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مسائل متصلة بتنفيذ االتفاقية :المسائل العلمية والتقنية:
المبادئ التوجيهية التقنية

المبادئ التوجيهية التقنية
إضافة
المبادئ التوجيهية التقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات المحتوية على مرّكبات ثنائي
بنزوباراديوكسين متعدد الكلور ،أو مرّكبات ثنائي بنزوفيوران متعدد الكلور ،أو سداسي كلور
البنزين ،أو مرّكبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ،أو خماسي كلور البنزين ،أو النفتالينات
الملوثة بهذه المواد
متعددة الكلورُ ،منتَجة عن غير قصد ،والنفايات َّ
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 للنفايات
املكونة من ملوثات عضوية ثابتة أو احملتوية عليها أو امللوثة هبا ، ،املبادئ التوجيهية التقنية بشأن اإلدارة السليمة
َّ
بيئياً للنفايات احملتوية على مرّكبات ثنائي بنزوباراديوكسني متعدد الكلور ،أو مرّكبات ثنائي بنزوفيوران متعدد
الكلور ،أو سداسي كلور البنزين ،أو مرّكبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ،أو مخاسي كلور البنزين ،أو
النفتالينات متعددة الكلور ،استناداً إىل مشروع املبادئ التوجيهية التقنية العامة الواردة يف الوثيقة
 .UNEP/CHW.13/6/Add.5وهذه املبادئ التقنية املشار إليها أعاله أعدهتا اليابان ،وبالتشاور مع الفريق املصغّر
العامل بني الدورات شأن إعداد مبادئ توجيهية تقنية بشأن نفايات امل ّلوثات 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  1آذار/مارس  2017نتيجة االجتماع
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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/64
وترد الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية ،بصيغتها املعتمدة ،يف املرفق هبذه املذكرة .وتصدر هذه املذكرة ،مبا يف
ذلك املرفق هبا ،دون حترير رمسي.
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المرفق

المبادئ التوجيهية التقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات المحتوية على مرّكبات
ثنائي بنزوباراديوكسين متعدد الكلور ،أو مرّكبات ثنائي بنزوفيوران متعدد الكلور ،أو
سداسي كلور البنزين ،أو مرّكبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ،أو بنزين خماسي
الملوثة بهذه
الكلور ،أو النفتالينات متعددة الكلورُ ،منتَجة عن غير قصد ،والنفايات َّ
المواد.
صيغة منقحة نهائية ( 5أيار/مايو )2017
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أوالً  -مقدمة
ألف  -النطاق
 - 1هذه الوثيقة حتُ ّل حمَ ّل وثيقة املبادئ التوجيهية التقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات احملتوية على
مرَّكبات ثنائي بنزوباراديوكسني متعدد الكلور ،أو مرّكبات ثنائي بنزوفيوران متعدد الكلور ،أو سداسي كلور
البنزين ،أو مركبات ثنائية الفينيل متعددة الكلور ،أو مخاسي كلور البنزين ،أو النفتالينات متعددة الكلور ،منتجة
عن غري قصد ،والنفايات امللوثة هبذه املواد الصادرة يف أيار/مايو .2015
 - 2وتقدم هذه املبادئ التوجيهية التقنية إرشادات بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات احملتوية على مرَّكبات
ثنائي بنزوباراديوكسني متعدد الكلور ،أو مرّكبات ثنائي بنزوفيوران متعدد الكلور ،وسداسي كلور البنزين،
واملركبات ثنائية الفينيل متعددة الكلور ،أو مخاسي الكلور ،أو النفتالينات متعددة الكلور ،املنتجة عن غري قصد،
أو النفايات امللوثة هبذه املواد ،عمالً بالعديد من املقررات الصادرة من اثنني من االتفاقات البيئية املتعددة
األطراف بشأن املواد الكيميائية والنفايات( .)1وقد أُدرجت مرَّكبات ثنائي بنزوباراديوكسني متعدد الكلور وثنائي
بنزوفيوران متعددة الكلور وسداسي كلور البنزين واملرّكبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور يف املرفق جيم (اإلنتاج
غري املقصود) باتفاقية استكهومل وقت اعتماد االتفاقية .وأُدرِج مخاسي كلور البنزين يف املرفق جيم باالتفاقية يف
سنة  ،2009ودخل التعديل حيِّز النفاذ يف سنة  .2010ومت يف سنة  2015إدراج النفتالني متعدد الكلور ،مبا
يف ذلك مرّكبات النفتالينات ثنائية الكلور والنفتالينات ثالثية الكلور ،والنفتالينات رباعية الكلور ،والنفتالينات
مخاسية الكلور ،والنفتالينات سداسية الكلور ،والنفتالينات سباعية الكلور ،والنفتالينات مثانية الكلور ،ودخل
التعديل حيّز النفاذ يف سنة .2016
 - 3وتغطي املبادئ التوجيهية التقنية احلالية مجيع امللوثات العضوية الثابتة اليت تتكون أو تُطلق دون قصد
من املصادر البشرية املنشأ على النحو الوارد يف املرفق جيم باتفاقية استكهومل (اإلنتاج غري املقصود) أي مرَّكبات
ثنائي بنزوباراديوكسني متعدد الكلور ،و مرّكبات ثنائي بنزوفيوران متعدد الكلور ،وسداسي كلور البنزين ،ومركبات
ثنائي الفينيل متعددة الكلور ،ومخاسي كلور البنزين ،والنفتالينات متعددة الكلور ،منتجة عن غري قصد،
والنفايات امللوثة هبذه املواد.

 - 4وال تغطي هذه املبادئ التوجيهية التقنية امللوثات العضوية الثابتة املنتجة عن قصد ،بيد أن هذه
امللوثات هي موضوع املبادئ التوجيهية التقنية احملددة التالية:
املبادئ التوجيهية التقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات املكونة من املركبات التالية أو
(أ)
احملتوية عليها أو امللوثة هبا ،وهي :املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور ،أو املركبات الثالثية الفينيل املتعددة

( )1املقررات  ،17/4و ،26/5و ،23/6و ،13/7و ،16/8وا ب  ،9/10 -وا ب  ،3/11 -وا ب  3/12 -وا ب –
 ،4/13الصادرة عن مؤمتر األطراف يف اتفاق ية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود ،ومقررات
الفريق العامل املفتوح العضوية  ،4/1و ،20/2و ،8/3و ،11/4و ،12/5و ،5/8و 3/9و  ،4/10الصادرة عن الفريق العامل
املفتوح العضوية التابع التفاقية بازل ،والقرار  5الصادر عن مؤمتر املفوضني يف اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة،
ومقررا جلنة التفاوض احلكومية الدولية  5/6و 6/7الصادران عن جلنة التفاوض احلكومية الدولية التابعة التفاقية استكهومل واملعنية
بإصدار صك عاملي ملزم قانوناً لتنفيذ اإلجراءات الدولية املتعلقة مبلوثات عضوية ثابتة معينة ،واملقررات ا س  ،21/1 -وا س -
 ،6/2وا س  ،16/4 -وا س  ،9/5 -وا س  11/6 -و اس –  14/7الصادرة عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل بشأن
امللوثات العضوية الثابتة.
ّ
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الكلور ( ،)PCTsأو النفتالينات املتعددة الكلور أو املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الربوم (( )PBBsمبا يف ذلك
املركبات الثنائية الفينيل السداسية الربوم (( )HBBاليونيب)2017 ،؛
(ب) املبادئ التوجيهية التقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات املكونة من مبيدات اآلفات
التالية ،أو احملتوية عليها ،أو امللوثة هبا ،وهي :األلدرين ،أو اهلكسان احللقي السداسي الكلور  -ألفا ،أو
اهلكسان احللقي السداسي الكلور  -بيتا ،أو الكلوردان ،أو الكلورديكون ،أو الدايلدرين ،أو اإلندرين ،أو
سباعي الكلور ،أو سداسي كلور البنزين ،أو البيوتادين سداسي الكلور ،أو اللندان ،أو املريكس ،أو مخاسي
كلور البنزين ،أو الفينول مخاسي الكلور وأمالحه ،أو حامض السلفونيك البريفلوروكتاين ،أو اإلندوسلفان التقين
وآيسومراته ذات الصلة ،أو التوكسافني ،أو مع سداسي كلور البنزين كمادة كيميائية صناعية (املبادئ التوجيهية
كملوثات عضوية ثابتة)( ،اليونيب2017 ،أ )؛
التقنية ،مبيدات اآلفات ِّ
املبادئ التوجيهية التقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات املكونة من مادة ال ـ دي .دي.
(ج)
يت  1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethaneأو احملتوية عليها أو امللوثة هبا (اليونيب،
.)2006
املبادئ التوجيهية التقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات املكونة من حامض السلفونيك
(د)
البريفلوروكتاين وأمالحه وفلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين ،أو احملتوية عليها أو امللوثة هبا (اليونيب)2015 ،؛
املبادئ التوجيهية التقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات املكونة من اإليثر الثنائي
(هـ)
الفينيل السداسي الربوم واإليثر الثنائي الفينيل السباعي الربوم واإليثر الثنائي الفينيل الرباعي الربوم واإليثر الثنائي
الفينيل اخلماسي الربوم ( ،)POP-BDEsأو احملتوية عليه أو امللوثة به (اليونيب2015 ،أ)؛
املبادئ التوجيهية التقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات املكونة من الدوديكان احللقي
(و)
السداسي الربوم ،أو احملتوية عليه أو امللوثة به (اليونيب2015 ،ب).
املكونة من الفينول مخاسي
(ز)
املبادئ التوجيهية التقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات َّ
امللوثة هبا (اليونيب2017 ،ب)؛
الكلور وأمالحه وآيسومرياته أو احملتوية عليها أو َّ
املكونة من البيوتادين سداسي
(ح)
املبادئ التوجيهية التقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات َّ
امللوثة به (اليونيب2017 ،ج).
الكلور أو احملتوية عليه أو َّ

 - 5ينبغي استخدام هذه الوثيقة باالقرتان مع الوثيقة’’مبادئ توجيهية تقنية عامة بشأن اإلدارة السليمة بيئياً
للنفايات املكونة من امللوثات العضوية الثابتة ،أو احملتوية عليها أو امللوثة هبا‘‘ املشار إليها فيما بعد باسم:
(’’املبادئ التوجيهية التقنية العامة‘‘) (اليونيب2017 ،د) .والقصد من هذه املبادئ التوجيهية التقنية العامة أن
ملوثة
ملوثات عضوية ثابتة أو حمتوية عليها أو َّ
تكون مبثابة دليل شامل لإلدارة السليمة بيئياً للنفايات املكونة من ّ
هبا.
 - 6ويشار يف هذه الوثيقة إىل املبادئ التوجيهية التقنية بشأن املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور،
واملبادئ التوجيهية التقنية بشأن مبيدات اآلفات من امللوثات العضوية الثابتة عندما تكون املعلومات واحدة فيما
يتعلق بامللوثات العضوية الثابتة املنتجة دون قصد واملنتجة عن قصد.
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باء  -الوصف واإلنتاج والنفايات
 - 1الوصف
(أ)

مرّكبات ثنائي بنزوباراديوكسين المتعددة الكلور وثنائي بنزوفيوران المتعددة الكلور
 - 7مرّكبات ثنائي بنزوباراديوكسني املتعددة الكلور وثنائي بنزوفيوران املتعددة الكلور هي هيدروكربونات
عطرية مهلجنة ثالثية احللقات تتكون من حلقيت البنزين يف مركبات ثنائي بنزوباراديوكسني املتعددة الكور ،وذرة
أكسجني واحدة على ذريت كربون متجاورتني يف مادة بنزوفيوران املتعددة الكلور  ،وبذرة أكسجني واحدة ورابطة
كربونية  -كربونية على ذريت كربون متجاورتني يف ثنائي بنزوفيوران املتعددة الكلور .ويتضمن الشكل  1أدناه
الصيغة الرتكيبية للمركبات غري املكلورة.

ثنائي بنزوفيوران

ثنائي بنزوباراديوكسني

(باء)

(ألف)

الشكل  :1الصيغة الرتكيبية لثنائي بنزوباراديوكسني (ألف) وثنائي بنزوفيوران (باء)
 - 8وميكن أن حتتوي كل جمموعة من هذه املواد الكيميائية على مثاين ذرات كلور ترتبط عند ذرات الكربون
 1إىل  4و 6إىل  .9ويشار إىل كل مركب من املركبات الناشئة عن إحالل الكلور على أنه مركب متجانس.
ومييز عدد ومواضع ذرات الكلور حول نواة املرّكب العطري ،كل ُمرّكب متجانس .وهناك ،إمجاالًُ 75 ،مركباً
متجانساً ممكناً من ثنائي بنزوباراديوكسني املتعددة الكلور وُ 135مركباً متجانساً ممكناً من ثنائي بنزوفيوران
املتعددة الكلور .واملركب الذي حظي بالدراسة على أوسع نطاق من بني الديوكسينات والفيورينات ،هو ثنائي
بنزوبارادايوكسني رباعي الكلور (.)TCDD
 - 9ويُعتقد أن املركبات املتجانسة اليت تضم عدداً يصل إىل ثالث ذرات كلور ذات أمهية ضئيلة من الناحية
السمية .غري أن وجود ُ 17مركباً متجانساً حتتوي على ذرات كلور يف املواضع  2و 3و 7و( 8أي املواضع
اجلانبية يف حلقات املركبات العطرية) أظهرت أن هلا خماطر صحية وبيئية .أما زيادة إحالل ذرات الكلور من أربع
إىل مثاين ذرات فتسفر عموماً عن نقص ملحوظ يف الفعالية.
 - 10وتتميز مادة ثنائي بنزوباراديوكسني املتعددة الكلور وثنائي بنزوفيوران املتعددة الكلور بقدرة منخفضة
جداً على الذوبان يف املاء ،وارتفاع معامالت التفرق يف األوكتانول/املاء ،واخنفاض ضغط البخار ،واالمتزاز القوي
على اجلسيمات والسطوح ،مع مقاومة التحلل الكيميائي والتحلل الكيميائي البيولوجي يف الظروف البيئية.
ولذلك فإن هذه املركبات مقاومة للتحلل يف البيئة ،كما أن ارتفاع قدرهتا على الذوبان يف الدهون واستقرارها
الكيميائي الذايت يؤديان إىل تركيزها بيولوجياً وتراكمها يف السلسلة الغذائية .ومت تقريباً حتديد مجيع املركبات
املتجانسة البالغ عددها  210لدى ثنائي بنزوباراديوكسني املتعددة الكلور وثنائي بنزوفيوران املتعددة الكلور يف
االنبعاثات من العمليات احلرارية والصناعية ،ولذلك فإن هذه املركبات توجد يف شكل خالئط يف املصفوفات
8
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البيئية مثل الرتبة والرواسب واهلواء والنباتات واحليوانات الدنيا ،على الرغم من أن قدرهتا املنخفضة على الذوبان
يف املاء تعين أن كشف وجودها يف املاء أمر بالغ الصعوبة .ونظراً للخصائص الكيمائية والفيزيائية هلذه املركبات،
فإهنا عدمية احلركة إىل حد كبري يف الرتبة.
 - 11وعندما توجد مركبات ثنائي بنزوباراديوكسني املتعددة الكلور وثنائي بنزوفيوران املتعددة الكلور يف البيئة
واألنسجة البيولوجية واملصادر الصناعية ،فإهنا توجد يف شكل مركبات معقدة ،وتتباين مركباهتا املتجانسة تبايناً
كبرياً من حيث الرتكيز .وقد صنفت قدرة هذه املركبات من خالل مقارنتها باملركب -8،7،3،2ثنائي
بنزوبارادايوكسني رباعي الكلور ( ،)TCDDوهو املركب األكثر مسيةً يف فئة الديوكسينات .وتعرف هذه
التصنيفات بأهنا عوامل تكافؤ السمية .وإلدراج هذه املركبات يف خمطط عوامل تكافؤ السمية فإنه يتعني على كل
مركب منها أن يرتبط مبستقبل اهليدروكربون العطري اخللوي ،وأن حيفز استجابات بيوكيميائية ومسية عرب هذا
املستقبل ،وأن يكون مقاوماً للتحلل ،وأن يرتاكم يف السلسلة الغذائية ( WHO, 1998, van den Berg et al.,
 .)1998, 2006ولتقدير القدرة السمية ملزيج معني من ثنائي بنزوباراديوكسني املتعددة الكلور املتعددة الكلور هذه
وُتمع نواتج
املركبات ،جيري ضرب الرتكيز الكتلي لكل مركب متجانس يف عامل تكافؤ السمية اخلاص بهُ ،
الضرب للحصول على مكافئ السمية للمزيج.
 - 12وقد أُج ِري أحدث استعراض لعوامل تكافؤ السمية من جانب فريق خرباء تابع ملنظمة الصحة العاملية
يف عام  .)Van den Berg et al., 2005( 2005ومبوجب خمطط منظمة الصحة العاملية لعوامل تكافؤ السمية
أُعطي مركب -8،7،3،2ثنائي بنزوبارادايوكسني رباعي الكلور ( )TCDDعامل تكافؤ مسية قدره  1.0بينما
أعطيت مركبات الديوكسينات والفيورانات األخرى قيم لعوامل تكافؤ السمية ترتاوح من  1نزوالً إىل .0.0001
ويشمل خمطط منظمة الصحة العاملية لعوامل تكافؤ السمية املركبات املتجانسة ضمن جمموعة املركبات الثنائية
الفينيل املتعددة الكلور اليت تتميز خبواص مشاهبة خلواص الديوكسينات .وترتاوح عوامل تكافؤ السمية هلذه
املركبات من  0.1نزوالً إىل  .0.00001ورغم أن منشورين مطبوعني اثنني بشأن نظامي منظمة الصحة العاملية
الس ّمية
الس ِّمية يوصيان بإدراج بعض النفتالينات متعددة الكلور ،مل تُ َ
قرتح حىت اآلن عوامل تكافؤ ُ
لعوامل تكافؤ ُ
()2
عن طريق خرباء منظمة الصحة العاملية (فان دن برج وآخرون2006 ،؛ فان دن برج وآخرون)2013 ،
وأنشأ نظام منظمة الصحة العاملية لعوامل تكافؤ السمية يف ( 1998فان دن برج وآخرون )1998 ،ثالثة
خمططات منفصلة ،أحدها للبشر والثدييات األخرى ،واملخططان اآلخران للطيور واألمساك ،على التوايل .وفيما
خيص تقييم املخاطر على البشر ،فإنه يتعني بطبيعة احلال تطبيق عوامل تكافؤ السمية اخلاصة بالبشر/الثدييات.
 - 13وُتدر اإلشارة إىل أن الكثري من التشريعات الوطنية ال زالت تطبق خمطط عوامل تكافؤ السمية الدولية
األول الذي كانت قد وضعته جلنة حلف مشال األطلسي املعنية بتحديات اجملتمع احلديث يف عام .1988
وال يشمل ذلك املخطط األول سوى مركبات الديوكسينات والفيورانات املتجانسة السبعة عشر اليت حدث فيها
إحالل لذرات الكلور يف املواضع  2و 3و 7و ،8لكنه ال يشمل املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور
الشبيهة بالديوكسني.

الس ّمية إىل نتائج عدة دراسات على اجلسم
( )2جيدر بالذكر أنه وفقاً لتعريف منظمة
الصحة العاملية ،تستند قيمة عامل تكافؤ ُ
احلي ويف أنابيب االختبار .ومع ذلك ،تُعترب قِ
احلي أو يف أنابيب
اجلسم
يف
وحيدة
اسة
ر
د
من
مستمدة
النسبية
املفعول
قوة
م
ي
َ َ
ّ
ّ
االختبار (فان دن برج وآخرون  .)1998وهلذا ،ينبغي التفرقة بوضوح بني قِيم قوة املفعول النسبية وقِ
الس ّمية.
فؤ
تكا
امل
و
ع
م
ي
َ
َ
ُ
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 - 14ويتعني مبقتضى املرفق جيم باتفاقية استكهومل ،اإلبالغ عن الرتكيزات ابتداءً من تركيزات نظام منظمة
الصحة العاملية لعوامل تكافؤ السمية لعام  .1998وُتدر اإلشارة إىل أن هذا التقييم ليس هو أحدث تقييم
تنسقه منظمة الصحة العاملية.
(ب) المركبات الثنائية الفينيل المتعددة الكلور
 - 15للحصول على املعلومات ،انظر القسم الفرعي أوالً-باء( 1-أ) من ’’املبادئ التوجيهية التقنية بشأن
املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور‘‘.
(ج) سداسي كلور البنزين
 - 16للحصول على املعلومات ،انظر القسم الفرعي أوالً-باء( 5-أ) من ’’املبادئ التوجيهية التقنية بشأن
مبيدات اآلفات من امللوثات العضوية الثابتة‘‘.
(د) خماسي كلور البنزين
 - 17للحصول على املعلومات ،انظر الفرع أوالً-باء( 10-أ) من ’’املبادئ التوجيهية التقنية بشأن مبيدات
اآلفات من امللوثات العضوية الثابتة‘‘.
(هـ) النفتالينات متعددة الكلور
 - 18لالطالع على المعلومات ،انظر القسم الفرعي -1باء( 1-ج) المبادئ التوجيهية التقنية
بشأن النفتالينات متعددة الكلور.

 - 2اإلنتاج دون قصد
 - 19يتعني على األطراف ،مبقتضى املادة  5من اتفاقية استكهومل ،خفض اإلطالقات الكلية من املصادر
البشرية للمواد الكيميائية املدرجة يف املرفق جيم (امللوثات العضوية الثابتة املنتجة دون قصد :ثنائي
بنزوباراديوكسني املتعددة الكلور ،وثنائي بنزوفيوران املتعددة الكلور ،وسداسي كلور البنزين ،واملركبات الثنائية
الفينيل املتعددة الكلور ،ومخاسي كلور البنزين) هبدف مواصلة خفضها إىل أدىن حد ووقف إنتاجها هنائياً ،إذا
أمكن.
(أ)

ثنائي بنزوباراديوكسين المتعددة الكلور وثنائي بنزوفيوران المتعددة الكلور
 - 20مل حيدث أبداً أن أُنتجت هذه املركبات أو استخدمت بصورة ُتارية عن قصد ،باستثناء إنتاجها
بكميات ضئيلة ألغراض التحليل والبحوث.
 - 21وتتكون مركبات الديوكسينات والفيورانات املذكورة بشكل غري مقصود خالل العمليات الصناعية
/الكيميائية ،مثل التصنيع الكيميائي ،والعمليات الحرارية ،مثل ترميد النفايات عند وجود الكربون
واألكسجني واهليدروجني والكلور ،سواء يف صورة نقية أو عضوية أو غري عضوية .وعند نقطة ما يف عملية
التصنيع فإن ذرة الكربون تدخل يف تركيب عطري ،سواء أكانت موجودة يف شكل سليفة أم تكونت عن طريق
تفاعل كيميائي.
 - 22وقد توجد الديوكسينات والفيورانات يف شكل ملوثات بكميات نزرة يف عدد من النواتج الكيميائية،
عند وجود الكربون واألكسجني واهليدروجني والكلور .ويُعتقد أن معدل تكون الديوكسينات والفيورانات خالل
العمليات الكيميائية يزداد عند توفر واحد أو أكثر من الظروف التالية (اليونيب2006 ،؛ اليونيب:)2013 ،
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(أ)

درجات احلرارة املتزايدة (أكثر من ْ 150م)؛

(ب) الظروف القلوية؛

(ج) املواد الفلزية احلفازة؛
(د)

األشعة فوق البنفسجية أو أدوات بدء التشغيل.

تكون ثنائي بنزوباراديوكسني املتعددة الكلور
تؤدي إىل ُّ
 - 23وتشتمل هذه العمليات الكيميائية اليت قد ّ
وثنائي بنزوفيوران املتعددة الكلور على تصنيع الكلوروفينوالت مثل مخاسي كلور الفينول .وقد أُبلغ عن أن امليل
يف تش ّكل الديوكسينات والفيورانات املذكورة إىل أن يكون على النحو التايل:
كلوروفينوالت  مركبات بنزين كلورية  مركبات أليفاتية مكلورة  مركبات غري عضوية مكلورة.
 - 24وقد تتكون هذه املركبات املذكورة أيضاً كنواتج ثانوية عن غري قَصد خالل عمليات االحرتاق ،وبصورة
رئيسية عند درجات حرارة ترتاوح بني  200وْ 650م ،وتبلغ ذروهتا عند درجة حرارة ْ 300م تقريباً .ونتيجة
لذلك فإهنا قد تتكون يف شكل نواتج غري مقصودة أثناء بعض العمليات اليت يتم فيها تسخني مواد كربونية يف
وجود مواد مكلورة عضوية أو غري عضوية (مبا يف ذلك كلوريد الصوديوم أي ملح عادي) باإلضافة إىل
األكسجني أو املركبات احملتوية على األكسجني يف ظروف معيَّنة من حرارة وفرتة بقاء ورطوبة ومواد حفازة.
 - 25ويوجد يف العمليات احلرارية مساران يف العمليات احلرارية ميكن من خالهلما تصنيع مرّكبات ثنائي
بنزوباراديوكسني املتعددة الكلور وثنائي بنزوفيوران املتعددة الكلور :من السالئف ،مثل الفينوالت املكلورة أو من
جديد ،من الرتكيبات الغنية بالكربون يف الرماد املتطاير أو الكربون املنشط أو السناج أو النواتج اجلزيئية األصغر
حجماً لالحرتاق غري الكامل .ويف ظروف االحرتاق غري اجليد ميكن هلذه املركبات املذكورة أن تتكون خالل
عملية االحرتاق نفسها .وقد أشري إىل وجود الديوكسينات والفيورانات املذكورة يف الرماد املتطاير من احملارق
سيئة التشغيل وكذلك احملارق اليت تعمل بأفضل التقنيات املتاحة .وهذه األخرية ترجع إىل زيادة كفاءة معدات
امللوثات من املرحلة الغازية تؤسر يف فضالت صلبة (مثالً مواد امتصاص مثل
غسل غازات املداخن نظراً ألن ِّ
الكربون املشع وفحم الكوك) (اليونيب.)2013 ،
 - 26ومن بني املتغريات والظروف اليت تؤثر على تكون هذه الديوكسينات والفيورانات خالل العمليات
احلرارية ،تؤدي املتغريات التالية دوراً مهماً (اليونيب:)2006 ،
(أ) التكنولوجيا :ميكن أن تتكون الديوكسينات والفيورانات املذكورة إما يف ظروف االحرتاق غري
اجليد أو يف غرف ما بعد االحرتاق وأجهزة التحكم يف تلوث اهلواء السيئة اإلدارة .وتتفاوت تقنيات االحرتاق
من تقنيات بسيطة للغاية أو رديئة للغاية ،مثل احلرق املفتوح ،إىل تقنيات شديدة التعقيد وحمسنة إىل حد كبري،
مثل احلرق باستخدام أفضل التقنيات املتاحة؛
(ب) درجة احلرارة :أُبلغ عن مدى يرتاوح من ْ 200م إىل ْ 650م لتكون الديوكسينات والفيورانات
املذكورة يف مناطق ما بعد االحرتاق أو أجهزة التحكم يف تلوث اهلواء .واتُّفق بشكل عام على أن املدى الذي
حيدث فيه أعلى معدل لتكون هذه املركبات هو من ْ 450 - 200م ،واحلد األقصى هو ْ 300م تقريباً؛
(ج) املعادن :من املعروف أن النحاس واحلديد والزنك واألملنيوم والكروم واملنغنيز حتفز تكون
الديوكسينات والفيورانات  ،كما حتفز كلورة هذه املركبات ونزع الكلور منها؛
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تكون
(د) الكربيت والنيرتوجني :يثبط الكربيت وبعض املواد الكيميائية احملتوية على النيرتوجني ّ
تكون نواتج أخرى عن غري قصد؛
الديوكسينات والفيورانات املذكورة ،لكنها ميكن أيضاً أن تؤدي إىل ّ

(هـ) ال بد من وجود الكلور يف شكله العضوي أو غري العضوي أو النقي .وقد يكون وجوده يف
الرماد املتطاير أو يف الشكل النقي يف الطور الغازي ذي أمهية خاصة؛
الكلور.

لتكون ثنائي بنزوفيوران املتعددة
(و) املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور هي أيضاً سالئف ّ

 - 27وتوجد قائمة شاملة باملصادر اليت ميكن أن تُطلِق يف البيئة الديوكسينات والفيورانات املذكورة وبدرجة
ملوثات عضوية ثابتة أخرى ُمنتجة بغري قصد ُمدرجة يف املرفق جيم باتفاقية استكهومل يف البيئة معروضة يف
أقل ّ
’’جمموعة أدوات لتحديد هوية وكمية إطالقات الديوكسينات والفيورانات وامللوثات العضوية الثابتة األخرى
املنتجة عن غري قصد مبوجب املادة  5من اتفاقية استكهومل‘‘ (اليونيب ،)2013 ،ويشار إليها فيما بعد باسم
بامللوثات العضوية الثابتة املنتجة عن غري قصد“ اليت تشمل توجيهات إلعداد قوائم جرد
”جمموعة أدوات معنية ِّ
ُ
امللوثات العضوية الثابتة املنتجة بغري قصد“.
باإلطالقات من ّ
ُ
(ب) المركبات الثنائية الفينيل المتعددة الكلور
 - 28ميكن أن تتكون املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور عن غري قَصد وأن تنطلق أيضاً من نفس
املصادر اليت تولد أو تطلق الديوكسينات والفيورانات (اليونيب2006 ،؛ اليونيب .)2013 ،وتشمل هذه
املصادر تشغيل أفران احلرق ،أو االحرتاق يف درجات حرارة غري كافية ،خصوصاً احلرق يف العراء وأشكال احلرق
املفتوح األخرى للنفايات .عالوًة على ذلك ،فقد جرى حتديد املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور على أهنا
ملوثات غري مرغوب فيها يف عدد من األصباغ (.)Grossman, 2013
(ج) سداسي كلور البنزين ()HCB

 - 29يُنتج سداسي كلور البنزين دون قصد كناتج ثانوي لتصنيع البريكلوروايثلني (واملعروف أيضاً باسم رابع
كلوريد اإليثيلني أو فوق كلورو االيثيلني) ،ورابع كلوريد الكربون ،وإىل حد ما ثالث كلوريد اإليثيلني .وملزيد من
املعلومات ،أنظر الفرع أوالً-باء( 7-ب) من املبادئ التوجيهية التقنية بشأن مبيدات اآلفات من امللوثات
العضوية الثابتة.
ملوث يف الكلورانيل ( -6،5،3،2رابع كلوريد -5،2-
وحدد سداسي كلور البنزين على أنه ِّ
ُ - 30
اهلكسادايني احللقي-دايون) ( )2,3,5,6-tetrachloro-2,5-cyclohexadiene-1,4-dioneاملستخدم كمبيد فطريات،
وهو مادة وسيطة يف تصنيع األدوية ومبيدات اآلفات ،كما أنه عامل مؤكسد يستخدم يف التصنيع العضوي،
خصوصاً للمواد الوسيطة الالزمة إلنتاج األصباغ .وكانت الرتكيزات يف العينات الواردة من الصني بامليكروغرام
لكل كيلوغرام ( 391-4ميكروغرام لكل كيلوغرام) (.)Liu et al., 2012
 - 31وقد ينبعث سداسي كلور البنزين أيضاً من املصادر ذات الصلة باالحرتاق عندما حيدث تفكك حراري
غري كامل للنفايات نتيجة لظروف االحرتاق البيئية مثل درجات احلرارة املنخفضة ،ونقص درجات األوكسجني
أو اضطراب يف أي من احملارق أو يف اهلواء الطلق ،أي حتت نفس الظروف اليت ميكن أن تؤدي إىل توليد
الديوكسينات والفيورانات.
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(د)

خماسي كلور البنزين ()PeCB

 - 32مخاسي كلور البنزين هو مادة وسيطة يف إنتاج مبيد الفطريات ومخاسي كلور النيرتوبنزين ()PCNB
(ويشمل ذلك الكوينتوزين ( )Quintozeneدون أن يقتصر عليه) .وقد ينتج هذا املركب يف شكل شوائب أثناء
إنتاج مركبات عضوية مكلورة أخرى.
 - 33ومخاسي كلور البنزين يتولّد أيضاً بغري قصد أثناء صناعة بعض املواد الكيميائية مثل مادة الكلورانيل
( -6،5،3،2رابع كلوريد -5،2-هكسادايني حلقي -دايون) .وكانت الرتكيزات يف نفس النطاق مثل تلك
اخلاصة برتكيزات يف العيّنات من الصني سداسي كلور البنزين ( 12ميكروغرام لكل كغم  54 -ميكروغرام لكل
كغم) (.)Liu et al. 2012
 - 34وميكن أن ينبعث مخاسي كلور البنزين أيضاً من املصادر ذات الصلة باالحرتاق عندما حيدث تفكك
حراري غري كامل للمواد العضوية ناتج عن ظروف من املعروف أهنا تؤدي إىل توليد الديوكسينات والفيورانات
(اليونيب.)2013 ،
(هـ) النفتالينات متعددة الكلور
َّ
يتشكل بغري قصد مبا يشبه اآلليات اليت تولِّد الديوكسينات
 - 35مرَّكب النفتالني متعدد الكلور قد
والفيورانات ،أي ’ ‘1تركيب صناعي متجدِّد يف العمليات احلراريةُّ ‘2’ ،
تشكل العمليات الكيميائية حيث
حتدث املرّكبات العطرية والكلورة .إضافة إىل ذلك ،قد تتولّد النفايات املتعددة الكلور بغري قصد من سالئف
عضوية ،مثل مرّكبات امليثان واإليثان املكلورة يف العمليات الكيميائية (اليونيب ،أفضل التكنولوجيات
املتاحة/أفضل املمارسات البيئية.)2015 ،
امللوثات يف
 - 36ووفقاً للعملية ’ ‘2املذكورة أعاله ،أشري إىل أن مرَّكب النفتالني املتعدد الكلور على أنه من ِّ
منتجات مرَّكبات ثنائي الفينيل املتعدد الكلور مثل مرّكبات الكلور وغريها (الوكالة الدولية لبحوث السرطان،
.)2015
 - 37وترد النفتالينات متعددة الكلور يف املرفق ألف باتفاقية استكهومل مع إعفاء حمدَّد كمواد وسيطة يف إنتاج
النفتالينات متعددة الكلور ،مبا يف ذلك النفتالينات مثانية الكلور.
-3

النفايات

 - 38ميكن أن توجد النفايات احملتوية على ثنائي بنزوباراديوكسني البنزين املتعددة الكلور ،وثنائي بنزوفيوران
املتعددة الكلور ،واملركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور ،وسداسي كلور البنزين ،أو مخاسي كلور البنزين ،أو
النفتالني متعدد الكلور ،املولدة عن غري قصد ،أو امللوثة هبذه املواد ،يف:
(أ)

املواد الصلبة:
’‘ 1

الرتبة والرواسب امللوثة (مواقع ملوثة نتيجة الستخدام مبيدات آفات معينة (أنظر
اليونيب )2013 ،واألخشاب املعاجلة واحلرق يف اهلواء الطلق والصناعات
الكيميائية)؛

’‘ 2

احلمأة امللوثة (اليت حتتوي على مواد كيميائية منتجة صناعياً ومواد صلبة وسوائل)؛
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’‘ 3

النفايات الصلبة امللوثة (الورق واملنتجات املعدنية والبالستيك وزغب تقطيع السيارات
واألشياء املطلية ونفايات التدمري) ،اخل؛

’‘ 4

خملفات أنظمة التحكم يف تلوث اهلواء واملخلفات الباقية يف غرف االحرتاق مثل
احلمأة ورماد القاع والرماد املتطاير من العمليات ذات درجات احلرارة املرتفعة (أفران
احلرق وحمطات الطاقة وأفران اإلمسنت ومصانع اللبائد (أكزويت وآخرون)2001 ،
والصناعات املعدنية الثانوية)؛

’‘ 5

املعدات املفرغة اليت حتتوي على خملفات سائلة (املعدات الكهربية واهليدرولية أو
حموالت احلرارة وحمركات االحرتاق الداخلي ومعدات استخدام املبيدات)؛

’‘ 6

األوعية املفرغة اليت حتتوي على خملفات سائلة (من املعدات املبيّنة يف الفقرة الفرعية
’ ‘5أعاله (ختتلف عن املواد املصنوع منها احلاويات ،مثل براميل الزيت العادم
وزجاجات مبيدات اآلفات وصهاريج التخزين أو املواد املاصة)؛

’‘ 7

األخشاب امللوثة (امللوثة باملركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور واألخشاب املتشربة
مببيدات اآلفات)؛

’‘ 8

النفايات اجللدية؛

’ ‘9املنتجات/املواد املنتَجة باستخدام النفتالينات متعددة الكلور؛
ُ
’ ‘10املواد/املنتجات حيث تكون النفتالينات متعددة الكلور قد استُ ِ
عملَت من قَبل (غالب ًا
متطابقة مع ثنائي الفينيل املتعدد الكلور يف االستعماالت املفتوحة) مشتملة على:
صلب) ،كابالت؛
النيوبرين ،كلوروبرين ،مواد مطلية ( مثل ُس ُفنُ ،

(ب) السوائل:
’‘ 1

الزيوت امللوثة (داخل حمركات االحرتاق الداخلي أو املسحوبة منها ومن املعدات
الكهربائية أو اهليدرولية أو معدات نقل احلرارة)؛

’‘ 2

بعض تركيبات مبيدات اآلفات (مبيدات األعشاب واملواد احلافظة لألخشاب)؛

’‘ 3

النفايات السائلة العضوية املخلوطة (مواد الطالء واألصباغ والزيوت واملذيبات)؛

’‘ 4

مياه العمليات امللوثة (املخلفات الصناعية واملياه من أجهزة التنقية املستخدمة
ملكافحة التلوث والستائر ومياه الطفايات ومياه الصرف الصحي)؛

’‘ 5

املياه الراشحة من مدافن القمامة.

 - 39وعالوة على ذلك ،يتضمن اجلزءان الثاين والثالث من املرفق جيم باتفاقية استكهومل قائمةً بفئات
املصادر اليت من احملتمل أن تشمل نفايات حمتوية على ثنائي بنزوباراديوكسني املتعددة الكلور ،أو ثنائي
بنزوفيوران املتعددة الكلور ،أو املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور ،أو سداسي كلور البنزين ،أو مخاسي كلور
البنزين ،أو النفتالينات متعددة الكلور ،املنتجة عن غري قصد ،أو ملوثة هبذه املواد .انظر الفرع باء من الفصل
ثانياً أدناه.
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ثانياً  -األحكام ذات الصلة باتفاقيتي بازل واستكهولم
ألف  -اتفاقية بازل
 - 40تعرف املادة ’’( 1نطاق االتفاقية‘‘) أنواع النفايات اليت ختضع التفاقية بازل .وحتدد الفقرة الفرعية
( 1أ) من تلك املادة عملية من خطوتني لتحديد ما إذا كانت ’’النفايات‘‘ ’’نفايات خطرة‘‘ ختضع لالتفاقية:
فأوالً ينبغي أن تنتمي النفايات ألية فئة من الفئات الواردة يف املرفق األول لالتفاقية (’’ فئات النفايات اليت
يتعني التحكم فيها‘‘) .وثانياً ينبغي أن تكون للنفايات خاصية واحدة على األقل من اخلواص املدرجة يف املرفق
الثالث باالتفاقية (’’قائمة اخلواص اخلطرة‘‘).
 - 41ويتضمن املرفقان األول والثاين بعض النفايات اليت قد حتتوي على أو ملوثة مبرّكبات ثنائي
بنزوباراديوكسني املتعددة الكلور ،أو ثنائي بنزوفيوران املتعددة الكلور ،أو املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور،
أو سداسي كلور البنزين ،أو مخاسي كلور البنزين ،أو النفتالينات متعددة الكلور ،املنتجة عن غري قصد ،أو
ملوثة هبذه املواد ،وتشمل:
(أ)

 :Y5النفايات املتخلفة عن صنيع املواد الكيميائية الواقية لألخشاب وُتهيزها واستخدامها؛

(ب)  :Y6النفايات املتخلقة عن إنتاج املذيبات العضوية وُتهيزها واستخدامها؛
(ج)  :Y8النفايات من الزيوت املعدنية غري الصاحلة لالستعمال املستهدف منها أصالً؛
(د)

 :Y9النفايات من الزيوت/املياه ،وخالئط اهليدروكربونات/املياه ،واملستحلبات؛

(هـ)  :Y10النفايات من املواد واملركبات احملتوية على ثنائيات الفينيل املتعددة الكلور و/أو املركبات
الثالثية الفينيل املتعددة الكلور و/أو املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الربوم ،أو امللوثة هبذه املواد؛
(و)  :Y12النفايات املتخلفة عن إنتاج األحبار ،واألصباغ ،واملواد امللونة ،والدهانات ،وطالءات
اللك ،والورنيش ،وعن ُتهيزها واستخدامها؛
(ز)

 :Y18الرواسب النامجة عن عمليات التخلص من النفايات الصناعية؛

(ح)  :Y39الفينول ،مركبات الفينول مبا يف ذلك الكلوروفينول؛
(ط)  :Y41املذيبات العضوية املهلجنة؛
(ي)  :Y42املذيبات العضوية فيما عدا املذيبات املهلجنة؛
(ك)  Y43أي مادة مماثلة للفوران ثنائي البنزين ذي الروابط الكلورية املتعددة؛
(ل)  :Y44أي مادة مماثلة للديوكسني  -فو  -ثنائي البنزين ذي الروابط الكلورية املتعددة؛
(م)

:Y45

مركبات اهلالوجني العضوية عدا املواد املشار إليها يف هذا املرفق (مثالً
Y4443,Y42,Y41,Y39؛

(ن)  :Y47الرواسب النامجة عن ترميد النفايات املنزلية.
 - 42ومن املفرتض أن تظهر النفايات الواردة يف املرفق األول واحدة أو أكثر من اخلواص اخلطرة الواردة يف
املرفق الثالث اليت قد تشمل ” H11املواد السامة (ذات اآلثار احلادة)“ و ’’ H11املواد التكسينية (ذات اآلثار
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املتأخرة أو املزمنة)‘‘ ،أو ’’ H12املواد السامة للبيئة‘‘،إال إذا أمكن من خالل ’’االختبارات الوطنية‘‘ إثبات أهنا
ال تظهر هذه اخلواص .وقد تكون االختبارات الوطنية مفيدة بالنسبة خلاصية خطرة معينة مدرجة يف املرفق
مدت ورقات توجيهية بشأن اخلواص اخلطرة بشأن
الثالث إىل حني تعريف اخلواص اخلطرة بصورة كاملة .وقد اعتُ َ
 H11و  H12و H13بصفة مؤقتة من جانب مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل أثناء اجتماعيه السادس والسابع.
 - 43وتصف القائمة ألف يف املرفق الثامن النفايات بأهنا ’’خطرة طبقاً للفقرة ( 1أ) من املادة  1من هذه
االتفاقية‘‘ رغم أن ’’تسميتها يف هذا املرفق ال حيول دون استخدام املرفق الثالث (اخلواص اخلطرة) لتبيان عدم
خطورة إحدى النفايات‘‘ (املرفق األول ،الفقرة (ب)) .وتتضمن القائمة باء من املرفق التاسع النفايات اليت
’’لن تكون نفايات تشملها الفقرة ( 1أ) ،من املادة  ،1من هذه االتفاقية ،ما مل حتتو على املواد الواردة يف
املرفق األول بالقدر الذي جيعلها تربز اخلواص الواردة يف املرفق الثالث‘‘ .وتسري فئات النفايات التالية الواردة يف
املرفق الثامن على مرّكبات ثنائي بنزوباراديوكسني املتعددة الكلور ،أو ثنائي بنزوفيوران املتعددة الكلور ،أو
املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور ،أو سداسي كلور البنزين ،أو مخاسي كلور البنزين ،أو النفتالينات متعددة
الكلور ،املنتجة عن غري قصد:
()3

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
الكلورة) بالقدر الذي جيعلها تكتسب أي خاصية من اخلصائص الواردة يف املرفق الثالث (الحظ القيد ذا الصلة
()4
باء  1110من القائمة باء)؛
(ب) ألف  1 190نفايات الكابالت املعدنية املغلَّفة أو بـ ،أو املعزولة مبواد لدائينة حتتوي على،
ملوثة بقار الفحم ،مرّكبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ،الرصاص ،الكادميوم ،املرّكبات اهلالوجينية العضوية
أو ّ
األخرى أو أي مرّكبات واردة باملرفق األول بالقدر الذي جيعلها تُظ ِهر خواص املرفق الثالث؛
ألف  :3180النفايات ،واملواد واملنتجات احملتوية على ،أو اليت تتألف من ،أو امللوثة بثنائي
(ج)
الفينول متعددة الكلورة أو مركبات التربفينول املتعددة الكلور أو النفثالني متعدد الكلورة أو ثنائي الفينول متعدد
()5
ومة أو أي مركبات متعددة الربومة نظرية هلذه املركبات مبستوى يبلغ  50ملغم/كغم أو أكثر؛
الرب َ
ْ
(د)

ألف 4110

النفايات احملتوية على أو املركبة من ،أو امللوثة بأي مما يلي:

• أي من مركبات متجانسة ملادة ثنائي البنزوفوران املتعددة الكلور؛
• أي مركبات متجانسة ملادة ثنائي بنزو ديوكسني املتعددة الكلور.
 - 44وتتضمن القائمة ألف من املرفق الثامن عدداً من النفايات أو فئات النفايات اليت بإمكاهنا أن حتتوي
على أو تكون ملوثة مبادة ثنائي بنزوباراديوكسني املتعددة الكلور ،أو ملادة ثنائي بنزوالفيوران املتعددة الكلور ،أو
( )3ال يشمل هذا القيد عمليات ُتميع اخلردة من توليد الطاقة الكهربائية.
( )4يبلغ مستوى تركيز مركبات ثنائي الفينيل املتعدد الكلور  50ملغم/كلغم أو أكثر.
( )5يعترب املستوى  50ملغم/كغم مستوى عملياً دولياً جلميع النفايات .بيد أن الكثري من البلدان قد قام ،كل على حدة،
بتحديد مستويات تنظيمية أقل (مثل  20ملغم/كغم) لنفايات حمددة.
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املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور ،أو سداسي كلور البنزين ،أو مخاسي كلور البنزين ،أو النفتالينات متعددة
الكلور ،املنتجة عن غري قصد ،وتشمل:
(أ)

ألف  :1090الرماد الناشئ عن ترميد أسالك النحاس العازلة؛

(ب)

ألف  :1100الغبار واملخلّفات النامجة عن أجهزة تنقية الغاز يف مصاهر النحاس؛

ألف ( :2040نفايات اجلبس الناُتة عن العمليات الصناعية الكيميائية ،يف حالة احتوائها
(ج)
على املكونات املدرجة يف املرفق األول بالقدر الذي جيعلها تظهر اخلواص اخلطرة احملددة يف املرفق الثالث (الحظ
القيد ذا الصلة يف القائمة باء :باء))2080؛
ألف  :2060الرماد املتطاير من حمطات توليد الطاقة العاملة بالفحم ،واحملتوى على املواد
(د)
املدرجة يف املرفق األول برتكيزات تكفي إلظهار اخلواص الواردة يف املرفق الثالث (الحظ القيد ذا الصلة يف
القائمة باء ،باء)6( )2050؛

محأة)؛

(هـ)

ألف  :3020نفايات الزيوت املعدنية ال تتناسب مع استعماهلا األصلي املقصود؛

(و)

ألف  :3040نفايات املوائع احلرارية (الناقلة للحرارة)؛

(ز)

ألف  :3070نفايات الفينول ومركباته مبا يف ذلك مركبات الكلوروفينول يف شكل سوائل أو

(ح)

ألف  :3120الوبر  -االحتكاك اخلفيف نتيجة للتمزيق الطويل؛

(ط)

ألف  :3150نفايات املذيبات العضوية املهلجنة؛

ألف  :3160نفايات املخلفات املتبقية من عمليات التقطري غري املائية املهلجنة وغري
(ي)
املهلجنة الناُتة عن عمليات استعادة املذيبات العضوية؛
(ك)
()7
لألخشاب؛

ألف  :4040النفايات الناُتة عن تصنيع وتركيب واستخدام املواد الكيميائية احلافظة

ألف  :4070النفايات الناُتة عن إنتاج وتركيب واستخدام األحبار واألصباغ والدهانات
(ل)
والطالءات والورنيش باستثناء تلك النفايات احملددة يف القائمة باء( ،الحظ القيد ذا الصلة يف القائمة باء:باء
4010؛
ألف  :4100النفايات الناُتة عن أجهزة مكافحة التلوث الصناعي لتنظيف الغازات املنبعثة
(م)
من املصانع باستثناء النفايات احملددة يف القائمة باء؛
ألف  :4150نفايات املواد الكيميائية الناُتة عن أنشطة البحث والتطوير أو التدريس غري
(ن)
احملددة و/أو اجلديدة واليت ال تعرف آثارها على صحة اإلنسان و/أو البيئة؛
(س) ألف  :4160الكربون املنشط املستعمل غري املدرج يف القائمة باء (الحظ القيد ذا الصلة
()8
يف القائمة باء ،باء.)2060

( )6نص الفئة باء  :2050الرماد املتطاير من حمطات الكهرباء العاملة بالفحم ال تدرج يف القائمة ألف.
( )7هذا القيد ال يتضمن األخشاب املعاجلة مبواد كيميائية حافظة.
( )8فئة باء " :2060ال كربون املنشط املستهلك الذي ال حيتوي على أية مكونات من تلك الواردة يف املرفق األول إىل حد
إظهاره خواص املرفق الثالث مثل الكربون الناتج عن معاجلة مياه الشرب وعمليات الصناعات الغذائية وإنتاج الفيتامينات".
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 - 45وتُدرِج القائمة باء من املرفق التاسع باالتفاقية النفايات اليت لن تكون نفايات تشملها الفقرة ( 1أ) من
املادة  1من هذه االتفاقية ما مل حتتو على املواد الواردة يف املرفق األول بالقدر الذي جيعلها تُ ِربز اخلواص الواردة
يف املرفق الثالث" .وتشمل القائمة باء عدداً من النفايات أو فئات النفايات اليت تتصف باحتوائها على مادة
ثنائي بنزوباراديوكسني املتعددة الكلور ،أو مادة ثنائي بنزوفيوران املتعددة الكلور ،أو سداسي كلور البنزين ،أو
امللوثة هبا:
مخاسي كلور البنزين ،أو النفتالينات متعددة الكلور ،أو َّ
(أ) باء  :1010نفايات معدنية ونفايات تشتمل على معادن :نفايات معدنية ونفايات السبائك
املعدنية املوجودة يف شكل غري قابل للتشتت وخصوصاً:
• خردة احلديد والصلب؛
• خردة األملونيوم

()9

(ب) باء  :2080نفايات اجلص الناشئة عن عمليات صناعية كيميائية غري مشمولة يف القائمة ألف
(الحظ القيد ذا الصلة يف القائمة ألف ألف )2040؛
(ج) باء  :2050الرماد املتطاير من حمطة تعمل بطاقة الفحم احملروق ،غري ُمشتَ َملة يف القائمة ألف
(الحظ القيد ذا الصلة يف القائمة ألف ألف )2060؛
مكونات واردة يف املرفق األول وتبدي
(د) باء  :2060كربون
مستعمل ُمنشَّط ال يشتمل على أي ِّ
َ
اخلصائص الواردة يف املرفق الثالث ،مثل الكربون الناشئ عن معاجلة مياه الشرب والعمليات املتعلقة بصناعة
األغذية وإنتاج الفيتامينات (انظر القيد ذا الصلة من القائمة ألف ألف .)4160
 - 46وللمزيد من املعلومات ،انظر الفرع ثانياً  -ألف من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.
باء  -اتفاقية استكهولم
 - 47فيما يتعلق بامللوثات العضوية الثابتة اليت تنتج عن غري قصد نتيجة ألنشطة بشرية ،تنص املادة  5من
االتفاقية ’’تدابري خلفض اإلطالق من اإلنتاج غري املقصود أو القضاء عليه‘‘على أن يتخذ كل طرف ’’تدابري
صنعية ،لكل من املواد الكيميائية املدرجة يف املرفق جيم ،هبدف
خلفض جمموع اإلطالقات الناشئة عن مصادر ُ
مواصلة خفضه إىل أدىن حد ،وحيثما كان ذلك ممكناً ،القضاء عليه بصورة هنائية ‘‘ .وتدرج يف اجلزء األول من
املرفق جيم (’’اإلنتاج غري املقصود‘‘) مركبات ثنائي بنزوباراديوكسني املتعددة الكلور ،وثنائي بنزوفيوران املتعددة
الكلور ،واملركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور ،وسداسي كلور البنزين ،ومخاسي كلور البنزين ،والنفتالينات
متعددة الكلور ،أي املصنَّفة بوصفها النفتالينات ثنائية الكلور ،والنفتالينات ثالثية الكلور ،والنفتالينات رباعية
الكلور ،والنفتالينات مخاسية الكلور ،والنفتالينات ذاتية الكلور ،والنفتالينات سباعية الكلور ،والنفتالينات
سداسية الكلور).
 - 48ويتضمن اجلزء الثاين من املرفق جيم فئات املصادر الصناعية التالية اليت بإمكاهنا أن حتتوي على
مستويات مرتفعة نسبياً من تركيبات وإطالقات ثنائي بنزوباراديوكسني املتعددة الكلور ،أو ثنائي بنزوفيوران
املتعددة الكلور ،أو املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور ،أو سداسي كلور البنزين ،أو مخاسي كلور البنزين،
أو النفتالينات متعددة الكلور:
( )9لالطالع على القيد بأكمله ،انظر املرفق التاسع باتفاقية بازل.
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أجهزة ترميد النفايات ،مبا يف ذلك ترميد النفايات البلدية إىل اخلطرة أو النفايات الطبية أو
(أ)
محأة اجملاري يف مكان واحد؛
(ب)

أفران األمسنت اليت حترق نفايات خطرة؛

(ج)

إنتاج لب الورق باستخدام عنصر الكلور أو املواد الكيميائية املولدة لعنصر الكلور للتبييض؛

(د)

العمليات احلرارية التالية يف الصناعات املعدنية:
’ ‘1اإلنتاج الثانوي للنحاس؛
’ ‘2مصانع امللبدات يف صناعات احلديد والصلب؛
’ ‘3اإلنتاج الثانوي لألملونيوم؛
’ ‘4اإلنتاج الثانوي للزنك.

 - 49ويتضمن اجلزء الثالث من املرفق جيم فئات املصادر اليت قد تتكون فيها أو تنطلق منها أيضاً عن غري
قصد مركبات ثنائي بنزوباراديوكسني  ،أو ثنائي بنزوفيوران املتعددة الكلور ،أو املركبات الثنائية الفينيل املتعددة
الكلور ،أو سداسي كلور البنزين ،أو مخاسي كلور البنزين ،أو النفتالينات متعددة الكلور ومن تلك الفئات:
(أ)

حرق النفايات يف العراء ،مبا فيها حرق مواقع مدافن القمامة؛

(ب)

العمليات احلرارية يف الصناعات املعدنية اليت مل تذكر يف اجلزء الثاين من املرفق جيم؛

(ج)

مصادر االحرتاق يف املناطق السكنية؛

(د)

احرتاق الوقود األحفوري يف غاليات املرافق واملنشآت الصناعية؛

(ه)

منشآت حرق اخلشب وأنواع وقود الكتلة األحيائية األخرى؛

عمليات حمددة إلنتاج املواد الكيميائية تنطلق منها ملوثات عضوية ثابتة تكونت بصورة غري
(و)
مقصودة ،وخباصة إنتاج الكلوروفينوالت والكلورانيل؛
(ز)

حمارق اجلثث؛

(ح)

املركبات اآللية ،وال سيما اليت حترق الغازولني احملتوي على الرصاص؛

(ط)

حرق جيف احليوانات؛

(ي)

صبغ املنسوجات واجللود (بالكلورانيل) وصقلها (بإنتزاع القلوية)؛

(ك)

معامل تقطيع املركبات بعد هناية عمرها؛

(ل)

حرق الكابالت النحاسية بدون هلب؛

(م)

مصايف نفايات الزيوت.

 - 50ويقدِّم اجلزء اخلامس من املرفق جيم توجيهات عامة لألطراف بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل
املمارسات البيئية ملنع إطالقات امللوثات العضوية الثابتة اليت تنتج عن غري قصد أو احلد منها .وترد توجيهات
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حمددة يف املبادئ التوجيهية بشأن أفضل التقنيات املتاحة واملبادئ التوجيهية بشأن أفضل املمارسات البيئية ذات
الصلة باملادة  5واملرفق جيم باستكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة (اليونيب.)2007 ،
 - 51وملزيد من املعلومات ،أنظر الفرع ثانياً  -باء من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

ثالثاً  -أحكام اتفاقية استكهولم التي يتعين معالجتها بصورة تعاونية مع اتفاقية بازل
ألف  -المحتوى المنخفض من الملوثات العضوية الثابتة
 - 52تسري التعاريف املؤقتة التالية للمحتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة على:
ثنائي بنزوباراديوكسني املتعددة الكلور/ثنائي بنزوفيوران املتعددة الكلور 15 :ميكروغرام من
(أ)
مكافئ السمية/كغم؛
(ب)

()10

املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور 50 :ملغم/كغم؛
()11

(ج)

سداسي كلور البنزين 50 :ملغم/كغم؛

(د)

مخاسي كلور البنزين 50 :ملغم/كغم(.)12

(هـ)

النفتالينات متعددة الكلور 10 :ملغم/كلغم

()13

املبني يف اتفاقية استكهومل مستقالً عن األحكام
امللوثات العضوية الثابتة َّ
 - 53ويُعتََرب احملتوى املنخفض من ّ
بشأن النفايات اخلطرة يف إطار اتفاقية بازل.
 - 54والنفايات اليت تشمل حمتوى من املرّكبات الثنائية الفينيل املتعدد الكلور أو ثنائي بنزوباراديوكسني
املتعددة الكلور/ثنائي بنزوفيوران املتعددة الكلور أو سداسي كلور البنزين أو مخاسي كلور البنزين أعلى من ِ
القيم
امللوث العضوي الثابت أو حتويله النهائي
احمل ّددة يف الفقرة  48جيب التخلُّص منها بطريقة يتم هبا تدمري حمتوى ِّ
وفقاً للطرق املبيّنة يف القسم الفرعي رابعاً  -زاي  .2 -وخالفاً لذلك ،ميكن التخلُّص منها بطريقة سليمة بيئياً
املفضل بيئياً وفقاً للطرق املبيّنة يف القسم الفرعي رابعاً  -زاي -
عندما ال ميثّل التدمري أو التحويل النهائي اخليار ّ
.3
 - 55والنفايات اليت تنطوي على حمتوى من املرّكبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور أو من
الديوكسينات/الفيورانات املذكورة أو سداسي كلور البنزين أو مخاسي كلور البنزين ،أو النفتالينات املتعددة الكلور
تبلغ أو تقل عن ِ
القيَم احمل ّددة يف الفقرة  48ينبغي التخلُّص منها وفقاً للطرق املشار إليها يف القسم الفرعي رابعاً
امللوث العضوي الثابت منخفضاً) ومراعاة القسمني الفرعيني
 زاي ( 4 -طرق التخلُّص عندما يكون حمتوى ّرابعاً  -طاء  1 -ورابعاً  -طاء  2 -بشأن حاالت املخاطر املرتفعة واملخاطر املنخفضة ،على التوايل).
 - 56وملزيد من املعلومات ،أنظر الفرع ثالثاً  -ألف من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

( )10حتدد وفقاً للطرق واملعايري الوطنية أو الدولية.
( )11املرجع نفسه .10
( )12املرجع نفسه .10
( )13املرجع نفسه .10
20

UNEP/CHW.13/6/Add.5/Rev.1

باء  -مستويات التدمير أو التحويل النهائي
 - 57للحصول على معلومات ،أنظر الفرع ثالثاً  -باء من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.
جيم  -الطرق التي تشكل التخلص السليم بيئياً
 - 58للحصول على معلومات ،أنظر الفرع زاي من الفصل الرابع أدناه والفرع رابعاً  -زاي من املبادئ
التوجيهية التقنية العامة.

رابعاً  -توجيهات بشأن اإلدارة السليمة بيئياً
ألف  -اعتبارات عامة:
 - 59للحصول على املعلومات ،انظر الفرع رابعاً -ألف من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.
باء  -اإلطار التشريعي والتنظيمي
 - 60جيب على األطراف يف اتفاقييت بازل واستكهومل أن تقوم بفحص اسرتاتيجياهتا وسياساهتا وضوابطها
ومعايريها وإجراءاهتا الوطنية لضمان اتساقها مع االتفاقيتني ومع التزاماهتا مبوجب هاتني االتفاقيتني ،مبا فيها تلك
املتعلقة باإلدارة السليمة بيئياً للنفايات املكونة من ـ ثنائي بنزوباراديوكسني املتعددة الكلور ،أو ثنائي بنزوفيوران
املتعددة الكلور ،أو سداسي كلور البنزين ،أو املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور أو مخاسي كلور البنزين ،أو
النفتالينات متعددة الكلور ،أو احملتوية على هذه املواد أو امللوثة هبا.
 - 61وجيب أن تتضمن عناصر أي إطار تنظيمي يسري على املواد املدرجة يف املرفق جيم باالتفاقية تدابري
ملنع توليد النفايات ولضمان اإلدارة السليمة بيئياً .وميكن أن تشمل التدابري والضوابط ما يلي:
(أ)
للجودة البيئية)؛

تشريعات حلماية البيئة تنشئ نظاماً رقابياً وتضع حدوداً قصوى لإلطالقات وتفرض معايري

(ب)

اشرتاطات نقل املواد والنفايات اخلطرة؛

(ج)

مواصفات احلاويات واملعدات وحاويات املواد السائبة ومواقع التخزين؛

(د)

مواصفات طرق التحليل وأخذ العينات املقبولة؛

(هـ)

متطلبات من أجل إدارة النفايات ومرافق التخلُّص؛

تعاريف شروط ومعايري النفايات اخلطرة لتحديد وتصنيف نفايات ثنائي بنزوباراديوكسني
(و)
املتعددة الكلور أو ثنائي بنزوفيوران املتعددة الكلور أو سداسي كلور البنزين أو املرّكبات الثنائية الفينيل املتعددة
الكلور أو مخاسي كلور البنزين أو النفتالينات متعددة الكلور ،باعتبارها نفايات خطرة؛
شرط عام لإلخطار العام واستعراض اللوائح والسياسات احلكومية املقرتحة ،وشهادات
(ز)
املوافقة والرتاخيص ،ومعلومات اجلرد وبيانات االطالقات/االنبعاثات الوطنية؛
(ح)

اشرتاطات حتديد وتقييم ومعاجلة املواقع امللوثة؛

(ط)

اشرتاطات محاية صحة وسالمة العمال؛
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الضوابط التشريعية احملتملة األخرى فيما يتعلق مبنع النفايات والتقليل إىل أدىن حد منها
(ي)
وإجراء اجلرد واالستجابة حلاالت الطوارئ)؛
اشرتاطات أفضل التقنيات املتاحة/أفضل املمارسات البيئية اليت تستخدم يف تكنولوجيات
(ك)
تدمري احملتوى من امللوثات العضوية الثابتة يف النفايات اخلطرة ومرافق إدارة النفايات ومدافن القمامة واللوائح
الطلق حملتوى امللوثات العضوية الثابتة يف النفايات املنزلية ،واللوائح اخلاصة بالتخلص من الرماد (مبا يف ذلك
التخلص من الرماد املنبعث من حرق النفايات الزراعية)؛
املنزلية؛

(ل)

(م)
النفايات الزراعية؛

امللوثات العضوية الثابتة يف النفايات
لوائح تفرض تقييدات على احلرق يف العراء حملتوى ّ
لوائح بشأن التخلُّص من النفايات (مبا يف ذلك التخلُّص من الرماد الناتج من حرق

التقييم البيئي ،مبا يف ذلك تقييم التأثريات البيئية للمرافق اجلديدة اليت قد تكون حدود
(ن)
االنبعاثات فيها من الديوكسينات والفيورانات ،مسألة مهمة.
 - 62وملزيد من املعلومات ،أنظر الفرع رابعاً -باء من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.
جيم  -منع النفايات والتقليل منها إلى أدنى حد ممكن
 - 63تدعو اتفاقيتا بازل واستكهومل كلتامها إىل منع النفايات والتقليل منها إىل أدىن حد ممكن .وفيما يتعلّق
مبركبات الديوكسينات والفيورانات ،أعد فريق اخلرباء املعين بأفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية
التابع التفاقية استكهومل املبادئ التوجيهية بشأن أفضل التقنيات املتاحة والتوجيهات املؤقتة بشأن أفضل

املمارسات البيئية ذات الصلة باملادة  5واملرفق جيم يف اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة

(اليونيب )2007 ،اليت تنطبق على الديوكسينات والفيورانات املذكورة وأفضل املمارسات البيئية التابعة التفاقية
استكهومل اليت تنطبق على الديوكسينات والفيورنات املذكورة ،واعتمدها  ،مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل يف
اجتماعه الثالث يف عام  .2007ويقوم بتعديل املبادئ التوجيهية حالياً فريق اخلرباء املعين بأفضل التقنيات
امللوثات العضوية الثابتة اجلديدة اليت كانت قد أُد ِرجت يف املرفق جيم
املتاحة وأفضل املمارسات البيئية إلدراج ّ
باتفاقية استكهومل منذ سنة .2007
تكون وإطالق ثنائي بنزوباراديوكسني املتعددة الكلور
 - 64ومن احملتمل أن تؤدي اجلهود الرامية إىل خفض ُّ
وثنائي بنزوفيوران املتعددة الكلور أيضاً إىل خفض تكون وإطالق سداسي كلور البنزين أو املركبات ثنائية الفينيل
املتعددة الكلور أو مخاسي كلور البنزين أو النفتالينات متعددة الكلور ،اليت تنتج عن غري قصد يف نفس
()14
العمليات.
 - 65وليس من السليم بيئياً خلط ومزج النفايات مع ثنائي الفينيل املتعدد الكلور أو
الديوكسينات/الفيورانات ا املتعددة الكلور ،أو سداسي كلور البنزين أو مخاسي كلور البنزين أو النفتالينات
متعددة الكلور أعلى من ِ
القيَم احملددة يف الفقرة  52مع مواد أخرى لغرض وحيد هو إنتاج مزيج مبحتوى من
( )14للمزيد من املعلومات ،يرجى االطالع على جمموعة األدوات لتحديد وتقدير كمية إطالقات الديوكسينات والفيورانات
وامللوّثات العضوية الثابتة األخرى املنتجة عن غري قصد مبوجب املادة  5من اتفاقية استكهومل (اليونيب.)2013 ،
ُ
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امللوثات العضوية الثابتة يبلغ أو يقل عن القيم احملددة يف الفقرة  .48ومع ذلك ،قد يكون ضرورياً مزج املواد
قبل معاجلة النفايات للمعاجلة أو لتحقيق املستوى األمثل لفعالية املعاجلة.

 - 66وللمزيد من املعلومات ،انظر والفرع رابعاً  -جيم من املبادئ التوجيهية التقنية العامة ،وجمموعة
األدوات املتعلقة بامللوثات العضوية الثابتة املنتجة عن غري قصد (اليونيب  )2013واملبادئ التوجيهية بشأن
ُ
أفضل التقنيات املتاحة والتوجيهات املؤقتة بشأن أفضل املمارسات البيئية (اليونيب.)2007 ،
دال  -تحديد النفايات
 - 67تقضي الفقرة ( 1أ) من املادة  6يف اتفاقية استكهومل بأن يقوم كل طرف جبملة أمور من بينها وضع
املكونة من ملوثات عضوية ثابتة أو احملتوية
اسرتاتيجيات مناسبة لتحديد املنتجات واملواد املستعملة والنفايات ّ
امللوثة هبا .ويوصى بأن ترجع األطراف إىل جمموعة األدوات املتعلقة باملواد العضوية الثابتة املنتَجة عن
عليها أو ّ
ُ
امللوثات املنتَجة عن غري قصد يف املواد الكيميائية واملنتجات
غري قصد (اليونيب )2013 ،من أجل حتديد تلك ِّ
ُ
االستهالكية.
 - 68ولالطالع على املعلومات العامة بشأن حتديد النفايات ،انظر الفرع رابعاً  -دال يف املبادئ التوجيهية
التقنية العامة.
-1

التحديد
 - 69قد تتواجد مادة ثنائي بنزوباراديوكسني املتعددة الكلور ،وثنائي بنزوفيوران املتعددة الكلور ،وسداسي
كلور البنزين ،واملركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور ،ومخاسي كلور البنزين والنفتالينات متعددة الكلور ،يف
الصناعات واملعدات واملواقع التالية (لالطالع على التفاصيل ،انظر اجلزأين الثاين والثالث من املرفق جيم باتفاقية
استكهومل والفرع ثانياً – باء من املبادئ التوجيهية احلالية):
(أ)

ترميد النفايات؛

(ب)

قمائن األمسنت؛

(ج)

إنتاج اللب والورق

(د)

الصناعات املعدنية؛

(ه)

املرافق واملراجل الصناعية العاملة بالوقود األحفوري؛

(و)

إنتاج واستخدام بعض املبيدات؛

(ز)

تكسري املركبات واستعادهتا؛

املعدات املفرغة اليت هبا خملفات سائلة (املعدات الكهربائية أو اهليدرولية أو معدات نقل
(ح)
احلرارة وحمركات االحرتاق الداخلي ومعدات استخدام املبيدات وآالت تقطيع املركبات بعد انتهاء عمرها والسلع
االستهالكية األخرى)؛
احلاويات املفرغة اليت هبا خملفات سائلة (براميل الزيت ،والرباميل البالستيكية وزجاجات
(ط)
املبيدات ومستودعات التخزين)؛
(ي)

األشياء املطلية مبا يف ذلك األخشاب واخلرسانة واأللواح اجلدارية اإلنشائية؛
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(ك)
(ل)
مببيدات اآلفات)؛

النفايات العضوية السائلة املمزوجة (مواد الطالء والصباغة والزيوت واملذيبات)؛
األخشاب املعاجلة أو امللوثة (امللوثة باملركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور واملشربة

(م)

الرتبة والرواسب والصخور ومواد املناجم امللوثة؛

(ن)

النفايات الصلبة امللوثة مبا يف ذلك نفايات التدمري؛

(س)

احلمأة امللوثة.

الزيوت امللوثة (داخل حمركات االحرتاق الداخلي أو املسحوبة منها واملعدات الكهربية
(ع)
واهليدرولية أو معدات نقل احلرارة)؛
(ف) مياه املعاجلة امللوثة (النفايات الصناعية واملياه من أجهزة مكافحة التلوث والستائر ومياه
الطفايات والصرف الصحي)؛
(ص) احلرق يف العراء وغري ذلك من أنواع حرق املخلفات الزراعية يف اهلواء الطلق مثل خملفات
القش واحلشف ولباب قصب السكر؛
احملاصيل و ّ
(ق)

سوائل الرشح من مدافن القمامة.

 - 70وُتدر اإلشارة إىل أنه حىت العمال الفنيني املتمرسني قد ال يستطيعون حتديد طبيعة إحدى املخلفات
أو املواد أو األوعية أو قطعة معدات من مظهرها أو مما عليها من عالمات .ولذلك ،قد ُتد األطراف أن
املعلومات عن اإلنتاج واالستخدام وأنواع النفايات الواردة يف الفرع أوالً  -باء يف هذه املبادئ التوجيهية مفيدة
يف التعرف على مادة ثنائي بنزوباراديوكسني املتعددة الكلور ،وثنائي بنزوفيوران املتعددة الكلور ،وسداسي كلور
البنزين واملركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور ومخاسي كلور البنزين والنفتالينات متعددة الكلور.
-2

المخزونات
امللوثات
َّ - 71
يتعني وفقاً للفقرة (أ) ’ ‘1من املادة اخلامسة من اتفاقية استكهومل ،إعداد خطط عمل بشأن ّ
العضوية الثابتة املنتَجة عن غري قصد (مثالً ،املواد الكيميائية املدرجة يف املرفق جيم باالتفاقية واليت ينبغي أن
ُ
ُ
تشمل تقييماً لإلطالقات احلالية واملتوقَّعة من تلك املواد الكيميائية ،مبا يف ذلك إعداد ومواالة حصر املوجودات
امللوثات العضوية الثابتة املنتَجة عن غري قصد واملدرجة يف
من املصادر وتقدير اإلطالقات ،مع مراعاة مصادر ّ
ُ
ُ
كمياهتا وتعيني خواصها.
املرفق جيم .ويُعتَرب إعداد قوائم جرد املخزونات هاماً لتحديد النفايات وتقدير ّ
ِّ
وتشكل جمموعة األدوات املعنية بامللوثات العضوية الثابتة املنتجة عن غري قصد (اليونيب)2013 ،
- 72
ُ
أهم تصنيف شامل متاح لعوامل االنبعاثات بالنسبة جلميع املصادر ذات الصلة من املواد الكيميائية املدرجة يف
ُ
املرفق جيم باتفاقية استكهومل .وفيما يتعلّق بالبلدان حيث تكون بيانات القياسات حمدودة ،يعمل هذا على
تكون مادة
توضيح خمزونات املصدر وتقديرات اإلطالقات باستخدام عوامل االنبعاثات االفرتاضية .ونظراً ألن ُّ
ثنائي بنزوباراديوكسني املتعددة الكلور/وثنائي بنزوفيوران املتعددة الكلور تصحبه إطالقات من مرّكبات ثنائي
الفينيل املتعددة الكلور أو سداسي كلور البنزين أو مخاسي كلور البنزين أو النفتالينات متعددة الكلور ،فإن
إطالقات الديوكسينات/الفيورانات املذكورة دليل على إطالقات املواد الكيميائية األخرى املدرجة يف املرفق جيم
ُ
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وميكن استخدامها كأساس لتحديد مصادر اإلطالقات وحتديد أولويات املصادر وتقييم فعالية التدابري املتخذة
خلفض إطالقات املواد الكيميائية إىل أدىن ح ّد والقضاء عليها يف هناية األمر.
هاء  -أخذ العينات والتحليل والرصد
 - 73للحصول على معلومات عامة ،أنظر الفرع رابعاً  -هاء من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.
-1

أخذ العينات
 - 74للحصول على معلومات عن أخذ العينات ،انظر الفرع رابعاً  -هاء  1 -من املبادئ التوجيهية التقنية
العامة .وُتدر اإلشارة إىل أن وجود املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور أو مخاسي كلور البنزين أو سداسي
كلور البنزين أو النفتالينات متعددة الكلور يف عينة ال يدل بالضرورة على أن هذا امللوث العضوي الثابت قد
تكون عن غري قصد .ويف حالة مركبات الديوكسينات /الفيورانات املتعددة الكلور فحسب يُفتَـَرض أن مجيع
ّ
تكونت عن غري قصد.
تركيزاهتا َّ
 - 75وقبل الشروع يف محلة أخذ العينات يتعني حتديد اإلجراءات القياسية ألخذ العينات واالتفاق عليها
(واليت تتعلق حتديداً باملكونات وامللوثات العضوية الثابتة).
 - 76وتشمل أنواع املصفوفات اليت يتم عادةً أخذ عينات منها لتحليل مركبات الديوكسينات أو الفيورانات،
أو سداسي كلور البنزين ،أو املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور ،أو مخاسي كلور البنزين ،أو النفتالينات
متعددة الكلور ،املنتجة عن غري قصد ،ما يلي:
املواد الكيميائية ومبيدات اآلفات اليت حتتوي على كلور أو َد َخل يف عملية تصنيعها
(أ)
استخدام الكلور ،وخاصة الكلوروفينوالت ومشتقاهتا واملركبات العطرية املكلورة األخرى؛
(ب) السلع االستهالكية املعروف أهنا ملوثة مبركبات الديوكسينات أو الفيورانات املذكورة ،واليت
قد يوجد هبا املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور ،أو سداسي كلور البنزين ،أو مخاسي كلور البنزين ،أو
النفتالينات متعددة الكلور ،مثل الورق املبيَّض كيميائياً ،واملنسوجات ،واجللود؛ واملنتجات/األدوات املنتَجة
ُ
باستخدام النفتالينات متعددة الكلور؛
انبعاثات املداخن؛ وهذه ختضع عادة للتحليل للكشف عن وجود مركبات
(ج)
الديوكسينات/الفيورانات املتعددة الكلور فقط؛ وأحياناً عن وجود املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور الشبيهة
بالديوكسينات .ومن بني طرق أخذ العينات الشائعة االستخدام املعيار األورويب ( )EN 1948و(.)EPA TO9
امللوثات العضوية الثابتة املنتجة عن غري قصد األخرى  -شبيه الديوكسينات مثل
وبالنسبة لكل واحد من ّ
ُ
املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور وسداسي كلور البنزين ومخاسي كلور البنزين ،أو النفتالينات متعددة
موحدة ألخذ العينات والتحليل فيما خيص هذه املركبات.
الكلور ،وال توجد طرق َّ

-2

التحليل
للملوثات العضوية الثابتة
 - 77جيب التمييز بشكل عام بني طرق الفرز وطرق اإلثبات .فالتحليل الكامل ّ
متطورة للغاية وعاملني متمرسني.
املُنتجة عن غري قصد تعترب غالية التكلفة ومضيعة للوقت وتتطلّب معدات ّ
امللوثات العضوية الثابتة
والقدرات والسعة ليست دائماً متوافرة .بيد أن هناك طرق فرز وفحص متوافرة هلذه ّ
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حبيث تسمح بانتقاء ُمسبق للعيّنات قبل إجراء التحليل اإلثبايت مبعدات متطورة .وهذا الفرز قد يوفِّر الوقت
والتكاليف.
 - 78وميكن استخدام طرق الفرز الستبيان وجود ملوثات عضوية ثابتة بني مواد كيميائية أخرى ،ومن
ستخدم من أجل املواد الكيميائية اليت تتطلّب أدوات متطورة متاماً للتحليل مثل الديوكسينات
املعهود أهنا تُ َ
الثنائية البنزين املتعددة الكلور مثل الديوكسينات أو الفيورانات املتعددة الكلور أو ثنائي الفينيل املتعدد الكلور
طورت طرق الفحص بالتحليل احليوي كشف تالحم مستَقبِل أريلهيدروكربون الذي
شبيه الديوكسينات .وقد َّ
يربط املرّكبات الشبيهة بالديوكسني ،مثل اختبارات املقايسة املناعية واختبار كالوكس ،وهذه هي اختبارات
امللوثات العضوية الثابتة الشبيهة بالديوكسني عند مستويات ضئيلة ،بيد أهنا تشمل
حساسة مبا يكفي لتحديد ّ
ّ
أيضاً جمموعات أخرى من املواد الكيميائية .وقد ح ّدد االحتاد األورويب معايري الستخدام الطرق التحليلية
األحيائية يف الضوابط الرمسية من أجل التغذية والغذاء (االحتاد األورويب 2009 ،واالحتاد األورويب.)2014 ،
ومنذ سنة َ ،2005مسَحت احلكومة اليابانية أيضاً باستخدام طُرق التحليل احليوي لقياس الديوكسينات املذكورة
وثنائي الفينيل املتعدد الكلور شبيه الدايوكسني يف غاز إطالقات من حمارق النفايات الصغرية والرماد من مجيع
حمارق النفايات (ناكانو وآخرون.)2006 ،
 - 79ويف خمتربات التحليل الكيميائي ،ميكن أيضاً تطبيق خطوات التنظيف البسيطة ،ويلي ذلك إجراء العزل
باستخدام االستشراب الغازي املقرون بكشف اإللكرتونات احملتجزة ( )GC-ECDوالكشف عن ذروة الرتكيز
الرئيسية يف خطوات الفرز.
 - 80وال ينبغي أن تنتج مجيع طرق الفرز عينات سالبة زائفة .وجيب أن ختضع مجيع العينات اليت تظهر نتائج
موجبة لقياسات تأكيدية لتحديد الكميات بشكل هنائي ،ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك.
 - 81ومن بني الطرق التأكيدية اخلاصة بامللوثات العضوية الثابتة فصلها يف عمود االستشراب الغازي
الشعري اللوين ،يلي ذلك استخدام كاشف لتحديد وجودها وكمياهتا .وكما هو مبني يف التوجيهات خلطة الرصد
العاملية للملوثات العضوية الثابتة (اليونيب2015 ،ج) ،جيب يف كل هذه الطرق استخدام معايري داخلية
لتحديد وجود امللوثات وكمياهتا.
 - 82وللحصول على معلومات عن طرق التحليل لتحديد امللوثات العضوية الثابتة املتولدة عن غري قصد،
انظر املرفق الثاين هبذه املبادئ التوجيهية التقنية.
 - 83وخيتلف حتليل مركبات ثنائي بنزوباراديوكسني املتعددة الكلور وثنائي بنزوفيوران املتعددة الكلور وكذلك
حتليل سداسي كلور البنزين أو املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور أو مخاسي كلور البنزين ،أو النفتالينات
متعددة الكلور( ،)15بوصفها ملوثات عضوية ثابتة منتجة عن غري قصد ،عن حتليل امللوثات اليت تنتج عن قصد،
حيث أن الرتكيزات اليت سيتم حتديدها تقل عادة بعدة قيم أسية عن تركيزات امللوثات العضوية الثابتة األخرى.

كمياهتا ،على سبيل
( )15يف اآلونة األخرية ،أصبحت متاحة ُتارياً املعايري التحليلية لتحديد النفتالينات متعددة الكلور وتقدير ّ
((http://www.isotope.com/corporate-
للنظائر
كمربيدج
خمتربات
املثال،
overview/newsletters.cfm?nid=The%20Standard%20July%202015&aid=New%20Polychlorinated%20
(http://well-

Laboratories

Wellington

.)labs.com/wellingtoncatalogue1214.html
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ولذلك فإن إجراء هذه التحاليل يتطلب خربة معينة ومعدات خاصة ،فعلى سبيل املثال ،ال تُقبل إال أجهزة
الكشف االختيارية لتحديد كميات امللوثات.
امللوثات العضوية الثابتة الشبيهة
ملوثات عضوية ثابتة ُمنتجة عن غري قصد خبالف ّ
 -84ولتحديد ّ
بالديوكسينات ،مثل سداسي كلور البنزين أو ثنائي الفينيل املتعدد الكلور أو مخاسي كلور البنزين ،أو النفتالينات
متعددة الكلور ،نظراً ألهنا هي أيضاً ُمنتجة عن غري قصد ،ال يتم حتليل امللوثات العضوية الثابتة بنفس املعدات
املتطورة مثل الديوكسينات/الفيورانات املذكورة وثنائي الفينيل املتعدد الكلور شبيه الديوكسينات .زيادة على
ذلك ،ال يوجد يف هذا اجلزء الضئيل جمموع املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور الستة األكثر شيوعاً (اليت
غالباً ما يشار إليها بــ"املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور الدليلية") وسداسي كلور البنزين أو مخاسي كلور
البنزين ،أو النفتالينات متعددة الكلور ،بعد التنظيف مثل الديوكسينات والفيورانات و وما يشابه الديوكسينات.
ويتم حتليل سداسي كلور البنزين ومخاسي كلور البنزين جنباً إىل جنب مع مبيدات اآلفات من امللوثات العضوية
الثابتة باستخدام االستشراب الغازي الشعري باالقرتان مع تقنية أسر اإللكرتون أو باستخدام أجهزة الكشف
االختيارية الكتلة املنخفضة الوضوح املفضلة .ولالطالع على تفاصيل بشأن حتليل املرحلة الغازية لثنائي الفينيل
املتعدد الكلور ،الرجاء الرجوع إىل املبادئ التوجيهية التقنية ملركبات ثنائي الفينيل املتعدد الكلور واملبادئ
التوجيهية التقنية ملبيدات اآلفات فيما يتعلّق بسداسي كلور البنزين ومخاسي كلور البنزين.
 - 85وللحصول على املزيد من املعلومات عن التحليل ،انظر القسم الفرعي رابعاً  -هاء  2 -من املبادئ
التوجيهية التقنية العامة.
-3

الرصد
 - 86ينبغي تنفيذ برامج الرصد يف املرافق اليت تدير النفايات احملتوية على أو امللوثة مبركبات الديوكسينات أو
الفيورانات أو سداسي كلور البنزين أو املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور أو مخاسي كلور البنزين ،أو
النفتالينات متعددة الكلور .وملزيد من املعلومات ،أنظر القسم الفرعي رابعاً  -هاء  3 -من املبادئ التوجيهية
التقنية العامة.

واو  -المناولة والجمع والتعبئة وبطاقات التعريف والنقل والتخزين
 - 87للحصول على معلومات عامة عن املناولة واجلمع والتعبئة وبطاقات التعريف والنقل والتخزين ،انظر
الفقرتني األوليني من الفرع واو من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.
-1
-2

المناولة
 - 88للحصول على معلومات ،انظر القسم الفرعي رابعاً  -واو  1 -من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

الجمع

 - 89قد يتعذر إجراء حتديد بشكل كاف جلزء كبري من جمموع قوائم جرد املخزونات على املستوى الوطين
للنفايات احملتوية على أو امللوثة مبركبات ثنائي بنزوباراديوكسني املتعددة الكلور أو ثنائي بنزوفيوران املتعددة الكلور
أو سداسي كلور البنزين أو املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور أو مخاسي كلور البنزين أو النفتالينات متعددة
الكلور.
 - 90وقد تشكل التكاليف عائقاً حائالً دون التنفيذ ،ولذا يتعني على احلكومات الوطنية واإلقليمية وعلى
مستوى احملليات أن تدرس وضع خمططات جلمع وإزالة النفايات احملتوية على أو امللوثة مبرّكبات ثنائي
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بنزوباراديوكسني املتعددة الكلور أو ثنائي بنزوفيوران املتعددة الكلور أو سداسي كلور البنزين أو مرّكبات ثنائي
الفينيل املتعدد الكلور أو مخاسي كلور البنزين أو النفتالينات متعددة الكلور (انظر القسم الفرعي رابعاً  -طاء -
 1أدناه بشأن حاالت املخاطراملرتفعة).
 - 91ويتعني أن تضمن عمليات مجع ومستودعات مجع النفايات احملتوية على مركبات الديوكسينات رأو
الفيورانات أو سداسي كلور البنزين أو املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور أو مخاسي كلور البنزين ،أو
النفتالينات متعددة الكلور ،أو امللوثة هبذه املواد ،مناولة هذه النفايات وختزينها بشكل منفصل عن مجيع
النفايات األخرى.
 - 92ومن الضروري أال تصبح مستودعات اجلمع مرافق ختزين طويل األجل للنفايات احملتوية على أو امللوثة
مبركبات الديوكسينات أو الفيورانات املذكورة أو سداسي كلور البنزين أو املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور
أو مخاسي كلور البنزين ،أو النفتالينات متعددة الكلور.
 - 93وملزيد من املعلومات ،انظر القسم الفرعي رابعاً  -واو  2 -من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.
-3

التعبئة
 - 94ينبغي تعبئة النفايات احملتوية على أو امللوثة مبركبات ثنائي بنزو باراديوكسني املتعددة الكلور أو ثنائي
بنزوفيوران املتعددة الكلور أو سداسي كلور البنزين أو املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور أو مخاسي كلور
البنزين ،أو النفتالينات متعددة الكلور ،بصورة سليمة قبل ختزينها أو نقلها:
أخرى؛

(أ)

ينبغي وضع النفايات السائلة يف براميل من الصلب مزدوجة السدادات أو حاويات معتمدة

(ب) تتطلّب اللوائح اليت تنظم نقل املواد اخلطرة عادة استخدام حاويات من نوعية معينة تستويف
بعض املواصفات (مثل احلاويات املغلفة بالفوالذ من الداخل مقاس  16باستخدام مادة اإليبوكسي) .ويتعني أن
تستويف احلاويات املستخدمة يف التخزين تلك املواصفات بالنظر إىل أنه قد يتم نقلها يف املستقبل؛
ميكن ختزين املعدات الكبرية املفرغة على حالتها أو وضعها داخل حاويات كبرية (براميل
(ج)
ضخمة) أو أغلفة بالستيكية ثقيلة يف حالة اخلوف من التسرب؛
ينبغي وضع القطع الصغرية من املعدات ،سواء كانت مفرغة أم ال ،يف براميل حتتوي على
(د)
مواد ماصة ،حسب االقتضاء ،ملنع تزحزح حمتويات احلاويات وليتسىن امتصاص ما يتسرب من
سوائل/انسكابات .وميكن وضع العديد من قطع املعدات الصغرية يف نفس الربميل ما دامت حتتوي على كمية
كافية من املواد املاصة .وميكن شراء مواد ماصة سائبة من موردي مواد السالمة.
وميكن وضع الرباميل واملعدات على منصات نقالة لنقلها بواسطة الرافعات الشوكية
(ه)
ولتخزينها .وينبغي ربط الرباميل واملعدات باملنصة النقالة قبل حتريكها.
 - 95وللمزيد من املعلومات ،انظر القسم الفرعي رابعاً  -واو  3 -من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.
-4

بطاقات التعريف
 - 96ينبغي وضع بطاقات التعريف على كل حاوية نفايات حمتوية على أو ملوثة مبركبات ثنائي
بنزوباراديوكسني املتعددة الكلور أو ثنائي بنزوفيوران املتعددة الكلور أو سداسي كلور البنزين أو املركبات الثنائية
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الفينيل املتعددة الكلور أو مخاسي كلور البنزين ،بصورة واضحة بوضع كل من بطاقات التحذير من املخاطر
والبطاقات اليت تبني تفاصيل ما حتتويه احلاوية .وينبغي أن تتضمن التفاصيل حمتويات احلاوية (الرقم الدقيق لوزن
أو حجم السوائل) ،ونوع النفايات املنقولة واسم املوقع الذي نشأت فيه للسماح بتتبعها ،وحيثما يكون مالئماً
تاريخ إعادة التعبئة ورقم هاتف الشخص املسؤول عن عملية إعادة التعبئة.
 - 97وللمزيد من املعلومات ،انظر القسم الفرعي رابعاً  -واو  4 -من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.
-5

النقل
 - 98للحصول على معلومات ،انظر القسم الفرعي رابعاً  -واو  5 -من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

-6

التخزين
 - 99ينبغي أن تكون إجراءات ختزين نفايات مركبات ثنائي بنزوباراديوكسني املتعدد الكلور أو ثنائي
بنزوفيوران املتعددة الكلور أو سداسي كلور البنزين أو املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور أو مخاسي كلور
البنزين ،أو النفتالينات متعددة الكلور،مماثلة لتلك اخلاصة بامللوثات العضوية الثابتة األخرى حيث تتماثل
اخلواص والسمية إىل حد كبري بتلك اخلاصة للملوثات العضوية الثابتة األخرى.
 - 100وللمزيد من املعلومات ،انظر القسم الفرعي رابعاً  -واو  6 -من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

زاي  -التخلص السليم بيئياً
-1

المعالجة السابقة
 - 101تعترب التقنيات اليت تفصل امللوثات العضوية الثابتة املنتجة عن غري قصد عن مكونات النفايات
األخرى ذات أمهية خاصة .وتشمل هذه التقنيات غسل املذيبات واالمتزاز احلراري حيث أن النفايات امللوثة
بامللوثات العضوية الثابتة املنتجة عن غري قصد تكون يف معظم احلاالت مواد صلبة مثل الرماد املتطاير وغري
ذلك من املخلفات الناشئة عن تنظيف الغازات املنبعثة .وقد يكون فصل الزيت عن املاء مهماً أيضاً.
 - 102وللحصول على املعلومات ،انظر القسم الفرعي رابعاً  -زاي  1 -من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

-2

طرق التدمير والتحويل النهائي
- 103للحصول على معلومات ،انظر القسم الفرعي رابعاً-زاي 2-من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

-3

طرق التخلص األخرى عندما ال يكون التدمير أو التحويل النهائي هو الخيار المفضل بيئياً
 - 104للحصول على معلومات ،انظر القسم الفرعي رابعاً-زاي 3-من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

-4

طرق التخلص األخرى عندما يكون المحتوى من الملوثات العضوية الثابتة منخفضاً
 - 105للحصول على معلومات ،انظر القسم الفرعي رابعاً  -زاي  4 -من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

حاء  -معالجة المواقع الملوثة
 - 106للحصول على معلومات ،انظر القسم الفرعي رابعاً حاء من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.
طاء  -الصحة والسالمة

 - 107للحصول على معلومات ،انظر القسم الفرعي رابعاً طاء من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.
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-1

حاالت المخاطر المرتفعة

 -108ال يشمل هذا القسم الفرعي سداسي كلور البنزين أو املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور أو
مخاسي كلور البنزين ،أو النفتالينات متعددة الكلور ألن من املستبعد متاماً أن تتولد برتكيزات أو أحجام تزيد عن
تلك املنتجة عن قصد.
 -109وللمزيد من املعلومات عن أوضاع املخاطر العالية ،انظر القسم الفرعيب رابعاً  -طاء  1 -من املبادئ
التوجيهية التقنية العامة .وقد تتضمن أوضـاع املخاطر العالية احملتملة اخلاصة مبركبات ثنائي بنزوباراديوكسني
املتعددة الكلور ووثنائي بنزوفيوران املتعددة الكلور ،ما يلي:
(أ)

املواقع احملتوية على خملفات من أنظمة مكافحة تلوث اهلواء؛

(ب)

املواقع احملتوية عل الكرتودات جرافيتية؛

مواقع إنتاج واستخدام الفينوالت املكلورة ومشتقاهتا واحلمآت وغري ذلك من النفايات من
(ج)
العمليات اليت تستخدم عنصر الكلور؛
(د)

استهالك األغذية امللوثة بالديوكسينات.

 -110ونظراً ألن أي موقع ملوث باملركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور سيحتوي أيضاً على تركيزات عالية
من ثنائي بنزوفيوران املتعددة الكلور ،وتكون مصحوبة بالنفتالني املتعدد الكلور ،انظر أيضاً الفرع رابعاً  -طاء
من املبادئ التوجيهية التقنية املتعلقة باملركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور.
-2

حاالت المخاطر المنخفضة
 -111للحصول على معلومات عن أوضاع املخاطر املنخفضة ،انظر الفرع رابعاً  -طاء  2 -من املبادئ
التوجيهية التقنية العامة .وقد تتضمن أوضاع املخاطر املنخفضة اخلاصة مبركبات ثنائي بنزوباراديوكسني املتعددة
الكلور وثنائي بنزوفيوران املتعددة الكلور ،املرافق اليت حيدث فيها اإلنتاج غري املقصود للملوثات العضوية الثابتة
برتكيزات منخفضة وأحجام منخفضة.

ياء  -االستجابة لحاالت الطوارئ
 -112ينبغي إعداد خطط لالستجابة حلاالت الطوارئ بشأن النفايات اليت حتتوي على مركبات ثنائي
بنزوباراديوكسني املتعددة الكلور أو ثنائي بنزوفيوران املتعددة الكلور أو سداسي كلور البنزين أو املركبات الثنائية
الفينيل املتعددة الكلور أو مخاسي كلور البنزين ،أو النفتالينات متعددة الكلور ،أو امللوثة هبا يف مواقع التخزين
وأثناء النقل أو يف مواقع التخلص .ويرد املزيد من املعلومات عن خطط االستجابة حلاالت الطوارئ يف الفرع
رابعاً ياء من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.
كاف  -مشاركة الجمهور
 -113ينبغي أن يكون لدى األطراف يف اتفاقييت بازل واستكهومل عمليات مفتوحة ملشاركة اجلمهور .وللمزيد
من املعلومات انظر الفرع رابعاً  -كاف من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.
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Annex II to the technical guidelines
Analytical methods for the determination of unintentional POPs
The present annex contains references applicable to PCDD and PCDF only, since the other
unintentionally produced POPs, i.e., PCB, HCB and PeCB, are covered by the Pesticide POPs technical
guidelines (UNEP, 2017a) and the PCBs technical guidelines (UNEP, 2017).

1-

ISO methods
1.
ISO methods are available for a fee from www.iso.org and are globally applicable. The
published methods listed below, which were valid as of August 2014, may be retrieved.
Standard

Language(s)

ISO 17858:2007

English

Water quality -- Determination of dioxin-like polychlorinated biphenyls -Method using gas chromatography/mass spectrometry
Edition: 1,TC 147/SC 2, ICS: 13.060.50
Document available as of: 12.02.2007
ISO 16000-13:2008
Indoor air -- Part 13: Determination of total (gas and particle-phase)
polychlorinated dioxin-like biphenyls (PCBs) and polychlorinated dibenzo-pdioxins/dibenzofurans (PCDDs/PCDFs) -- Collection on sorbent-backed filters

English,
French

Edition: 1, TC 146/SC 6 , ICS: 13.040.20
Document available as of: 29.10.2008
ISO 16000-14:2009
Indoor air -- Part 14: Determination of total (gas and particle-phase)
polychlorinated dioxin-like biphenyls (PCBs) and polychlorinated dibenzo-pdioxins/dibenzofurans (PCDDs/PCDFs) -- Extraction, clean-up and analysis by
high-resolution gas chromatography and mass spectrometry

English,
French

Edition: 1, TC 146/SC 6, ICS: 13.040.20
Document available as of: 15.05.2009
ISO 18073:2004
Water quality -- Determination of tetra- to octa-chlorinated dioxins and furans -Method using isotope dilution HRGC/HRMS
ISO 18073:2004 specifies a method for the determination of tetra- to octachlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs) and dibenzofurans (PCDFs) in waters
and waste waters (containing less than 1 % by mass solids) using high-resolution
gas chromatography/high-resolution mass spectrometry (HRGC/HRMS). The
minimum levels (MLs) at which the PCDDs/PCDFs can currently be determined
with no interferences present are specified. This method is "performance based".
The analyst is permitted to modify the method to overcome interferences or lower
the cost of measurements, provided that all performance criteria are met. The
requirements for establishing method equivalency are given.
Edition: 1, TC 147/SC 2, ICS: 13.060.50
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2-

CEN methods
2.
Methods can be obtained against a fee at the following website: www.cen.eu. They are
applicable to European Union Member States. The following published methods are available.
Standard reference

Directive (OJEU
citation*)

Title

CEN/TC 264 - Air quality
EN 1948-1:2006

Stationary source emissions - Determination of 94/67/EC (No.)
the mass concentration of PCDDs/PCDFs and 89/429/EEC (No.)
dioxin-like PCBs - Part 1: Sampling of
89/369/EEC (No.)
PCDDs/PCDFs

EN 1948-2:2006

Stationary source emissions - Determination of 94/67/EC (No.)
the mass concentration of PCDDs/PCDFs and 89/429/EEC (No.)
dioxin-like PCBs - Part 2: Extraction and
89/369/EEC (No.)
clean-up of PCDDs/PCDFs

EN 1948-3:2006

Stationary source emissions - Determination of 94/67/EC (No.)
the mass concentration of PCDDs/PCDFs and 89/429/EEC (No.)
dioxin-like PCBs - Part 3: Identification and
89/369/EEC (No.)
quantification of PCDDs/PCDFs

EN 1948-4:2010

Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and
dioxin-like PCBs - Part 4: Sampling and
analysis of dioxin-like PCBs

EN ISO 16000-12:2008

Indoor air - Part 12: Sampling strategy for
89/106/EEC (No)
polychlorinated biphenyls (PCBs),
polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs),
polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) and
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) (ISO
16000-12:2008)

* Official Journal of the European Union, accessible in languages from: http://eur-lex.europa.eu/

3-

United States of America
3.
The U.S. Environmental Protection Agency has produced various methods that can be retrieved
from http://www.epa.gov/waste/hazard/testmethods/sw846/online/index.htm. Several series of
wastewater methods have been published under 40 CFR Part 136, including the 200, 600 and 1600
series. All series are available at http://water.epa.gov/scitech/methods/cwa/methods_index.cfm. In
addition to wastewater methods, the EPA has produced methods for air (300 series, MACT standards),
drinking water (500 series) and solid waste (8000 series).
Method (including
updates)

Title

8280, 8280A, 8280B

The Analysis of Polychlorinated Dibenzo-p-Dioxins (PCDDs) and
Polychlorinated Dibenzofurans (PCDFs) by High-Resolution Gas
Chromatography/Low Resolution Mass Spectrometry (HRGC/LRMS)

8290, 8290A

SW846 Method 8290, "Polychlorinated Dibenzodioxins (PCDDs) and
Polychlorinated Dibenzofurans (PCDFs) by High-Resolution Gas
Chromatography/High Resolution Mass Spectrometry (HRGC/HRMS)",
Revision 0, November 1992. Available at:
http://www.epa.gov/osw/hazard/testmethods/sw846/pdfs/8290a.pdf

0023A (Up. III)

Sampling Method for Polychlorinated Dibenzo-p-Dioxins and
Polychlorinated Dibenzofuran Emissions from Stationary Sources (Note:
This method is a revision of Method 23, 40 CFR Part 60.)
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Method (including
updates)

Title
Method 23 - Determination of Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and
Polychlorinated Dibenzofurans from Municipal Waste Combustors.
Available at:
http://www.epa.gov/ttn/emc/promgate/m-23.pdf

613

Methods for organic chemical analysis of municipal and industrial
wastewater method 613—2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin
EPA Solid Waste. Available at:
http://www.epa.gov/waterscience/methods/method/organics/613.pdf

TO-9

Determination Of Polychlorinated, Polybrominated And
Brominated/Chlorinated Dibenzo-p-Dioxins And Dibenzofurans In
Ambient Air

1613B

Tetra- through Octa-Chlorinated Dioxins and Furans by Isotope Dilution
HRGC/HRMS, October 1994; EPA Office of Water
Isomer-specific determination of the 2,3,7,8-substituted, tetra- through
octa-chlorinated, dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans in aqueous, solid,
and tissue matrices by isotope dilution, high resolution capillary column
gas chromatography (HRGC)/high resolution mass spectrometry (HRMS)
It is approved by Federal Register 1997 under Clean Water Act and
applicable to (waste)water, soil, sediment, biota/ tissues
http://www.epa.gov/ost/methods/1613.pdf, Tetra-through OctaChlorinated Dioxins and Furans by Isotope Dilution High Resolution Gas
Chromatography/High Resolution Mass Spectrometry Revision B

23

4-

Method 23 - Determination of Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and
Polychlorinated Dibenzofurans from Municipal Waste Combustors.
Available at:
http://www.epa.gov/ttn/emc/promgate/m-23.pdf

China
4.
China’s national standards for environmental monitoring can be retrieved from
http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/ and are available in Chinese only; an unofficial translation of the titles of
the standards is provided below.
5.
The Chinese national standards for PCDD/PCDF analysis (HJ-77.1-2008, HJ-77.2-2008, HJ77.3-2008, HJ-77.4-2008) are a mix of international methods, including EN 1948, EPA methods 1613,
8290 and 23A and Japanese Industrial Standard (JIS) methods K0311 and K0312, but they most
resemble EN 1948. The Chinese national standards for PAH analysis are different from those of other
counties; however, the target 16 PAHs in HJ478-2009 are the same chemicals as those covered by EPA
method 610.
Standard reference
HJ-77.1-2008

Title
Water quality - Determination of polychlorinated dibenzo-p-dioxins
(PCDDs) and polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) by isotope dilution
HRGC-HRMS
Document available as of: 31.12.2008

HJ-77.2-2008

Ambient air and waste gas - Determination of polychlorinated dibenzo-pdioxins (PCDDs) and polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) by isotope
dilution HRGC-HRMS
Document available as of: 31.12.2008

HJ-77.3-2008

Solid waste - Determination of polychlorinated dibenzo-p-dioxins
(PCDDs) and polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) by isotope dilution
HRGC-HRMS
Document available as of: 31.12.2008

HJ-77.4-2008
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HRGC-HRMS
Document available as of: 31.12.2008

5-

Japan
6.
JIS K 0311:2005 standard serves to determine tetra-through octachlorodibenzo-p-dioxins, tetrathrough octachlorodibenzofurans and dioxin-like polychlorinatedbiphenyls in stationary source
emissions.
7.
The standard specifies the method of analysis for tetra-through octachlorodibenzo-para-dioxins,
tetra-through octachlorodibenzofurans and dioxin-like PCBs in exhaust gas that are generated by
combustion and chemical reactions and are discharged to flues, stacks or ducts in stationary source
emissions using gas chromatography instruments coupled with mass spectrometers.
8.
Date Established: 1999-09-20, Date Revised: 2005-06-20, Date Published: 2005-06-20; 2008-0120 (Revised).
9.
The standard is available in Japanese and English and can be obtained for a fee from
http://www.webstore.jsa.or.jp/webstore/Com/FlowControl.jsp?lang=en&bunsyoId=JIS+K+0311%3A20
05&dantaiCd=JIS&status=1&pageNo=0.

6-

Germany
Method

Title / Description

DIN ISO 16000-13

Indoor air - Part 13: Determination of total (gas and particle-phase)
polychlorinated dioxin-like biphenyls (PCBs) and polychlorinated
dibenzo-p-dioxins/dibenzofurans (PCDDs/PCDFs) - Collection on
sorbent-backed filters (ISO 16000-13:2008)
Published in 2010-03; available in German, English and French.

DIN ISO 16000-14

Indoor air — Part 14: Determination of total (gas and particle-phase)
polychlorinated dioxin-like biphenyls (PCBs) and polychlorinated
dibenzo-p-dioxins/dibenzofurans (PCDDs/PCDFs) — Extraction,
clean-up and analysis by high-resolution gas chromatography and
mass spectrometry.
Published on 2009-05-15; available in German, English and French.

DIN EN ISO 16000-12

Indoor air - Part 12: Sampling strategy for polychlorinated biphenyls
(PCBs), polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs),
polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) and polycyclic aromatic
hydrocarbons (PAHs) (ISO 16000-12:2008)
Published in 2008-08; available in German, English and French.

DIN ISO 16000-13

Indoor air - Part 13: Determination of total (gas and particle-phase)
polychlorinated dioxin-like biphenyls (PCBs) and polychlorinated
dibenzo-p-dioxins/dibenzofurans (PCDDs/PCDFs) - Collection on
sorbent-backed filters (ISO 16000-13:2008)
Published in 2010-03; available in German, English and French.

VDI 3498 Blatt 1

Ambient air measurement - Indoor air measurement - Measurement
of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans; Method
using large filters
Published in 2002-07; available in German and English.

VDI 3498 Blatt 2

Ambient air measurement - Indoor air measurement - Measurement
of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans; Method
using small filters
Published in 2002-07; available in German and English

DIN38414-20

German standard methods for the examination of water, wastewater
and sludge - Sludge and sediments (group S) - Part 20:
Determination of 6 polychlorinated biphenyls (PCB) (S 20)
Published in 1996-01; available in German and English.
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7-

Canada
Report EPS 1/RM/19, February 1992
Reference Method for the Determination of Polychlorinated Dibenzo-para-dioxins (PCDDs) and
Polychlorinated Dibenzofurans (PCDFs) in Pulp and Paper Mill Effluents. Available at:
http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=En&n=89496F4E-1.
Report EPS 1/RM/23, October 1992
Internal Quality Assurance Requirements for the Analysis of Dioxins in Environmental Samples.
Available at: http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=En&n=5ED227EE-1.
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