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µg يكروغرامم  
mg ممليغرا  
µg/kg  ،ليارجزء من امل ١ تعادلميكروغرام لكل كيلوغرام 
mg/kg  ليونجزء من امل ١عادل لكل كيلوغرام، تمليغرام 
ppb أجزاء يف املليار  
ppm املليونأجزاء يف   
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  مقدمة  -أوالً 

  النطاق  -ألف 

اليت حتتوي إلدارة السليمة بيئياً للنفايات بشأن ا توجيهات ،املبادئ التوجيهية التقنية هذهتوفر   -  ١
) PCDDs(رتين متعدد الكلور متعددة الديوكسينات البثنائي مركبات ما ينتج عرضاً من على 

ومركبات ) HCB(، وسداسي كلورو البرتين )PCDFs(ومركبات ثنائي برتوفيوران متعدد الكلور 
 ٧/١٣ و٦/٢٣ و٥/٢٦ و٤/١٧ملقررات أو امللوثة ا، عمالً با )PCBs(ثنائي الفينيل متعدد الكلور 

ة بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص الصادرة عن مؤمتر األطراف يف اتفاقي ٨/١٦و
، ٢/١٠و ١/٤ - التابع التفاقية بازل فتوح العضويةامل ومقررات الفريق العامل ،منها عرب احلدود

 الصادر عن مؤمتر املفوضني املعين باتفاقية استكهومل بشأن ٥والقرار ، ٥/١٢ و٤/١١و ٣/٨و
 الصادرين عن جلنة التفاوض احلكومية الدولية ٧/٦ و٦/٥ن لمقرريل، وامللوثات العضوية الثابتة

عضوية اللوثات املبشأن  ملزم قانوناً لتنفيذ إجراء دويل  دويلوضع صكاملعنية بالتفاقية استكهومل 
  . الصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل١/٢١قرر امل و،عينةاملثابتة ال

تطلق دون قصد من  وأعضوية الثابتة اليت تتكون وتغطي املبادئ التوجيهية مجيع امللوثات ال  -  ٢
")  املقصودغرياإلنتاج ("ر البشرية الصنع على النحو الوارد يف املرفق جيم التفاقية استكهومل داملصا
 ومركبات ثنائي برتوفيوران ،)PCDDs(مركبات ثنائي البرتين متعدد الكلور متعدد الديوكسينات أي 

 ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ،)HCB( كلوروالبرتين  وسداسي،)PCDFs(متعدد الكلور 
)PCBs.(  

قصد مثل مركبات غري وال تغطي هذه املبادئ التوجيهية امللوثات العضوية الثابتة املنتجة عن   -  ٣
وسباعي درين واالندرين لوردين والدايكلااللدرين وال ( الكلور ومبيدات اآلفاتةثنائية الفينيل متعدد

مادة باعتباره وسداسي كلوروالبرتين  ،) واملرييكس أو التوكسافني،سداسي كلورالبرتينالكلور و
ع املبادئ التوجيهية التقنية املنفصلة والفرعية ويت، ولكنها موض. دي.  والـ ديكيميائية صناعية

  :التالية

 مركبات  مناملبادئ التوجيهية التقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات املكونة  )أ(  
أو احملتوية  ومركبات ثالثي فينيل متعدد الكلور أو سداسي كلورو البرتين ،ثنائي الفينيل متعدد الكلور

مج األمم املتحدة برنا (")ن امللوثات العضوية الثابتةبشأاملبادئ التوجيهية التقنية "( عليها أو امللوثة ا
  ؛)أ٢٠٠٦للبيئة، 

املبيدات  من كونةأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات املاملبادئ التوجيهية التقنية بش  )ب(  
الدرين وكلوردين ودايلدرين واندرين وسباعي الكلور وسداسي كلورالبرتين واملرييكس أو 

أو احملتوية عليها أو امللوثة ا وسداسي كلوروالبرتين باعتباره مادة كيميائية صناعية  ،)التوكسافني
  ؛)ب٢٠٠٦برنامج األمم املتحدة للبيئة، ) ("دات من امللوثات العضوية الثابتةاملبادئ التوجيهية للمبي"(
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املواد املبادئ التوجيهية التقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات املكونة من   )ج(  
أو احملتوية ) يت. دي. دي(االيثان ) مكرر( كلوروفينيل – ٤( ثالثي كلورو ١ – ١ – ١: التالية

  ).ج٢٠٠٦برنامج األمم املتحدة للبيئة، ( مللوثة اعليها أو ا

بشأن مبادئ توجيهية تقنية عامة "املعنونة وثيقة الهذه الوثيقة باالقتران مع ينبغي استعمال و  -  ٤
بادئ امل" ("أو احملتوية عليها أو امللوثة ا ثابتةملوثات عضوية  املكونة منلنفايات لإلدارة السليمة بيئياً ا
مزيداً من الوثيقة وفر تلك وت). د ٢٠٠٦برنامج األمم املتحدة للبيئة، ") (عامةالتقنية ال توجيهيةال
 ةمتعددمتعدد الكلور رتين بالاملكونة من مركبات ثنائي النفايات  وثحدعلومات عن طبيعة وامل

ئي وسداسي كلورو البرتين ومركبات ثنا ، الكلورةمتعددبرتوفيوران ومركبات ثنائي  ،الديوكسينات
املنتجة دون قصد أو احملتوية عليها أو امللوثة ا، وذلك ألغراض حتديد هويتها  الكلور ةالفينيل متعدد

  .وإدارا

ويشار يف هذه الوثيقة إىل املبادئ التوجيهية التقنية بشأن مركبات ثنائية الفينيل متعددة   -  ٥
امللوثات العضوية الثابتة حيثما تكون الكلور، واملبادئ التوجيهية التقنية بشأن مبيدات اآلفات من 

  .املعلومات واحدة فيما يتعلق بامللوثات العضوية الثابتة املنتجة دون قصد واملنتجة بقصد

  الوصف واإلنتاج والنفايات  -باء 

  الوصف  - ١

مركبات ثنائي البرتين متعددة الكلور متعددة الديوكسينات ومركبات ثنائي برتوفيوران متعددة   )أ(
 رالكلو

مركبات ثنائي البرتين متعدد الكلور متعدد الديوكسينات ومركبات ثنائي برتو فيوران   -  ٦
من البرتين  تتكون من حلقتني لقاتكربون عطري مهلجن ثالثي احللكلور عبارة عن هيدروة امتعدد

 ترتني من األوكسجني عند كربون جماور على كل حلقة من حلقيت البرتين يف مركباذمتصلتني ب
 عند – ورابطة كربون ة وبلورة أوكجسني واحد، الديوكسيناتة الكلور متعددةئي البرتين متعددثنا

 أدناه ١ويتضمن الشكل . يف مركبات ثنائي برتو الفيوران متعدد الكلورتعدد الكربون ااور 
  .اهليكلني األساسيني للمركبات غري املكلورة

   

  
  
  
  
  

  )باء(وثنائي برتوفيوران ) ألف(ركبات ثنائي البرتين متعدد الكلور متعدد الديوكسينات هيكل م -١الشكل 

 ثنائي البرتوفيوران الديوكسيناتمركبات ثنائي البرتين متعددة الكلور متعددة
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رات كلورين مرتبطة عند تني من املواد الكيميائية مثاين ذوميكن أن يكون لكليت اموع  -  ٧
ويشار إىل كل مركب من املركبات الناشئة عن إحالل . ٩ إىل ٦من  و٤إىل  ١ذرات الكربون 

 كل متجانس ،عطريةل النواة الوومييز عدد ومواقع ذرات الكلوردين ح. ن على أنه متجانسالكلوردي
 ة الكلور متعددة متجانساً ممكناً ملركبات ثنائي البرتين متعدد٧٥وهناك، إمجاالً، . نوعي

وأكثر مركبات ثنائي .  الكلورة متجانس ممكناً ملركبات ثنائي برتوفيوران متعدد١٣٥الديوكسينات و
تعرض  الكلور ةمتعددو فيوران مركبات ثنائي برت و، الديوكسيناتةمتعددو الكلور ةبرتين متعددال
  .متعدد الديوكسيناتدراسة هو ثالثي البرتين متعدد الكلور لل

 أمهية ال تذكر اتويعتقد أن املتجانسات اليت تضم عدداً يصل إىل ثالث ذرات كلوردين ذ  -  ٨
 ٣ و٢بذرات كلوردين مت إحالهلا يف املواقع  متجانساً ١٧تقد أن هناك غري أنه يع. من الناحية السمية

 نفزيادة اإلحالل م. تشكل خطراً على الصحة والبيئة) أي املواقع األحادية للحلقات العطرية (٨ و٧و
  .عن نقص ملحوظ يف القدرةأربع إىل مثاين ذرات كلوردين تسفر عموماً 

 ومركبات ثنائي برتو PCDD  الديوكسيناتةلكلور متعدد اةوملركبات ثنائي البرتين متعدد  -  ٩
 وارتفاع معامالت تفريق ، قدرة شديدة االخنفاض على الذوبان يف املاءPCDF ورل الكةفيوران متعدد
 قوي يف احلبيبات والسطوح كما أا مقاومة امتزازاملاء، واخنفاض ضغط البخار، و/األوكتانول

وعلى ذلك فهي ثابتة يف البيئة، . يف ظل الظروف البيئيةئي حياوالكيميائي األ ،لتحلل الكيميائيل
. حيائي يف سلسلة األغذيةأ ،ويسفر ارتفاع ذوباا للدهون واستقرارها الكامن عن تركيز متراكم

 يف PCDF و PCDDذه املركبات ٢١٠البالغ عددها تقريباً وجرى التعرف على مجيع املتجانسات 
حلرارية والصناعية، ولذا فقد وجدت يف شكل خالئط يف املكونات البيئية االنبعاثات من العمليات ا

مثل التربة والرواسب واهلواء والنباتات واحليوانات من الفصيلة الدنيا على الرغم من أن قدرا على 
  .تربةيف املاء كما أا غري قابلة للحركة إىل حد كبري يف التقريباً  رصدها استحالةالذوبان يف املاء تعين 

وعندما توجد يف البيئة، واألنسجة البيولوجية واملصادر الصناعية، توجد هذه املركبات   - ١٠
PCDDو PCDFا تبايناً كبرياً من حيث السميةبت مركبة، وتط عادة يف شكل خالئوقد . اين متجانسا

 ٧ و٣ و٢  باملقارنة بثالثي البرتين متعدد الكلور متعدد الديوكسيناتPCDF وPCDDصنفت قدرة 
 بأا معامالت مكافئ تصنيفاتوتعرف هذه ال.  وهو أكثر املكونات مسية يف فئة الديوكسينات٨و

 اريلإلدراجها يف خطة معامالت مكافئ السمية أن ترتبط مبتلقى ويتعني على هذه املركبات . السمية
 هيدروكربون، ييلار واختيار استجابات كيميائية أحيائية ومسية بوسيط متلقى ،هيدروكربون خلوي

ولتقدير القدرة السمية ). ١٩٩٨منظمة الصحة العاملية ( وتتراكم يف السلسلة الغذائية ثابتةوأن تكون 
متجانس مبعامل مكافئ ، جيري ضرب تركيز كتلة كل PCDFs وPCDDخلليط معني من مركبات 

  . مبكافئ السمية للخليطيف اخلروجاحلاصل استخدام السمية اخلاص ا و

بشأن فريق خرباء للربنامج الدويل من قبل املكافئة السمية امالت وقد مت أحدث استعراض ملع  - ١١
قد أسند و .)Van den Berg et al.,1998 (١٩٩٨لدى منظمة الصحة العاملية عام السالمة الكيميائية 

املكافئة السمية إىل مركبات ثالثي البرتين متعدد الكلور متعدد الديوكسينات، يف إطار خطة معامالت 
 PCDFs وPCDD وكان للمركبات األخرى ١قدره مكافئ لدى منظمة الصحة العاملية، معامل مسية 

كما تتضمن خطة منظمة الصحة . ٠,٠٠٠١ نزوالً إىل ١تتراوح بني  ةمكافئمسية قيم معامالت 
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 الكلور ةينيل متعدد تلك املتجانسات اخلاصة مبركبات ثنائي الفةكافئالسمية املالعاملية بشأن معامالت 
 نزوالً إىل ٠,١ة فيها بني كافئالسمية املوتتراوح معامالت . للديوكسيناتمشاة خواصها اليت تعترب 
ثالث خطط  ةكافئالسمية املصفت خطة منظمة الصحة العاملية بشأن معامالت وو . ٠,٠٠٠١
وبالنسبة لتقييم .  التوايل علىللطيور واألمساكالثنتان األخريان للبشر والثدييات واواحدة : منفصلة

  .طبق بالطبعت يت الي يف البشر والثدييات هةكافئالسمية املاملخاطر على البشر، فإن معامالت 

السمية جتدر املالحظة أن الكثري من التشريعات الوطنية ما زال يطبق خطة معامالت و  - ١٢
ديث يف منظمة معاهدة مشال ة الدولية األول الذي كان قد وضعته جلنة حتديات اتمع احلكافئامل

 PCDDوال تتضمن هذه املعامالت سوى املتجانسات السبعة عشرة ملركبات . ١٩٨٨األطلسي عام 
 البرتين متعدد ثالثي وال تتضمن ٨ و٧ و٣ و٢ مع إحالل ذرات الكوردين يف املواقع PCDFsو

  .الكلور املشابه للديوكسينات

ة استكهومل، اإلبالغ عن التركيزات وفقاً ألحدث ويتعني مبقتضى املرفق جيم من اتفاقي  - ١٣
  .١٩٩٨املعايري الدولية ابتداء من خطة معامالت مكافئ السمية لدى منظمة الصحة العاملية لعام 

  ة الكلورمركبات ثالثي البرتين متعدد  )ب(

ركبات قة مب لالطالع على املبادئ التوجيهية التقنية املتعلI.B.I (a) الفرعي زءللعلم، أنظر اجل  - ١٤
  .ثالثي البرتين متعدد الكلور

  سداسي كلورو البرتين  )ج(

 بشأن املبادئ التوجيهية التقنية املتعلقة مببيدات اآلفات I.B.5 (a) الفرعي زءللعلم، أنظر اجل  - ١٥
  .من امللوثات العضوية الثابتة

  اإلنتاج دون قصد  - ٢

ة استكهومل، خفض جمموع االطالقات من  من اتفاقي٥يتعني على األطراف، مبقتضى املادة   - ١٦
: امللوثات العضوية الثابتة املنتجة دون قصد(املصادر البشرية للمواد الكيميائية املدرجة يف املرفق جيم 
 ومركبات ثنائي برتو فيوران متعدد الكلور مركبات ثالثي البرتين متعدد الكلور متعدد الديوكسينات

وذلك دف مواصلة خفضها إىل ) ائي الفينيل متعدد الكلوروسداسي كلورو البرتين ومركبات ثن
 .أدىن حد وحيثما يكون ذلك ممكناً القضاء عليها بصورة ائية

ومركبات ثنائي ) PCDDs(  الديوكسيناتة الكلور متعددةمركبات ثنائي البرتين متعدد  )أ(
 )PCDFs( الكلور ةبرتوفيوران متعدد

و تستخدم عن قصد باستثناء حدوث ذلك بكميات أ PCDF وPCDDمل تنتج مركبات   - ١٧
  .ضئيلة ألغراض التحليل والبحوث

.  على أا ملوثات نزرة يف عدد من املنتجات الكيميائيةPCDF وPCDDوينظر إىل مركبات   - ١٨
وقد تتكون أيضاً كمواد فرعية دون قصد يف بعض العمليات الصناعية واملتعلقة باالحتراق وذلك 

وعلى ذلك فإا قد تتكون .  درجة مئوية٤٥٠ و٢٥٠ يف درجات حرارة تتراوح بني بالدرجة األوىل
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باعتبارها منتجات نفايات دون قصد أو رغبة أثناء بعض العمليات اليت يتم فيها تسخني مواد كربونية 
أي امللح الشائع، ) مبا يف ذلك كلوريد الصوديوم(وجود مواد مكلورة عضوية أو غري عضوية يف 

وتشمل هذه العمليات صناعة املواد . ة إىل األوكسجني أو املركبات احملتوية على األوكسجنيباإلضاف
 ثالثي كلورو ٥ – ٤ – ٢الكيميائية مبا يف ذلك الكلوروفينول ومبيدات األعشاب مثل محض 

 ويف عمليات )D ٤، ٢( ثنائي كلورو فينوكس اخلل ٤، ٢ومحض  )T ٥ - ٤ – ٢(فينوكس اخلل 
  . ظروف حرارة معينة وعمر املادة والرطوبة، ووجود مادة مساعدة وغري ذلكاالحتراق حتت

 إىل البيئة من مصادر أخرى من بينها األخشاب PCDF وPCDDوميكن أن تدخل مركبات   - ١٩
  .املرتلية وحرق النفايات وحرائق الغابات وانبعاثات الوسائط وتدخني التبغ

  )PCBs( الكلور ةمركبات ثنائي الفينيل متعدد  )ب(

 الكلور أيضاً من مصادر ذات صلة باالحتراق ةتنبعث مركبات ثنائي الفينيل متعددقد و  - ٢٠
غري مالئمة بطريقة  القمامة حرقحيث يوجد حتلل حراري غري كامل للنفايات الناشئة عن عمليات 

أو أنواع  الطلقأو من عمليات احلرق يف درجات حرارة غري مالئمة وخاصة حرق النفايات يف اهلواء 
 PCDDحرق النفايات املفتوحة األخرى أي يف ظل نفس الظروف اليت تؤدي إىل توليد انبعاثات 

  .PCDFو

  )HCB(سداسي كلوروالبرتين   )ج(

دون قصد بوصفه منتجاً فرعياً لصناعة فوق كلورو ) HCB(ينتج سداسي كلوروالبرتين   - ٢١
ورباعي كلوريد ) لنييفوق كلورو االيثأو لني يواملعروف أيضاً باسم رباعي كلورو االيث(لني يااليث

  I.B.6) ب( الفرعي زءوملزيد من املعلومات، أنظر اجل. لنييالكربون وإىل حد ما ثالثي كلورو االيث
  . املبادئ التوجيهية التقنية بشأن مبيدات اآلفات من امللوثات العضوية الثابتةنم

املصادر وثيقة الصلة باالحتراق غري املالئم حيث وقد ينبعث سداسي كلورو البرتين أيضاً من   - ٢٢
يوجد حتلل حراري غري كامل للنفايات نتيجة للتشغيل غري املالئم للمحارق أو من االحتراق يف 
درجات حرارة غري كافية وخاصة حرق النفايات يف اهلواء الطلق أي حتت نفس الظروف اليت ميكن 

  .PCDF وPCDDأن تؤدي إىل توليد 

  ياتالنفا  - ٣

 ة الكلور متعددةتوجد املخلفات احملتوية على أو امللوثة مبركبات ثنائي البرتين متعدد  - ٢٣
 ومركبات ثنائي ، وسداسي كلورو البرتين، ومركبات ثنائي برتوفيوران متعددة الكلور،الديوكسينات

  :الفينيل متعددة الكلور يف عدد من األشكال الطبيعية اليت من بينها

  :لصلبةاملواد ا  )أ(  
 نتيجة الستخدام بعض املبيدات مواقع ملوثة(التربة والرواسب امللوثة   ‘١‘

أنظر جمموعة األدوات املوحدة لربنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن لالطالع (
برنامج األمم (حتديد اطالقات الديوكسينات والفيورانات وتقييمها كمياً 
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رق يف اهلواء الطلق واألخشاب املعاجلة واحل) ٢٠٠٥املتحدة للبيئة 
  ؛)والصناعات الكيميائية

 املستخرجة واحلصى ألدميصخور ا(املناجم امللوثة منتجات الصخور و  ‘٢‘
  ؛)والرمال والطفل املطفي وخبث املعادن

الذي حيتوي على مواد كيميائية منتجة صناعياً واملواد (الوحل امللوث   ‘٣‘
  ؛)الصلبة والسوائل

الورق واملنتجات املعدنية والبالستيك وزعب (وثة النفايات الصلبة املل  ‘٤‘
  أغطية السيارات واملواد املطلية وخملفات التدمري وما إىل ذلك؛

خملفات نظام مراقبة رماد القاع وتلوث اهلواء مثل األوحال والرماد املتطاير   ‘٥‘
أفران احلرق وحمطات الطاقة، وقمائن (من العمليات مرتفعة درجة احلرارة 

  املعدنية الثانوية؛ والصناعات مسنتألا
املعدات الكهربية ( اليت حتتوي على خملفات سائلة املفرغةاملعدات   ‘٦‘

واهليدرولوجية أو حموالت احلرارة وآالت االحتراق الداخلي ومعدات 
  ؛)استخدام املبيدات

براميل الزيت والرباميل البالستيكية وزجاجات املبيدات (ة فرغاألوعية امل  ‘٧‘
  ؛)عات التخزينومستود

  ؛)واملشبعة باملبيداتامللوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور (األخشاب امللوثة   ‘٨‘
  دية؛النفايات اجلل  ‘٩‘

  :السوائل  ) ب(
 الداخلي  من آالت االحتراقاملتضمنة يف أو املفرغة(امللوثة الزيوت   ‘١٠‘

  ؛)درولوجية أو معدات حتويل احلرارةيواملبيدات الكهربية واهل

مبيدات األعشاب واملواد احلافظة (عض مستحضرات املبيدات ب  ‘١١‘
  ؛)لألخشاب

مواد الطالء والصباغة والزيوت (النفايات السائلة العضوية املخلوطة   ‘١٢‘
  ؛)باتيواملذ

صناعية واملياه من جهاز غسيل معدات الاملخلفات (مياه العمليات امللوثة   ‘١٣‘
  ؛ و)مياه الصرف الصحيمراقبة التلوث والستائر ومياه الطفايات و

  . القمامةمن مدافن ةرشحياه املامل  ‘١٤‘
وعالوة على ذلك، يتضمن اجلزءان الثاين والثالث من املرفق جيم يف اتفاقية استكهومل فئات   - ٢٤

مصادر تنطوي على احتمال أن تتضمن نفايات حتتوي على أو ملوثة مبركبات ثنائي البرتين متعدد 
 وسداسي كلورو البرتين أو ، ومركبات ثنائي برتوفيوران متعددة الكلور،اتالكلور متعدد الديوكسين

  . باء من الفصل الثاين أدناهزءأنظر اجل. مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور
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  يف اتفاقييت بازل واستكهوملاألحكام ذات الصلة   - ثانياً 

  اتفاقية بازل  -ألف 

وحتدد الفقرة . اع النفايات اليت ختضع التفاقية بازلأنو") نطاق االتفاقية(" ١تعرف املادة   - ٢٥
" نفايات خطرة" "النفايات"من تلك املادة عملية من خطوتني لتحديد ما إذا كانت ) أ (١الفرعية 

فأوالً ينبغي أن تنتمي النفايات ألية فئة من الفئات الواردة يف املرفق األول باالتفاقية : ختضع لالتفاقية
 أن يكون للنفايات خاصية واحدة على األقل من نبغيوثانياً ي"). خلاضعة للرقابةفئات النفايات ا("

  ").قائمة اخلواص اخلطرة("اخلواص املدرجة يف املرفق الثالث باالتفاقية 

 تكون ملوثة مبركبات ثنائي و اليت قد حتتوي على أويتضمن املرفق األول بعض النفايات  - ٢٦
ت، ومركبات ثنائي برتوفيوران متعددة الكلور، وسداسي ينالديوكسالبرتين متعددة الكلور متعددة ا

  : الكلور املنتجة عن غري قصد وتشملةكلورو البرتين أو مركبات ثنائي الفينيل متعدد

Y5  النفايات املتخلفة من صنع املواد الكيميائية الواقية لألخشاب وجتهيزها واستخدامها  
Y6 ت العضوية وجتهيزها واستخدامهاالنفايات املتخلقة عن إنتاج املذيبا 
Y8 ًالنفايات من الزيوت املعدنية غري الصاحلة لالستعمال املستهدف منها أصال 
Y9 املياه، واملستحلبات/املياه، ومزائج اهليدروكربونات/النفايات من الزيوت 

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

  (PBBs)ثنائيات الفينيل ذات الروابط الربومية املتعددة 
Y18 الرواسب النامجة عن عمليات التخلص من النفايات الصناعية 
Y39 الفينول، مركبات الفينول مبا يف ذلك الكلورفينول 
Y41  العضوية املهلجنةاملذيبات 
Y42 املذيبات العضوية فيما عدا املذيبات املهلجنة  
Y43  أي مادة مماثلة للفوران ثنائي البرتين ذي الروابط الكلورية املتعددة 
Y44   ثنائي البرتين ذي الروابط الكلورية املتعددة– فو –أي مادة مماثلة للديوكسني  
Y45 مثل (ر إليها يف هذا امللحق مركبات أرجانوهلوجينية غري املواد املشاY39 ،Y41 ،

Y42 ،Y43 ،Y44( 

 األول تتضمن إحدى اخلواص اخلطرة الواردة يف لحقومن املفترض أن النفايات الواردة يف امل  - ٢٧
املواد السامة  "H12و ،)"زمنةامل اآلثار املتأخرة أو تذا(سينية املواد التك "H11 الثالث مثل لحقامل
إثبات " االختبارات الوطنية"إال إذا أمكن من خالل " اد السامة ذات اآلثار احلادةاملو "H6.1 و،"ةللبيئ

وقد تكون االختبارات الوطنية مفيدة بالنسبة لبعض اخلواص اخلطرة . اخلواصهذه أا ال تتضمن 
. ص اخلطرة بصورة كاملةوا الثالث حىت حيني الوقت الذي يتم فيه تعريف اخللحقاملعينة املدرجة يف امل
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 الثالث مبوجب لحقوجيري حالياً إعداد أوراق توجيه لكل خاصية من اخلواص اخلطرة الواردة يف امل
  .اتفاقية بازل

 ١من املادة ) أ (١خطرة طبقاً للفقرة "بأا الثامن النفايات ق لحيف املتصف القائمة ألف و  - ٢٨
ق الثالث لتبيان عدم خطورة لح امل ال حيول دون استخداملحقوتسميتها يف هذا امل. من هذه االتفاقية
 التاسع النفايات اليت لن امللحقوتتضمن القائمة باء من )). ب( األول الفقرة امللحق(" إحدى النفايات

من هذه االتفاقية ما مل حتتو على مواد مدرجة يف ) أ (١ الفقرة ١تكون النفايات اليت تغطيها املادة 
وتسري فئات ".  الثالثامللحق خواصاً من تلك الواردة يف  األول إىل احلد الذي تظهر معهامللحق

 الكلور متعددة ة الثامن على مركبات ثنائي البرتين متعددامللحقالنفايات التالية الواردة يف 
 وسداسي كلورو البرتين أو مركبات ، ومركبات ثنائي برتوفيوران متعددة الكلور،الديوكسينات

  :قصدغري نتجة عن  الكلور املةثنائي الفينيل متعدد

A1180  احملتوية )١(النفايات النامجة عن عمليات التجميع الكهربائية واإللكترونية أو اخلردة
على عناصر من املراكم والبطاريات األخرى املدرجة يف القائمة ألف، واملفاتيح 
ذات املوصالت الزئبقية، وزجاج األنابيب املركبة عن طريق أشعة الكاثود وغريه 

ع الزجاج املنشط ومكثفات ثنائي الفينيل متعدد الكلورة؛ أو امللوثة من أنوا
مثل الكادميوم، الزئبق، الرصاص، وثنائي ( األول امللحقبالعناصر املدرجة يف 
بالقدر الذي جيعلها تكتسب أي خاصية من اخلصائص ) الفينيل متعدد الكلورة

 يف القائمة باء الحظ البند املدخل ذي الصلة( الثالث امللحقالواردة يف 
B1110()٢(  

A3180   النفايات، واملواد واملنتجات احملتوية على، أو اليت تتألف من، أو امللوثة بثنائي
الفينول متعدد الكلورة أو مركبات التريفينول متعددة الفلورة أو النفثالني متعدد 

رية هلذه الكلورة أو ثنائي الفينيل متعدد الربومة أو أي مركبات متعددة الربومة نظ
  )٣(. كلغم أو أكثر/ ملغم٥٠املركبات مبستوى يبلغ 

A4110 النفايات احملتوية على أو املركبة من، أو امللوثة بأي مما يلي:  
 ؛أي مركبات متجانسة ملادة ثنائي البرتوفيوران متعددة الكلورة •
  .أي مركبات متجانسة ملادة ثنائي برتو ديوكسني متعددة الكلورة •

 الثامن عدداً من النفايات أو فئات النفايات اليت تنطوي امللحقائمة ألف من وتتضمن الق  - ٢٩
على إمكانية أن حتتوي على أو تكون ملوثة مبركبات ثنائي البرتين متعددة الكلور متعددة 

                                                 
 .الطاقة الكهربائيةال يشمل هذا البند املدخل عمليات جتميع اخلردة من توليد   )١(
التجميعات الكهربية : كلغم أو أكثر/ ملغم٥٠ئي الفينيل متعدد الكلور يكون مستوى تركيز مركبات ثنا  )٢(

 .واإللكترونية
بيد أن الكثري من البلدان قد قام، . كلغم مستوى عملياً دولياً جلميع النفايات/ ملغم٥٠يعترب مستوى الـ   )٣(

 .لنفايات حمددة) كلغم/ ملغم٢٠مثل (كل على حدة، بتحديد مستويات تنظيمية أقل 
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وسداسي كلورو البرتين أو مركبات الديوكسينات ومركبات ثنائي البرتوفيوران متعددة الكلور، 
  :دد الكلور املنتجة عن غري قصد وتشملثنائي الفينيل متع

A1090 الرماد الناشئ عن ترميد أسالك النحاس العازلة  
A1100  الغبار واملخلفات النامجة عن أجهزة تنقية الغبار يف مصاهر النحاس 
A2040   حتوائها على انفايات اجلبس النامجة عن عمليات الصناعة الكيميائية، يف حالة

فق األول بالقدر الذي جيعلها تظهر اخلصائص اخلطرة العناصر املدرجة يف املر
  )٤()B2080الحظ البند املدخل ذا الصلة يف القائمة باء (احملددة يف املرفق الثالث 

A2060   الرماد املتطاير من حمطات توليد الطاقة عن طريق حرق الفحم، واحملتوى على
صائص الواردة يف  األول بتركيزات تكفي إلظهار اخلامللحقاملواد املدرجة يف 

 ولكن - )٥()B2050الحظ البند املدخل ذا الصلة يف القائمة باء ( الثالث امللحق
  يسمح به يف صنع األمسنت والطوب

A3020  نفايات الزيوت املعدنية اليت ال تتناسب مع استعماهلا األصلي املقصود 
A3040   الناقلة للحرارة(نفايات املوانع احلرارية( 
A3070  محأة فينول ومركباته مبا يف ذلك مركبات الفينول الكلورية يف شكل سوائل أونفايات ال 
A3120   حتكاك اخلفيف نتيجة للتمزيق الطويلال ا–الوبر 
A3150  نفايات املذيبات العضوية املهلجنة 
A3160   نفايات املخلفات املتبقية عن عمليات التقطري غري املائية املهلجنة وغري املهلجنة

 عمليات استعادة املذيبات العضويةالناجتة عن 
A4040   النفايات الناجتة عن تصنيع وتركيب واستخدام املواد الكيميائية احملافظة

  )٦(لألخشاب
A4100   النفايات الناجتة عن أجهزة مكافحة التلوث الصناعي لتنظيف الغازات املنبعثة من

 املصانع باستثناء النفايات احملددة يف القائمة باء
A4150  ايات املواد الكيميائية الناجتة عن أنشطة البحث والتطوير أو التدريس غري نف

 أو البيئة/أو اجلديدة واليت ال تعرف آثارها على صحة اإلنسان و/احملددة و
A4160   الحظ البند املدخل ذا الصلة (الكربون املنشط املستعمل غري املدرج يف القائمة باء

  )٧().B2060يف القائمة باء 

                                                 
 .نفايات اجلس النامجة عن عمليات الصناعات الكيميائية ال ترد يف القائمة ألف: 2080باء   )٤(
 .الرماد املتطاير من حمطات القوى العاملة بالفحم ال تدرج يف املرفق ألف) B2050باء   )٥(
 .هذا املدخل ال يتضمن األخشاب املعاجلة مبواد كيميائية حافظة  )٦(
ملنشط املستهلك الذي ال حيتوي على أية مكونات من تلك الواردة يف املرفق األول الكربون ا: B2060باء   )٧(

إىل حد إظهاره خواص املرفق الثالث مثل الكربون الناتج عن معاجلة مياه الشرب وعمليات الصناعات الغذائية وإنتاج 
 .الفيتامينات
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  . املبادئ التوجيهية التقنية العامةنثانياً ألف مزء ملزيد من املعلومات، أنظر اجل  - ٣٠

  اتفاقية استكهومل  -باء 

 من االتفاقية فيما يتعلق بامللوثات العضوية الثابتة اليت تنتج عن غري قصد نتيجة ٥تنص املادة   - ٣١
على أن " املقصود أو القضاء عليهتدابري خلفض اإلطالق من اإلنتاج غري "ألنشطة بشرية حتت عنوان 

تدابري خلفض جمموع اإلطالق الناشئ عن مصادر ضعيفة لكل من املواد الكيميائية "يتخذ كل طرف 
املدرجة يف املرفق جيم دف مواصلة خفض إىل أدىن حد وحيثما يكون ذلك ممكناً القضاء عليه 

مركبات ثنائي البرتين " نتاج غري املقصوداإل"ويدرج يف اجلزء األول من املرفق جيم ". بصورة ائية
 وسداسي كلورو ، ومركبات ثنائي برتوفيوران متعددة الكلور،متعددة الكلور متعددة الديوكسينات

  .البرتين ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور

الصناعية التالية اليت تنطوي على  من املرفق جيم فئات املصادر ينويتضمن اجلزء الثا  - ٣٢
مركبات ثنائي البرتين متعددة كانيات احتواء مستويات مرتفعة نسبياً من مستحضرات وإطالقات إم

الكلور متعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي برتوفيوران متعددة الكلور وسداسي كلورو البرتين، 
  : الكلورةومركبات ثنائي الفينيل متعدد

أجهزة ترميد النفايات، مبا يف ذلك ترميد النفايات البلدية إىل اخلطرة أو النفايات   )أ(
  الطبية أو محأة ااري يف مكان واحد؛

  أفران األمسنت اليت حترق نفايات خطرة؛  )ب(

ستخدام عنصر الكلور أو املواد الكيميائية املولدة لعنصر الكلور إنتاج لب الورق با  )ج(
  للتبييض؛

  :العمليات احلرارية التالية يف الصناعات املعدنية  )د(

  اإلنتاج الثانوي للنحاس؛  ‘١‘
  مصانع امللبدات يف صناعات احلديد والصلب؛  ‘٢‘
  اإلنتاج الثانوي لألملونيوم؛  ‘٣‘
  .اإلنتاج الثانوي للزنك  ‘٤‘

ائي البرتين ويتضمن اجلزء الثالث من املرفق جيم فئات املصادر اليت تكونت منها مركبات ثن  - ٣٣
 وسداسي كلورو ،متعددة الكلور ومتعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي برتوفيوران متعددة الكلور

  :البرتين، ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو أطلقت مبا يف ذلك

  حرق النفايات يف العراء، مبا فيها حرق مواقع دفن النفايات؛  )أ(
  املعدنية مل تذكر يف اجلزء الثاين؛عمليات حرارية يف الصناعات   )ب(
  حتراق يف املناطق السكنية؛المصادر ا  )ج(
  حتراق الوقود األحفوري يف غاليات املرافق واملنشآت الصناعية؛ا  )د(
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  منشآت حرق اخلشب وأنواع وقود الكتلة األحيائية األخرى؛  )ه(
 مقصودة ملوثات عمليات معينة إلنتاج املواد الكيميائية تنطلق منها بصورة غري  )و(

  عضوية ثابتة تكونت بصورة غري مقصودة، وخباصة إنتاج كلور الفينيل والكلورانيل؛
  حمارق اجلثث؛  )ز(
  املركبات اآللية، وال سيما اليت حترق الغازولني احملتوي على الرصاص؛  )ح(
  تدمري جيف احليوانات؛  )ط(
  ؛) القلويةنتزاعاب(وصقلها ) بالكلورانيل(صبغ املنسوجات اجللود   )ي(
  معامل تقطيع املركبات بعد اية عمرها؛  )ك(
  حرق الكابالت النحاسية بدون هلب؛  )ل(
  .مصايف نفايات الزيوت  )م(

ويوفر اجلزء اخلامس من املرفق جيم توجيهاً لألطراف بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل   - ٣٤
  .وية الثابتة اليت تنتج عن غري قصداملمارسات البيئية ملنع أو احلد من إطالقات امللوثات العض

  . ثانياً باء من املبادئ التوجيهية التقنية العامةءزملزيد من املعلومات، أنظر اجل  - ٣٥

  اتفاقية بازلواليت ستعاجل بصورة تعاونية مع اتفاقية استكهومل األحكام املتضمنة يف   - ثالثاً 

  احملتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة  -ألف 

  :التالية للمحتوى من امللوثات العضوية الثابتةتسري التعاريف املؤقتة   - ٣٦

 )٨(كغ/ مغ٥٠: بالنسبة ملركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور •
مركبات ثنائي /متعدد الكلور متعددة الديوكسيناتالبرتين ركبات ثنائي ملبالنسبة  •

 )٩(سميةلمن مكافئ ا كغ/ ميكروغرام١٥: برتوفيوران متعددة الكلور

 )١٠(كغ/ مغ٥٠: بالنسبة لسداسي كلورو البرتين •

  . ثالثاً ألف من املبادئ التوجيهية التقنية العامةزءوملزيد من املعلومات، أنظر اجل

  النهائيمستويات التدمري أو التحويل   -باء 

  . ثالثاً باء من املبادئ التوجيهية التقنية العامةزءللحصول على املعلومات أنظر اجل  - ٣٧

                                                 
 .حتدد وفقاً للطرق واملعايري الوطنية أو الدولية  )٨(
 من اتفاقية استكهومل إال أن ذلك ٢لسمية على النحو املشار إليه يف املرفق جيم اجلزء الرابع الفقرة مكافئ ا  )٩(

 .يتعلق فقط مبركبات ثنائي البرتين متعددة الكلور متعددة الديوكسينات ومركبات ثنائي برتوفيوران متعددة الكلور
 .حتدد وفقاً للطرق واملعايري الوطنية أو الدولية  )١٠(
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  التخلص السليم بيئياًتشكل الطرق اليت   -جيم 

 رابعاً زاي من اجلزء جيم من الفصل الرابع أدناه واجلزءللحصول على املعلومات، أنظر   - ٣٨
  .املبادئ التوجيهية التقنية العامة

  بشأن اإلدارة السليمة بيئياًهيتوج  -رابعاً 

  ومل، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادياتفاقية بازل، اتفاقية استكه: اعتبارات عامة  -ألف 

  اتفاقية بازل  - ١

توجيهية البادئ نشر املإعداد ويف الوسائل الرئيسية لتعزيز اإلدارة السليمة بيئياً تتمثل إحدى   - ٣٩
 يرعالف اجلزء، أنظر  وملزيد من املعلومات،الوثيقة واملبادئ التوجيهية التقنية العامةهذه مثل تقنية ال

  .املبادئ التوجيهية التقنية العامةمن ) ١(ألف رابعاً 

أن رنامج وطين لإلدارة السليمة بيئياً تعتزم وضع أو استعراض بألطراف اليت ويتعني على ا  - ٤٠
  ملركباتسليمة بيئياًلإلدارة الخطة وطنية "طلع، ضمن مجلة أمور، على وثيقة اتفاقية بازل املعنونة ت

برنامج األمم املتحدة ( كتيب دليل تدرييب: واملعدات امللوثة ذه املركباتدد الكلور ثنائي الفينيل متع
  ).أ٢٠٠٣للبيئة 

  اتفاقية استكهومل  - ٢

٤١ -  الطرق السليمة بيئياً غري أن يف اتفاقية استكهومل، " اإلدارة السلمية بيئياً"عرف مصطلح مل ي
البرتين متعددة الكلور متعددة مبركبات ثنائي للتخلص من النفايات اليت حتتوي على أو امللوثة 

ومركبات  ، وسداسي كلورو البرتين، ومركبات ثنائي برتو فيوران متعددة الكلور،الديوكسينات
  .ثنائي الفينيل متعددة الكلور حيددها مؤمتر األطراف بالتعاون مع األجهزة املعنية يف اتفاقية بازل

خطة تنفيذ وطنية التفاقية بشأن وضع توجيه مؤقت  االطالع علىألطراف ويتعني على ا  - ٤٢
  ).ب٢٠٠٣برنامج األمم املتحدة للبيئة  (استكهومل

  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  - ٣

االقتصادي واإلدارة والتنمية يف امليدان منظمة التعاون بشأن للحصول على معلومات   - ٤٣
  . من املبادئ التوجيهية التقنية العامة٣- ألف - رابعاً  الفرعي اجلزءأنظر  ،السليمة بيئياً

  إطار تشريعي وتنظيمي  -باء 

واملعايري واإلجراءات الضوابط فحص ألطراف يف اتفاقييت بازل واستكهومل يتعني على ا  - ٤٤
سلمية باإلدارة اللضمان أن تتوافق مع االتفاقيتني والتزاماا مبوجبها مبا يف ذلك تلك املتعلقة الوطنية 

 ،مبركبات ثنائي البرتين متعددة الكلور متعددة الديوكسيناتأو امللوثة توي على بيئياً للنفايات اليت حت
 ومركبات ثنائي الفينيل متعددة ، وسداسي كلورو البرتين،ومركبات ثنائي برتوفيوران متعددة الكلور

  .الكلور
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لى مركبات ثنائي البرتين متعددة سري ععناصر اإلطار التنظيمي الذي يوميكن أن تتضمن   - ٤٥
 ، وسداسي كلورو البرتين، ومركبات ثنائي برتوفيوران متعددة الكلور،الكلور متعددة الديوكسينات

  : ما يليومركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور

معايري اإلطالقات ويفرض دد حدود ينشئ نظاماً للتنظيم وحيتشريع حلماية البيئة   )أ(
  ؛)ةيالبيئاجلودة 

  ؛اشتراطات نقل املواد والنفايات اخلطرة  )ب(

  ة ومواقع التخزين؛لواملعدات وحاويات املواد السائلعبوات مواصفات ا  )ج(

  طرق التحليل واملعايري املقبولة؛مواصفات   )د(

العام واستعراض اللوائح والسياسات احلكومية املقترحة، بالغ شرط عام لإل  )ه(
  ؛االنبعاثات الوطنية/طالقات ومعلومات اجلرد وبيانات االوالتراخيص،املوافقة  اتوشهاد

  اشتراطات حتديد ومعاجلة املواقع امللوثة؛  )و(

  اشتراطات محاية صحة وسالمة العمال؛  )ز(

الضوابط التشريعية احملتملة األخرى فيما يتعلق مبنع النفايات والتقليل إىل أدىن حد   )ح(
  ؛)الطوارئاجلرد واالستجابة حلاالت إجراء منها و

اشتراطات أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية اليت تستخدم يف   )ط(
إدارة ومدافن  رافق من امللوثات العضوية الثابتة يف النفايات اخلطرة وماحملتوىتكنولوجيات تدمري 

ضوية الثابتة من النفايات واللوائح اليت تفرض قيوداً على احلرق يف اهلواء الطلق حملتوى امللوثات الع
مبا يف ذلك التخلص من الرماد املنبعث من (النفايات املرتلية، واللوائح اخلاصة بالتخلص من الرماد 

  ؛)حرق النفايات الزراعية

مركبات تقييم التأثريات البيئية للمرافق اجلديدة اليت قد تكون حدود االنبعاثات من   )ي(
سألة م ومركبات ثنائي برتو فيوران متعددة الكلور ،كسيناتثنائي البرتين متعددة الكلور متعددة الديو

  .ضرورية

  . رابعاً باء من املبادئ التوجيهية التقنية العامةاجلزءملزيد من املعلومات، أنظر   - ٤٦

  منع النفايات وخفضها إىل أدىن حد ممكن  -جيم 

. ممكن ضها إىل أدىن حدفخمنع النفايات وإىل  كل من اتفاقية بازل واتفاقية استكهومل دعوت  - ٤٧
وقد درس فريق خرباء اتفاقية استكهومل املعين بأفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية مسالة 

املبادئ التوجيهية ويف هذا الصدد، أنظر أيضاً مشروع . منع النفايات وخفضها إىل أدىن حد ممكن
 ٥ضل املمارسات البيئية ذات الصلة باملادة بشأن أفضل التقنيات املتاحة والتوجيه املؤقت بشأن أف

برنامج األمم املتحدة للبيئة،  (واملرفق جيم يف اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة
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النص النهائي للمبادئ التوجيهية مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل أن يعتمد ومن املتوقع ). ٢٠٠٦
  .٢٠٠٧مايو / أيار–أبريل /نيسانيف 

مركبات ثنائي البرتين ومن احملتمل أن تؤدي اجلهود الرامية إىل احلد من تكوين وإطالق   - ٤٨
 ومركبات ثنائي برتوفيوران متعددة الكلور إىل احلد من تكوين ،متعددة الكلور متعددة الديوكسينات

ري قصد بنفس وإطالق سداسي كلورو البرتين ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور اليت تنتج عن غ
  .العمليات

إن خلط النفايات ذات احملتوى من امللوثات العضوية الثابتة اليت تزيد عن احملتوى املنخفض   - ٤٩
نتاج خليط مبحتوى من امللوثات العضوية الثابتة يقل عن إلمن هذه امللوثات مبادة أخرى وذلك فقط 

ومع ذلك، فإن خلط املواد قبل معاجلة . بيئيةاحملتوى املنخفض احملدد ليس باألمر السليم من الناحية ال
  .كفاءة املعاجلةلالنفايات قد يكون ضرورياً لتحقيق املستوى األمثل 

 رابعاً جيم من املبادئ التوجيهية التقنية العامة، اجلزء ٦ملزيد من املعلومات، أنظر الفقرة   - ٥٠
جمموعة  ("ران وتقييمها كمياً لتعريف إطالقات الديوكسينات والفيووجمموعة األدوات املوحدة

ومشروع املبادئ التوجيهية التفاقية ) ٢٠٠٥برنامج األمم املتحدة للبيئة، ") (األدوات املوحدة
  . أعاله٤٧استكهومل بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية املشار إليها يف الفقرة 

  ردالتعريف وعمليات اجل  -دال 

  التعريف  - ١

 ومركبات ثنائي ،مركبات ثنائي البرتين متعددة الكلور متعددة الديوكسينات توجد قد  - ٥١
 ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور مرتبطة ، وسداسي كلورو البرتين،برتوفيوران متعددة الكلور

 اتفاقية أنظر أيضاً اجلزء الثاين واجلزء الثالث من املرفق جيم من(بالصناعات واملعدات واملواقع التالية 
  ):استكهومل

  ؛ترميد النفايات  )أ(

  ؛ قمائن األمسنت  )ب(

  إنتاج اللب والورق  )ج(

  ؛الصناعات املعدنية  )د(

  املرافق العاملة بالوقود األحفوري والغاليات الصناعية؛  )ه(

  ؛إنتاج واستخدام بعض املبيدات  )و(

  واستعادا؛املركبات تكسري   )ز(
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املعدات الكهربائية واهليدرولوجية وحموالت احلرارة (ئلة مبخلفات سافرغة املعدات امل  )ح(
، وأدوات تقطيع السيارات وغريها من السلع وآالت االحتراق الداخلي ومعدات استخدام املبيدات

  االستهالكية يف اية عمرها التشغيلي؛

براميل الزيت، والرباميل البالستيكية وزجاجات ( مبخلفات سائلة فرغةالعبوات امل  )ط(
  ؛)املبيدات ومستودعات التخزين

  األشياء املطلية مبا يف ذلك األخشاب واخلرسانة واخلزانات؛  )ي(

  ؛)مواد الطالء والصباغة والزيوت واملذيبات(النفايات املختلطة بسوائل عضوية   )ك(

امللوثة مبركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور واملتشبعة (األخشاب املعاجلة أو امللوثة   )ل(
  ؛)بيداتبامل

  التربة والرواسب والصخور ومواد املناجم امللوثة؛  )م(

  النفايات الصلبة امللوثة مبا يف ذلك نفايات التدمري؛  )ن(  

  .األوحال امللوثة  )س(  

 يف آالت االحتراق الداخلي أو املصروفة منها واملعدات تضمنةامل(الزيوت امللوثة   )ع(  
  ؛)الكهربية واهليدرولوجية وحموالت احلرارة

النفايات الصناعية واملياه من جهاز غسيل نظام مراقب التلوث (مياه عمليات ملوثة   )ف(  
  ؛)والستائر ومياه الطفايات والصرف الصحي

احلرق يف اهلواء الطلق وغري ذلك من أنواع حرق املخلفات الزراعية يف اهلواء الطلق   )ص(  
  ل احملاصيل؛تفوجزامات مثل خملفات احملاصيل و

  . القمامةفناداه الرشح من ممي  )ق(  

 املخلفات أو ىحدكني قد ال يستطيعون حتديد طبيعة إوجتدر املالحظة بأنه حىت الفنيني احملن  - ٥٢
 ذلك فإن املعلومات عن معو. املواد أو األوعية أو قطعة معدات من مظهرها أو ما عليها من عالمات

 باء من الفصل األول يف هذه الوثيقة قد تكون زءاجلواالستخدام وأنواع النفايات الواردة يف اإلنتاج 
مركبات ثنائي البرتين متعددة الكلور ومتعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي مفيدة يف التعرف على 

  .برتوفيوران متعددة الكلور وسداسي كلورو البرتين، ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور

  . من املبادئ التوجيهية التقنية العامة١فرعي رابعاً دال  الاجلزءملزيد من املعلومات، أنظر   - ٥٣

  ردعمليات اجل  - ٢

ركبات ثنائي البرتين جتميع كامل جلميع النفايات اليت حتتوي على أو امللوثة مبيستحيل إجراء   - ٥٤
 وسداسي كلورو ،متعددة الكلور ومتعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي برتوفيوران متعددة الكلور
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ين، ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور وذلك بالدرجة األوىل للطابع املتفرق النبعاثات هذه البرت
  .املواد الكيميائية

  . من املبادئ التوجيهية التقنية العامة٢ الفرعي رابعاً دال اجلزءملزيد من املعلومات، أنظر   - ٥٥

  أخذ العينات والتحليل والرصد  -هاء 

  . رابعاً هاء من املبادئ التوجيهية التقنية العامةاجلزءات عامة، أنظر للحصول على معلوم  - ٥٦

  أخذ العينات  - ١

 من املبادئ ١رابعاً هاء  الفرعي اجلزءللحصول على معلومات عن أخذ العينات، أنظر   - ٥٧
  .التوجيهية التقنية العامة

ت ثنائي البرتين متعددة مركباتشمل أنواع املصفوفات اليت يتم أخذ عيناا عادة لتحليل   - ٥٨
 وسداسي كلورو البرتين، ،الكلور ومتعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي برتوفيوران متعددة الكلور

  : املنتجة عن غري قصدومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور

الغازات املتراكمة من عمليات احلرارة املرتفعة أو الغازات املنبعثة من عمليات   )أ(  
   األخرى؛املعاجلة

فينول ين وخاصة الكلورواملواد الكيميائية ومبيدات اآلفات اليت حتتوي على كلورد  )ب(  
  ؛ومشتقاته وسائر العطريات املكلورة

السلع االستهالكية املعروف أا ملوثة مبركبات ثنائي البرتين متعددة الكلور   )ج(  
 كيميائياً صقوللكلور مثل الورق املومتعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي برتوفيوران متعددة ا

  .واملنسوجات واجللود وغري ذلك

  التحليل  - ٢

 من املبادئ التوجيهية ٢ الفرعي رابعاً هاء اجلزءأنظر ل، يالتحلللحصول على معلومات عن   - ٥٩
  .التقنية العامة

بات ثنائي مركبات ثنائي البرتين متعددة الكلور ومتعددة الديوكسينات، ومركخيتلف حتليل   - ٦٠
برتوفيوران متعددة الكلور فضالً عن سداسي كلورو البرتين، ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور 

 قصدباعتبارها من امللوثات العضوية الثابتة املنتجة عن غري قصد عن حتليل هذه امللوثات اليت تنتج عن 
ن احلجم من امللوثات العضوية من حيث أن التركيزات اليت سيتم حتديدها تقل عادة بدرجة كبرية م

ويتطلب ذلك خربة ومعدات خاصة مثل أن أجهزة الرصد االنتقايل للعناصر فقط هي . الثابتة األخرى
البشرية ( والعينات البيولوجية املقبولة إلجراء التقييم الكمي لبعض املصفوفات مثل االنبعاثات املتراكمة

في عالية اإلستبانة للعناصر للرصد حىت ميكن التوصل طيالرصد الأجهزة ) فضالً عن األغذية واخلضر
  .إىل نتائج مقبولة باستخدام الطرق املعترف ا دولياً
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  الرصد  - ٣

مركبات ينبغي تنفيذ برامج الرصد يف املرافق اليت تدير النفايات اليت حتتوي على أو امللوثة   - ٦١
كبات ثنائي برتوفيوران متعددة الكلور ثنائي البرتين متعددة الكلور ومتعددة الديوكسينات، ومر

وملزيد من املعلومات، أنظر القسم . وسداسي كلورو البرتين، ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور
  . من املبادئ التوجيهية التقنية العامة٣الفرعي رابعاً هاء 

   والنقل والتخزينبطاقات التعريفاملناولة واجلمع والتعبئة و  -واو 
 والنقل بطاقات التعريفاملناولة واجلمع والتعبئة وعامة عن ل على معلومات للحصو  - ٦٢

  .من املبادئ التوجيهية التقنية العامةواو  اجلزءأنظر والتخزين، 

  املناولة  - ١
من املبادئ التوجيهية التقنية  ١- واو  الفرعي رابعاً اجلزءللحصول على معلومات، أنظر   - ٦٣
  .العامة

  اجلمع  - ٢
 الوطين للنفايات احملتوية على أو امللوثة رد ال ميكن حتديد جزء كبري من جمموع اجلقد  - ٦٤
 ومتعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي برتوفيوران متعددة ،ركبات ثنائي البرتين متعددة الكلورمب

  . وسداسي كلورو البرتين، ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور بصورة كافية،الكلور
تشكل التكاليف عائقاً أمام ذلك، ولذا يتعني على احلكومات الوطنية واإلقليمية وعلى وقد   - ٦٥

أنظر الفصل (مستوى احملليات أن تدرس وضع خمططات جلمع وإزالة هذه النفايات يف بعض األوضاع 
  . أدناه بشأن أوضاع ارتفاع املخاطر١ الفرعي اجلزء األول واجلزءالرابع 
ركبات يات مجع ومستودعات مجع النفايات احملتوية على أو امللوثة مبويتعني أن تضمن عمل  - ٦٦

 ،ثنائي البرتين متعددة الكلور متعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي برتوفيوران متعددة الكلور
  . الكلورةوسداسي كلورو البرتين، ومركبات ثنائي الفينيل متعدد

ختزين طويل األجل للنفايات اليت حتتوي من الضروري أال تصبح مستودعات اجلمع مدافن   - ٦٧
على أو امللوثة مبركبات ثنائي البرتين متعددة الكلور متعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي 

  .برتوفيوران متعددة الكلور، وسداسي كلورو البرتين ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور
  .من املبادئ التوجيهية التقنية العامة ٢ –او و الفرعي رابعاً اجلزء، أنظر زيد من املعلوماتمل  - ٦٨

  التعبئة  - ٣
ركبات ثنائي البرتين متعددة الكلور متعددة ينبغي تعبئة النفايات احملتوية على أو امللوثة مب  - ٦٩

وسداسي كلورو البرتين، ومركبات ثنائي ، الديوكسينات، ومركبات ثنائي برتوفيوران متعددة الكلور
  :صورة سليمة قبل ختزينها أو نقلهاور بالفينيل متعدد الكل

السدادات أو أوعية ينبغي وضع النفايات السائلة يف براميل من الصلب مزدوجة   )أ(
  معتمدة أخرى؛
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مثل األوعية املكسوة ( نوعية معينة نحتدد اللوائح اليت تنظم النقل عادة األوعية م  )ب(
تعني أن تستويف األوعية املستخدمة يف وعلى ذلك ي).  من الداخل مع مادة الصقة١٦بصلب مقاس 

  ؛التخزين شروط النقل بالنظر إىل أنه قد يتم نقلها يف املستقبل

 على حالتها أو وضعها داخل حاويات كبرية املفرغةميكن ختزين املعدات الكبرية   )ج(
   من التسرب؛اخلوف يف حالة ثقيل أو غالف بالستيكي )براميل ضخمة(

 أم ال، يف براميل مبواد املفرغةصغرية من املعدات، سواء كانت ينبغي وضع القطع ال  )د(
وميكن وضع العديد من قطع املعدات الصغرية يف نفس الربميل ما دامت حتتوي على كمية . امتصاص

وميكن شراء مواد امتصاص سائبة من موردي مواد السالمة كما ميكن . من مواد االمتصاصكافية 
   النباتية؛أو املخلفاتالب استخدام نشارة اخلشب أو الطح

وميكن وضع الرباميل واملعدات على منصة نقالة لنقلها بواسطة الرافعات   )ه(
  .وينبغي ربط الرباميل واملعدات باملنصة النقالة قبل حتريكها. ولتخزينها

  .مة من املبادئ التوجيهية التقنية العا٣ – الفرعي رابعاً واو اجلزءملزيد من املعلومات، أنظر   - ٧٠

  بطاقات التعريف  - ٤

 على نفايات حتتوي على أو يمجيع األوعية اليت حتتووضع بطاقات التعريف على ينبغي   - ٧١
ركبات ثنائي البرتين متعددة الكلور متعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي برتوفيوران ملوثة مب

 الكلور بصورة واضحة ة وسداسي كلورو البرتين، ومركبات ثنائي الفينيل متعدد،متعددة الكلور
وينبغي أن .  اليت تبني تفاصيل ما حتتويه األوعيةبطاقاتالتحذير من املخاطر والبطاقات بوضع كل من 

، ونوع النفايات واسم ) الدقيق لوزن أو حجم السوائلرقمال(تتضمن التفاصيل حمتويات األوعية 
قم رعبئة حيثما يكون مالئماً واسم واملوقع الذي نشأت فيه للتمكني من التتبع، وتاريخ إعادة الت

  .هاتف الشخص املسؤول

  . من املبادئ التوجيهية التقنية العامة٤ - واو  الفرعي رابعاً اجلزءأنظر ، علوماتزيد من اململ  - ٧٢

  النقل  - ٥

  . من املبادئ التوجيهية التقنية العامة٥ -واو  رابعاً اجلزءعلومات، أنظر املللحصول على   - ٧٣

  خزينالت  - ٦

مركبات ثنائي البرتين متعددة الكلور ومتعددة ينبغي أن تكون إجراءات ختزين نفايات   - ٧٤
 وسداسي كلورو البرتين، ومركبات ثنائي ،الديوكسينات، ومركبات ثنائي برتوفيوران متعددة الكلور

ماثل اخلواص  مماثلة لتلك اخلاصة بامللوثات العضوية الثابتة األخرى حيث تتالفينيل متعدد الكلور
  .والسمية بصورة عامة

  .من املبادئ التوجيهية التقنية العامة ٦ –واو  الفرعي رابعاً اجلزءعلومات، أنظر زيد من اململ  - ٧٥
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  التخلص السليم بيئياً  -زاي 

  ما قبل املعاجلة  - ١

فة النفايات تعترب التقنيات اليت تفصل امللوثات العضوية الثابتة املنتجة عن غري قصد عن مصفو  - ٧٦
 احلراري حيث أن متزازوتشمل هذه التقنيات غسل املذيبات واال. األخرى وثيقة الصلة بصورة خاصة

بامللوثات العضوية الثابتة املنتجة عن غري قصد تكون يف معظم احلاالت مواداً صلبة لوثة النفايات امل
وقد يكون فصل . ازات املنبعثةمثل الرماد املتطاير وغري ذلك من املخلفات الناشئة عن تنظيف الغ

  .الزيت عن املاء مهماً أيضاً

  . من املبادئ التوجيهية التقنية العامة١ -زاي  الفرعي رابعاً اجلزءعلومات، أنظر زيد من اململ  - ٧٧

  النهائيطرق التدمري والتحويل   - ٢

 من ٢ - زاي   الفرعي رابعاًاجلزء، أنظر النهائيملزيد من املعلومات عن طرق التحويل   - ٧٨
  .املبادئ التوجيهية التقنية العامة

   اخليار املفضل بيئياًا مهالنهائيطرق التخلص األخرى عندما ال يكون التدمري أو التحويل   - ٣

 من املبادئ التوجيهية التقنية ٣ -زاي  الفرعي رابعاً اجلزء، أنظر للحصول على معلومات  - ٧٩
  .العامة

   منخفضاً يكون احملتوى من امللوثات العضوية الثابتةطرق التخلص األخرى عندما  - ٤

 من املبادئ التوجيهية التقنية -٤زاي  الفرعي رابعاً اجلزء أنظر للحصول على معلومات،  - ٨٠
  .العامة

  معاجلة املواقع امللوثة  -حاء 

  .ن املبادئ التوجيهية التقنية العامةماء ح رابعاً اجلزءللحصول على معلومات، أنظر   - ٨١

  الصحة والسالمة  -طاء 

  .اء من املبادئ التوجيهية التقنية العامةط الفرعي رابعاً اجلزء، أنظر للحصول على معلومات  - ٨٢

  أوضاع ارتفاع املخاطر  - ١

 ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، الفرعي سداسي كلورو البرتيناجلزءال يشمل هذا   - ٨٣
  .بتركيزات أو أحجام تزيد عن تلك املنتجة عن قصدألن من املستبعد متاماً أن تتولد 

 من ١ – الفرعي رابعاً طاء اجلزءملزيد من املعلومات عن أوضاع ارتفاع املخاطر، أنظر   - ٨٤
اع ارتفاع املخاطر احملتملة بالنسبة لكل من ـوقد تتضمن أوض. املبادئ التوجيهية التقنية العامة
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ومتعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي برتوفيوران متعددة مركبات ثنائي البرتين متعددة الكلور 
  :الكلور ما يلي

  املواقع احملتوية على خملفات من نظم مراقبة التلوث اجلوي؛  )أ(  

  املواقع احملتوية عل موصالت جرافتية؛  )ب(  

مواقع إنتاج واستخدام الفينوالت املكلورة ومشتقاا واألوحال وغري ذلك من   )ج(  
  ن العمليات اليت تستخدم كلوردين العناصر؛النفايات م

  .استهالك األغذية امللوثة بالديوكسينات  )د(  

مبركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور سيحتوي أيضاً على ونظراً ألن أي موقع ملوث   - ٨٥
دئ  رابعاً طاء من املبااجلزءمركبات ثنائي برتوفيوران متعددة الكلور، أنظر أيضاً تركيزات عالية من 

  .التوجيهية التقنية املتعلقة مبركبات ثنائي برتوفيوران متعددة الكلور

  أوضاع اخنفاض املخاطر  - ٢

 من ٢ الفرعي رابعاً طاء اجلزءللحصول على معلومات عن أوضاع اخنفاض املخاطر، أنظر   - ٨٦
بات ثنائي البرتين ركوقد تتضمن أوضاع اخنفاض املخاطر املتعلقة مب. املبادئ التوجيهية التقنية العامة

املرافق اليت حيدث متعددة الكلور ومتعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي برتوفيوران متعددة الكلور 
  . العضوية الثابتة بتركيزات منخفضة وأحجام منخفضةفيها اإلنتاج غري املقصود للملوثات

  االستجابة حلاالت الطوارئ  -ياء 

الت الطوارئ بشأن النفايات اليت حتتوي على أو امللوثة ينبغي إعداد خطط لالستجابة حلا  - ٨٧
ركبات ثنائي البرتين متعددة الكلور ومتعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي برتوفيوران متعددة مب

 الكلور يف مواقع التخزين وأثناء ةالكلور وسداسي كلورو البرتين، ومركبات ثنائي الفينيل متعدد
 اجلزءويرد املزيد من املعلومات عن خطط االستجابة حلاالت الطوارئ يف . النقل أو يف مواقع التخلص

  .رابعاً ياء من املبادئ التوجيهية التقنية العامة

  مشاركة اجلمهور  -كاف 

ينبغي أن يكون لدى األطراف يف اتفاقييت بازل واستكهومل عملية مشاركة مفتوحة   - ٨٨
  .عاً كاف من املبادئ التوجيهية التقنية العامةوملزيد من املعلومات أنظر القسم راب. للجمهور
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