيتعُت توفَت قدرات لرصد البيوتادايُت السداسي الكلور يف البلداف النامية كالبلداف اليت دتر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاؿ.
 - 51كنظرا ألف تصنيع بعض اظتواد الكيميائية اظتكلورة (مثل بَتكلورك كااليثلُت كرابع كلورك االيثيلُت) حيدد على أنو مصدر
ػتتمل النبعاثات البيوتادايُت السداسي الكلور ،فإف خفض إنتاجها كالقضاء عليها يف هناية اظتطاؼ عندما تتوافر بدائل أكثر
أمانان كؽتكنة كفعالة مقارنة بتكلفتها قد تكوف طريقة فعالة ظتنع التكوف غَت اظتقصود للبيوتادايُت السداسي الكلور كغَته من
اظتلوثات العضوية الثابتة .كيسرم ذلك على كجو اطتصوص عندما ال تستخدـ عملية التصنيع تقنيات هتدؼ إىل خفض اإلنتاج
الثانوم للبيوتادايُت السداسي الكلور .كتتوافر معلومات عن بعض البدائل للمواد الكيميائية اظتكلورة اظتعنية (1006 ،TURI
ك 1008ك.)1041
()3

إنتاج المغنيسيوم

 - 55قد تكوف ىناؾ كميات كبَتة من تكوين اظتنتجات الثانوية من اظترافق غَت الكيميائية اظتنتجة للمغنيسيوـ (صتنة األمم
اظتتحدة االقتصادية ألكركبا ،1007 ،كدينَت فاف دير جوف كآخركف .)1007 ،كتشَت اظتعلومات اظتتوافرة بصورة خاصة إىل
احتماؿ إطبلقات من إنتاج اظتغنيسيوـ من خبلؿ التحليل الكهربائي (دكيتشر ككارتر  .)1004كيتم يف الوقت اضتاضر اإلنتاج
العاظتي الرئيسي من اظتغنيسيوـ من خبلؿ خفض األككسيد بدرجات حرارة عالية مع السيلوكوف .كمع ذلك فإف اإلنتاج الصناعي
للمغنيسيوـ بواسطة التحليل الكهربائي ما زاؿ معموالن بو .غَت أنو مل يعثر على أم مطبوعات بشأف انبعاثات البيوتادايُت
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سداسي الكلور من إنتاج اظتغنيسيوـ الصناعي .كديكن التحكم يف االنبعاثات اظتمكنة من ىذه اظتادة من إنتاج اظتغنيسيوـ
باستخداـ مقاييس تعتمد على استخداـ أفضل التقنيات اليت تتألف من تنظيف كترميد آثار الغازات اظتنبعثة .كتعاجل آثار ىذه
الغازات يف سلسلة من عمليات التنظيف الرطبة كالًتسيب اإللكًتكستاتى قبل أف ختضع للًتميد يف هناية اظتطاؼ .كجيرم حتويل
اظتياه الناشئة عن معاصتة آثار الغازات اظتنبعثة إىل منشأة ظتعاصتة اظتاء العادـ .كنظران إىل أف منشئات معاصتة اظتاء العادـ ليست
مصممة عادة إلزالة مادة البيوتادايُت سداسي الكلور كغَتىا من اظتلوثات العضوية الثابتة ،قد يسفر ذلك عن تصريف
البيوتادايُت سداسي الكلور كغَتىا من اظتلوثات العضوية الثابتة يف اظتياه مباشرة .كهتدؼ ىذه التدابَت إىل خفض انبعاثات
اعتيدرككربونات كالتخلص منها يف هناية اظتطاؼ (مبا يف ذلك البيوتادايُت سداسي الكلور) كالديوكسُت الثنائي البنزين
اظتتعدد الكلور كالفيوراف الثنائي البنزين اظتتعدد الكلور ،كيرد كصف عتا يف الفصل ( 3-4-1-40االنبعاثات يف اعتواء) كالفصل
( 1-1-40االنبعاثات يف اظتياه) من مشركع كثيقة خاصة بإنتاج اظتعادف غَت اضتديدية ضمن الوثائق اظترجعية ألفضل التقنيات
) .(EC BREF NFM 2009كما أهنا تتسق مع النهج الوارد يف اظترفق اطتامس من بركتوكوؿ آرىوس بشأف اظتلوثات العضوية الثابتة
(أفضل التقنيات للتحكم يف انبعاثات اظتلوثات العضوية الثابتة من اظتصادر الثابتة الرئيسية) (صتنة األمم اظتتحدة االقتصادية
ألكركبا .)1007 ،كما يرد كصف للتدابَت الرئيسية كالثانوية اليت هتدؼ إىل اضتد أك التقليل إىل أدىن حد ؽتكن من انبعاثات
الديوكسُت الثنائي البنزين اظتتعدد الكلور كالفيوراف الثاين البنزين اظتتعدد الكلور ك/أك اعتيدرككربونات اظتكلورة من إنتاج اظتغنيسيوـ
يف القسم اطتامس باء من اصتزء الثالث من الفصل ( 1انظر اصتدكؿ  44كاصتدكؿ  )41من اظتبادئ التوجيهية لليونيب بشأف
أفضل التقنيات كأفضل اظتمارسات البيئية (اليونيب.)1007 ،
()2

المصادر المحتملة األخرى للتكوين غير المتعمد للبيوتادايين سداسي الكلور

 - 56تتعلق اظتصادر األخرل للتكوين غَت اظتتعمد للبيوتادايُت سداسي الكلور بعمليات الًتميد (مثل انبعاثات ػتركات
السيارات ،كعمليات ترميد االسيتيلُت ،كترميد ؼتلفات الكلورين) .كتعرؼ الىانياتس كآخركف  4977على البيوتادايُت
السداسي الكلور يف عينات الرماد اظتتطاير من ترميد النفايات يف ىولندا .كتعاين اظتعلومات احملددة اظتتعلقة هبذه اظتصادر من
النقص .فبالنسبة ظتادة البيوتادايُت السداسي الكلور اليت تتكوف كمنتج ثانوم يف عمليات الًتميد ،ىناؾ عبلقة بُت الديوكسُت
الثنائي البنزين اظتتعدد الكلور كالفيوراف الثنائي البنزين اظتتعدد الكلور كاإلطبلقات األخرل من اظتلوثات العضوية الثابتة اليت تتكوف
نتيجة لبلحًتاؽ .كسوؼ تؤدم معظم التدابَت اليت تتخذ طتفض انبعاثات اظتلوثات العضوية الثابتة إىل إحداث خفض كبَت يف
إطبلقات البيوتادايُت سداسي الكلور .كيرد كصف ألفضل التقنيات كأفضل اظتمارسات البيئية ذات الصلة باظتلوثات العضوية
الثابتة اليت تتكوف بصورة غَت متعمدة يف ؼتتلف أنواع مواقع الًتميد كغَتىا من اظتصادر اضترارية يف اظتبادئ التوجيهية لربنامج
األمم اظتتحدة للبيئة بشأف أفضل التقنيات كأفضل اظتمارسات البيئية يف القسم اطتامس ،كيف العديد من الوثائق اظترجعية لبلحتاد
األكركيب عن أفضل التقنيات .كتشمل أفضل اظتمارسات البيئة توفَت ظركؼ التدمَت اظتبلئمة .كيرد كصف ألفضل التقنيات
كأفضل اظتمارسات البيئية ذات الصلة باظتلوثات العضوية الثابتة اظتنتجة بصورة غَت متعمدة يف اظتبادئ التوجيهية لربنامج األمم
اظتتحدة للبيئة بشأف أفضل التقنيات كأفضل اظتمارسات البيئية يف القسم السادس حاء .كتتضمن أفضل التقنيات حظر مواد
التنقية اظتهلجنة ،كتزكيد ػتركات السيارات مبحفز أكسدة أك فلًت للجسيمات.

تدابير الرقابة لإلطالقات من المخزونات
 - 57توثق األمثلة احتماالت إطبلقات البيوتادايُت سداسي الكلور من مواقع التخلص من النفايات السابقة مثل مواقع
التخلص من النفايات اطتطرة أك مواقع التخلص من نفايات اظترافق الصناعية .كال توجد فكرة متعمقة عن الكمية اإلرتالية ظتواقع
النفايات يف أؿتاء العامل ،كال عن اإلطبلقات منها .كذتة حاجة إىل حتديد الوسائل الكفيلة بضماف النهوض بعملية رتع البيانات
كاإلببلغ عن نفايات البيوتادايُت سداسي الكلور كإطبلقاهتا لكي يتسٌت تتبع التقدـ يف خفض مصادر التلوث ىذه كالتخلص
منها .كتضطلع عمليات رصد مصادر التلوث ىذه كالتحكم فيها بدكر رئيسي يف إدارة مدافن النفايات .كتتمثل التدابَت اظتمكنة
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للتحكم يف اإلطبلقات من اظتخزكنات فيما يلي على سبيل اظتثاؿ ،إجراء حصر ظتدافن النفايات ذات الصلة كالتحكم يف
اإلطبلقات كإدارهتا بصورة سليمة (كخاصة النضاض) من مواقع التخلص من النفايات ذات الصلة أك اسًتجاع /إزالة التلوث
من النفايات من مواقع التخلص منها.
 - 58كنظران إىل اظتشكبلت البيئية كالصحية اليت كقعت فيما يتعلق مبواقع مدافن النفايات السابقة كاظتهجورة كنظران إىل ارتفاع
التكاليف ذات الصلة بتدابَت مبعاصتة اظتواقع اظتلوثة ،أدخل الكثَت من البلداف مفهوـ مدافن النفايات اظتصممة بطريقة ىندسية
خاصة .كيرد كصف للمعايَت اعتندسية ظتدافن النفايات مبا يف ذلك إدارة النضاض ،كاظتزيد من اظتعلومات عن اإلدارة اظتستدامة
للنفايات يف اظتبادئ التوجيهية التقنية التفاقية بازؿ بشأف مدافن النفايات اظتصممة بطريقة ىندسية خاصة( .اتفاقية بازؿ
.)4997
 - 59كسيؤدم إدراج مادة البيوتادايُت سداسي الكلور يف اظترفق ألف ك/أك جيم إىل إخضاعها للتدابَت اظتنصوص عيها يف
اظتادة  6من االتفاقية ،ككضع ىدؼ حيدد اظتخزكنات اليت تتألف من اظتواد الكيميائية اظتدرجة يف اظترفق ألف أك جيم أك تتضمنها
كإدارهتا بطريقة مأمونة ككفؤة كسليمة من الناحية االقتصادية.

 2-3فعالية وكفاءة تدابير الرقابة المحتملة لتحقيق أهداف خفض المخاطر
اإلنتاج المتعمد
 - 60على الرغم من أف اظتعلومات اظتتعلقة بالبدائل ألغراض االستخدامات التجارية للبيوتادايُت سداسي الكلور ال تتوافر
بسهولة ،يبدك أف رتيع االستخدامات قد توقفت كإف كانت اظتعلومات احملددة عن اإلنتاج كاالستخداـ اظتتعمدين تعاين من
النقص ،كيشَت التناقص الكبَت يف االستخداـ إىل أف اإلحبلؿ قد مت .كمل تتحدد االستخدامات اضترجة .كلذا فإف التخلص من
اإلنتاج اظتتعمد يعترب ؽتكنان من الناحية التقنية.
 - 64كمن غَت اظتتوقع أف تنهض اضتاجة إىل تكاليف إضافية يف إقليم صتنة األمم اظتتحدة االقتصادية ألكركبا للتخلص من
اإلنتاج كاالستخداـ اظتتعمدين من البيوتادايُت سداسي الكلور ،بالنظر إىل أف الصناعة قد انتهت من إحبلؿ ىذا االستخداـ
(صتنة األمم اظتتحدة االقتصادية ألكركبا .)1007 ،كال ديكن تقدير االنعكاسات التكاليفية احملددة خارج إقليم صتنة األمم
اظتتحدة االقتصادية ألكركبا ،إال أف من اظتتوقع عدـ تكبد أم تكاليف إضافية بالنظر إىل عدـ كجود معلومات ػتددة عن
اإلنتاج اظتتعمد للبيوتادايُت سداسي الكلور.
 - 61كال يتوقع حدكث زيادات يف التكاليف على اظتستهلكُت بالنظر إىل أف البدائل أصبحت تستخدـ بالفعل ،كيتعُت اختاذ
التدابَت الرامية إىل معاصتة اإلطبلقات غَت اظتتعمدة طتفض اإلطبلقات األخرل (صتنة األمم اظتتحدة االقتصادية ألكركبا،
.)1007

اإلنتاج غير المتعمد
 - 63تتضمن الوثائق ذات الصلة (أنظر أعبله) كصفان ألفضل التقنيات كأفضل اظتمارسات البيئية للتقليل إىل أدىن حد من
التوليد غَت اظتتعمد من الناحية التقنية .كقد اصبحت التدابَت التقنية البلزمة للتقليل من إطبلقات البيوتادايُت سداسي الكلور
اظتنتجة بصورة غَت متعمدة ضركرية كفقان ألفضل التقنيات كأفضل اظتمارسات البيئية يف التجهيز الصناعي للمواد الكيميائية
كاظتغنيسيوـ كللمصادر احملتملة األخرل (انبعاثات ػتركات السيارات كعمليات الًتميد) .كجيرم تطبيق أفضل التقنيات كأفضل
اظتمارسات البيئية على النحو الوارد يف الوثائق ذات الصلة على اظتواد األخرل اظتنتجة بصورة غَت متعمدة مثل سداسي كلورك
البنزين كستاسي كلورك البنزين كالفينيل الثنائي متعدد الكلور كالديوكسُت الثنائي البنزين اظتتعدد الكلور كالفيوراف الثنائي البنزين
اظتتعدد الكلور ،كستكوف فعالة كذلك بالنسبة للبيوتادايُت سداسي الكلور .كسوؼ يتسبب رصد البيوتادايُت السداسي الكلور
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يف تكبد تكاليف إضافية .كتعترب التكاليف اإلضافية لتنفيذ التدابَت الرامية اىل خفض إطبلقات ىذه اظتادة كاإلنفاذ كاإلشراؼ
تكاليف منخفضة بالنظر اىل أف تدابَت الرقابة اطتاصة باظتلوثات العضوية الثابتة األخرل غَت اظتعتمدة ،مثل
الديوكسيناف/الفيورانات تكاليف منخفضة .كيتعُت توفَت قدرات لرصد البيوتادايُت السداسي الكلور يف البلداف النامية كالبلداف
اليت دتر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاؿ.
 - 61كديكن التقليل إىل أدىن حد من أكثر اظتصادر اظتعركفة ذات الصلة بإطبلقات البيوتادايُت سداسي الكلور كمنتج ثانوم
خبلؿ إنتاج بعض اظتواد الكيميائية اظتكلورة بتحسُت الرقابة على العملية ،كعمليات اإلنتاج البديلة كتدابَت التحكم يف
االنبعاثات أك عن طريق اإلحبلؿ (صتنة األمم اظتتحدة االقتصادية ألكركبا .)1007 ،كبالنسبة إلنتاج اعتيدرككربونات اظتكلورة،
أثبتت عمليات الًتميد يف درجات حرارة مرتفعة كالقشط أهنا تدابَت فعالة من الناحية االقتصادية طتفض االنبعاثات .غَت أف
الًتميد قد ال يكوف أفضل اطتيارات فعالية من الناحية التكاليفية يف رتيع البلداف ،كتسود شواغل بشأف احتماؿ التكوين غَت
اظتتعمد للملوثات العضوية على النحو اظتشار إليو يف اصتزء الثاين من اظترفق جيم من االتفاقية .كقد اـتفضت انبعاثات
البيوتادايُت سداسي الكلور بدرجة كبَتة يف الواليات اظتتحدة كأكركبا نتيجة الـتفاض التكوين غَت اظتتعمد كانتشار تدابَت
التحكم يف االنبعاثات .كيف كثَت من اضتاالت ،قد تؤدم تدابَت التحكم اضتالية كتطبيق أفضل التقنيات كأفضل اظتمارسات
البيئية اطتاصة مبعاصتة اظتلوثات العضوية الثابتة األخرل اظتنتجة بصورة غَت متعمدة إىل إحداث خفض أيضان يف انبعاثات
البيوتادايُت سداسي الكلور .كال يتضمن ذلك أم تكاليف إضافية بالنسبة للصناعة إذا كانت تدابَت ىذه اظتمارسات الفضلى
تنفذ بالفعل .كإذا اختذت التدابَت طتفض الديوكسُت الثنائي البنزين كالفيورين الثنائي البنزين ،لن تتكبد الصناعة أم تكاليف
إضافية يف خفض انبعاثات البيوتادايُت سداسي الكلور الناشئة عن إنتاج اظتغنيسيوـ (صتنة األمم اظتتحدة االقتصادية ألكركبا،
 .)1007ككفقان ظتا ذكرتو نيجَتيا ،فإف تدابَت الرقابة إذا ما طبقت بفعالية سوؼ تقضي على انبعاثات البيوتادايُت سداسي
الكلور إال أف اظتخاطر اليت تنطوم على تطبيق تدابَت الرقابة حتتاج إىل مزيد من الدراسة .فقد جرل توثيق بعض ىذه التدابَت،
مثل إحبلؿ عمليات اإلنتاج كالصيانة كإحبلؿ اظتواد اطتاـ ،كالكيمياء اطتضراء .غَت أف اظتساعدات التقنية كالتمويل قد تكوف
ضركرة للدكؿ اليت يف حاجة إىل نباء القدرات (اظترفق كاك ،نيجَتيا.)1043 ،
 - 65كعبلكة على ذلك ،فإف إحبلؿ اظتواد الكيميائية اظتكلورة ذات الصلة يف تطبيقاهتا النوعية قد يسهم يف خفض إنتاج
ىذه اظتواد كمن  م االسهاـ يف خفض إطبلقات البيوتادايُت سداسي الكلور اظتقابلة .كتتوافر البدائل اظتمكنة تقنيان كاليت حتقق
مردكدية تكاليفها لئليثيلُت البَتكلورم كاإليثيلُت ثبلثي الكلور بالنسبة لبعض التطبيقات كديكن استخدامها كجزء من أفضل
اظتمارسات التقنية طتفض انبعاثات البيوتادايُت سداسي الكلور.
 -66كستكوف ىناؾ تكاليف إضافية للرصد كخاصة بالنسبة للتحليل الكيميائي حىت يف حالة أف تكوف برامج رصد اظتلوثات
العضوية الثابتة األخرل (مثل الديوكسُت الثنائي البنزين كالفيورين الثنائي البنزين ،كسداسي كلورك بنزين كثنائي الفينيل متعدد
الكلور) قد كضعت بالفعل .كيتوقع أف تكوف تكاليف الرقابة يف إقليم صتنة األمم اظتتحدة االقتصادية ألكركبا بالغة االـتفاض،
كقد تتألف من تكاليف إضافية لقياس احملتول من البيوتادايُت سداسي الكلور يف اظتنتجات أك من االنبعاثات غَت اظتتعمدة،
كإلجراء عمليات حصر لبلنبعاثات (صتنة األمم اظتتحدة االقتصادية ألكركبا .)1007 ،ككفقان ظتا ذكرتو اظتكسيك ،ينبغي النظر
يف التكاليف بشأف رصد اظتستويات البيئية لبياف أف اظتستويات تنخفض نتيجة لتدابَت الرقابة اظتتخذة.

المخزونات
 -67كسيتعُت لؤلطراؼ يف االتفاقية أف حتدد ،نتيجة إلدراج البيوتادايُت سداسي الكلور يف اظترفق ألف ك/أك جيم،
اظتخزكنات كالنفايات اظتتوافرة كإدارهتا بطريقة مأمونة ككفؤة كسليمة بيئيان .كتعترب تكاليف حتديد مدافن النفايات ذات الصلة،
ككضع عمليات اضتصر اظتقابلة منخفضة .كقد نشأت بالفعل تكاليف إدارة مدافن النفايات اظتصممة تقنيان بطريقة سليمة بيئيان
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عتذه اظتدافن ،كلن تتغَت بدرجة كبَتة .كال تلزـ االتفاقية األطراؼ باالضطبلع بتدابَت عبلجية للمواقع اظتلوثة ،ذلك ألنو إذا
نفذت ىذه التدابَت بطريقة سليمة بيئيان ،سوؼ تتكبد تكاليف كبَتة للغاية.
 -68كتبُت األمثلة على اظتواقع اظتلوثة نتيجة لعمليات التخلص من النفايات السابقة أف تكاليف العبلج كتكاليف زتاية
صحة البيئة قد تكوف كبَتة .ففي حالة مدفن نفايات أكريكا يف أسًتاليا (انظر القسم  )4-1مثبلن فإف اسًتجاع كتدمَت
ما يقرب من  10 000طن من سداسي كلورك البنزين اظتلوثة بالبيوتادايُت سداسي الكلور كغَتىا من مركبات الكلوريد العضوية
سوؼ تتطلب جهودان مالية ضخمة .كيف احملاجر الغربية يف اظتملكة اظتتحدة( ،انظر القسم  ،)4-1تتكبد تكاليف كبَتة لنتيجة
لتدمَت اظتمتلكات ألسباب تتعلق حبماية الصحة .كال تتكبد تكاليف مقابلة بالضركرة إلدراج البيوتادايُت سداسي الكلور يف
اتفاقية استكهومل إال أهنا ستنشأ ضتماية البيئة كالصحة.
 -69كتظهر مادة البيوتادايُت سداسي الكلور يف كثَت من األحياف باالقًتاف مع اظتلوثات األخرل من الكلورين العضوم (مثل
سداسي كلورك البنزين يف حالة مدافن أكريكا للنفايات) اليت مت فرض الرقابة عليها مع مواد أخرل بفضل اتفاقية استكهومل .كلذا
فإف التدابَت اليت تتخذ بالنسبة ظتادة كاحدة ،تكوف فعالة يف كثَت من األحياف ظتادة أخرل أيضان .كيف ىذه اضتاالت ال تظهر أم
تكاليف إضافية.

 4-3معلومات عن البدائل (المنتجات والعمليات) حيثما يكون مالئماً
 - 70يبدك أف البيوتادايُت السداسي الكلور ،مل يعد ينتج كيستخدـ عن عمد يف إقليم صتنة األمم اظتتحدة االقتصادية ألكركبا،
مبا يف ذلك الواليات اظتتحدة األمريكية ككندا ،كتفتقد اظتعلومات احملددة عن اإلنتاج اظتتعمد اضتايل كاستخدامو ،كعن كضعها
خبلؿ الثبلثُت عامان اظتاضية .كيشَت ذلك إىل أف اظتعلومات احملددة عن ىذه اصتوانب مل تقدـ للجنة .كمل تتلق أم طلبات أك
حتديد أم احتياجات معينة لئلعفاءات احملددة بشأف البيوتادايُت سداسي الكلور.
 - 74كجرل التخلص من االستخدامات اظتثَتة لبلنبعاثات من اعتيدرككربونات اظتكلورة أك أهنا تعرضت للتنظيم الصارـ يف
ؼتتلف الدكؿ اظتوقعة ،بالنظر إىل توافر طائفة من البدائل ،كاصبحت دتارس يف الكثَت من ىذه االستخدامات.

 5-3ملخص المعلومات عن التأثيرات على المجتمع من جراء تنفيذ تدابير الرقابة المحتملة
اإلنتاج المتعمد
 - 71يبدك أف اإلنتاج اظتتعمد للبيوتادايُت سداسي الكلور قد توقف يف كافة أؿتاء العامل .كديكن اضتفاظ على الفوائد اليت
تعود على الصحة كالبيئة كاجملتمع من حظر إنتاج كاستخداـ ىذه اظتادة حيث سيجرل منع إعادة إدخاؿ ىذه اظتادة كما يتعلق
هبا من ؼتاطر .كيتوقع حدكث آثار مفيدة من جراء التخلص من أم إنتاج كاستخداـ متعمدين غَت ػتددين يف الوقت اضتاضر
يف أؿتاء العامل .كال يتوقع حدكث أم آثار سلبية ذات صلة.

اإلنتاج غير المتعمد
 - 73تتوافر أفضل التقنيات ،كأفضل اظتمارسات البيئية ذات الكفاءة التكاليفية طتفض اإلطبلقات من البيوتادايُت سداسي
الكلور اظتنتج بطريقة غَت متعمدة ،كما يرد كصف عتذه اظتمارسات يف الوثائق ذات الصلة (اليونيب  ،1007كالوثائق اظترجعية
للمفوضية األكركبية عن اإلنتاج من اضتجم الكبَت  1003ك .)1009 EC BREF NFMكعلى البلداف بالفعل التزامات بتنفيذ
تدابَت رقابة بشأف اظتلوثات العضوية الثابتة األخرل اليت تنتج بطريقة غَت متعمدة (سداسي كلور البنزين كالبنزين كستاسي الفلور
كثنائي الفينيل متعدد الكلور ،كالديوكسُت الثنائي البنزين ،كالفيورين الثنائي البنزين) مبوجب االتفاقية .كقد تتماثل ىذه مع تلك
اطتاصة بالبيوتادايُت سداسي الكلور .كجرل التخلص من االستخدامات اظتثَتة لبلنبعاثات من اعتيدرككربونات اظتكلورة أك
أخضعت لتنظيم صارـ يف ؼتتلف الدكؿ اظتوقعة بالنظر إىل توافر طائفة من البدائل كأصبحت دتارس بالفعل يف الكثَت من تلك
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االستخدامات .كسوؼ تؤثر التدابَت الرامية إىل خفض اإلطبلقات غَت اظتتعمدة من البيوتادايُت سداسي الكلور ،من خبلؿ
إدراجها يف اظترفق جيم ،بصورة إجيابية على صحة البشر كالبيئة .كتعترب التكاليف اإلضافية لتطبيق أفضل التقنيات كأفضل
اظتمارسات البيئية كتدابَت الرقابة كعمليات حصر االنبعاثات منخفضة .ككفقان ظتا ذكرتو كندا ،فإف تكاليف عمليات اضتصر
نسبية كسوؼ ختتلف من بلد آلخر .كال توجد بالنسبة لكندا أم مصادر متعمدة معركفة إال أف النظر يف رتيع مصادر
اظتنتجات الثانوية غَت اظتتعمدة اظتدرجة يف الوثيقة ،سيتطلب بذؿ جهود كبَتة إلجراء حبوث صتميع اظتصادر احملتملة كحتديد
اظتصادر اليت قد تصدر عنها االنبعاثات .كسيتعُت إبراز ذلك يف أسرع كقت ؽتكن لضماف تكريس موارد كافية للبحوث كالتنمية
يف عمليات اضتصر .كيتعلق البياف الرابع من اطتبلصة بتكوين اظتنتجات الثانوية غَت اظتتعمدة ،كيذكر أف التدابَت طتفض اظتلوثات
العضوية الثابتة األخرل ستؤدم أيضان إىل خفض إطبلقات البيوتادايُت سداسي الكلور .كمن الصعوبة البالغة توسيم مادة يف
عملية حصر االنبعاثات ،كيتطلب ذلك معلومات مفصلة من اظترافق عن اإلطبلقات السابقة.

المخزونات
 - 71تنطلق مادة البيوتادايُت سداسي الكلور بصورة غَت متعمدة من مواقع التخلص من النفايات .كتتوافر أفضل التقنيات
كأفضل اظتمارسات البيئية للتقليل إىل أدىن حد من اإلطبلقات من مواقع التخلص من النفايات كيرد كصف عتا (اتفاقية بازؿ
 .)4997كقد طبقت البلداف بالفعل تدابَت مقابلة (مثل مفهوـ مدافن النفايات اظتصممة بصورة ىندسية خاصة) .كسوؼ
يتطلب إدراج البيوتادايُت سداسي الكلور يف اظترفق ألف ك/أك اظترفق جيم كضع اسًتاتيجيات لتحديد اظتخزكنات اضتالية كإدارهتا
بطريقة سليمة بيئيان .كسوؼ تؤثر ىذه التدابَت بصورة إجيابية يف صحة البشر كالبيئة .كيصعب تقدير تكاليف حتديد مدافن
النفايات ذات الصلة ،ككضع عمليات حصر مقابلة كإدارة اإلطبلقات بصورة سليمة منخفضة ألهنا تتوقف على كضع كل بلد
ككل موقع .كتتطلب معاصتة اظتواقع اظتلوثة تكاليف ضخمة.

 6-3اعتبارات أخرى
 - 75مل تقدـ األطراؼ كاظتراقبوف الذين قدموا معلومات مبوجب اظترفق كاك أم حقائق ػتددة ذات صلة بشأف اظتعلومات
كالتوعية العامة.
 - 76كتبلغ كندا عن أنو جيرم رصد البيوتادايُت سداسي الكلور يف ( )4اعتواء (جيرم رصد ىذه اظتادة مبوجب برنامج اظتلوثات
الشمالية يف الربت (نونافوت)) )1( ،اضتياة الربية (دراسة استكشافية بشأف ملوثات الكلورين العضوم يف الببلزما كالبيض
للنورس السكرل يف سفالدارد أجراىا يف  1005فَتبولت كآخركف ،ككانت مادة البيوتادايُت سداسي الكلور إحدل اظتواد اليت
حبثت إال أف ىذه اظتادة مل ترصد يف البيض أك الببلزما ك( )3اظتياه/الركاسب (تشمل خطة العمل العبلجية لنهر سانت كلَت
عمليات رصد منتظمة .ككانت البيوتادايُت سداسي الكلور من بُت اظتركبات العضوية اليت رصدت يف اظتياه كالركاسب العالقة.
كأعد تقرير مبشاركة كزارة البيئة يف أكنتاريو عن تركيزات كاجتاىات اظتغذيات ،ميجور ايونز ،النزر اظتعدنية كاظتلوثات العضوية يف
هنر سانت كلَت ( )4999-4987اظترفق كاك ،كندا  .)1043كليست البيوتادايُت سداسي الكلور من بُت اظتواد الكيميائية اليت
ترصد يف الوقت اضتاضر يف اعتواء كاظتاء كالغذاء يف سلوفاكيا (اظترفق كاك ،سلوفاكيا.)1043 ،

 - 2تجميع المعلومات
المخاطر والحاجة إلى اتخاذ إجراء
 - 77تستويف البيوتادايُت سداسي الكلور ،كفقان لبياف اظتخاطر ،رتيع معايَت الفرز أم االنتقاؿ بعيد اظتدل يف البيئة ،كالًتاكم
األحيائي ،كالثبات كالسمية .كقررت صتنة استعراض اظتلوثات العضوية الثابتة أف مادة البيوتادايُت سداسي الكلور قد تؤدم،
نتيجة النتقاعتا بعيد اظتدل يف البيئة ،إىل آثار ضارة بصحة البشر كالبيئة ؽتا يتطلب إجراءن عاظتيان.
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المصادر
 - 78من غَت اظتعركؼ أف مادة البيوتادايُت سداسي الكلور تنتج أك تستخدـ بصورة متعمدة .كقد استخدمت ىذه اظتادة يف
العديد من التطبيقات التقنية كالزراعية .كقد استخدمت كمادة كسيطة يف الصناعات الكيميائية أك كمنتج .كيبدك أف البيوتادايُت
سداسي الكلور مل تعد تنتج أك تستخدـ بصورة متعمدة يف الواليات اظتتحدة ككندا .كال تتوافر بيانات عن اإلنتاج كاالستخداـ
اظتتعمدين خارج إقليم صتنة األمم اظتتحدة االقتصادية ألكركبا .كال توجد معلومات ػتددة تشَت إىل استمرار اإلنتاج كاالستخداـ
اظتتعمدين عتذه اظتادة  .كيبدك أف اإلنتاج اظتتعمد كاالستخداـ ذم الصلة قد توقفا كإف كانت اظتعلومات احملددة عن اإلنتاج
كاالستخداـ اظتتعمدين ما زالت ناقصة بالنسبة للوضع الراىن ،كلفًتة الثبلثُت عامان اظتاضية .كتشَت بيانات الرصد من الصُت إىل
استمرار اإلنتاج اظتتعمد كالتكوين غَت اظتتعمد حىت كقت قريب على األقل.
 - 79كمازالت مادة البيوتادايُت سداسي الكلور تتكوف بصورة غَت متعمدة خبلؿ إنتاج اعتيدرككربونات اظتكلورة ،كخاصة
اإليثيلُت البَتكلورل ،كاإليثيلُت ثبلثي الكلور ،إال أف ذلك حيدث أيضان خبلؿ عمليات أخرل .كديكن تدمَتىا عمومان أك إعادة
تدكيرىا يف اظتنشأة .غَت أف الوقت الكامل النبعاثات البيوتادايُت سداسي الكلور يف الصناعة مل حيقق اطتفض كالتخلص فيما
يتعلق باالنبعاثات الصناعية من البيوتادايُت سداسي الكلور عن طريق تعديل العمليات كأفضل التقنيات كأفضل اظتمارسات
البيئية ؽتا يؤدم إىل اطتفض كالتخلص من انبعاثات ىذه اظتادة اليت تنشأ عن إنتاج اظتذيبات اظتكلورة .كما ديكن أف يسهم
إحبلؿ اظتواد الكيميائية اظتكلورة يف استخدامات معينة بصورة ػتدكدة إىل خفض كميات اإلنتاج من ىذه اظتواد كمن  م اإلسهاـ
بصورة طفيفة يف خفض إطبلقات البيوتادايُت سداسي الكلور اظتقابلة .كتتعلق اظتصادر األخرل إلنتاج ىذه اظتادة بصورة غَت
متعمدة بتصنيع اظتغنيسيوـ كعمليات الًتميد.
 - 80كتوثق األمثلة احتماالت إطبلقات البيوتادايُت سداسي الكلور من مواقع التخلص من النفايات السابقة .كيشَت ذلك
إىل أف كجود كميات كبَتة من البيوتادايُت سداسي الكلور يف ؼتزكنات النفايات اضتالية .غَت أنو ال توجد أم فكرة متعمقة عن
الكمية اإلرتالية من البيوتادايُت سداسي الكلور يف مواقع النفايات يف كافة أؿتاء العامل أك عما يصدر منها من إطبلقات.

تدابير الرقابة الحالية
 - 84ختضع مادة البيوتادايُت سداسي الكلور لعدد من اظتعاىدات كاللوائح الدكلية مثل بركتوكوؿ آرىوس بشأف اظتلوثات
العضوية الثابتة التابع للجنة األمم اظتتحدة االقتصادية ألكركبا كسجبلت إطبلؽ اظتلوثات كانتقاعتا التابعة للجنة األمم اظتتحدة
االقتصادية ألكركبا إعماالن التفاقية آرىوس بشأف اضتصوؿ على اظتعلومات كاظتشاركة العامة يف صنع القرار كاضتصوؿ على العدالة
بشأف القضايا البيئية .كختضع مادة البيوتادايُت سداسي الكلور حاليان لعملية استعراض إلدراجها يف إطار اتفاقية ركترداـ ،كما
أدرجت يف العديد من قوائم اظتواد ذات الصلة مثار الشواغل (مثل التوجيو اإلطارم لبلحتاد األكركيب بشأف اظتياه ،كبرنامج منع
تلوث البحار ،كالفريق العامل األكركيب اظتعٍت بأفضل التقنيات) .كعبلكة على ذلك ،تؤخذ ىذه اظتادة يف االعتبار يف العديد من
إجراءات الرقابة اإلقليمية كالوطنية.

اإلطالقات وتدابير الرقابة وفعاليتها وكفاءتها
 - 81قدـ يف ىذه الوثيقة عرض عاـ ظتصادر إطبلقات البيوتادايُت سداسي الكلور من األنشطة اصتارية كما يتصل هبا من
تدابَت رقابة ػتتملة ،كمصادر اإلطبلؽ احملتملة ىي ( )4اإلنتاج اظتتعمد (الذم يبدك إنو توقف) )1( ،التكوين غَت اظتتعمد
(باعتباره منتجان ثانويان من الصناعات الكيميائية ،كصناعة اظتغنيسيوـ كعمليات الًتميد) ك(ج) اإلطبلؽ من عمليات التخلص
من النفايات السابقة.
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()8

اإلنتاج المتعمد

 - 83يبدك أف اإلنتاج كاالستخداـ اظتتعمدين قد توقفا على الرغم من نقص اظتعلومات احملددة عن اإلنتاج كاالستخداـ
اظتتعمدين بالنسبة للوضع اضتايل كللسنوات الثبلثُت اظتاضية .كسعيان إىل اضتد من االستخدامات اظتتبقية احملتملة ،كمنع إعادة
إدخاؿ استخدامات أخرل ،ديكن أف يصبح إدراج ىذه اظتادة يف اظترفق ألف دكف أم إعفاءات ػتددة تدابَت الرقاة الرئيسية
للمصادر اظتتعمدة مبوجب االتفاقية .كلذا ،سوؼ ختضع مادة البيوتادايُت سداسي الكلور ألحكاـ اظتادة  3من االتفاقية
كظتطلب التخلص من إنتاج ىذه اظتادة كاستخدامها كاستَتادىا كتصديرىا.
 - 81يبدك أف رتيع االستخدامات قد توقفت .كيشَت ذلك إىل أف اإلحبلؿ قد حدث ،كأف البدائل قد توافرت .كمن غَت
اظتتوقع تكبد أم تكاليف إضافية للتخلص من اإلنتاج كاالستخداـ اظتتعمدين للبيوتادايُت سداسي الكلور .كما ال يتوقع تكبد
اظتستهلكُت أم زيادة يف التكاليف بالنظر إىل أف البدائل قد اصبحت تستخدـ .كديكن أف تستفيد الصحة كالبيئة من اضتظر
على البيوتادايُت سداسي الكلور حيث سيمنع ذلك إعادة إدخاؿ ىذه اظتادة كما يتصل هبا من ؼتاطر كسينتهي أم إنتاج
كاستخداـ متعمدين غَت معركفُت يف الوقت اضتاضر يف كافة أؿتاء العامل.
()3

اإلنتاج غير المتعمد

 - 85كتنتج مادة البيوتادايُت سداسي الكلور كتطلق بصورة غَت متعمدة من العمليات الصناعية .كتتمثل اظتصادر ذات الصلة
يف إنتاج اعتيدرككربونات اظتكلورة ،كإنتاج اظتغنيسيوـ كغَت ذلك من اظتصادر احملتملة (عمليات الًتميد) .كديكن التقليل إىل أدىن
حد من اإلطبلقات غَت اظتتعمدة من تكوين اظتنتج عن طريق حتسُت الرقابة على العملية ،كعمليات اإلنتاج البديلة أك من خبلؿ
تدابَت التحكم يف االنبعاثات .كقد مت التخلص من االستخدامات اظتثَتة لبلنبعاثات للهيدرككربونات اظتكلورة أك أخضعت
لتنظيم صارـ يف ؼتتلف الدكؿ اظتوقعة بالنظر إىل توافر طائفة من البدائل للمواد الكيميائية اظتكلورة ،كأصبحت دتارس يف كثَت
من التطبيقات .كديكن التحكم يف اإلطبلقات من إنتاج اظتغنيسيوـ من خبلؿ تدابَت التحكم يف االنبعاثات اليت تتألف من
قشط كترميد آثار الغازات اظتنبعثة .كتتعلق اإلطبلقات من الًتميد كالعمليات اضترارية األخرل بإطبلقات الديوكسُت الثنائي
البنزين كالفيورين الثنائي البنزين كغَتمها من اظتلوثات العضوية الثابتة األخرل اليت تنتج بطريقة غَت متعمدة نتيجة لبلحًتاؽ.
كسوؼ تؤدم معظم التدابَت اليت تتخذ طتفض إطبلقات اظتلوثات العضوية الثابتة إىل إحداث خفض كبَت يف إطبلقات
البيوتادايُت سداسي الكلور .كسوؼ يؤدم إدراج ىذه اظتادة يف اظترفق جيم إىل إخضاعها للتدابَت اظتنصوص عليها يف اظتادة
 5من االتفاقية ،ككضع ىدؼ اظتتواصل من إطبلقات ىذه اظتادة كإف أمكن التخلص منها يف هناية اظتطاؼ .كسوؼ يشمل
ذلك التزامان بالًتكيج ألفضل التقنيات كأفضل اظتمارسات البيئية ظتصادر البيوتادايُت سداسي الكلور.
 - 86كتتوافر أفضل التقنيات كأفضل اظتمارسات البيئية اليت تتسم بالكفاءة التكاليفية طتفض إطبلقات ىذه اظتادة اليت تنتج
بصورة غَت متعمدة ،كيرد كصف عتا يف الوثائق ذات الصلة .كلدل البلداف بالفعل التزامات بتنفيذ تدابَت الرقابة بالنسبة
للملوثات العضوية الثابتة األخرل اليت تنتج بصورة غَت متعمدة (سداسي كلورك بنزين كالديوكسُت الثنائي البنزين اظتتعدد الكلور
كالفيوراف الثنائي البنزين اظتتعدد الكلور) مبوجب االتفاقية .كقد تتماثل ىذه مع تلك اطتاصة بالبيوتادايُت سداسي الكلور.
كعبلكة على ذلك ،تتوافر البدائل اظتمكنة تقنيان كالفعالة من الناحية التكاليفية الستخدامات ػتددة لئليثيلُت بَتككلورل،
كاإليثيلُت ثبلثي الكلور كاظتيثاف رباعي الكلور .كسيكوف لتدابَت خفض اإلطبلقات غَت اظتتعمدة من البيوتادايُت سداسي الكلور
من خبلؿ إدراج ىذه اظتادة يف اظترفق جيم آثار إجيابية على صحة البشر كالبيئة .كتعترب التكاليف اإلضافية لتطبيق أفضل
التقنيات كأفضل اظتمارسات البيئية كتدابَت الرقابة كعمليات حصر االنبعاثات منخفضة .كسوؼ يؤدم رصد البيوتادايُت
السداسي الكلور إىل تكبد تكاليف إضافية ،كتعترب التكاليف اإلضافية لتنفيذ التدابَت البلزمة طتفض إطبلقات ىذه اظتادة
كاإلنفاذ كاإلشراؼ منخفضة بالنظر اىل أف تدابَت الرقابة اطتاصة باظتلوثات العضوية الثابتة غَت اظتتعمدة األخرل مثل
الديوكسينات/الفيورانات أصبحت تطبق بالفعل .كيتعُت توفَت قدرات رصد ىذه اظتادة يف البلداف النامية كالبلداف اليت دتر
اقتصاداهتا مبرحلة انتقاؿ.
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اإلطالقات من النفايات السابق التخلص منها

 - 87توثق األمثلة احتماالت إطبلقات البيوتادايُت سداسي الكلور من عملية التخلص من النفايات السابقة .كال تتوافر فكرة
متعمقة عن الكمية اإلرتالية ظتواقع النفايات يف العامل أك عما تصدره من إطبلقات .كسيؤدم إدراج البيوتادايُت سداسي الكلور
يف اظترفق ألف ك/أك رتيم إىل إخضاع ىذه اظتادة للتدابَت اظتنصوص عيها يف اظتادة  6من االتفاقية ،ككضع ىدؼ حتديد اظتواقع
اظتلوثة هبذه اظتادة كإدارهتا بطريقة حتمي صحة البشر كالبيئة.
 -88كتتوافر أفضل التقنيات كأفضل اظتمارسات البيئية للتقليل إىل أدىن حد من اإلطبلقات من مواقع التخلص من النفايات.
كقد أدخلت البلداف بالفعل تدابَت مقابلة (مثل مفهوـ مدافن النفايات اظتصممة بصورة ىندسية خاصة) .كسوؼ يتطلب التدبَت
اظتقًتح كضع اسًتاتيجيات لتحديد ؼتزكنات النفايات اظتوجودة كإدارهتا بطريقة سليمة بيئيان مثل اظتعاصتة اظتبلئمة لنضاض مدافن
النفايات ذات الصلة .كسوؼ تؤثر ىذه التدابَت إجيابيان يف صحة البشر كالبيئة .كيصعب تقدير التكاليف اإلضافية لتحديد
مدافن النفايات ذات الصلة ككضع عمليات حصر مقابلة كاإلدارة السليمة للنفايات منخفضة ألهنا تعتمد على كضع كل بلد
ككل موقع .كتتطلب معاصتة اظتواقع اظتلوثة تكاليف ضخمة.

 - 4البيان الختامي
 -89كبعد أف أجرت اللجنة تقييمان لبياف اظتخاطر بشأف البيوتادايُت سداسي الكلور ،خلصت إىل أف ىذه اظتادة الكيميائية
قد تؤدم ،نتيجة النتقاعتا بعيد اظتدل يف البيئة ،إىل آثار ضارة جسيمة لصحة البشر كالبيئة ،ؽتا يتطلب إجراءن عاظتيان.

 -90كأعدت اللجنة ىذا التقييم إلدارة اظتخاطر كخلصت إىل إنو على الرغم من أف من غَت اظتعركؼ أف مادة البيوتادايُت
سداسي الكلور تنتج أك تستخدـ حاليان بصورة متعمدة ،فإف من اظتهم منع إعادة دخوعتا كإدارة اظتخاطر اظترتبطة بإطبلقها بصورة
غَت متعمدة.
 -94كتتكوف مادة البيوتادايُت سداسي الكلور يف شكل منتج ثانوم غَت متعمد من العمليات الصناعية (كخاصة إنتاج
اعتيدرككربونات اظتكلورة ،كإنتاج اظتغنيسيوـ) .كتدابَت التقليل إىل أدىن حد من اإلطبلقات من ىذه اظتصادر كالبدائل الفعالة
تكاليفيان للهيدرككربونات اظتكلورة معركفة كتطبق بالفعل يف بلداف أطراؼ يف اتفاقية استكهومل.
 -91كتتكوف مادة البيوتادايُت سداسي الكلور مثلها مثل اظتلوثات العضوية الثابتة األخرل اليت تنتج بصورة غَت متعمدة
اظتدرجة يف االتفاقية (سداسي كلور البنزين كالديوكسُت الثنائي البنزين اظتتعدد الكلور ،كالفيوراف الثنائي البنزين اظتتعدد الكلور)
بصورة غَت متعمدة خبلؿ االحًتاؽ كالعمليات اضترارية األخرل .كستؤدم معظم التدابَت الرامية إىل خفض اإلطبلقات غَت
اظتتعمدة للملوثات العضوية الثابتة من ىذه العمليات إىل إحداث خفض كبَت يف إطبلقات البيوتادايُت سداسي الكلور .كسوؼ
يؤدم رصد البيوتادايُت السداسي الكلور إىل تكبد تكاليف إضافية .كيتعُت توفَت قدرات رصد ىذه اظتادة يف البلداف النامية
كالبلداف اليت دتر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاؿ.
 -93كتطلق ىذه اظتادة حىت مدل غَت معركؼ من مواقع التخلص من النفايات السابقة .كتتوافر تدابَت الرقابة الكفيلة
بالتقليل إىل أدىن حد من ىذه اإلطبلقات .كال تتوافر أم فكرة متعمقة عن الكمية اإلرتالية ظتواقع النفايات يف العامل ،كسيكوف
من اظتفيد كضع معلومات عن ىذه اظتواقع ذات الصلة كإدارهتا بطريقة مبلئمة.
 -91كهتدؼ اتفاقية استكهومل إىل زتاية صحة البشر كالبيئة من اظتلوثات العضوية الثابتة يف نفس الوقت الذم تدرؾ فيو
النهج التحوطي الواردة يف اظتبدأ  45من إعبلف ريو بشأف البيئة كالتنمية .كتسعى إىل اعتماد تدابَت للتخلص من اإلطبلقات من
إنتاج كاستخداـ اظتلوثات العضوية الثابتة بطريقة متعمدة ،كخفض إطبلقات اظتلوثات العضوية الثابتة اظتنتجة بصورة غَت متعمدة
من اظتخزكنات كالنفايات أك التخلص منها لدعم اعتدؼ اظتتفق عليو خبلؿ مؤدتر جوىانسربج العاظتي بشأف التنمية اظتستدامة
29

UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.2

لضماف أف تنتج اظتواد الكيميائية كتستخدـ ،حبلوؿ عاـ  ،1010بوسائل تقلل إىل أدىن حد من التأثَتات اظتعاكسة على البيئة
كصحة البشر.
 -95كبعد أف أعدت اللجنة تقييم إدارة اظتخاطر كنظرت خيارات اإلدارة كفقان للفقرة  9من اظتادة  8من االتفاقية ،توصي
مؤدتر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل بأف ينظر يف إدراج البيوتادايُت سداسي الكلور كحتديد تدابَت الرقابة ذات الصلة يف اظترفقُت
ألف كجيم.
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