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بنفسكا: مقدمة المسألة في نظر

تختلفإ قبلآاعمنك من أجدادك عليه جزئيا. ن اصطناعي .فأنت

مطلع أجيال أربعة قبل الناس وقبلشهد االصطناعية الكيميائية المواد من اآلالف اختراع قبل أي العشرين، القرن
والصناعة الزراعة مجالي في واسع نطاق على ا. استخدامها القرن أوائل في نعيش الذين نحن والعشرين،أما لحادي

العشرين إلى أي عقود، إلى منها البعض اآتشاف يعود مواد على يحتوي عالما نسكن أآثريفإننا استخدمت والتي ات،
األربعين في والخمسينيوأآثر مكان. اتيات آل في نجدها فإننا اآلن، وجه... أما على إنسان آل أنسجة في حتى

.األرض

مخيف تطور هناكإحيث. وهذا جسمكن داخل جدا ضئيلة تعرضك–آميات ومدى لظروفك وفقا ذلك من أآثر بل
ص–لها من هي التي الكيميائية المواد من مئات البشرلعدة مضر. نيع غير منها يعتقد (والعديد ما هذا األقل على أو
اآلنبش حتى فقد). أنها غيرها، البأما باألجهزة الضرر إلحاق أو السرطان إحداث في والمناعةتسبب والتكاثر عصبية

الحيوانات أآباد إصابة نفسها. أو اإلصابات إحداث بشأن القديمة الشكوك صحة على تؤآد التي العلمية األدلة وتتزايد
اإلنسان .في

عالمية آيميائية تجربة في متعمدين غير مشارآين جميعا آنا الماضية، الخمسين السنوات وغيرالنطاقوخالل
تتضمننم واإلنسانضبطة والحيوانات والنباتات والتربة والهواء بالتأآيد. المحيطات أسهمت قد الكيميائية فالثورة

لإلنسان الرفاهية تحقيق في آبيرا القضاء. إسهاما خالل من الزراعي الحصاد زيادة إلى الكيميائية المواد أدت إذ
الم من متناهية غير مجموعة توفير من وجعلت المحاصيل آفات ممكناعلى أمرا المفيدة إطالق.نتجات بمجرد ولكن

عبر وتنتقل لسنوات، البيئة تالزم سامة، فعل ردود في تتسبب فإنها الخارجي، المحيط في الكيميائية المواد بعض
الصحة وتهدد استخدامها، محل من الكيلومترات البعيدوالبيئةآالف المدى مقصودةبطرقعلى وال متوقعة تكن لم

.أبدا
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المسماة المواد من صنف باألخص الثابتةوهناك العضوية بشأنهابالملوثات المخاوف زيادة إلى أدت فكثير. التي
الثابتةمن العضوية والبيئةالملوثات للصحة آبيرة تهديدات بتاريخحتىتشكل السويد في التقت العالم حكومات أن
عام/آيار22 ترميواعتمدت2001مايو دولية إنتاجهامعاهدة تقييد ثموإلى ومن وتخزينها وإطالقها استخدامها

المطاف نهاية في منها .التخلص

المسماة المعاهدة، إبرام الثابتةويعد العضوية الملوثات بشأن استكهولم أساسيااتفاقية إنجازا منذاستهدفتفهي. ،
من12البداية للحد الثابتة العضوية الملوثات من باألخص سامة أخيرامادة منها التخلص ثم ومن تضعوأنهاآما. ها

المواد هذه قبول معه يمكن ال بشكل خطرة بأنها تحديدها تم إضافية آيميائية لمواد للتصدي تسع.نظاما وأضيفت
شهر في لالتفاقية جديدة آيميائية للتخلصاالتفاقيةوتقر.2009مايو/يارآمواد خاص جهد لبذل أحيانا بالحاجة

االستخداماتالتدريجي ببعض المتعلقة الكيميائية المواد بعض الجهدالمحددةمن هذا مثل بذل لضمان آما.وتسعى
العضوية بالملوثات الخاصة النفايات ومستودعات المخزونات من التخلص ألغراض الموارد ترشد الثابتةأنها

ت والتي حاليا العالملوثالموجودة في الطبيعية تش. المناظر منوأخيرا، خال مستقبل تحقيق طريقة إلى االتفاقية ير
وتالم الخطرة الثابتة العضوية السامةلوثات الكيميائية المواد على اقتصادنا اعتماد طريقة بتغيير .عد

في دوليا، قانونا أصبحت وبالتالي النفاذ، حيز االتفاقية هذه شهر. 2004مايو/آيار 17ودخلت حلول ومع
انضم2010غسطسأ/آب إقليمية169(طرفا170إليها، ومنظمة االقتصاديبلدا .)للتكامل

الرئيسية الخمسة أهدافها على التعرف خالل من هي استكهولم اتفاقية لفهم طريقة أفضل :ولعل
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رقم الخطرة،: 1الهدف الثابتة العضوية الملوثات على الموادبدءاالقضاء في21الـمن االتفاقيةالمدرجة

لآلفات قوية آمبيدات تعمل الثابتة العضوية بالملوثات تعرف التي الكيميائية المواد منوأإن مجموعة تخدم
الصناعية أيضا. األغراض تنبعث الثابتة العضوية الملوثات وسيطةوبعض آيميائية عنآمواد ناتجة مقصودة غير

صناعية عمليات وعن احتراق إلىوفي. عمليات ثابت عضوي ملوث من الخطر مستويات فيه تختلف الذي الوقت
أر في تشترك الكيميائية المواد هذه جميع فإن تعريفهاآخر، إليها يشير آما خصائص :بع

جدا؛)1 سامة الملوثات هذه تعد
خطورة؛تعد)2 أقل أشكال إلى تنحل أن قبل الزمن من لعقود حتى أو لسنوات تبقى أي ثابتة،
وتن)3 والمياه؛تتبخر الهواء طريق عن طويلة مسافات عبر تقل
الدهنية)4 األنسجة في .تتراآم

خطرا مزيجا يشكل مكان. وهذا آل في فعليا تتواجد أنها معناه االنتقال على وقدرتها الثابتة العضوية الملوثات فدوام
في حتى العالم، الجبلية،من افيوالمناطق في وآذلك والجنوبي الشمالي المحيطلجزرالقطبين في الواقعة البعيدة

بـ. الهادئ المعروفة الظاهرة الدهنية، األنسجة إلى انجذابها أن اإلحيائي"آما انتشار"التراآم من بالرغم أنه يعني ،
على بالتغذي آائنات قيام لدى تدريجيا بالترآز يبدأ أنه إال األمر، بادئ في قليلة وبكميات واسع نطاق على السم

أخر ينتقلو،ىآائنات الغذائيةبالتالي السلسلة أعلى مضاعفة. إلى مستويات إلى الكيميائية المواد آالف–وتصل
الخلفية المستويات مع بالمقارنة الغذ–المرات السلسلة أعلى في الواقعة للمخلوقات الدهنية األنسجة ائية،في

ال والطيور اإلنسانجارحةآاألسماك، ذلك في بما والثدييات ،.

الجيلو إلى الثابتة العضوية الملوثات هذه تنتقل ما عادة والرضاعة الحمل فترة خالل أنه هو ذلك من األخطر
يتعرض. الالحق إلىوبالتالي الثدييات من وغيره اإلنسان من هؤالءأعلىآل يكون حينما الملوثات هذه مستويات

مرحلة أضعف الطفولة–في مرحلة وخالل الرحم في العصبيةحينما–أي وأجهزتهم وعقولهم أجسامهم تكون
التكوينوالمن من حساسة مرحلة في .اعية
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وقاسية غريبة أخرى عواقب هناك العضوية. ثم الملوثات يعتمدفانتقال الحرارةالثابتة درجة على العملية.مثال ففي
بـ الجراد"المعروفة ح"تأثير آخر إلى مكان من الكيميائية المواد هذه تطفر الدافئة، األماآن في تتبخر حيث العالم، ول

الباردة األماآن في األرض على تستقر ثم الغبار، ودقائق الرياح مع المائية (وتنتقل وتنتقل)آالكتل تتبخر ثم ومن
جرا وهلم أخرى ال. مرة ابتعاد االومع خط عن الثابتة العضوية أبردملوثات مناخا تالقي فإنها التبخرستواء فيه . يقل

الجبلية والمناطق األرض قطبي نحو الملوثات لهذه العام االنسياق هي تزداد. والنتيجة الكائنات أن في" ةسمن"آما
لمواجهة طبيعية آعوازل تعمل الشحوم من أسمك طبقات إلى والثدييات والطيور األسماك لحاجة األبرد المناخ

الجمود مستوى إلى تهبط التي الحرارة ت. درجات الكائناتوبالتالي هذه في الكيميائية بالمواد التلوث مستويات . تفاقم
الدهنية األغذية على آبير بشكل التقليدي الغذائي نظامهم يشتمل الذين األصليين، الشمالي القطب سكان لدى نجد ولذا

المس الثابتة العضوية الملوثات مستويات أعلى من لألآل، بديلة أطعمة عادة لديهم تتوفر ال فهم. جلةوالذين ذلك ومع
الصناعية الكيميائية والمواد اآلفات مبيدات إطالق مناطق عن الكيلومترات آالف أو مئات مسافة على يتواجدون

الكيميائية المواد لهذه األصلي االستخدام منافع من قليال إال بالتأآيد يستفيدوا لم وهم .هذه،

تشكله التي التحديات إلى استكهولم اتفاقية السامةوتتطرق الكيميائية المواد هذه العضويةأسوأباستهدافا الملوثات
تكوينهاالتيالثابتة وعشرونسبق أحدى للزيادةوعددها قابلة .والقائمة

تعد الملوثاتةعشرأربعإذ هذه لآلفاتمن األلدرين،: مبيدات ألفووهي الهكسان حلقي آلورو سداسيوسداسي
باء الهكسان حلقي مادةتينوسيطتينآيميائيدتينماآانُتنَتجماهو (آلورو آبيرةاللِّيندينإلنتاج مخزونات في وتوجد

المنتجة البلدان تي"ومادةديكونكلورالو،كلوردينوال،)اللِّيندينمادةللدى دي عدد" (دي على لقضائه المشهور
والعقا الصلع النسور من الآبير الطيور من وغيرها النسارية ولتجارحب المرضعاتة األمهات حليب ،)لويثه

البنزين، آلور وسداسي الكلور، وسباعي واإلندرين، البنزينويرآس،اوالم،اللِّيندينووالديلدرين، آلور ،خماسي
.والتوآسافين

االتفاقية تستهدف صناعيةآما مواد. مواد إنتاج الفينيلالبرومسداسييجري ثنائيرباعيإثير؛ثنائي البروم
الفينيلوينيلالف ثنائي البروم خماسي الفينيل (إثير ثنائي البروم خماسي اإلثير لمادة الرئيسيان المكونان هما

إثير)التجاري و؛ الفينيل ثنائي البروم الفينيلعسباإثيرسداسي ثنائي البروم الرئيسيا (ي المكونان إثيرهما لمادة
التجاري الفينيل ثنائي البروم ا) ثماني فقطلألغراض بالفلورويستخدم. لصناعية المشبعة األوآتين سلفونات حمض

بووأمالحه المشبع السلفونيل تطبيقاتأوآتينالفلورفلوريد واسعةفي المواد.النطاقصناعية صنف استقطب وقد
المعروفة الصناعية الكلوربالكيميائية متعدد الفينيل والبحيثنائي لألنهار تلويثها بسبب آثيرة المناطقدعاية في رات

البشرية، بالصحة المعنية الفضائح من حاالت عدة في التسبب وإلى تسميمها، أو األسماك قتل إلى مؤديا الصناعية،
عام اليابان في األرز دهن تلويث ذلك في عام1968بما تايوان متعددمرآباتتنبعثو.1979وفي الفينيل ثنائي

وسيطةأيضاالكلور آيميائية صناعيةغيآمواد عمليات وعن احتراق عمليات عن ناتجة مقصودة سداسيوآذلكر
البنزينوالبنزينلورآ آلور والزراعيةخماسي الصناعية لألغراض الماضي في يستخدمان آمبيدات(وآانا

).لآلفات

االتفاقية تغطي ذلك، إلى منمجموعتينإضافة فقط تعتبران الكيميائية المواد الكيميائمن الوسيطةالمواد غيرية
والفورانات:يوهالمقصودة الكلورة المتعددة تجارية. الديوآسينات استخدامات أي المرآبات لهذه . وليست

المتعدد الكلوريد وإنتاج اآلفات مبيدات آإنتاج صناعية عمليات وعن االحتراق عن تنجم والفورانات فالديوآسينات
المكلورة المواد من وغيرها الد. الفنيل الموادأما أآثر من فهما والفورانات السامةيوآسنات المعروفةالكيميائية

فيوالتي باتسبب البشر وقدإصابة لوثتتفتللسرطان، أنها اآتشف حينما التسعينات أواخر في إليها العالم نظر
أوروبية بلدان عدة في الدجاج .لحوم
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االتفاقية به تقوم :ما

الدو• المجتمع االتفاقية الثابتةتلزم العضوية الملوثات من والبيئة اإلنسان صحة بحماية هذا. لي يتحقق ولكي
وعدة متقلبة بيئية ظروف ظل لإلجهادفي مسببة صنععوامل من أو بيولوجية أو آيميائية أو مادية سواء

ب تقوم المناخ، تغير ذلك في بما المترتبةالبشر اآلثار أبعاد والعوااستكشاف المناخ تغير المسببةعلى مل
وسميتها وتوزيعها ونقلها الثابتة العضوية الملوثات إطالق على األخرى .لإلجهاد

واستخدام• النبعاث حد وضع إلى يرمي أول هدفا االتفاقية من21تضع تعد الملوثاتملوثا العضويةأخطر
.الثابتة

فورا• الحظر االتفاقية اإلتفرض اآلفات لمبيدي واستخدام إنتاج أي التيعلى البلدان في والتوآسافين ندرين
االتفاقية على مؤخرا. صادقت أدرجت التي الكيميائية المواد على أيضا األمر هذا آلورو،وينسحب سداسي
ألف الهكسان باءحلقي الهكسان حلقي آلورو الفينيلالبرومسداسيولكلورديكونواوسداسي ثنائي

البنزينو آلور . خماسي

ا• االتفاقية التاليةتفرض المواد واستخدام إنتاج على أيضا و: لحظر وديلدرين وآلوردين سباعيألدرين
ولورآوسداسيالكلور فيانتهى.  سآمايرالبنزين المواد لهذه بالنسبة يعدوبذلك2009اإلعفاء لم

واستخدامها إنتاجها .باإلمكان

إنتاج• بإيقاف األطراف جميع االتفاقية الفينيلرباعيرإثيواللِّيندينتطالب ثنائي البروموالبروم خماسي إثير
الفينيل وإثيروثنائي الفينيل ثنائي البروم الفينيلعسباإثيرسداسي ثنائي البروم البلداني تلك من وتطلب

إعفاءات على للحصول رسميا بطلباتها التقدم استخدامها مواصلة في ترغب التي. التي البلدان على وسيتعين
إ على ضيقتحصل بشكل بها ُيسمح أغراض على الكيميائية المواد لهذه استخدامها في تتقيد أن عفاءات

الزمن من محدودة إعفاءات. لفترات على الحصول إلى الحاجة استعراض دوريا يجري أن يتعين .آما

متف• إنتاج على حظرا االتفاقية الكلوررآباترض متعدد الفينيل مهلثنائي البلدان تمنح عامحتىةولكنها
تتض2025 معدات استخدام من التدريجي للتخلص خطوات تتخذ الموادآي هذه لم. من بالنسبة رآباتأما

الكلور متعدد الفينيل عامثنائي بحلول منها والتخلص معالجتها من فالبد استردادها يتم .2028التي

مادة• واستخدام إنتاج االتفاقية تي"تقيد دي مكا) DDT" (دي آبعوضألغراض األمراض نواقل فحة
االستخدام بشأن العالمية الصحة منظمة وإرشادات لتوصيات وفقا .المالريا

واستخدام• إنتاج أيضا تقيد بالفلورآما المشبعة األوآتين سلفونات فلوريدووأمالحه(PFOS)حمض
ب المشبع أغراضوتقصره)PFOS-F (أوآتينالفلورالسلفونيل بهامحددةعلى ضيقُيسمح وعلىبشكل
تقدمت التي إعفاءاتالبلدان على للحصول رسميا .بطلباتها

البنزين• آلور وسداسي والفورانات الديوآسينات انبعاث من للحد خطوات اتخاذ الحكومات االتفاقية تطالب
الكلورومرآبات متعدد الفينيل البنزينوثنائي آلور وسيطةخماسي آيميائية االحتراآمواد عن أوناجمة ق

ممكنا ذلك آان حيثما نهائيا منها التخلص ثم ومن حد أدنى إلى آمياتها تقليل بهدف الصناعي، اإلنتاج .عن
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بنقلها• وتسمح مقصود، بشكل المنتجة عشر التسعة الثابتة العضوية الملوثات وتصدير استيراد االتفاقية تقيد
الستخدام أو بيئيا سليمة بصورة منها التخلص ألغراض نالفقط قد يكون مستورد بلد لصالح به مسموح

بشأنه .إعفاء

مراآز• وتعيين االتفاقية تنفيذ أجل من عامين خالل وطنية عمل خطط إعداد األطراف من االتفاقية تطلب
لها البديلة والمواد الثابتة العضوية الملوثات بشأن المعلومات لتبادل .وطنية

وال األحد الثابتة العضوية استكهولمالملوثات اتفاقية مرفقات في المدرجة آبعشرون أغسطس/حتى
2010

ألف )اإلزالة(المرفق
الذرة–األلدرين● جذور تصيب التي والديدان والجراد، األَرض، لقتل التربة إلى يضاف لآلفات مبيد

الحشرات آفات من .وغيرها
ألف■/● الهكسان حلقي آلورو ماد-سداسي استخدام آلةإن ألفسداسي الهكسان حلقي آمبيدورو

إال سنوات قبل توقف قد مادةةوسيطةآيميائيآمادةُينتجهأنللحشرات مقادير (اللِّيندينإلنتاج وتتراوح
ألفسداسيةمادإنتاج الهكسان حلقي مادة10و6بينماآلورو من طن لكل توجد). اللِّيندينأطنان لذا

الموا تلوث إلى تؤدي آبيرة .قعمخزونات
باء■/● الهكسان حلقي آلورو مع-سداسي الكيميائية المادة هذه حلقيتتساوى آلورو سداسي

ألف والخواصالهكسان االستخدامات حيث .من
األَر–الكلوردين● لمكافحة بكثرة مجموعةيستخدم تصيب التي الحشرات من واسع لنطاق وآمبيد ض

الزراعية المحاصيل .من
ُمكلور-لكلورديكونا● اصطناعي عضوي مرآب المالكلورديكون من آيميائيًا الصلة . يرآساقريب
حشراتسُتا آمبيد الزراعة في رئيسية بصورة الخمسينياتخدم .منذ
استخدم–الديلدرين● آما بالمنسوجات المضرة واآلفات األَرض لمكافحة أساسا الديلدرين يستخدم

الح تنقلها التي األمراض لمكافحة الزراعيةأيضا التربة في القاطنة الحشرات و .شرات
والحبوب-اإلندرين● آالقطن المحاصيل أوراق على هذا الحشرات مبيد لمكافحة. يرش أيضا ويستخدم

القوارض من وغيرها الحقول وفئران .الجرذان
الكلور● و–سباعي واألرض التربة في الحشرات لقتل األولى بالدرجة الكلور سباعي لكنهيستخدم

األخرى المحاصيل وآفات والجراد بالقطن، المضرة الحشرات لقتل أوسع نطاق على أيضا استخدم
للمالريا الناقل البعوض .وآذلك

الفينيلالبرومسداسي▲ اسُتخدمت-ثنائي صناعية رئيسيةمادة خاصةحتراقلالآمثبطاتبصورة
السبعينيات .في

وإثير▲ الفينيل ثنائي البروم الفينيلعسباإثيرسداسي ثنائي البروم ثنائي (ي البروم ثماني إثير
التجاري البروم"تشتمل-) الفينيل متعددة الفينيل ثنائية وسداسي" اإلثيرات وخماسي رباعي على

مضافة آمادة تستخدم فهي لذا العضوية، المواد اشتعال تثبط أو تكبح التي الفينيل ثنائي البروم وسباعي
للمثبط .هبة
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بالمحاصيل-البنزينآلورسداسي▲/● تضر التي الفطريات قتل إلى البنزين آلور سداسي يؤدي
. الغذائية

االستخداماتوفيوالتربة،البذورلمعالجةالنطاقواسعآفاتآمبيديستخدماللِّيندينآان-اللِّيندين●
التطبيقاتفيالخارجيةيلياتالطفومكافحةواألخشاب،األشجارمعالجةوفيالنباتية،األوراقفي

.سواءحدعلىوالبشريةالبيطرية
النمل–سآمايرال● من أخرى وأنواع الناري النمل لمكافحة أساسا هذا الحشرات مبيد يستخدم

الكهربائية. واألَرض السلع وفي والمطاط البالستيك مواد في للحرائق آمثبط استخدامه تم .آما
البنزين●/▲ آلور البنزين-خماسي آلور لخماسي السابقة االستخدامات آونهآانت في تنحصر

لالحتراقمكونًا وآمؤخر للفطريات وآمبيد الصباغ، حامالت في الكلور متعدد الفينيل ثنائي منتجات في
آيميائي آينتوزين (وآوسيط إنتاج أجل من .)مثًال

الكلور▲ متعدد الفينيل الص–ثنائي في المرآبات هذه وفيتستخدم الحرارة، لتبادل آسوائل ناعة
وال علىمالمحوالت الحاوي غير االستنساخ ورق وفي األصباغ في مضافة وآمواد الكهربائية، كثفات

البالستيك ومواد للتسرب المانعة المواد وفي .الكربون
الفينيلرباعيإثير▲ ثنائي الفينيلوالبروم ثنائي البروم خماسي الب (إثير خماسي ثنائياإلثير روم

التجاري الكيميائية-)الفينيل المواد هذه مضافةتستخدم للمثبطآمادة بالنسبةهبة الحال هي آما
وإثيرالستخدامات الفينيل ثنائي البروم الفينيلعسباإثيرسداسي ثنائي البروم البروم (ي ثماني إثير

التجاري الفينيل ).ثنائي
هذا–التوآسافين● الحشرات مبيد النباتاتيرش وحبوب القطن على بالكامفكلور، أيضا والمسمى ،

والبندق والفواآه المواشي. الخضرواتوالحبية في والسوس القراد على للقضاء أيضا استخدم .وقد

باء )التقييد(المرفق

تي"مادة● دي مادة–"دي تي"لعل دي تم" دي حيث شهرة، الثابتة العضوية الملوثات أآثر من
والتيفوساستخدام المالريا، من والمدنيين الجنود لحماية الثانية العالمية الحرب خالل واسع نطاق على ه

الحشرات طريق عن تنتشر التي األمراض من مادة. وغيرهما تزال تي"وما دي ضد" دي تستخدم
المالريا لمكافحة بلدان عدة في .البعوض

وأمالحه▲ بالفلور المشبعة األوآتين سلفونات بوحمض المشبع السلفونيل -أوآتينالفلورفلوريد
بالفلور المشبعة األوآتين سلفونات ذاتيهإن آيميائية مواد لتحلل متعمد غير ومنتج عمدا منتجة مادة

البشرية باألنشطة مرتبطة ل.صلة الحالي االستخدام بالفلورإن المشبعة األوآتين قصدسلفونات عن
األ ويشمل واسع نطاق على الحرائقيجري مكافحة ورغاوي واإللكترونية الكهربائية والتصويرجزاء

و والمنسوجاتالضوئي الهيدروليكية .السوائل



جيم )المقصودغيراإلنتاج(المرفق

الكامل،–الديوآسينات■ غير االحتراق بسبب مقصود غير عرضي بشكل الكيميائية المواد هذه تنتج
مبيدا بعض تصنيع خالل الكيميائيةوآذلك المواد من وغيرها اآلفات يمكن. ت فإنه ذلك، عن فضال

إطالق إلى تؤدي أن والورق الورق عجينة وتبييض المعادن استخدام بإعادة المعنية العمليات لبعض
والفحم. الديوآسينات الحطب ودخان التبغ ودخان السيارات انبعاثات في الديوآسينات اآتشاف تم .آما

الديوآسينات،ت–الفورانات■ تطلق التي نفسها العمليات من مقصود غير بشكل المرآبات هذه نتج
من التجارية المخاليط في أيضا الكلورونجدها متعدد الفينيل .ثنائي

لآلفات،-البنزينلورآسداسي■ آمبيد استخدامه إلى تصنيعباإلضافة خالل ثانوي آمنتج إطالقه يتم
وآنتي الكيميائية المواد والفوراناتبعض الديوآسينات إنتاج إلى تؤدي التي للعمليات .جة

متعدد■ الفينيل متعدد-الكلورثنائي الفينيل ثنائي مرآبات تعتبر صناعية، مواد آونها إلى باإلضافة
وسيطة آيميائية مواد أيضا .الكلور

البنزين■ آلور البنزينتكوني-خماسي آلور عملياخماسي أثناء عمدي غير االحتراقبشكل ت
والصناعية الحرارية اآلفاتوالعمليات ومبيدات المذيبة المواد مثل منتجات في آشوائب .ويظهر

لآلفات●: الرموز صناعية▲/ مبيدات وسيطة■/ مواد آيميائية مواد
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رقم األسلم: 2الهدف البدائل نحو االنتقال عملية دعم

الملوثات بعض اختفتإن قد تكون تكاد استكهولم اتفاقية تستهدفها التي الثابتة باتت. العضوية السامة آثارها أن ذلك
حتى بل سنوات منذ البلدان من العديد في جدا صارم بشكل استخدامها تقييد أو حظرها تم وقد مبكر وقت في واضحة

أخرى. قرون وتقنيات آيميائية بمواد هذه التحدي. واستبدلت هذهويكمن مخزونات من تبقى عما البحث في الباقي
استخدامها ومنع بمواد. المواد واستبدالها المخزونات هذه من للتخلص مالي دعم إلى النامية البلدان بعض تحتاج وقد

مخاطرها مزاياها تفوق .آيميائية

أخرى ثابتة عضوية بملوثات يتعلق ما في سيقتضي،أما أسلم بدائل نحو االنتقال أآبرفإن جهود تكون. بذل فقد
أآثر تعقيداالبدائل أآثر واستخدامها وتصنيعها الذين. تكلفة العالم في الفقراء إن إذ ـ النامية البلدان يحرج قد ما وهذا

متوفرا يجدونه وما شرائه من يتمكنون ما استخدام إلى يميلون يوم بعد يوما القوت آسب في أنفسهم ويتعين.يجهدون
األ على علىأيضا تشتمل ال البدائل أن من التأآد الثابتةنفسطراف العضوية الملوثات محلهاخواص تحل . التي
من تقييموبالرغم إجراء الصعب من العضويةآاملأنه المواد استبدال يؤدي أال ينبغي للبدائل، المحتملة للمخاطر

أخرى مشكلة خلق إلى ال.  الثابتة أنلذا، الملوثاتاالتفاقية"تمنع"يكفي قائمة في المدرجة المواد استخدام ببساطة
ل وسيلة إيجاد على الحكومات تساعد أن أيضا عليها بل تستهدفها، التي الثابتة البديلة"قبول"ـالعضوية .   الحلول

مادة مثال دي"لنأخذ دي اآلفات). DDT" (دي ولكنهفمبيد والبيئة بالصحة يضر البينجحهذا وتنفير قتل عوضفي
المالريايالذي مرض انتشار مرض). البرداء(سبب فيها يشكل زال ما التي المناطق في جدا آبيرة فائدة ذو فهو

صحيا خطرا المالر. رئيسياالمالريا مرض سنوييألن فرد مليون عن يقل ال ما وفاة إلى يؤدي منا معظمهم ا،
إفريق وفي أساساياألطفال، م. ا نفسه الوقت في هناك فشيئاولكن شيئا يقاوم بدأ المالريا طفيل إن حيث متزايدة خاوف

للعالج استخدامها على العادة جرت التي .العقاقير

مادة مبيد رش تم تي"فقد دي وسيلة" دي ذلك باعتبار للبيوت الداخلية الجدران على سنوات طيلة قليلة بكميات
المالريا في المتسبب البعوض إلبعاد وفعالة نسبيا األشخاصرخيصة لسع من منعه وبالتالي المنازل يكاد. خارج وال

مادة يرش بلد أي تي"يوجد دي المحاصيل" دي منعلى أآثر لكن المالريا20، لمكافحة تستخدمه بدا. بلدا وقد
مادة استخدام على سريع حظر فرض أن من وبحق، قلقة، البلدان هذه أن استكهولم اتفاقية مفاوضات خالل واضحا

تيدي" البشر" دي من آبير عدد وفاة في التسبب إلى المالريا بمرض يؤدي .قد

آخرجديوو وأمالحهووهمثال بالفلور المشبعة األوآتين سلفونات يستخد. حمض ألغراضفهو به المتصلة والمواد م
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مختلفة وتعقدهافطول. صناعية الكربونية الكيميائيةيالسالسل المادة هذه مصير تتبع الصعب من توجد. جعل وال
االستخدامات من للعديد بدائل اآلن الضوئيحتى التصوير الهيدروليكيةومثل مقاومةوللطيرانالسوائل رغاوى

بدائلأنهومع.النيران أخرىتوجد األالستخدامات العرضوأجهزةالموصالتأشباهصناعةفيالضوئيةقنعةمثل
بسهولةالسائلةالبلورية متاحة ليست أنها لإال البلدانبالنسبة من المعلوماتويعتبر. كثير وتبادل التقاسم بدائلبشأن

ضروريا بطريقةلتعزيزأمرا االستبدال ومستدامةعملية .آمنة

م الكلوررآباتأما متعدد الفينيل نوعثنائي من تحديا تشكل فهي من.آخر، التخلص يمكن ثنائيرآباتمحيث
الكلور متعدد والمهارالفينيل األموال من مزيدا سيستدعي ذلك لكن األمر، نهاية ال. اتفي المعدات علىإن محتوية

الكلورثنائيمرآبات متعدد األريافالفينيل في واسعمنتشرة نطاق شبكاتعلى بمحاذاة سيما ال الخطوط،
فورا. الكهربائية المعدات هذه جميع للبلدانفاستبدال بالنسبة خصوصا مكلفا، يكون وأن عمليا يكون أال شأنه من

ا إلى تفتقر التي الماليةالنامية م. لموارد نقل الكلوررآباتأما متعدد الفينيل مواقعثنائي فهوإلى الكيميائية المعالجة
مواد تدمير أن آما التلوث، وزيادة المواد تسرب في تتسبب قد حساسة الفعملية الكلورثنائي متعدد احتواءهاينيل أو
عالية تقنية ذات معدات واستخدام خاصة تدابير اتخاذ يتطلبان آمنة والمرافق. بصورة التكنولوجيات إلى وبالنظر

واحدالحالية، وقت في منها محدودة آميات سوى معالجة يمكن .فال

بسرعة أخرى ثابتة عضوية ملوثات استبدال أيضا الصعب من يكون األسباب. وقد إلى البلدان من عدد أشار فقد
من والمختلفة المتبقية المخزونات استخدام إلى تدعوها التي والجرباللِّيندينالقاهرة الرأس قمل تمثلآما. لمكافحة

موادالمنتجات على تحتوي قد والتي تدويرها جرى للمثبطمبرومةالتي وسداسي(هبة وخماسي رباعي إثيرات
البروم الفينيلوسباعي تحتوي) ثنائي التي للنفايات السليمة المناولة الملوثاتوضمان الثابتةعلى بطريقةالعضوية

بيئيا أيضا،سليمة تعد.تحديا التي ـ والديوآسينات الفورانات انبعاثات من الحد آيفية هو أخرى معضلة يشكل ومما
التك استخدام خالل من ـ أصال مرغوبة وغير مقصودة غير الراهنةمواد المستطانولوجيات .عقدر

بين توفق التي الناجحة الحلول اتباع خالل من التحديات هذه لكل التصدي يمكن فإنه الحظ، النهائيولحسن التخلص
العاجلة البشرية االحتياجات وبين المواد هذه وفعالة. من ورخيصة جديدة بدائل اآتشاف بتحفيز االتفاقية وستقوم

ا الملوثات بعضألخطر استخدام إمكانية عدم إلى والصناعة الحكومات تنبيه خالل من العالم في الثابتة لعضوية
تفهم خالل من نفسه الوقت وفي المستقبل في الكيميائية القصيرالمواد المدى على الشرعية .مخاوفها

االتفاقية به تقوم :ما

مادة• بإنتاج االتفاقية تي"تسمح دي لمك" دي معواستخدامها يتماشى بما المرض نواقل من وغيره البعوض افحة
والفعالة اآلمنة المحلية البدائل توفر عدم حال في فقط وذلك التوجيهية ومبادئها العالمية الصحة منظمة توصيات

بشرائها أسعارها تسمح بشأنهيجريآما. والتي علني طلب تقديم من والبد بدقة استخدامه ورصد قيموُي. تنظيم
إدارةوهواألطراف،مؤتمر استكهولمهيئة مادةسنتينآل،اتفاقية الستخدام حاجة هناك بقيت إذا دي"ما دي
الغرض" تي جرى.لهذا عالميوقد تحالف لمادةاستحداث بدائل تطوير جميع"تي. دي. دي"بشأن يضم

المعن المصلحة مادةيأصحاب باستخدام ."تي. دي. دي"ين

ال• توفر عدم حال وبدائلفي بشرائهاالفعالة أسعارها تسمح بلدالتي البلدفي علىلعلنيةبطلباتويتقدم لحصول
واستخدام بإنتاج االتفاقية تسمح بالفلورإعفاءات، المشبعة األوآتين سلفونات محددةحمض مثل(ألغراض

و الضوئي النيرانالتصوير مقاومة الهيدروليكيةورغاوى .)إلخ...،للطيرانالسوائل
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االتفاقية• مهلةتمنح من2025عامحتىالحكومات تدريجيا حاليا"للتخلص القائمة آالمحوالت" المعدات
موالمكثفا على تشتمل التي الكهربائية الكلوررآباتت متعدد الفينيل بشكلثنائي المعدات على الحفاظ يتم طالما ،

الم لهذه تسرب أي حدوث معه االتفاقية.رآباتيمنع تمنح سنواتآما ثالث ثنائيزيوتإدارةلضمانالحكومات
تنفيذ. بيئياسليمةبطريقةبهالملوثةوالمعداتالكلورمتعددالفينيل بأن وعملية، اقتصادية ألسباب االتفاقية، وتقر

األعمال الوقتهذه بعض .سيحتاج

إعفاءات• على للحصول علنية طلبات بتقديم األعضاء للحكومات االتفاقية لهاتسمح يسمح مما بالبلدان خاصة
مخزونات من موجود هو ما الرأسآمستحضراللِّيندينباستخدام قمل لمكافحة البشرية بالصحة خاص صيدلي

ويستخدم الثانيوالجرب المستوى من المواد.آعالج تدوير بإعادة أيضا تسمح تحتوي) المنتجات(آما قد التي
وسبعلى وسداسي وخماسي رباعي الفينيلإثيرات ثنائي البروم المواداعي من النهائي منوالتخلص المصنعة

الكيميائية المواد هذه على تحتوي قد التي تدويرها المعاد بشكلو.المواد االستخدام تقييد أنضيقيتم مهلةعلما
سنواتتاإلعفاءات خمس مضي بعد رفع. نتهي ينبغي لكنه اإلعفاءات، هذه بتجديد طلب تقديم تقريرويمكن

األطراف وقد. لتبريرهالمؤتمر الطلبات هذه مثل باستعراض االتفاقية في األطراف أووستقوم باإلنتاج تسمح
أو أخرى سنوات لخمس التمديدترفضاالستخدام أيوبمجرد. طلب تقدم منعدم محدد لنوع بطلبات بلدان

مستقب طلبات ألي بالنسبة اإلعفاء هذا باب إغالق يتم .ليةاإلعفاء،

االتفاقية• الزمن،تهدف بمرور تحسين، وإلى والفورانات الديوآسينات انبعاث من الحد على ثنائيمرآباتالقدرة
الكلور متعدد البنزينالفينيل آلور البنزينووسداسي آلور وسيطةخماسي آيميائية فيهاآمواد مرغوب . غير

م عامين غضون في عمل خطط إعداد الحكومات على استخدامويتعين وتشجيع التنفيذ حيز االتفاقية دخول ن
لها تتصدى التي التقنية التحديات أصعب من هذا ويعد ، البيئية الممارسات وأفضل المتاحة التكنولوجيات أفضل

التلوث هذا مثل حدوث لمنع أفضل تدابير توفر أن المستقبلية البحوث من ويتوقع .   االتفاقية
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رقم م:3الهدف بشأنهاستهداف تدابير التخاذ أخرى ثابتة عضوية الوثات

حتى بريء الفرد المحكمة، تثبت. إدانتهتتثبفي وأنها الحية المواد في تتراآم أنها في ُيشك التي الكيميائية المواد إن
الحماية هذه مثل تستحق ال والحيوان باإلنسان الضرر تلحق وأنها البيئة آافيةانآو. في أدلة استكهولم اتفاقية لدى

عشرة االثنتي الثابتة العضوية المواد آبيرااألولىالتهام خطرا تشكل أخرىأقرتولكنها. بكونها مواد بوجود أيضا
لها مماثلة مخاطر أو المخاطر نفس تشكل أن شأنها من والتي بها رقم. مشتبه الثابتة العضوية للمادة بالنسبة 13أما

يل االتفاقيةوما فإن القائمة، في مواد من أشارتيها الحاجةقد على المطلوبة األدلة معايير ارتكاز إلى بوضوح
الحذر .لتوخي

عن الناجمة الحوادث أدت فقد ـ حادة آثار ظهور في يتسبب أن يمكنه الثابتة العضوية للملوثات المباشر التعرض إن
ال العاملين وفاة إلى مثال اآلفات خطرةمبيدات بأمراض إصابتهم إلى أو الدليل. زراعيين تقديم يصعب أنه غير

آالسرطان، ـ لإلنسان الثابتة العضوية الملوثات من المنخفضة المستويات تحدثها التي األضرار نوعية على القاطع
الذاآرة وفقدان بالكبد، واألضرار العصبي، بالجهاز الملحقة واألضرار المناعة، جهاز في جهازواإلخالل واعتالل ،

أن على البرهان الصعب ومن بالتكاثر، المتعلقة األخرى والمشكالت الوالدة، عند الَخلقية والتشويهات الصماء، الغدد
إلحاق مسؤولية معينة آيميائية مادة تحميل عن فضال عليه، سيكون آان مما أضعف ما شخص عند المناعة جهاز

ا. الضرر الجهاز في المتسببة مستوىفاألضرار آوجود نفسه الوقت في وغامض عادي سبب عن تنجم قد لعصبي
الذآاء من انخفاضا الشك. أآثر يقبل ال بشكل ذلك تبيان يصعب قد أخرى، للحد. ومرة وقائية تدابير تتخذ مالم لكن

المخلوق ماليين عن ناهيك ـ البشر ماليين يعاني أن المحتمل فمن الكيميائية، المواد لهذه التعرض األخرىمن ات
البحيرات بتروتة المرقط(ابتداء السلمون رهيبة) سمك أضرار من ـ بالبطريق .وانتهاء

الثابتة العضوية الملوثات بين العالقة إلى ومختبرية ميدانية دراسات على قائمة متنامية بيانات قاعدة وتشير
الحيوانات تصيب التي البلوغا. واألمراض حيتان أن لوحظ تعاني) األبيضالدلفين(فقد بكندا لورنس سانت نهر في

وذات والقرحات، الهيكلية، االعتالالت من ذلك إلى وما الملتوية الفقرية األعمدة ومن السرطان من أنواع عدة من
والتشوهات والفيروسية، البكتيرية واإلصابات لدىالرئة، أصال، شوهدت إن شوهدت، قلما أمراض وهي ـ الدرقية

البلوغا تلوثاحيتان أقل مياه في النمو. القاطنة عن المتوقفة التكاثر بأجهزة الثابتة العضوية الملوثات ربط تم آما
القاطور بأمريكا(وبفشل األمريكية) تمساح المتحدة بالواليات فلوريدا في التكاثر العضوية.في الملوثات بين ومن

مؤخرا أضيفت التي بأنهاالتسع لوالمعروفة السمية المائيةعالية حلقيولكلورديكونا:هيألحياء آلورو سداسي
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ألف باءوالهكسان الهكسان حلقي آلورو الفينيلرباعيإثيرواللِّيندينوسداسي ثنائي البروموالبروم خماسي إثير
الفينيل وأمالحهوثنائي بالفلور المشبعة األوآتين سلفونات البنزينوحمض آلور .خماسي

إ المشيرة األدلة ومتزايدةإن ـ للقلق جدا مثيرة باإلنسان الضرر إلحاق إسهام. لى بشأن متناميا شكا هناك إن إذ
السرطان إحداث في الثابتة العضوية بين. الملوثات ـومن الديوآسين الملوثات الذي) 2،3،7،8TCCD(هذه

السرطانالوآالةصنفته لبحوث مسرطنةالدولية الوآ. آمادة ترى ذلك، على موعالوة في الفينيلرآباتالة ثنائي
الكلور منمتعدد آل وفي السرطان إلحداث محتمال ألفمصدرا الهكسان حلقي آلورو آلورووسداسي سداسي

باء الهكسان وحلقي تي"الـومادة،لكلورديكونوا،كلوردينال، دي الكلور،"دي وسباعي ثنائيالبرومسداسي،
والم،الفينيل البنزين، آلور واوسداسي لسافينآتواليرآس، ممكنة مصادر البشر، عند السرطان في .لتسبب

غذائية مواد تناول أن إلى البلدان من وغيرهما وآندا السويد في أجريت دراسات بقوة أشارت ذلك، غضون وفي
من جدا قليلة بكميات الكلورمرآباتملوثة متعدد الفينيل اثنائي إلى يؤدي الثابتة الملوثات من فيوغيرها عتالالت

المناعة تتعلق. جهاز آبيرة مشكالت والمكسيك المتحدة الواليات في أجريت دراسات أبرزت والتنسيقآما بالتعلم
في يعيشون أطفال مع بالمقارنة الثابتة، العضوية الملوثات فيها بما اآلفات، لمبيدات المعرضين األطفال لدى البدني

األمثلة من ذلك غير وإلى أنظف، .بيئات

عالميا الثابتة العضوية الملوثات انتشار عن الناجمة للعواقب دقيق تقييم إجراء المرحلة هذه في يمكن ما. وال وغالبا
الهرموني النشاط تعرقل ثابتة عضوية ملوثات عدة أن مثال العهد حديثة أدلة تبين حيث ـ جديدة مخاوف تظهر

دور وتؤدي الصماء"الطبيعي الغدد الشكوكفكيف". معطالت ضوء في المخاطر تلك من أنفسهم حماية للناس يمكن
المستمرة من. العلمية التخلص ينبغي وعشرإنه المادةينإحدى الملوثات أعداداالعضويةمن هناك أن غير ثابتة

ال في والمتراآمة ما حد إلى والثابتة األسواق في متوفرة زالت ما التي األخرى الكيميائية المواد من كائناتآبيرة
وسامة ومتنقلة، من. الحية، التخلص بعد حتى وبالبيئة بصحته الضرر ستلحق أنها أم منها، بمأمن اإلنسان فهل

االملو الثابتة العضوية طويلة؟والعشرينىحدإلثات بمدة

االتفاقية به تقوم :ما

االتفاقية• التحوطي"تعتمد حد"النهج مخاطر فيها تكمن التي الحاالت في يمكن، ال أو جسيمة أضرار وث
والراميةعكسها التكلفة حيث من الفعالة التدابير اتخاذ لتأجيل آحجة الكامل العلمي اليقين انعدام اليستغل آي ،

البيئة تدهور منع .إلى

لجنة• االتفاقية علميينتشكل لجنة،خبراء الثابتةتسمى العضوية الملوثات في،استعراض منتظم نحو على تنظر
الملوثاتمس هذه قائمة في أخرى مرشحة آيميائية مواد إدراج مع.ألة جديدة قائمة تقترح أن حكومة ألية ويمكن

للقلق تدعوها التي األسباب إلى الحذر. اإلشارة توخي مفهوم فيها تدخل منظمة تقييم عملية اللجنة تتبع حينئذ
عدة العض. بأساليب الملوثات جميع تقييم اللجنة على يجب المعطياتإذ أفضل إلى باللجوء المرشحة الثابتة وية

المعاهدة في إدراجها تستحق الكيميائية خصائصها آانت إذا ما لتحديد المتوفرة توصيات. العلمية اللجنة وتقدم
القائمة في المقترحة الكيميائية المادة إدراج يتعين آان إذا ما آمجموعة تقرر التي المعاهدة في األطراف إلى

بذلكوآيفي القيام وفقا.ة وجيم وباء ألف االتفاقية مرفقات إلى جديدة ثابتة عضوية ملوثات إضافة ويمكن
األطراف مؤتمر الطريقة،. لمقررات اللجنةوبهذه القائمةتضمن إلى ثابتة عضوية ملوثات بإضافة المعنية

ا حيوية ستضمن آما المعلومات، آخر على استكهولم اتفاقية احتواء لالآتشافاتاألصلية واستجابتها التفاقية
الجديدة .العلمية
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رقم ثابتة: 4الهدف عضوية ملوثات تتضمن التي القديمة والمعدات المخزونات إزالة

الكيميائية المواد من جدا آبيرة آميات على وتشتمل عقود إلى قدمها يعود الفوضى من حالة بترتيب نقوم آيف
م أرجاءالخطرة في تالعالمنتشرة وإذ معينة أماآن في األرض على آمياتهاكثر خطرهاـتقل استمرار فيمع ـ

المليون؟ من أجزاء حدود في تقاس بحيث أخرى أماآن

به القيام وسعنا في بما نقوم أن هو ضئيلة. الجواب لكميات التصدي عند به نقوم أن يمكن الذي الكثير هناك وليس
الموا من الكرةجدا من الشمالي النصف في الصناعية المناطق من ابتداء مكان، آل في فعال نجدها التي الكيميائية د

دوره يؤدي بأن للزمن السماح سوى الجنوبي، القطب إلى سواء. األرضية الزمن، وبمرور المطاف، نهاية وفي
حت ستنحل الحاالت، بعض في القرون أو العقود أو السنوات صعيد على إلىآانت ثباتا العضوية الملوثات أآثر ى

خطورة أقل تنشد. مواد الذي الهدف هو وهذا ـ منها المزيد إنتاج يتم لم يوماهوإن منها سيتخلص العالم فإن ـ االتفاقية
تسببه. ما ما دراسة مواصلة الباحثين مجتمع على يتعين ذلك، غضون والسعيوفي أضرار من الكيميائية المواد هذه

الت شأنهاإلى من .قليل

ـحتويوت صراحة بكل ـ وأيضا التخزين ومرافق مخزونات على األماآن لهذهعلىبعض النفايات من مستودعات
السامة السامة. المواد المواد تسرب لتقليل وإدارتها هذه النفايات مرافق وعن المخزونات هذه عن البحث من بد وال

ثم ومن حد أدنى إلى البيئة في بالمسؤوليةوإطالقها تتسم آمنة بطريقة هذا. إزالتها مثل في البلدان من عدد شارك وقد
والخبرة األموال إلى النامي، العالم في السيما أخرى، بلدان تفتقر حين في سنوات، منذ بذلكالعمل وسوف. للقيام

المساعدة إلى البلدان هذه العمليةتحتاج التقنية،وستكون الناحية من ومعقدة . ومكلفةصعبة،
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االتفاقية به تقوم :ما

تحتوي• التي والمواد والمنتجات المخزونات لتحديد استراتيجيات وتنفيذ تطوير إلى الحكومات االتفاقية تدعو
العضوية الملوثات آمنة.الثابتةعلى بكونها تتسم بصورة إدارتها يجب المخزونات، هذه تحديد فبمجرد

بالبيئ مضرة وغير أوةوفعالة الثابت العضوي الملوث محتوى تدّمر بطريقة منها التخلص تحّولهويتم
الثابتة العضوية الملوثات خصائص عليه تظهر ال بحيث دائمة .بصورة

االتفاقية• معتعمل آثب الحدوداعن عبر منها والتخلص الخطرة النفايات نقل في التحكم بشأن بازل تفاقية
ا للتخلص توجيهات وضع أجل الثابتةمن العضوية الملوثات نفايات من بيئيًا االتفاقية. لسليم تسمح وال

أو للملوثاتباستعادة البديلة االستخدام أوجه أو المباشر االستخدام إعادة أو االستصالح أو التدوير إعادة
الثابتة تحظرالعضوية الدوليةآما الحدود عبر صحيحةنقلها غير .بطريقة

إ• االتفاقية ومواقعتدعو المخزونات أماآن تحديد على النامية البلدان لمساعدة المالية اإلعانة تقديم لى
آمنة بصورة ثابتة عضوية ملوثات على تحتوي التي النفايات من التخلص وعلى منها .التخلص
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رقم الثابتة: 5الهدف العضوية الملوثات من خال مستقبل إلعداد معا العمل

الوقت يستغرق العالمي الصعيد على االتفاقات إتمام التي–إن األرض قمة إلى تعود استكهولم اتفاقية فبدايات
مدينة في عامانعقدت جانيرو دي السلو1992–ريو تغيير أن أطولكآما وقتا يستغرق قد العالمي الصعيد . على

باالطراد تتسم التي الطريقة لهذه مزايا هناك أن .والمنهجيةغير

استكهول آاتفاقية البيئة على بالترآيز تتسم باتفاقية يتعلق ما في اآلراء في توافق إلى التوصل المهم واستغرق. ممن
توصلت حتى وقتا المنسقاألمر العمل بدون إذ المشترك العمل أجل من اتفاق إلى عملالحكومات بالمقدور يكن لم

شيء الملنظراأي استقرار عدم الثابتةإلى العضوية عبر. وثات تتنقل فإنها معين، مكان في استخدامها تم ما فإذا
والماء آالهواء البشر يتقاسمها التي المصادر وتلوث الدولية آاألسماكالغذاءواردومالحدود عملية. المهاجرة إن

االمتثال يتطلبها التي الجهود بذل الحكومات على تسهل اآلراء في توافق إلى االتفاقيةالتوصل هذه فقيام. لمثل
النتائج فعالية بمدى قناعة أآثر وتجعلها حذوها تحذو أن على األخرى الحكومات يشجع باالمتثال ففي.حكومات

عند يخسر الكل وأن الجميع مشارآة عند تعم الفائدة أن نجد االتفاقية، هذه الإطار تقتصر البعضعلىمشارآةما
ان. فقط الذي العام أتاح تشكلهاوقد التي التهديدات على أآثر للتعرف للحكومات الفرصة األرض، قمة عقد منذ قضى

الخطرة الكيميائية المشتركالمواد بالعمل وااللتزام العمل تنسيق ضرورة .وإدراك

أ وأصبحت عليها صادقت التي البلدان تعقد التنفيذ، حيز اآلن االتفاقية دخلت أن بانتاطرافوبعد مؤتمرات ظامفيها
على آانتقدمهامدىللتعرف إذا وما ال، تحقيق تم الملوثاتصراعنقد مع للتعامل وضعها جرى التي الرئيسية

و الثابتة آانأيضاالعضوية إذا المستقبلما في العمل تحسين وآيفية القائمة، إلى جديدة آيميائية مواد إضافة يتعين
الثابتة العضوية للملوثات الخ. للتصدي والسياسية–براتوستكتسب منها حد–العلمية وضع بكيفية المتعلقة

البلدان أنشأتها التي النفايات رآام إزالة وبكيفية وانتشارها الكيميائية المواد هذه النشط. الستخدام الدور وسيتزايد
العالم الشراآة في المعنيين والمواطنين العامة المصالح ومجموعات الصناعة تؤديه الذي وبمرور. يةوالجوهري

المستطاع بالقدر العملية هذه إنجاح في الكل سيسهم والعقود، منإلىيؤديمماالسنوات والبيئة البشر حماية تعزيز
الثابتة العضوية من. الملوثات االتفاقية، متطلبات بفضل المحرز، التكنولوجي التقدم سيتمكن أيضا، الوقت وبمرور

الثا العضوية للملوثات بدائل بالضررإيجاد إلحاقا أقل وبكونها االقتصادية الناحية من باالستمرارية ستتسم والتي . بتة
أخرى مضرة آيميائية مواد إلدارة القدرات تزايد إلى سيؤدي الثابتة العضوية الملوثات إلدارة القدرات تزايد أن .آما
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االتفاقية به تقوم :ما

إ• األطراف على يتعين االتفاقية، المستدامةعدادبموجب التنمية استراتيجيات من آجزء وطنية تنفيذ خطط
بها وطنية. الخاصة تنفيذ خطة مائة على يزيد ما إعداد جرى اآلن، .وحتى

المراآز• بين فيما المعلومات وتبادل الوطنية العمل خطط إعداد خالل ومن الزمن، بمرور االتفاقية تسعى
إ جهود، من ذلك إلى ما وبذل وتقديمالوطنية الثابتة العضوية الملوثات مخاطر بشأن العام الوعي إذآاء لى

ونشر وتطوير المتخصصين، وتدريب التعليمية، البرامج وإطالق الملوثات، هذه بشأن المعلومات آخر
البديلة والحلول الكيميائية الملوثات. المواد تشكلها التي األخطار بشأن اإلدراك نطاق زيادة في الفكرة وتكمن

قرارات اتخاذ على التجارية واألعمال الحكومات مساعدة وفي الثابتة بالسياساتمستنيرةالعضوية متعلقة
مستقبال سامة آيميائية بمواد تتعلق مشكالت حدوث .الجتناب

المعاهدة،• لتنفيذ جهود من يبذل ما حول منتظم نحو على تقارير رفع إلى الحكومات االتفاقية ومدىتدعو
هف الجهودعالية أربع. ذه آل العضويةويجري الملوثات مستويات تغير مدى لمعرفة تقييم إعداد سنوات

ودما(الثابتة لبن من عينات خالل الهواءءمن ومن صحة) البشر حماية في نجحت قد االتفاقية آانت إذا وما
الكيميائية المواد هذه من والبيئة االتفاقية. البشر وضعت األهداف، هذه مستوياتولبلوغ لرصد عالمية آلية

للبلدان يتسنى حتى البيئة وفي البشر لدى الثابتة العضوية المواداالملوثات تشكلها التي للمخاطر لتصدي
الوقت بمرور تتغير المستويات هذه آانت إذا ما ومعرفة الصحة على مستويات.الكيميائية انخفاض إن

العضوية فيالملوثات المأخالثابتة علىالعينات دليل بمثابة سيكون والبيئة البشر من التيوذة األهداف بلوغ
االتفاقية .تتوخاها

وإلى• الثابتة، العضوية بالملوثات المعنية البحوث إجراء ومواصلة تشجيع إلى الحكومات االتفاقية تدعو
الكيميائية المواد تسببها التي الصحية اآلثار والعشروحداإلرصد ل،نى الجهود القدراتودعم تعزيز

تمر التي والبلدان النامية البلدان في وخاصة والتقنية العلمية البحوث إجراء على بمرحلةاقتصاداتهاالوطنية
البياناتانتقال على الحصول ولتشجيع الثابتة، العضوية بالملوثات .الخاصة

الن• البلدان لمساعدة وتكنولوجيا ماديا الغنية البلدان االتفاقية وآذلكتدعو اقتصاداتهاامية تمر التي البلدان
انتقال السابق (بمرحلة السوفيتي واالتحاد والشرقية الوسطى أوروبا للملوثات) في مقبولة بدائل إيجاد على
الثابتة اإلعانة. العضوية وتقديم التكنولوجيا، نقل وتعزيز والمهارات، المعارف تبادل ذلك يتضمن أن ويمكن

.المالية

أعماالوتدعو• نحو على تمرتفاقية التي والبلدان النامية البلدان دعم أجل من الفنية المساعدة توفير إلى
بالتزاماتها الوفاء تستطيع حتى انتقال بمرحلة إقليميةأقيمتوقد. اقتصاداتها ودون إقليمية لبناءمراآز

الغرض لهذا خصيصا التكنولوجيا ونقل .القدرات
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الخالصة

خال مشكالتتم وهي عالمية، بيئية مشكالت لمعالجة الدولية المعاهدات من عدد بشأن التفاوض الماضيين العقدين ل
ورفاهيته اإلنسان صحة على بل فحسب الطبيعة على ليس عواقب تسعى. لها لها، المماثلة االتفاقات غرار وعلى

وصعبة معقدة مشكلة حل إلى استكهولم الس. اتفاقية على تنطوي العلمفهي على تنطوي ما بقدر االقتصاد وعلوم ياسة
والفقيرة. والتكنولوجيا الغنية البلدان من لكل جدا المختلفة والمخاوف االحتياجات بين توازن تحقيق إلى تسعى . وهي

الع لتخليص موحدة حملة في الحكومات جميع إشراك خالل من إال أهدافها تحقيق تستطيع ال بأنها االتفاقية تقر المآما
الخطرة الثابتة العضوية الملوثات .من

أخرى عالمية مشكالت حال يعكس الذي األمر اإلنصاف، بعدم الثابتة العضوية الملوثات عن الناجم التلوث . ويتسم
سوف الباقية العواقب لكن الصناعية، البلدان قبل من البداية في واستخدامها الكيميائية المواد هذه معظم إدخال تم فقد

األفقريس بالمجتمعات أضرارا باألخص تلحق أن شأنها ومن مكان آل في بها آانت. تشعر فقد ذلك، على عالوة
النفايات بإزالة وبدأت استخدامها من وقللت المخاطر شخصت التي البلدان أوائل من األغنى البلدان. البلدان أما

غال فإنها بعد، فيما السامة المواد هذه اعتمدت التي استخداماألفقر، نحو لالنتقال والخبرات األموال إلى تفتقر ما با
النفايات مواقع وتنظيف الموجودة المخزونات من والتخلص .البدائل

إلنجاح أساسية الثابتة العضوية الملوثات لمشكلة تصديها في النامية للبلدان الدولية المساعدة لتقديم االتفاقية دعوة إن
للمعاهد. المعاهدة يمكن الدوليفال التضامن أساس على إال تعمل أن البيئية النوع. ات هذا من المشكالت أن وبما

أن معناه معها التعامل فإن العالم، من بقعة آل على وتؤثر دولية بحدود تتقيد ال الثابتة العضوية الملوثات عن الناجمة
الجميع مراقبة الجميع العضوية. على الملوثات مع التعامل أريد ما معافإذا تعمل أن العالم أمم على وجب الثابتة،

آفريق الخطرة. فعال الكيميائية المواد هذه الستخدام حد لوضع مفيدا يكون أن ذلك شأن مثل... ومن تحول ما وإذا
أيضا األخرى العالمية المشكالت من للعديد للتصدي مفيدا يكون أن ذلك شأن من فإن عادة، إلى التعاون .هذا
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في للبيئة المتحدة األمم برنامج الكتاب هذا استكهولم2010 غسطسأ/بآنشر التفاقية التابعة األمانة ويهدف. وأعدته
رسمية وثيقة ليس وهو بالمعلومات الجمهور تزويد مع. إلى المحتويات ترجمة أو نشر إلعادة الموافقة وتمنح

إلى المناسبة .المرجعاإلشارة

التالي بالعنوان االتصال يرجى المعلومات، من المزيد على :وللحصول
Secrétariat de la Convention de Stockholm 

Programme des Nations Unies pour l’environnement 
Maison Internationale de l’Environnement 

11–13, chemin des Anémones 
CH–1219 Châtelaine, Genève 

Suisse 
ssc@chemicals.unep.ch اإللكتروني : البريد

www.pops.int اإلنترنت على : الموقع
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