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المبادئ التوجيهية التقنية
إضافة
المبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئياً للنفايات المكونة من البيوتاديين السداسي
الكلور أو المحتوية عليه أو الملوثة به
مذكرة من األمانة
اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات والتخلص منها عرب احلدود ،يف
اجتماعه الثالث عشر ومبوجب مقرره ا ب 4/13-بشأن املبادئ التوجيهية التقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً
املكونة من ملوثات عضوية ثابتة أو احملتوية عليها أو امللوثة هبا ،املبادئ التوجيهية التقنية بشأن اإلدارة
للنفايات َّ
املكونة من البيوتاديني السداسي الكلور أو احملتوية عليه أو امللوثة به ،استناداً إىل مشروع
السليمة بيئياً للنفايات َّ
املبادئ التوجيهية التقنية العامة الواردة يف الوثيقة  .UNEP/CHW.13/6/Add.2وهذه املبادئ التقنية املشار إليها
أعاله أعدهتا األمانة ،بالتشاور مع الفريق املصغَّر العامل بني الدورات بشأن إعداد مبادئ توجيهية بشأن نفايات
امللوثات العضوية الثابتة ،ومع مراعاة التعليقات الواردة من األطراف وغريها ،والتعليقات املقدَّمة أثناء االجتماع
العاشر للفريق لعامل املفتوح العضوية التابع التفاقية بازل .وجرى تنقيح املبادئ التوجيهية التقنية كذلك يف 1
آذار/مارس  2017نتيجة االجتماع املباشر للفريق املصغَّر العامل بني الدورات بشأن إعداد مبادئ توجيهية
تقنية بشأن نفايات امللوثات العضوية الثابتة املعقود يف الفرتة 22-20شباط/فرباير  2017يف بون ،أملانيا،
(انظر الوثيقة  .)UNEP/CHW.13/INF/61وترد الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية ،بصيغتها املعتمدة ،يف املرفق
هبذه املذكرة .وهذه املذكرة ،مبا فيها املرفق هبا ،صادران بدون حترير رمسي.
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المرفق

المكونة من البيوتاديين
المبادئ التوجيهية لإلدارة السليمة بيئياً للنفايات
َّ
السداسي الكلور أو المحتوية عليه أو الملوثة به

صيغة منقحة نهائية ( 5أيار/مايو )2017
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أوالً  -مقدمة
ألف -النطاق
املكونة من
 - 1تعرض املبادئ التوجيهية التقنية هذه توجيهات بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات َّ
امللوثة به ،عمالً بعدة مقررات اعتمدهتا اهليئات التابعة الثنني
البيوتاديني السداسي الكلور أو احملتوية عليه أو َّ
من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف بشأن املواد الكيمائية والنفايات(.)1
 - 2وكان البيوتاديني السداسي الكلور أُدرِج يف املرفق ألف (اإلزالة) باتفاقية استكهومل يف سنة 2015
مبراعاة تعديل دخل حيِّز النفاذ يف  15كانون األول/ديسمرب  .2016وتتناول التوجيهات احلالية مادة
البيوتاديني السداسي الكلور امل َنتجة دون قصد .وينبغي مالحظة أن هذه املادة امل َنتجة دون قصد تُ َعترب حالياً
ُ
ُ
مع ذلك غري خاضعة ألحكام اتفاقية استكهومل.
 - 3وينبغي استخدام املبادئ التوجيهية احلالية باالقرتان مع املبادئ التوجيهية التقنية العامة لإلدارة
امللوثة هبا (اليونيب2017 ،أ) (املشار إليها فيما
السليمة بيئياً للمل ِّوثات العضوية الثابتة أو احملتوية عليها أو َّ
يلي "املبادئ التوجيهية التقنية العامة") .والقصد من التوجيهات التقنية العامة أن تصلح كدليل شامل لإلدارة
امللوثات العضوية الثابتة أو احملتوية عليها أو امللوثة هبا.
السليمة بيئياً للنفايات َّ
املكونة من ِّ
 - 4إضافة إىل ذلك ،جرى تناول استخدام البوتاديني السداسي الكلوركمبيد آفات مبزيد من التفصيل يف
امللوثة هبا:
املكونة من مبيدات اآلفات أو احملتوية عليها أو َّ
املبادئ التوجيهية لإلدارة السليمة بيئياً للنفايات َّ
الدرين ،ألفا –اهلكسان احللقي السداسي الكلور ،بيتا –اهلكسان احللقي السداسي الكلور ،الكلوردان،
الكلورديكون ،ديلدرين ،اندرين ،سباعي الكلور ،سداسي كلور البنزين ،البيوتاديني سداسي الكلور ،ليندان،
مايركس ،مخاسي كلور البنزين ،الفينول مخاسي الكلور وأمالحه وحامض السلفونيك املشبّع بالفلور
واإلندوسولفان التقين وأيزومراته املرتبطة به أو التوكسافني أو مع سداسي كلور البنزين كمادة كيميائية صناعية
(اليونيب 2017 ،ب).
باء  -الوصف ،واإلنتاج واالستخدام والنفايات
-1

الوصف
 - 5البيوتاديني السداسي الكلور (الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية )87-68-3 :هو مرَّكب أليفايت
مشبّع باهلالوجني (انظر الصيغة الرتكيبية يف الشكل  .)1وهو سائل ال لون له مع رائحة غري قوية .ومادة
البيوتاديني السداسي الكلور ال تذوب يف املاء وهي أكثر كثافة من املاء .وهي ليست على درجة كبرية
متطايرة أو قابلة لالشتعال (الوكالة األمريكية لسجل املواد السامة واألمراض ،)1944 ،وتشمل مرتادفات
هذه املادة البيوتاديني املشبَّع بالكلور؛  -4 ،3 ،2 ،1 ،1سداسي الكلور – -3 ،1البيوتاديني-3 ،1 ،
بيوتاديني سداسي الكلور (وكالة محاية البيئة األمريكية.)2003 ،

( )1

املقرررر اب 3/12-و اب 4/13-اللررذان اعتمرردرا م رؤمتر األط رراف يف اتفاقيررة بررازل بشررأن الررتح ةكم يف نقررل النفايررات اخلطرررة
والتخلةص منها عرب احلدود ،ومقرر الفريق العامل املفتوح العضوية –  4/10الذي اعتمده الفريق املرذكور الترابع التفاقيرة برازل،
امللوثات العضوية الثابتة.
واملقرر اس 12/7-الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل بشأن ِّ
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الشكل  :1الصيغة الرتكيبية للبيوتاديني السداسي الكلور.
 - 6وقد اكتشف البيوتاديني السداسي الكلور يف أوساط أحيائية وغري أحيائية ،وحىت يف مناطق بعيدة
مثل املنطقة القطبية املتجمدة الشمالية (هونغ .)2012 ،ووجدت املادة يف مياه سطحية ،ويف مياه الشرب،
ويف اهلواء احمليط ،ويف العضويات املائية واألرضية (يل وآخرون ،كاجوبامل2004 ،؛ ولكلوكس.)2004 ،
وعلى مدى العقود املاضية ،نقصت بدرجة كبرية مستويات البيوتاديني السداسي الكلور يف املاء واألمساك
واألهنار األوروبية (هنر الراين ،وهنر إليب) (مشروع رصد هنر الراين .)2004 ،وبسبب ندرة البيانات ،من
الصعب حتديد اجتاه زمين للمناطق البعيدة .ورغم أن البيانات احلديثة (أي خالل السنوات اخلمسة عشر
املاضية) عن النبات واحليوان غري متكررة ،ورد بالتقارير أنه حدث تلوث لدهن احلوت األبيض ’بيلوغا‘ مبادة
البيوتاديني السداسي الكلور يف سنة ( 2003ما يبلغ  278ميكروغرام/كغ من وزن الدهن) ،ولدهن الدب
القطيب ( 1-9ميكروغرام/كغ من الوزن الرطب) من سنة  .2002واستناداً إىل األدلة املتوافرة ،تعترب هذه
املادة مداومة ومرتاكمة أحيائياً وسامة جداً للعضويات املائية وسامة للطيور
(.)UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add.2
 - 7وترتاكم مادة البيوتاديني السداسي الكلور أحيائياً بقوة يف األرز ويف اخلضروات (تانغ وآخرون،
 .) 2014ويف منتصف السبعينات ،ورد بالتقارير يف اململكة املتحدة وجود مستويات من هذه املادة يف
الزبد والبيض والفواكه واللحوم واللنب والزيوت والبطاطس حيث ترتاوح من مستويات عدم
املشروبات واخلبز و ُ
كشفها إىل  3.7ميكروغرام/كغ (العنب) .ووجدت تركزات عالية يف ثعبان املاء من هنر الراين يف سنة
( 1993متوسط الرتكيز  55ميكروغرام/كغ) .ويف تركزات السبعينات وجد  1ملغ/كغ يف األمساك يف حبرية
يغذيها هنر الراين يف هولندا (جاء هذا يف يورغنز وآخرين .)2013 ،وتراوحت تركزات البيوتاديني السداسي
الكلور يف الدجاج والبيض والسمك والُزبدة النباتية واللحوم واللنب من درجة قابلية كشفها إىل 42
ميكروغرام/كغ (صفار البيض) يف أملانيا يف السبعينات (وزارة البيئة الكندية ،وزارة الصحة الكندية.)2000 ،
-2

اإلنتاج

1-2

اإلنتاج المقصود
 - 8جيب على األطراف يف اتفاقية استكهومل حظر و/أو القضاء على إنتاج البيوتاديني السداسي
الكلور ،وال توجد إعفاءات مبوجب االتفاقية فيما يتعلق بإنتاجها .وهذه املادة ليس من املعروف أهنا تنتج
حالياً عمداً يف أوروبا أو اليابان أو الواليات املتحدة األمريكية أو كندا.
 - 9وهذه املادة البيوتاديني السداسي الكلور أُعدت ألول مرة يف سنة  1877بكلورة أوكسيد اهلكسيل
(الوكالة الدولية لبحوث السرطان .)1979 ،وتوقف اإلنتاج التجاري يف أوروبا يف أواخر السبعينات ،ويف
اليابان توقف يف الثمانينات .ويُشتبه يف إنتاجها يف االحتاد السوفيايت السابق .وكانت األمساء التجارية
الشائعة :دولن -بور؛ رابع كلوريد الكربون UN2279 ،و( GP-40-66:120لكلوكس .)2004 ،ومل حيدث أن
مت تصنيع البيوتاديني السداسي الكلور كمنتج جتاري يف الواليات املتحدة األمريكية أو كندا (وكالة البيئة
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األمريكية2003 ،؛ فان در هوننغ2007 ،؛ كندا .)2013 ،ومع ذلك ،ال ميكن استبعاد احتمال إنتاج
مقصود متبقي (خصوصاً بكميات أقل من حدود حجم اإلنتاج الكبري) يف مناطق أخرى
( .)UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.2وال توجد مصادر طبيعية للبيوتاديني السداسي الكلور يف البيئة
(البيئة الكندية ،الصحة الكندية.)2000 ،
 - 10واإلنتاج املقصود للبيوتاديني السداسي الكلور حمظور فعالً يف كندا واالحتاد األورويب واملكسيك
واليابان (.)UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.2
2-2

اإلنتاج غير المقصود
 - 11يتم إنتاج البيوتاديني السداسي الكلور بشكل غري مقصود يف:
إنتاج بعض املواد اهليدروكربونية املكلورة ،خصوصاً إيثيلني املشبع بالكلور ،وإيثيلني ثالثي
(أ)
الكلور ورباعي كلوريد الكربون (اجلدول 1؛ لكلوكس2004 ،؛ )2()UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.2؛
(ب) إنتاج املغنسيوم (ديوتشر وكاثرو2001 ،؛ فان در غون وآخرون .)2007 ،وتنشأ كمية
من مخسة عشر إىل  20غراماً من البيوتاديني السداسي الكلور لكل طن من املغنسيوم املصنَّع (وكالة البيئة
األملانية االحتادية)2015 ،؛
(ج) عمليات الرتميد ،على سبيل املثال ،انبعاثات السيارات ،عمليات ترميد أسيتلني ،الرتميد
غري املراقب ملخلفات الكلور ،وترميد النفايات اخلطرة ،ونفايات البلدية ،ونفايات العيادات الطبية،
والبالستيك احملتوي على نفايات (لنوار وآخرون ،2001 ،وكالة البيئة األملانية االحتادية،2015 ،
)UNEP/POPS/COP.8/15؛
إنتاج كلوريد البويل فينيل وثنائي كلوريد اإليثيلني ،واملركب الكيمياوي كلوريد الفينيل ،رغم
(د)
أن هذا كما يُذكر من غري احملتمل من وجهة نظر تكنولوجية ،وفقاً الضبارات حبثية أُعدت من أجل الصناعة
األوروبية للكلور والقلويات (لكلوكس2004 ،؛ فان در غون وآخرون.)2007 ،
 - 12وتعترب املعلومات عن إنتاج البيوتاديني السداسي الكلور غري املقصود نادره .إذ أنتجت كميات كبرية
بشكل غري مقصود يف ع مليات الكلورة اليت تدخل فيها مركبات عضوية أثناء فرتيت السبعينات والثمانينات.
ويقدَّر اإلنتاج غري املقصود على نطاق العامل من هذه املادة يف شكل جزيئات ثقيلة مبقدار  000 10طن يف
سنة ( 1982لكلوكس .) 2004 ،ويف الواليات املتحدة األمريكية وحدها بلغ ما جرى توليده من البيوتاديني
سداسي الكلور  600 3طن يف سنة  ،1975و 000 12طن يف سنة ( 1982وكالة البيئة األمريكية،
 )2003ويف سنة  2000جرى إنتاج  000 15طن من البيوتاديني السداسي الكلور بشكل غري مقصود يف
الواليات املتحدة األمريكية (لكلوكس .)2004 ،وقد اعتربت كمية هذه املادة املنتجة بشكل غري مقصود
مبثابة نفايات ،رغم أنه من املعروف أن جزءاً منها مت بيعه لالستخدامات التجارية (وكالة البيئة األملانية
االحتادية2006/1991 ،؛ .)UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.2

( )2

مشروع تقييم منقح للمعلومرات اجلديردة فيمرا يتعلرق برإدراج البيوتراديني السداسري الكلرور يف املرفرق جريم باتفاقيرة اسرتكهومل
(اإلنتاج غري املقصود).
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 - 13وكانت املقادير األوروبية املذكورة واملنتجة بشكل غري مقصود يف نفس النطاق مثل أمريكا الشمالية.
ويف االحتاد األورويب يف سنة ( 1980االحتاد األورويب )10-مت توليد حوايل  000 10طن البيوتاديني
السداسي الكلور .ويف أملانيا جرى إنتاج  4 500طن/سنوياً من هذه املادة أثناء حتلل الكلور يف الضغط
املنخفض من أجل اإلنتاج املشرتك ملادة إيثيلني املشبع بالكلور وامليثان رباعي الكلور يف سنة  )1979وكالة
البيئة األملانية االحتادية .)2015 ،ويف مطلع التسعينات قُدِّر جمموع مادة البيوتاديني السداسي الكلور املنتجة
يف أملانيا مبقدار  1400 – 550طن سنوياً ،وهي أعيدت بشكل جزئي إىل عملية اإلنتاج (وكالة البيئة
األملانية االحتادية .)2015 ،ويف سنة  ،1990قُدِّرت كمية َّ
مشكلة من هذه املادة قدرها  2000إىل
 49000طن استناداً إىل مقادير إنتاج إيثيلني املشبَّع بالكلور وميثان رباعي الكلور يف أوروبا الغربية (وكالة
البيئة األملانية االحتادية.)2006/1991 ،
 - 14وترد يف اجلدول  1العمليات ذات الصلة باإلنتاج غري املقصود مبادة البيوتاديني السداسي الكلور يف
إنتاج املواد الكيميائية املكلورة .وقد أدخل كثري من البلدان اشرتاطات للحد من اإلنتاج غري املقصود على
سبيل املثال عن طريق استخدام أفضل التكنولوجيات املتاحة ( .)UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.2وتنتج
املذيبات املكلورة يف كثري من البلدان يف العامل بكميات كبرية .ويبني اجلدول  2املعلومات بشأن مقادير
البيوتاديني السداسي الكلور يف النفايات من منتج أورويب واحد للمذيبات املكلورة مبا يف ذلك إيثيلني املشبَّع
بالكلور.
الجدول  :1العمليات ذات الصلة باإلنتاج غري املقصود ملادة البيوتاديني السداسي الكلور يف إنتاج املواد
الكيميائية املكلورة (وكالة البيئة األملانية االحتادية2006/1991 ،؛ )UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.2
تركز البيوتاديين السداسي

العملية

مالحظات

الكلور في المنتج الخام
جيري تلقيم البيوتاديني السداسي الكلور يف العملية
 5يف املائة
تقلل الكلور يف الضغط املنخفض
لتصنيع إيثيلني املشبع بالكلور ( 50 000جزئ يف املليون) مع منتجات فرعية أخرى عند درجة غليان مرتفعة
إىل رباعي كلوريد الكربون وإيثلني املشبع بالكلور
ورباعي كلوريد الكربون
(لكلوكس )2004 ،أو خملفات حتتوي على هذه
املادة جيري جتديدها مباشرة يف املوقع (وكالة البيئة
األملانية االحتادية.)2015 ،
تعظيم حتلل الكلور حتت ضغط
منخفض لتصنيع إيثيلني املشبع
بالكلور ورباعي كلوريد الكربون

تصنيع البيوتاديني
السداسي الكلور

احللقي

تصنيع رباعي الكلوريد وإيثيلني
8

 0.2إىل  0.5يف املائة
( 2000إىل  5000جزئ

البيوتاديني السداسي الكلور احملتوي على خملفات
يعاجل بالتقطري وهو ينتج فضالت حتتوي على من 7

يف املليون)

إىل  10يف املائة البيوتاديني سداسي الكلور
( 000 100 – 000 70جزئ يف املليون).
واملخلفات األخرية جيري ترميدها.

 0.2إىل  1.11يف املائة
( 000 2إىل 100 11
جزئ يف املليون)
 0.4يف املائة

UNEP/CHW.13/6/Add.2/Rev.1

ثالثي الكلور من أسيتيلني والكلور

( 4 000جزئي يف املليون)

والتحلل التايل إىل رباعي كلوريد
الكلور وإيثيلني ثالثي الكلور

الجدول  :2مقادير البيوتاديني السداسي الكلور يف النفايات من منتج املذيبات املكلورة مبا يف ذلك إيثيلني
املشبع بالكلور ( )Spolchemie in Ústinad Labemعلى النحو الوارد يف النظام التشيكي لسجل إطالق
امللوثات ونقلها (املصدر)http://www.irz.cz, 2016 :
2004

البيوتاديني السداسي
الكلور مبقدار طن/سنوياً

-3

161

2005

178

2006

194

2007

175

2008

140

2009

66

2010

162

()3

االستخدام

 - 15جيب على األطراف يف اتفاقية استكهومل حظر و/أو القضاء على استخدامالبيوتاديني السداسي
الكلور وال توجد إعفاءات مبوجب االتفاقية من أجل استخدام هذه املادة .وينطبق نفس احلكم (املادة )3
على استخدام البيوتاديني السداسي الكلور املنتج بشكل غري مقصود .وال توجد معلومات بشأن
االستخدامات املتوافرة من هذه املادة .ويف املاضي كان البيوتاديني السداسي الكلور يستخدم على سبيل
املثال كمذيب (من أجل املطاط ،واملواد اللدائنية املطاطية والبوليمرات األخرى ،ومن أجل رابع كلوريد
الكربون واهليدروكربونات األعلى من ذلك) ،وكمادة وسيطة يف إنتاج املزلقات احملتوية على الفلور ،و"أجهزة
غسل (تنقية) الغاز" الستعادة الغاز احملتوي على الكلور أو إلزالة املركبات العضوية املتطايرة من الغاز،
والسائل اهليدروليكي ،وسائل نقل احلرارة (ب االرتباط مع اإليثان ثالثي الكلور) أو سائل العزل غري القابل
لالشتعال يف احملوالت ،والسائل يف أجهزة اجلريوسكوب ويف إنتاج األملونيوم وقضبان اجلرافيت ،كمنتج حلماية
املنشآت الصناعية .وال توجد معلومات حمدَّدة متوافرة عن أي استعماالت قائمة يف البيوتاديني السداسي
الكلور ومجيع االستعماالت تبدو أهنا توقفت ،بيد أنه ال ميكن استبعادها متاماً (البيئة الكندية ،الصحة
الكندية ،2000 ،وكالة البيئة األملانية االحتادية.)UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.2 ،2015 ،
 - 16وقبل سنة  1975كان أكرب استخدام للبيوتاديني السداسي الكلور يف الواليات املتحدة األمريكية
من أجل استعادة خليط "شفشاف" (الكلور احملتوي على الغاز يف منشآت صناعة الكلور) .ومل يعد
البيوتاديني السداسي الكلور مع ذلك يستخدم هلذه العملية (الوكالة األمريكية لسجل املواد السامة
واألمراض .)1994 ،وكانت تلك املادة تستخدم أساساً كوسيط كيميائي يف صناعة املركبات املطاطية وكانت
كميات أقل منها تستخدم كمذيب ،وسائل من أجل أجهزة جريوسكوب ،وسائل نقل احلرارة ،واملائع
اهليدروليكي ،والوسيط الكيميائي يف إنتاج الكربونات الكلورية الفلورية ومركبات الكربون املشبَّعة بالكلور
والفلور واملزلقات ،وال عوامل الكاشفة يف املختربات (الوكالة األمريكية لسجل املواد السامة واألمراض،
( )3

"االس ررتخدام" يش ررمل اس ررتخدام البيوت رراديني السداس رري الكل ررور م ررن أج ررل إنت رراج منتج ررات ومر رواد ،وك ررذلك اس ررتخدام تل ررك
املنتجات واملواد.
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 .)1994ويف كندا ،مل يعد البيوتاديني السداسي الكلور يستخدم كمادة مذيبة (البيئة الكندية ،الصحة
الكندية.)2000 ،
 - 17وكان البيوتاديني السداسي الكلور يستخدم كمبيد للفطريات حلماية البذور أو مبيد للحشرات يف
مزارع الكروم يف االحتاد السوفيايت السابق (معدل االستخدام  350-100كغ/هكتار) ،ويف البلدان األوروبية
بالبحر األبيض املتوسط ويف األرجنتني (لكلوكس2004 ،؛ فان در هونينغ2007 ،؛ وكالة البيئة األملانية
االحتادية .)2015 ،ويف فرنسا كانت مواد التبخري املطهرة تستخدم على نطاق واسع مث توقفت يف سنة
( 2003املفوضية األوروبية .)2011 ،ومن غري الواضح ما إذا كان البيوتاديني السداسي الكلور ما يزال
يستخدم كمنتج حلماية النباتات يف أي مكان.
 - 18وقد استحدثت يف اآلونة األخرية نسبياً طريقة باستخدام البيوتاديني السداسي الكلور لتوليف رقائق
اجلرافيت .وتستعمل حشوات اجلرافيت كأجهزة تعبئة إلكرتونية يف إعداد مركبات البوليمرات يف خمتلف
اجملاالت مثل أقطاب إلكرتود اخلاليا اليت تعمل بالوقود ،واملواد املقاومة لالحتكاك ،والبطاريات ،إىل آخره.
(شي وآخرون .)2004 ،ومع ذلك ،ال توجد معلومات عما إذا كان البيوتاديني السداسي الكلور يستخدم
بالفعل هلذا الغرض يف أي مكان.
-4

النفايات
 - 19سيكون من األمور األساسية اختاذ إجراء يستهدف جماري النفايات ذات األرية من حيث احلجم
والرتكز للقضاء على ،واحلد من ،ومراقبة األمحال البيئية من البيوتاديني السداسي الكلور من أنشطة إدارة
النفايات .ويف هذا السياق ،ينبغي االعرتاف مبا يلي:
استخدام البيوتاديني السداسي الكلور من الواضح أنه توقف ،رغم أن هناك شكوكاً تتصل
(أ)
باستخدام محاية النباتات مثل مادة التبخري املطهرة ملزارع الكروم يف االحتاد السوفيايت السابق؛
(ب) إطالقات البيوتاديني السداسي الكلور ميكن أن تنشأ من التخلص من املنتجات القدمية
احملتوية على هذه املادة واليت أصبحت من النفايات .وبعض استعماالت هذه املادة (على سبيل املثال
السوائل اهليدروليكية ،وناقل احلرارة أو احملوالت) لديها عمر خدمة طويل ورغم أن االستخدامات توقفت،
رمبا ال يزال يدخل البيوتاديني السداسي الكلور يف مرحلة إدارة النفايات .وميكن أن تظل هذه املادة موجودة
يف املركبات املطاطية بكميات هامشية ضئيلة وفقاً للرابطة الوطنية املعنية باملطاط والبوليمرات يف فرنسا (وفقاً
لوكالة البيئة األملانية االحتادية .)2015 ،وال توجد معلومات أخرى بشأن بقايا مادة البيوتاديني السداسي
الكلور عند استخدامها كوسيط كيميائي يف املطاط واملواد اللدائنية املطاطية أو إنتاج املزلقات .ومع ذلك ،مل
توجد يف دراسة حديثة أجرهتا وكالة البيئة األملانية االحتادية ( )2015أي شيء ذي صلة يف أي جماري
نفايات يف أملانيا؛
(ج) رمبا تكون مدافن القمامة مصدراً للبيوتاديني السداسي الكلور نتيجة التخلص من
املنتجات احملتوية على هذه املادة واليت أصبحت نفايات (على سبيل املثال السوائل اهليدروليكية ،وسوائل
التربيد وسوا ئل االمتصاص ،ونفايات هذه املادة من إنتاج املواد الكيميائية (عادة حتتوي على  80-33يف
املائة من البيوتاديني السداسي الكلور) ،وإبونيت املطاطي للتبطني وأقطاب إلكرتود جرافيت املنزوعة من
خاليا التحليل الكهربائي بالكلور احملتوية على آثار نزره من البيوتاديني السداسي الكلور (لكلوكس،
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تبصر يف إمجايل مقدار مواقع النفايات على نطاق العامل ،وال على إطالقاهتا،
 .)2004وال يوجد ُ
( .)UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.2ويف أوروبا ،انتقلت ممارسات التخلص من نفايات البيوتاديني
السداسي الكلور من اإلنتاج غري املقصود من إنتاج املواد الكيميائية واملغنسيوم من اإللقاء يف مدافن القمامة
إىل الرتميد (الوكالة األمريكية لسجل املواد السامة واألمراض)1994 ،؛
املواقع حيث استخدمت مبيدات اآلفات احملتوية على البيوتاديني سداسي الكلور قد
(د)
تكون ملوثة بدرجة كبرية .وقد عوجلت الرتبة يف مزارع كروم العنب املصابة بقمل النبات مبقدار 250
كغ/هكتار من البيوتاديني السداسي الكلور؛ وكانت ملوثة مبستوى  7.3ملغ/كغ بعد  8شهور و 3ملغ/كغ
بعد  32شهراً (فوروبييفا ( )1980يف الربنامج الدويل لسالمة املواد الكيميائية ( ،)1994واملرجع األصلي
متاح فقط باللغة الروسية) .إال أنه بعد مرور  24شهراً ،مل يكن هناك أي أثر للبيوتاديني سداسي الكلور يف
الدراسة؛
(ه) قد تكون املواقع القدمية لصناعة املواد الكيميائية ملوثة بالبيوتاديني السداسي الكلور .ويف
الواليات املتحدة ،وجد أن تلوث الرتبة مبا مقداره  980ملغ/كغ ملواقع صناعة املواد الكيميائية (يل وآخرون،
 .)1970وميكن العثور على أمثلة هلذا التلوث أيضاً يف أوروبا (بارنيز وآخرون)2002 ،؛
يتشكل البيوتاديني السداسي الكلور دون قصد أثناء ترميد النفايات (على سبيل املثال،
(و)
ترميد نفايات البلدية ،ونفايات العيادات الطبية والنفايات اخلطرة) وميكن العثور عليها يف خملفات الرتميد
(الرماد واخلبث) .إال أنه مل يكن هناك أي أثر للبيوتاديني السداسي الكلور يف عينتني من اخلبث خارج حد
االكتشاف يف أملانيا يف ( 2015وكالة البيئة األملانية االحتادية)2015 ،؛
 - 20ميكن ملمارسة العادة القدمية يف طمر النفايات ذات الكسور الثقيلة من إنتاج املواد العضوية املكلورة
واإليثيلني املشبَّع بالكلور أن تؤدي إىل إطالقات ثانوية من البيوتاديني السداسي الكلور أو السوائل الراشحة
يف املاء والرتبة من خالل محأة جمارير الصرف الصحي (الوكالة األمريكية لسجل املواد السامة واألمراض،
1994؛ ستابلز ،2003 ،لكلوكس ،2004 ،املفوضية األوروبية .)2011 ،ويعتمد تركيز البيوتاديني
السداسي الكلور يف النفايات على الكميات اليت وجدت هذه املادة فيها أصالً كمنتجات حمدَّدة والكميات
املطلقة أثناء استخدام املنتجات وإدارة النفايات .ومع ذلك ،إسناداً إىل االستخدامات املعروفة ،من احملتمل
وجود نفايات مكونة من البيوتاديني السداسي الكلور أو حمتوية عليه أو ملوثة به "يشار إليها فيما يلي باسم
"نفايات البيوتاديني السداسي الكلور" فيما يلي:
املادة الكيميائية البيوتاديني السداسي الكلور ،مبا يف ذلك هذه املادة املنتجة بشكل
(أ)
مقصود واملادة املنتجة بشكل غري مقصود من إنتاج املذيبات املكلورة وإنتاج املغنسيوم؛
(ب) خملفات (الرماد واخلبث) من ترميد البيوتاديني السداسي الكلور املنتج بشكل غري مقصود
من إنتاج املذيبات املكلورة ،وترميد نفايات البلدية باملواد الكيميائية والنفايات اخلطرة؛
(ج)

احملوالت الكهربائية؛

(د)

مبادالت احلرارة؛

(هر)

السوائل اهليدروليكية الكهربائية ،وسوائل التربيد واالمتصاص؛
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املعدات الكهربائية الصناعية األخرى ،مبا يف ذلك (إبونيت) للتبطني وأقطاب إلكرتود
(و)
اجلرافيت من خاليا التحلل الكهربائي بالكلور؛
(ز)

مركبات مطاطية؛

(ح)

احلمأة من معاجلة مياه اجملارير البلدية والصناعية؛

(ط)

الرتبة والرواسب امللوثة من استخدام البيوتاديني السداسي الكلور أو التخلص منه؛

(ي)

مبيدات احلشرات ومبيدات الفطريات الزراعية.

 - 21وأهم جماري نفايات البيوتاديني السداسي الكلور من حيث احلجم املمكن ،من املتوقع أن تكون:
غاز العادم والسائل الناجم من إنتاج املذيبات املكلورة واملغنسيوم (إنتاج غري مقصود
(أ)
للبيوتاديني السداسي الكلور)؛
القياسي؛

(ب)

الرتبة والرواسب امللوثة للتخلص من البيوتاديني السداسي الكلور ذي املعيار دون

(ج)

الرتبة والرواسب امللوثة من استعمال البيوتاديني السداسي الكلور كحماية للنباتات؛

(د)

مبيدات احلشرات ومبيدات الفطريات القدمية املهملة؛

(هر)

سوائل احملوالت؛

(و)

سوائل تبادل احلرارة.

 - 22وأهم جماري نفايات البيوتاديني السداسي الكلور من حيث إمكان إطالقات أو تركز هذه املادة،من
املتوقع أن تكون يف:
غاز وسائل العادم من إنتاج املذيبات املكلورة واملغنسيوم (اإلنتاج غري املقصود
(أ)
منالبيوتاديني السداسي الكلور)؛
(ب)

احلمأة من معاجلة مياه اجملارير البلدية واجملارير الصناعية؛

(ج)

الرماد واخلبث من ترميد النفايات؛

(د)
السداسي الكلور؛
(هر)

نفايات مبيدات اآلفات ومبيدات الفطريات القدمية املهملة احملتوية على البيوتاديني
احملوالت ومبادل احلرارة وسوائل هيدروليكية؛

 - 23وميكن توليد نفايات البيوتاديني السداسي الكلور بطائفة متنوعة من االستعماالت ،يف مراحل
خمتلفة من دورة العمر ومن خالل وسائط اإلطالقات املختلفة .ويسرتشد مبعرفة وسائط اإلطالق بالتحليل
واختيار الطرق اليت جيوز استخدامها إلدارة هذه النفايات .وك ثري من هذه االستعماالت يفرتض أهنا قد مت
التخلص منها تدرجيياً .ويقدِّم اجلدول  3حملة عامة عن املعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بدورة عمر نفايات
البيوتاديني السداسي الكلور.
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الجدول  :3حملة عامة عن إنتاج واستعمال البيوتاديني السداسي الكلور ووسائط إطالقه يف البيئة (استناداً
إىل فان در هونينغ2007 ،؛
( UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add.2و.)UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.2
مواد المصدر/المواد
المستخدمة

الفئة

االستعماالت/العمليات

المنتج النهائي

إنتاج البيوتاديين السداسي الكلور

إنتاج المواد الكيميائية
البيوتاديني السداسي الكلور
الكلور ،أيوديد هكسيل تركيب املواد الكيميائية
(عملية أصلية إلنتاج
مقصود)
إنتاج إيثيلني املشبَّع بالكلور ،هيدروكربونات مكلورة (مثل امليثان
وإيثيلني ثالثي الكلور ورابع رباعي الكلور ،هالون  ،104فريون
 10إىل آخره) ،خملفات البيوتاديني
كلوريد الكربون
السداسي الكلور

االستعماالت الكيميائية

حتلل الكلور بضغط منخفض
مثايل إلنتاج إيثان رباعي
الكلور وميثان رباعي الكلور

 0.5-0.2يف املائة البيوتاديني
سداسي الكلور يف املنتج اخلام.
املخلفات حيصل عليها بشكل هنائي
وهي حتتوي بعد التقطري  7.10يف
املائة من البيوتاديني السداسي الكلور
 0.4يف املائة البيوتاديني السداسي
الكلور.

مذيب يف إنتاج املطاط
واللدائنية املطاطية

خملفات البيوتاديني السداسي الكلور
غري معروفة

إنتاج  -2 ،2 ،1 ،1إيثان
أسيتيلني ،الكلور
رباعي الكلور (مل يعد
وفقاً للجنة
يستخدم
االقتصادية ألوروبا التابعة
لألمم املتحدة)2007 ،
إنتاج البولفينيل وإنتاج كلوريد
البولفينيل ،وثنائي كلوريد
اإليثيلني وكلوريد الفينيل
إنتاج المواد المحتوية على البيوتاديين السداسي الكلور
سوائل احملوالت
إنتاج سوائل احملوالت
البيوتاديني السداسي
الكلور+غري معروف
سوائل مبادلة احلرارة
إنتاج سوائل مبادلة احلرارة
البيوتاديني السداسي
الكلور  +غري معروف
سوائل هيدروليكية (خملفات البيوتاديني
إنتاج سوائل هيدروليكية
البيوتاديني السداسي
السداسي الكلور غري معروفة)
الكلور  +غري معروف حمتوية على فلور
غري معروف

مبيدات احلشرات ومبيدات الفطريات
احملتوية علىالبيوتاديني سداسي الكلور

وسائط اإلطالق

•
•
•
•

•
•
•
•
•

نفايات صلبة
مياه نفايات صناعية
محأة من معاجلة مياه
اجملارير
هواء

نفايات صلبة
سائل راشح من مدفن
القمامة
مياه نفايات صناعية
ونفايات البلدية
محأة من معاجلة مياه
النفايات
هواء

المعدات
الكهربائية

إنتاج منتجات محاية النبات
بيوتاديني سداسي
الكلور  +غري معروف احملتوية على البيوتاديني
السداسي الكلور
استخدام منتجات ومواد محتوية على البيوتاديين السداسي الكلور
(اإلطارات املوجودة أدناه تشتمل على مواد أصحبت نفايات .وهذه النفايات ميكن أيضاً توليدها يف مواقع اإلنتاج)
• نفايات صلبة
نفايات سائل احملوالت
سوائل حموالت
• سائل راشح من مدفن
حموالت ملوثة
القمامة
نفايات سوائل هيدروليكية ،معدات
سوائل هيدروليكية
• نفايات صناعية سائلة
هيدروليكية ملوثة
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مواد المصدر/المواد
المستخدمة
أجهزة جريوسفور

الفئة

االستعماالت/العمليات

مواد كيميائية
زراعية

مبيدات آفات ومبيدات
فطريات زراعية

المنتج النهائي

وسائط اإلطالق

نفايات سائل جريسكوب ،معدات
ملوثة
نفايات مبيدات آفات متقادمة (انظر
اليونيب 2017 ،ب)

من معاجلة مياه
النفايات
محأة من معاجلة مياه
الفضالت
اهلواء

•
•

عمليات الترميد

ترميد النفايات

ترميد نفاية البيوتاديني
السداسي الكلور من إنتاج
املذيبات املكلورة
ترميد نفايات البلدية
والنفايات اخلطرة

ثانياً -
ألف -

•
•

اهلواء
نفايات صلبة (خبث
ورماد)

األحكام ذات الصلة باتفاقيتي بازل واستكهولم
اتفاقية بازل

وتوضح الفقرة الفرعية 1
عرف املادة "( 1نطاق االتفاقية") أنواع النفايات اخلاضعة التفاقية بازلِّ .
 - 24تُ ِّ
(أ) من تلك املادة عملية من خطوتني لتحديد ما إذا كانت النفايات "نفاية خطرة" مع مراعاة أحكام
يتعني
االتفاقية .أوالً ،جيب أن تنتمي النفاية إىل فئة واردة يف املرفق األول من االتفاقية "فئات النفايات اليت َّ
خضوعها للرقابة") .وثانياً ،جيب أن تتميَّز النفايات على األقل بواحدة من اخلواص املدرجة يف املرفق الثالث
باالتفاقية ("قائمة اخلواص اخلطرة").
تتكون من البيوتاديني سداسي الكلور أو احملتوية عليه أو
 - 25ويسرد املرفق األول بعض النفايات اليت قد َّ
امللوثة به:
 : Y4النفايات املتخلفة عن إنتاج املبيدات البيولوجية واملستحضرات الصيدلية النباتية
(أ)
وجتهيزها واستخدامها؛
(ب)

 :Y6النفايات املتخلفة عن إنتاج املذيبات العضوية وجتهيزها واستخدامها؛

(ج)

 :Y9النفايات من الزيوت/املياه،ومزائج هيدروكربونات/املياه ،مستحلبات؛

 : Y10النفايات من املواد واملركبات احملتوية على أو امللوثة بثنائيات الفينيل ذات الروابط
(د)
الكلورية املتعددة و/أو مركبات التريفينول متعددة الكلورة و/أو مركبات ثنائي الفينيل متعددة الربومة.
(هر)

 :Y18الرواسب النامجة عن عمليات التخلص من النفايات الصناعية؛

(و)

 :Y41املذيبات العضوية املهلجنة.

 - 26ويفرتض أن تعرض النفايات الواردة يف املرفق األول واحداً أو أكثر من اخلصائص اخلطرة الواردة يف
املرفق الثالث ،واليت قد حتتوي على " H6.1املواد السامة (ذات اآلثار احلادة) ،أو" H8املواد األكالة" ،أوH11
"املواد التوكسينية (ذات اآلثار املتأخرة أو املزمنة)"؛ أو  H12املواد السامة للبيئة"؛ أو ( H13املواد القادرة،
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بوسيلة ما ،بعد التخلص منها على إنتاج مادة أخرى ومن أمثلتها املواد اليت قد تنتج عن الرشح وتكون
متميزة بأ ٍي من اخلواص املدرجة أعاله ،ما مل تُظهر عن طريق "اختبارات وطنية" أهنا ال تظهر هذه اخلواص.
ورمبا تكون االختبارات الوطنية مفيدة لتحديد خاصية خطرة معيَّنة يف املرفق الثالث باالتفاقية حلني أن يتم
تعريف اخلاصية اخلطرة بشكل كامل .وقد اعتمدت الورقات التوجيهية فيما يتعلق باخلواص اخلطرة يف املرفق
الثالث  ،H12 ، H11و H13بصفة مؤقتة من جانب مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل يف اجتماعيه السادس
والسابع.
 - 27وتصف القائمة ألف باملرفق الثامن من االتفاقية النفايات اليت تتسم بأهنا خطرة مبوجب املادة ،1
الفقرة ( 1أ) من هذه االتفاقية" .ومع ذلك "[د] تسمية أي نفاية يف املرفق الثامن ال تستبعد ،يف حالة
معيَّنة ،استخدام املرفق الثالث [قائمة اخلواص اخلطرة] إلظهار أن النفاية ليست خطرة" (املرفق األول ،الفقرة
(ب) .وتشمل القائمة ألف من املرفق الثامن عدداً من النفايات أو فئات النفايات اليت تتسم بإمكانية احتواء
أو التلوث مبادة البيوتاديني السداسي الكلور ،مبا يف ذلك ما يلي:
ألف  :1180النفايات النامجة عن عمليات التجميع الكهربائية واإللكرتونية أو اخلردة
(أ)
احملتوية على عناصر من املراكم والبطاريات األخرى املدرجة يف القائمة ألف ،واملفاتيح ذات املوصالت
الزئبقية  ،وزجاج األنابيب املركبة عن طريق أشعة الكاثود وغريه من أنواع الزجاج املنشط ومكثفات ثنائي
الفينيل متعدد الكلورة ،أو امللوثة بالعناصر املدرجة يف املرفق األول (مثل الكادميوم ،الزئبق ،الرصاص ،وثنائي
الفينيل متعدد الكلور) بالقدر الذي جيعلها تكتسب أي خاصية من اخلصائص الواردة يف املرفق الثالث
(الحظ القيد ذات الصلة باء  1110من القائمة باء)؛
(ب)

ألف  :3040نفايات املوائع احلرارية (الناقلة للحرارة)؛

(ج) ألف  :3160نفايات املخلفات املتبقية من عمليات التقطري غري املائية املهلجنة وغري
املهلجنة الناجتة عن عمليات استعادة املذيبات العضوية؛
ألف  :3170النفايات النامجة عن إنتاج اهليدروكربونات الدهنية املهلجنة (مثل كلور
(د)
امليثان ،وثنائي كلوريد اإليثيلني ،وكلوريد الفينيل ،وكلوريد الفينيلني ،وكلوريد األليلواإليبكلورهايدرين)؛
(هر) ألف  : 4030النفايات الناشئة عن إنتاج وتركيب واستخدام املبيدات األحيائية
واملستحضرات الصيدالنية اخلاصة بالنبات ،مبا يف ذلك نفايات مبيدات اآلفات ومبيدات احلشائش وغري
املطابقة للمواصفات أو اليت انتهت صالحيتها أو اليت ال تناسب االستخدام املقصود منها أصالً؛
(و)

ألف  :4060نفايات الزيوت/املاء ،مزائج اهليدروكربونات/املاء ،واملستحلبات؛

ألف  :4100النفايات الناجتة عن أجهزة مكافحة التلوث الصناعي وتنظيف الغازات
(ز)
املنبعثة من املصانع باستثناء النفايات احملددة يف القائمة باء؛
(ح) ألف  :4130جمموعة النفايات وحاوياهتا احملتوية على املواد املدرجة يف املرفق األول
برتكيزات تكفي إلظهار اخلصائص اخلطرة احملددة يف املرفق الثالث؛
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(ط) ألف  : 4140النفايات املركبة من أو احملتوية على مواد كيميائية غري مطابقة للمواصفات
أو اليت انتهت صالحيتها مقابلة للفئات احملددة يف املرفق ألول وتظهر اخلصائص اخلطرة الواردة يف املرفق
الثالث؛
(ي) ألف  :4160الكربون املنشط املستعمل غري املدرج يف القائمة باء (الحظ القيد ذا الصلة
يف القائمة باء :باء .)2060
 - 28وتسرد القائمة باء من املرفق التاسع النفايات اليت لن تكون نفايات مشمولة باملادة  ،1الفقرة ( 1أ)
ما مل حتتوي على مادة واردة يف املرفق األول بقدر ما جتعلها تظهر خاصية واردة يف املرفق الثالث .وتشمل
القائمة باء باملرفق التاسع عدداً من النفايات أو فئات النفايات اليت تتسم أو تتسم باحتمال احتوائها أو
تلوثها مبادة البيوتاديني السداسي الكلور ،مبا يف ذلك:
باء  : 1040تراكيب خردوية ناشئة عن توليد الطاقة الكهربائية غري امللوثة بزيوت
(أ)
التشحيم أو ثنائي الفينيل املتعدد الكلور أو ثالثي الفينيل متعدد الكلور بدرجة جتعلها خطرة؛
(ب)

باء  :1110تراكيب كهربائية وإلكرتونية()4؛

(ج) باء  :2060كربون مستعمل منشط ال يشتمل على أي مكونات واردة يف املرفق األول
وتبدي اخلصائص الواردة باملرفق الثالث؛
(د)

باء  :3040نفايات مطاطية.

واملواد التالية ،شريطة أالّ تكون خملوطة بنفايات أخرى:

باء -

(هر)

النفايات وخردة املطاط الصعب (على سبيل املثال اإلبونيت)؛

(و)

نفايات مطاطية أخرى (باستثناء هذه النفايات احملددة يف مكان آخر).

 - 29وملزيد من املعلومات ،انظر الفرع ثانياً – ألف من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

اتفاقية استكهولم

 - 30تشمل املبادئ التوجيهية احلالية مادة البيوتاديني السداسية الكلور املنتجة بشكل مقصود ،واليت
يتعني القضاء على إنتاجها واستخدامها وفقاً للمادة  3واجلزء األول من املرفق ألف باتفاقية استكهومل.
َّ
 - 31لالطالع على مزيد من املعلومات ،انظر الفرع ثانياً – باء من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

ثالثاً  -قضايا في إطار اتفاقية استكهولم يتعيَّن معالجتها بشكل تعاوني مع اتفاقية
بازل
ألف -

المحتوى المنخفض من الملوثات العضوية الثابتة

 - 32التعريف املؤقت حملتوى امللوثات العضوية الثابتة ملادة البيوتاديني السداسي الكلور هو 100
ملغ/كغ(.)5
( )4
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املبني يف اتفاقية استكهومل مستقل عن األحكام
 - 33ويعترب احملتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة َّ
بشأن النفايات اخلطرة مبقتضى اتفاقية بازل.
 - 34والنفايات ذات احملتوى من البيوتاديني السداسي الكلور أعلى من  100ملغ/كغ جيب التخلص
منه بطريقة يتم فيها حمتوى امللوثات العضوية الثابتة أو حتويلها بشكل ال رجعة فيه عمالً باألساليب املبيَّنة يف
القسم الفرعي رابعاً – زاي .2-وخالفاً لذلك ،جيب التخلص منها بطريقة سليمة بيئياً عندما ال ميثل التدمري
أو التحويل النهائي اخليار املفضل بيئياً عمالً باألساليب املبيَّنة يف القسم الفرعي رابعاً – زاي.3-
 - 35والنفايات ذات احملتوى من البيوتاديني السداسي الكلور أو أدىن من  100ملغ/كغ ينبغي التخلص
منه عمالً باألساليب املشار إليها يف القسم الفرعي رابعاً – زاي 4-من املبادئ التوجيهية التقنية العامة
(حتديد أساليب التخلص عندما يكون حمتوى امللوثات العضوية الثابتة منخفضاً) ،مع مراعاة الفرع رابعاً –
طاء 1-أدناه (تتصل حباالت املخاطرة املرتفعة).

باء -

 - 36لالطالع على مزيد من املعلومات بشأن احملتوى امل نخفض من امللوثات العضوية الثابتة ،يرجع إىل
الفرع ثالثاً – ألف من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

مستويات التدمير والتحويل النهائي

 - 37فيما يتعلق بالتعريف املؤقت ملستويات التدمري والتحويل النهائي ،انظر الفرع ثالثاً -باء من املبادئ
التوجيهية التقنية العامة.

جيم -

الطرق التي ِّ
تشكل التخلص السليم بيئياً

 - 38انظر الفرع رابعاً – زاي أدناه والفرع رابعاً – زاي من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

رابعاً  -توجيهات بشأن اإلدارة السليمة بيئياً
ألف -
باء -

اعتبارات عامة

 - 39لالطالع على مزيد من املعلومات ،انظر الفرع رابعاً – ألف من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

اإلطار التشريعي والتنظيمي

 - 40ينبغي لألطراف يف اتفاقية بازل فحص اسرتاتيجياهتا وسياساهتا وضوابطها ومعايريها وإجراءاهتا
الوطنية لضمان أنتكون متفقة مع االتفاق يتني ومع االلتزامات مبوجبهما ،مبا يف ذلك تلك اليت تتصل باإلدارة
السليمة بيئياً لنفايات البيوتاديني السداسي الكلور.
 - 41وينبغي أن تشمل عناصر أي إطار تنظيمي قابل لالنطباق تدابري ملنع توليد النفايات ولضمان
اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات املتولدة .وميكن هلذه العناصر أن تشمل ما يلي:
تشريعات للحماية البيئية حبيث تضع نظاماً رقابياً ،وتضع حدوداً لإلطالقات وتضع
(أ)
معايري للجودة البيئية؛

( )5

ُحيدَّد وفقاً لألساليب واملعايري الوطنية أو الدولية.
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(ب)

فرض حظر على إنتاج وبيع واستعمال واسترياد وتصدير البيوتاديني السداسي الكلور؛

(ج) اشرتاط استخدام أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية يف اإلنتاج غري املقصود
وحدِّدت أفضل املمارسات املتاحة ،على سبيل املثال ،يف الوثيقة
واستخدام البيوتاديني السداسي الكلورُ .
املرجعية ألفضل التقنيات املتاحة بشأن إنتاج املواد الكيميائية العضوية بكميات كبرية ( EC BREF LVOC,
 2003وجيري حتديثها حالياً) ،والفرع سادساً – باء ،اجلزء الثالث ،الفصل  4من وثيقة اليونيب’املبادئ
التوجيهية بشأن أفضل املمارسات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية‘ (اليونيب)2007 ،؛
تدابري للتأكد من إمكان عدم التخلص من النفايات بطرق قد تؤدي إىل استعادة أو
(د)
إعادة تدوير أو إصالح أو إعادة استخدام مباشر أو استخدامات بديلة ملادة البيوتاديني سداسي الكلور؛
(هر) ضوابط كافية لإلدارة السليمة بيئياً لفصل املواد احملتوية على البيوتاديني السداسي الكلور
من املواد اليت ميكن إعادة تدويرها (على سبيل املثال ،املواد غري البيوتاديني سداسي الكلور احملتوية على موائع
هيدروليكية)؛

الكلور؛

(و)

متطلبات النقل فيما يتعلق باملواد والنفايات اخلطرة؛

(ز)

مواصفات من أجل حاويات البضائع سائبة ومواقع ختزين لنفايات البيوتاديني السداسي

(ح)

مواصفة الطرق املقبولة للتحليل وأخذ عينات البيوتاديني السداسي الكلور؛

(ط)

اشرتاطات من أجل مرافق إدارة النفايات والتخلص منها؛

(ي) تعاريف النفايات اخلطرة وشروط ومعايري حتديد وتصنيف نفايات البيوتاديني السداسي
الكلور كنفايات خطرة؛
(ك) اشرتاط عام يتعلق باإلخطار العام واستعراض ما يقرتح من لوائح احلكومة وسياساهتا
وشهادات املوافقة والتصاريح ومعلومات جرد املخزونات اخلاصة بالنفايات وبيانات وطنية بشأن اإلطالقات
واالنبعاثات الوطنية؛
(ل)

اشرتاطات متعلقة بتحديد وتقييم ومعاجلة املواقع امللوثة؛

(م)

اشرتاطات بشأن صحة وسالمة العاملني؛

(ن) تدابري تشريعية بشأن منع وتقليل النفايات إىل أدىن حد وتطوير جرد املخزونات
واالستجابة يف حاالت الطوارئ ،على سبيل املثال.

جيم -

 - 42وملزيد من املعلومات ،انظر الفرع رابعاً – باء من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

منع وتقليل النفايات

ويتعني القضاء على إنتاج واستخدام
 - 43تدعو اتفاقيتا بازل واستكهومل إىل منع وتقليل النفاياتَّ .
البيوتاديني السداسي الكلور مبوجب اتفاقية استكهومل.
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 - 44وينبغي تقليل كميات النفايات احملتوية على البيوتاديني السداسي الكلور إىل أدىن حد من خالل
عزل وفصل تلك النفايات من النفايات األخرى عند املصدر بغية منع اختالطها مع جماري نفايات أخرى
والتلوث هبا.
 - 45وال يعترب من اإلجراءات السليمة بيئياً مزج أو خلط النفايات مع حمتوى من البيوتاديني السداسي
الكلور يزيد على  100ملغ/كغ مع مواد أخرى جملرد توليد مزيج حيتوي على البيوتاديني سداسي الكلور يبلغ
أو يقل عن  100ملغ/كغ .ومع ذلك ،قد يكون من الضروري مزج أو خلط مواد كطريقة مسبقة للعالج،
لتتسىن املعاجلة أو لتعظيم الكفاءة يف املعاجلة.
 - 46وملزيد من املعلومات انظر الفرع رابعاً – جيم بشأن منع وتقليل النفايات يف املبادئ التوجيهية
التقنية العامة.

دال -

تحديد النفايات
 - 47تقتضي الفقرة ( 1أ) من املادة  6من اتفاقية استكهومل أن يقوم كل طرف ،ضمن أمور أخرى،
املكونة من ملوثات عضوية ثابتة
بوضع اسرتاتيجيات مالئمة لتحديد املنتجات واملواد املستخدمة والنفايات َّ
أو حمتوية عليها أو ملوثة هبا .ويعترب حتديد نفايات البيوتاديني السداسي الكلور نقطة االنطالق من أجل
اإلدارة الفعالة السليمة بيئياً هلا.
 - 48ولالطالع على معلومات عامة بشأن التحديد واملخزونات ،انظر الفرع رابعاً – دال من املبادئ
التوجيهية التقنية العامة.

-1

التحديد
 - 49ميكن العثور على نفايات البيوتاديني السداسي الكلور يف املراحل التالية من دورة عمر البيوتاديني
السداسي الكلور:
(أ)

تصنيع وجتهيز البيوتاديني السداسي الكلور:
’‘1

النفايات املولدة من إنتاج وجتهيز البيوتاديني السداسي الكلور ،مبا يف ذلك
اإلنتاج غري املقصود؛

’‘2

يف املياه أو الرتبة أو الرواسب القريبة من مواقع التصنيع والتجهيز؛

’‘3

مياه اجملارير الصناعية واحلمأة؛

’‘4

رشح من مدافن القمامة حيث مت التخلص من نفايات تصنيع أو جتهيز املواد
الكيميائية؛

’‘5

خمزونات مواد غري قابلة لالستخدام وغري قابلة للبيع؛

(ب) االستخدامات الصناعية من البيوتاديني السداسي الكلور (إنتاج املطاط واملواد اللدائنية،
وتصنيع احملول ،واملبادل احلراري ،واملوائع اهليدروليكية واالستخدام كمادة كيميائية يف احتجاز الكلور:
’‘1

املخلفات املتولدة من استعمال البيوتاديني السداسي الكلور؛
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’‘2

يف املياه أو الرتبة أو الرواسب القريبة من مواقع التصنيع أو التجهيز؛

’‘3

مياه اجملارير الصناعية واحلمأة؛

’‘4

رشح من مدافن القمامة حيث مت التخلص من النفايات من االستعماالت
الصناعية؛

’‘5

خمزونات املنتجات غري القابلة لالستعمال أو غري قابلة للبيع؛

(ج) استخدام املنتجات أو املواد احملتوية على البيوتاديني السداسي الكلور (على سبيل املثال
مبيدات احلشرات ومبيدات الفطريات واحملوالت واألجهزة اهليدروليكية ،وأجهزة جريوسكوب احملتوية على
البيوتاديني السداسي الكلور):
’‘1
(د)

يف املياه أو الرتبة أو الرواسب القريبة من املواقع حيث مت استخدام هذه
املنتجات؛

التخلص من املنتجات أو املواد احملتوية على البيوتاديني السداسي الكلور:
’‘1

يف بعض املرافق املعنية بتجميع وإعادة تدوير واسرتجاع املعدات اإللكرتونية
والكهربائية؛

’‘2

يف مدافن القمامة البلدية والصناعية والسوائل الراشحة منها؛

’‘3

يف مياه اجملارير البلدية والصناعية واحلمأة.

 - 50وينبغي مالحظة أنه حىت املوظفني التقنيني املتمرسني قد ال يستطيعون حتديد طبيعة الصبيب أو
املادة أو احلاوية أو قطعة من املعدات مبظاهرها أو العالمات الدليلية عليها .ونتيجة لذلك ،قد جيد األطراف
املعلومات بشأن املنتجات واالستخدام وأنواع النفايات متوافرة يف الفرع أوالً – باء من املبادئ التوجيهية
احلالية مفيدة يف حتديد املواد واخلالئط احملتوية على البيوتاديني السداسي الكلور .ويعتقد مع ذلك أن
االستخدام املقصود من البيوتاديني السداسي الكلور قد توقف.
-2

المخزونات
 - 51من األرية ،عند إعداد خمزونات البيوتاديني السداسي الكلور مراعاة أعمار اخلدمة لتلك املواد
احملتوية على البيوتاديني السداسي الكلور مواد وتوقيت وضعها يف السوق .وحيث وجدت استخدامات
صناعية متنوعة ملادة البيوتاديني السداسي الكلور ،يبدو أهنا غري موجودة يف املواد االستهالكية ،باستثناء
مبيدات اآلفات الزراعية .إضافة إىل ذلك ،مت التخلص التدرجيي من عدة استخدامات صناعية منذ 20-10
سنة على األقل .ومن املمكن مع ذلك ،أن املنتجات واملواد اليت بطل استعماهلا مع عمر خدمة طويل ال تزال
تدخل مرحلة النفايات.
 - 52واخلطوة األوىل اليت ينبغي اختاذها عند إعداد خمزونات البيوتاديني السداسي الكلور هي حتديد أنواع
الصناعات اليت رمبا كانت تنتج هذه املادة .وتتشكل كميات كبرية من البيوتاديني السداسي الكلور بشكل
غري مقصود يف إنتاج املذيبات املكلورة واملغنسيوم .وقد استخدمت أيضاً يف إنتاج األدوات املطاطية واألدوات
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اللدائينية ،واملوائع اهليدروليكية وموائع احملوالت أو مبيدات اآلفات الزراعية .وينبغي أن تستند املخزونات،
حسب االقتضاء،إىل املعلومات بشأن:
(أ)

إنتاج البيوتاديني السداسي الكلور داخل دولة ما؛

(ب)

االستخدام الصناعي للبيوتاديني السداسي الكلور؛

(ب)

واردات وصادرات املنتجات واألدوات احملتوية على البيوتاديني السداسي الكلور؛

(ج)

استخدام املنتجات واملواد احملتوية على البيوتاديني السداسي الكلور يف البلد؛

االشرتاطات التنظيمية احلالية والسابقة ،على سبيل املثال ،فيما يتعلق باملعدات اإللكرتونية
(د)
وموائع احملوالت واملوائع اهليدروليكية؛
(هر)

التخلص من نفايات البيوتاديني السداسي الكلور ،مبا يف ذلك الرتميد؛

(و)

واردات وصادرات نفايات البيوتاديني السداسي الكلور.

 - 53ويتطلب إعداد املخزونات التعاون بني تلك اجلهات املنتجة للمخزونات واجلهات الفاعلة ذات
الصلة ،مثل الصناعة املنتجة ملذيبات الكلور؛ وشركات الكهرباء؛ ومنتجو املطاط واللدائن؛ ومسؤولو
اجلمارك؛ واخلرباء الزراعيني؛ واملوظفني يف املرافق املعنية بالتخلص من النفايات وإعادة تدويرها؛ ومراكز
االتصال الوطنية يف إطار اتفاقييت بازل واستكهومل .ويف بعض احلاالت ،رمبا تشرتط لوائح حكومية لضمان أن
تقوم تلك اجلهات اليت حتوز نفايات من البيوتاديني السداسي الكلور باإلبالغ عما لديها وأن تتعاون مع
املفتشني احلكوميني.

هاء -

أخذ العينات والتحليل والرصد
 - 54للحصول على معلومات عامة بشأن أخذ العينات والتحليل والرصد ،انظر الفرع رابعاً – هاء من
املبادئ التوجيهية التقنية العامة.
 - 55وينبغي وضع إجراءات ألخذ العينات والتحليل والرصد ومن أجل املواد اليت ميكن أن حتتوي على
البيوتاديني السداسي الكلور.

-1

أخذ العينات
 - 56أخذ العينات يصلح كعنصر هام من أجل حتديد ورصد الشواغل البيئية واألخطار الصحية البشرية.
موحدة ألخذ عينات اليت متت املوافقة عليها قبل بدء محلة أخذ العينات.
 - 57وينبغي وضع إجراءات َّ
وينبغي أن ميتثل أخذ العينات بالالئحة الوطنية احملددة ،حيثما توجد أو باللوائح واملعايري الدولية .وتوجد
طرائق منسقة ألخذ العينات فيما يتعلق بالبيوتاديني السداسي الكلور يف اهلواء (.)NIOSH Method 2543
 - 58وتشمل أنواع املصفوفات اليت من املعهود أن يتم أخذ عينات منها فيما يتعلق بالبيوتاديني السداسي
الكلور ما يلي:
(أ)

السوائل:
’‘1

السوائل الراشحة من مواقع الطمر ومدافن النفايات؛
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(ب)

(ج)

-2

’‘2

املياه ( السطحية واملياه اجلوفية ،ومياه الشرب ،والفضالت السائلة الصناعية
والبلدية)؛

’‘3

السوائل البيولوجية (الدم يف حالة رصد صحة العاملني)؛

املواد الصلبة:
’‘1

محأة مياه اجملارير؛

’‘2

العينات البيولوجية (نسيج شحم أو دهن حيواين)؛

’‘3

خمزونات اخلالئط واملواد املكونة من البيوتاديني السداسي الكلور أو احملتوية عليه
أو امللوثة به؛

الغازات:
’‘1

اهلواء (داخل املباين وخارج املباين)؛

’‘2

غاز العادم.

التحليل
 - 59يشري التحليل إىل استخراج وتطهري وفصل وحتديد وتقدير كمي واإلبالغ عن تركزات البيوتاديني
السداسي الكلور يف املصفوفة ذات االهتمام .وبغية احلصول على نتائج جمدية ومقبولة ،ينبغي أن تتوفر
اجملربة.
ملختربات التحليل املرافق األساسية الضرورية (املسكن) واخلربة َّ
 - 60ويعترب من األرية إعداد ونشر الطرق التحليلية املوثوقة وتراكم البيانات التحليلية عالية اجلودة لفهم
األثر البيئي للمواد الكيميائية اخلطرة مبا يف ذلك امللوثات العضوية الثابتة.
 - 61وقد مت إعداد وسائل لتحليل البيوتاديني السداسي الكلور باستخدام الفصل اللوين للسوائل بالغازات
مع أسر اإللكرتونات  ،وكذلك الفصل اللوين بالسوائل للغازات مع استخدام املطياف الكتلي وذلك من أجل
األمساك واخلضروات والبيض ومشتقات اللنب ومياه اجملارير وأنواع الرتبة على األقل (على سبيل املثال الطريقة
 612لوكالة محاية البيئة األمريكية؛ وطريقة الرابطة األمريكية للصحة العامة  ،6410Bوالطريقة 6200B
لنفس الرابطة األمريكية) (مصرف بيانات املواد اخلطرة ،2016 ،ماخوروس وآخرون .)2013 ،وميكن
استخدام طريقيت وكالة احلماية البيئية األمريكية  612و 625من أجل حتليل البيوتاديني السداسي الكلور يف
مياه اجملارير الصناعية والبلدية.

-3

الرصد
 - 62يصلح الرصد واملراقبة كعنصرين لتحديد وتتبع الشواغل البيئية وخماطر الصحة البشرية .وتستخدم
اجملمعة من برامج الرصد يف عمليات اختاذ القرار املبنية على األساليب العلمية وتستخدم من أجل
املعلومات َّ
تقييم مدى فعالية تدابري إدارة املخاطر ،مبا يف ذلك اللوائح.
 - 63وينبغي تنفيذ برامج الرصد يف مرافق تدير البيوتاديني السداسي الكلور ونفايات هذه املادة يف املواقع
اليت تلوثت مبادة البيوتاديني السداسي الكلور (على سبيل املثال ،احليز املائي ،مدافن القمامة ومواقع الطمر).
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واو -

المناولة ،والجمع ،والتعبئة ،ووضع البطاقات التعريفية ،والنقل والتخزين
 - 64ملزيد من املعلومات ،انظر الفرع رابعاً – واو من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

-1

المناولة
 - 65ينبغي أن توضع للمنظمات اليت تعاجل البيوتاديني السداسي الكلور جمموعة من اإلجراءات ملناولة
هذه النفايات وينبغي تدريب العمال على هذه اإلجراءات.

-2

الجمع
 - 66ينبغي أن تنص ترتيبات اجلمع اليت تشمل مستودعات نفايات البيوتاديني السداسي الكلور على
فصل نفايات هذه املادة عن النفايات األخرى.
 - 67ينبغي أالّ تصبح مستودعات اجلمع مرافق طويلة األجل لتخزين نفايات البيوتاديني السداسي
الكلور.

-3

التعبئة
 - 68يف احلاالت حيث تعترب نفايات البيوتاديني السداسي الكلور نفايات خطرة ،ينبغي تغليفها بشكل
مناسب قبل التخزين وفقاً لألحكام املعمول هبا يف التشريعات الوطنية.

-4

وضع البطاقات التعريفية
 - 69يف احلاالت حيث تعترب نفايات البيوتاديني السداسي الكلور نفايات خطرة ،ينبغي أن يتم بوضوح
وضع بطاقة تعريفية على كل حاوية حتمل نفايات هذه املادة مع بطاقة تعريف للتحذير هبذه اخلطورة وبطاقة
تعريف تقدِّم تفاصيل احلاوية ورقم مسلسل متفرد .وينبغي أن تشمل هذه التفاصيل حمتويات احلاوية (على
سبيل املثال األعداد الدقيقة للمعدات ،واحلجم والوزن ونوع النفاية احملمولة) ،واسم املوقع الذي نشأت فيه
النفاية بغية السماح بإمكان تتبعها ،وتاريخ أي إعادة تعبئة واسم ورقم هاتف الشخص املسؤول عن عملية
إعادة التعبئة.

-5

النقل
 - 70يف احلاالت اليت تعترب فيها نفايات البيوتاديني السداسي الكلور نفايات خطرة ،ينبغي نقلها وفقاً
لألحكام املعمول هبا يف التشريعات الوطنية.

-6

التخزين
 - 71ينبغي ختزين نفايات البيوتاديني السداسي الكلور يف مواقع حمددة باالسم وتدابري مناسبة وذلك ملنع
تشتت املادة أو إطالقها أو تسرب املادة يف جوف األرض ،ومراقبة انتشار الروائح.
 - 72ينبغي اختاذ تدابري مثل تثبيت فواصل وذلك ملالفاة تلوث املواد األخرى والنفايات مبادة البيوتاديني
السداسي الكلور.
 - 73وينبغي أن تتوفر ملناطق ختزين نفايات البيوتاديني السداسي الكلور طرق وصول أمام املركبات.
 - 74وينبغي محاية كميات كبرية من نفايات البيوتاديني السداسي الكلور يف التخزين من النريان.
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زاي -
1

التخلص السليم بيئياً
المعالجة المسبقة

 - 75للحصول على معلومات ،انظر القسم الفرعي رابعاً -زاي 1 -من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.
-2

طرق التدمير والتحويل النهائي
 - 76ملزيد من املعلومات ،انظر القسم الفرعي رابعاً – زاي  2-من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

-3

طرق أخرى للتخلص عندما ال يكون التدمير وال التحويل النهائي هو الخيار المفضل بيئياً
 - 77ملزيد من املعلومات ،انظر القسم الفرعي رابعاً – زاي –  3من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

-4

طرق أخرى للتخلص عندما يكون محتوى الملوثات العضوية الثابتة منخفضاً
 - 78للحصول على معلومات ،انظر القسم الفرعي رابعاً – زاي –  4من املبادئ التوجيهية التقنية
العامة.

حاء -
طاء -

معالجة المواقع الملوثة
 - 79للحصول على معلومات ،انظر الفرع رابعاً – حاء من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

الصحة والسالمة

 - 80للحصول على معلومات ،انظر الفرع رابعاً –طاء من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.
-1

حاالت المخاطر المرتفعة
 - 81للحصول على معلومات عامة ،انظر القسم الفرع رابعاً  -طاء 1-من املبادئ التوجيهية التقنية
العامة.
 - 82حتدث حاالت املخاطر املرتفعة يف املواقع حيث توجد تركزات عالية من البيوتاديني السداسي الكلور
أو كميات كبرية من نفايات هذه املادة وإمكانية كبرية لتعرض العمال أو عموم السكان .ويعترب من الشواغل
احملددة وجود تعرض مباشر للجلد واستنشاق الرتاب الدقيق أو اجلزئيات الدقيقة احملتوية على البيوتاديني
السداسي الكلور يف مكان العمل.
 - 83قد حتدث حاالت املخاطر املرتفعة ذات الصلة بالبيوتاديني السداسي الكلور:
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(أ)

يف املواقع حيث ينتج البيوتاديني السداسي الكلور بشكل غري مقصود؛

(ب)

يف املواقع حيث جرى التخلص من نفايات البيوتاديني السداسي الكلور؛

(ج)

يف املواقع حيث يستخدم البيوتاديني السداسي الكلور؛

(د)

يف مرافق إدارة نفايات املعدات الكهربائية.
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-2

حاالت المخاطر المنخفضة
 - 84للحصول على معلومات بشأن حاالت املخاطر املنخفضة ،انظر القسم الفرعي رابعاً -طاء 2-من
املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

ياء -

كاف -

االستجابة لحاالت الطوارئ
 - 85ينبغي وضع خطط لالستجابة يف حاالت الطوارئ يف املواقع حيث يتم إنتاج البيوتاديني السداسي
الكلور أو استخدامه أو ختزينه أو نقله أو التخلص منه .ويرد مزيد من املعلومات بشأن خطط االستجابة يف
حاالت الطوارئ يف الفرع رابعاً – ياء من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

المشاركة الجماهيرية

 - 86ينبغي أن تُتاح عمليات مشاركة عامة مفتوحة أمام األطراف يف اتفاقية بازل أو اتفاقية استكهومل.
وملزيد من املعلومات انظر الفرع رابعاً – كاف من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.
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