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  املختصرات واألحرف األولية

ABS لدائن( سترين –نتريل بيوتاديني البوملترات املشتركة ألكريل(  
ESM  ًاإلدارة السليمة بيئيا  

HASB  خطة الصحة والسالمة  
IPCS الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية  
PBB ثنائي الفينيل متعدد الربوم  
PCB ثنائي الفينيل متعدد الكلور  

PCDD ثنائي برتو باراديوكسني متعدد الكلور  
PCDF  متعدد الكلورثنائي برتو فيوران  

PCN النفتالني متعدد الكلور  
PCT ثالثي الفينيل متعدد الكلور  
POP ملوثات عضوية ثابتة  
TEQ  مكافئ السمية  

UNECE جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا  
UNEP برنامج األمم املتحدة للبيئة  

  وحدات القياس
kg  كلغم(كيلوغرام(  

mg ملغم(لغرام لمي(  
Mg طن ١ كلغم أو ١٠٠٠(ا غرامميج(  

mg/kg  يوازي أجزاء يف مليون للكيلو غرام الواحد) ملغرامات(ملغم (ppm) الكتلةمن حيث   
ppm  أجزاء يف املليون  
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  املقدمة  -أوالً 

  النطاق  -ألف 
 ثنائي  احملتوية على املكونة من أو هذه الوثيقة املبادئ التوجيهية التقنية املعنية بالنفاياتتتجاوز  - ١

 PBB (Y10)، وثنائي الفينيل متعدد الربوم PCTالفينيل متعدد الكلور، ثالثي الفينيل متعدد الكلور 
  .التابعة التفاقية بازل) ١٩٩٧فرباير /شباطبتاريخ (
وتقدم هذه املبادئ التوجيهية التقنية التوجيه واإلرشاد لإلدارة السليمة بيئياً للنفايات اليت   - ٢

 ات طبقاً للمقرر(PCBs)ثنائي الفينيل متعدد الكلور ركبات لوثة مباملتوي على، أو تتكون من، أو حت
 عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل ةالصادر ٨/١٦و ٧/١٣و ٦/٢٣و ٥/٨

لفريق العامل  الصادرة عن ا٣/٨ ٢/١٠ و١/٤ اتقرراملعرب احلدود، ومنها النفايات اخلطرة والتخلص 
 ملؤمتر املفوضني املعين باتفاقية استكهومل بشأن ٥ القرار بعد مراعاةالعضوية التفاقية بازل، ومفتوح 

 الصادرين عن جلنة ٧/٦ و٦/٥ –مقرري جلنة التفاوض احلكومية الدولية و امللوثات العضوية الثابتة
 ملوثات عضوية  علىلتطبيق التدابري الدوليةالتفاوض احلكومية الدولية إلبرام صك دويل ملزم قانوناً 

 مؤمتر  عنينالصادر ٢/٦ –ومقرر اتفاقية استكهومل  ١/٢١ - ومقرر اتفاقية استكهومل ، معينةثابتة
  .األطراف يف اتفاقية استكهومل

 ثنائي الفينيل متعدد الكلور، فإن هذه املبادئ التوجيهية التقنية تتناول  مركباتوإىل جانب  - ٣
 كرتبة أو فئة من (PBBs) وثنائي الفينيل متعدد الربوم (PCTs)كلور ثالثي الفينيل متعدد المركبات 

ومن بني .  الفيزيائية الكيميائية والسمية اخلاصة ذه املواداخلواص ألوجه التشابه يف نظراًاملواد 
 ثالثي الفينيل  مركباتوينبغي مالحظة أن. املوضوعات املعاجلة إدارة النفايات، واملعاجلة والتخلص

  . التفاقية استكهوملة خاضعوثنائي الفينيل متعدد الربوم ليستالكلور متعدد 
. اليت ينتج دون تعمد ثنائي الفينيل متعدد الكلور  مركباتال تشمل هذه املبادئ التوجيهية  - ٤
 بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات اليت تتكون من أو حتتوي على أو  التقنيةتعاجل يف املبادئ التوجيهيةو
، PCDF وثنائي برتو فيوران متعدد الكلور (PCDD)لوثة بثنائي برتو باراديوكسني متعدد الكلور امل

 املنتجة دون (HCB)سداسي كلور البرتين و (PCBs)وكذلك مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور 
  .تعمد
 العامة التقنية لتوجيهيةاملبادئ ا"  الوثيقة املعنونةينبغي استخدام هذه الوثيقة جنباً إىل جنب معو  - ٥

املبادئ "(لوثة مبلوثات عضوية ثابتة امللإلدارة السليمة بيئياً للنفايات اليت تتكون من، أو حتتوي على، أو 
وتقدم هذه الوثيقة معلومات أكثر . )٢٠٠٦برنامج األمم املتحدة للبيئة، ( )" العامة التقنيةالتوجيهية

لوثة بثنائي الفينيل متعدد امليت تتكون من، أو حتتوي على، أو تفصيالً حول طبيعة ووجود النفايات ال
  . وذلك ألغراض التحديد واإلدارةالكلور، ثالثي الفينيل متعدد الكلور أو ثنائي الفينيل متعدد الربوم
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  الوصف، اإلنتاج، االستخدام والنفايات  -باء 

  الوصف  - ١
   ثنائي الفينيل متعدد الكلورمركبات  )أ(

تتكون بطريقة   اليت العطريةاملركبات الكلور هي جمموعة من ات ثنائي الفينيل متعددمركبإن   - ٦
ل مكان ذرات اهليدروجني املوجودة يف جزيئات البيفينيل عدد يصل إىل عشر ذرات حي أن  اميكن

فمن الناحية  ،)تتحد بواسطة وحدة كربون كلور واحدة) 2(C6H5)حلقتان من الفينيل (كلورين 
 ال اموعة، على الرغم من أنه  مواد متجانسة كيميائياً أي تنتمي إىل نفس٢٠٩توجد هناك النظرية 
وعادة ما يكون . (Holoubek 2000) يف التركيبات الكيميائية التجارية مادة متجانسة ١٣٠ يوجد إال

بيئة الكندية إدارة ال(هناك من أربعة إىل ستة من مواقع االستعاضة احملتملة العشرة حتتلها ذرة كلور 
من جمموعة ثنائي الفينيل غري قابلة   الشديدة الكلورة(congeners)واملواد املتجانسة كيميائياً ). ١٩٨٨

  . بدرجة عاليةللتحللللذوبان يف املياه ومقاومة 
 أسندت (congeners) مادة متجانسة ١٢وتشتمل مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور على   - ٧

  . مسية شبيهة بالديوكسنيتظهر خواصاً سمية ألا عوامل مكافئاتلعاملية هلا منظمة الصحة ا

  مركبات ثالثي الفينيل متعدد الكلور  )ب(
وهي . ن اهليدروكربونات املهلجنة جمموعة مأيضاً مركبات ثالثي الفينيل متعدد الكلور تشكل  - ٨

 الكلور إال أا حتتوي يل متعددمركبات ثنائي الفينبعيد من حيث التركيب الكيميائي تشابه إىل حد 
.  ذرة كلور ملتصقة ا١٤ومن مث فأا ميكن أن تكون هلا . نيعلى ثالث حلقات فينيل بدالً من اثن

موعة ثالثي الفينيل متعدد الكلور كبرية جداً، ومع ذلك فإن املتجانسة احملتملة عناصر الكما أن عدد 
وتشترك مركبات ثالثي الفينيل متعدد الكلور . ئية التجاريةقليالً منها يوجد يف التركيبات الكيميا

فمركبات ثالثي الفينيل . متشاة جداًومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور يف خواص مادية وكيميائية 
 ثالثي وأحد االختالفات بني مركبات. للتحللمتعدد الكلور ال تذوب يف املاء وهي مقاومة جداً 

 عادة ما ر وثنائي الفينيل متعدد الكلور هو أن مركبات ثالثي الفينيل متعدد الكلورالفينيل متعدد الكلو
  . أقل قدرة على التطايرتكون

  مركبات ثنائي الفينيل متعدد الربوم  )ج(
 ملركبات (broming analogues) برومية مواد مماثلةومركبات ثنائي الفينيل متعدد الربوم هي   - ٩

وال يوجد إال القليل منها .  حمتملةمواد متجانسة ٢٠٩ها ديور، ومن مث فإن لثنائي الفينيل متعدد الكل
كما أا مواد صلبة ). ١٩٩٤ (IPCS)الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية (يف تركيبات كيميائية جتارية 

  .ة بدرجة عاليللتحللوهي ال تذوب يف املاء فعالً ومقاومة . يف الداخلرارة احلأو مشعية عند درجة 
مل تسند منظمة الصحة العاملية مكافئات مسية للمواد اانسة ملركبات ثنائي الفينيل متعدد   - ١٠

  .الربوم
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  اإلنتاج  - ٢
   الفينيل متعدد الكلور ثنائيمركبات  )أ(

وتتميز  ممتازة،) dielectric(تتمتع مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور خبواص كهرونافذية   – ١١
وهلذا السبب فإنه قبل .  احلراري والكيميائيللتحللدم قابليتها لالشتعال وباملقاومة بطول العمر وع

فرض احلظر الوطين عليها كانت تصنع الستخدامها يف املعدات الكهربية ويف مبادالت احلرارة ويف 
  .كية ويف تطبيقات متخصصة عديدة أخرىيالنظم اهليدرول

 يف ت حىت أواخر السبعينا١٩٣٠هلذه املواد من عام  فترة اإلنتاج الرئيسية امتدتوقد   - ١٢
؛ وحىت أوائل )٢٠٠٢وكالة محاية البيئية الصينية ( يف الصني ١٩٧٤ وحىت ،الواليات املتحدة األمريكية
  . يف اليابان١٩٧٢ إىل ١٩٥٤؛ ومن (AMAP 2000) يف روسيا ١٩٩٣الثمانينات يف أوروبا وحىت 

 مواد متجانسةمتعدد الكلور تصنع عادة يف صورة مزائج من وكانت مركبات ثنائي الفينيل   - ١٣
(congeners)موعات من ثنائي الفينيل حىت الوصول إىل نسبة مئوية ، مثالً ك الكلورة التدرجيية

وكانت مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور نادراً ما تستخدم . مستهدفة من الكلور حسب الوزن
ه املركبات تضاف بكميات قليلة إىل احلرب، واللدائن، والطالءات، وورق  فمثالً كانت هذ،بكامل قوا

 يف املائة من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ٧٠الكربون أو تستخدم يف التركيبات بنسبة تصل إىل 
 عند ومعظم هذه املركبات تكون. لتسخني وسوائل ااحملوالتكية، ويف سوائل ييف السوائل اهليدرول

  .، سوائل زيتية أو جوامد مشعيةيف الداخلرارة احلدرجة 
أنظر  (ما يلي أدناه،ومن بني األمساء التجارية البارزة ملنتجات ثنائي الفينيل متعدد الكلور   - ١٤

 األول للحصول على قائمة أكثر تفصيالً لألمساء التجارية ملركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور املرفق
 التقرير للحصول على مالحظات بشأن االحتياطات هذا دال من –لرابع ومرادفات، وأنظر الفرع ا

  .)احلصرالواجب اختاذها عند استخدام األمساء التجارية يف عمليات 
  )إيطاليا(أبروليو 

  )الواليات املتحدة األمريكية(أروكلور 
  )أملانيا(كلوفني 
  )تشيكوسلوفاكيا(ديلور 

  )أملاينا(إيالول 
  )إيطاليا(فينكلور 

  )اليابان(كلور كان
  )فرنسا(فينكلور 
  )فرنسا(بريالني 
  )الواليات املتحدة األمريكية(بريانول 

  )الواليات املتحدة األمريكية(بريوكلور 
  )اليابان(سانتوثريم 

  )االحتاد الروسي(سوفول 
  )االحتاد الروسي(سوفتول 
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ن العدد ان األوالن مالرقم. كلورو أرقام بعد كلمة أر٤ويف سلسلة أروكلور، يوجد عدد من   - ١٥
 يشري إىل منتج مقطر من ١٠ يشري إىل األروكلور العادي بينما العدد ١٢ والعدد ،١٢ أو ١٠ إما مها

 إىل النسبة املئوية انشري أرقام في٤لرمز املكون من أما الرقمان االثنان الثانيان من ا. مادة أروكلور
 يف املائة من ٥٤ يشتمل على حنو ١٢٥٤ور ولذلك فإن أروكل. زيج وذلك حسب الوزناملللكلور يف 

  .الكلور حسب الوزن
 املنتجات واألدوات التجارية املصنوعة من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور تباع وكانت  - ١٦

 ذلك أا ،)١٩٩٢برنامج الدويل للسالمة الكيميائية (خلواصها الصناعية وليس لتركيبها الكيميائي 
 وغالباً ما كانت متزج باملذيبات مثل ثالثي كلورو البرتين ورباعي كلورو ،تشتمل على عدة شوائب

 يطلق على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور املمزوجة (ASKAREL)وكان اسم أسكاريل . البرتين
 متعدد  الفيورانوتشمل امللوثات الداخلة يف املزائج التجارية ثنائي برتو. مع ثالثي ورباعي كلور البرتين

 مليغرام يف الكيلو ٠,٨  ما يتراوح بنيوقد وجدت الدراسات.  والنفثالني املكلور(PCDFs)الكلور 
برنامج ( متعدد الكلور يف املزائج التجارية برتو فيورانكغ يف الكيلو من ثنائي / مغ٤٠إىل ) كغ/مغ(

 كذلك دون تعمد  مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلوروتتشكل). ١٩٩٢ ،الدويل للسالمة الكيميائية
  .يف بعض العمليات احلرارية والكيميائية

 ٢ – ٧٥٠ ٠٠٠بنحو من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور التجميعييقدر اإلنتاج العاملي   - ١٧
  .مليون طن

  ثالثي الفينيل متعدد الكلورمركبات   )ب(
ات ثنائي الفينيل كانت مركبات ثالثي الفينيل متعدد الكلور تصنع بكميات أقل من مركب  - ١٨

وكانت تستخدم يف نفس . متعدد الكلور، وكان يطلق عليها نفس األمساء التجارية أو أمساء مشاة
أنواع التطبيقات مثلها مثل مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، على الرغم من أن معظمها كان 

 Jensen and) التشحيم كية والطالءات وموادييستخدم يف الشموع واللدائن والسوائل اهليدرول

Jorgensen 1983) . ويف الواليات املتحدة األمريكية يشار إىل سلسلة منتجات أروكلور املكونة من
 يف اخلانتني األوليني من الرمز املكون من أربعة أرقام، أي ٥٤ثالثي الفينيل متعدد الكلور بالرقم 

ولإلطالع على أمثلة ). ١٩٩٢يميائية الربنامج الدويل للسالمة الك (٥٤٦٠، ٥٤٤٢، ٥٤٣٢أروكلور 
 دال ملناقشة األمساء التجارية عند تسجيلها – األول والفرع رابعاً املرفقلألمساء التجارية يرجى النظر يف 

  .يف القائمة
 KC-Cوكانيكلور ) الواليات املتحدة األمريكية( األمساء التجارية أروكلور  علىمثلةاألومن   - ١٩

  ).اليابان(
 وفرنسا تنتج يف الواليات املتحدة األمريكية PCTsت مركبات ثالثي الفينيل متعدد الكلور كان  - ٢٠

. إيطاليا واليابان حىت أوائل الثمانينات، حينما كان يعتقد أن مجيع أنواع اإلنتاج قد توقفتو وأملانيا
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 طن خالل ٦٠ ٠٠٠ بنحوويقدر اإلنتاج العاملي التجميعي من مركبات ثالثي الفينيل متعدد الكلور 
  .(UNECE 2002) ١٩٨٠ إىل ١٩٥٥من املمتدة الفترة 

  مركبات ثنائي الفينيل متعدد الربوم  )ج(
ويقدر أن هناك ما ال . يندر وجود معلومات عن إنتاج مركبات ثنائي الفينيل متعدد الربوم  - ٢١

 أن أرقام اإلنتاج غري.  طن من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الربوم أنتجت يف العامل١١ ٠٠٠يقل عن 
الواردة من بعض البلدان اليت من املعروف أا كانت تنتج مركبات ثنائي الفينيل متعدد الربوم غري 

وكانت مركبات ثنائي الفينيل متعدد الربوم ). ١٩٩٤الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية (متوافرة 
 أملانيا حىت منتصف الثمانينات، ويف ، ويف١٩٧٩تصنع داخل الواليات املتحدة األمريكية حىت عام 

 مركبات ثنائي الفينيل متعدد الربوم يكون إنتاجوقد .  على أقل تقديرفرنسا حىت منتصف التسعينات
  .(Lassen, Lokke and Andersen 1999) يف آسيا جارياً
ي الربوم، هو ثنائي الفينيل سداسمت إنتاجه وكان أول مركب من ثنائي الفينيل متعدد الربوم   - ٢٢

الفايرماستر وظل .  يف الواليات املتحدة األمريكية)FireMaster( جتاريا بالفايرماستروالذي كان يعرف 
يشتمل على ما الفايرماستر وقد دلت التحليالت على أن . ١٩٧٤ إىل ١٩٧٠ينتج خالل الفترة من 

ئة من ثنائي الفينيل سباعي  يف املا٢٥سداسي الربوم وإىل ثنائي الفينيل  يف املائة من ٨٠يصل إىل 
. Adine 0102ويف فرنسا كان هناك مزيج جتاري من ثنائي الفينيل متعدد الربوم يباع حتت اسم . الربوم

-Bromkal 80ويف أملانيا كانت تنتج مركبات ثنائي الفينيل متعدد الربوم عالية الربومة وتباع حتت اسم 

9D . دال للمناقشة بشأن –مساء التجارية وأنظر الفرع رابعاً  األول للحصول على أمثلة لألاملرفقأنظر 
  .األمساء التجارية عند التسجيل يف قائمة

  االستخدام  - ٣
  مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور  )أ(

استخدمت مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور يف طائفة واسعة جداً من التطبيقات الصناعية   - ٢٣
منظمة الصحة العاملية هذه االستخدامات بأا مغلقة متاماً، مغلقة امسياً، وقد صنفت . واالستهالكية

  :واشتملت االستخدامات على). ١٩٩٢الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية (مفتوحة و
  :النظم املغلقة متاماً  )أ(

  احملوالت الكهربائية؛  ‘١’
  ؛*)كوابح املصابيحمبا يف ذلك (املكثفات الكهربائية   ‘٢’
  مفاتيح التحويل الكهربية، مفاتيح التوصيل وغريها؛  ‘٣’

                                                
 ).املترجم(عوامل مساعدة على ثبات التيار الكهربائي يف املصباح   *
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  الكابالت الكهربائية؛  ‘٤’
  ؛)مقادير صغرية جدا(احملركات وأحجار املغناطيس الكهربائية   ‘٥’

  :مسياًالنظم املغلقة ا  ) ب(
  ؛اهليدروليكيةاألجهزة   ‘١’
  ؛)السخانات ومبادالت احلرارة(أجهزة نقل احلرارة   ‘٢’

  :فتوحةاملنظم ال  ) ج(
ة للتلدين يف بوليفينيل الكلوريد ويف نيوبرين وأنواع املطاط الصناعية ماد  ‘١’

  األخرى؛
  عناصر مكونة للطالءات وطبقات الطالء األخرى؛  ‘٢’
  مكونات للحرب يف أوراق الشف غري الكربونية؛  ‘٣’
   يف املواد الالصقة؛اتمكون  ‘٤’
   لزيادة حجم مبيد اآلفات؛مواد  ‘٥’
م ومواد اإلغالق احملكم ومواد اجللفطة  يف مواد التشحياتمكون  ‘٦’

)caulking(؛  
مادة مقاومة لالشتعال يف املنسوجات والسجاد ورغاوي البوليرييثن، وغري   ‘٧’

  ذلك؛
 وبطانات الفرامل وزيوت القطع ومواد جمهريةزيوت (مواد التشحيم   ‘٨’

  ).التشحيم األخرى
 تعرفعلى مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور على الرغم من أن احملوالت الكهربائية احملتوية   - ٢٤

، فإن املمارسات الصناعية جعلت مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور تنتقل "مغلق متاماً"بأا استخدام 
ومن املمارسات الشائعة هو . إىل أنواع أخرى من املعدات منشئة بذلك نقاط تالمس إضافية مع البيئة

أو إعادة شحنها ) زيوت معدنية(ة غري املستخدمة لثنائي الفينيل متعدد الكلور إضافة احملوالت الكهربائي
  .مبركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور عند عدم توافر سوائل أخرى

 السوائل غري املشتملة نيل متعدد الكلور إىلمركبات ثنائي الفيزيوت  وكان يتم أيضا إضافة  - ٢٥
مثل سوائل التسخني أو التربيد، أو التخلص منها  منها كلورعلى مركبات ثنائي الفينيل متعدد ال

. كية، وسوائل الفرامل، وزيوت احملركات وأنواع الوقود غري اخلاضعة للمواصفاتيوالسوائل اهليدرول
 العاملون يف املرافق الكهربائية باستخدام سوائل ثنائي الفينيل متعدد الكلور أعدها العديد من تقارير ومثة

هم أو ألخذ سوائل ثنائي الفينيل متعدد الكلور إىل منازهلم الستخدامه يف سخانات املنازل، لغسل أيدي
وحيث أن معظم كوابح املصابيح الفلورية ). كمادة للتشحيم(األجهزة اهليدروليكية واحملركات ويف 
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ل متعدد اليت صنعت قبل حظر مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور اشتملت على مركبات ثنائي الفيني
الكلور فإن الكثري من املنازل وأماكن العمل اليت كانت تستخدم املصابيح الفلورية حصلت على 

  .دون مالحظة ذلكمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور 
  مركبات ثالثي الفينيل متعدد الكلور  )ب(

خدم فيها استخدمت مركبات ثالثي الفينيل متعدد الكلور يف نفس االستخدامات اليت است  - ٢٦
وال يعرف إال القليل عن الكميات . مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور وإن كان ذلك مبقادير أقل

ومن املعروف . )٢٠٠٢جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا،  (املتبقية ألن قوائم اجلرد مل يتم وضعها
 Jensen) يف املعدات الكهربائية متستخدأن كميات قليلة جداً من ثالثي الفينيل متعدد الكلور كانت 

and Jorgensen, 1983).  

  مركبات ثنائي الفينيل متعدد الربوم  )ج(
. تشوب احلرائق االستخدام الرئيسي ملركبات ثنائي الفينيل متعدد الربوم هو مقاومة إن  - ٢٧

 (ABS) )لدائن (ستريين بوتادين اكريلونيتريلالبوملترات املشتركة الفكانت هذه املركبات تضاف إىل 
 وإىل اللك، وإىل طبقات الطالء وإىل طالءات ) يف املائة مركبات ثنائي الفينيل متعدد الربوم١٠(

  ).١٩٩٤الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية (رغاوي البوليرييثن 

  النفايات  - ٤
ل متعدد لوثة مبركبات ثنائي الفينياملتوجد النفايات اليت تتألف من، أو حتتوي على، أو   - ٢٨

الكلور، وثالثي الفينيل متعدد الكلور، وثنائي الفينيل متعدد الربوم يف عدد من األشكال املادية، من 
  :بينها

املعدات املشتملة على، أو امللوثة مبركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو مركبات   )أ(
كهربائية، احملركات الكهربائية، املكثفات، فواصم الدارات، الكابالت ال(ثالثي الفينيل متعدد الكلور 

، مفاتيح اللوحات الكهربائية، اهليدروليكيةاملغناطيسات الكهربائية، معدات نقل احلرارة، واملعدات 
  ؛)احملوالت، املضخات اخلوائية، منظمات الفولت الكهريب

متعدد املذيبات امللوثة مبركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو مركبات ثالثي الفينيل   )ب(
  الكلور؛

ماكينات التقطيع احملتوية على، أو امللوثة ) وبر(و مدة خدمتهااملركَبات املنتهية   )ج(
  مبركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور؛

 احملتوية على أو امللوثة مبركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور أعمال اهلدمنفايات   )د(
  ؛)جات، مواد اإلغالق احملكم، وحدات الصقل احملكمة اإلغالقاملواد املطلية، األرضيات املطلية بالراتن(
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لوثة مبركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور املالزيوت اليت تتألف من أو حتتوي على أو   )ه(
السوائل الكهرنافذية، سوائل نقل احلرارة، السوائل (أو مركبات ثالثي الفينيل متعدد الكلور 

  ؛)، زيوت احملركاتاهليدروليكية
الكابالت الكهربائية املعزولة بالبوملريات احملتوية على، أو امللوثة مبركبات ثنائي   )و(

  الفينيل متعدد الكلور أو مركبات ثنائي الفينيل متعدد الربوم؛
مثل صخور القاع احملفورة، واحلصى، (التربات والرسوبيات والصخور واملُجمعات   )ز(
ل متعدد الكروم، مركبات ثالثي الفينيل متعدد الكروم، أو امللوثة مبركبات ثنائي الفيني) والركام

  مركبات ثنائي الفينيل متعدد الربوم؛
احلمأة امللوثة مبركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، مركبات ثالثي الفينيل متعدد   )ح(

  الكلور، أو مركبات ثنائي الفينيل متعدد الربوم؛
كبات ثنائي الفينيل متعدد الربوم واملعدات احملتوية اللدائن احملتوية على أو امللوثة مبر  )ط(

  على مثل هذه املواد؛
  معدات كبح النريان احملتوية على، أو امللوثة مبركبات ثنائي الفينيل متعدد الربوم؛  )ي(
، أو احملتوية أو امللوثة مبركبات طريق خزن النفايات اليت تتألف مناألوعية امللوثة عن   )ك(

  .عدد الكلور، ثالثي الفينيل متعدد الكلور أو ثنائي الفينيل متعدد الربومثنائي الفينيل مت
يالحظ أن الفئات املذكورة أعاله تنطبق على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور اليت انتجت   - ٢٩

من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الربوم أو مركبات ثالثي الفينيل متعدد الكلور بكثري بكميات أكرب 
ونادراً ما توجد مركبات ثنائي الفينيل متعدد الربوم .  ختزينها كنفايات انتظاراً للتخلص منهاومت

 لديها احتمال تشكيل كميات يوجد ومن مث ال فينيل متعدد الكلور بكميات كبريةومركبات ثالثي ال
  .كبرية من النفايات

  أحكام اتفاقييت بازل واستكهومل ذات الصلة  -ثانياً 

  ية بازلاتفاق  -ألف 
  الفقرةوحتدد. وهي توضح أنواع النفايات اخلاضعة التفاقية بازل") نطاق االتفاقية ("١املادة   - ٣٠

 وفقاً" نفاية خطرة" "النفاية" املادة عملية من خطوتني لتحديد ما إذا كانت  هذهمن) أ (١ الفرعية
فئات النفايات اليت ("التفاقية للحق األول  ألي فئة واردة باملتنتميأوالً، ينبغي للنفاية أن . التفاقية بازل

 املدرجة يف امللحق اخلواص على األقل من واحدةثانياً، ينبغي أن متتلك النفاية "). جيب التحكم فيها
  "). اخلطرةاخلواصقائمة ("الثالث لالتفاقية 
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مبركبات لوثة املامللحق األول بعض النفايات اليت قد تتكون من، أو حتتوي على، أو يدرج   - ٣١
ثنائي الفينيل متعدد الكلور، مركبات ثالثي الفينيل متعدد الكلور أو ثنائي الفينيل متعدد الربوم، وهي 

  :تشتمل على
Y6 النفايات املتخلقة عن إنتاج املذيبات العضوية وجتهيزها واستخدامها  
Y8 ًالنفايات من الزيوت املعدنية غري الصاحلة لالستعمال املستهدف منها أصال 
Y9 املياه، واملستحلبات/املياه، ومزائج اهليدروكربونات/النفايات من الزيوت 

Y10  النفايات من املواد واملركبات احملتوية على ثنائيات الفينيل ذات الروابط الكلورية
أو / و(PCTs)أو ثالثيات الفينيل ذات الروابط الكلورية املتعددة / و(PCBs)املتعددة 

  (PBBs)روابط الربومية املتعددة ثنائيات الفينيل ذات ال
Y11  النفايات من الرواسب القطرانية النامجة عن التكرير والتقطري وأي معاجلة بالتحلل

 احلراري
Y12  امللونة والدهانات وطالءات النفايات املتخلفة عن إنتاج األحبار، واألصباغ واملواد

  والورنيش وعن جتهيزها واستخدامهااللك
Y13 املواد الالصفة وعن /تخلفة عن إنتاج الراتينجات واللثي وامللدنات والفراءالنفايات امل

 جتهيزها واستخدامها
Y14  النفايات من املواد الكيميائية النامجة عن أنشطة البحث والتطوير أو عن أنشطة

 أو البيئة/أو جديدة وال تعرف آثارها على اإلنسان و/تعليمية غري حمددة التصنيف و
Y18  النامجة عن عمليات التخلص من النفايات الصناعيةالرواسب 
Y39 الفينول، مركبات الفينول مبا يف ذلك الكلورفينول 
Y41 املذيبات العضوية املهلجنة 
Y42 املذيبات العضوية فيما عدا املذيبات املهلجنة 
Y45 مثل ( غري املواد املشار إليها يف هذا امللحق  العضويةلوجينيةااملركبات اهلY39 ،Y41 ،

Y42 ،Y43 ،Y44( 
 امللحق خواصالنفايات املدرجـة يف امللحق األول أن تظهر خاصية خطـرة مـن بفترض ي  - ٣٢

 ما مل –)" حادة(سامة  "H6.1؛ أو "مسية بيئية "H12؛ )"متأخرة أو مزمنةآثار (مسية  "H11الثالث، مثل 
وميكن . اخلواصأا ال تظهر هذه ، التدليل على "االختبارات الوطنية"يكن يف املستطاع عن طريق 
 يف امللحق الثالث إىل أن يتم تعريف  مدرجةخاصية خطرة معينةيف حتديد لالختبارات الوطنية أن تفيد 
وجيري اآلن وضع ورقات توجيه لكل خاصية خطرة مدرجة بامللحق . اخلاصية اخلطرة تعريفاً كامالً
  .الثالث يف إطار اتفاقية بازل

من ) أ (١ الفقرة بأا خطرة مبوجب توصف" ألف بامللحق الثامن النفايات اليت تصف القائمة  - ٣٣
 استخدام حيول دون املادة يف امللحق الثامن ال تسمية"على الرغم من أن " من هذه االتفاقية ١املادة 

رة امللحق األول، الفق (." أن النفاية ليست خطرةلتبياناخلصائص اخلطرة الواردة يف امللحق الثامن 
 من ١من املادة ) أ (١ الفقرة تشملهاالنفايات اليت ال " أما القائمة باء بامللحق التاسع فتورد )).ب(

ما مل تشتمل على مادة من مواد امللحق األول بالقدر الذي جيعلها تظهر خاصية من خصائص االتفاقية 
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تنطبق على مركبات بوجه خاص  النفايات التالية املوجودة يف امللحق الثامنفئات ن إ. "امللحق الثالث
ثنائي الفينيل متعدد الكلور، مركبات ثالثي الفينيل متعدد الكلور، ومركبات ثنائي الفينيل متعدد 

  :الربوم
A1180  احملتوية )١(النفايات النامجة عن عمليات التجميع الكهربائية واإللكترونية أو اخلردة

جة يف القائمة ألف، واملفاتيح على عناصر من املراكم والبطاريات األخرى املدر
ذات املوصالت الزئبقية، وزجاج األنابيب املركبة عن طريق أشعة الكاثود وغريه 
من أنواع الزجاج املنشط ومكثفات ثنائي الفينيل متعدد الكلورة؛ أو امللوثة 

مثل الكادميوم، الزئبق، الرصاص، وثنائي ( األول امللحقبالعناصر املدرجة يف 
بالقدر الذي جيعلها تكتسب أي خاصية من اخلصائص ) دد الكلورةالفينيل متع
  )٢()B1110الحظ البند املدخل ذي الصلة يف القائمة باء ( الثالث امللحقالواردة يف 

A3180   النفايات، واملواد واملنتجات احملتوية على، أو اليت تتألف من، أو امللوثة بثنائي
فينول متعددة الفلور أو النفثالني متعدد مركبات التريالفينول متعدد الكلورة أو 

 نظرية هلذه  أو أي مركبات متعددة الربوم أو ثنائي الفينيل متعدد الربومالكلور
  )٣(. كلغم أو أكثر/ ملغم٥٠ قدرهاملركبات مبستوى 

 الثامن تشمل عدداً من النفايات أو فئات النفايات اليت لديها القدرة امللحقالقائمة ألف يف   - ٣٤
 أن تشتمل على أو تكون ملوثة مبركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، مركبات ثالثي الفينيل على

  :متعدد الكلور أو مركبات ثنائي الفينيل متعدد الربوم مبا يف ذلك
A1090 الرماد الناشئ عن ترميد أسالك النحاس العازلة  
A1100   ر النحاس يف مصاهالغازالغبار واملخلفات النامجة عن أجهزة تنقية 
A2040   نفايات اجلبس النامجة عن عمليات الصناعة الكيميائية، يف حالة إحتوائها على

 األول بالقدر الذي جيعلها تظهر اخلصائص اخلطرة امللحقالعناصر املدرجة يف 
  )B2080الحظ البند املدخل ذا الصلة يف القائمة باء ( الثالث امللحقاحملددة يف 

A2060  ن حمطات توليد الطاقة عن طريق حرق الفحم، واحملتوى على املواد الرماد املتطاير م
 امللحق األول بتركيزات تكفي إلظهار اخلصائص الواردة يف امللحقاملدرجة يف 

  )B2050الحظ البند املدخل ذا الصلة يف القائمة باء (الثالث 
A3020  صودنفايات الزيوت املعدنية اليت ال تتناسب مع استعماهلا األصلي املق 
A3040   الناقلة للحرارة(نفايات املوانع احلرارية( 

                                                
 . توليد الطاقة الكهربائيةيشمل خردة أجهزةهذا املدخل ال   )١(
 .كيلوغرام أو أكثر/ مليجرام٥٠ قدرهلكلور مبستوى تركيز ثنائي الفينيل متعدد ا  )٢(
 قد املختلفةومع ذلك فإن الكثري من البلدان . غ عملياً دولياً جلميع النفاياتلك/غل م٥٠يعترب مستوى الـ   )٣(

 .معينةبالنسبة لنفايات ) كغ/ مغ٢٠مثل ( مستويات تنظيمية أدىن وضع
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A3050   التكس(النفايات النامجة عن إنتاج وتركيب واستخدام الراتنجات، ولنب الشجر (
وامللدنات واألصماغ واملواد الالصقة باستثناء النفايات احملددة يف القائمة باء 

  )B4020الحظ البند املدخل ذا الصلة يف القائمة باء (
A3070   نفايات الفينول ومركباته مبا يف ذلك مركبات الفينول الكلورية يف شكل سوائل أو

 محأة
A3120   اإلحتكاك اخلفيف نتيجة للتمزيق الطويل–الوبر  
A3150  نفايات املذيبات العضوية املهلجنة 
A3160  جنة نفايات املخلفات املتبقية عن عمليات التقطري غري املائية املهلجنة وغري املهل

 الناجتة عن عمليات استعادة املذيبات العضوية
A4070  ،والطالءات، النفايات النامجة عن إنتاج وتركيب واستخدام األحبار واألصباغ 

، والورنيش باستثناء تلك النفايات احملددة يف القائمة باء كوأجهزة الطالء بالل
B4010(  

A4100  اعي لتنظيف الغازات املنبعثة من النفايات الناجتة عن أجهزة مكافحة التلوث الصن
 املصانع باستثناء النفايات احملددة يف القائمة باء

A4130   ا احملتوية على املواد املدرجة يفاألول بتركيزات امللحقجمموعة النفايات وحاويا 
  الثالثامللحقتكفي إلظهار اخلصائص اخلطرة احملددة يف 

A4140   على مواد كيميائية غري مطابقة للمواصفات أو اليت النفايات املركبة من، أو احملتوية
 األول وتظهر اخلصائص امللحق مقابلة للفئات احملددة يف )٤(انتهت صالحيتها
  الثالثامللحقاخلطرة الواردة يف 

A4150   نفايات املواد الكيميائية الناجتة عن أنشطة البحث والتطوير أو التدريس غري احملددة
 أو البيئة/ تعرف آثارها على صحة اإلنسان وأو اجلديدة واليت ال/و

A4160   الحظ البند املدخل ذا الصلة (الكربون املنشط املستعمل غري املدرج يف القائمة باء
  ).B2060يف القائمة باء 

  التقنية من املبادئ التوجيهية ألف-الثاين  الفرع أنظروللحصول على مزيد من املعلومات   - ٣٥
  .العامة

  )٥(ة استكهوملاتفاقي  -باء 
ينبغي القضاء مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور املنتجة عن عمد واليت تغطي هذه الوثيقة   - ٣٦

واملرفق  ٦ و٣ املادتني والعمل على إدارا بطريقة سليمة بيئياً وفقاً ألحكام،  واستخدامهاإنتاجهاعلى 
  .ألف من اتفاقية استكهومل

                                                
 .ها خالل فترة االستعمال اليت حددها الُمصنعتعين عدم استخدام" انتهت صالحيتها"  )٤(

 .هذا اجلزء ال ينطبق على ثالثي الفينيل متعدد الكلور وثنائي الفينيل متعدد الربوم  )٥(
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متطلبات حمددة فيما ") مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور("لثاين ، اجلزء ايبني املرفق ألف  - ٣٧
  :على النحو التايلوذلك يتعلق مبركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور 

  يقوم كل طرف"
فيما يتعلق بالقضاء على استخدام مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور املوجودة يف   )أ(
حبلول ) مثل احملوالت، واملكثفات، واألوعية األخرى احملتوية على كميات من املواد السائلة(املعدات 

  :ت التالية، رهناً باستعراض ذلك من قِبل مؤمتر األطراف، باختاذ إجراءات وفقاً لألولويا٢٠٢٥عام 
بذل جهود متسمة بالتصميم لتحديد ووسم ووقف استخدام املعدات   ‘١’

 يف املائة من مركبات ثنائي الفينيل متعدد ١٠احملتوية على نسبة تزيد على 
   لترات؛٥الكلور وبأحجام تزيد على 

بذل جهود تتسم بالتصميم لتحديد ووسم ووقف استخدام املعدات احملتوية   ‘٢’
 يف املائة ٠,٠٠٥نائية الفينيل متعدد الكلور بتركيز يزيد على على مركبات ث

  ؛ات لتر٥وبأحجام تزيد على 
السعي إىل حتديد ووقف استخدام املعدات احملتوية على مركبات ثنائي   ‘٣’

 يف املائة وبأحجام تزيد على ٠,٠٠٥الفينيل متعدد الكلور بتركيز يزيد على 
  . لتر٠,٠٥

، بالتدابري التالية للتقليل من )أ(ع األولويات الواردة يف الفقرة النهوض، مبا يتماشى م  )ب(
  :حاالت التعرض واألخطار النامجة عن استخدام املركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور والتحكم فيه

عدم االستخدام إال يف معدات سليمة حمكمة وإال يف مناطق ميكن فيها   ‘١’
  األدىن ومعاجلته سريعاً؛خفض خطر إطالقها يف البيئة إىل احلد 

  عدم االستخدام يف مناطق مرتبطة بإنتاج أو جتهيز األغذية أو األعالف؛  ‘٢’
القيام عند االستخدام يف مناطق آهلة بالسكان وفيها مدارس ومستشفيات،   ‘٣’

باختاذ كل التدابري املعقولة للحماية من حدوث خلل كهربائي ميكن أن 
هذه املعدات بصورة منتظمة للكشف يؤدي إىل اندالع حريق، وبفحص 

  .عن احتماالت التسرب
، كفالة عدم تصدير أو استرياد املعدات احملتوية ٣ من املادة ٢برغم أحكام الفقرة   )ج(

، إال لغرض اإلدارة )أ(على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، وفق املشروح يف الفقرة الفرعية 
  السليمة بيئياً للنفايات؛

ثناء ما يلزم لعمليات الصيانة والتصليح، عدم السماح باستعادة سوائل يزيد باست  )د(
 يف املائة لغرض إعادة االستخدام يف ٠,٠٠٥حمتواها يف املركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور عن 

  معدات أخرى؛
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بذل جهود متسمة بالتصميم من شأا أن تؤدي إىل اإلدارة السليمة بيئياً للسوائل   )ه(
توية على مركبات الفينيل متعدد الكلور واملعدات امللوثة ا واحملتوية علي املركبات ثنائي الفينيل احمل

، وذلك يف أقرب وقت ٦ من املادة ١ يف املائة، وفقاً للفقرة ٠,٠٠٥متعدد الكلور مبحتوى يزيد على 
  ، رهناً باستعراض مؤمتر األطراف؛٢٠٢٨ممكن على أال يتجاوز ذلك عام 

، السعي إىل حتديد مواد أخرى امللحقيف اجلزء األول من هذا ‘ ٢’الً من املالحظة بد  )و(
مثل أغلفة الكوابل، ( يف املائة من مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور ٠,٠٠٥حتتوي على أكثر من 

  ؛٦ من املـادة ١وإدارا، وفقاً للفقرة ) مركبات السد واإلغالق احملكم والطالءات
تقرير عن التقدم احملرز يف إزالة املركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة كل تقدمي   )ز(

  ".١٥مخس سنوات، عمالً باملادة 
 من املبادئ التوجيهية التقنية  باء–ثانياً  الفرع أنظر ،للحصول على املزيد من املعلومات  - ٣٨
  .العامة

  )٦(التعاون مع اتفاقية بازلقضايا ختص اتفاقية استكهومل حتتاج إىل تناوهلا ب  -ثالثاً 

  احملتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة  -ألف 
 للمحتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة بالنسبة ملركبات ثنائي الفينيل التعريف املبدئي  - ٣٩

من  ألف - من املعلومات يرجى الرجوع إىل الفرع الثالث وملزيد. )٧(كغ/مغ٥٠: متعدد الكلور هو
  .التقنية العامةاملبادئ التوجيهية 

  مستويات التدمري أو التحويل النهائي  -باء 
 يرجى الرجوع إىل الفرع الثالث  النهائي،لتحديد املبدئي ملستويات التدمري والتحويلل بالنسبة  - ٤٠
  . العامة ألف من املبادئ التوجيهية التقنية-

  الطرق اليت متثل التخلص السليم بيئياً  -جيم 
  .املبادئ التوجيهية التقنية العامةيف الفصل رابعاً أدناه والفرع رابعاً زاي من  الفرع زاي أنظر  - ٤١

                                                
  .هذا القسم ال ينطبق على ثالثي الفينيل متعدد الكلور وثنائي الفينيل متعدد الربوم  )٦(
 .حمددة طبقاً للمنهجيات الوطنية أو الدولية  )٧(
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 (ESM) بشأن اإلدارة السليمة بيئياً هاتيتوج  -رابعاً 

  اعتبارات عامة  -ألف 

  اتفاقية بازل  - ١
بادئ توجيهية تقنية على  لتعزيز اإلدارة السليمة بيئياً إعداد وتعميم ماألساسيةمن الوسائل   - ٤٢

 ١ - ألف - الفرع رابعاً أنظر ،وملزيد من املعلومات. غرار هذه الوثيقة واملبادئ التوجيهية التقنية العامة
  .من املبادئ التوجيهية التقنية العامة

ينبغي لألطراف اليت ختطط أو تستعرض برناجماً وطنياً لإلدارة السليمة بيئياً التشاور بشأن عدة   - ٤٣
إعداد خطة وطنية سليمة بيئياً للمعدات امللوثة "أمور من بينها وثيقة التوجيه التابعة التفاقية بازل بعنوان 

  .(UNEP 2003a) "دليل التدريب: بثنائي الفينيل متعدد الكلور وملركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور
  اتفاقية استكهومل  - ٢

ال يرد هلا تعريف يف اتفاقية استكهومل، ومع ذلك فإن الطرق " اإلدارة السلمية بيئياً"إن عبارة   - ٤٤
السليمة بيئياً للتخلص من النفايات اليت تتكون من، أو حتتوي على أو امللوثة مبركبات ثنائي الفينيل 

  .متعدد الكلور حيددها مؤمتر األطراف بالتعاون مع اهليئات املختصة التابعة التفاقية بازل
التوجيه املؤقت للوثائق لوضع خطة تنفيذ وطنية التفاقية "ن تطلع على ينبغي لألطراف أ  - ٤٥

  .(UNEP 2003b) "استكهومل

  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  - ٣
للحصول على معلومات عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية واإلدارة السليمة بيئياً يرجى   - ٤٦

  .ة من املبادئ التوجيهية التقنية العام٣- ألف -الرجوع إىل الفرع رابعاً 

  إطار تشريعي وتنظيمي  -باء 
ينبغي لألطراف يف اتفاقييت بازل واستكهومل حبث الضوابط الوطنية واملعايري والتدابري القطرية   - ٤٧

بات مبركمبا يف ذلك ما يتعلق باإلدارة السلمية بيئياً للنفايات اليت تتكون من، أو حتتوي على أو امللوثة 
  . حياهلما والتزاماااالتفاقيتنيوذلك لضمان اتساقها مع أحكام ثنائي الفينيل متعدد الكلور 

إن عناصر اإلطار التنظيمي الذي ينطبق على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، وثالثي   - ٤٨
  :الفينيل متعدد الكلور، وثنائي الفينيل متعدد الربوم ميكن أن تشتمل على ما يلي

  ؛) ومعايري للجودة البيئيةاخلاصة باإلطالقاتحتدد احلدود (تشريعات حلماية البيئة   )أ(
مركبات ) من أجل االستخدام(فرض احلظر على تصنيع وبيع واسترياد وتصدير   )ب(

  ثنائي الفينيل متعدد الكلور ومركبات ثالثي الفينيل متعدد الكلور وثنائي الفينيل متعدد الربوم؛
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تخلص التدرجيي بالنسبة ملركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور اليت تظل يف مواعيد ال  )ج(
  اخلدمة أو يف املخازن أو مدرجة بالقوائم؛

  املواد اخلطرة وشروط نقل النفايات؛  )د(
  مواصفات احلاويات، واملعدات وحاويات املواد السائبة ومواقع التخزين؛  )ه(
 العيينات بالنسبة ملركبات ثنائي الفينيل مواصفات الطرق املقبولة للتحليل وأخذ  )و(

  متعدد الكلور وثالثي الفينيل متعدد الكلور وثنائي الفينيل متعدد الربوم؛
  اشتراطات مرافق إدارة النفايات والتخلص منها؛  )ز(
سياسات احلكومية املقترحة، اشتراطات عامة لإلخطار العام واستعراض اللوائح وال  )ح(
  لتراخيص، ومعلومات اجلرد وبيانات االنبعاثات القطرية؛ االعتماد، واوشهادات
  اشتراطات لتحديد املواقع امللوثة وعالجها؛  )ط(
  اشتراطات صحة وسالمة العمال؛  )ي(
 قوائم اجلردمنع النفايات وتدنيتها ووضع ألمور مثل (ضوابط تشريعية حمتملة أخرى   )ك(

  ).االت الطوارئحلواالستجابة 
وإىل ( الزمين للتخلص التدرجيي من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور قيتالتو حتديد لعل  - ٤٩

 اهتمامكون أكرب مصدر سي) حد أقل، مركبات ثالثي الفينيل متعدد الكلور وثنائي الفينيل متعدد الربوم
 شكل ما من أشكال األطر على اعتبار أن معظمها لديه بالفعل بالنسبة ملعظم البلدان ملحتشريعي 

  .ريعية اليت تتعامل مع مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلورالتش
 باء من املبادئ التوجيهية التقنية - الفرع رابعاً أنظروللحصول على مزيد من املعلومات،   - ٥٠
  .العامة

  منع وتدنية النفايات  -جيم 
ستهدف اتفاقية تناصر كل من اتفاقية بازل واتفاقية استكهومل منع النفايات وتدنيتها بينما ت  - ٥١

وينبغي إخراج . استكهومل مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور من أجل التخلص التدرجيي الكامل منها
مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور وثالثي الفينيل متعدد الكلور وثنائي الفينيل متعدد الربوم من 

  .اخلدمة والتخلص منها بأسلوب سليم بيئياً
كميات النفايات احملتوية على هذه املركبات عن طريق عزل وفصل مصادرها من ينبغي تدنية   - ٥٢

فمثالً ميكن ملركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور . أجل منع امتزاجها بروافد النفايات األخرى أو تلوثها
اد املوجودة يف املعدات الكهربائية، ويف مواد الطالء، ويف األرضيات املستخدمة للراتنجات، ويف مو

 ما مل يتم اهلدماإلغالق احملكم، ويف وحدات الطالء الالمع احملكم أن تلوث كميات كبرية من نفايات 
  .اهلدمفصلها قبل عملية 
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 مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور يزيد على حتتوي على حمتوى منإن عملية مزج نفايات   - ٥٣
 الثابتة مع مادة أخرى فقط لغرض توليد مزيج املقدار احملدد للمحتوى املنخفض من امللوثات العضوية

ذي حمتوى من امللوثات العضوية الثابتة يقل عن احملتوى املنخفض املُعرف للملوثات العضوية الثابتة ليس 
ومع ذلك فإن مزج املواد قبل معاجلة النفايات قد يكون ضرورياً ألجل زيادة . بالطريقة السليمة بيئياً
  .كفاءة عملية املعاجلة

 جيم من املبادئ - والفرع رابعاً ٦ الفقرة أنظروللحصول على مزيد من املعلومات،   - ٥٤
  .التوجيهية التقنية العامة

   اجلردقوائماهلوية وإعداد حتديد   -دال 

  اهلويةحتديد   - ١
ظلت مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ومركبات ثالثي الفينيل متعدد الكلور ومركبات   - ٥٥

  :واضع من بينهاعدد من املفينيل متعدد الربوم توجد تارخيياً يف ثنائي ال
، منظمات الفولت، املفاتيح الكهربائيةاحملوالت، املكثفات، : املرافق الكهربائية  )أ(

  ، والكابالت؛مصابيح اإلضاءة الكاحبةواصم الدارات، ق
 مصابيحدارات،  القواصماحملوالت، املكثفات، منظمات الفولت، : املرافق الصناعية  )ب(
   وأجهزة إمخاد احلريق؛اهليدروليكية، سوائل نقل احلرارة، السوائل  الكاحبةاإلضاءة

   الدارات؛وقواصماحملوالت، املكثفات، منظمات الفولت : نظُم السكك احلديدية  )ج(
وأسالك ملفات  ووضع اهليدروليكيةالسوائل : عمليات التعدين يف جوف األرض  )د(

  ؛موصلة أرضية
 اهليدروليكيةاحملوالت، املكثفات، منظمات الفولت، السوائل : املنشآت العسكرية  )ه(

  وأجهزة إمخاد احلريق؛
 ونظم  الكاحبة اإلضاءةمصابيح الدارات، مقواصاملكثفات، : التجارية/املباين السكنية  )و(

  إمخاد احلريق؛
 وقواصمكثفات ، امل الكاحبة اإلضاءةمصابيح، التفريغاملضخات : خمتربات البحوث  )ز(
  الدارات؛

، مكثفات  الكاحبة اإلضاءةمصابيح، التفريغمضخات : مصانع تصنيع اإللكترونيات  )ح(
   الدارات؛وقواصم

   املياه من اآلبار؛رفع وحمركات التفريغمضخات : مرافق التخلص من املياه املستعملة  )ط(
  .زيت معاد استخدامه: حمطات خدمة السيارات  )ي(
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 قد ال يكونوا قادرين على حتديد طبيعة النفاية الفنيني ذي اخلربة حىت هنالحظ أن أن وينبغي  - ٥٦
. حتكاماً إىل ظاهرها أو من العالمات املوضوعة عليها أو قطعة املعدات االعبوةالسائلة أو املادة أو 

بقاً لنوع فاملعدات املستخدمة لثنائي الفينيل متعدد الكلور مثالً مل تكن توضع عليها عالمات مميزة ط
وقد يتمكن املفتشون ذوو اخلربة من حتديد احملتويات األصلية . السائل الكهرنافذي الذي حتتوي عليه

عن طريق معلومات أخرى موضوعة على اللوحة اليت حتمل االسم وذلك باستخدام كتيبات اإلرشاد 
حملتوية على ثنائي الفينيل متعدد  ثنائي الفينيل متعدد الكلور واملواد ا هويةاملبادئ التوجيهية لتحديدمثل 

  .باجلهة املصنعة أو عن طريق االتصال (UNEP 1999) الكلور
 مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، ومركبات ثالثي الفينيل متعدد الكلور  هويةعند حتديد  - ٥٧

الواردة يف الفرع وثنائي الفينيل متعدد الربوم فإن املعلومات عن اإلنتاج واالستخدام وأنواع النفايات 
  . باء من هذا التقرير قد تكون مفيدة–أوالً 
  من املبادئ التوجيهية التقنية١ – دال – الفرع رابعاً أنظرللحصول على مزيد من املعلومات،   - ٥٨
  .العامة

   اجلردإعداد قوائم  - ٢
مركبات ، و ثنائي الفينيل متعدد الكلور جلميع مركباتةجرد كاملقائمة  املتعذر وضعمن   - ٥٩

 اإلنتشارية الطبيعةثالثي الفينيل متعدد الكلور وثنائي الفينيل متعدد الربوم لسبب رئيسي هو 
يف األجزاء  اللهب ومثبطاتمثل األحبار، وامللدنات، والطالء، (هذه املواد الكيميائية ستخدامات ال

  ). ويف مواد التشحيمالصغرية
 من املبادئ التوجيهية ٢ - دال – الفرع رابعاً نظرأوللحصول على املزيد من املعلومات،   - ٦٠

  .التقنية العامة
  ينات، والتحليل والرصد العأخذ  -هاء 

 هاء من املبادئ التوجيهية –للحصول على معلومات عامة يف هذا الصدد، أنظر الفرع رابعاً   - ٦١
  .التقنية العامة

  ناتإعداد العي  - ١
 من املبادئ ١ – هاء –نات، أنظر الفرع رابعاً للحصول على معلومات عن أخذ العي  - ٦٢

  .التوجيهية التقنية العامة
 لتحليل مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ذات األمهية اخلاصة أنواع املصفوفات وتشمل  - ٦٣
  :نيل متعدد الربومثالثي الفينيل متعدد الكلور وثنائي الفيو

تعدد الكلور وثالثي الفينيل متعدد سائل يتكون من ثنائي الفينيل م(أسكاريل   )أ(
  من احملوالت أو من املعدات األخرى أو من ختزين املواد السائبة؛) الكلور
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الزيت املعدين من احملوالت امللوثة مبركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور يف التخزين   )ب(
  السائب؛

لوقود والسوائل ، وأنواع ااملستعملة والزيوت املستعملة األخرىت احملركات وزي  )ج(
  العضوية؛

  ؛)مركبات ثنائي الفينيل متعدد الربوم (نشوب احلرائقومثبطات مواد إمخاد النريان   )د(

  التحليل  - ٢
 من املبادئ التوجيهية ٢ – هاء –للحصول على معلومات بشأن التحليل، أنظر الفرع رابعاً   - ٦٤

  .التقنية العامة
متعدد الكلور، قد يكون هناك اهتمام خاص بتحديد مركبات وبالنسبة ملركبات ثنائي الفينيل   - ٦٥

، ينبغي تطبيق الطرق املعتمدة دولياً وللقيام بذلك. شاة للديوكسيناتثنائي الفينيل متعدد الكلور امل
  .ثنائي برتو فيوران متعدد الكلور/ راديوكسني متعدد الكلور بارالتحليل مركبات ثنائي برتو

جد جمموعات اختبار لتحديدكم مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور يف وألغراض الفرز، تو  - ٦٦
 ضرورةفإذا كانت النتائج سلبية، ال ). تستند إىل التحديد املناعي أو حتديد الكلور(الزيوت والتربة 

وإذا كانت النتائج إجيابية، فيجب إجراء حتليل كيميائي . جراء حتليل لثنائي الفينيل متعدد الكلورإل
  .دي أو ينظر إىل النفاية على أا نفاية حتتوي على أو ملوثة مبركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلورتأكي

  الرصد  - ٣
 إدارة النفايات اليت تتكون من، أو حتتوي على أو ملرافقينبغي تنفيذ برامج الرصد بالنسبة   - ٦٧
ل متعدد الكلور ومركبات ثنائي لوثة مبركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ومركبات ثالثي الفينيامل

 من املبادئ ٣ - هاء -الفرع رابعاً ، أنظر وللحصول على مزيد من املعلومات. الفينيل متعدد الربوم
  .التوجيهية التقنية العامة

  النقل والتخزينو ووضع بطاقات العبوة والتعبئة واجلمع املناولة  -واو 
 اجلمع، التعبئة، وضع بطاقات تعريف العبوة، للحصول على معلومات عامة بشأن املناولة،  - ٦٨

  .النقل والتخزين، أنظر الفقرة األوىل من الفرع واو من املبادئ التوجيهية التقنية العامة

  املناولة  - ١
 من املبادئ التوجيهية ١ – واو –للحصول على معلومات بشأن التحليل، أنظر الفرع رابعاً   - ٦٩

  .التقنية العامة
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  اجلمع  - ٢
إن جزءاً كبرياً من الكمية اإلمجالية الوطنية املوجودة من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور   - ٧٠

وثالثي الفينيل متعدد الكلور وثنائي الفينيل متعدد الربوم قد توجد متفرقة بكميات صغرية لدى 
سنت احملتوية  الفلورياإلضاءة الكاحبة مصابيحمثالً يف صورة (أصحاب أعمال صغار وأصحاب منازل 

على ثنائي الفينيل متعدد الكلور، واألجهزة الكهربية الصغرية األخرى، ومباٍدالَت احلرارة والسخانات 
احملتوية على ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو ثالثي الفينيل متعدد الكلور يف صورة سوائل، وثنائي الفينيل 

 صغرية وخمزوناتعية صغرية من املنتجات النقية متعدد الربوم يف أجهزة إلمخاد احلريق، ويف صورة أو
فمثالً يتطلب املوقف . ومن الصعب بالنسبة حلائزي الكميات الصغرية التخلص من هذه املواد). منها

 اللوجيستية اليت قد متنع أو التنظيمي منهم أن يسجلوا هذه املواد على أساس منشأ النفاية واالعتبارات
، كما أن تكاليف ) يف جوار سكينأو إتاحة ذلك أي نفاية صناعية جبمع كأال يسمح مثالً (مجعهاط تثب

وينبغي للحكومات الوطنية واإلقليمية والبلدية أن تبحث إنشاء حمطات مجع . ذلك قد تكون باهظة
 النقل الفردي وترتيبات التخلص أعباءهلذه الكميات الصغرية حبيث ال يتجشم حائزو الكميات الصغرية 

  .وحدهم
مستودعات اجلمع بالنسبة للنفايات اليت تتكون من، أو حتتوي على أو و  ترتيباتينبغي جلميع  - ٧١
أن لوثة مبلوثات ثنائي الفينيل متعدد الكلور وثالثي الفينيل متعدد الكلور وثنائي الفينيل متعدد الربوم امل

  .منفصلة عن أماكن مجيع النفايات األخرىتكون 
تودعات اجلمع هذه مرافق للتخزين طويل األجل بالنسبة للنفايات من الضروري أال تصبح مس  - ٧٢

اليت تتكون من، أو حتتوي على أو ملوثة مبركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، مركبات ثالثي الفينيل 
حيث أن خطر اإلضرار بالبيئة وبصحة اإلنسان . متعدد الكلور، مركبات ثنائي الفينيل متعدد الربوم

كبرية من النفايات حىت ولو مت ختزينها بصورة سليمة، منه بالنسبة لكميات ال للكمياتأعلى بالنسبة 
  .قليلة مبعثرة يف منطقة واسعة

 من املبادئ التوجيهية التقنية ٢ - واو -٤ الفرع أنظرللحصول على املزيد من املعلومات،   - ٧٣
  .العامة

  التعبئة  - ٣
 ةلوثة مبركبات ثنائي الفينيل متعدداملأو حتتوي على أو لنفايات اليت تتكون من تعبئة اينبغي   - ٧٤

 مالئمةبصورة  الربوم ة الكلور أو مركبات ثنائي الفينيل متعددةالكلور، مركبات ثالثي الفينيل متعدد
  :قبل التخزين أو النقل

 أو أي عبوات وينبغي وضع النفايات السائلة يف براميل صلب حمكمة اإلغالق  )أ(
  ؛معتمدة أخرى
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 اليت تكون من نوعية حمددة العبواتوغالباً ما حتدد اللوائح اليت حتكم النقل أنواع   )ب(
التخزين العبوات املستخدمة يف  فإن وبناء عليه،). ، ومبطنة باإلبوكس١٦لصلب سمك  امصنوعة من(

   ميكن نقلها يف املستقبل؛على اعتبار أنهينبغي أن تفي مبتطلبات النقل 
ملعدات الكبرية، اليت مت تفريغها كما هي أو أن توضع داخل حاوية اأن حتزن ن ميك  )ج(

أو داخل لفة ثقيلة من البالستيك ) برميل خشيب يوضع داخله الربميل الصلب احملتوي على النفاية(كبرية 
  ب؛ تسرة من حدوثخشي

براميل ومعها واء مت تفريغها أو مل يتم داخل صغرية من املعدات، سالقطع الوضع ت  )د(
، طاملا أن هناك الربميل  نفس من القطع الصغرية من املعدات داخل كبريوميكن وضع عدد. ادة ماصةم

وميكن شراء مواد اإلدمصاص السائبة من موردي .  داخل الربميل كافياً من املادة املاصة موجوداًمصدراً
  زازي؛و الفريميكواليت أو اخلس احل استخدام نشارة اخلشب أ أيضاًمواد األمان، وميكن

 بواسطة الرافعة املشعبةميكن وضع الرباميل واملعدات فوق منصات خشبية لنقلها   )ه(
  .وينبغي ربط املعدات والرباميل إىل املنصات اخلشبية قبل نقلها. وللتخزين

 من املبادئ التوجيهية التقنية ٣ - واو -٤ الفرع أنظرللحصول على املزيد من املعلومات،   - ٧٥
  .العامة

  ع بطاقات التعريفوض  - ٤
ينبغي وضع بطاقات تعريف واضحة على مجيع احلاويات واملعدات احملتوية على أو امللوثة   - ٧٦

مبركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، مركبات ثالثي الفينيل متعدد الكلور أو مركبات ثنائي الفينيل 
. احلاوية حتتوي تفاصيل املعدة أو  بطاقة للتحذير باألخطار وبطاقة أخرىتشملمتعدد الربوم، على أن 

، ) من املعدات أو حجم السائلالعدد الدقيق (املعدة أو احلاويةتشمل التفاصيل حمتويات ينبغي أن و
 واسم ورقم اهلاتف اخلاص بالشخص  واسم موقع املنشأ األصلي للنفاية مما يسمح تتبعهاونوع النفاية

  .املسؤول
  . من املبادئ التوجيهية التقنية العامة٤ – واو –لفرع رابعا وملزيد من املعلومات، أنظر ا  - ٧٧

  النقل  - ٥
 من املبادئ التوجيهية التقنية ٥ - واو -٤للحصول على املزيد من املعلومات، أنظر الفرع   - ٧٨
  .العامة

  التخزين  - ٦
دد الكلور وعلى الرغم من أن الكثري من البلدان قد اعتمدت لوائح لتخزين ثنائي الفينيل متع  - ٧٩
 مبادئ توجيهية خاصة بتخزينها، فإن معظمها ليس لديه لوائح خاصة أو مبادئ توجيهية وضعتأو 

ومع ذلك، ميكن . خاصة تتعلق بتخزين ثالثي الفينيل متعدد الكلور أو ثنائي الفينيل متعدد الربوم
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السمية لثالثي الفينيل  درجة أن اخلواص وعلى اعتبار متماثلةافتراض أن تدابري التخزين جيب أن تكون 
وعلى الرغم من تفاوت املمارسات املوصى ا من . متعدد الكلور وثنائي الفينيل متعدد الربوم متشاة

  .بلد إىل بلد فإن هناك الكثري من العناصر املشتركة يف التخزين اآلمن هلذه النفايات
 من املبادئ التوجيهية التقنية ٦ -و  وا- الفرع رابعاً أنظرللحصول على املزيد من املعلومات،   - ٨٠
  .العامة

  التخلص السليم بيئياً  -زاي 

  املعاجلة املسبقة  - ١
 قبل تدمريها  فقطوفيما يتعلق خبفض احلجم، ينبغي القيام بعملية قطع وطحن املكثفات  - ٨١

  .مباشرة يف مرفق خمصص
ن املبادئ  م١ – زاي –بعاً وملزيد من املعلومات بشأن املعاجلة املسبقة، أنظر الفرع را  - ٨٢

  .التوجيهية التقنية العامة

   وطرق التحويل النهائيالتدمري  - ٢
 من املبادئ التوجيهية ٢ - زاي – الفرع رابعاً للحصول على معلومات يف هذا الصدد، أنظر  - ٨٣

  .التقنية العامة

  ل بيئياً التدمري أو التحويل النهائي اخليار املفضيكونطرق ختلص أخرى عندما   - ٣
 من املبادئ التوجيهية ٣ - زاي –الفرع رابعاً للحصول على معلومات يف هذا الصدد، أنظر   - ٨٤

  .التقنية العامة

  طرق ختلص أخرى عندما يكون حمتوى امللوثات العضوية الثابتة منخفضاً  - ٤
 التوجيهية  من املبادئ٤ - زاي –الفرع رابعاً للحصول على معلومات يف هذا الصدد، أنظر   - ٨٥

  .التقنية العامة

   املواقع امللوثةمعاجلة  -حاء 
من املبادئ التوجيهية التقنية  حاء - الفرع رابعاً للحصول على معلومات يف هذا الصدد، أنظر  - ٨٦

  .العامة
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  الصحة والسالمة  -طاء 
تنطوي يت للحصول على مزيد من املعلومات، مبا يف ذلك معلومات عن التمييز بني احلاالت ال  - ٨٧

 طاء من املبادئ التوجيهية التقنية – واحلاالت ذات املخاطر األقل، أنظر الفرع رابعاً على خماطر أكرب
  .العامة

  أكربذات خماطر حاالت   - ١
 طاء من –للحصول على املعلومات عن احلاالت ذات املخاطر األعلى، أنظر الفرع رابعاً   - ٨٨

ثنائي الفينيل متعدد ب خاصة أكرب تشتمل على خماطر  قدإن املواقف اليت. املبادئ التوجيهية التقنية العامة
  :الكلور وثالثي الفينيل متعدد الكلور وثنائي الفينيل متعدد الربوم قد تشتمل على

  أو قواصم الدارات أو املكثفات اليتأو متعددةغرف كهربائية ا حموالت كبرية   )أ(
  تستخدم ثنائي الفينيل متعدد الكلور؛

اليت تستخدم فيها أو جتري فيها عمليات صيانة حملوالت أو قواصم الدارات املواقع   )ب(
  .أو معدات هيدروليكية حتتوي على ثنائي الفينيل متعدد الكلور

  احلاالت ذات املخاطر األقل  - ٢
  من املبادئ٢ - طاء –، أنظر الفرع رابعاً  عن املواقف األقل خطراًللحصول على املعلومات  - ٨٩

 وميكن للمواقف ذات املخاطر األقل واخلاصة مبركبات ثنائي الفينيل متعدد .التوجيهية التقنية العامة
  :الكلور أو ثالثي الفينيل متعدد الكلور أو ثنائي الفينيل متعدد الربوم أن تشتمل على

املواقف اليت تشتمل فقط على نواتج أو أصناف تشتمل على أو ملوثة مبركبات ثنائي   )أ(
مثل مصابيح اإلضاءة الكاحبة احملتوية على (لفينيل متعدد الكلور بكميات صغرية أو تركيزات منخفضة ا

  ؛)مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور يف تركيبات املصابيح الفلورية
احملوالت الكهربائية أو معدات أخرى ذات مستوى منخفض من الزيت املعدين   )ب(

  ؛الكلورلوث بثنائي الفينيل متعدد امل
كمثبطات (السلع االستهالكية احملتوية على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الربوم   )ج(

  ).للهب

  االستجابة للطوارئ  -ياء 
 كبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور للطوارئ بالنسبة ملرأن يكون هناك خطط لالستجابةينبغي   - ٩٠
يف اليت و يتم نقلها واليتخزونة ، واملاملستخدمةلكلور ثنائي الفينيل متعدد الربوم وثالثي الفينيل متعدد او

من  ياء - مزيد من املعلومات بشأن خطط االستجابة للطوارئ يف الفرع رابعاً ويرد. موقع التخلص
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إعداد خطة وطنية سليمة بيئياً لثنائي الفينيل متعدد الكلور "يف مطبوع و ملبادئ التوجيهية التقنية العامة،ا
  ).أ٢٠٠٣  للبيئةبرنامج األمم املتحدة ("دليل تدريب: ثة بثنائي الفينيل متعدد الكلورواملعدات امللو

  املشاركة اجلماهريية  -كاف 
.  يف اتفاقية بازل أو استكهومل عملية مشاركة مجاهريية مفتوحةأن يكون لدى األطرافينبغي   - ٩١

  .وجيهية التقنية العامة كاف من املبادئ الت– الفرع رابعاً أنظر ،وللمزيد من املعلومات
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   األولاملرفق
رادفات واألمساء التجارية ملركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، مركبات ثالثي الفينيل تامل

  متعد الكلور ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الربوم
  )٨(بعض املرادفات واألمساء التجارية  اسم املادة الكيميائية

 ,Aceclor, Adkarel, ALC, Apirolio (Italy), Arochlor, Arochlors  لكلورمركبات ثنائي الفينيل متعدد ا
Aroclor/Arochlor(s) (US), Arubren, Asbestol, 
Ask/Askarel/Askael, Auxol, Bakola, Biphenyl, Chlophen, 
Chloretol, Chlorextol, Chlorfin, Chlorinal/Chlorinol, Chlorinated 
biphenyl, Chlorinated diphenyl, Chlorobiphenyl, Chlorodiphenyl, 
Chlorphen, Chorextol, Chorinol, Clophen/Clophenharz 
(Germany), Cloresil, Clorinal, Clorphen, Decachlorodiphenyl, 
Delor, Delorene, Diaclor, Dicolor, Diconal, DK, Duconal, 
Dykanol, Educarel, EEC-18, Elaol (Germany), Electrophenyl, 
Elemex, Elinol, Eucarel, Fenchlor (Italy), Fenclor, Fenocloro, 
Gilotherm, Hydol, Hyrol, Hyvol, Inclor, Inerteen, Inertenn, 
Kanechlor (Japan), Kaneclor, Kennechlor, Kenneclor, Leromoll, 
Magvar, MCS 1489, Montar, Nepolin, NoFlamol, No-Flamol, 
Non-Flamol, Olex-sf-d, Orophene, Pheaoclor, Phenochlor, 
Phenoclor (France), Plastivar, Polychlorinated diphenyl, 
Polychlorinated diphenyls, Polychlorobiphenyl, 
Polychlorodiphenyl, Prodelec, Pydraul, Pyraclor, Pyralene 
(France), Pyranol (US), Pyroclor (US), Pyronol, Safe-T-Kuhl, 
Saf-T-Kohl, Saf-T-Kuhl, Santosol, Santotherm (Japan), 
Santovac, Solvol, Sorol, Soval, Sovol (USSR), Sovtol, 
Terphenychlore, Therminal, Therminol, Turbinol 

 ,Aroclor (US), Clophen Harz (W), Cloresil (A,B,100)  مركبات ثالثي الفينيل متعدد الكلور
Electrophenyl T-50 and T60, Kanechlor KC-C (Japan), 
Leromoll, Phenoclor, Pydraul 

 ,Adine 0102, BB-9, Berkflam B10, Bromkal 80, Firemaster BP-6  مركبات ثنائي الفينيل متعدد الربوم
Firemaster FF-1, Flammex B-10, hbb, hexabromobiphenyl, HFO 
101, obb, BB-8 

                                                
 .شاملةليس املقصود بقائمة األمساء التجارية أن تكون   )٨(
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