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mg/kg    تقابل أجزاء من املليون من الكتلة. لكل كيلوغرام) ملليغرامات(ملليغرام  
ppm      املليونيفجزء   
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  مقدمة  - أوالً
  النطاق  - ألف

 ليت انفاياتلل بيئياً من أجل اإلدارة السليمة  إرشاداتتقنيةالة يتوجيهالبادئ تقدم هذه امل  - ١
سباعي الكلور أو  ألدرين أو كلوردان أو ديلدرين أو إندرين أو:  التاليةيدات اآلفاتتتكون من مب
كمادة كيميائية صناعية، كلورو البرتين ريكس أو التوكسافني أو سداسي امل ن أوي البرتوسداسي كلور

ملوثات عضوية ثابتة من مبيدات "املشار إليها باختصار على أا  (أو حتتوي عليها أو ملوثة ا
ملؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل  ٨/١٦و ٧/١٣ و٦/٢٣ و٥/٢٦ و٤/١٧ للمقررات وفقاً") تاآلفا

 الفريق العامل مفتوح مقرراتبشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود؛ و
 ملؤمتر املفوضني ٥رار ـ؛ والق٥/١٢ و٤/١١ و٣/٨ و٢/١٠ و١/٤ - لالتابع التفاقية باز العضوية

 الصادرين عن جلنة التفاوض ٧/٦ و٦/٥ نقررياملوثات العضوية الثابتة؛ والتفاقية استكهومل بشأن املل
احلكومية التابعة التفاقية اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة واملعنية بوضع صك دويل ملزم 

 ينالصادر ٢/٦و ١/٢١- ينقررامل لتنفيذ اإلجراءات الدولية بشأن ملوثات عضوية ثابتة معينة وقانوناً
  .عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل

تغطي املبادئ التوجيهية التقنية مجيع مبيدات اآلفات املدرجة كملوثات عضوية ثابتة يف املرفق   - ٢
) كلوروفينول-٤(،مضاعف ٢-ثالثي كلورو-١،١، ١فات ومبيدات اآل. ألف التفاقية استكهومل

يغطيها املرفق باء التفاقية )  دي دي يت-نيل ثالثي كلورو اإليثانيثنائي الكلور ثنائي الف(اإليثان 
استكهومل بالنظر إىل أمهيتها ملكافحة ناقل املالريا يف الكثري من البلدان املدارية وهي موضع مبادئ 

  ).أ٢٠٠٦برنامج األمم املتحدة للبيئة، (توجيهية تقنية مستقلة 
كمادة كيميائية صناعية حيث أن كلورو البرتين كما تغطي املبادئ التوجيهية التقنية سداسي   - ٣

كمبيد آفات أو كلورو البرتين النفايات املولدة مماثلة بشكل واسع للنفايات اليت تتكون من سداسي 
هلذه املادة باعتبارها مادة كيميائية صناعية بيئياً دارة السليمة وبالتايل فإن اإل. حتتوي عليه أو ملوثة به
  . باعتبارها مبيد آفاتبيئياً مشاة إلدارا السليمة 

وإمنا تغطيه . املنتج عن غري عمدكلورو البرتين ال تغطي هذه املبادئ التوجيهية التقنية سداسي   - ٤
يات اليت تتكون من ثنائي برتو باراديوكسني متعدد الكلور  للنفابيئياًاملبادئ التوجيهية لإلدارة السليمة 

برنامج . (أو ثنائي الفينيل متعدد الكلوركلورو البرتين أو ثنائي برتو فيوران متعدد الكلور أو سداسي 
  ).ب٢٠٠٦األمم املتحدة للبيئة، 

تقنية عامة لإلدارة مبادئ توجيهية : "ينبغي استخدام هذه الوثيقة باالقتران مع الوثيقة املعنونة  - ٥
املبادئ التوجيهية " (" لنفايات تتكون من، حتتوي على، أو ملوثة مبلوثات عضوية ثابتةبيئياًالسليمة 

 عن وتوفر تلك الوثيقة معلومات أكثر تفصيالً). ج٢٠٠٦برنامج األمم املتحدة للبيئة، ") (التقنية العامة
ة ثابتة من مبيدات اآلفات أو حتتوي عليها أو  عضويتطبيعة وحدوث النفايات اليت تتكون من ملوثا

  .ملوثة ا من أجل األغراض املتعلقة بتعريفها وإدارا
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  الوصف واإلنتاج واالستخدام والنفايات  - باء
  األلدرين  - ١
  الوصف  )أ(

 عندما يكون نقياً )٢-٠٠-٣٠٩: الكيميائيةسجل املستخلصات الرقم يف (يأخذ األلدرين   - ٦
والرتب التقنية بنية مسفوعة إىل غامقة مع رائحة كيميائية معتدلة . ء عدمية الرائحةشكل بلورات بيضا

)Ritter et al. ،١٠، ٤، ٣، ٢، ١ باملائة من ٩٥وحيتوي األلدرين على ما ال يقل عن ). ١٩٩٥ ،
 ثنائي ميثان -٨، ٥- إكسو٤, ١-إندو-أ سادس هيدرو٨، ٨، ٥أ، ٤، ٤، ١سادس الكلور -١١
.  درجة مئوية١٠٤,٥ و١٠٤و جامد أبيض متبلور عدمي الرائحة له نقطة انصهار تبلغ الني؛ وهثالنف

 درجة مئوية؛ ٦٠ إىل ٤٩واأللدرين التقين جامد مسفوع اللون إىل غامق له نقطة انصهار تتراوح بني 
  يف املاء، ويذوب بشكل معتدل يف زيت النفط وثابت بالنسبة للحرارةتقريباًوهو غري قابل للذوبان 

؛ والربنامج الدويل املعين ٢٠٠٢وكالة تسجيل املواد واألمراض السمية، (والقلويات واألمحاض املعتدلة 
بالسالمة الكيميائية والربنامج الدويل املعين مبعلومات السالمة الكيميائية بشأن املواد الكيميائية، بدون 

واأللدرين النقي ثابت عند درجة ). ١٩٧٩ منظمة األغذية والزراعية، -تاريخ؛ ومنظمة الصحة العاملية
 أس ٨ أس هيدروجيين إىل ٤ درجة مئوية ويف نطاق أس هيدروجيين يتراوح بني ٢٠٠< حرارة 

. هيدروجيين؛ بيد أن العوامل املؤكسدة واألمحاض املركزة اجم احللقة غري املكلورة حتت أي ظروف
تكوين البطيء لكلوريد اهليدروجني أثناء واأللدرين غري أكال أو أكال بشكل طفيف للفلزات بسبب ال

أ، ٤، ٤، ١-إكسو-٧، ٦-سادس الكلور-١٠،١٠، ٤، ٣، ٢، ١(واأللدرين والديلدرين . التخزين
الني، رقم التسجيل يف ث ثنائي ميثان النف-٨، ٥-إكسو-٤، ١-إندو-أ مثاين هيدرو٨، ٨، ٧، ٦، ٥

بيدي احلشرات املتصلني ببعضهما امسان شائعان مل) ١-٥٧-٦٠: الكيميائيةسجل املستخلصات 
قاعدة البيانات العاملية إلطالق (ويتحول األلدرين بسهولة إىل ديلدرين يف البيئة . بشكل وثيق كيميائياً

  ).مبيدات اآلفات، هيئة البيئة الكندية، بدون تاريخ
  اإلنتاج  )ب(

. ١٩٤٨ األمريكية يف عام مت ختليق األلدرين للمرة األوىل كمبيد لآلفات يف الواليات املتحدة  - ٧
لقي البنتادين مع ثنائي  لسادس كلورو حDiels-Alderألدر -ومت تصنيع األلدرين بواسطة تفاعل جيلز

 درجة ١٢٠وعادة ما كان التكثيف النهائي يتم عند درجة حرارة . هبتادين-٢،٥-]١. ٢. ٢[سيكلو 
وعادة ما . ين الزائد يزال بواسطة التقطريوكان ثنائي سيكلو اهلبتاد.  وعند الضغط اجلويتقريباًمئوية 

 ١٩٥٠وقد بدأ اإلنتاج التجاري لأللدرين يف عام . كان يتواصل تنقية املنتج النهائي بواسطة البلورة
وكالة تسجيل املواد واألمراض السمية، (واستخدمت املادة يف كافة أحناء العامل حىت أوائل السبعينيات 

 لألمساء التجارية ولإلطالع على قائمة أكثر تفصيالً). د٢٠٠٣لبيئة، ؛ برنامج األمم املتحدة ل٢٠٠٢
واملترادفات، أنظر املرفق األول والفرع دال من الفصل الرابع أدناه بشأن االعتبارات املتصلة 

  .باالحتياطات اليت تتخذ عند استخدام األمساء التجارية يف ممارسات وضع القوائم احلصرية
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  االستخدام  )ج(
 ويستخدم يف كافة أحناء العامل حىت أوائل ١٩٥٠األلدرين يصنع ألغراض جتارية منذ عام ظل   - ٨

السبعينيات ملكافحة آفات التربة مثل دودة الذرة اجلذرية، والدودة السلكية، وسوسة مياه األرز 
ملطاطية كما كان يستخدم حلماية اهلياكل اخلشبية والتغطيات البالستيكية وا). اجلراد الصغري(واجلندب 

؛ ٢٠٠٢وكالة تسجيل املواد واألمراض السمية، (للكوابل الكهربائية وكوابل االتصاالت الالسلكية 
، وصل استخدام الأللدرين يف الواليات ١٩٦٦ويف عام ). ب٢٠٠٢برنامج األمم املتحدة للبيئة، 
  . ميغاغرام٤٧٢٠ إىل ١٩٧٠ ميغاغرام، ولكنه تناقص حبلول عام ٨٥٥٠املتحدة إىل ذروته حيث بلغ 

، ألغت وزارة الزراعة يف الواليات املتحدة مجيع استخدامات األلدرين ١٩٧٠ويف عام   - ٩
 بيئية حادة للنظم اإليكولوجية املائية وبسبب والديلدرين بسبب االنشغال من أا قد تسبب أضراراً

ية يف الواليات املتحدة يف ، شرعت وكالة احلماية البيئ١٩٧١ويف أوائل عام . خواصها املسرطنة احملتملة
. إجراءات اإللغاء اخلاصة باأللدرين والديلدرين، ولكنها مل تأمر بوقف استخدام األلدرين والديلدرين

، أبطل أمر صادر عن اهليئة مبوجب قوة القانون الفيدرايل ملبيدات احلشرات ومبيدات ١٩٧٢ويف عام 
 ا القانون الفيدرايل ملكافحة مبيدات اآلفات لعام الطفيليات ومبيدات القوارض، بالصيغة اليت عدله

احلقن حتت سطح األرض بغرض : ، إلغاء استخدام األلدرين والديلدرين يف ثالث حاالت١٩٧٢
مكافحة النمل األبيض؛ وتغطيس جذور ورؤوس النباتات غري الغذائية؛ واكتساب مقاومة العثة يف 

كما تنطبق معظم املعلومات املذكورة عن األلدرين . ماً مغلقة متاعمليات التصنيع اليت تستخدم نظماً
  .على الديلدرين

  الكلوردان  - ٢
  الوصف  )أ(

مزيج لزج ) ٩-٧٤-٥٧: الكيميائيةسجل املستخلصات رقم التسجيل يف (الكلوردان التقين   - ١٠
 الكلوردان، واهليدروكربونات املكلورة األخرى ايزومرات مركب خمتلف على األقل تشمل ٢٣من 

) الكلوردان-غاما(واملكونات الرئيسية للكلوردان التقين هي الكلوردان االنتقايل . واملنتجات الفرعية
 الكلور تساعي، وسباعي الكلور، و) باملائة٧٠) (كلوردان-ألفا(ومقرن الكلوردان )  باملائة٢٥حوايل (

أكثر مكونات الكلوردان وسباعي الكلور واحد من ). واحد باملائة<(االنتقايل ومقرن تساعي الكلور 
ومقرن . ، هو سائل لزج عدمي اللون أو بلون الكهرمان وله رائحة تشبه رائحة الكلورالتقين نشاطاً

 درجة مئوية والكلوردان االنتقايل النقي نقطة انصهاره ١٠٦الكلوردان النقي له نقطة انصهار تبلغ 
وكالة تسجيل املواد ( ت الضعيفة  درجة مئوية؛ وليسا قابلني لالنصهار يف وجود القلويا١٠٤

؛ ٢٠٠٤، Holoubet et al؛ شبكة اإلرشاد بشأن السميات، بدون تاريخ؛ ١٩٩٤واألمراض السمية، 
الربنامج الدويل املعين مبعلومات السالمة الكيميائية بشأن املواد الكيميائية التابع للربنامج الدويل املعين 

أ؛ منظمة ٢٠٠٢؛ برنامج األمم املتحدة للبيئة، ١٩٩٥،  .Ritter et alبالسالمة الكيميائية، بدون تاريخ؛
  ). ١٩٧٨ منظمة األغذية والزراعة، -الصحة العاملية
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  اإلنتاج  )ب(
 لتشكيل سادس كلورو حلقي  بالكلورين حلقي البنتادينمعاجلةينتج الكلوردان بواسطة   - ١١

وبعد ذلك يتم كلورة الكلوردين . لكلوردينالبنتادين وتكثيف املنتج األخري حبلقي البنتادين لتشكيل ا
؛ ١٩٩٤وكالة تسجيل املواد واألمراض السمية، ( .عند درجة حرارة وضغط مرتفعني إىل كلوردان

  ).د٢٠٠٢برنامج األمم املتحدة للبيئة، 
واملواد اخلام املستخدمة يف عملية التصنيع هي حلقي البنتادين وسادس كلورو حلقي البنتادين   - ١٢

يف . ويتم تصنيع الكلوردان بعملية تفاعل ثنائية اخلطوة. ور أو بعض عناصر الكلورة األخرىوالكل
. ألدر-اخلطوة األوىل، يتفاعل سداسي كلورو حلقي البنتادين مع حلقي البنتادين يف تفاعل ديلز

ادة وامل.  درجة مئوية١٠٠والتفاعل مصدر للحرارة ويتواصل بسهولة عند درجة حرارة تصل إىل زهاء 
ويقال . ويف اخلطوة التالية، يضاف الكلور إىل الرباط املزدوج غري املستبدل. الوسيطة تسمي كلوردين

بأن العديد من عناصر الكلورة، مثل كلوريد السلفوريل والعناصر احلفازة مثل الكلوريد احلديدي، 
خدم يف املمارسة تشكل إضافة تسود على االستبدال، ولكي يظن بأن الكلور وحده هو الذي يست

 عن األمساء التجارية واملترادفات أنظر لالطالع على قائمة أكثر تفصيالً). ١٩٧٩، De Bruin(الفعلية 
املرفق األول، ولالطالع على االعتبارات اخلاصة باالحتياطات اليت تتخذ عند استخدام األمساء التجارية 

  .الفصل الرابع أدناهيف ممارسات وضع القوائم احلصرية، أنظر الفرع دال من 
  االستخدام  )ج(

 للحشرات ، مبيدا١٩٤٥ًيعترب الكلوردان، الذي أدخل إىل األسواق للمرة األوىل يف عام   - ١٣
كما استخدم على نطاق . تالمسي واسع النطاق يستخدم من أجل احملاصيل الزراعية واملروج واحلدائق

؛ ٢٠٠٠، Fielder et al(ها من اآلفات املرتلية واسع يف مكافحة النمل األبيض والصراصري والنمل وغري
وال يزال الكلوردان يستخدم يف الصني كمبيد للنمل األبيض يف ). أ٢٠٠٢برنامج األمم املتحدة للبيئة، 

  ).ب٢٠٠٢برنامج األمم املتحدة للبيئة، (. املباين والسدود
وفيما . ، ألغي االستخدام التجاري للكلوردان يف الواليات املتحدة األمريكية١٩٨٨ويف عام   - ١٤

، كان االستخدام الوحيد والرئيسي للكلوردان هو مكافحة النمل األبيض ١٩٨٨ و١٩٨٣بني عامي 
تخدم الكلوردان هلذا الغرض بشكل أساسي كسائل يسكب أو حيقن حول وقد اس. حتت سطح األرض

وكان الكلوردان يستخدم على نطاق واسع يف وقت ما باالقتران مع سباعي الكلور . أساسات املباين
وكان منط . كمبيد لآلفات ملكافحة احلشرات على شىت أنواع احملاصيل الزراعية وغريها من اخلضروات

 باملائة بواسطة املشتغلني ٣٥يستخدم : يف منتصف السبعينيات على النحو التايلاستخدام الكلوردان 
 باملائة على احملاصيل الزراعية، مبا يف ٢٨مبكافحة اآلفات، النمل األبيض يف أغلب األحوال؛ ويستخدم 

ئة  باملا٧ باملائة من أجل املروج واحلدائق املرتلية؛ ويستخدم ٣٠ذلك الذرة واحلمضيات؛ ويستخدم 
، صدر إشعار إلغاء ائي يطالب بتعليق استخدام ١٩٧٨ويف عام . على الطبقة العشبية ونباتات الزينة

الكلوردان إال يف احلقن حتت سطح األرض ملكافحة النمل األبيض وغمر جذور النباتات غري الغذائية 
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غري الغذائية حبلول عام وألغيت االستخدام الطفيفة للكلوردان يف معاجلة النباتات . وأجزائها العليا
وتناقص استخدام الكلوردان بشكل ملحوظ يف السبعينيات، وألغت وكالة احلماية البيئية يف . ١٩٨٣

وكالة (الواليات املتحدة مجيع االستخدامات خبالف مكافحة النمل األبيض حتت سطح األرض 
  ).١٩٩٤تسجيل املواد واألمراض السمية، 

  الديلدرين  - ٣
  الوصف  )أ(

منتج تقين حيتوي ) ١-٥٧-٦٠: الكيميائيةسجل املستخلصات رقم التسجيل يف (الديلدرين   - ١٥
، ٦، ٥أ، ٤، ٤، ١- إبوسي-٧، ٦- سداسي الكلور-١٠، ١٠، ٤، ٣، ٢، ١ باملائة من ٨٥على 

والديلدرين ). HEOD( ثنائي ميثان النفتالني -،٨، ٥- إكسو-٤، ١-إندو- مثاين هيدرو-أ٨، ٨، ٧
جامد أبيض متبلور له نقطة ) HEOD(وقوامه الرئيسي النقي . مع سليفه األلدرينمتصل عن كثب 

له نقطة انصهار  داكن قليالًوالديلدرين التقين جامد رقاقي .  درجة مئوية١٧٧ -١٧٦انصهار تبلغ 
 يف  يف املاء وقابل للذوبان بشكل طفيفتقريباً  درجة مئوية؛ وهو غري قابل للذوبان متاما١٥٠ًتبلغ 

 النقي ثابت يف القلويات واألمحاض املخففة ولكنه يتفاعل مع األمحاض HEODومركب . الكحول
؛ والربنامج الدويل املعين بالسالمة الكيميائية ٢٠٠٢وكالة تسجيل املواد واألمراض السمية، (القوية 

 بدون تاريخ؛ ومنظمة والربنامج الدويل املعين مبعلومات السالمة الكيميائية بشأن املواد الكيميائية،
  ).١٩٧٥ منظمة األغذية والزراعية، -الصحة العاملية

  اإلنتاج  )ب(
ويتم احلصول على إبوكسدة األلدرين . يتم تصنيع األلدرين بواسطة إبوكسدة األلدرين  - ١٦

أو مع فوق أكسيد ) مما ينتج الديلدرين ومنتج محضي ثانوي(بواسطة التفاعل مع محض فوقي 
وكان محض فوق األستيك ومحض ). مما ينتج الديلدرين واملاء(كسيد تنجسنت حفاز اهليدروجني وأ

وعند استخدام محض فوقي، يتم القيام بتفاعل . فوق البرتويك يستخدمان بصفة عامة كأمحاض فوقية
وعند استخدام فوق . محض الفوسفور اإلبوكسدة بدون حفاز أو حبفاز محضي مثل محض الكربيت أو

وكالة تسجيل املواد (جني، يكون احلفاز بصفة عامة عبارة عن ثالث أكسيد التنجسنت أكسيد اهليدرو
تفصيالً لالطالع على قائمة أكثر ). د٢٠٠٣؛ برنامج األمم املتحدة للبيئة، ٢٠٠٢واألمراض السمية، 

ياطات عن األمساء التجارية واملترادفات، أنظر املرفق األول، ولالطالع على االعتبارات اخلاصة باالحت
اليت تتخذ عند استخدام األمساء التجارية يف ممارسات وضع القوائم احلصرية، أنظر الفرع دال من 

  .الفصل الرابع أدناه
  ) األلدرينأيضاًأنظر (االستخدام   )ج(

كان الديلدرين يستخدم بالدرجة األوىل ملكافحة حشرات التربة، مثل دودة جذر الذرة   - ١٧
كما كان الديلدرين ). أ٢٠٠٢برنامج األمم املتحدة للبيئة، (لسويقات والدودة السلكية ومقصف ا

وكالة تسجيل (يستخدم، وال يزال، يف محاية الصحة العامة مبقاومة العديد من احلشرات ناقلة األمراض 
هلند حمظورين وكان تصنيعه واسترياده يف ا). ٢٠٠٠، Fielder et al؛ ٢٠٠٢املواد واألمراض السمية، 
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لفترة ) مكافحة اجلراد(، ولكن مسح بالتسويق واالستخدام املقيد ٢٠٠١يوليه / متوز١٧خ بأمر مؤر
وقد أبلغ عن استخدام مقيد . سنتني من تاريخ احلظر، أو حىت تاريخ انتهاء الصالحية، أيهما أبكر

  ).ج٢٠٠٢برنامج األمم املتحدة للبيئة، (لأللدرين يف بنغالديش وميامنار ونيبال 
  اإلندرين  - ٤
  الوصف  )أ(

) ٨-٢٠-٧٢: الكيميائيةسجل املستخلصات رقم التسجيل يف  (عندما يكون اإلندرين نقياً  - ١٨
 درجة مئوية؛ ويتحلل عند درجة حرارة ٢٠٠ أبيض له نقطة انصهار تبلغ  متبلوراًفإنه يكون جامداً

يفة وله رائحة واملنتج التقين مسحوق مسفوع بدرجة خف). نقطة الغليان( درجة مئوية ٢٤٥أعلى من 
وهو ثابت يف .  يف املاء، وقابل للذوبان بشكل طفيف يف الكحولتقريباًمميزة؛ وغري قابل للذوبان 

 كمبيد للحشرات يف وجود أمحاض القلويات واألمحاض، ولكنه يتشكل من جديد إىل مادة أقل نشاطاً
وكالة تسجيل املواد (ية  درجة مئو٢٠٠قوية أو عند التعرض لضوء الشمس أو التسخني إىل أعلى من 

؛ والربنامج الدويل املعين بالسالمة الكيميائية والربنامج الدويل املعين ١٩٩٦واألمراض السمية، 
 منظمة -مبعلومات السالمة الكيميائية بشأن املواد الكيميائية، بدون تاريخ؛ ومنظمة الصحة العاملية

  ).١٩٧٥األغذية والزراعية، 
  اإلنتاج  )ب(

يلدرين تنتج بواسطة تفاعل فينيل الكلوريد وسداسي الدل سترييو ايزومراتين عبارة عن اإلندر  - ١٩
كلورو حلقي البنتداين إلنتاج منتج يتم بعدئذ نزع كلور اهليدروجني منه وتكثيفه بواسطة حلقي 

 وعندئذ يتم إبوكسدة هذه املادة الوسيطة بواسطة محض فوق األستيك أو. البنتادين إلنتاج أيسودرين
وتنطوي طريقة إنتاج بديلة على تكثيف سادس كلورو حلقي . محض فوق البرتويك إلنتاج اإلندرين

وكالة تسجيل (م حلقي البنتادين االبنتادين باستخدام األسيتيلني إلنتاج مادة وسيطة لتكثيفها باستخد
  ).د٢٠٠٣؛ برنامج األمم املتحدة للبيئة، ١٩٩٦املواد واألمراض السمية، 

، ١٩٦٢ ميغاغرام من اإلندرين يف الواليات املتحدة األمريكية يف عام ٢٣٤٥ بأنه مت بيع يقدر  - ٢٠
ومل ميكن العثور على تقديرات أحدث . ١٩٧١ ميغاغرام منه يف عام ٤٥٠يف حني أنه مت إنتاج ما دون 

 لسمية، كثرياًة اـوكما هو احلال مع الكثري من املواد الكيميائي.  عن اإلنتاج احمللي من اإلندرينعهداً
 حبقوق امللكية، كما أن من املستحيل حمميةما تكون املعلومات عن إنتاج أو استخدام مبيدات اآلفات 

ومل يكن مثة معلومات متاحة عن إنتاج .  احلصول على تقديرات كمية عن إنتاج اإلندرينتقريباً
ألن اإلندرين ليس أحد املواد " تحدةالقائمة احلصرية إلطالق املواد السمية يف الواليات امل"اإلندرين من 

ومل يكن ألدهيد اإلندرين وكيتون اإلندرين من . الكيميائية اليت يطالب منتجوها باإلبالغ عنها
ويف حني أن . املنتجات التجارية البتة ولكنهما حدثا كشوائب لإلندرين أو كمنتجات للتحلل

 باملائة يف املعهود، فقد تبني أن املواد ٩٨-٩٥ التحضريات التجارية لإلندرين اجلامد كانت نقية بنسبة
تعترب شوائب نذرة يف منتجات ) ألدهيد اإلندرين وكيتون اإلندرين باإلضافة إىل(الكيميائية التالية 
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األلدرين، والديلدرين، واإليسودرين، وسباعي كلورو نوربورنادين وسباعي كلور : اإلندرين التجارية
 ما ميتزج القوام النشط مع واحد أو وكثرياً). اد اخلطرة، بدون تاريخمصرف بيانات املو(نوربورين 

وتشمل املواد احلمالة الكزيلني . أكثر من املذيبات العضوية من أجل التطبيقات يف شكل سائل
؛ برنامج األمم املتحدة ١٩٩٦وكالة تسجيل املواد واألمراض السمية، (واهلكسان واهلكسان احللقي 

عن األمساء التجارية واملترادفات، أنظر املرفق تفصيالً الطالع على قائمة أكثر ل). د٢٠٠٣للبيئة، 
األول، ولالطالع على االعتبارات اخلاصة باالحتياطات اليت تتخذ عند استخدام األمساء التجارية يف 

  .ممارسات وضع القوائم احلصرية، أنظر الفرع دال من الفصل الرابع أدناه
  االستخدام  )ج(

، كمبيد لآلفات ومبيد للقوارض ومبيد ١٩٥١ من عام خدم اإلندرين للمرة األوىل، بدءاًاست  - ٢١
، وحشرة )اجلندب(للطيور ملكافحة مقصف السويقات، والفئران، وفئران احلقول، واجلراد الصغري 

كما استخدم . الثقابة وغريها من اآلفات على القطن وقصب السكر والتبغ وأشجار التفاح والقمح
 مبيد لآلفات على جمامث الطيور، ولكنه مل يستخدم البتة بشكل واسع النطاق كمكسب ملقاومة كعنصر

 عن متاثالته الكيميائية الكثرية مع األلدرين العثة أو يف تطبيقات أخرى يف املناطق احلضرية، رغماً
 ور املهاجرة سبباًوكانت مسية اإلندرين للفئات غري املستهدفة من الطيور اجلارحة أو الطي. والديلدرين

وفيما عدا استخدامه كمادة مسية .  يف إلغاء استخدامه يف الواليات املتحدة كعنصر مبيد لآلفاترئيسياً
، فقد قامت اجلهة املصنعة بإلغاء مجيع االستخدامات ١٩٩١على جمامث الطيور، والذي ألغي يف عام 

 ٦٢٥٠ومن املقدر أنه مت استخدام . ١٩٨٦األخرى لإلندرين يف الواليات املتحدة طواعية يف عام 
وقد أبطلت وكالة احلماية البيئية . ١٩٨٣ يف الواليات املتحدة قبل عام سنوياًكغم من اإلندرين 

 ١٩٩٣ووزارة األغذية والعقاقري يف الواليات املتحدة مجيع التساحمات الغذائية بشأن اإلندرين يف عام 
  ).٢٠٠٠، Fielder et al؛ ١٩٩٦وكالة تسجيل املواد واألمراض السمية، (

  سباعي الكلور  - ٥
  الوصف  )أ(

عبارة ) ٨-٤٤-٧٦: الكيميائيةسجل املستخلصات رقم التسجيل يف (سباعي الكلور النقي   - ٢٢
وسباعي الكلور التقين جامد لني مشعي له .  درجة مئوية٩٦-٩٥عن جامد متبلور له نقطة انصهار تبلغ 

 يف املاء وقابل للذوبان بشكل تقريباًوهو غري قابل للذوبان . ية درجة مئو٧٤ و٤٦نطاق انصهار بني 
 درجة مئوية وكذلك ١٦٠ و١٥٠طفيف يف الكحول؛ وهو ثابت حىت درجات حرارة تتراوح بني 

وال ميكن نزع الكلور منه بسهولة ولكنه عرضة لإلبو . للضوء، ورطوبة اهلواء، والقلويات واألمحاض
؛ والربنامج الدويل املعين بالسالمة الكيميائية ١٩٩٣األمراض السمية، وكالة تسجيل املواد و(أكسدة 

والربنامج الدويل املعين مبعلومات السالمة الكيميائية بشأن املواد الكيميائية، بدون تاريخ؛ ومنظمة 
  ).١٩٧٥منظمة األغذية والزراعية،  -الصحة العاملية
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  اإلنتاج  )ب(
 من أجل االستخدام كمبيد لآلفات يف الواليات املتحدة سجل سباعي الكلور للمرة األوىل  - ٢٣

 بواسطة وينتج سباعي الكلور جتارياً. ١٩٥٣وبدأ اإلنتاج التجاري يف عام . ١٩٥٢األمريكية يف عام 
وتستمر عملية .  باملائة من الطفلة٥ باملائة إىل ٠,٥ن احملتوي على يكلورة اجلذر احلر للكلوردان يف البرت

ويتم حتضري مادة بداية الكلوردان .  جداًبطيءل إىل مثاين ساعات حيث أن معدل التفاعل اإلنتاج ملا يص
وعادة ما تتكون . ألدر لسداسي كلورو حلقي البنتدادين مع حلقي البنتدادين-بواسطة تكثيف ديلز

 باملائة من الشوائب مثل ٢٨ و باملائة من سباعي الكلور٧٢الرتبة التقنية من سباعي الكلور من 
، وكالة تسجيل املواد ١٩٧٩، De Bruin(الكلوردان االنتقايل، ومقرن الكلوردان وتساعي الكلور 

عن األمساء التجارية واملترادفات، أنظر تفصيالً لالطالع على قائمة أكثر ). ١٩٩٣واألمراض السمية، 
ام األمساء التجارية املرفق األول، ولالطالع على االعتبارات اخلاصة باالحتياطات اليت تتخذ عند استخد

  .يف ممارسات وضع القوائم احلصرية، أنظر الفرع دال من الفصل الرابع أدناه
  االستخدام  )ج(

 للنبات سباعي الكلور مبيد آفات جلدي ثابت مع شيء من النشاط التبخريي؛ وليس مسياً  - ٢٤
 إىل ١٩٥٣فترة من وقد استخدم سباعي الكلور على نطاق واسع يف ال. بتركيزاته املبيدة لآلفات

 يف معاجلة التربة والبذور على حد سواء حلماية الذرة، وأعواد القمح الصغرية والذرة البيضاء ١٩٧٤
واستخدم ملكافحة النمل ومقصفات السويقات والريقات والنمل األبيض والتربسة وسوس . من اآلفات

كما استخدم سباعي . لى حد سواءالفاكهة والديدان السلكية يف التربات املزروعة وغري املزروعة ع
وكالة (الكلور على حنو غري زراعي يف تلك الفترة الزمنية ملكافحة النمل األبيض واحلشرات املرتلية 

  ).٢٠٠٠، Fielder et al؛ ١٩٩٦تسجيل املواد واألمراض السمية، 
  كلورو البرتينسداسي   - ٦
  الوصف  )أ(

مركب ) ١-٧٤-١١٨: الكيميائيةتخلصات سجل املسرقم يف ال(كلورو البرتين سداسي   - ٢٥
نقطة (وهو جامد متبلور أبيض . ني حمل دائرة البرتمكلور وحيد احللقة نافذ الرائحة حيل فيه الكلور متاماً

ن ي يف املاء ولكنه قابل للذوبان يف اإلثري والبرتتقريباًغري قابل للذوبان )  درجة مئوية٢٣١الذوبان عند 
وله مكايف ). ١٩٩٤الوطين للعلوم السمية يف الواليات املتحدة األمريكية، الربنامج (والكلوروفورم 

فصل لألوكتني عن املاء مرتفع، وضغط خبار منخفض، وثابت قانون هنري معتدل وقابلية منخفضة 
كما ينبئ به ضغط ( يف املرحلة الغازية تقريباًن بشكل حصري يويوجد سداسي كلورو البرت. لاللتهاب

 باملائة منه جبزيئات يف مجيع الفصول باستثناء فصل الشتاء، حيث تكون ٥تباط أقل من ، مع ار)خباره
  ).١٩٩٨، Cortes et al( باملائة ١٠مستويات االرتباط باجلزيئات أقل من 
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  اإلنتاج  )ب(
ن عند درجة ين عادة بواسطة الكلورة املباشرة للبرتييتم اإلنتاج التجاري لسداسي كلورو البرت  - ٢٦

ومن املسارات األخرى اليت يعتقد بأا .  درجة مئوية على حفاز كلوريد حديد٢٠٠-١٥٠ حرارة
 سداسي كلورو حلقي اهلكسان بواسطة كلوريد السلفوريل أو ايزومراتاستخدمت بدرجة ما كلورة 

حامض كلوروالسلفونيك يف وجود كلوريد احلديد أو حفاز آخر، وتقطري املتخلفات من القطارات 
وكان معظم سداسي كلورو ). ١٩٨٤، Brooks(لناجتة عن إنتاج سداسي كلورو اإليثيلني الثقيلة ا

وكانت هذه املادة . ن املنتج عبارة عن مادة من الرتبة التقنية من أجل االستخدام كمبيد لآلفاتيالبرت
 من وتشمل الشوائب املعروفة يف الرتبة التقنية. ني من سداسي كلورو البرتةباملائ ٩٨حتتوي على 

ن، وعشري كلورو ين، ومخاسي كلورو البرتي ثالثي كلورو البرت-٥، ٤، ٢، ١ن يسداسي كلورو البرت
من ثنائي برتو باراديوكسني متعدد الكلور وثالثي ) ثالثي كلورو وما فوقها(ن ومتجانسات أعلى يالبرت

ومت إنتاج كميات ). ١٩٩٧الربنامج الدويل املعين بالسالمة الكيميائية، (برتو فيوران متعدد الكلور 
ن النقي، من أجل استخدامات صناعية أخرى وكمواد ي كلورو البرتيأصغر، عادة ما تكون من سداس

عن األمساء التجارية تفصيالً لالطالع على قائمة أكثر . كيميائية وسيطة إلنتاج مواد كيميائية أخرى
خلاصة باالحتياطات اليت تتخذ عند واملترادفات، أنظر املرفق األول، ولالطالع على االعتبارات ا

  .استخدام األمساء التجارية يف ممارسات وضع القوائم احلصرية، أنظر الفرع دال من الفصل الرابع أدناه
.  يف الواليات املتحدة األمريكية١٩٤٥ن يف عام يبدأ اإلنتاج الصناعي لسداسي كلورو البرت  - ٢٧

، واهلند واحتاد )تشيكوسلوفاكيا السابقة وأملانيا(وبا ومت إنتاجه بعد ذلك يف كندا واملكسيك وأور
 -١٠٠٠ووصل اإلنتاج العاملي إىل . اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية السابق، ورمبا يف أماكن أخرى

 ١٠٠٠٠ حبلول أوائل السبعينيات، ويعتقد أنه وصل إىل ذروة تبلغ زهاء سنوياً ميغاغرام ٢٠٠٠
، Rippen and Frank؛ ٢٠٠٥، Burber et al(لسبعينيات وأوائل الثمانينيات  يف أواخر اسنوياًميغاغرام 

 مت يف ١٩٧٨ن يف عام ي باملائة من إنتاج سداسي كلورو البرت٨٠ومن املعتقد أن زهاء ). ١٩٨٦
ن نتيجة للقيود اليت فرضت يوتناقص إنتاج سداسي كلورو البرت). ١٩٨٦، Rippen and Frank(أوروبا 

يل  حواسنوياً ميغاغرام ٣٦٠ففي الواليات املتحدة، استخدم .  من السبعينياتدءاًعلى استخدامه ب
 ميغاغرام بواسطة اجلهات الثالث املنتجة له يف الواليات املتحدة ٣٠٠ ـ، ومت إنتاج ما يقدر ب١٩٦٠
دة يف وكان إنتاج الواليات املتح). ١٩٧٩الوكالة الدولية للبحوث املعنية بالسرطان،  (١٩٧٣يف عام 

ن بأقصى يوأنتج سداسي كلورو البرت). ١٩٩٨، SMOC Mexico( ميغاغرام ٤٥٤ يبلغ ١٩٧٧عام 
 ٣٩٠٠٠ يف املكسيك يف السبعينيات ليصل جمموع إنتاجه سنوياً ميغاغرام ٣٥٠٠معدل له ويبلغ 

وقد استخدم معظم ). ١٩٩٨،SMOC Mexico (١٩٩١ واية اإلنتاج يف ١٩٧٠ميغاغرام فيما بني 
داخل املكسيك من أجل األغراض الزراعية، مع استمرار استخدام له شأنه حىت كلورو البرتين ي سداس

 ميغاغرام ١٥٠٠وكان زهاء ). ١٩٩٨، SMOC Mexico (١٩٩٢ذلك الوقت الذي مت حظره يف 
ائية، الربنامج الدويل املعين بالسالمة الكيمي( يف أملانيا من أجل إنتاج مخاسي كلورو تيوفنول سنوياًيصنع 

ينتج يف أملانيا مبعدل كلورو البرتين وكان سداسي . ١٩٩٣، غري أن هذا اإلنتاج أوقف يف عام )١٩٩٧
 Rippen and (١٩٧٦ ميغاغرام يف عام ٢٦٠٠ ومبعدل ١٩٧٤ يف عام سنوياً ميغاغرام ٤٠٠٠زهاء 
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Frank ،ي إنتاج سداسي ). ١٩٨٦بوالنا يف سكلورو البرتين ويف تشيكوسلوفاكيا السابقة، أ
ومل يتم حتديد أي مراكز أخرى لتصنيع سداسي . ١٩٦٨يف عام ) اجلمهوري التشيكية(نرياتوفيتش 

 ميغاغرام من الرتبة التقنية من ٤٢٦١٢وأنتجت اهلند . يف أوروبا أو أمريكا الشماليةكلورو البرتين 
). ٢٠٠٠مسدة، وزارة املواد الكيميائية واأل (١٩٩٧-١٩٩٥خالل الفترة كلورو البرتين سداسي 

-١٩٧٠خالل الفترة كلورو البرتين  ميغاغرام من سداسي ١٥٣٩٠واستوردت باكستان حوايل 
كلورو ومثة دليل على أن سداسي ). ١٩٨٨-١٩٧٩( ميغاغرام ١٢١٦٢ واستخدم منها ١٩٩٢
و كلوروال توجد معلومات عن احلالة الراهنة إلنتاج سداسي . ال يزال ينتج جتاريا يف الصنيالبرتين 
ال كلورو البرتين ورغم أن سداسي . يف بلدان احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتيه السابقالبرتين 

يزال يعرض للبيع يف االحتاد الروسي، فليس من الواضح ما إن كان ذلك ناشئا عن إنتاج حملي أو عن 
  .استرياد وإعادة تصدير

 أيضاًاملعروف (لتصنيع فوق كلور اإليثيلني  كمنتج فرعي أيضاًكلورو البرتين ينتج سداسي   - ٢٨
، ورباعي كلوريد الكربون، وثالثي كلور اإليثيلني إىل )PERC أو PERباسم رابع كلوريد اإليثيلني أو 

ومن . وهناك يف بعض احلاالت إمكانية إلنتاج كميات هلا شأا). ١٩٩٣حكومة كندا، (حد ما 
قيمة جتارية، فإن تيار املنتج الفرعي كان كلورو البرتين سي الناحية التارخيية، كلما وحيثما كان لسدا

كلورو البرتين من عمليات التقطري وينقى إلغالل رتبة تقنية من سداسي " ثقيال"يعزل بوصفه جزءا 
ونتيجة لذلك، رمبا ال تزال مثة كميات مجة من سداسي . املنتجة عمدا من أجل بيعها كمبيد لآلفات

ويف الثمانينيات، . ايات املولدة من خالل تصنيع ذلك املذيب املكلور يف املاضييف النفكلورو البرتين 
 باملائة ٢٥ و٥الناجتة عن التقطري مبا يتراوح بني " املواد الثقيلة"يف كلورو البرتين كان تركيز سداسي 

 من  ميغاغرام١٠٠٠٠وهناك على األقل خمزونان حمددان مما يزيد عن ). ١٩٨٦، Jacoff(حبسب الوزن 
ومن املعقول أن يفترض بأن هناك . ، واحد يف أستراليا واآلخر يف أوكرانياكلورو البرتيننفاية سداسي 

بيد أن تصنيع املواد . خمزونات أخرى أصغر يف أماكن أخرى مرتبطة بعمليات تصنيع تارخيية مماثلة
  .رو البرتينكلواملذيبة املكلورة يف الوقت احلايل تسفر عن كميات ضئيلة فقط من سداسي 

  االستخدام  )ج(
فقد .  كمبيد للطفيليات يف السابق هوكان االستخدام الرئيسي لسداسي كلورو امليثان  - ٢٩

استخدم على نطاق العامل كمبيد للطفيليات الزراعية منذ أوائل القرن العشرين، ال سيما كسماد للبذور 
وكان استخدامه يف االحتاد السوفيايت . خرىللوقاية من األمراض الطفيلية للقمح واحملاصيل احلقلية األ

وقد . السابق واسع النطاق على وجه اخلصوص وأثار شواغل بيئية ذات شأن يف بلدان ذلك اإلقليم
كمبيد لآلفات يف الوقت احلايل يف معظم البلدان، مع بدأ كلورو البرتين توقفت استخدامات سداسي 

.  يف أوائل التسعينياتتقريباًكمل التخلص التدرجيي منه التخفيضات يف استخدامه يف السبعينيات واست
ال تزال مستمرة من التربة " القدمي"كلورو البرتين بيد أنه يعتقد أن االنبعاثات من مبيد اآلفات سداسي 

  .واملخزونات والنفايات
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على نطاق واسع كمبيد للطفيليات ملكافحة التفحم الننت كلورو البرتين استخدم سداسي   - ٣٠
)Tilletia caries, T.tritici and T. foetida (وقد استخدم . يف القمح، مبا ميثل فتحا بشأن هذا املرض

كلورو البرتين بيد أن هناك معلومات قليلة متاحة بشأن كمية سداسي . كغباركلورو البرتين سداسي 
لفطريات بكميات لفترة قصرية كمبيد لكلورو البرتين وقد استخدم سداسي . املستخدم يف هذا الغرض

 ١٢ويف أستراليا يف الستينيات، متت معاجلة . قليلة يف أستراليا ونيوزيلندا يف الستينيات والسبعينيات
، وهو ما كلورو البرتين بغبار سداسي سنوياً القمح  بذورمن)  مليون ميغاغرام٣٢٦,٦(مليون بوشل 

الصحة  منظمة -منظمة األغذية والزراعة(التقين كلورو البرتين  ميغاغرام من سداسي ٢٠٠احتاج إىل 
ومن احملتمل أن تكون نسبة أصغر من إمجايل احملصول قد عوجلت يف كندا والواليات ). ١٩٧٠العاملية، 

املتحدة واململكة املتحدة وبعض البلدان األوروبية األخرى، ولكن كان هناك استخدام واسع النطاق يف 
منظمة األغذية  (أيضاًوبا الشرقية فرنسا وأملانيا وإيطاليا وهولندا وأسبانيا وتركيا ويف بعض بلدان أور

 ميغاغرام يف االحتاد السوفيايت ٦١٠وقد استخدم زهاء ). ١٩٧٠ منظمة الصحة العاملية، -والزراعة
وقد استخدم . ١٩٨٦يف األغراض الزراعية يف عام كلورو البرتين السابق إىل أن مت حظر سداسي 

 حىت عام ١٩٨٤لعديد من احملاصيل من عام يف كندا كسماد للبذور من أجل اكلورو البرتين سداسي 
١٩٧٢.  

متثل االستخدامات الصناعية، مبا يف ذلك استخدامه كمادة كيميائية وسيطة، نسبة صغرية   - ٣١
بيد أن هذه االستخدامات مل تتناقص بنفس سرعة تطبيقات مبيدات .  من اإلنتاج العاملي التراكمينسبياً

 املتبقي يف األغلب من أجل استخدام آخر غري ج الصغري نسبياًاآلفات ومن احملتمل أن يكون اإلنتا
  .استخدامه كمبيد لآلفات

كلورو البرتين  هناك عدد من االستخدامات النهائية املتناثرة احملتملة لسداسي  يف السابقكان  - ٣٢
امية فقد استخدم كمادة حلفظ اخلشب، وتشريب الورق، وكوسيلة ملكافحة املس. يف غري إبادة اآلفات

الغرافيتية من أجل التجهيزات الكهرلية، وكعنصر تصهري يف ) النواقل الكهربية(يف تصنيع املسريات 
وقد أوقفت تلك . تصنيع األملنيوم ويف تشكيل املنتجات النارية احلربية والرصاصات املذنبة

 كانت ٢٠٠٠ عام  واإلشارة الوحيدة اليت وجدت إىل استخدام املنتج النهائي منذاالستخدامات متاماً
  .)٢٠٠٢، Shekhobtsov(يف املنتجات النارية واملنتجات املولدة للدخان يف االحتاد الروسي 

كمادة كيميائية وسيطة يف تصنيع مواد أخرى، مثل كلورو البرتين كما مت استخدام سداسي   - ٣٣
 Mumma(ات املركبات استخدامه كعنصر للببتدة يف إنتاج مطاط النتروز والستريين الستخدامه يف إطار

and Lawless ،وتضمنت استخداماته األخرى كمادة كيميائية وسيطة تصنيع مواد صبغية ). ١٩٧٥
، وإنتاج مخاسي كلورو الفنول وإنتاج الفلورو )٢٠٠٢وكالة تسجيل املواد واألمراض السمية، (معينة 

وسيطة قد توقفت يف معظم البلدان ومن املعتقد أن تطبيقات هذه املواد الكيميائية ال. كربونات العطرة
)Bailey ،(فيما عدا الصني ) ٢٠٠١Kunisue et al. ،واالحتاد الروسي) ٢٠٠٤ .  
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  كساملري  - ٧
  الوصف  )أ(

مادة بيضاء عدمية ) ٥-٨٥-٢٣٨٥: الكيميائيةسجل املستخلصات رقم يف ال (ريكسامل  - ٣٤
وهي مادة قابلة .  مث فهي مقاومة للنار درجة مئوية ومن٤٨٥الرائحة مبلورة هلا نقطة انصهار تبلغ 

وثنائي كربيتيد )  باملائة٣٠(للذوبان يف مذيبات عضوية عديدة مبا يف ذلك رباعي هيدرو الفوران 
، ولكنها غري قابلة للذوبان ) باملائة١٢(ن يوالبرت)  باملائة١٧(، والكلوروفورم ) باملائة١٨(الكربون 

 للغاية؛ فال يتفاعل مع أمحاض الكربيت، أو النتريك أو اهليدروكلور ابتاً ثريكسويعترب امل.  يف املاءتقريباً
 يف البيئة ريكسويتحلل امل. أو غريها من األمحاض الشائعة وال يتفاعل مع القواعد والكلور واألوزون

؛ ١٩٩٥وكالة تسجيل املواد واألمراض السمية، ( ضوئي عندما يتعرض لضوء الشمس مريكسإىل 
  ).ب٢٠٠؛ وكالة احلماية البيئية، ١٩٩٧يل املعين بالسالمة الكيميائية، الربنامج الدو

  اإلنتاج  )ب(
 يف الواليات املتحدة ، فإنه مل يطرح جتاريا١٩٤٦ً يف عام  مت ختليقه أصالًريكسرغم أن امل  - ٣٥

 من أجل استخدامه يف تركيبات مبيدات GC-1283 عندما أنتج حتت اسم ١٩٥٩األمريكية حىت عام 
 ثنائي بواسطة ريكسوقد أنتج امل. ®Dechloraneفات وكمثبط للنريان الصناعية حتت االسم التجاري اآل

وكالة تسجيل املواد واألمراض (سداسي كلورو حلقي البنتادين يف وجود حافز من كلوريد األلومنيوم 
 ٢,٦ حوايل  معمريكسة  باملائ٩٥ على حوايل ريكسوحتتوي الرتبة التقنية من امل). ١٩٩٥السمية، 
 يف املاضي من ريكسوقد مت إعداد تركيبات عديدة من امل. كغم من الكلورديكون كملوث/ملليغرام

 كطعم  استخداماًريكسوقد صنعت بعض أشيع تركيبات امل. أجل شىت االستخدامات كمبيد لآلفات
يبات الطعم وحتتوي ترك. ريكسسام من ثفل قواحل الذرة املشرب بزيت نبايت وتركيزات شىت من امل

، وحتتوي ريكس باملائة من امل٠,٥ -٠,٣السام للحشرات من أجل التطبيقات اجلوية والربية على 
الوكالة الدولية للبحوث املعنية بالسرطان،  (ريكس باملائة من امل٠,٣ -٠,٠٧٥تركيبات منلة النار على 

ادفات، أنظر املرفق األول، عن األمساء التجارية واملترتفصيالً لالطالع على قائمة أكثر ). ١٩٧٩
مساء التجارية يف ممارسات ولالطالع على االعتبارات اخلاصة باالحتياطات اليت تتخذ عند استخدام األ

  .، أنظر الفرع دال من الفصل الرابع أدناهاجلردقوائم وضع 
  االستخدام  )ج(

ة للهب يف الواليات  غري قابل لاللتهاب فقد مت تسويقه كإضافة مثبطريكسوحيث أن امل  - ٣٦
من أجل  ®Dechlorane حتت االسم التجاري ١٩٧٢ إىل ١٩٥٩املتحدة األمريكية يف الفترة من 

  .االستخدام يف شىت التكسيات، واملواد البالسيتكية، واملطاط، والدهانات، والورق، والسلع الكهربائية
كافحة منلة النار املستوردة  يف الستينيات كمبيد للحشرات ملمريكسوكان أشيع استخدام لل  - ٣٧

 لربنامج استئصال منلة النار بسبب ريكسوقد اختري امل. يف تسع واليات جنوبية يف الواليات املتحدة
بيد أن التطبيقات .  باملائة٠,٥-٠,٣ من اجلو بتركيزات تبلغ وقد طبق أصالً. فعاليته وانتقائيته للنمل
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. بب مسيته املتومهة لألنواع املوجودة يف مصبات األار استبدلت بتطبيقات ركامية بسمريكساجلوية لل
 بنجاح أيضاً ريكسواستخدم امل. كما تغري هدف برنامج منلة النار من االستئصال إىل املكافحة االنتقائية

يف مكافحة جحافل النمل القارض ألوراق الشجر يف أمريكا اجلنوبية، والنمل األبيض احلصاد يف 
 احلصاد الغريب يف الواليات املتحدة، والبق املغرب يف األناناس يف هاواي، والدبور جنوب أفريقيا، والنمل

وقد ألغيت مجيع املنتجات املسجلة . يف الواليات املتحدة) الدبور ذو اللون األصفر الفاقع(الشائع 
ارة حىت بيد أنه مسح بتطبيقات برية خمت. ١٩٧٧ديسمرب / يف كانون األول فعلياًريكساحملتوية على امل

، وهو الوقت الذي حظر فيه املنتج يف الواليات املتحدة فيما عدا استمرار ١٩٧٨يونيه /حزيران
  .استخدامه يف هاواي من أجل األناناس إىل أن تستنفد املخزونات املتوفرة

 واستخدامه كمبيد ريكس إعفاء من اتفاقية استكهومل من أجل إنتاج امل بطلب الصنيتقدمت  - ٣٨
وكالة تسجيل املواد (يوجد إنتاج حمدود وبعض االستخدام احمللي هلذا الغرض و. للنمل األبيض

  ).ب٢٠٠٢؛ برنامج األمم املتحدة للبيئة، ١٩٩٥واألمراض السمية، 
  التوكسافني  - ٨
  الوصف  )أ(

مبيد للحشرات ) ٢-٣٦-٨٠٠١: الكيميائيةسجل املستخلصات رقم يف ال(التوكسافني   - ٣٩
. ني ثنائي احللق متعدد الكلور يتكون يف األساس من كمفينات مكلورة ترب٦٧٠حيتوي على أكثر من 

وتتضمن تركيبات التوكسافني مساحيق قابلة للبلل، وتركيزات قابلة لالستحالب، وغبار، وحبيبات، 
؛ وكالة تسجيل ١٩٧٩الوكالة الدولية للبحوث املعنية بالسرطان، (وطعم سام، وزيوت، ومستحلبات 

والتوكسافني يف شكله األصلي عبارة عن جامد مشعي لونه أصفر ). ١٩٩٦سمية، املواد واألمراض ال
 درجة ٩٠ إىل ٦٥وتتراوح نقطة انصهاره بني ). أنظر أدناه(إىل كهرماين رائحته تشبه رائحة التربنتني 

يل ومي.  درجة مئوية، وهي الدرجة اليت يبدأ فيها يف التفكك١٢٠ونقطة غليانه يف املاء أعلى من . مئوية
كما أن . التوكسافني إىل التبخر عندما يكون يف شكل جامد أو عندما ميتزج بسوائل، وال حيترق

وكالة (التوكسافني معروف باسم كمفيكلور وكلورو كمفني، وكمفني متعدد الكلور وكمفني مكلور 
 السالمة ، الربنامج الدويل ملعلومات٢٠٠٠، .Fiedler et al، ١٩٩٦تسجيل املواد واألمراض السمية، 

الكيميائية بشأن املواد الكيميائية التابع للربنامج الدويل املعين بالسالمة الكيميائية، بدون تاريخ؛ وكالة 
  ).ب٢٠٠٢، احلماية البيئية

  اإلنتاج  )ب(
 بواسطة تفاعل غاز الكلور مع الكمفني التقين يف وجود ميكن إنتاج التوكسافني التقين جتارياً  - ٤٠

 باملائة كلور حبسب ٦٩-٦٧جية ومواد حافزة، ليغل كمفني مكلور حيتوي على أشعة فوق البنفس
:  باملائة من التوكسافني التقين١٠٠جامد حيتوي على : وقد أتيح التوكسافني يف أشكال شىت. الوزن

 باملائة توكسافني؛ وغبار ٤٠ باملائة حملول يف إكسيلني أو زيت؛ ومسحوق قابل للبلل حيتوي على ٩٠و
 باملائة ٢٠ أو ١٠ باملائة من التوكسافني؛ وحبيبات حتتوي على ٤٠ باملائة و٢٠ -٥على حيتوي 

 باملائة من التوكسافني؛ وطعم سام ٩ و٦ و٤توكسافني؛ وتركيزات قابلة لالستحالب يف تركيزات من 
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 يت؛ وغبار حيتوي . دي.مستحلب دي:  توكسافني٢:١حيتوي على واحد باملائة من التوكسافني؛ و
 ألغت وكالة احلماية البيئية تسجيل ١٩٨٢ويف عام .  يت. دي. باملائة دي٧ باملائة توكسافني و١٤ على

التوكسافني بالنسبة ملعظم االستخدامات كقوام ملبيد لآلفات أو ملبيد للحشرات، فيما عدا استخدامات 
  ).١٩٩٦وكالة تسجيل املواد واألمراض السمية، (معنية حتت شروط وأحكام معينة 

يف الواليات املتحدة األمريكية بوجه خاص على غرار " التوكسافني التقين"مت منذجة تعريف   - ٤١
الذي مت تسويقه حتت االسم ) ٣٩٥٦الرقم الشفري هلركيوليس  (Hercules Incorporatedمنتج 

رك باألساس على ت Hercules Incorporatedويف السنوات احلديثة العهد، عملت ". توكسافني"التجاري 
اسم التوكسافني يدخل بالتدريج يف نطاق امللكية العامة حبيث أنه يشار إىل منتجات كثرية هلا خواص 

واستخدمت شركات أخرى عمليات تصنيع خمتلفة بشكل طفيف مما يسفر . مماثلة على أا توكسافني
ة اليت ـصورة التامة وتوزيعات من املتجانسات املخصوـعن خالئط مكفني مكلور بدرجات من الكل

، فإن منتجات شبيهة بالتوكسافني يشيع تسويقها حتت فمثالً. ال تعترب نفس منتج شركة هركيوليس
هلا درجة أقل بشكل طفيف من الكلورة وتستخدم كمفني خمتلف بشكل طفيف " ستروبان"أمساء مثل 

فني ال تزال ، كانت عناصر مبيدات آفات شبيهة بالتوكسا١٩٩٦ويف عام . أو البنيين كمادة أساسية
ورغم أن من املستحيل حساب أرقام اإلنتاج أو . تنتج وتستخدم على نطاق واسع يف الكثري من البلدان

معدالت االستخدام، فإن اهلند والكثري من البلدان يف أمريكا الالتينية وأوروبا الشرقية واالحتاد 
وكالة تسجيل ( كمبيدات لآلفات السوفيايت السابق وأفريقيا ال تزال تستخدم شىت منتجات التوكسافني

  ).١٩٩٦املواد واألمراض السمية، 
 ، وأصبح أكثر مبيدات اآلفات الكلورية العضوية استخداما١٩٤٩ًطرح التوكسافني يف عام   - ٤٢

كما أبلغ عن معدالت إنتاج مرتفعة يف . ١٩٨٢بكثافة يف الواليات املتحدة حىت حظره يف عام 
ت االشتراكية السوفياتية السابق ومجهورية أملانيا الدميقراطية السابقة، الربازيل، واحتاد اجلمهوريا

ورغم أن معظم االنتباه تركز على اإلنتاج ). ١٩٩٣، Voldner and Li(وكذلك يف أمريكا الوسطى 
املتعمد للكمفينات املتعددة الكلور كعناصر مبيدة لآلفات، فإن مثة شواهد متنامية على أن متجانسات 

متعدد الكلور قد تكون منتجات ثانوية غري متعمدة لعمليات التصنيع اليت تستخدم الكلورة، الكمفني 
 مثل نيوزيلندا واليابان وتشري دراسات متعلقة بأماكن نائية جداً. مثل تلك اخلاصة بالورق ولب الورق

الكمفني متعدد ومنطقة البحريات الكربى يف الواليات املتحدة واسكندنافيا إىل أنه ميكن العثور على 
الكلور يف الكثري من أحناء العامل حيث مل حيدث البتة أن استخدمت خالئط التوكسافني كعناصر مبيدة 

عن تفصيالً لالطالع على قائمة أكثر ). ١٩٩٦وكالة تسجيل املواد واألمراض السمية، (لآلفات 
عتبارات اخلاصة باالحتياطات اليت األمساء التجارية واملترادفات، أنظر املرفق األول، ولالطالع على اال

، أنظر الفرع دال من الفصل الرابع اجلردقوائم مساء التجارية يف ممارسات وضع تتخذ عند استخدام األ
  .أدناه
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  االستخدام  )ج(
 يف الواليات املتحدة حىت عام  من أشد مبيدات احلشرات استخداماًكان التوكسافني واحداً  - ٤٣

ويقدر . ١٩٩٠عظم استخداماته؛ وقد حظرت مجيع االستخدامات يف عام  عندما ألغيت م١٩٨٢
Voldner et al. ،)حىت ١٩٥٠ مليون ميغاغرام يف الفترة من ١,٣ يبلغ  عاملياًاستخداماً) ١٩٩٣ 

١٩٩٣.  
استخدم التوكسافني فيما سبق كمبيد حشرات غري منتظم للبطن والتالمس مع بعض النشاط   - ٤٤

، فقد كان يستخدم يف مكافحة )باستثناء القرعيات( كان التوكسافني غري مسي للنبات وملا. املبيد للقراد
الكثري من احلشرات املنتشرة على القطن والذرة والفاكهة واخلضروات وأعواد القمح الصغرية وملكافحة 

وانية كما استخدم التوكسافني يف مكافحة طفيليات الثروة احلي. Cussia obtusifolaحشرة فول الصويا 
 للنحل وأدت مسيته املنخفضة نسبياً. اخلارجية، مثل القمل والذباب والقراد واجلرب وسوس اجلرب

 على وجه اخلصوص يف معاجلة النباتات وتأثريه الطويل الدوام كمبيد للحشرات إىل جعله مفيداً
. أثري الكلوردانومل يستخدم التوكسافني يف مكافحة الصراصري ألن تأثريه عليها أضعف من ت. الزهرية

وكان استخدامه الرئيسي يف . واستخدم التوكسافني ذات مرة يف الواليات املتحدة الستئصال السمك
 ميغاغرام املستخدمة يف ٢٠٠٠٠، كانت كمية ١٩٧٤ويف عام . مكافحة اآلفات يف حماصيل القطن

املائة على الثروة احليوانية  يف ٧ باملائة على القطن؛ و٨٥: الواليات املتحدة موزعة على النحو التايل
 باملائة على فول الصويا؛ وأقل من واحد باملائة ٣ باملائة على احملاصيل احلقلية األخرى؛ و٥والداجنة؛ و
 باملائة ٧٥، فإن ١٩٧٢بشأن عام ) ١٩٧٤ (.von Rumker et al إىل تقديرات واستناداً. على الدخن

 باملائة مت تصديره، ٢٤ ول االستخدامات الزراعية،من إنتاج التوكسافني يف تلك السنة كان من أج
وكانت حماليل التوكسافني ختلط يف كثري من . واستخدم واحد باملائة من أجل تطبيقات صناعية وجتارية

 إىل أنه يبدو أن حماليل التوكسافني تساعد على األحيان مع مبيدات آفات أخرى ويرجع ذلك جزئياً
 ما كان التوكسافني وكثرياً. لة للذوبان يف املياه املنخفضة الذوبانيةجعل مبيدات اآلفات األخرى قاب

وحىت أوائل السبعينيات، كانت وكاالت .  مع امليثيل أو إثيل الباراثيون، ودي دي يت والليندانيستخدم
األمساك والصيد تستخدم التوكسافني أو خالئط التوكسافني مع الروتنون على نطاق واسع يف 

ول املائية للقضاء على التجمعات البيولوجية اليت كانت تعترب غري مرغوب فيها بالنسبة البحريات واجلدا
  ).١٩٩٦وكالة تسجيل املواد واألمراض السمية، (لرياضة صيد السمك 

  النفايات  - ٩
توجد النفايات اليت تتكون من ملوثات عضوية ثابتة من مبيدات اآلفات، باستثناء سداسي   - ٤٥

د من األشكال املادية اليت دة كيميائية صناعية، أو حتتوي عليها أو ملوثة ا، يف عدكماكلورو البرتين 
  :تشمل

خمزونات عتيقة من امللوثات العضوية الثابتة املبيدة لآلفات يف عبوات أصلية مل تعد   )أ(
  قابلة لالستخدام ألنه قد مت جتاوز عمرها التخزيين أو ألن حالة التعبئة تدهورت؛
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عضوية ثابتة من مبيدات اآلفات سائلة من الرتبة التقنية خمففة مبذيبات مثل ملوثات   )ب(
  زيت الغاز؛
  ملوثات عضوية ثابتة من مبيدات اآلفات جامدة من الرتبة التقنية خمففة مبواد خاملة؛  )ج(
نفايات هدم مثل حوائط وألواح املخازن، واألساسات، والعوارض اخلشبية وما إىل   )د(

  ذلك؛
 مثل األرفف ومضخات الرش، واخلراطيم، ومواد احلماية الشخصية، معدات  )ه(

  واملركبات، وصهاريج التخزين؛
  مواد التعبئة مثل الرباميل واحلقائب والزجاجات واسطوانات الغاز؛  )و(
  التربة والرسوبيات ومحأة ااري واملياه؛  )ز(
  وسائط املعاجلة املستخدمة مثل الكربون املنشط؛  )ح(
  .د الغذائية وعلف احليواناتاملوا  )ط(

لوثة ا، املكمادة صناعية أو حتتوي عليها أو كلورو البرتين النفايات اليت تتكون من سداسي   - ٤٦
  :توجد يف عدد من األشكال املادية من بينها

اجلوامد، واحلمأة، واملعلقات واحملاليل اليت حتتوي على تركيزات هلا شأا من   )أ(
  ):كيلوغرام/ميللغرام ١٠٠٠ >يف املعهود ( كلورو البرتينسداسي 

، كلورو البرتين سداسي مادة متخلفة من عمليات تنتج أو تستخدم عمداً  ‘١’
 ٦-ب-  القسم الفرعي أوالًأيضاًأنظر (ال سيما من العمليات املتوقفة 

  ؛))ج( و)ب(
بكميات هلا كلورو البرتين مادة متخلفة عن عمليات متوقفة تنتج سداسي   ‘٢’

كمنتج فرعي من تصنيع املذيبات املكلورة، واليت من اجلائز أن تكون شأا 
  التقين؛كلورو البرتين قد استخدمت هذا املنتج الفرعي كمصدر لسداسي 

كلورو البرتين اخلشب والورق واملواد البالستيكية امللوثة اليت استخدم فيها سداسي   )ب(
  من أجل التشريب أو كمادة مضافة؛

  رافيتية القدمية من جتهيزات كهرلية عتيقة؛املسريات الغ  )ج(
منتجات القذائف النارية ومنتجات ومعدات توليد الدخان ذات األصل املدين أو   )د(

  احلريب؛
اجلوامد واحلمأة واملعلقات واحملاليل احملتوية على تركيزات منخفضة أو كميات   )ه(

  ):كيلوغرام/ميللغرام ٥٠ <يف املعهود (كلورو البرتين ضئيلة من سداسي 
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النفايات امللوثة بثنائي برتو باراديوكسني متعدد الكلور أو ثنائي برتو   ‘١’
  ؛كلورو البرتين بسداسي أيضاًفيوران متعدد الكلور قد تكون ملوثة 

من النفايات قد حتدث كمنتجات " الثقيل"املتخلفات من معاجلة اجلزء   ‘٢’
  فرعية يف تصنيع املذيبات املكلورة؛

يف أماكن متامخة أو من كلورو البرتين مللوثة من خمزونات سداسي التربات ا  ‘٣’
 أو بكميات هلا شأا كمنتج عمداًكلورو البرتين عمليات تنتج سداسي 

  فرعي غري متعمد؛
التربات واملياه اجلوفية والكائنات احلية امللوثة من مقالب النفايات ومدافن   ‘٤’

ن النفايات احملتوية على القمامة يف أماكن متامخة تستخدم للتخلص م
  ؛كلورو البرتينتركيزات مرتفعة من سداسي 

كلورو احلاويات امللوثة من خالل ختزين النفايات املكونة من سداسي   ‘٥’
  .أو احملتوية عليه أو امللوثة بهالبرتين 

   اتفاقييت بازل واستكهومليف الصلة ذاتاألحكام   - ثانياً
  اتفاقية بازل  - ألف

تتضمن الفقرة . أنواع النفايات اخلاضعة التفاقية بازل") نطاق االتفاقية("، ١املادة حتدد   - ٤٧
تعترب " النفاية" من اتفاقية بازل عملية من خطوتني لتحديد ما إذا كانت ١من املادة ) أ (١الفرعية 

فئات الواردة يف اخلطوة األوىل، جيب أن تنتمي النفاية إىل أي فئة من ال. خاضعة لالتفاقية" نفاية خطرة"
والثانية، جيب أن تتميز النفاية خباصية "). فئات النفايات اليت يتعني التحكم فيها("امللحق األول لالتفاقية 

 ").قائمة اخلواص اخلطرة("واحدة على األقل من اخلواص الواردة بامللحق الثالث لالتفاقية 

ن من ملوثات عضوية ثابتة من مبيدات يورد امللحق األول بعض النفايات اليت ميكن أن تتكو  - ٤٨
  :كمادة كيميائية صناعية أو حتتوي عليها أو ملوثة اكلورو البرتين اآلفات وسداسي 

  : العضوية الثابتة من مبيدات اآلفات، تشتمل النفايات علىللملوثاتبالنسبة   )أ(
Y2  النفايات املتخلفة عن إنتاج وحتضري املستحضرات الصيدالنية  
Y4  ات املتخلفة عن إنتاج وجتهيز واستخدام املبيدات البيولوجية النفاي

  واملستحضرات الصيدالنية النباتية
Y5   النفايات املتخلفة عن صنع وجتهيز واستخدام املواد الكيميائية الواقية

  لألخشاب
Y6  النفايات املتخلفة عن إنتاج وجتهيز واستخدام املذيبات العضوية  

Y15  النفجارية اليت ال ختضع ألي تشريعات أخرىالنفايات ذات الطبيعة ا  
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Y18  الرواسب النامجة عن عمليات التخلص من النفايات الصناعية  
  :كمادة كيميائية صناعية، تشتمل النفايات علىكلورو البرتين  لسداسيبالنسبة   )ب(

Y5   النفايات املتخلفة عن صنع وجتهيز واستخدام املواد الكيميائية الواقية
  لألخشاب

Y6  لنفايات املتخلفة عن إنتاج وجتهيز واستخدام املذيبات العضويةا 

Y15   ذات الطبيعية االنفجارية اليت ال ختضع لتشريع آخرالنفايات 

Y41  املذيبات العضوية املهلجنة  
Y43  ن ذي الروابط الكلورية املتعددةيأي مادة مماثلة للفوران ثنائي البرت  
Y44  ن ذي الروابط الكلورية املتعددةيي البرتثنائ-فو-أي مادة مماثلة للديوكسني  

يفترض أن تظهر النفايات الواردة بامللحق األول واحدة أو أكثر من اخلواص اخلطرة للملحق   - ٤٩
 H6.1، "املواد السامة للبيئة "H12، )"ذات اآلثار املتأخرة أو املزمنة(املواد التكسينية  "H11الثالث مثل 

أا ال " اختبارات وطنية"، إال إذا كانت تستطيع أن تثبت من خالل )" احلادةذات اآلثار(املواد السامة "
قد تكون االختبارات الوطنية مفيدة يف تعريف خاصية خطرة من خواص امللحق . تظهر هذه اخلواص

جيري حالياً وضع ورقات . الثالث حىت يأيت الوقت الذي يتم فيه تعريفها كخاصية خطرة تعريفاً كامالً
  . التفاقية بازلوفقاًبالنسبة جلميع اخلواص اخلطرة اخلاصة بامللحق الثالث توجيه 

تصنف كنفايات خطرة طبقاً الفقرة "تصف القائمة ألف للملحق الثامن لالتفاقية النفايات اليت   - ٥٠
ق من أن تصنيفها كنفاية يف امللحق الثامن ال حيول دون استخدام امللح"، على الرغم ١من املادة ) أ (١

تورد ). من امللحق األول) ب(الفقرة " (إلثبات أن نفاية ما ليست خطرة) اخلواص اخلطرة(الثالث 
 من هذه ١من املادة ) أ (١اليت لن تكون نفايات تشملها الفقرة "القائمة باء من امللحق التاسع النفايات 

جيعلها تربز اخلواص الواردة يف االتفاقية ما مل حتتو على املواد الواردة يف املرفق األول بالقدر الذي 
وتنطبق فئات النفايات التالية الواردة يف املرفق الثامن على امللوثات العضوية الثابتة من ". امللحق الثالث

  :كمادة صناعيةكلورو البرتين مبيدات اآلفات وسداسي 
  :ا يلي، تشمل فئات النفايات م الثابتة من مبيدات اآلفاتلعضويةابالنسبة للملوثات   )أ(

النفايات النامجة عن إنتاج وحتضري واستخدام املنتجات الصيدالنية   ٤٠١٠ألف 
  .ولكن يستثىن منها نفايات مثل تلك احملددة يف القائمة باء

النفايات الناشئة عن إنتاج وتركيب واستخدام املبيدات األحيائية   ٤٠٣٠ألف 
ايات واملستحضرات الصيدالنية اخلاصة بالنبات، مبا يف ذلك نف

مبيدات اآلفات ومبيدات احلشائش غري املطابقة للمواصفات أو 
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 أو اليت ال تناسب االستخدام املقصود )١(اليت انتهت صالحيتها
  .منها أصالً

النفايات الناجتة عن تصنيع وتركيب واستخدام املواد الكيميائية   ٤٠٤٠ألف 
 )٢( .احلافظة لألخشاب

  )ء النفايات احملددة يف القائمة باءباستثنا(النفايات املتفجرة   ٤٠٨٠ألف 
  :كمادة صناعية، تشمل فئات النفايات ما يليكلورو البرتين بالنسبة لسداسي   )ب(

النفايات النامجة عن إنتاج وتركيب واستخدام األحبار واألصباغ   ٤٠٧٠ألف 
والطالءات وأجهزة الطالء باللك، والورنيش باستثناء تلك 

الحظ البند املدخل ذا الصلة يف (ة باء النفايات احملددة يف القائم
  )٣()٤٠١٠القائمة باء، باء 

  )باستثناء النفايات احملددة يف القائمة باء(النفايات املتفجرة   ٤٠٨٠ألف 
  : من النفايات اليت لديها إمكانية االحتواء على أو التلوث بواسطة ما يلي الثامن عدداًامللحقيشمل   -  ٥١

  :يقات يف املاضي لتلك املادة مثلن مبيدات اآلفات الناجتة عن تطبملوثات عضوية ثابتة م  )أ(
جمموعة النفايات وحاوياا احملتوية على املواد املدرجة يف املرفق   ٤١٣٠ألف 

األول بتركيزات تكفي إلظهار اخلصائص اخلطرة احملددة يف املرفق 
  .الثالث

ميائية غري مطابقة النفايات املركبة من، أو احملتوية على مواد كي  ٤١٤٠ألف 
للمواصفات أو انتهت صالحيتها مقابلة للفئات احملددة يف املرفق 

  .األول وتظهر اخلصائص اخلطرة الواردة يف املرفق الثالث

                                                
 .نتهت صالحيتها أا مل تستخدم خالل الفترة اليت أوصت ا جهة التصنيعتعين ا  )١(
 .ال يتضمن هذا املدخل األخشاب املعاجلة مبواد حفظ األخشاب  )٢(
واحلرب ) الالتكسي(أو القائم على لنب الشجر /النفايات املؤلفة بصورة رئيسية من الدهان املائي: ٤٠١٠باء   )٣(

احملتوية على مذيبات عضوية أو معادن ثقيلة أو مبيدات أحيائية بالقدر الذي حيوهلا إىل وطالء الورنيش املقوى غري 
 .نفايات خطرة
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  :كمادة صناعية ناجتة عن تطبيقات يف املاضي لتلك املادة مثلكلورو البرتين سداسي   )ب(
  :من، أو امللوثة بأي مما يليالنفايات احملتوية على أو املركبة    ٤١١٠ألف 

 أي مركبات متجانسة ملادة ثنائي البرتوفوران متعددة الكلورة •

أي مركبات متجانسة ملادة ثنائي برتو ديوكسني متعددة  •
 الكلورة

جمموعة النفايات وحاوياا احملتوية على املواد املدرجة يف املرفق   ٤١٣٠ألف 
ة احملددة يف املرفق األول بتركيزات تكفي إلظهار اخلصائص اخلطر

 .الثالث

  .لالطالع على معلومات أخرى، أنظر الفرع الثاين، ألف من املبادئ التوجيهية التقنية العامة  - ٥٢

  اتفاقية استكهومل  - باء
دف اتفاقية استكهومل إىل القضاء على مجيع امللوثات العضوية الثابتة من مبيدات اآلفات   - ٥٣

 من االتفاقية، عندما تصبح ٤ ذلك، فيجوز ألي دولة، مبوجب املادة ومع. املدرجة يف مرفقها ألف
 أو أكثر من أنواع اإلعفاءات املدرجة ، أن تسجل بواسطة إخطار كتايب توجهه إىل األمانة، واحداًطرفاً

 لغرض حتديد األطراف اليت هلا إعفاءات خاصة مدرجة يف  سجالًأيضاً ٤وتنشئ املادة . يف املرفق ألف
. int.pops.wwwوحتتفظ األمانة بسجل اإلعفاءات اخلاصة وهو متاح للجمهور على املوقع . ألفاملرفق 

وجيب أن تنتهي كل تسجيالت اإلعفاءات اخلاصة بعد مخس سنوات من دخول اتفاقية استكهومل حيز 
 ميدد موعد انتهاء إعفاء معني، بناء على طلب وجيوز ملؤمتر األطراف أن. النفاذ بالنسبة هلذا الطرف

  .الطرف املعين، لفترة أقصاها مخس سنوات
للمرفق ألف على إجراءات أخرى جيوز " ٣"، تنص املالحظة كلورو البرتينبالنسبة لسداسي   - ٥٤

ظام  بإنتاجه واستخدامه هلذه املادة كوسيط يف نمبقتضاها لطرف يف اتفاقية استكهومل أن يقدم إخطاراً
وجيب أن .  لإلنتاج واالستخداموال يعترب مثل هذا اإلنتاج أو االستخدام إعفاء حمدداً. مغلق حمدد املوقع

، ويف  جديداً سنوات إال إذا قدم الطرف املعين إخطارا١٠ًيتوقف هذا اإلنتاج واالستخدام بعد فترة 
ر األطراف، بعد استعراض اإلنتاج هذه احلالة جيوز أن متتد الفترة لعشر سنوات أخرى ما مل يقرر مؤمت

  .وميكن تكرار إجراء اإلخطار. واالستخدام، خالف ذلك
 من املبادئ التوجيهية التقنية ٢-لالطالع على مزيد من املعلومات، أنظر الفرع الثاين، باء  - ٥٥

  .العامة
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   التصدي هلا بالتعاون مع اتفاقية بازلتعنيقضايا يف اتفاقية استكهومل ي  - ثالثاً
  احملتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة  - ألف

ينبغي تطبيق التعريف املؤقت التايل بشأن احملتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة على   - ٥٦
 ريكسواملكلورو البرتين األلدرين والكلوردان والديلدرين واإلندرين وسباعي الكلور وسداسي 

 لالطالع على مزيد من املعلومات، أنظر )٤(.لكل واحد/ لكل منهاكغم/ ملليغرام٥٠: والتوكسافني
  . باء من املبادئ التوجيهية التقنية العامة- الفرع ثالثاً

  مستويات التدمري والتحويل النهائي  - باء
 باء من - لالطالع على التعريف املؤقت ملستويات التدمري والتحويل النهائي، أنظر الفرع ثالثاً  - ٥٧

  .امةملبادئ التوجيهية التقنية العا

  بيئياًالطرائق اليت تشكل التخلص السليم   - جيم
زاي من املبادئ التوجيهية التقنية - أنظر الفرع زاي من الفصل الرابع أدناه والفرع رابعاً  - ٥٨

  .العامة
  بيئياًتوجيه بشأن اإلدارة السليمة   - رابعاً
  ن يف امليدان االقتصادية والتعاواتفاقيتا بازل واستكهومل ومنظمة التنمي: اعتبارات عامة  - ألف

  اتفاقية بازل  - ١
 إعداد ونشر مبادئ توجيهية تقنية مثل بيئياًأحد األدوات الرئيسية للنهوض باإلدارة السليمة   - ٥٩

لالطالع على مزيد من املعلومات، أنظر القسم الفرعي . ة التقنية العامةيالوثيقة احلالية واملبادئ التوجيه
  .توجيهية التقنية العامة من املبادئ ال١-ألف-رابعا
، أو تقوم باستعراض مثل هذا بيئياًينبغي لألطراف اليت ختطط لربنامج وطين لإلدارة السليمة   - ٦٠
  :امج، أن ترجع، من مجلة أمور، إىلالربن

Destruction and Decontamination Technologies for PCBs and Other POPs Wastes under the 

Basel Convention, vols. A, B, and C)  ،٢٠٠١برنامج األمم املتحدة للبيئة.(  
  اتفاقية استكهومل  - ٢

بيد أن طرائق التخلص . يف اتفاقية استكهومل" بيئياًاإلدارة السليمة "مل يتم تعريف املصطلح   - ٦١
ها أو  من النفايات اليت تتكون من ملوثات عضوية ثابتة من مبيدات اآلفات أو حتتوي عليبيئياًالسليم 

  .ملوثة ا حيددها مؤمتر األطراف بالتعاون مع اهليئات املالئمة التابعة التفاقية بازل

                                                
 . للطرائق واملعايري الوطنية أو الدوليةحتدد وفقاً  )٤(
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  :ينبغي لألطراف أن ترجع إىل  - ٦٢
Interim Guidance for Developing a National Implementation Plan for the Stockholm Convention ،

  ).ج٢٠٠٤برنامج األمم املتحدة للبيئة، (
  يف امليدان االقتصادي التنمية  والتعاون نظمةم  - ٣

لالطالع على معلومات بشأن منظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي، أنظر القسم   - ٦٣
  . من املبادئ التوجيهية التقنية العامة٣- ألف-الفرعي رابعا

  اإلطار التشريعي والتنظيمي  - باء
ومل أن تفحص الضوابط واملعايري واإلجراءات الوطنية ينبغي ألطراف اتفاقييت بازل واستكه  - ٦٤

لكي تكفل أا متوافقة مع االتفاقيات املعنية ومع التزامات األطراف مبوجبها، مبا يف ذلك، تلك املتعلقة 
 . للنفايات اليت تتكون من ملوثات عضوية ثابتة أو حتتوي عليها أو ملوثة ابيئياًباإلدارة السليمة 

 أن تتضمن عناصر اإلطار التنظيمي الساري على امللوثات العضوية الثابتة من كما ميكن  - ٦٥
 :مبيدات اآلفات ما يلي

  تشريع حلماية البيئة ينص على حدود لإلطالقات ويلزم مبعايري للجودة البيئية؛  )أ(
فرض حظر على تصنيع امللوثات العضوية الثابتة من مبيدات اآلفات وبيعها   )ب(

  ؛)لالستخدام(يرها واستريادها وتصد
تواريخ للتخلص التدرجيي من امللوثات العضوية الثابتة من مبيدات اآلفات املستخدم   )ج(

  املخزنة؛ أو
  اشتراطات نقل املواد والنفايات اخلطرة؛  )د(
  مواصفات للحاويات، واملعدات، وحاويات السوائب، ومواقع التخزين؛  )ه(
 املقبولة بالنسبة للملوثات العضوية الثابتة من مواصفات طرائق التحليل ومجع العينات  )و(

  مبيدات اآلفات؛
  اشتراطات إلدارة النفايات ومرافق التخلص منها؛  )ز(
اشتراط عام بشأن إخطار اجلمهور واستعراض ما تقترحه احلكومات من اللوائح   )ح(

  ية؛ نالق الوطالتنظيمية والسياسات وشهادات التصديق والتراخيص ومعلومات اجلرد وبيانات اإلط
  اشتراطات حتديد املواقع امللوثة ومعاجلتها؛  )ط(
  اشتراطات بشأن صحة العمال وسالمتهم؛  )ي(
الضوابط التشريعية احملتملة األخرى، مثل منع تكون النفايات وتدنيتها، ووضع قوائم   )ك(

  .اجلرد، واالستجابة للطوارئ
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التخلص التدرجيي من إنتاج واستخدام ينبغي إنشاء صلة يف التشريعات ما بني مواعيد   - ٦٦
والتخلص ) مبا يف ذلك املوجود منها يف املنتجات واللوازم(امللوثات العضوية الثابتة من مبيدات اآلفات 

 وينبغي أن يتضمن التشريع حداً. من امللوثات العضوية الثابتة من مبيدات اآلفات حاملا تصبح نفايات
تكون من ملوثات عضوية ثابتة من مبيدات اآلفات أو حتتوي عليها أو  للتخلص من النفايات اليت تزمنياً

  .ملوثة ا، من أجل منع إجياد خمزنات ليس هلا تاريخ ختلص تدرجيي واضح
  .باء من املبادئ التوجيهية التقنية العامة-لالطالع على مزيد من املعلومات، أنظر الفرع الرابع  - ٦٧

  وتقليها إىل أدىن حد ممكنمنع تكون النفايات   - جيم
، وتقليلها إىل أدىن حد ممكنتدعو كل من اتفاقييت بازل واستكهومل إىل منع تكون النفايات   - ٦٨

يف حني أن امللوثات العضوية الثابتة من مبيدات اآلفات مستهدفة يف اتفاقية استكهومل من أجل القضاء 
ها وينبغي استئصال امللوثات العضوية الثابتة من مبيدات اآلفات من اخلدمة والتخلص من. التام عليها

وجيوز مطالبة اجلهات املنتجة ملبيدات اآلفات واملركبة هلا واجلهات املستخدمة . بيئياًبطريقة سليمة 
للمنتجات واللوازم احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة من مبيدات اآلفات بوضع خطط إلدارة النفايات 

ت عضوية ثابتة من مبيدات تغطي مجيع النفايات اخلطرة، مبا يف ذلك النفايات اليت تتكون من ملوثا
 وتقليلها إىل أدىن حد ممكنوجيري النظر يف منع تكون النفايات . اآلفات أو حتتوي عليها أو ملوثة ا

يف فريق اخلرباء التابع التفاقية استكهومل املعين بأفضل التقينات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية؛ وأنظر 
 Guidelines on best available techniques and provisional guidance on bestيف هذا السياق مشروع 

environmental practices relevant to Article 5 and Annex C of the Stockholm Convention on 

Persistent Organic Pollutants ) ،ومن املتوقع أن يعتمد مؤمتر ). ٢٠٠٦برنامج األمم املتحدة للبيئة
  . النص النهائي للمبادئ التوجيهية٢٠٠٧منتصف عام األطراف يف اتفاقية استكهومل يف 

كميات النفايات اليت حتتوي على ملوثات عضوية ثابتة من   إىل أدىن حد ممكنتقليلينبغي   - ٦٩
مبيدات اآلفات من خالل عزل املصدر وفصله من أجل منع االمتزاج مع تيارات نفايات أخرى أو 

 ينبغي العمل يف مجيع املواقع اليت ترتشح فيها ،فمثالً. ، أو تلويثها)اهلواء واملاء والتربة(موارد بيئية 
ملوثات عضوية ثابتة من مبيدات اآلفات مباشرة من حاويات غري مستقرة أصاا تدهور، على تدنية 

  :خماطر إيقاع املزيد من اخلطر بالبيئة والسكان بأسرع ما ميكن والنظر يف اخليارات التالية
  صل مبيدات اآلفات املرتشحة وإعادة تعبئتها؛ينبغي ف: العمل على استقرار املوقع  )أ(
وثات العضوية الثابتة من مبيدات اآلفات لتقليل عدد مواقع التخزين، وإعادة تعبئة امل  )ب(

  .حمدود من مواقع التخزين املركزيةوالتخزين اآلمن يف عدد 
 حمتوى إن مزج نفايات ذات حمتوي من ملوثات عضوية ثابتة من مبيدات اآلفات أعلى من  - ٧٠

منخفض حمدد من امللوثات العضوية الثابتة مع مادة أخرى لغرض وحيد هو توليد مزيج له حمتوى من 
امللوثات العضوية الثابتة دون احملتوى املنخفض احملدد من امللوثات العضوية الثابتة ليس مسألة سليمة من 

قبل معاجلة النفايات من أجل  عن ذلك، قد يكون من الضروري مزج املواد ورغماً. الناحية البيئية
  .تعظيم كفاءة املعاجلة



  
  

29 

ة يجيم من املبادئ التوجيه- والفرع رابعا٦لالطالع على مزيد من املعلومات، أنظر الفقرة   - ٧١
  .التقنية العامة

 Guidelines for the management of smallوضعت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة   - ٧٢

quantities of unwanted and obsolete pesticides ) ،من أجل محاية ) ١٩٩٩منظمة األغذية والزراعة
على النقيض من ( ما يستخدمون كميات صغرية من مبيدات اآلفات الزراع وسكان احلضر الذين كثرياً

  .غري واعني مبخاطر مبيدات اآلفات املتأصلة) الكميات الكبرية احلجم

  حتديد اهلوية وقوائم اجلرد  - دال
  حتديد اهلوية  - ١

ال ميكن النظر إىل حتديد هوية امللوثات العضوية الثابتة من مبيدات اآلفات على أنه نشاط   - ٧٣
معزول، حىت ولو كانت امللوثات العضوية الثابتة من مبيدات اآلفات تدخل يف إطار التزامات اتفاقية 

ة الثابتة من مبيدات اآلفات بإدراج ويوصي إىل حد كبري عند حتديد هوية امللوثات العضوي. استكهومل
وتشري .  يت، مما يضمن أن تؤخذ املسألة بأكملها يف احلسبان. دي.مبيدات آفات أخرى، ال سيما دي

 باملائة من مبيدات اآلفات العتيقة قد تكون ٣٠ و١٥التجارب احلالية يف أفريقيا إىل أن ما يتراوح بني 
  ).٢٠٠٤، ASP(آلفات مبثابة ملوثات عضوية ثابتة من مبيدات ا

كمادة كلورو البرتين توجد امللوثات العضوية الثابتة من مبيدات اآلفات، فيما عدا سداسي   - ٧٤
  :صناعية، يف املعهود فيما يلي

املخلفات من إنتاج امللوثات العضوية الثابتة من مبيدات اآلفات ويف املواقع اليت   )أ(
  أنتجت وركبت فيها؛

  التابعة لوزارات الصحة والزراعة؛املخازن احلكومية   )ب(
  مرافق التخزين يف املزارع واالصطبالت وغريها من مرافق الثروة احليوانية؛  )ج(
، ومنافذ بيع العقاقري ومبيدات اآلفات، ومراكز التسوق، )املخازن املرتلية(املنازل   )د(

  احلكومية، وما إىل ذلك؛واملدارس، واملستشفيات، واملرافق الصناعية، واملكاتب ومباين اإلدارات 
املواد امللوثة مبا يف ذلك الثياب الواقية ومعدات وملحقات التطبيق واملراق الصناعية   )ه(

  واملكاتب ومباين الشقق وحنو ذلك؛
  مقالب القمامة ومدافن النفايات؛  )و(
  التربة والرسوبيات ومحأة اارير، واملياه اليت تلوثت من االرتشاح؛  )ز(
ت التجارية احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة من مبيدات اآلفات مثل املنتجا  )ح(

  .الدهانات ورشاشات احلشرات املرتلية والناموسيات
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  :كمادة صناعية يف املعهود فيما يليكلورو البرتين يوجد سداسي   - ٧٥
  ؛كلورو البرتينحمطات التصنيع اليت تنتج سداسي   )أ(
لتصنيع، أو الناجتة عنها، اليت تستخدم، أو كانت النفايات املوجودة يف حمطات ا  )ب(

   آنفا؛٦-باء-على النحو الذي شرح يف القسم الفرعي أوالكلورو البرتين تستخدم فيما سبق، سداسي 
النفايات املوجودة يف حمطات التصنيع، أو الناجتة عنها، اليت تستخدم، أو كانت   )ج(

 ٣١ تلك االستخدامات اليت نوقشت يف الفقرة من أجلكلورو البرتين تستخدم فيما سبق، سداسي 
  ؛آنفاً

النفايات املوجودة يف حمطات التصنيع، أو الناجتة عنها، اليت تستخدم، أو كانت   )د(
كمادة صناعية يف تصنيع املواد الكيميائية اليت نوقشت يف كلورو البرتين تستخدم فيما سبق، سداسي 

  . آنفا٣٢ًالفقرة 
األشخاص ذوي اخلربة والتدريب التقين اجليد عادة ما يكونوا قادرين على جيدر باإلشارة أن   - ٧٦

بيد أنه توجد يف . حتديد طبيعة النفايات السائلة أو مادة أو حاوية أو معدة من مظهرها أو عالماا
وقد يكون املفتشون . الكثري من البلدان خمزونات كبرية من مواد كيميائية زراعية غري حمددة اهلوية

بريون قادرين على حتديد هوية احملتويات األصلية من املعلومات املوجودة يف بطاقات التعريف امللصقة اخل
اللون (على احلاوية ونوع ولون احلاويات األصلية أو بواسطة شم املادة الكيميائية أو مظهرها 

لوث يف عينة من ومتس احلاجة خباصة إىل حتديد دقيق للهوية وتقرير مستوى الت). واخلصائص املادية
وبعض تكنولوجيات املعاجلة حساسة للغاية . بيئياًخالل التحليل الكيميائي من أجل اإلدارة السليمة 

  .لوجود مواد أخرى، مثل الفلزات
وقد يتبني، عند حتديد هوية امللوثات العضوية الثابتة من مبيدات اآلفات، أن األمساء التجارية   - ٧٧

  . األول مفيدةالشائعة املدرجة يف املرفق
 من املبادئ التوجيهية ١-دال-لالطالع على مزيد من املعلومات، أنظر القسم الفرعي الرابع  - ٧٨

  .التقنية العامة
  قوائم اجلرد  - ٢

.  من املبادئ التوجيهية التقنية العامة٢-دال-٤لالطالع على معلومات، أنظر القسم الفرعي   - ٧٩
 Pesticide storage and stock control: ة منظمة األغذية والزراعة الرجوع إىل وثيقأيضاًومن املستصوب 

manual ) ،واملبادئ التوجيهية املؤقتة الصادرة عن منظمة األغذية )١٩٩٦منظمة األغذية والزراعة ،
منظمة األغذية ( ”Prevention of accumulation of obsolete pesticide stocks“: والزراعية بعنوان

 The preparation of inventories of pesticides“: ومشروع وثيقة التوجيه املعنونة) ١٩٩٥والزراعة، 

and contaminated materials” ) ،٢٠٠٥منظمة األغذية والزراعة.(  
قد يكون من الصعب جتميع قائمة جرد كاملة بامللوثات العضوية الثابتة من مبيدات اآلفات،  - ٨٠

 الطابع املتناثر الستخدام وختزين تلك املواد الكيميائية على مدى مناطق ويرجع ذلك بالدرجة األوىل إىل
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وقد يكون بوسع احلكومات الوطنية واحمللية املسؤولة عن مبيدات اآلفات . ريفية وحضرية واسعة
وينبغي أال يغيب عن األذهان عند . ونفايات مبيدات اآلفات أن تقدم مساعدة قيمة يف هذا اخلصوص

. د كاملة أنه ينبغي أن يتمشى أمن املواقع ارودة مع اجلهود املبذولة للقيام باجلرد نفسهوضع قائمة جر
وإذا ما كانت قائمة اجلرد تفصيلية، فإنه جيب عندئذ تأمني املخزون ارود حبيث ال حيدث سوى ما 

.  االمتزاج معها يتم منع تلويث املواد األخرى أوفات إىل املخزون أو إزالة منه حىتهو معروف من إضا
 لفئات املقاصد احملتملة للملوثات العضوية الثابتة من  موجزاًأيضاًوبالتايل، ينبغي أن توفر قائمة اجلرد 

  ).٢٠٠١أنظر على سبيل املثال، برنامج األمم املتحدة للبيئة، (مبيدات اآلفات 
لومات على أساس  وضع قائمة جرد وطنية عملية إدارية سليمة جلمع املع ذلككما يتطلب  - ٨١

  . للمبادئ التوجيهية والطرائق املعيارية ملنظمة األغذية والزراعةوفقاًمستمر 

  أخذ العينات والتحليل والرصد  - هاء
  .هاء من املبادئ التوجيهية التقنية العامة-لالطالع على معلومات عامة، أنظر الفرع رابعا  - ٨٢

  أخذ العينات  - ١
 من املبادئ ١-هاء-ذ العينات، أنظر القسم الفرعي رابعالالطالع على معلومات عن أخ  - ٨٣

  .التوجيهية التقنية العامة
  التحليل  - ٢

 من املبادئ التوجيهية ٢-هاء-لالطالع على معلومات عن التحليل، أنظر القسم الفرعي رابعا  - ٨٤
  .التقنية العامة

  الرصد  - ٣
ايات تتكون من ملوثات عضوية ثابتة من ينبغي تنفيذ برامج الرصد بشأن املرافق اليت تدير نف  - ٨٥

لالطالع على مزيد من املعلومات، أنظر القسم الفرعي . مبيدات اآلفات أو حتتوي عليها أو ملوثة ا
  . من املبادئ التوجيهية التقنية العامة٣-هاء-رابعا

  املناولة واجلمع والتعبئة ووضع بطاقات التعريف والنقل والتخزين  - واو
على معلومات عامة عن املناولة واجلمع والتعبئة ووضع العالمات التعريفية والنقل لالطالع   - ٨٦

  .واو من املبادئ التوجيهية التقنية العامة-والتخزين، أنظر الفقرتني األوليني من القسم رابعا
  املناولة  - ١

بيدات تتمثل الشواغل الرئيسية عند مناولة نفايات تتكون من ملوثات عضوية ثابتة من م  - ٨٧
اآلفات أو حتتوي عليها أو ملوثة ا يف تعرض البشر واإلطالق العرضي إىل البيئة وتلوث تيارات 

وينبغي مناولة تلك النفايات بشكل منفصل . النفايات األخرى مبلوثات عضوية ثابتة من مبيدات اآلفات
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بني املمارسات املوصى ومن . عن أنواع النفايات األخرى من أجل منع تلوث تيارات النفايات األخرى
  :ا هلذا الغرض، واليت ينبغي التحقق منها واإلشراف عليها ورصدها من أجل ذلك

 عن االرتشاح والثقوب والصدأ ودرجات احلرارة التفتيش على احلاويات حبثاً  )أ(
  وإعادة التعبئة املالئمة عند الضرورة؛) الناجتة عن تفاعالت كيميائية(املرتفعة 

 درجة مئوية، إن أمكن، بسبب زيادة ٢٥لنفايات عند درجة حرارة أقل من مناولة ا  )ب(
  التطاير عند درجات احلرارة األعلى؛

كفالة أن تكون تدابري احتواء االنسكاب يف حالة طيبة ووافية الحتواء النفايات   )ج(
   باملائة؛١٠السائلة إذا ما انسكبت، أي احلجم اإلمجايل زائد 

ة أو مراتب ماصة حتت احلاويات قبل فتحها إذا كان سطح وضع أفرخ بالستيكي  )د(
  ؛)بوليمرات أو راتنجات بوليمريةطالء أو (منطقة االحتواء غري مكسو مبادة سطحية ملساء 

إزالة النفايات السائلة إما برفع سدادة التصريف أو بالضخ باستخدام مضخة متعجية   )ه(
  مة للمواد الكيميائية؛وأنابيب مناسبة مقاو) حممية ضد اإلشعال أو خماطر احلريق(

استخدام مضخات وأنابيب وبراميل خمصصة مل تستخدم ألي غرض آخر، لنقل   )و(
  النفايات السائلة؛

  تطهري أي انسكابات بقطع من القماش أو مناشف ورقية أو مواد ماصة خمصوصة؛  )ز(
ة مذيبة ثالث مرات مباد) مثل الرباميل املعدنية(شطف مواد التعبئة الفارغة امللوثة   )ح(

مثل الكريوسني إلزالة مجيع خملفات امللوثات العضوية الثابتة من مبيدات اآلفات حبيث ميكن التخلص 
  من احلاويات املشطوفة أو إعادة تدويرها؛

معاجلة مجيع املذيبات واملواد املاصة امللوثة من الشطف الثالثي ومعدات احلماية   )ط(
  .الستيكية باعتبارها نفايات ملبيدات اآلفاتالوحيدة االستعمال امللوثة واألفرخ الب

ينبغي تدريب األفراد بطريقة صحيحة على مناولة النفايات اخلطرة باستخدام طرائق ومعايري   - ٨٨
  ).٢٠٠٤منظمة األغذية والزراعية، (وطنية أو دولية وباتباع املبادئ التوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة 

 من املبادئ التوجيهية ٢-واو- ملعلومات، أنظر القسم الفرعي رابعاًلالطالع على املزيد من ا  - ٨٩
  .التقنية العامة

  اجلمع  - ٢
قد حيتفظ جبزء له شأنه من جمموع املخزونات الوطنية من امللوثات العضوية الثابتة من مبيدات   - ٩٠

ن، أو أصحاب اآلفات بكميات صغرية يف مواقع ختزين صغرية متلكها تعاونيات الزراع، أو املوزعو
ومن الصعب على مالك الكميات الصغرية أن يتخلصوا من تلك . بيوت األعمال وأصحاب املنازل

، عدم توافر مثالً(، قد متنع االعتبارات اللوجستية مل الساقط على األرض أو تثبط ذلك فمثالً. املواد
، وقد ) يف ذلك البلدعدم وجود مرفق مناسب للتخلص من النفايات عمليات مل للنفايات اخلطرة أو
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ويف بعض البلدان، قد ترغب احلكومات الوطنية واإلقليمية والبلدية يف النظر يف . تكون التكاليف مانعة
إنشاء حمطات للجمع من أجل تلك الكميات الصغرية حبيث ال يتعني على كل مالك لكميات صغرية 

  . للنقل والتخلصفرديةأن يقوم بترتيبات 
تودعات اجلمع وأنشطة اجلمع املتصلة بامللوثات العضوية الثابتة من مبيدات ينبغي إدارة مس  - ٩١

 للمبادئ التوجيهية املالئمة وبشكل منفصل عن تلك اخلاصة بالنفايات األخرى عند وفقاًاآلفات 
  .االقتضاء

من احملتم أال تصبح مستودعات اجلمع مرافق ختزين طويلة األجل لنفايات امللوثات العضوية   - ٩٢
  .لثابتة من مبيدات اآلفاتا

 من املبادئ التوجيهية ٢-واو- لالطالع على مزيد من املعلومات، أنظر القسم الفرعي رابعاً  - ٩٣
  .التقنية العامة

  التعبئة  - ٣
ينبغي تعبئة النفايات اليت تتكون من ملوثات عضوية ثابتة من مبيدات اآلفات تعبئة صحيحة   -٩٤

  :قبل ختزينها أو نقلها
نبغي وضع النفايات السائلة يف براميل من الصلب ذات سدادات مزدوجة أو غري وي  )أ(

  ؛ذلك من احلاويات املعتمدة
، مثالً( ما حتدد اللوائح التنظيمية اليت حتكم النقل حاويات من نوعية معينة وكثرياً  )ب(

مة يف التخزين وبالتايل، ينبغي أن تفي احلاويات املستخد).  مكسو بإبوكسي١٦صلب عيار 
  ؛ إىل أا قد تنقل يف املستقبلباشتراطات النقل نظراً

قد توضع الكميات الكبرية من النفايات أو املعدات اليت تتكون من ملوثات عضوية   )ج(
) براميل مضاعفة التغليف(ثابتة من مبيدات اآلفات أو حتتوي عليها أو ملوثة ا داخل حاويات كبرية 

  ؛لة إذا كان االرتشاح مثار انشغالة ثقيأو تغليفات بالستيكي
ينبغي وضع القطع الصغرية من املعدات، سواء كانت مفرغة أم ال، يف براميل مع   )د(
 هناك كمية وافية مادامت يف نفس الربميل ات القطع الصغرية العديدة من املعدوميكن وضع. مادة ماصة

كما ميكن . ملاصة السائبة من اجلهات املزودة املأمونةوميكن شراء املواد ا. من املادة املاصة داخل الربميل
  ؛ وخث الفرميكيوليت واخلث احلزازياستخدام نشارة اخلشب

ميكن وضع الرباميل واملعدات على منصات خشبية من أجل نقلها بواسطة شاحنة   )ه(
  .ريكهاوينبغي ربط الرباميل واملعدات باملنصة اخلشبية قبل حت. مبرفاع شوكي ومن أجل ختزينها

 بطريقة متنع الضرر أثناء جتهيزها وحتميلها  املرسلة النفاياتوكمياتجيب مناولة عبوات   - ٩٥
  . الصلةذاتونقلها وجيب أن تتوافق مع االشتراطات الوطنية والدولية للتشريعات 
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أو /اكل وينبغي تثبيت نفايات امللوثات العضوية الثابتة من مبيدات اآلفات املعاد تعبئتها ي  - ٩٦
وينبغي القيام بإعادة التعبئة بطريقة ال ختتلط فيها . شدات خشبية يف احلاويات البحرية قبل شحنها

وينبغي أن متتثل مواد التعبئة اليت تستخدم يف . األنواع املختلفة من املخاطر اليت متثلها املواد الكيميائية
).  اخلطرة براًللبضائعص احلمل الدويل آخر اتفاق أورويب خبصو (ADR 2005االحتاد األورويب إىل 

  .وينبغي فحص شهادات مواد التعبئة على الدوام
ينبغي اختاذ احتياطات وافية لكفالة عدم إمكان استخدام حاويات مبيدات اآلفات يف أغراض   - ٩٧

  .أخرى، ال سيما يف ختزين األغذية أو املياه من أجل االستهالك اآلدمي أو احليواين
 اليت تستخدم عادة على مواد تعبئة امللوثات العضوية الثابتة من )٥()UN(مم املتحدة رموز األ  - ٩٨

اليت ينبغي دقها على برميل الصلب حبروف ناتئة، وطبعها على احلقائب البالستيكية، (مبيدات اآلفات 
  :كما يلي) وما إىل ذلك

UNIH1/ ....براميل مغلقة( السائلة للرباميل املصنوعة من البويل إيثيلني من أجل النفايات(  
UNIH2 ..../ براميل مغلقة(للرباميل املصنوعة من البويل إيثيلني من أجل النفايات اجلامدة(  
UNIA1 ..../ براميل مغلقة(للرباميل املصنوعة من الصلب من أجل النفايات السائلة(  
UNIA2/ .... مغلقةبراميل(للرباميل املصنوعة من الصلب من أجل النفايات اجلامدة (  

ويف حالة أن تكون . ينبغي طلب شهادات عن رموز األمم املتحدة املستخدمة من املقاول  - ٩٩
رموز األمم املتحدة غري مرئية على مواد التعبئة اجلديدة، ينبغي اعتبار املواد على أا غري مصدق عليها 

  .من األمم املتحدة
 التعليمات التقنية ملنظمة الطريان املدين الدويل عند التعبئة من أجل النقل اجلوي، ينبغي تطبيق  -١٠٠

وينبغي بالنسبة للنقل بالسكك احلديدية تطبيق اللوائح التنظيمية خبصوص احلمل الدويل للسلع اخلطرة 
  .بالسكك احلديدية

 من املبادئ التوجيهية ٣-واو- لالطالع على مزيد من املعلومات، أنظر القسم الفرعي رابعاً  -١٠١
  .لعامةالتقنية ا

  وضع بطاقات التعريف  - ٤
ينبغي أن توضع بطاقات تعريف بشكل واضح على مجيع احلاويات اليت حتتوي على ملوثات   -١٠٢

عضوية ثابتة من مبيدات اآلفات مشفوعة ببطاقات حتذير عن اخلطورة وبطاقات تعريف تعطي تفاصيل 
بيان مضبوط باحلجم (تويات احلاوية ومن املفضل أن حتتوي التفاصيل على حم. احلاوية ورقمها املسلسل

، واسم جهة التصنيع األصلية، واسم املوقع الذي بدأت منه مبا يسمح بإمكانية التتبع، وتاريخ )والوزن
وينبغي أن حتمل كل عبوة جديدة . التعبئة واسم ورقم هاتف الشخص املسؤول أثناء عملية التعبئة

                                                
 . البحرية الدولية للسلع اخلطريةاملدونةلالطالع على تفاصيل ورموز أخرى، أنظر   )٥(
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 ملنظمة األغذية والزراعة بشأن وضع قوائم جرد بطاقات تعريف حسبما نص عليه الدليل التدرييب
ويشترط وضع بطاقات تعريف إضافية ). ٢٠٠١منظمة األغذية والزراعة، (ملبيدات اآلفات العتيقة 

  .ومنفصلة بشأن املواد املصنفة على أا ملوثات حبرية
بادئ التوجيهية  من امل٤-واو- لالطالع على مزيد من املعلومات، أنظر القسم الفرعي رابعاً  -١٠٣

  .التقنية العامة
  النقل  - ٥

 من املبادئ التوجيهية التقنية ٥-واو- لالطالع على معلومات، أنظر القسم الفرعي رابعاً  -١٠٤
  .العامة

  التخزين  - ٦
رغم أن هناك، بصفة عامة، القليل من اللوائح التنظيمية أو املبادئ التوجيهية املخصوصة بشأن   -١٠٥

ضوية الثابتة من مبيدات اآلفات، فإنه ينبغي لتلك اللوائح التنظيمية واملبادئ التوجيهية ختزين امللوثات الع
ويف هذا الشأن، فإن . املوضوعة من أجل منتجات مبيدات اآلفات أن توفر املستوى األدىن من احلماية

منظمة (ة املبادئ التوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة بشأن ختزين مبيدات اآلفات ومراقبة األرصد
، ينبغي أن )املرجع السابق(وبشأن تصميم وتشييد خمازن مبيدات اآلفات ) ١٩٩٦األغذية والزراعة، 

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي ختزين امللوثات العضوية الثابتة من مبيدات اآلفات كنفايات . تتبع كحد أدىن
  .وستمس احلاجة إىل تصريح من السلطات احمللية. خطرة
، الكميات القصوى، واإلذن إذا ما مسح مثالً(م التحقق من صحة وثائق التصريح ومن امله  -١٠٦

بإعادة التعبئة يف موقع ختزين مؤقت، وأقصى فترة للتخزين املؤقت، واإلذن إذا ما مسح بظروف ختزين 
  ).مؤقت دون املستوى املطلوب، وما إىل ذلك

 من املبادئ التوجيهية ٦-واو -علومات، أنظر القسم الفرعي رابعاً امل  مزيدلالطالع على  -١٠٧
  .التقنية العامة

  بيئياًالتخلص السليم   - زاي
  ما قبل املعاجلة   - ١

 من املبادئ التوجيهية التقنية ١- زاي- لالطالع على معلومات، أنظر القسم الفرعي رابعاً  -١٠٨
  .العامة

  طرائق التدمري والتحويل النهائي  - ٢
 من املبادئ التوجيهية التقنية ٢ - زاي-  الفرعي رابعاًلالطالع على معلومات، أنظر القسم  -١٠٩
  .العامة
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   من الناحية البيئية مفضالًطرائق التخلص األخرى عندما ال ميثل التدمري أو التحول النهائي خياراً  - ٣
 من املبادئ التوجيهية التقنية ٣ - زاي- لالطالع على معلومات، أنظر القسم الفرعي رابعاً  -١١٠
  .العامة

  طرائق التخلص األخرى عندما يكون حمتوي امللوثات العضوية الثابتة منخفضاً  - ٤
 من املبادئ التوجيهية التقنية ٤ - زاي- لالطالع على معلومات، أنظر القسم الفرعي رابعاً  -١١١
  .العامة

  عالج املواقع امللوثة  - حاء
  .بادئ التوجيهية التقنية العامة حاء من امل- لالطالع على معلومات، أنظر القسم الفرعي رابعاً  -١١٢

  الصحة والسالمة  - طاء
  . طاء من املبادئ التوجيهية التقنية العامة- لالطالع على معلومات، أنظر القسم الفرعي رابعاً  -١١٣

  حاالت املخاطر املرتفعة  - ١
ة  من املبادئ التوجيهية التقني١-طاء- لالطالع على معلومات، أنظر القسم الفرعي رابعاً  -١١٤
  .العامة

  حاالت املخاطر املنخفضة  - ٢
 من املبادئ التوجيهية التقنية ٢طاء - لالطالع على معلومات، أنظر القسم الفرعي رابعاً  -١١٥
  .العامة

  طوارئيف حاالت الاالستجابة   - ياء
عضوية ملوثات  اهزة توقعاً لوجودجلطوارئ ت االيف حاينبغي أن تكون خطط االستجابة   -١١٦

.  يف املخازن، ويف حالة عبور، ويف مواقع التخزيناملستخدمة أو اليت تكونثابتة من مبيدات اآلفات 
لملوثات العضوية الثابتة من مبيدات اآلفات ل جاهزة بالنسبةطط هذه اخلكما ينبغي أن تكون 

 ياء من - يف القسم رابعاًويرد . املستخدمة واملوجودة يف املخازن ويف حالة نقل ويف مواقع التخلص
  .لطوارئ،ت االايف حستجابة مزيد من املعلومات عن خطط اال املبادئ التوجيهية التقنية العامة

  العامةاملشاركة   - كاف
 عامةمشاركة ازل أو اتفاقية استكهومل عملية ينبغي أن يكون لدى األطراف يف اتفاقية ب  -١١٧

 من املبادئ التوجيهية التقنية كاف- لالطالع على مزيد من املعلومات، أنظر القسم رابعاً. مفتوحة
 Selection of waste: نظمة األغذية والزراعة املعنونةمل اإلرشاديةوثيقة ال مشروع أيضاًأنظر . العامة

management options for the disposal of obsolete pesticides and contaminated materials ) مشروع
  ).٢٠٠٤ة، عمنظمة األغذية والزرا) (قيد اإلعداد
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  املرفق األول

  املترادفات واألمساء التجارية للملوثات العضوية الثابتة املبيدة لآلفات
، "اخلطة الوطنية لتنفيذ اتفاقية استكهومل يف اجلمهورية التشيكية"؛ ٢٠٠١ جلنة هلسنكي، أيضاًأنظر (

 املواد –قاعدة البيانات /وزارة البيئة يف اجلمهورية التشيكية؛ الشبكة األفريقية ملبيدات اآلفات
  .)STARSالكيميائية؛ ريتر؛ وكالة احلماية البيئية، نظام سجل املواد، 

)أ(بعض المترادفات واألسماء التجارية  المادة الكيميائية  

 ألدرين
(CAS no. 309-00-2) 

1,4:5,8-dimethano-naphtalin; GGDN*; 
1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-endo-1,4-exo-5,8-dimethanonaphthalene;  
1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethano-naphthalene; 
1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a hexahydro (1.alpha., 4.alpha., 4a.beta., 5.alpha., 8.alpha., 
8abeta);  
1,2,3,4,10,10-hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4,5,8- dimethanonaphthalin 
1R,4S,4as,5S,8R,8ar-; 
1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4,5,8-dimethanonaphthalene; 
1.2.3.4.10.10-hexachlor-(4arh.8ach)-1.4.4a.5.8.8a-hexahydro-1c.4c:5t.8t-dimethano-naphth; 
1.2.3.4.10.10-hexachloro-(4arh.8ach)-1.4.4a.5.8.8a-hexahydro-1c.4c:5t.8t-dimethano-napht; 
1,4:5,8-dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4 a,5,8,8a-hexahydro-
,(1alpha,4alpha,4abe 
1,4:5,8-dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-, endo,exo-; 
1,4:5,8-dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-
,(1alpha,4alpha,4abet 
(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1, 4:5,8-
dimethanonaphthalin;  
Aglyucon*, Agronex TA; Aldocit; Aldrec; Aldrex; Aldrex 30; Aldrex 30 E.C.; Aldrex 40; Aldrin 
cast solid; Aldrin mixture, dry (with 65 % or less aldrin); Aldrin mixture, dry (with more then 65 % 
aldrin); Aldrin mixture, liquid (with 65 % or less aldrin); Aldrin mixture, liquid (with 65 % or less 
aldrin); Aldrin 2.5; Aldrin 5;  
Aldrin [1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-(1.alpha.,4.alpha.,4a.beta.,5.alpha.,8.al ]; 
Aldrite; Aldrosol; Altox; Alvit 55; Compound 118; 4:5,8-Dimethanonaphthalene; 22DN*; Drinox; 
Eldrin; ENT-15949; Eruzin*; exo-Hexachlorodimethanonaphthalene; Hexachlorhexahydro-
dimethano-naphtaline;  
Hexachlorohexahydro-endo, exo-dimethanonaphthalene; 
Hexachloro-1,2,3,4,10,10 hexahydro-1,4,4a,5,8,8a exodimethano-1,4,5,8 naphtalene; 
Hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4,5,8-dimethanonaphthalin; 
Hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4,5,8-dimethano-naphtalin, (1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-
1,2,3,4,10,10-; 
Hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-exodimethanonaphtalin, 1,2,3,4,10,10-; 
HHDM; HHDN; HHPN; Kartofin*; Kortofin; Latka 118; NA 2761; NA 2762; NCI-C00044; OMS-
194; Octalene; Octalin*;Seedrin; SD 2794; Sojedinenie (= compound) 118*; Tatuzinho; Tipula; 
Veratox* 
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)أ(بعض المترادفات واألسماء التجارية  المادة الكيميائية  

 الكلوردين
(CAS no. 57-74-9) 

1-exo,2-endo,4,5,6,7,8,8-Octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7methanoindene; 
1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-3a,4,7,7a-tetra-hydro-4,7-methan-;  
1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-; 
1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-4,7-methano-3a,4,7,7a-tetrahydroindane oindane; 
 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-endo-methano-indene; 
1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indene;  
1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methanoindene 
1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-1H-4,7-methano-indene; 
1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-4-7-methano-3.alpha.,4,7,7,.alpha.-tetrahydroindane;  
1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro- 
1-exo,2-endo,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methanoindene); 
AG Chlordane; Aspon; Aspon-Chlordane; Belt; CD 68; chloordaan, zuiver; chlordan, kemisk rent; 
Chlordan, rein; Chlordane; Chlordane (gamma); chlordane, pur; Chlordane technical;  
Chlordane [4,7-methanoindan, 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-]; Chloriandin; 
Chlorindan; Chlorkil; Chlorodane; gamma.-Chlordan; Clordan; Clordano, puro; Corodan(e); 
Chlordane HCS 3260; Chlordasol; Cortilan-Neu; Dichlorochlordene: Dowchlor; Dow-Klor; Ent 
9932; Ent 25552-X; HCS 3260; Kilex lindane; Kypchlor; M140; M 410; Latka 1068;4,7-
methanoindan; 4,7-methano-1H-indene; NCI-C00099; 4,7-methanoindan, 1,2,4,5,6,7,8,8-
octachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-; 
4,7-methano-1H-indene, 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-; Niran; Octachlor; 
Octachloro-4,7-methanotetrahydroindane; Octachlorodihydrodicyclopentadiene; 
Octachlorohexahydromethanoindene; Octachlor-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methano-(1H)-inden, 
1,2,4,5,6,7,8,8-; 
Octachlor-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-endomethanoindan, 1,2,4,5,6,7,8,8-; 
Octa-Klor; Oktaterr; Ortho-Klor; SD 5532; Shell SD-5532; Starchlor; Synklor; Tat chlor 4; t-
chlordan; 
Topichlor; Topichlor 20; Toxichlor; Unexan-koeder;Veliscol-1068 
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)أ(بعض المترادفات واألسماء التجارية  المادة الكيميائية  

 الدايلدرين
(CAS no. 60-57-1) 

(1alpha,2beta,2alpha,3beta,6beta,6alpha,7beta,7alpha- 2,7:3,6-Dimethano-3,4,5,6,9,9-hexachlor-
1a,2,2; 
(1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-Hexachlor-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-6,7-epoxy-
1,4:5,8-di; 
(1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-Hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-
1,4:5,8-di; 
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro,endo,exo-1,4:5,8-
dimethanonaphthalene 
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethano-
naphthalene 
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-exo-1,4-endo-5,8-
dimethanonaphthalene 
1,4:5,8-dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-, 
endo,; 
2,7:3,6-dimethanonaphth(2,3-b)oxirene, 3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-
,(1aalph; 
2,7:3,6-dimethanonaphth(2,3-b)oxirene, 3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-;  
3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a7,7a-octahydro-2,7:3,6-dimethanonapht[2,3-b]oxirene;  
5,6,7,8,9,9-hexachlor-2t,3t-epoxy-(4ar,8ac)-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1t,4t;5c8c-d; 
Aldrin epoxide; Alvit; Alvit 55; Compound 497; D-31; Diel’drin*; Dieldrin; Dieldrin, dry weight;  
Dieldrin (hexachloroepoxyoctahydro-endo,exo-dimethanonaphthalene 85 % and related compounds 
15 %); Dil’drin*; Dieldrina; Dieldrine; Dieldrite; Dieldrex; Dieldrix; Dieldrex B, Dielmoth; D-31; 
DD; dimethanonaphth[2,3-b]-oxirene; DLD; Dorytox; ENT-16225; ENT 16,225; exo-dieldrin; 
GEOD*; HEOD;  
Hexachloroepoxyoctahydro-endo,exo-dimethanonaphthalene; 
Hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-2,7:3,6-dimethanonaphth(2,3-b)oxirene, 3,4,5,6,9,9-;  
Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethano-naphthalene, 
(1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S; 
Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-;  
Hexachloro-epoxyoctahydro-dimethanonaphthalene; 
HOED; Illoxol; Insektalox*; Insecticide No. 497; Insectlack; Kombi-Albertan; Lakta 497; Moth 
Snub D; 
NCI C00124; Octalox; OMS18; Oxralox; Panoram D-31; Quintox; Red Shield; SD 3417; 
Sojedinenie (=compound) 497*; Termitox 
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)أ(بعض المترادفات واألسماء التجارية  المادة الكيميائية  

 اإلندرين
(CAS no. 72-20-8) 

1a.alpha.,2.beta.,3.alpha.,6.alpha;  
(1aalpha,2beta,2abeta,3alpha,6alpha,6abeta,7beta,7aalpha)-2,7;3,6-dimethano-3,4,5,6,9,9-hexachlor-
1a; 
(1Aalpha,2beta,2abeta,3alpha,6alpha,6abeta,7beta,7Aalpha)3,4,5,6,9,9-hexachloro-
1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-; 
(1R,4S,4aS,5S,7R,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-6,7-epoxy-1,4:5,8-
dime; 
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-endo,endo-; 
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a- octahydro-1,4-endo-,8-endo-dimethano-
naphthalen; 
3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-2,7:3,6-dimethanonaphth[2,3-b]oxirene; 
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo, endo-5,8-
dimethanonaphthalen; 
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo-5,8-
endodimethanonaphthalen; 
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8- dimethanonaphthalen; 
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalen; 
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-endo-1,4-endo-5,8-
dimethanonaphthalen; 
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-exo-5,8-dimethanonaphthalen; 
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-§octahydro-1,4-endo, endo-5,8-
dimethanonaphthali; 
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-oxido-1,4-endo-5,8-endo-dimethano-1,4,4a,5,6,7,8-
octahydronaphthalen; 
1,2,3,4,10,10-hexachloro-1r,4s,4as,5s,6,7r,8r,8ar-octahydro-6,7-epoxy-1,4:5,8-
dimethanonaphthalene; 
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4,5,8-endo-endo-
dimethanonaphthalen; 
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo,endo-5,8-
dimethanonaphthalen; 
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene; 
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-endo,endo-1,4:5,8-
dimethanonaphthalen; 
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-exo-1,4-exo-1,4-exo-5,8-
dimethanonaph; 
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-exo-1,4-exo-5,8-
dimethanonaphthalene; 
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-§1,4-endo-5,8-endo-
dimethanonaphthali; 
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-§octahydro-1,4-endo-endo-5,8-
dimethanonaphthale; 
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)أ(بعض المترادفات واألسماء التجارية  المادة الكيميائية  

 2,7:3,6-dimethanonaphth(2,3-b)oxirene, 3,4,5,6,9,9-hexachoro-1a,2,2a,3,6a,7,7a-octahydro-
,(1aalpha,2; 
3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-2,7:3,6- dimethanonaphth(2,3-B)oxirene; 
3,4,5,6,9,9-hexachloro-1aalpha,2beta,2abeta,3alpha,6alpha,6abeta,7beta,7aalpha-octahydro-2,7:3,6-
dim; 
Compound 269; 1,4:5,8-dimethanonaphthalene;  
endo,endo-1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8-
dimethanonaphthalen; 
Endrex; Endrin; Endrin 20; Endrin mixture; endrin,endo-endo-isomeres; Endrina; Endrine; ENT-
17251;  
Experimental Insecticide No. 269; Hexachlor; 
Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo-5,8-endodimethanonaphthalene, 
1,2,3,4,10,10-; 
Hexachloro-oxido-dimethano-octahydronaphthalene; hexachloroepoxyoctahydro-endo-endo-
dimethanonaphthalene; 
Hexachlorooctahydro-endo, endo-dimethanonaphthalene; hexachloroxido-endo-endo-
dimethanooctahydronaphthalin; 
Hexachloroxido-endo-endo-dimethanooctahydronaphthalene; hexachloroxidotetracyclododecen; 
hexachloräpoxyoctahydro-bis(endo-methylen)naphthalin; 
Hexachloroepoxyoctahydro-endo,endo-dimethanonaphthalene; Hexadrin; Isodrin Epoxide; Lakta 
269; 
Mendrin; NCI C00157; Nendrin; OMS 197 

 سباعي الكلور
(CAS no. 76-44-8) 

1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indene;  
1,4,5,6,7,8,8-heptachlorotetrahydro-4,7-methanoindene; 
1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7,7a-tetrahydro-4,7-endo-methanoindene; 
1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7- methanoindene; 
1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-4,7-methano-indene; 
2,4-bis-(thylamino)-6-chlor-1,3,5-triazin; 2-Chlor-4,6-bis(ethylamino)-1-triazin; 
3,4,5,6,7,8,8-heptachlorodicyclopentadiene; 3-chlorochlordene; 
4,7-methano-1,4,5,6,7,8,8-heptachlor-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-inden; 
4,7-methano-1H-indene, 1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-; 
4,7-methanoindene, 1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-; 
Aahepta; Arbinex 30TN; Agronex Hepta; Agronex Hepta T 30; Agroceres; Basaklor; 
Bis(ethylamino)-chlortriazin; Chlor-bis(ethylamino)-triazin; Chlordiethyltriazindiamin; Drinox; 
Drinox H-34; E 3314; ENT-15152; Eptacloro; Geptachlor*; Geptazol*; Gesatop; Gold Crest H-60; 
GPKh; H-34; H-60; Hepta; Heptachloor; Heptachlorane; Heptachlor [1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-
3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indene]; Heptacloro; Heptachlorotetrahydro-4,7-
methanoindene; Heptagran; Heptagranox; Heptamak; Heptamul; Heptasol; Heptox; Latka 104; NCI-
C00180; Soleptax; Rhodiachlor; Termide; Tetrahydro; Veliscol 104; Veliscol heptachlor 

 سداسي كلورو البرتين
(CAS no. 118-74-1) 

Agronal H; Amaticin; Amatin; AntiCarie; Benzene, hexachloro-; benzol, Hexachlor; Bunt-cure; 
Bunt-no-more; Chlorbenzol, hexa; Co-op Hexa; Ceku C.B.; ENT-1719; esaclorobenzene; GChB*; 
Gexachlorbenzol*; Granox; Granox nm; HCB; HCBz; hexachloorbenzeen; Hexachlorobenzen; 
Hexachloro-; Hexa CB; Hexa c.b.; Hexachlorbenzol; Julian’s carbon chloride; julin’s 
carbonchloride; julin’s chloride; No Bunt; No Bunt 40; No Bunt 80; No Bunt Liquid; 
Pentachlorophenyl chloride; Perchlorobenzene; Perchlorbenzol; Phenyl perchloryl; Sanocid; 
Sanocide; Smut-Go; Snieciotox; Snieciotox 40; Zaprawa nasienna sneciotox; 
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)أ(بعض المترادفات واألسماء التجارية  المادة الكيميائية  

 املريكس
(CAS no. 2385-85-5) 

1,1a,2,2,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-dodecachloro-octahydro-1,3,4-metheno-1H-cyclobuta[cd]pentalene; 
1,2,3,4,5,5-hexachloro-; 2,3,4,5,5-hexachloro-1,3-cyclopentadiene dimer; 
1,3,4-metheno-1,1a,2,2,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-dodecachlorooctahydro-1H-cyclobuta<cd>pentalene; 
1,3,4-metheno-1H-cyclobuta(cd)pentalene, 1,1a,2,2,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-dodecachlorooctahydro-; 
1,3,4-metheno-1H-cyclobuta<cd>pentalene, dodecachlorooctahydro-; 1,3-cyclopentadiene; 
1,3-cyclopentadiene, 1,2,3,4,5,5-hexachloro-, dimer; 
Bichlorendo, CG-1283, Dechlorane, Dechlorane 4070, Dechlorane Plus, Dimer; 1,2,3,4,5,5-
dodecachloropentacyclodecane; Dodecachlororpentacyclo(5.2.1.O’2,6.O’3,9.O’5,8)decane; 
Dodecachloro-decahydro-1,3-cyclo-dicyclobuta<cd,gh>pentalene; 
Dodecachloroctahydro-1,3,4-metheno-1H-cyclobuta(cd)pentalen, 1,1a,2,2,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-; 
Dodecachlorooctahydro-1,3,4-metheno-2H-cyclobuta<cd>pentalene; 
Dodecachloropentacyclo(5.2.1.O’2,6.O’3,9.O’5,8)decane; 
Dodecachloropentacyclo<5.2.1.0 %2,6.0 %3,9.0 %5,8>decane; 
Dodecacloropentaciclo(5.2.1.O’2,6.O’3,9.O’5,8)decano; 
ENT-25719; Ferriamicide; GC1283; Hexachloropentadiene Dimer, Hexachloro-1,3-cyclopentadiene 
dimer; Hrs 1276, NCI-C06428; Paramex; Perchlordecone, Perchloropentacyclodecane; 
Perchloropentacyclo(5.2.1.02,6.03,9.05,8)decane; Perchlorodihomocubane  

 توكسافني
(CAS no. 8001-35-2) 

2,2-dimethyl-3-methylennorbornanchlorid; Agricide; Maggot Killer (f); Alltex; Alltox; Attac; Attac 
4-2; Attac 4-4; Attac 6; Attac 6-3; Attac 8; Camphechlor; Camphechlor, polychloriert; 
Camphechlore; Camphene, chlorinated; Camfechlor*; Camphochlor; Campheclor; Chem-Phene; 
Chemphene M5055; Camphofene Huileux; Chlorinated Camphene; chloriertes 2,2-dimethyl-3-
methylennorbornan; Chloriertes Camphen; Chlorinated camphene, chlorinated camphene, 
67%<conc chlorine<69%; technical; Chloro-Camphene; Clor Chem T-590; Compound 3956; 
Coopertox; Crestoxo; Cristoxo; Cristoxo 90; Delicia Fribal; Dimethyl-3-methylennorbornanchlorid, 
2,2-; Estonox; ENT-9735; Fasco-Terpene; Geniphene; Gy-Phene; Hercules 3956; Hercules 
toxaphene; Huilex; Kamfochlor; Liro Toxaphen 10; M 5055; maggot killer (f); Melipax; Melipax 60 
EC; Melipax do zamgławiania; Melipax plynny; Melipax pylisty; Melipex; Motox; NCI-C00259; 
Octachlorocamphene; PCC; Penphene; Phenacide; Phenatox; Phenphane; Polichlorcamfen*; 
Polychlorocamphene; polychloriertes Camphechlor; (Poly)chlorinated camphene; Strobane-T; 
Strobane T-90; Taxaphene; Terpentol plynny 60; Toxadust; Toxafen*; Toxakil; Toxaphene 
(Campechlor); Toxaphene (polychlorinated camphenes); Toxaphene (technical chlorinated 
camphene (67–69% chlorine); Toxon 63; Toxaphen 10; Toxaphen 50; Toxyphene; Vertac Agricide; 
Vertac 90 % 

  .ال يقصد بقائمة األمساء التجارية بأن تكون شاملة  )أ(
  .أمساء جتارية روسية  *
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