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البند ( 4ب) ’ ‘1من جدول األعمال
مسائل متصلة بتنفيذ االتفاقية :المسائل العلمية
والتقنية :المبادئ التوجيهية التقنية

المبادئ التوجيهية التقنية
إضافة
المكونة من ،أو المحتوية على ،أو الملوثة
المبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئياً للنفايات
ّ
بمبيدات اآلفات :ألدرين ،ألفا  -سداسي كلور الهكسان الحلقي  ،بيتا  -سداسي كلور الهكسان
الحلقي  ،الكلوردان ،الكلورديكون ،ديلدرين ،إندرين ،سباعي الكلور ،سداسي كلور البنزين،
سداسي كلور البيوتادين ،ليندان ،ميركس ،خماسي كلور البنزين ،خماسي كلور الفينول وأمالحه،
حامض السلفونيك البيرفلوروكتاني ،إندوسلفان التقني وأيزومراته أو التوكسافين أو مع سداسي
كلور البنزين كمادة كيميائية صناعية

مذكرة من األمانة
اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة 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 امللوثات العضوية الثابتة أو احملتوية عليها أو امللوثة هبا ،املبادئ التوجيهية
التقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات املكونة من أو احملتوية على أو امللوثة مببيدات اآلفات :ألدرين ،ألفا -
سداسي كلور اهلكسان احللقي  ،بيتا  -سداسي كلور اهلكسان احللقي  ،الكلوردان ،الكلورديكون ،ديلدرين،
إندرين ،سباعي الكلور ،سداسي كلور البنزين ،وسداسي كلور البيوتادين ،ليندان ،مريكس ،مخاسي كلور البنزين،
مخاسي كلور الفينول وأمالحه ،حامض السلفونيك البريفلوروكتاين ،إندوسلفان التقين واأليزومرات املتصلة به أو
التوكسافني أو مع سداسي كلور البنزين كمادة كيميائية صناعية ،استناداً إىل مشروع املبادئ التوجيهية التقنية
الواردة يف الوثيقة  .UNEP/CHW.13/6/Add.6وقد أعد املبادئ التوجيهية التقنية املشار إليها أعاله األمانة،
بالتشاور مع الفريق املصغَّر العامل بني الدورات املعين بإعداد مبادئ توجيهية تقنية بشأن نفايات امللوثات
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العضوية الثابتة مع مراعاة التعليقات الواردة من األطراف وآخرين والتعليقات املقدَّمة يف االجتماع العاشر للفريق
العامل املفتوح العضوية التابع التفاقية بازل .وجرى تنقيح املبادئ التوجيهية التقنية يف  1آذار/مارس  2017مع
مراعاة التعليقات الواردة من األطراف وجهات أخرى قبل حلول  28شباط/فرباير  ،2017فضالً عن نتائج
االجتماع املباشر للفريق املصغَّر العامل بني الدورات املعين بإعداد مبادئ توجيهية تقنية بشأن نفايات امللوثات
العضوية الثابتة ،املعقود يف الفرتة من  20إىل  22شباط/فرباير  2017يف بون ،أملانيا (انظر الوثيقة
 .)UNEP/CHW.13/INF/65ويرد يف املرفق هبذه املذكرة نص الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية التقنية ،بصيغتها
املعتمدة .ومل يتم بشكل رمسي تنقيح هذه املذكرة مبا يف ذلك املرفق هبا.
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المرفق
المكونة من أو المحتوية على أو
المبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئياً للنفايات
ّ
الملوثة بمبيدات اآلفات :ألدرين ،ألفا  -سداسي كلور الهكسان الحلقي  ،بيتا  -سداسي
كلور الهكسان الحلقي  ،الكلوردان ،الكلورديكون ،ديلدرين ،إندرين ،سباعي الكلور،
سداسي كلور البنزين ،سداسي كلور البيوتادين ،ليندان ،ميركس ،خماسي كلور البنزين،
خماسي كلور الفينول وأمالحه ،حامض السلفونيك البيرفلوروكتاني ،إندوسلفان التقني
وأيزومراته أو التوكسافين أو مع سداسي كلور البنزين كمادة كيميائية صناعية
صيغة نهائية َّ
منقحة ( 5أيار/مايو )2017
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أوالً -مقدمة

ألف  -النطاق
حتل هذه الوثيقة حمل وثيقة اتفاقية بازل ”املبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئياً للنفايات
-1
املكونة من أو احملتوية على أو امللوثة مببيدات اآلفات :ألدرين ،ألفا  -سداسي كلور اهلكسان احللقي ،بيتا-
سداسي كلور اهلكسان احللقي ،والكلوردان ،والكلورديكون ،والديلدرين ،وإندرين ،وسباعي الكلور ،وسداسي
كلور البنزين ،ليندان ،واملريكس ،مخاسي كلور البنزين ،وحامض السلفونيك البريفلوروكيتاين ،واإلندوسلفان التقين
وأيزومراته ذات الصلة ،أو التوكسافني أو مع سداسي كلور البنزين كمادة كيميائية صناعية ،املؤرخة أيار/مايو
.2015
املكونة من أو
-2
وتقدِّم املبادئ التوجيهية التقنية احلالية توجيهات بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات َّ
احملتوية على أو امللوثة مببيدات اآلفات :ألدرين ،ألفا  -سداسي كلور اهلكسان احللقي وبيتا  -سداسي كلور
اهلكسان والكلوردان ،والكلورديكون وديلدرين وإندرين وسباعي الكلور ،وسداسي كلور البنزين ،وسداسي كلور
البيوتادين ،وليندان ومريكس ومخاسي كلور البنزين ،ومخاسي كلور الفينول وأمالحه ،وحامض السلفونيك
البريفلوروكتاين واإلندوسلفان التقين وأيزومراته ذات الصلة أو التوكسافني ،أو مع سداسي كلور البنزين كمادة
كيميائية صناعية (يشار إليها فيما بعد امللوثات العضوية الثابتة يف مبيدات اآلفات“) عمالً بعدة مقررات
صادرة من االتفاقات البيئية متعددة األطراف بشأن املواد الكيميائية والنفايات( .)1ومن بني هذه أُدرج األلدرين
وكلوردان وديلدرين وإندرين وسباعي الكلور ،وسداسي كلور البنزين واملريكس والتوكسافني يف املرفق ألف باتفاقية
استكهومل (اإلزالة) وقت اعتمادها؛ ودخلت االتفاقية حيز النفاذ يف سنة  .2004أما الكلورديكون وسداسي
كلور اهلكسان  -ألفا وسداسي كلور اهلكسان  -بيتا وليندان ومخاسي كلور البنزين فأدرجت يف املرفق ألف
باتفاقية استكهومل وحامض السلفونيك البريفلوروكتاين يف املرفق باء باتفاقية استكهومل (التقييد) يف سنة 2009
ودخلت التعديالت حيز النفاذ يف سنة  .2010وأُدرج إندوسلفان التقين وأيزومراته ذات الصلة يف املرفق ألف
باتفاقية استكهومل يف سنة  2011ودخل التعديل حيز النفاذ يف سنة  .2012وأُدرج سداسي كلور البيوتادين
ومخاسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته يف املرفق ألف باتفاقية استكهومل يف سنة  2015ودخلت التعديالت
حيز النفاذ يف سنة 2016
وتتناول هذه املبادئ التوجيهية التقنية مجيع مبيدات اآلفات املدرجة حالياً باعتبارها ملوثات عضوية
-3
ثابتة يف املرفق ألف باتفاقية استكهومل .فمبيد اآلفات ( 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethaneثنائي
__________

( )1املق ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررررات  ،17/4و ،26/5و ،23/6و ،13/7و ،16/8وا ب  ،9/10 -وا ب  3/11-و ا ب  3/12 -وا ب -
 4/13الصررادرة مررن م رؤمتر األط رراف يف اتفاقيررة بررازل بشررأن الررتحكم يف نقررل النفايررات اخلطرررة والررتخلص منهررا عرررب احلرردود؛
ومقررررات الفريررق العامررل بررني الرردورات  ،4/1و ،10/2و 8/3و 11/4و 12/5و 5/8و 3/9و 4/10الصررادرة مررن الفريررق
العامررل املفترروح العضرروية التفاقيررة بررازل؛ والق ررار  5مررن م رؤمتر املفوضررني التفاقيررة اسررتكهومل بشررأن امللوثررات العضرروية الثابتررة؛
واملق ر رران الصررادران مررن جلنررة التفرراوة احلكوميررة الدوليررة التابعررة التفاقيررة اسررتكهومل  5/6و 6/7مررن أجررل صررك ملررزم قانون راً
لتنفيذ العمل الدويل بشأن بعض امللوثات العضوية الثابترة واملقرررات ا س  21/1 -وا س  6/2 -وا س  10/4 -و ا س -
 11/4وا س  12/4 -وا س  15/4 -وا س  17/4 -وا س  3/5 -وا س 12/7 -و  1س  ،13/7 -الصر ر ر ر ررادرة مر ر ر ر ررن
مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل.
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فينيل ثالثي كلورو اإليثان (مادة الر دي .دي .يت) املدرجة يف املرفق باء باالتفاقية نظراً ألمهيتها بالنسبة ملكافحة
ناقل املالريا يف كثري من البلدان املدارية ،وهو موضوع املبادئ التوجيهية التقنية املستقلة (اليونيب.)2006 ،
وتتناول املبادئ التوجيهية التقنية أيضاً سداسي كلور البنزين باعتباره مادة كيميائية صناعية حيث أن
-4
النفايات املتولدة هي مماثلة إىل حد كبري للنفايات املكونة من أو احملتوية على أو امللوثة بسداسي كلور البنزين
كمبيد لآلفات .كما أن اإلدارة السليمة بيئياً هلذه املادة باعتبارها مادة كيميائية صناعية هي بالتايل مماثلة لإلدارة
السليمة بيئياً كمبيد لآلفات.
وال تشمل املبادئ التوجيهية التقنية هذه املواد املنتجة عن غري قصد وهي سداسي كلور البنزين
-5
ومخاسي كلور البنزين .وهي مشمولة يف املبادئ التوجيهية التقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات احملتوية
املكونة من أو امللوثة مبواد مستحضرات ثنائي بنزو  -بارادايكسون املتعددة الكلور ،ومستحضرات ثنائي
بنزوفيوران املتعددة الكلور وسداسي كلور البنزين ومركبات ثنائي الفينيل املتعددة الكلور ( PeCBsاملبادئ
التوجيهية التقنية املعنية بامللوثات العضوية الثابتة غري املقصودة) (اليونيب  .)2017أما مستحضرات حامض
السلفونيك البريفلوروكتاين املستخدم ألغراة أخرى غري مبيد اآلفات فهو باملثل ال تشمله املبادئ التوجيهية
املكونة من أو احملتوية
احلالية وتشمله بدالً من ذلك املبادئ التوجيهية التقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات َّ
على أو امللوثة حبامض السلفونيك البريفلوروكتاين وأمالحه وفلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين (املبادئ التوجيهية
املعنية حبامض السلفونيك البريفلوروكتاين) (اليونيب .)2( )2015 ،ومادة سداسي كلور البيوتادين كمادة كيميائية
صناعية ال تشملها هذه املبادئ التوجيهية احلالية وإمنا تشملها بدالً من ذلك املبادئ التوجيهية التقنية بشأن
املكونة من سداسي كلور البيوتادين (اليونيب2017 ،أ) .وال تشمل املبادئ
اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات َّ
( )3
التوجيهية هذه الفينول مخاسي الكلور وأمالحه واسرتاته املستخدمة ألغراة أخرى غري مبيدات اآلفات
املكونة من مخاسي كلور
وتشملها بدالً من ذلك املبادئ التوجيهية التقنية املعنية باإلدارة السليمة بيئياً للنفايات َّ
الفينول وأمالحه واسرتاته أو احملتوية عليه أو امللوثة به (اليونيب2017 ،ب).
-6
وينبغي استخدام هذه الوثيقة باالقرتان مع املبادئ التوجيهية التقنية العامة لإلدارة السليمة بيئياً
للنفايات املكونة من امللوثات العضوية الثابتة أو احملتوية عليها أو امللوثة هبا (يشار إليها فيما بعد باسم ”املبادئ

التوجيهية التقنية العامة“) (اليونيب2017 ،ج) .ويقصد باملبادئ التوجيهية التقنية العامة أن تصلح كدليل
”شامل“ لإلدارة السليمة بيئياً للنفايات املكونة من امللوثات العضوية الثابتة أو احملتوية عليها أو امللوثة هبا.
انظر املرفق األول لالطالع على قائمة تفصيلية باألمساء التجارية واملرادفات والفرع دال من الفصل
-7
يتعني اختاذها عند استخدام األمساء التجارية يف
الرابع أدناه فيما يتعلق باالعتبارات بشأن االحتياطات اليت َّ
ممارسات اجلرد.
__________

( )2هررذه املبررادئ التوجيهيررة تشررمل إطالقررات حررامض السررلفونيك البريفلوروكترراين املتصررلة باسررتخدام مبيرردات اآلفررات :مبيرردات
اآلف ررات ال رريت تتحل ررل إىل ح ررامض س ررلفونيك بريفلوروكت رراين يف البيئ ررة وك ررذلك أم ررالح ح ررامض الس ررلفونيك البريفلوروكت رراين ال رريت
استخدمت كمبيدات آفات.
( )3ال يوجرد اسررتخدام كمبيررد آفرات ملرادة اسرررت مخاسري كلررور الفينيررل  -لوريرت ( ،)PCP-Lوهلررذا هرري غرري مشررمولة هبررذه املبررادئ
التوجيهية.
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باء  -الوصف واإلنتاج واالستخدام والنفايات
مبجرد أن يدخل تعديل يُدرج مبيداً لآلفات يف املرفق ألف أو املرفق باء باتفاقية استكهومل حيز
-8
النفاذ ،على األطراف العمل على إزالة أو تقييد إنتاجه واستخدامه( )4ما مل ختطر األطراف األمانة باعتزامها
إنتاجه أو استخدامه لغرة مقبول و/أو إلعفاء حمدَّد .وينبغي أن تصاغ بوضوح يف املرفق الذي يُدرج فيه مبيد
اآلفات األغراة املقبولة واإلعفاءات احملددة إلنتاج واستخدام هذا املبيد لآلفات .ويعرة اجلدول  1الوارد أدناه
حالة امللوثات العضوية الثابتة مبيدات اآلفات املدرجة حالياً يف املرفق ألف أو املرفق باء مبا يف ذلك تواريخ
الدخول يف حيز النفاذ بالنسبة للتعديالت اليت من خالهلا أُدرجت وحالة اإلنتاج واالستخدام واإلعفاءات حىت
أيار/مايو .2017
وما مل يُنص على خالف ذلك ،تنص الفقرة  4من املادة  4يف اتفاقية استكهومل على أنه تنتهي مدة
-9
املسجلة لطرف ما بعد مخس سنوات من بدء نفاذ هذه االتفاقية فيما يتعلق
كل إعفاء من اإلعفاءات احملددة و َّ
مبادة كيميائية معيَّنة .وباستثناء مركبات ثنائي الفينيل املتعدد الكلور ،أصبحت مجيع اإلعفاءات احملددة اليت
كانت مدرجة يف املرفقني ألف وباء باالتفاقية وقت دخوهلا حيز النفاذ يف سنة  2004غري متاحة جلميع
األطراف بعد  18أيار/مايو  .2009إضافة إىل ذلك ،أصبحت غري متاحة إعفاءات حمددة معيَّنة أُدرجت
مبوجب تعديالت تالية يف املرفقني ألف وباء باالتفاقية .وجدير بالذكر أن التعديالت على املرفقني ألف وباء قد
يبدأ تنفيذها يف تواريخ خمتلفة بالنسبة لألطراف اليت قدَّمت إعالناً عمالً بالفقرة  4من املادة  25أو أحالت
إخطاراً بعدم القبول وفقاً للفقرة ( 3ب) من املادة  .22وهكذا ،قد تتباين فرتة السنوات اخلمس املتعلقة
بتسجيل إعفاءات حمددة وفقاً للممارسة احلالية لألمانة .زيادة على ذلك ،وفقاً للفقرة  7من املادة  ،4جيوز
قرر متديد موعد انتهاء إعفاء حمدد لفرتة أقصاها مخس
ملؤمتر األطراف ،بناءً على طلب من الطرف املعين ،أن يُ ِّ
سنوات( .)5وحىت تارخيه ،مل يُقدَّم مثل هذا الطلب .واملواد الكيميائية اليت مل يتوافر هلا تسجيل خاص بإعفاءات
حمددة مذكورة يف اجلدول  1باعتبارها ”ليست متاحة بعد اآلن“ .واملعلومات عن السجالت احلالية إلعفاءات
حمددة وألغراة مقبولة إلنتاج واستخدام ملوثات عضوية ثابتة كمبيدات آفات ميكن االطالع عليها يف املوقع
الشبكي التفاقية استكهومل ( .)http://www.pops.intوميكن االطالع على املعلومات بشأن حالة التصديق من
األطراف على التعديالت اليت تُدرج مواد كيميائية جديدة يف اتفاقية استكهومل يف املوقع الشبكي لفرع املعاهدات
التابع لألمم املتحدة (.)https://treaties.un.org/
 - 10وتقضي املادة  5من اتفاقية استكهومل بأن يُطالب األطراف بتخفيض إمجايل اإلطالقات من املصادر
اليت تتم بفعل اإلنسان بالنسبة لكل مادة من املواد الكيميائية املدرجة يف املرفق جيم (”اإلنتاج غري املقصود“)،
أي اليت مت إنتاجها بشكل غري مقصود وهي سداسي كلور البنزين ومخاسي كلور البنزين وثنائي الفينيل املتعدد
الكلور ،وثنائي بنزوفيوران املتعدد الكلور وثنائي بنزوبارادايكسني املتعدد الكلور هبدف استمرار ختفيضها إىل أدىن
حد ،وحيثما أمكن إزالتها هنائياً.
__________

(” )4االسررتخدام“ يشررمل اسررتخدام امللوثررات العضرروية الثابتررة كمبيرردات آفررات إلنترراج منتجررات وم رواد وكررذلك اسررتخدام هررذه
املنتجات واملواد.
( )5ترد عملية االستعراة واملراجعة للقيود املدخلة يف سجل اإلعفاءات احملددة يف املرفق براملقرر ا س  .24/1 -وجررت مراجعتره
مبوجب املقررات ا س  3/3 -وا س  3/4 -وا س .1/7 -
8
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الجدول  :1حالة امللوثات العضوية الثابتة يف مبيدات اآلفات املدرجة بالقائمة مبوجب اتفاقية استكهومل
واإلعفاءات احملددة/األغراة املقبولة املتصلة باستخدامات مبيدات اآلفات يف أيار/مايو ( 2017مالحظة :غري
مدرجة هنا اإلعفاءات احملددة واألغراة املقبولة لالستخدام الصناعي واملنتجات االستهالكية).
الملوثات العضوية الثابتة في مبيدات
اآلفات المدرجة باالتفاقية وتتناولها
المبادئ التوجيهية التقنية الحالية()6

تاريخ دخول
اإلدراج حيز
النفاذ()7

ألدرين

 17أيار/مايو
2004
 26آب/أغسطس
2010
 26آب/أغسطس
2010
 17أيار/مايو
2004
 26آب/أغسطس
2010
 17أيار/مايو
2004
 17أيار/مايو
2004
 17أيار/مايو
2004
 17أيار/مايو
2004
 15كانون األول/
ديسمرب )8(2016
 26آب/أغسطس
2010

ألفا  -سداسي كلور الهكسان
الحلقي
بيتا  -سداسي كلور الهكسان
الحلقي
كلوردان
كلورديكون
ديلدرين
إندرين
سباعي الكلور
سداسي كلور البنزين
سداسي كلور البيوتادين
ليندان
ميركس

__________

 17أيار/مايو

المرفق
(المرفقات)

ألف

اإلعفاءات المحددة/األغراض المقبولة المتصلة
باستخدامات مبيدات اآلفات
متاحة اعتباراً من أيار/مايو 2017
االستخدام
اإلنتاج
ليست متاحة بعد اآلن
ال شيء

ألف

ال شيء

ال شيء

ألف

ال شيء

ال شيء

ألف

ليست متاحة بعد اآلن

ليست متاحة بعد اآلن

ألف

ال شيء

ال شيء

ألف

ال شيء

ليست متاحة بعد اآلن

ألف

ال شيء

ال يوجد

ألف

ال شيء

ليست متاحة بعد اآلن

ألف وجيم

ليست متاحة بعد اآلن

ليست متاحة بعد اآلن

ألف وجيم

ال شيء

ال شيء

ألف

ال شيء

ألف

مل يعد يستخدم

مستحضر لصحة اإلنسان
ملكافحة قمل الرأس واجلرب
كعالج ثانوي
ليس متاحاً بعد

(.http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/AllPOPs/tabid/2509/Default.aspx )6
( )7مررا مل يُقرردِّم طرررف مررا إعالنراً وفق راً للفقرررة  4مررن املررادة  25أو يقرردِّم إىل الوديررع ،وفقراً للفقرررة ( 3ب) مررن املررادة  22إخطرراراً
بعردم قبرول التعرديالت علرى املرفقرات ألرف وبراء وجريم يف االتفاقيرة الريت تردخل حيرز النفراذ بعرد سرنة واحردة مرن تراريخ إحالرة
اعتماد التعديل من وديع اتفاقية استكهومل إىل األطراف .وبالنسبة لتلك األطراف اليت قدَّمت إعالناً وفقاً للفقررة  4مرن املرادة
 ،25يدخل التعديل حيز ا لنفاذ يف اليوم التسعني بعد تاريخ إيداع صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه.
( )8دخ ررل تع ررديل عل ررى املرف ررق أل ررف ب ررإدراج سداس رري كل ررور البوت ررادين حي ررز النف رراذ فيم ررا يتعل ررق مبعظ ررم األطر رراف يف  15ك ررانون
األول/ديسمرب  .2016ومل يدخل بعد التعديل على املرفق جيم إلدراج سداسي كلور البيوتادين.
9
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الملوثات العضوية الثابتة في مبيدات
اآلفات المدرجة باالتفاقية وتتناولها
المبادئ التوجيهية التقنية الحالية()6

تاريخ دخول
اإلدراج حيز
النفاذ()7

2004
 26آب/أغسطس
خماسي كلور البنزين
2010
 15كانون األول/
خماسي كلور الفينول وأمالحه
ديسمرب 2016
واستراته
حامض السلفونيك البيرفلوروكتاني  26آب/أغسطس
السلفونيل 2010
وفلوريد
وأمالحه
البيرفلوروكتاني

المرفق
(المرفقات)

ألف وجيم

اإلعفاءات المحددة/األغراض المقبولة المتصلة
باستخدامات مبيدات اآلفات
متاحة اعتباراً من أيار/مايو 2017
االستخدام
اإلنتاج
ال شيء

ال شيء

ألف

ال شيء الستخدامات
مبيدات اآلفات
لالستخدامات املدرجة
إعفاء حمدَّد حسب ما
هو مسموح به
لألطراف املدرجة يف
السجل

ال شيء الستخدامات مبيدات
اآلفات
الغرة املقبول لالستخدامات
احملددة التالية أو كمادة وسيطة يف
إنتاج املواد الكيميائية مع
االستخدامات احملددة التالية:
 :طعوم حشرات ملكافحة النمل
القارة والنمل األبيض ()9

إندوسلفان التقني وأيزومراته ذات
الصلة

 27تشرين
األول/أكتوبر
2012

ألف

توكسافين

 17أيار/مايو
2004

ألف

حسب ما يُسمح به
لألطراف املدرجة يف
سجل اإلعفاءات
احملددة
ال شيء

باء

إعفاء حمدَّد :لالستخدامات
احملددة التالية :أو كمادة وسيطة
يف إنتاج املواد الكيميائية مع
االستخدامات احملددة التالية:
مبيدات حشرات ملكافحة النمل
األمحر املستورد والنمل األبيض
جمموعات متشابكة بني احملاصيل
واآلفات على النحو املدرج وفقاً
ألحكام اجلزء السادس من املرفق
ألف
ال شيء

 - 11أما امللوثات العضوية الثابتة يف مبيدات اآلفات املدرجة أصالً (انظر الفقرة  9أعاله) ،فهي بوجه
تسربت خارج عبواهتا األصلية وهي تبدو اآلن يف
وعبئت قبل سنة  .2000ويف كثري من احلاالتَّ ،
العام صنعت ُ
قوائم اجلرد كرتبة ملوثة أو كمواد بناء ملوثة ،ويف كثري من األحيان ختتلط مع أنواع أخرى من املواد الكيميائية ،مبا
يف ذلك مواد غري امللوثات العضوية وهي مواد عضوية فسفورية ،والفسفويدات املعدنية واملواد العضوية الزئبقية
ومبيدات اآلفات األخرى ذات القاعدة الفلزية الثقيلة ،ويف قوائم العرة املعتادة ملبيدات اآلفات املهملة اليت
وجدت يف أفريقيا ،تبلغ الكمية الفعلية للملوثات العضوية ومبيدات اآلفات اليت اختلطت مبقادير من املخزونات
مبا ال يزيد عن  20يف املائة حسب احلجم.

__________

( )9انتهررى موعررد اإلعفرراء احملرردَّد فيمررا يتعلررق مبررادة لينرردان يف  26آب/أغسررطس  2015بالنسرربة هلررؤالء األط رراف الررذين دخررل
التعديل بإدراج الليندان حيز التنفيذ يف  26آب/أغسطس .2010
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 - 12ومن النادر أن توجد ملوثات عضوية ملبيدات اآلفات من النوع التقين النقي يف خمزونات مبيدات
اآلفات املهملة .ومجيع املخزونات املهملة تقريباً اليت كان من املعتاد إعدادها كمنتجات مستحضرة ،كانت تصنع
الستعماالت معيَّنة .فاملنتجات اليت تُعد كمستحضر حتتوي على عنصر أو أكثر من العناصر الناشطة اليت ختتلط
مع عناصر أخرى تضاف لتيسري االستعمال وفعل العناصر الناشطة .وتشمل أنواع صيغ املستحضرات سوائل
احلجم البالغ االخنفاة وتركيزات مستحلبة ،ومساحيق رطبة ،وحبيبات مبتلة ،وطعوم وأقراص دخانية .ورمبا يبني
نوع املستحضر الشكل املادي ونوع العناصر األخرى اليت قد تكون موجودة يف املنتج املستحضر ،مثالً الصيغة
الرتكيبية للحجم املنخفض وتركيزات االستحالب هي سائلة وحتتوي على مذيبات قابلة لالشتعال.
 - 13وبوجه عام ،توجد مبيدات اآلفات املشمولة هبذه املبادئ التوجيهية التقنية بعدد حمدود من أنواع
النفايات املكونة من ملوثات عضوية ثابتة أو احملتوية عليها أو امللوثة هبا (يشار إليها فيما بعد بنفايات امللوثات
العضوية الثابتة يف مبيدات اآلفات) .ولالطالع على توجيهات بشأن حتديد ”امللوثات العضوية الثابتة مبيدات
اآلفات ،يرجع إىل الفرع رابعاً  -دال  1 -من هذه املبادئ التوجيهية .فأنواع نفايات امللوثات العضوية الثابتة يف
مبيدات اآلفات تشمل:
(أ) مبيدات اآلفات املهملة (الصلبة والشكل الصلب والشكل السائلي) يف العبوات األصلية :فهذه ميكن
أن تكون خمزونات كبرية أو صغرية من مبيدات اآلفات املهملة اليت غالباً ما توجد يف سقائف ختزين غري رمسية
قدمية ومستودعات ،أو توجد أحياناً يف مرافق متلكها احلكومة .وميكن وجود خمزونات من هذه يف منشآت
املستحضرات املغلقة ،ويف مرافق التخزين فيما يتعلق بالعمليات الزراعية ،واملستودعات الزراعية واإلمداد الزراعي
وغريها من مرافق التوزيع ،وسقائف احلدائق يف اجملتمعات احمللية واملمتلكات الريفية .ويف كثري من احلاالت،
تتدهور عملية تغليف مبيدات اآلفات وتتسرب حمتوياهتا.
(ب) مبيدات اآلفات املطمورة :كانت من املمارسات الشائعة يف كثري من البلدان دفن مبيدات اآلفات
املهملة ،أو اليت انتهى تاريخ استخدامها .وعادة عمليات الدفن هذه اختلطت هبا مواد كيميائية وأصبحت
ِّ
تشكل مشكلة هامة .وبعض املواد الكيميائية مثل سداسي كلور البنزين تدفن مبقادير كبرية جداً ،وغالباً ليس
بدون أن ختتلط مع شيء آخر .وميكن وجود مستحضرات ليندان مدفونة بكميات كبرية نسبياً ،ذلك ألن
ليندان يتحلل بطريقة سهلة فيصح ذا رائحة كريهة وتدفن مبيدات اآلفات للحد من هذه الرائحة الكريهة.
(ج) الرتبة امللوثة :بوجه عام حتدث الرتبة امللوثة عندما حيتفظ مببيدات اآلفات أو يتم ختزينها ومبرور الوقت
تتسرب (أو يف حالة املواد الصلبة أو عندما تتساقط هذه املواد الصلبة) إىل الرتبة قبل حتزينها .وهذه هي احلالة
بصفة خاصة بالنسبة حملزونات امللوثات العضوية الثابتة من مبيدات اآلفات اليت أُدرجت يف املرفق ألف يف سنة
 ،2004واليت حتللت حاويتها أو حيث جرى تفريغ حمتوياهتا بشكل متعمد على األرة للسماح للحاويات
باستخدامها ألغراة أخرى .وهذا ينطبق على سقائف املزارعني اليت توجد هبا أرضيات من الرتبة ويف كثري من
احلاالت تستعمل للذين يقومون بتحضري هذه املواد أو توزيعها أو الذين خيتزنون مبيدات اآلفات الضخمة خارج
مرافقهم .وميكن أيضاً وجود أنواع الرتبة امللوثة يف املزارع حيث ُدفنت مواد قدمية من امللوثات العضوية الثابتة
كمبيدات ويف مناطق حيث انسكبت مبيدات اآلفات وحيث جيري خلطها أو حتميلها يف معدات عملية
أخرى .وعلى سبيل املثال ،ميكن وجود الرتبة امللوثة يف مهابط الطائرات اليت تستخدمها الطائرات املشاركة يف
عمليات الرش اجلوي ملبيدات اآلفات .وتعترب مرافق صناعة مبيدات اآلفات أيضاً أماكن حمتملة ألنواع الرتبة
امللوثة .وميكن أن حتدث الرتبة امللوثة حيثما يتم استخدام مبيدات اآلفات بشكل مكثَّف (مثل املزارع،
والساحات العامة خارج املنزل ،وممرات النقل ،والبنية التحتية للمنافع العامة).
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(د) الرواسب امللوثة :رشح امللوثات العضوية الثابتة كمبيدات آفات من التخزين أو الدفن ميكن أن يُنتج
عنه ترسبات ملوثة يف املمرات املائية والبحريات.
(هر) محأت اجملاري امللوثة :ميكن حلمأة اجملاري أن حتتوي على ملوثات عضوية ثابتة يف شكل مبيدات
اآلفات والتشتت األرضي للحمأة ميكن أن يؤدي إىل تلوث الرتبة مبلوثات عضوية ثابتة يف مبيدات اآلفات.
وميكن أن ينتج عن هذا أيضاً تلوث الرتسبات البحرية يف املوانئ أو املناطق الساحلية حيث يوجد تصريف مياه
العواصف يف البيئة البحرية.
(و) تفريغ العبوات امللوثة :عقب استخدام امللوثات العضوية الثابتة يف مبيدات اآلفات ،وتغليفها األصلي
ميكن أن حيتوي على عناصر تلويث متبقية .وهذه احلاويات إما مت مجعها أو ختزينها أو يف بعض احلاالت تركها
يف مكان الستخدام املبيدات اآلفات .إضافة إىل ذلك ،سوف ينتج التفريغ امللوث امللوثة حيث توجد خمزونات
امللوثات العضوية الثابتة يف مبيدات اآلفات وقد تسربت أو خالفاً لذلك قد أزيلت .وميكن أن تشمل التعبئة
امللوثة :الرباميل املصنوعة من الصلب أو األملونيوم والرباميل وصفائح من الصلب أو األملونيوم؛ وبراميل وزجاجات
من البالستيك؛ وأكياس من القماش أو البالستيك؛ وصناديق وحشيات خشبية؛ ودواليب أو صناديق ورقية
وأكياس.
(ز) مواد البناء امللوثة :نتيجة النسكاب أثناء مناولة ملوثات عضوية ثابتة مستخدمة كمبيدات آفات أو
أثناء التخزين ،ميكن أن تصبح تركيبات هيكلية كانت حتفظ هبا مبيدات اآلفات امللوثة .وتشمل مواد البناء
امللوثة املعتادة األسطح األمسنتية واجلدران واألرضيات والطوب واملالط وأغطية األرضيات واألساس واملعدات.
(ح) نفايات اإلنتاج باإلمكان حدوث نفايات ملوثات عضوية ثابتة مستخدمة كمبيدات آفات يف شكل
خملفات من عمليات إنتاج مبيدات اآلفات .وعلى سبيل املثال ،تولِّد عملية إنتاج ليندان خليطاً من أيزومرات
امللوث العضوي الثابت (سداسي كلور اهلكسان احللقي  -ألفا وبيتا) .ويف بعض مرافق تصنيع ليندان ،ترتاكم
كميات ضخمة مكدَّسة من نفايات اإلنتاج ،وتودع يف مدافن القمامة (الرابطة الدولية لسداسي كلور اهلكسان
احللقي ومبيدات اآلفات .)2006 ،وقلما توجد بعد اآلن منتجات مبيدات اآلفات ذات الدرجة التقنية يف
مرافق إنتاج مغلقة.
 - 14وتصف األقسام الفرعية  13-1الواردة أدناه مباشرة امللوثات العضوية الثابتة املستخدمة كمبيدات
آفات واليت تشملها املبادئ التوجيهية احلالية .ويف إطار كل قسم فرعي ،تصف الفقرة (د) أنواع النفاية اليت عادة
يوجد هبا مبيد اآلفات ذو الصلة.
 - 1ألدرين
(أ)

الوصف
الشكل  :1الصيغة الرتكيبية ملادة ألدرين
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 - 15مادة ألدرين (رقم يف سجل املستخلصات الكيميائية  )309-00-2هو مادة بلورية بيضاء بدون رائحة
وشفافة عندما تكون نقية .وترد يف الشكل  1أعاله الصيغة الرتكيبية ملادة ألدرين .والنوعيات ودرجات النوعية
للسمرة إىل اللون البين القامت وله رائحة كيميائية معتدلة (.)1995 ،Ritter et al
التقنية هي من اللون البين املائل ُ
ويعترب ألدرين غري قابل للذوبان تقريباً يف املاء ،وقابل باعتدال للذوبان يف النفط وقابل للثبات يف احلرارة ،وقلوي
وحامضي معتدل ( ،ATSDR, 2002; IPCS INCHEMبدون تاريخ  ،WHO-FAOمنظمة الصحة العاملية -
منظمة األغذية والزراعة )1979 ،وال يتصف ألدرين بالتآكل أو بالتآكل بشكل طفيف بالنسبة للمعادن ذلك
بسبب التكون البطيء لكلوريد اهليدروجني أثناء التخزين .وألدرين هو سليفة ملادة ديلدرين ،وهي أيضاً مدرجة
يف املرفق ألف باتفاقية استكهومل ،واالثنان يتصالن ببعضهما اتصاالً وثيقاً من الناحية الكيميائية .وسوف تتطاير
خملفات ألدرين يف الرتبة والنباتات أو سوف تتحول ببطء إىل ديلدرين يف الرتبة .ومن املتوقع أن يكون التحلل
البيولوجي ملادة ألدرين بطيئاً وال يتوقع من املادة الكيميائية أن تتسرب إىل املياه اجلوفية .ويعترب تركزها البيولوجي
()10
هاماً ،نظراً المتصاصها للرواسب

(ب) اإلنتاج

 - 16أنتجت مادة األلدرين يف الواليات املتحدة األمريكية شركة شيل الدولية للكيماويات مع توقف
وحظر
اإلنتاج يف سنة  1985وقامت وكالة محاية البيئة بالواليات املتحدة بإلغاء تسجيل املادة يف سنة ُ .1987
استخدام ألدرين يف معظم البلدان يف بداية السبعينات وليس من املعروف وجود أي إنتاج حايل هلذه املادة
الكيميائية .وأُدرجت مادة ألدرين يف املرفق ألف باتفاقية استكهومل (”اإلزالة“) ،وال توجد إعفاءات حمدَّدة فيما
يتعلق باإلنتاج.
(ج)

االستعمال
 - 17استخدمت مادة ألدرين يف أحناء العامل حىت أوائل السبعينات ملكافحة آفات الرتبة مثل ديدان الذرة،
والديدان السلكية ،وديدان املياه اخلاصة باألرز واجلنادب .واستخدم أيضاً حلماية اهلياكل اخلشبية والبالستيك
واألغطية البالستيك واملطاطية اخلاصة باألسالك الكهربائية وأسالك االتصاالت السلكية والالسلكية ( ATSDR,
 ،2002اليونيب2002 ،أ) .ويف سنة  ،1966ارتفع استعمال ألدرين يف الواليات املتحدة األمريكية حيث بلغ
 8 550طناً وحبلول سنة  1970نقص إىل  4770طناً ( ،ATSDR, 2002اليونيب2003 ،د) .وليست هناك
إعفاءات حمددة الستخدام املادة الكيميائية مبوجب اتفاقية استكهومل (انتهى وقت اإلعفاءات السابقة).
 - 18ويف امليدان ،ميكن وجود مادة ألدرين كعنصر يف تركيب املستحضرات مثل تركزات قابلة لالستحالب
أضيف إليها إبيكلورهيدرين إلبطال التآكل ومنع زوال اهليدروكلورة ،ومساحيق مبللة  70-40يف املائة يضاف
إليها اليوريا ملنع زوال اهليدروكلورة من جانب بعض جهات النقل.

__________

(.Handbook of Environmental fates and Exposure Data: For Organic Chemicals Howard, CRC Press, p. 12. (1991) )10
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(د)

النفايات
 - 19ذكر األطراف يف تقاريرهم ،وفقاً خلطط التنفيذ الوطنية يف إطار اتفاقية استكهومل بعض املخزونات
من ألدرين .وميكن وجود نفاية ألدرين يف شكل مبيدات آفات بطل استعماهلا كما يلي:
(أ)

خمزونات مبيدات اآلفات املهملة؛

(ب) معدات ملوثة مثل األرفف ،ومضخات الرش ،واخلراطيم ومواد الوقاية الشخصية ،وخزانات التخزين؛
(ج)

مواد التغليف امللوثة مثل الرباميل واألكياس والزجاجات؛

(د)

مبيدات آفات مطمورة؛

(هر)

تربة ملوثة؛

(و)

مواد بناء ملوثة.

 - 2كلوردان
الشكل  :2الصيغ الرتكيبية ملكونات كلوردان

cis-chlordane (also known as
)α-chlordane

(أ)

trans-chlordane (also known as γ)chlordane

trans-nonachlor

الوصف
 - 20الكلوردان (الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية  )57-74-9هو ليس مادة كيميائية لكنه مزيج من
كثري من مواد كيميائية متصلة ،منها حنو  10هي مكونات رئيسية .وتعترب املكونات الرئيسية للكلوردان التقين
هي الكلوردان االنتقايل (غاما  -كلوردان) (حنو  25يف املائة) ومقرن الكلوردان (ألفا كلوردان) (حنو  70يف
املائة) ،وسباعي الكلور ،وتساعي الكلور ومقرن تساعي الكلور (أقل من  1يف املائة) .وحيتوي الكلوردان التقين
أيضاً على هيدروكربونات مكلورة ومنتجات فرعية أخرى .وترد الصيغ الرتكيبية لبعض املكونات الرئيسية
للكلوردان يف الشكل  2أعاله ويعترب سباعي الكلور أنشط مكون يف الكلوردان التقين ،وهو عدمي الرائحة وهو
سائل بلون الكهرمان مع رائحة تشبه رائحة الكلور .والكلور التقين ليس قابالً للذوبان يف املاء وهو ثابت يف
معظم املذيبات العضوية ،مبا يف ذلك زيوت النفط .وتعترب وكالة محاية البيئة األمريكية مزجياً آخر مبثابة كلوردان
تقين وهو حيدده الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية  12789-03-6وهو يتألف من  60يف املائة من مثاين
الكلور  - 7 ،4 -ميثان أوترتاهيدروإندان (األيزومرات املقرنة واالنتقالية) ونسبة  40يف املائة تتصل باملركبات
(انظر قاعدة بيانات إطار نظام املعلومات املتكامل عن األخطار .)IRIS
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(ب)

اإلنتاج
 - 21أنتجت الكلوردان عدة شركات كيميائية على مدى سنوات عديدة وكانت صاحبة الرباءة األصلية
هي الشركة الكيميائية  .BASF-GmbHوقد قامت بإلغاء تسجيل الكلوردان وكالة محاية البيئة يف سنة 1978،
وحظر إنتاجه يف معظم البلدان يف مطلع السبعينات .وكانت آخر شركة تصنعه هي الشركة الكيميائية (شركة
ُ
فلسيكول الكيميائية) وأوقفت إنتاجه وتصديره يف سنة ( 1997فيدلر وآخرون2000 ،؛ اليونيب2002 ،أ).
ويرد الكلوردان يف املرفق ألف باتفاقية استكهومل (”اإلزالة“) .وليست هناك إعفاءات حمددة إلنتاج هذه املادة
الكيميائية مبوجب اتفاقية استكهومل (انتهت مدة سريان اإلعفاءات السابقة).

(ج)

االستخدام
 - 22دخل استخدام الكلوردان يف السوق ألول مرة يف سنة  ،1945وهو مبيد للحشرات واسع الطيف
موسع ملكافحة النمل
واستخدم يف احملاصيل الزراعية واملساحات اخلضراء واحلدائق .واستخدم أيضاً بشكل َّ
األبيض والصراصري والنمل وغريه من احلشرات املنزلية (فيدالر وآخرون200 ،؛ اليونيب2002 ،أ).
 - 23ويف الفرتة ما بني  1983و ،1988كان االستخدام الوحيد ملادة الكلوردان هو ملكافحة النمل الذي
يعيش حتت سطح األرة .وهلذا الغرة ،طُبق استعمال الكلوردان بشكل أساسي كسائل وكان يصب أو حيقن
حول أساسات املباين .والكلوردان باالقرتان مع سباعي الكلور استخدم أيضاً على نطاق واسع كمبيد لآلفات
ملكافحة احلشرات يف خمتلف أنواع احملاصيل الزراعية والنباتات اخلضراء (فيدلر وآخرون2000 ،؛ اليونيب،
2002أ) وكان ال يزال يرد التقارير االستخدام يف طاجيكستان يف سنة ( 2002اليونيب2002 ،ب) .وليست
هناك إعفاءات حمددة الستخدام الكلوردان مبقتضى اتفاقية استكهومل (انتهت فرتة اإلعفاءات السابقة).

(د)

 - 24وقد كان الكلوردان متوافراً يف منتجات مبستحضرات مركبة مبا يف ذلك احلبيبات ،وحماليل زيتية
وتركيزات قابلة لالستحالب أحياناً ختتلط مع سباعي الكلور (.)Worthing & Walker, 1987; WHO, 1988a

النفايات
- 25
(أ)

باإلمكان وجود نفايات الكلوردان ونفايات مستحضرات الكلوردان يف:
خمزونات مبيدات اآلفات املهملة؛

(ب) املعدات امللوثة مثل الرفوف ،ومضخات الرش ،واخلراطيم ،ومواد الوقاية الشخصية ،وصهاريج
التخزين؛
(ج)

مواد التغليف امللوثة مثل الرباميل واألكياس والزجاجات؛

(د)

الرتبة امللوثة؛ الرتسبات البحرية ويف املياه العذبة ())Simpson et. al, 1996, Ator et al., 1998

(هر)

مبيدات اآلفات املطمورة.

 - 3الكلورديكون
(أ)

الوصف
الشكل  :3الصيغة الرتكيبية للكلورديكون
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 - 26الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية  )143-50-0هو مركب عضوي مكلور اصطناعي .ومن قبل
كان يُعرف باسم كيبون ،والكلورديكون هو مستقر ثابت إىل درجة كبرية ،وبدون رائحة ولونه أبيض أو مييل إىل
السمرة ويتسم بالصالبة .والصيغة الرتكيبية للكلورديكون تظهر يف الشكل  3أعاله ،وبينما قابليته للذوبان يف
املاء تعترب ضعيفة ،فهو يذوب بسهولة يف بعض املذيبات العضوية (على سبيل املثال األسيتون والكيتون
وحامض اخلليك وهو قابل للذوبان بشكل طفيف يف البنزين واهلكسان .ويعترب الكلورديكون أيضاً من امللوثات
يف مستحضرات املريكس وهو منتج يعمل على حتلل املريكس ( )Bus and Leber, 2001ويعترب الكلورديكون
مقاوماً للتحلل يف البيئة( .)11وليس من املتوقع أن يتفاعل مع جذور اهليدروكسيل يف الغالف اجلوي أو مع
اهليدرليس أو الفوتوليز .والكلورديكون يف اهلواء حيتمل أن تزيله ترسبات اجلزئيات .وقد أظهرت الدراسات أن
الكائنات العضوية اجملهرية حتلل الكلورديكون ببطء .ومن املتوقع أن ميتص يف الرتبة وأن يلتصق باملواد الصلبة
املعلقة وبالرواسب يف املاء .وسوف تتبخر مقادير صغرية من الكلورديكون من الرتبة أو من سطوح الرتبة أو املاء
(2004 ،NLMأ) .وتوجد إمكانية عالية للكلورديكون للرتاكم األحيائي يف األمساك ويف الكائنات العضوية
البحرية (.)1995 ،ATSDR
(ب)

اإلنتاج
 - 27أنتجت الكلورديكون وقامت بتصديره شركة املواد الكيميائية املتحدة يف الواليات املتحدة األمريكية،
حيث توقف اإلنتاج يف سنة  .1977ويف الفرتة ما بني  1951و ،1975جرى إنتاج حنو  1.6مليون كيلوغرام
من الكلورديكون يف الواليات املتحدة األمريكية ( .)1978 ،Epsteinوجرى تصدير حوايل  99-90يف املائة
من إمجايل مقادير الكلورديكون املنتجة أثناء تلك الفرتة إىل أوروبا وآسيا وأمريكا الالتينية وأفريقيا (DHHS
1985؛ 1978 ،EPAب ومقتبسة يف اليونيب[ )2006 ،عُدل من  ATSDRالواليات املتحدة األمريكية
 ])1995ويف الواليات املتحدة األمريكية ،ألغت تسجيل هذه املادة وكالة محاية البيئة يف سنة 1978
(2002 ،Metcalf؛  )1979 ،IARCويرد الكلورديكون يف املرفق ألف باتفاقية استكهومل (”اإلزالة“)،
ومبوجبها ليست هناك إعفاءات حمددة إلنتاج هذه املادة الكيميائية.

(ج)

االستخدام
 - 28استخدم الكلورديكون كمبيد للحشرات على نباتات التبغ وشجريات الزينة ،وأشجار املوز واملواحل
وتضمنت االستعماالت احملددة مكافحة احلشرات ثاقبة جذور املوز،
ويف مكافحة النمل ومصايد الصراصري.
َّ
واالستخدام على أشجار املواحل غري املثمرة ملكافحة القوارة ،ومكافحة الديدان يف حقول التبغ ،ويف مكافحة

__________

( )11نظام املعلومات املتكامل عن األخطار ( ،)IRISوكالة محاية البيئة.
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جرب النبات يف التفاح ويرقان النبات ومكافحة حشرة صرار الليل ومكافحة البزاقة العريانة (من الرخويات)
ومكافحة قواقع احللزون والنمل القارص ( .)NLM, 2004a; ATSDR, 1995وما يزال الكلورديكون يستخدم يف
العديد من البلدان ،من بينها زامبيا يف  .2014ورغم أنه ُمنع استخدامه يف الواليات املتحدة األمريكية يف سنة
سجل استخدامه يف هاواي يف التسعينات (ألني وآخرون .)1997 ،وال توجد إعفاءات
 ،1978ال يزال يُ َّ
حمددة الستخدام املادة الكيميائية مبوجب اتفاقية استكهومل.
 - 29وقد جرى إعداد  55صيغة تركيبية كيميائية ُُتارية خمتلفة من الكلورديكون منذ بدء استخدامه يف
سنة  .)Epstein, 1978( 1958وكانت أهم صيغة تركيبية للكلورديكون ،اليت استخدمت كمبيد آفات يف
احملاصيل الغذائية ،عبارة عن مسحوق ُمبلل ( 50يف املائة كلورديكون ( ،)Epstein, 1978أما الصيغ الرتكيبية
للكلورديكون الشائع استعماهلا اليت كانت تستخدم يف املنتجات غري الغذائية فهي عبارة عن حبيبات وأتربة
وتضمنت الصيغ الرتكيبية األخرى للكلورديكون
حتتوي على  5أو  10يف املائة عنصر فعال (َّ .)Epstein, 1978
النسب التالية من العنصر الفعال 0.125 :يف املائة (تستخدم يف الواليات املتحدة األمريكية يف مصائد النمل
والصراصري) 5 ،يف املائة (تصدَّر من أجل تعفري املوز والبطاطس) ،و 25يف املائة تستخدم يف الواليات املتحدة
األمريكية كطعم للنمل والصرصار) ،و 50يف املائة تستخدم ملكافحة حشرة صرار الليل يف فلوريدا ،و 90يف
املائة (تصدَّر إىل أوروبا للتحويل إىل كيليفان لالستخدام بشأن خنافس بطاطس كلورادو يف بلدان أوروبا الشرقية
(.)Epstein, 1978; ATSDR, 1995
(د)

النفايات
- 30
(أ)

ميكن أن توجد نفايات الكلورديكون ونفايات الصيغ الرتكيبية لنفايات هذه املادة يف:
خمزونات مبيدات اآلفات املهملة؛

(ب) املعدات امللوثة مثل الرفوف ومضخات الرش ومواد الوقاية الشخصية وصهاريج التخزين؛
(ج)

مواد تغليف ملوثة ،مثل الرباميل الصغرية واألكياس والزجاجات؛

(د)

الرتبة امللوثة ،والرتسبات؛

(هر)

مبيدات اآلفات املطمورة.

 - 4ديلدرين
(أ)

الوصف
الشكل  :4الصيغة الرتكيبية ملادة ديلدرين
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ديلدرين (الرقم يف سجل املصنفات الكيميائية  )60-57-1وهو منتج تقين حيتوي على  85يف املائة

- 31
(1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-endo-1,4-exo-5,8,-
) )dimethanonaphthalene (HEODوديلدرين يتصل اتصاالً وثيقاً مبادته السليفة ألدرين .فالصيغة الرتكيبية هلذه
املادة ترد بشكل واضح يف الشكل  4أعاله والعنصر الفعال الرئيسي النقي ،وهو املشار إليها سابقاً ،هي مادة
صلبة بيضاء بلورية وترتاوح درجة ذوبناها عند  177-176درجة مئوية .والديلدرين النقي هو ضارب للسمرة
قليالً ،من املواد الصلبة وله درجة انصهار  150درجة وهو غري قابل متاماً للذوبان يف املاء ويذوب قليالً يف
الكحول ،واملادة النقية منه ثابتة يف القلويات وأمحاة ختفيف اللزوجة أو الرتكيز ،لكنه يتفاعل مع األمحاة
املركزة (.)ATSDR, 2002; IPCS INCHEM, no date; WHO-FAO, 1975
(ب)

اإلنتاج
 - 32قام بتطوير مادة الديلدرين ج .هاميان وشركاه ،وأُعطي الرتخيص لشركة شيل الكيميائية الدولية
وشركة فيلسكول الكيميائية يف الواليات املتحدة األمريكية .وجرى تصديره إىل مجيع أحناء العامل .ومنعت وكالة
محاية البيئة الديلدرين يف سنة  1978وتوقف اإلنتاج يف تلك السنة .ويرد الديلدرين يف املرفق ألف باتفاقية
استكهومل (”اإلزالة“) وال توجد إعفاءات حمددة إلنتاج هذه املادة الكيميائية مبوجب االتفاقية.

(ج)  -االستخدام
 - 33يستخدم الديلدرين يف مكافحة حشرات الرتبة مثل ديدان جذور الذرة ،ودودة القادح ،وديدان
القصمله (اليونيب2002 ،أ) وملكافحة جراد الصحراء .ويف اهلند ،فرة حظر على صنع واسترياد الديلدرين
بعد صدور أمر مؤرخ  17متوز/يوليه  ،2001بيد أنه ُمسح بتسويقه وفرة قيود على استخدامه (ملكافحة
اجلراد) حلني مرور سنتني بعد تاريخ احلظر أو حىت تاريخ انتهاء صالحية املخزونات القائمة ،إيهما يأيت أوالً .وال
توجد إعفاءات حمددة الستخدام املادة الكيميائية مبوجب اتفاقية استكهومل (انتهت فرتة اإلعفاءات السابقة).
 - 34وقد مت استحضار الديلدرين يف شكل سوائل ومواد جامدة وبطائفة متنوعة من الرتكيزات .فالصيغ
الرتكيبية ملكافحة اجلراد (منتج الديلدرين األساسي املوجود يف خمزونات مبيدات اآلفات املهملة) احتوى يف
العادة على ما بني  50غ/ل و 200غ/ل من الديلدرين كعنصر فعال ناشط.
(د)

النفايات
- 35
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نفايات الديلدرين ميكن أن توجد يف:
(أ)

خمزونات مبيدات اآلفات املهملة

(ب)

املعدات امللوثة مثل الرفوف ومضخات الرش أو مواد الوقاية الشخصية وصهاريج التخزين؛

(ج)

مواد تغليف ملوثة مثل الرباميل الصغرية واألكياس والزجاجات؛

(د)

الرتبة امللوثة؛

(هر)

مبيدات اآلفات املطمورة.
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 - 5إندرين
(أ)

الوصف
الشكل  :5الصيغة التركيبية لإلندرين

 - 36إندرين (الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية  )72-20-8يف صيغة نقية أبيض اللون بلوري وله درجة
انصهار  200درجة مئوية .وترد الصيغة الرتكيبية لإلندرين يف الشكل  5أعاله .وهذه املادة تتحلل عند درجة
حرارة  245مئوية (نقطة الغليان) .واملنتج التقين هو مسحوق أمسر مع رائحة مميزة .وهي تقريباً غري قابل للذوبان
يف املاء وتذوب بدرجة طفيفة يف الكحول .وهي مادة ثابتة يف القلويات واألمحاة ،لكنها تعيد ترتيب جزيئاهتا
يف مواد أقل نشاطاً يف إبادة احلشرات يف وجود أمحاة قوية ،عند التعرة إىل ضوء الشمس أو عند التسخني
إىل ما فوق  200درجة مئوية (.)ATSDR, 1996; IPCS INCHEM, no date; WHO-FAO, 1975
(ب)

اإلنتاج
 - 37مادة إندرين أعدها وطورها ج .هاميان وشركاه ،فأعطى تصرحيها إىل شركة شيل الكيميائية الدولية
وطورهتا شركة فيلسيكول الكيميائية يف الواليات املتحدة األمريكية حىت سنة  .1991وتوقفت شركة شيل عن
تصنيع املادة الكيميائية يف سنة  .1982وترد مادة إندرين يف املرفق ألف باتفاقية استكهومل (”اإلزالة“) ،ويف
إطار ذلك ال توجد إعفاءات حمددة إلنتاج هذه املادة الكيميائية.

(ج)

االستخدام
 - 38استخدمت مادة إندرين أوالً كمبيد للحشرات ،وللحشرات القادمة وكمبيد للطيور ملكافحة القصملة
والفئران وجرذان املاء واجلنادب والدودة الثاقبة (القادحة) وغريها من اآلفات بشأن القطن وقصب السكر والتبغ
وأشجار التفاح واحلبوب .واستخدم أيضاً كمبيد للحشرات يف أماكن سكن الطيور بيد أنه مل يستخدم بشكل
موسع للوقاية من النمل أو االستعماالت األخرى يف املناطق احلضرية ،رغم أوجه تشاهبه الكيميائية الكثرية مع
َّ
إلدرين ودلدرين .وكانت مسية اإلندرين ألسراب الطيور اجلارحة غري املستهدفة وللطيور املهاجرة أحد األسباب
الرئيسية ملاذا جرى إلغاء استخدامه كعامل مبيد لآلفات يف الواليات املتحدة األمريكية ( Blusوآخرون،
 .)1989وال توجد إعفاءات حمددة الستخدام املادة الكيميائية مبوجب اتفاقية استكهومل.
 - 39واشتملت الصيغ الرتكيبية ملادة إندرين على تركيزات قابلة لالستحالب ،ومساحيق مبللة وأتربة ناعمة
وحبيبات.

(د)

النفايات
 - 40ميكن أن توجد نفايات إندرين يف:
(أ)

خمزونات مبيدات اآلفات املهملة؛
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(ب)
وصهاريج التخزين؛

املعدات امللوثة مثل الرفوف ومضخات الرش واخلراطيم وأدوات مواد الوقاية الشخصية

(ج)

مواد التغليف امللوثة مثل الرباميل الصغرية واألكياس والزجاجات؛

(د)

الرتبة امللوثة والرتسبات (اليونيب2002 ،د)؛

(هر)

مبيدات اآلفات املطمورة.

 - 6سباعي الكلور
(أ)

الوصف
الشكل  :6الصيغة الرتكيبية لسباعي الكلور

 - 41سباعي الكلور النقي (الرقم يف سجل املصنفات الكيميائية  )76-44-8أبيض بلوري ودرجة الذوبان
 96-95مئوية وترد يف الشكل  6أعاله الصيغة الرتكيبية لسباعي الكلور .وسباعي الكلور التقين هو عبارة عن
مادة صلبة مشعية مرنة ويرتاوح نطاق الذوبان ما بني  46و 74درجة مئوية .وهو غري قابل للذوبان تقريباًَ يف
املاء وميكن يذوب بدرجة طفيفة يف الكحول .وهو مادة ثابتة حىت درجات حرارة ترتاوح ما بني  150درجة
و 160درجة مئوية وعند التعرة للضوء ،ورطوبة اهلواء ،والقلويات واألمحاة .وهو يصعب نزع الكلورة منه
مشمع ( ATSDR, 1993; IPCS INCHEM, no year; WHO-FAO,
لكنه قابل للتحول إىل أوبكسيد مركب غري َّ
 .)1975وسباعي الكلور مبيد حشرات يثبت على اجللد ويتم بالرش وهو ليس نبايت سام يف درجات تركيزه
كمبيد حشري .وعند إطالق سباعي الكلور يف البيئة ويتعرة لألوكسجني تتكون مادة أوبكسيد سباعي
الكلور.
(ب)

اإلنتاج
 - 42كانت صاحبة براءة االخرتاع وصناعة مادة سباعي الكلور شركة  .BASF-GmbH AGويف الواليات
املتحدة األمريكية كانت مادة سباعي الكلور حىت سنة  1997تنتجها شركة فلسيكول الكيميائية ،اليت كانت
تصدرها إىل ما يزيد على  20بلداً ،وخصوصاً يف املناطق املدارية .وترد مادة سباعي الكلور يف املرفق ألف
باتفاقية استكهومل (”اإلزالة“) ،وال توجد يف إطارها أية إعفاءات حمددة إلنتاج هذه املادة الكيميائية.

(ج)

االستخدام
 - 43استخدمت مادة سباعي الكلور بشكل مكثَّف يف الفرتة من  1953حىت  1974كمعاجلة للرتبة
وللبذور حلماية الذرة ،واحلبوب الصغرية والذرة العوجية (احلنطة) من احلشرات وملكافحة النمل واملصملة ودودة
األسروع والنمل والسوس والدودة السلكية يف الرتبة املزروعة وغري املزروعة .ويف غري االستخدامات الزراعية،
استخدم سباعي الكلور أثناء نفس الفرتة الزمنية ملكافحة النمل واحلشرات املنزلية ( ATSDR, 1993; Fiedler et
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 .)al., 2000واستخدم سباعي الكلور أيضاً يف إنتاج الكلوردان .وال توجد إعفاءات حمددة الستخدام املادة
الكيميائية مبوجب اتفاقية استكهومل (انتهت فرتة اإلعفاءات السابقة).
 - 44ويشمل سباعي الكلور ذو الدرجة التقنية ليشتمل على حوايل  72يف املائة سباعي الكلور و 28يف
املائة مركبات متصلة ( 20-22يف املائة كلوردان عابر و 4يف املائة  8 -يف املائة تساعي الكلور) .وقد اشتملت
الصيغ الرتكيبية على مركزات قابلة لالستحالب ومساحيق مبللة وأتربة وحبيبات حتتوي على خمتلف تركزات املادة
النشطة ( (National Cancer Institute, 1977a; Izmerov, 1982; Worthing & Walker, 1987; FAO/WHO,
.)1989; Tomlin, 1999
(د)

النفايات
 - 45نفايات سباعي الكلور ميكن أن تتواجد يف:

التخزين؛

7
(أ)

(أ)

خمزونات مبيدات اآلفات املهملة؛

(ب)

معدات ملوثة مثل الرفوف ومضخات الرش واخلراطيم وأدوات الوقاية الشخصية وصهاريج

(ج)

مواد التغليف امللوثة مثل الرباميل الصغرية واألكياس والزجاجات؛

(د)

الرتبة امللوثة؛

(هر)

مبيدات اآلفات املطمورة.

سداسي كلور البنزين ()HCB
الوصف
الشكل  :7الصيغة الرتكيبية لسباعي كلور البنزين

 - 46سداسي كلور البنزين (الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية  )118-74-1هو مركب عطري أحادي
احللقة مكلور وفيه يتم استبدال حلقة البنزين بالكلور .والصيغة اهليكلية لسداسي كلور البنزين والصيغة الرتكيبية
لسداسي كلور البنزين ترد يف الشكل  7أعاله .وهذه املادة هي مادة جامدة بلورية وهلا نقطة إنصهار تبلغ 231
درجة مئوية أي غري قابلة للذوبان تقريباً يف املاء لكنها تذوب يف اإليثر والبنزين والكلورو فورم (.)2014 ،NTP
وهي هلا مكافئ تفريق مرتفع ما بني اإلكتانول واملاء ،وهلا ضغط خبار منخفض ،وهلا عنصر ثابت حسب قانون
هنري واحتمال اشتعال منخفض .ويوجد سداسي كلور البنزين بشكل خالص تقريباً يف املرحلة الصلبة (كما
يتوقع منه بضغط خباره) مع ارتباطه بنسبة أقل من  5يف املائة باجلزئيات يف مجيع الفصول ما عدا الشتاء حيث
تكون املستويات أقل من  10يف املائة يف االرتباط باجلزيئات (.)Cortes et al., 1998
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(ب)

اإلنتاج
 - 47استخدم سداسي كلور البنزين ألول مرة يف سنة  1945باعتباره مبيداً للفطريات .وبدأ إنتاجه يف
االخنفاة يف السبعينات مث توقف يف سنة  1986نظراً ألن كثرياً من البلدان منعت استخدامه يف الزراعة .وصار
اإلنتاج غري املقصود منه يف صناعات سداسي كلور البنزين أحد املنتجات الفرعية لصناعة املذيبات املكلورة مبا
يف ذلك اإليثيلني املشبَّع بالكلور (يُعرف أيضاً بإيثيلني رباعي الكلور) ورباعي كلوريد الكربون وإيثيلني ثالثي
الكلور .ويعترب سداسي كلور البنزين منتجاً فرعياً لصناعة كلوريد املتعدد الفينيل .وتراكمت خمزونات كبرية من
نفايات سداسي كلور البنزين اإلنتاج املرتاكم يف مجيع أحناء العامل حىت هناية الثمانينات .ويرد سداسي كلور
البنزين يف املرفق ألف باتفاقية استكهومل (”اإلزالة“) ،ويف إطاره ال توجد إعفاءات حمددة إلنتاج املادة الكيميائية
(انتهت فرتة اإلعفاءات السابقة).

(ج)

االستخدام
 - 48من الناحية الزمنية ،فإن االستخدام الرئيسي لسداسي كلور البنزين كمبيد لآلفات كان يستخدم كمبيد
للفطريات .وكان يستخدم يف أحناء العامل كمبيد للفطريات الزراعية منذ أوائل القرن العشرين ،وخصوصاً كوسيلة
لتهيئة البذور وملنع األمراة الفطرية يف احلبوب وغريه من احملاصيل امليدانية .وكان استخدامه على نطاق واسع
بشكل خاص يف اال حتاد السوفيايت السابق ،مما أدى إىل زيادة الشواغل البيئية اهلامة املرتبطة باملادة الكيميائية يف
بلدان تلك املنطقة .وتوقفت استخدامات مبيدات اآلفات بشكل فعال يف معظم البلدان حيث بدأ التخفيض
يف السبعينات وأدى إىل ما يقرب من التخلص التدرجيي التام يف أوائل التسعينات .وال توجد إعفاءات حمددة
الستخدام املادة الكيميائية مبوجب اتفاقية استكهومل (انتهت فرتة اإلعفاءات السابقة).
 - 49وتشمل الصيغ الرتكيبية لسداسي كلور البنزين الرتاب الناعم ملنع اهلجمات الفطرية احملتوية على -10
 40يف املائة من سداسي كلور البنزين املختلطة غالباً بعوامل وقاية للبذور ،وخصوصاً لليندان ( 1.0- 0.5يف
املائة) ،ملنع هجمات احلشرات على البذور املخزونة.
 - 50وتشمل االستخدامات األخرى ما يلي:
بصفة مواد وسيطة كيميائية يف تكون ثيوفينول مخاسي الكلور املساعد املطاطي وباعتباره
(أ)
عامل هضم يف إنتاج النيرتوز ومطاط االستريين لالستخدام يف إطارات املركبات ،وإنتاج الفينول اخلماسي الكلور
وإنتاج مركبات الكربون الفلورية العطرية .ويعتقد أن هذه االستعماالت الوسيطة الكيميائية قد توقفت يف معظم
البلدان (بيلي)2001 ،؛
(ب) استعماالت هنائية ذات قدرة على االنتشار كمادة غري مبيدة لآلفات ،مبا يف ذلك حفظ
األخشاب وتشريب الورق للتحكم يف املسامية يف صناعة إلكرتودات من الغرافيت ،ويف صناعة األلومونيوم
ومنتجات الصواريخ النارية العسكرية ،مبا يف ذلك الطلقات الكاشفة واأللعاب النارية ( .)CLEEN, 2012وقد
توقفت هذه االستخدامات كلية تقريباً واملرجع الوحيد املوجود لالستعماالت النهائية منذ  2000يتصل
باملنتجات اخلاصة بالصواريخ النارية واملولدة للدخان يف االحتاد الروسي (.)Shekhovtsov, 2002

(د)

النفايات
 - 51ميكن أن توجد نفايات سداسي كلور البنزين يف:
(أ)
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التخزين؛

(ب)

املعدات امللوثة مثل الرفوف ،مضخات الرش ،واخلراطيم ،ومواد الوقاية الشخصية وصهاريج

(ج)

مواد التغليف امللوثة مثل الرباميل واحلقائب والزجاجات؛

(د)

أنواع الرتبة امللوثة؛

(هر)

مبيدات اآلفات املطمورة.

 - 52ميكن أن توجد نفاية سداسي كلور البنزين كمادة كيميائية صناعية يف:
خمزونات من نفايات إنتاج سداسي كلور البنزين من مرافق صناعة كلوريد املتعددة الفينيل
(أ)
إما كحزم أو مقادير مطمورة حتت األرة؛
(ب) اجلوامد ،أو احلمأة أو املزيج املعلق واحملاليل احملتوية على تركيزات كبرية من سداسي كلور
البنزين (عادة أكرب من  1000مغ/كغم) من عمليات اإلنتاج؛
(ج) اجلوامد ،احلمأة ،أو مزيج معلق ،وحماليل حتتوي على تركيزات قليلة أو مقادير نذرة من
سداسي كلور البنزين (عادة أقل من  50مغ/كغ) ،على سبيل املثال الرتبة امللوثة يف املناطق القريبة من خمزونات
سداسي كلور البنزين أو من العمليات اليت أنتجت سداسي كلور البنزين إما بشكل مقصود أو بكميات ذات
شأن كمنتج فرعي غري مقصود.
اخلشب امللوث ،واملواد الورقية والبالستيكية امللوثة وفيها كان يستخدم سداسي كلور البنزين
(د)
كمادة للنقع أو كمادة إضافية؛
(هر)
(و)
العسكري.

أقطاب الكرافيت القدمية أو من بعض عمليات إلكرتوليتية مهملة؛
منتجات صناعة الصواريخ النارية ومنتجات توليد الدخان أو معدات ذات أصل مدين أو

()12

 - 8سداسي كلور البيوتادين
(أ)

الوصف
الشكل  :8الصيغة الرتكيبية لسداسي كلور البيوتادين

 - 53سداسي كلور البيوتادين (رقم يف سجل املستخلصات الكيميائية  )87-68-3عبارة عن مركب أليفايت
مهلجن وترد الصيغة الرتكيبية هلذا املركب أعاله يف الشكل  .8وهو سائل شفاف وله رائحة غري نفاذة .وهذا
__________

( )12فيما يتعلق بسداسري كلرور البيوترادين املسرتخدم ألغرراة أخررى غرري مبيردات اآلفرات ،انظرر املبرادئ التوجيهيرة التقنيرة بشرأن
املكونة من سداسي كلور البيوتادين احملتوية عليه أو امللوثة به (اليونيب2017 ،أ).
اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات َّ
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املركب ال يذوب يف املاء وهو أكثر كثافة من املاء .وهو ليس متطايراً بشدة أو قابالً لالشتعال بشدة( .الوكالة
االحتادية للمواد السامة وسجل األمراة .)1994 ،واملرتادفات ملركب سداسي كلور البيوتادين تشمل بريكلور
البيوتادين؛ ( 1,1,2,3,4,4وكالة محاية البيئة األمريكية.)2003 ،
(ب)

اإلنتاج
 - 54جرى إنتاج سداسي كلور البيوتادين عن قصد وكمنتج فرعي غري مقصود ،وأساساً أثناء صنع املواد
الكيميائية املكلورة .كما طُرح يف السوق لالستخدامات التجارية لسداسي كلور البيوتادين املنتج بشكل غري
مقصود.
 - 55وقد جرى إعداد سداسي كلور البيوتادين ألول مرة يف سنة  1877بكلورة أكسيد اهلكسيل (الوكالة
الدولية لبحوث السرطان) .وقد توقف اإلنتاج التجاري يف أوروبا أوالً يف أواخر سبعينات القرن املاضي ويف
اليابان يف الثمانيات من ذلك القرن .ووردت بالتقارير أمساء ُتارية أخرى :دولني  -بور؛  ،C-46و، UN2279
 .)Lecloux, 2004( GP-40-66:120ومل حيدث أبداً أن مت يف الواليات املتحدة األمريكية أو كندا صناعة سداسي
كلور البيوتادين كمنتج ُتاري (وكالة محاية البيئة األمريكية ،2003 ،فان دير هوننغ ،2007 ،كندا.)2013 ،
ومع ذلك ،ال ميكن استبعاد احتمال إنتاج مقصود للكمية الباقية (خصوصاً بكميات أقل من احلدود املتعلقة
مبقادير اإلنتاج الكبري يف مناطق أخرى ( .)UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.2وال توجد مصادر طبيعية
لسداسي كلور البيوتادين يف البيئة (وزارة البيئة ،كندا.)2000 ،
 - 56ومرَّكب سداسي كلور البيوتادين ُمدرج يف املرفق ألف باتفاقية استكهومل (”اإلزالة“) وال تندرج يف
إطاره إعفاءات حمددة إلنتاج املادة الكيميائية.

(ج) االستخدام
 - 57ال تتوافر معلومات كثرية عن استخدام مبيدات اآلفات من سداسي كلور البيوتادين .وقد استخدم
كمبيد للفطر ومحاية البذور أو للتبخري كمطهر ملبيد احلشرات ضد اآلفة الطفيلية يف فيلوكسريا يف مزارع الكروم
على األقل يف االحتاد السوفيايت السابق  800-600طن يف السنة يف منتصف السبعينات (معدل االستخدام
 350-100كغ/هكتار) ،ويف فرنسا وإيطاليا واليونان وإسبانيا واألرجنتني (الوكالة الدولية لبحوث السرطان،
 ،Lecloux, 2004 ،1979الوكالة األملانية االحتادية حلماية البيئة ،2015 ،فان دير هوننغ .)2007 ،وكان
استخدام هذا املركب املبخر للتطهري يف فرنسا بشكل كثيف وتوقف استخدامه يف سنة ( 2003املفوضية
األوروبية .)2011 ،ومن غري الواضح ما إذا كان سداسي كلور البيوتادين ما زال يستخدم كمنتج حلماية
النباتات يف أي مكان ،لكن استخدامه واسع االنتشار ولكن مل يعد استخدامه واسع االنتشار ( Lecloux,
.)2004
 - 58ال توجد إعفاءات حمددة الستخدام املادة الكيميائية مبقتضى اتفاقية استكهومل.
(د)

النفايات
 - 59ميكن وجود نفايات مبيدات اآلفات يف سداسي كلور البيوتادين فيما يلي:

التخزين؛
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(ج)

مواد التعبئة امللوثة مثل الرباميل واحلقائب والزجاجات؛

(د)

الرتبة امللوثة والرتسبات ومحأة اجملاري؛

(هر)

مبيدات اآلفات املطمورة؛

9

ليندان وألفا وبيتا سداسي كلور الهكسان الحلقي

(أ)

الوصف
الشكل  :9الصيغ الرتكيبية ملادة ليندان (غاما  -سداسي كلور اهلكسان ،ألفا  -سداسي كلور اهلكسان احللقي
وبيتا  -سداسي كلور اهلكسان احللقي)
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 - 60ليندان (الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية  )58-89-9هو االسم الشائع أليزومر غاما  -سداسي
كلور اهلكسان احللقي .وسداسي كلور اهلكسان احللقي التقين هو مزيج أيزومري حيتوي أساساً على مخسة
أشكال وهي ألفا وبيتا وغاما ودلتا وإبسيلون سداسي كلور اهلكسان احللقي .ويُعرف ليندان أيضاً بأنه
غاماكسني وغامالني ويُعرف باخلطأ بأنه سادس كلوريد البنزين .وليندان هو مسحوق بلوري أبيض سام وله
رائحة عفنة قليالً ،وامسه يف سجل االحتاد الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقية هو ،3 ،2 ،1ر -6 ،5 ،4
سداسي كلور اهلكسان احللقي(.)13
 - 61وحيتوي ليندان أيضاً على ألفا  -سداسي كلور اهلكسان احللقي (الرقم يف سجل املستخلصات
الكيميائية  )319-84-6وبيتا (الرقم  )319-85-7ومها ينتجان كمنتج فرعي غري مقصود وليس هلما خواص مبيد
احلشرات .ويصدر عن كل طن منتج من ليندان حوايل  10-6أطنان من أيزومرات أخرى تشمل ألفا وبيتا-
__________

( )13تقرير مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة عن أعمال اجتماعه الرابع ،جنيف 8-4 ،أيار/مرايو
.2009
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سداسي كلور اهلكسان احللقي .وتفتقد اخلواص خصائصه كمبيد للحشرات ،وهو منتجات فرعية لليندان إلنتاج
ليندان.
 - 62والصيغ الرتكيبية لليندان ،ألفا  -سداسي كلور اهلكسان احللقي ،وبيتا  -سداسي كلور اهلكسان ترد
يف الشكل  8أعاله .وختتلف األيزومرات فيما يتعلق بالتوجه احليزي لذرات اهليدروجني والكلور على ذرات
الكربون ( )IPCS, 1991ويعترب النشاط البيولوجي لأليزومرات املختلطة أكثر وضوحاً بوجود دلتا  -سداسي كلور
اهلكسان احللقي املتسم بقوة تسمم اخلاليا ،وهذا أساساً من خالل استجالب خنرة اخللية التوتية ( Sweet et al.,
.)1998
(ب)

اإلنتاج
 - 63طريقة اإلنتاج الصناعي لسداسي كلور اهلكسان احللقي ُسجلت ألول مرة يف سنة  .1940وحيتوي
سداسي كلور اهلكسان احللقي من الدرجة التقنية من  10إىل  15يف املائة من ليندان ،وكذلك أشكال سداسي
كلور اهلكسان احللقي  -ألفا وبيتا ودلتا وإبسيلون ،اليت تُنتج بشكل غري مقصود كمنتجات فرعية يف عملية
التصنيع .وُمتثل أشكال سداسي كلور اهلكسان احللقي  -ألفا وبيتا عادة  70-65يف املائة و 10-7يف املائة
على التوايل من سداسي كلور اهلكسان احللقي أثناء الرتكيب األصطناعي .وكانت احلاصلة على براءة االخرتاع
األصلي والصانعة لسداسي كلور اهلكسان احللقي هي شركة صناعة املواد الكيميائية اإلمربيالية (اململكة
املتحدة) .وتوقف اإلنتاج حوايل سنة  .2007وترد مادة ليندان وأيزامراهتا ذات الصلة ألفا وبيتا  -سداسي كلور
اهلكسان احللقي يف املرفق ألف باتفاقية استكهومل (”اإلزالة“) ،ويف إطارها ال توجد إعفاءات حمددة لإلنتاج
فيما يتعلق بأ ٍي من القيود الثالثة.

(ج)

االستخدام
 - 64استخدمت مادة ليندان ملعاجلة احملاصيل الغذائية ومنتجات احلراجة ،وكعالج للبذور وكمعاجلة للرتبة.
وكانت ليندان تستخدم كمبيد للحشرات يف أشجار الفاكهة واخلضروات وحماصيل الغابات ،وأماكن احليوانات
واملاشية .ومع إدراج ليندان الذي دخل حيز النفاذ يف  26آب/أغسطس  ،2010جرى إعفاء بعض
االستخدامات ملدة مخس سنوات إضافية ،أي كنوع من املستحضر الصيدالين لصحة اإلنسان من أجل معاجلة
قمل الرأس واجلرب كعالج فرعي ٍ
ثان .وانتهى موعد اإلعفاء احملدَّد يف  26آب/أغسطس  2015بالنسبة هلؤالء
األطراف الذين دخل التعديل على املرفق ألف بإدراج ليندان حيز النفاذ يف  26آب/أغسطس  .2010ويف
أيار/مايو  ،2017تعترب الصني( )14الطرف الوحيد الذي سجل إعفاءً حمدَّداً فيما يتعلق باستخدام ليندان.
وسوف ينتهي موعد التسجيل فيما يتعلق بالصني يف  26آذار/مارس  2019ما مل مينح مؤمتر األطراف متديداً
عمالً بالفقرة  7من املادة  4والعملية املنقحة للقيود املدخلة يف سجل اإلعفاءات احملددة( .)15وفيما يتعلق
بإيزومراته ألفا  -سداسي كلور اهلكسان احللقي وبيتا  -سداسي كلور اهلكسان احللقي ،ال توجد إعفاءات
حمددة لالستخدام.
__________

( )14قر رردَّمت الصر ررني إعالن ر راً وفق ر راً للفقر رررة  4مر ررن املر ررادة  25وأودعر ررت صر رركها اخلر رراص بالتصر ررديق علر ررى التعر ررديل يف  26كر ررانون
األول/ديسررمرب  . 2013ونتيجررة هلررذا دخررل التعررديل علررى املرفررق ألررف بررإدراج لينرردان حيررز التنفيررذ فيمررا يتعلررق بالصررني يف 26
آذر/مارس .2014
(. )15انظر احلاشية .5
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 - 65ورمبا توجد مادة ليندان يف صيغ تشكيلية مع طائفة من مبيدات أخرى للطحالب ومبيدات احلشرات
وكانت متوافرة كمزيد معلق من مبيدات الفطريات ومبيدات احلشرات .وكان متوافراً كمزيج معلق ،وكرتكيز قابل
لالستحالب ،وكمادة يتم التدخني هبا للتطهري ،وملعاجلة البذور ،وكمسحوق قابل للبلل ومسحوق ناعم ،وحبجم
أقل ضخامة وبسوائل حجمها أقل (.)Hauzenberg, I.et al., 1990
 - 66وقد حدثت أيزومرات ألفا  -سداسي كلور اهلكسان احللقي وبيتا  -سداسي كلور اهلكسان احللقي
كمنتجات فرعية يف تصنيع ليندان.
(د)

النفايات
 - 67ميكن أن توجد نفايات سداسي كلور اهلكسان احللقي والصيغ الرتكيبية لسداسي كلور اهلكسان
احللقي يف:

التخزين؛

(أ)

خمزونات مبيدات اآلفات املهملة؛

(ب)

املعدات امللوثة مثل الرفوف ،ومضخات الرش واخلراطيم ومواد الوقاية الشخصية ،وصهاريج

(ج)

مواد التعبئة امللوثة مثل الرباميل واحلقائب والزجاجات؛

(د)

الرتبة امللوثة والرتسبات؛

(هر)

مبيدات اآلفات املطمورة؛

خمزونات نفايات اإلنتاج ،فإنتاج ليندان أنشأ مقادير ضخمة من النفايات احملتوية على
(و)
أيزومرات أخرى من سداسي كلور اهلكسان احللقي مبا يف ذلك أيزومرات ألفا وبيتا .وكانت الكمية اإلمجالية
للنفايات مثانية أضعاف ناتج ليندان.
10

الميركس

(أ)

الوصف
الشكل  :10الصيغة الرتكيبية للمريكس

 -68املريكس (الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية  )2385-85-5وهو مادة بلورية بيضاء .وهي هلا نقطة
انصهار عند  485درجة مئوية ومن مث فهي مقاومة للحريق .وترد الصيغة الرتكيبية للمريكس يف الشكل 10
أعاله .واملريكس هو مادة قابلة للذوبان يف عدة مذيبات عضوية ،مبا يف ذلك رابع هيدروالفيوران ( 30يف املائة)
وثاين كربيتيد الكربون ( 18يف املائة) ،والكلورفورم ( 17يف املائة) والبنزين ( 12يف املائة) ،بيد أنه غري قابل
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للذوبان تقريباً يف املاء .ويعترب املريكس ثابت للغاية أي مقاوم لالحنالل( .)16فهو ال يتفاعل مع هيدروكلوريد
الكربيت أو النيرتيك أو أية أمحاة شائعة أخرى وغري متفاعل مع القاعديات والكلورين واألوزون .ويف البيئة،
هو يتحلل إىل مريكس ضوئي عندما يتعرة لضوء الشمس (.)ATSDR, 1995; IPCS, 1997; EPA, 2000b
(ب) اإلنتاج
 - 69بدأ إنتاج املريكس يف الواليات املتحدة األمريكية يف سنة  1955وتوقف يف ذلك البلد يف سنة
 1978بعد أن ُمنعت هذه املادة الكيميائية .واستمر إنتاج واستخدام هذه املادة يف مناطق أخرى من العامل،
مع ذلك ،ويرد املريكس يف املرفق ألف باتفاقية استكهومل (”اإلزالة“) ،ويف إطاره ال توجد إعفاءات حمددة إلنتاج
املادة الكيميائية (انقضت مدد اإلعفاءات السابقة).
(ج)

االستخدام
 - 70مل يكن املريكس شائعاً استخدامه يف الستينات كمبيد حشري ملكافحة النمل القارص الوافد يف تسع
واليات جنوبية من الواليات املتحدة األمريكية .واختري املريكس يف برامج احلرائق واإلزالة بسبب فعاليته
وانتقائيته .وقد طُبق أساساً يف اهلواء عند تركيزات بلغت  0.5- 0.3يف املائة .ومع ذلك فإن االستعماالت
اهلوائية للمريكس حل حملها استعماالت على اهلضاب وذلك ألن االشتباه يف مسيتها ألنواع الكائنات يف
املصبات اخلليجية وبسبب اهلدف من برامج مكافحة النمل جرى تعديله من اإلزالة إىل املكافحة االنتقائية.
واستخدم املريكس أيضاً ملكافحة النمل قاطع األوراق يف أمريكا اجلنوبية ،والنمل األبيض آكل احملاصيل يف أفريقيا
اجلنوبية ،والبق الدقيقي يف األناناس يف هواي والنمل الذي يصيب احملاصيل الغربية والدبابري الصفراء املشرتكة يف
الواليات املتحدة األمريكية .سواء مجيع املنتجات ومت إلغاء مجيع املنتجات احملتوية على املريكس بشكل فعلي يف
الواليات املتحدة األمريكية يف كانون األول/ديسمرب  ،1977لكن االستعماالت اجلبلية املنتقاة ُمسح هبا حىت
حزيران/يونيه  ،1978عندما فرة حظر على املنتج يف ذلك البلد باستثناء هواي ،حيث ُمسح باستخدامه على
أشجار األناناس باستمرار حىت استنفاد الكميات املتوافرة .وقامت بلدان أخرى كثرية بعد ذلك مبنع املادة
الكيميائية .اسرتاليا أدخلت استخدام املادة يف سنة  .)APVMA, 2006( 2007وال توجد إعفاءات حمددة
الستخدام املادة الكيميائية (انقضت فرتات اإلعفاءات السابقة) فيما يتعلق باملريكس مبقتضى اتفاقية استكهومل.

(د)

النفايات
 - 71ميكن وجود نفايات املريكس فيما يلي:

التخزين؛

(أ)

املخزونات من مبيدات اآلفات املهملة؛

(ب)

املعدات امللوثة مثل الرفوف ومضخات الرش واخلراطيم وأدوات الوقاية الشخصية وصهاريج

(ج)

مواد التغليف امللوثة مثل الرباميل الصغرية واألكياس والزجاجات؛

(د)

الرتبة امللوثة ،والرتسبات؛

(هر)

مبيدات اآلفات املطمورة.

__________

(.Kaiser KLE, Pesticide Report: The rise and fall of Mirex. Environ. Sci. Technol. 1978, 12(5), 520-528 )16
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11

خماسي كلور البنزين

(أ)

الوصف
الشكل  :11الصيغة الرتكيبية خلماسي كلور البنزين

 - 72مخاسي كلور البنزين (رقم يف سجل املستخلصات الكيميائية  )608-93-5ينتمي إىل جمموعة مركبات
كلور البنزين .والصيغة الرتكيبية خلماسي كلور البنزين ترد يف الشكل  11أعاله .وقد استخدم مخاسي كلور
البنزين كمبيد لآلفات يف املاضي وليس من الواضح ما إذا كان هذا االستخدام قد استمر .وميكن أن يتواجد
مخاسي كلور البنزين كمادة غري نقية يف بعض املذيبات العضوية الكلورية ومبيدات اآلفات ،مبا يف ذلك مخاسي
كلور النيرتوبنزين (الكوينتوزين) ،وكلوبرياليد ،وأترازين ،وكلوروثالونيل ،ودكتال ،وليندان ،ومخاسي كلور الفينول،
وبيكلوران ،ومسازين ،وهو يستخدم كمنتج وسيط لصناعة مخاسي كلور نيرتوبنزين كمبيد لآلفات (يشار إليه فيما
بعد باسم ”كوينتوزين“) .وتُعترب الشوائب وامللوثات أهنا تنتج بشكل غري مقصود ،وهلذا ينبغي لألطراف أن
تلتمس التوجيهات بشأن استخدامها السليم بيئياً يف املبادئ التوجيهية التقنية للملوثات العضوية الثابتة غري
املقصودة (اليونيب.)2017 ،
(ب) اإلنتاج
 - 73يستخدم مخاسي كلور البنزين لصنع كوينتوزين مبيد الفطريات .وقد توقف إنتاج مخاسي كلور البنزين
يف التسعينات.
 - 74ومل يعد مخاسي كلور البنزين ينتج بشكل ُتاري يف الدول األعضاء يف األمم املتحدة .وقد قامت
كربيات اجلهات املسؤولة يف الواليات املتحدة األمريكية واجلهات الصانعة األوروبية ملادة الكوينتوزين بتغيري
عملية صناعتها إلزالة استخدام أو للقضاء على استخدام مخاسي كلور البنزين .وقد توقف استخدام الكوينتوزين
يف معظم الدول األعضاء يف جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا .ويرد مخاسي كلور البنزين يف املرفق ألف
باتفاقية استكهومل (”اإلزالة“) ،ويف إطاره ال توجد إعفاءات حمدَّدة إلنتاج املادة الكيميائية.
 - 75وتعترب احلالة فيما يتعلق باإلنتاج يف بلدان أخرى غري واضحة .فقد ذكرت كندا أن مخاسي كلور
البنزين ال يُنتج يف البلد لكنه موجود كمادة شائبة غري نقية يف كوينتوزين مبيد الفطريات ويف عدة مبيدات
حشائش أخرى ومبيدات آفات ومبيدات فطريات حالياً يف االستخدام يف كندا .وقد ذكرت الواليات املتحدة
األمريكية أن مخاسي كلور البنزين كان يستخدم من قبل يف إنتاج الكوينتوزين ،بيد أنه ال تتوافر معلومات عن
اإلنتاج احلايل للكوينتوزين يف الواليات املتحدة األمريكية.
(ج)

االستخدام
 - 76يوجد مخاسي كلور البنزين حالياً كمادة غري نقية يف مبيدات اآلفات التجارية اليت ال تزال تستخدم يف
أوروبا وكندا والواليات املتحدة األمريكية ،ومن غري الواضح ما إذا كانت تستخدم كمبيد آفات يف أجزاء أخرى
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من العامل .وال توجد إعفاءات حمدَّدة الستخدام املادة الكيميائية مبوجب اتفاقية استكهومل فيما يتعلق هبذه
املادة.
(د)

النفايات
 - 77ميكن وجود نفايات مخاسي كلور البنزين يف:

التخزين؛

(أ)

خمزونات مبيدات اآلفات املهملة.

(ب)

املعدات امللوثة مثل الرفوف ومضخات الرش واخلراطيم ومواد الوقاية الشخصية وصهاريج

(ج)

مواد التعبئة امللوثة مثل الرباميل واحلقائب والزجاجات؛

(د)

الرتبة امللوثة والرتسبات ومحأة اجملاري؛

(هر)

مبيدات اآلفات املطمورة.

12

خماسي كلور الفينول وأمالحه

(أ)

الوصف
الشكل  :12الصيغ الرتكيبية خلماسي كلور الفينول وأمالح الصوديوم منه

خماسي كلور الفينول

خماسي كلورفينات الصوديوم

 - 78مخاسي كلور الفينول هو هيدرو كربون عطري مكلور من أسرة كلور الفينول ،ويتألف من حلقة بنزين
مكلور وجمموعة هيدروكسيل .وترد يف الشكل  12أعاله الصيغتان الرتكيبيتان خلماسي كلور الفينول وأمالحه
مخاسي كلورفينات الصوديوم .ويشمل مخاسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته مخاسي كلور الفينول (الرقم يف
سجل املستخلصات الكيميائية  ،)87-86-5ومخاسي كلورفينات الصوديوم (الرقم يف سجل املستخلصات
الكيميائية  131-52-2و ( 27735-64-4أحادي اهليدرات (مونو هيدرات) ) ولورات مخاسي كلور الفينيل (الرقم
يف سجل املستخلصات الكيميائية  )3772-94-9عند النظر فيه مع ناتج حتوهلا مخاسي كلور األنيزول (الرقم يف
سجل املستخلصات الكيميائية  )1825-21-4وفقاً للمقرر ا س  13/7 -الذي اختذه مؤمتر األطراف يف اتفاقية
استكهومل .وليس السرتلورات مخاسي كلور الفينول استخدام يف مبيد اآلفات ،وهلذا هو ليس مشموالً يف هذا
املقام.
 - 79واملادة الصناعية من مخاسي كلور الفينول تتألف من بلورات ذات لون بين أصفر فاتح متيل إىل
األبيض ،وهي متطايرة نسبياً .وعادة ما ميثل مخاسي كلور الفينول من الرتبة الصناعية حنو  80يف املائة من النقاء
(معهد احلماية البيئية .)2008 ،وتتألف الرتبة الصناعية من صيغة مخاسي كلور الفينول املستخدمة حالياً يف
كندا من  86يف املائة مخاسي كلور الفينول و 10يف املائة من كلور فينوالت أخرى ومركبات ذات صلة و 4يف
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املائة مركبات غري فعالة (كندا .)2013 ،وتوافر مخاسي كلور الفينول ومخاسي كلورفينات الصوديوم يف شكل
كتل صلبة أو قشور أو حبيبات أو مسحوق أو سائل قابل للتخفيف (،)UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.3
وكالة البيئة االحتادية األملانية.2015 ،
(ب) اإلنتاج
 - 80وردت أمهية ُتارية هلذا منذ اخلمسينات والستينات (البيئة الكندية ،2013 ،وكالة احلماية البيئية
السويدية ، USWAG, 2008 ،2009 ،كيتونن .)1990 ،ومنذ ذلك الوقت ،جرى تقييد االستخدام يف كثري
من البلدان ويُعترب اإلنتاج أقل بكثري (.)UNEP/POPS/POPRC.10/10/Add.1
 - 81وجيري حالياً تصنيع مخاسي كلور الفينول على األقل يف املكسيك وتتم صيغته الرتكيبية يف الواليات
املتحدة األمريكية .ويوجد النصيب الرئيسي لسوق مخاسي كلور الفينول واستخدامه يف أمريكا الشمالية
( .)UNEP/POPS/POPRC.10/10/Add.1وأنتج مخاسي كلورفينات الصوديوم يف اهلند ( .)ICC, 2014وقد أُنتج
مخاسي كلور الفينول أو مخاسي كلورفينات الصوديوم قبل ذلك على األقل يف الربازيل والصني وتشيكوسلوفاكيا
سابقاً والدامنرك وفرنسا وأملانيا وهولندا وإسبانيا وسويسرا واحتاد اجلمهوريات السوفياتية االشرتاكية السابق
واململكة املتحدة .ويف جمموعة االحتاد األورويب  10 -توقف اإلنتاج يف سنة  .1992وأنتجت الصني مخاسي
كلور الفينول على األقل حىت سنة  ،)Zheng et al. 2012( 2003ولكن مل يعد قائماً بعد ذلك يف سنة 2014
(الصني.)2014 ،
 - 82وحيتوي املرفق ألف باتفاقية استكهومل على إعفاء حمدَّد إلنتاج املادة الكيميائية بالنسبة لألطراف
املسجلة يف سجل اإلعفاءات احملددة ،من أجل االستخدام يف أعمدة املرافق واألعمدة املتصالبة.
(ج)

االستخدام
 - 83استخدم مخاسي كلور الفينول كمبيد لآلفات كمبيد أعشاب عام قبل ظهور النبات ملكافحة
األعشاب الربية وكمسقط لألوراق ومبيد للطحالب وكعامل ُتفيف قبل جين احملصول ،ومبيد للبكرتيا ومبيد
للحشرات ومبيد للرخويات والنمل األبيض .وتستخدم الصني مخاسي كلور الفينول وأمالحه مخاسي كلورفينات
الصوديوم أساساً لقتل احللزونيات اليت حتوي الطفيليات املثقوبة؛ وحنو  60يف املائة من اإلنتاج الوطين كان
يستعمل هلذا الغرة ( .)Zheng et al., 2012ويشمل االستخدام غري الزراعي استخدامات على طول خنادق
الصرف وطرق املركبات وصفوف األسوار ( .)EXTOXNETويف الواليات املتحدة األمريكية ،ال ُميثِّل استعمال
مخاسي كلور الفينول يف املنازل كمبيد لآلفات (ومبيد لألعشاب) سوى  3يف املائة من استهالكه يف السبعينات
( .)ATDSR 2001ويف االحتاد السوفيايت السابق ،استعمل بشكل عشوائي مخاسي كلور الفينول كمبيد
لألعشاب وكعامل ُتفيف يف مزارع القطن (منظمة الصحة العاملية.)1978 ،

(د)

النفايات
 - 84ميكن وجود مبيدات اآلفات اليت حتوي مخاسي كلور الفينول ومخاسي كلورفينات الصوديوم يف:

التخزين؛

(أ)

خمزونات مبيدات اآلفات املهملة؛

(ب)

املعدات امللوثة مثل الرفوف ومضخات الرش واخلراطيم وأدوات الوقاية الشخصية وصهاريج

(ج)

مواد التعبئة امللوثة مثل الرباميل واحلقائب والزجاجات؛
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(د)

الرتبة امللوثة والرتسبات ومحأة اجملاري واملياه؛

(هر)

مبيدات اآلفات املطمورة.

13

حامض السلفونيك البيرفلوروكتاني وأمالحه

(أ)

الوصف
الشكل  :13الصيغة الرتكيبية حلامض السلفونيك البريفلوروكتاين

 - 85حامض السلفونيك البريفلوروكتاين هو عضو يف أسرة أكرب تضم مواد البريفلورو الكيل (اليونيدو،
 )2009واليت تشملها املبادئ التوجيهية التقنية حلامض السلفونيك البريفلوروكتاين (اليونيب .)2015 ،وترد
الصيغة الرتكيبية حلامض السلونيك البريفلوروكتاين يف الشكل  13أعاله..
 - 86ن  -إيثيل السلفوناميد البريفلوروكتاين (سلفلوراميد :الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية
 )50-2يستخدم كمادة فاعلة سطحية وكمكون فعال يف طعوم النمل ملكافحة النمل القارة والنمل األبيض يف
بلدان كثرية يف أمريكا اجلنوبية وكذلك ملكافحة النمل األمحر والنمل األبيض .وبينما مل يُدرج سلفلوراميد ذاته يف
اتفاقية استكهومل كملوث عضوي ثابت ،تتحلل نسبة  10يف املائة ليصبح حامض سلفونيك بريفلوروكتاين ،وميثل
استخدام سلفلوراميد إطالقاً مباشراً هلذا احلامض يف البيئة ()UNEP/POPS/POPRC.12/INF/15/Rev.1
فاستخدام السلفلوراميد كمادة فعالة سطحية مبيد لآلفات هو املشمول فقط يف املبادئ التوجيهية احلالية .إضافة
إىل ذلك ،يستخدم من وجهة تارخيية ملح الليثيوم يف حامض السلفونيك البريفلوروكتاين (الرقم يف سجل
املستخلصات الكيميائية  ،29457-72-5أمساء ُتارية سلفوتني ،ريد ت يف ك) يف تشكيل مواضع طعم صيد
الدبور والنحلة اللساعة (وكالة محاية البيئة األمريكية.)1999 ،
4151-

 - 87وميكن أيضاً استخدام املواد ذات الفاعلة السطحية الفلورية كمواد سطحية ”خاملة“ (كمواد تعزيز)
يف منتجات مبيدات اآلفات .وميكن استخدامها كعوامل مساعدة يف الصياغات الرتكيبية ملبيدات اآلفات.
وتوجد مادتان تتصالن حبامض السلفونيك البريفلوروكتاين ،ومها بوتاسيوم ن -إيثيل  -ن -
3-

and

)2991-51-7

No.

(CAS

glycinate

]sulfonyl

)[(heptadecafluorooctyl

( ،[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]-N,N,N-trimethyl 1- propanaminium iodideالرقم يف سجل
املستخلصات الكيميائية  ،)1652-63-7وقد متت املوافقة عليها يف الصياغات الرتكيبية ملبيدات اآلفات يف
الواليات املتحدة األمريكية .وللمادتني الكيميائيتني استخدامات أخرى كعوامل تنظيف( .)17واستخدمت
مشتقات حامض السلفونيك البريفلوروكتاين يف مبيدات اآلفات ألهنا كانت تعترب خاملة إىل حد ما وغري سامة
(اليونيدو.)2012 ،
__________

()17
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(ب) اإلنتاج
 - 88وما زال يُنتج حامض السلفونيك البريفلوروكتاين وأمالحه وفلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين ألغراة
مقبولة وإلعفاءات جرت املطالبة هبا يف إطار اتفاقية استكهومل من أجل استخدامات حمددة مثل طعوم احلشرات
ومكافحة النمل القارة (الربازيل وفييت نام اعتباراً من كانون الثاين/يناير  .)2017ومكافحة النمل األمحر
( )RIFAوالنمل األبيض (الصني ومجهورية كوريا اعتباراً من كانون الثاين/يناير .)2017
 - 89وغالباً ما يتم إنتاج السلفلوراميد يف نظام مغلق ،حيث ال تنطلق منه إطالقات تفريغ ،فقدان أو
انبعاثات) .وأفضل عملية متاحة تنتج يف ناتج مع النقاء بنسبة  98يف املائة على األقل .وقد استخدم
السلفلوراميد يف الربازيل يف سنة  1993وذلك بعد التحقق من فعاليته بالنسبة لكثري من أنواع النمل قارة ورق
الشجر ،ومع استبدال املادة الفعالة الناشطة الدوديكالور (.)Zanuncio et al, 1993
(ج)

االستخدام
 - 90ويشتمل التعديل الذي يُدرج حامض السلفونيك البريفلوروكتاين يف املرفق باء باتفاقية استكهومل ،والذي
دخل حيز النفاذ يف  26آب/أغسطس  ،2010على أغراة مقبولة وإعفاءات حمددة الستخدامات معيَّنة.
وأُدرجت طعوم صيد احلشرات ملكافحة النمل القارة من أنواع النمل كغرة مقبول إلنتاج واستخدام حامض
السلفونيك البريفلوروكتاين وأمالحه وفلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين .وترد مبيدات احلشرات ملكافحة النمل
األمحر املستورد والنمل األبيض كإعفاء حمدَّد إلنتاج واستخدام حامض السلفونيك البريفلوروكتاين وأمالحه
وفلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين.
 - 91ويتم تصنيع السلفلوراميد طعوم يف شكل حبيبات حتتوي على  0.3يف املائة سلفلوراميد ،ولباب
الفواكه (عادة من الربتقال) وزيت اخلضروات .ووفقاً للمعلومات املتاحة من استقصاء أجرته منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي سنة  2006استخدم سلفلوراميد يف مبيدات احلشرات برتكيز قدره - 0.01
 0.1يف املائة مبقادير سنوية تبلغ  17طناً .ويتم توزيع الطعوم من تعبئتها دون مساس باليد ،بالقرب من ثقوب
دخول احلشرات إىل األعشاش أو اسراب النمل إىل بيوهتا وحيملها النمل إىل مساكنها ذاهتا
(.)UNEP/POPS/POPRC.12/INF/15/REV.1
 - 92ويف سنة  ،2017كان اإلعفاء احملدَّد إلنتاج فلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين إلنتاج سلفلوراميد
مسجالً من جانب الصني لالستخدام كمبيدات للحشرات ملكافحة النمل األمحر والنمل األبيض .ويف سنة
 ،2010سجلت الربازيل الغرة املقبول إلنتاج فلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين إلنتاج سلفلوراميد كجزء فعال
إلنتاج الطعوم ملكافحة النمل القارة .وتستخدم طعوم احلشرات ملكافحة النمل القارة أيضاً يف األرجنتني
وبليز وبوليفيا وإكوادور واملكسيك ونيكاراغوا؛ وورد بالتقارير استخدامه يف أنتيغوا وباربودا وشيلي وكولومبيا
واجلمهورية الدومينيكية والسلفادور وغواتيماال وهندوراس وبنما وباراغواي وبريو وسورينام وأوروغواي ويف واليات
ميكرونيزيا املوحدة ويف بولينيزيا الفرنسية (واتس .)UNEP/POPS/POPRC.12/INF/15 ،2016 ،ويف االحتاد
األورويب ،ال تستخدم املواد املتصلة حبامض السلفونيك البريفلوروكتاين يف صناعة مبيدات اآلفات ،وألغت وكالة
محاية البيئة األمريكية صناعة استخدام وتسجيل السلفلوراميد يف أيار/مايو  2008ومجيع تسجيالت املنتج
حبلول سنة .)UNEP/POPS/POPRC.12/INF/15( 2012
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(د)

النفايات
 - 93النفايات من مبيدات اآلفات اليت تنتج باستخدام فلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين أو اليت ميكن أن
تُسهم يف إطالقات حامض السلفونيك البريفلوروكتاين يف البيئة ميكن أن توجد يف:
(أ)
والنحلة اللساعة؛

خمزونات مبيدات اآلفات املهملة ،مبا يف ذلك احلبيبات والطعوم ومواضع طعوم الدبور

(ب)
الوقاية الشخصية؛

املعدات امللوثة حبامض السلفونيك البريفلوروكتاين مثل مواضع الطعوم ،والرفوف ،ومواد

(ج)

مواد التعبئة امللوثة حبامض السلفونيك البريفلوروكتاين مثل الرباميل واحلقائب والزجاجات ؛

(د)

الرتبة امللوثة حبامض السلفونيك البريفلوروكتاين ،والتسربات ،ومحأة اجملاري واملياه؛

(هر)

مبيدات اآلفات املطمورة.

 - 14إندوسلفان التقني (الصناعي) وأيزومراته ذات الصلة

(أ)

الوصف

الشكل  :14الصيغة الرتكيبية أللفا وبيتا أيزومرات اإلندوسلفان

سلفات اإلندوسلفان

ب  -إندوسلفان

ألفا  -إندوسلفان

 - 94يعترب اإلندوسلفان التقين (الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية  )115-29-7مبيد آفات
سيكلودين مكلور .واإلندوسلفان التقين هو  3 :7مزيج من األيزومرات الفراغية ،يسمى ألفا (الرقم يف سجل
املستخلصات الكيميائية )959-98-8 :وبيتا (الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية .)33213-65-9 :وألفا وبيتا
اإلندوسلفان مها إيزومرات تشكيلية ناُتة من الكيمياء الفراغية اهلرمية ملادة الكربيت .والصيغ الرتكيبية أليزومرات
اإلندوسلفان ترد يف الشكل  14أعاله .أما إندوسلفان ألفا فهو أكثر دينامكية حرارية واستقراراً من اإلثنني،
وبالتايل فإن بيتا إندوسلفان ال يتحول هنائياً إىل الشكل ألفا رغم أن التحول بطيء .واألندوسلفان هو متطاير
وثابت وله إمكانية الرتاكم األحيائي يف الكائنات العضوية املائية واألرضية.

(ب) اإلنتاج

 - 95مالك الرباءة األصلية واملنتج هو شركة باير ،وقد وضع اإلندوسلفان يف السوق يف اخلمسينات حيث
وضعته شركة هويكست يف فرانكفورت ،أملانيا (اآلن شركة باير) وشركة  FMCيف الواليات املتحدة األمريكية
(يانسن )2011 ،ومع إدراج اإلندوسلفان وأيزومراته ذات الصلة يف املرفق ألف باتفاقية استكهومل (”اإلزالة“)
اليت دخلت حيز النفاذ يف  27تشرين األول/أكتوبر  ،2012أعفي اإلنتاج لبعض االستخدامات ملدة مخسة
سنوات إضافية .وينتهي موعد اإلعفاءات احملدَّدة يف  27 27تشرين األول/أكتوبر  2017بالنسبة ألولئك
األطراف الذين دخل التعديل على املرفق ألف بإدراج اإلندوسلفان حيز النفاذ يف  27تشرين األول/أكتوبر
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 .2012واعتباراً من أيار/مايو  ،2017كانت الصني( .)18هي الطرف الوحيد الذي ال يزال يُسجل هلا إعفاء
حمدَّد إلنتاج اإلندوسلفان .وسوف ينتهي موعد تسجيل الصني يف  26آذار/مارس  ،2019ما مل مينح مؤمتر
األطراف متديداً وفقاً للفقرة  7من املادة  4والعملية املنقحة املتعلقة بالقيود املدخلة يف سجل اإلعفاءات
احملددة(.)19

(ج) االستخدام

 - 96مع إدراج اإلندوسلفان وأيزمراته ذات الصلة يف املرفق ألف باتفاقية استكهومل (”اإلزالة“) الذي دخل
حيز النفاذ يف  27تشرين األول/أكتوبر  ،2012جرى إعفاء بعض االستخدامات لفرتة مخسة سنوات إضافية.
وينتهي موعد اإلعفاء احملدَّد لإلندوسلفان يف  27تشرين األول/أكتوبر  2017بالنسبة لتلك األطراف اليت دخل
التعديل على املرفق ألف بإدراج اإلندوسلفان حيز النفاذ يف  27تشرين األول/أكتوبر  .2012وحالياً ال تزال
تسجل إعفاءات حمدَّدة الستخدام اإلندوسلفان :الصني وغواتيماال( )20وزامبيا .وينتهي موعد
األطراف التالية ِّ
التسجيل بالنسبة لزامبيا والصني يف  27تشرين األول/أكتوبر  2017و 26آذار/مارس  ،2019على التوايل.
وسوف ينتهي موعد التسجيالت بالنسبة لغواتيماال يف  22كانون األول/ديسمرب  ،2019ما مل مينح مؤمتر
األطراف متديداً وفقاً للفقرة  7من املادة  4والعملية املنقَّحة املتعلقة بالقيود املدخلة يف سجل اإلعفاءات
احملددة(.)21
 - 97جرى تسجيل مبيد احلشرات الكلور العضوي ألول مرة يف اخلمسينات ،وكان اإلندوسلفان يستخدم
يف طائفة متنوعة من اخلضروات والفواكه وبشأن القطن وبشأن نباتات الزينة .وليس لالندوسلفان استخدامات
تتعلق باملنطقة املستخدمة فيها .فاحملاصيل اليت شهدت أعلى درجة من االستخدام يف سنة  2006و2007
و 2008اشتملت على التفاح والقطن والقثاء (اخليار والقرع العسلي والكوسة والقرع الصيفي والقرع الشتوي)،
والكمثرى ،والبطاطا والطماطم .وقد استخدم اإلندوسلفان يف الزراعة حول العامل ملكافحة اآلفات احلشرية مبا
يف ذلك الذباب األبيض وقمل النبات واجلنادب وخنافس بطاطس كولورادو وديدان القرنبيط( .)22وسجلت
الصني إعفاءات من أجل استمرار االستخدام بشأن القطن والتبع؛ وزامبيا من أجل االستخدام بشأن الشاي
والفاصولياء واللوبياء .والقطن والبذجنان والفول السوداين والذرة واملاجنو والبصل والباميا والبطاطس واألرز
والشاي والتبع والطماطم والقمح ،وال يزال اإلندوسلفان يستخدم يف بعض بلدان أخرى.
 - 98وجرى تركيب صيغة اإلندوسلفان يف شكل منتجات سائلة ومنتجات جامدة وأكثر املستحضرات
السائلة شيوعاً هي تركيزات خمففة من اإلندوسلفان وكالمها حيتوي غالباً على مذيبات قابلة لالشتعال يف
__________

( )18قدَّمت الصني إعالناً عمالً بالفقرة  4من املادة  25وأودعت صك اعتمادها التعرديل يف  26كرانون األول/ديسرمرب .2013
ونتيجة هلذا ،دخل التعديل على املرفق ألف بإدراج إندوسلفان حيز النفاذ بالنسبة للصني يف  26آذار/مارس .2014
( )19انظر احلاشية .3
( )20قدَّمت الصني وغواتيماال إعالن عمالً بالفقرة  4من املرادة  25وبالترايل أودعترا صركي تصرديقهما علرى التعرديل وقبوهلمرا لره،
ودخ ر ررل التع ر ررديل بر ررإدراج اإلندوس ر ررلفان حير ررز النف ر رراذ بالنسر رربة للص ر ررني وغواتيمر رراال يف  26آذار/م ر ررارس  2014و 22ك ر ررانون
األول/ديسمرب  ،2014على التوايل.
( )21انظر احلاشية .5
( )22انظرر

”BiPRO GmbH, Germany, “Risk Management Evaluation Endosulfan – Long Version. UNECE Context

).(May 2010
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(د)

مكوناهتا .واملستحضرات اجلامدة الشائعة هي مساحيق مبللة وأقراص دخان .ويتوافق اإلندوسلفان مع كثري من
املكونات الفاعلة األخرى يف مبيدات اآلفات .وقد توجد يف مستحضرات مع ثنائي ميثووات ومالثيون وميثوميل
وآحادي كروتوفوس وبريمييكارب ،ترايزوفوس ،فينوبرو باراثيون ،زيوت النفط ،أكسيد حناس .وهو ال يتوافق مع
املواد القلوية.

النفايات

- 99

ميكن أن تتواجد نفايات اإلندوسلفان ونفايات مستحضرات اإلندوسلفان يف:
(أ)

(ب)
وصهاريج التخزين؛

خمزونات مبيدات اآلفات املهملة؛
املعدات امللوثة مثل الرفوف ،ومضخات الرش ،واخلراطيم وأدوات الوقاية الشخصية

(ج)

مواد التغليف امللوثة مثل الرباميل الصغرية واألكياس والزجاجات؛

(د)

مبيدات اآلفات املطمورة؛

(و)

أنواع الرتبة امللوثة ،الرتسبات ،املاء ،ومحأة اجملاري.

 - 15التوكسافين
(أ)

الوصف
الشكل  :15الصيغة الرتكيبية للتوكسافني

 - 100التوكسافني (الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية  )8001-35-2هي مبيد حشرات حيتوي على ما
يزيد على  670تربينات ثنائية احللقة متعددة الكلور وتتألف أساساً من كامفينات مكلورة .والصيغة الرتكيبية
للتوكسافني ترد يف الشكل  13أعاله .ومستحضرات التوكسافني اشتملت على مساحيق مبللة ،وتركيزات قابلة
لالستحالب ،وأتربة وحبيبات وطعوم وزيوت ومستحضرات معلقة ( .)IARC, 1979; ATSDR, 1996والتوكسافني
يف شكله األصلي عبارة عن مادة جامدة مشعية متيل إىل الصفرة أو لون الكهرمان وهلا رائحة مثل التوربنتني (انظر
أدناه) .وترتاوح نقطة انصهاره من  65درجة إىل  90درجة مئوية ،بينما نقطة الغليان يف املاء تزيد على 120
درجة مئوية ،وهي درجة احلرارة اليت يبدأ عندها التوكسافني يف التحلل .ومييل التوكسافني إىل التبخر عندما يكون
يف شكله اجلامد أو خيتلط مع السوائل ،وهو ال حيرتق .والتوكسافني هو االسم التجاري للكامفكلور
والكلوروكامفني ،والكامفني املتعدد الكلور وكلور كامفني أو النوربورنانس ( ;ATSDR, 1996; Fiedler et al., 2000
.)IPCS INCHEM, no date; EPA, 2000b
(ب)

اإلنتاج
 - 101أنتجت التوكسافني ألول مرة بشكل ُتاري يف سنة  1947يف الواليات املتحدة األمريكية شركة
 .Hercules Powder Companyوكان التوكسافني أكثر مبيد لآلفات مصنوع بكثرة يف الواليات املتحدة األمريكية

36

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

مع أقصى حجم لإلنتاج بلغ  000 23طن يف سنة  .)ATSDR, 1996; Fiedler et al., 2000( 1973وهو مل
يعد يُنتج اآلن .وأُدرج التوكسافني يف املرفق األول باتفاقية استكهومل (”اإلزالة“) ،ويف إطاره ال توجد إعفاءات
حمدَّدة إلنتاج املادة الكيميائية.
(ج)

االستخدام
 - 102كان التوكسافني يستخدم بكثافة كمبيد لآلفات يف الواليات املتحدة األمريكية حىت سنة ،1982
عندما فرة حظر على معظم استخداماته .وفرة حظر على مجيع االستخدامات يف سنة  .1990وألن
التوكسافني وجد أنه أقل مسية بالنسبة للنحل من مبيدات احلشرات احملتوية على الزرنيخ ،كان يستخدم على
نطاق واسع كمبيد للحشرات يؤثر على املعدة وباللمس ،أي على القطن والذرة والفاكهة واخلضروات واحلبوب
الصغرية وكذلك على فول الصويا .وكان يستخدم التوكسافني أيضاً ملكافحة الطفيليات اخلارجية على املاشية
مثل القمل والذباب واحلشرات الصغرية وجرب احليوانات والسوس وجرب النبات .وازداد استخدامه من أواخر
الستينات حىت أوائل السبعينات ،عندما حل حمله الدي .دي .يت .يف املستحضرات اليت تتألف من ميثيل
البارسيون .وقُدِّر أن  1.3مليون طن من التوكسافني جرى استخدامها على املستوى العاملي يف الفرتة من
 1950حىت  .)Voldner and Li, 1993( 1993وعرب الفرتة من مطلع السبعينات ،كان التوكسافني أو خالئط
التوكسافني وروتنونو تستخدم على نطاق واسع يف اجلهات املسؤولة عن األمساك واأللعاب يف البحريات
ومسارات املياه للقضاء على التجمعات البيولوجية اليت كانت تعترب غري مطلوبة يف صيد السمك ( ATSDR,
 )1996; Fiedler et al., 2000وليست هناك إعفاءات حمددة الستخدام التوكسافني مبوجب اتفاقية استكهومل.

(د)

النفايات
 - 103ميكن أن توجد نفايات التوكسافني ونفايات مستحضرات التوكسافني يف:
(أ)

خمزونات مبيدات اآلفات املهملة ومنتجات طبية بيطرية ؛

(ب) املعدات امللوثة مثل الرفوف ومضخات الرش واخلراطيم وأدوات الوقاية الشخصية وصهاريج
التخزين وصهاريج التخزين؛

ثانياً -

(ج)

مواد التعبئة امللوثة ،مثل الرباميل واألكياس والزجاجات؛

(د)

الرتبة امللوثة ،الرواسب ،محأة اجملاري واملياه؛

(هر)

مبيدات اآلفات املطمورة.

األحكام ذات الصلة باتفاقيتي بازل واستكهولم

ألف  -اتفاقية بازل
ُ - 104حتدِّد املادة ”( 1نطاق االتفاقية“) أنواع النفايات اليت ختضع التفاقية بازل .فالفقرة الفرعية ( 1أ) من
املادة توضح عملية من خطوتني لتحديد ما إذا كانت النفاية ”نفاية خطرة“ ختضع لالتفاقية :أوالً جيب أن
تنتمي النفاية إىل أية فئة واردة يف املرفق األول باالتفاقية (”فئات النفايات املراد إخضاعها للرقابة“) وثانياً ،جيب
أن تتصف النفاية على األقل بواحدة من اخلواص املدرجة يف املرفق الثالث باالتفاقية (”قائمة اخلواص اخلطرة“).
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 - 105ويُدرج املرفق األول بعض النفايات اليت قد تتكون من أو حتتوي على أو امللوثة بامللوثات العضوية
الثابتة مبيدة اآلفات (أي نفايات امللوثات العضوية مبيدة اآلفات) أو ملوثة بسداسي كلور البنزين كمادة
كيميائية صناعية:
(أ)

نفايات مبيدات اآلفات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة ميكن أن تشمل:
:Y2

النفايات املتخلفة عن إنتاج املستحضرات الصيدلية وحتضريها

 :Y4النفايات املتخلفة عن إنتاج املبيدات البيولوجية واملستحضرات الصيدلية النباتية
وُتهيزها واستخدامها
 :Y5النباتات املتخلفة عن صنع املواد الكيميائية الواقية لألخشاب وُتهيزها واستخدامها
 :Y6النفايات املتخلفة عن إنتاج املذيبات العضوية وُتهيزها واستخدامها
 :Y15النفايات ذات الطبيعة االنفجارية اليت ال ختضع لتشريع آخر
 :Y18الرواسب النامجة عن عمليات التخلص من النفايات الصناعية
 :Y39الفينول ،مركبات الفينول مبا يف ذلك الكلوروفينول
 :Y45مركبات اهلالوجني العضوية عدا املواد املشار إليها يف هذا املرفق [املرفق األول] (مثالً
)Y44 ،Y43 ،Y42 ،Y41 ،Y39
(ب)

نفايات سداسي كلور البنزين كمادة كيميائية صناعي ميكن أن تشتمل على:
 :Y5النفايات املتخلفة عن صنع املواد الكيميائية الواقية لألخشاب وُتهيزها واستخدامها
 :Y6النفايات املتخلفة عن إنتاج املذيبات العضوية وُتهيزها واستخدامها
 :Y15النفايات ذات الطبيعة االنفجارية اليت ال ختضع لتشريع آخر
 :Y41املذيبات العضوية املهلجنة
 :Y43أي مادة مماثلة للفوران ثنائي البنزين ذي الروابط الكلورية املتعددة
 :Y44أي مادة مماثلة للديوكسني  -فو  -ثنائي البنزين ذي الروابط الكلورية املتعددة

 - 106يفرتة أن النفايات الواردة يف املرفق األول تظهر واحدة أو أكثر من اخلصائص اخلطرة الواردة يف
املرفق الثالث ،واليت قد تشمل ” H11املواد التوكسينية (ذات اآلثار املتأخرة أو املزمنة)“ و” H12املواد السامة
للبيئة“ ،أو ” H6.1املواد السامة (ذات اآلثار احلادة)“ ،من خالل التجارب على املستوى الوطين ميكن أن
يتبني أهنا ال تظهر أياً من هذه اخلصائص .وقد تكون االختبارات الوطنية مفيدة لتحديد خصيصة خطرية
َّ
بشكل خاص مدرجة يف املرفق الثالث إىل حني أن تتحدَّد بشكل تام صفاهتا اخلطرة .وقد اعتمدت ورقات
التوجيهات املتعلقة باملرفق الثالث اخلصائص اخلطرة و H11و H12و H13بصفة مؤقتة من مؤمتر األطراف يف
اتفاقية بازل يف اجتماعيه السادس والسابع.

38

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

 - 107وتبني القائمة ألف يف املرفق الثامن النفايات اليت توصف بأهنا خطرة مبوجب الفقرة ( 1أ) من املادة 1
يف هذه االتفاقية“ رغم أن ”تسميتها يف هذا املرفق ال يستبعد استخدام [اخلواص اخلطرة] الواردة يف املرفق
الثالث لتبيان عدم خطورة إحدى النفايات“ (املرفق األول ،الفقرة (ب)).
 - 108وتنطبق فئات النفايات التالية الواردة يف املرفق الثامن على مبيدات اآلفات احملتوية على ملوثات
عضوية ثابتة وعلى سداسي كلور البنزين بوصفه مادة كيميائية صناعية:
(أ)

فيما يتعلق مببيد اآلفات احملتوي على ملوثات عضوية ثابتة ،تشمل فئات النفايات ما يلي:
ألف  :3070نفايات الفينول ومركباته مبا يف ذلك مركبات الفينول الكلورية يف شكل
سوائل أو محأة
ألف  :4010النفايات النامجة عن إنتاج وحتضري واستخدام املنتجات الصيدالنية
باستثناء النفايات احملددة يف القائمة باء
ألف  :4030النفايات الناشئة عن إنتاج وتركيب واستخدام املبيدات األحيائية
واملستحضرات الصيدالنية اخلاصة بالنبات ،مبا يف ذلك نفايات مبيدات
اآلفات ومبيدات احلشائش غري املطابقة للمواصفات أو اليت انتهت
()23
صالحيتها  ،أو اليت ال تناسب االستخدام املقصود منها أصالً
ألف  :4040النفايات النامجة عن تصنيع وتركيب واستخدام املواد الكيميائية( )24احلافظة
لألخشاب
ألف  :4080النفايات املتفجرة (باستثناء النفايات احملددة يف القائمة باء)

ما يلي:

(ب)

فيما يتعلق بسداسي كلور البنزين بوصفه مادة كيميائية صناعية ،تشمل فئات النفايات
ألف  :4070النفايات النامجة عن إنتاج وتركيب واستخدام األحبار واألصباغ،
والطالءات ،وأجهزة الطالء باللك ،والورنيش باستثناء تلك النفايات
احملددة يف القائمة باء (الحظ القيد ذا الصلة يف القائمة باء :باء
()25
)4010
ألف  :4080النفايات املتفجرة (باستثناء النفايات احملددة يف القائمة باء)

 - 109ويشمل املرفق الثامن عدداً من النفايات وفئات النفايات اليت حيتمل أن حتتوي أو تتلوث مبا يلي:
__________

(” )23انتهت صالحيتها“ تعين غري مستخدمة يف الفرتة اليت أوصت هبا جهات الصنع.
( )24هذا القيد ال يشمل األخشاب املعاجلة باملواد الكيميائية احلافظة لألخشاب.
( )25برراء  :4010النفايررات احملتويررة أساس راً علررى طررالءات مائيررة القاعرردة/طالءات لدنررة ،األحبررار والررورنيش غررري السررائل الررذي ال
حيتوي على مذيبات عضوية ،أو املعادن الثقيلة أو املبيدات احليوية إىل حد جعلها تتصف باخلطورة.
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(أ)
مثل ما يلي:

مبيد اآلفات احملتوي على ملوثات عضوية ثابتة نامجة عن استعماالت سابقة لتلك املواد
ألف:4130

جمموعة النفايات وحاويتها احملتوية على املواد املدرجة يف املرفق األول
برتكيزات تكفي إلظهار اخلصائص اخلطرة احملددة يف املرفق الثالث

ألف  :4140النفايات املركبة من أو احملتوية على مواد كيميائية غري مطابقة للمواصفات
أو اليت انتهت صالحيتها مقابلة للفئات احملددة يف املرفق األول وتظهر
اخلصائص اخلطرة الواردة يف املرفق الثالث
(ب)
املادة ،مثل ما يلي:

سداسي كلور البنزين بوصفه مادة كيميائية صناعية نامجة عن االستخدامات السابقة لتلك
ألف  :4110النفايات احملتوية على أو املركبة من أو امللوثة بأ ٍي مما يلي:
 أ ٍي من مركبات متجانسة ملادة ثنائي البنزو فوران متعددة الكلورة أي مركبات متجانسة ملادة ثنائي بنزو دايكسني متعددة الكلورةألف  :4130جمموعة النفايات وحاوياهتا احملتوية على املادة املدرجة يف املرفق األول
برتكيزات تكفي إلظهار اخلصائص اخلطرة احملددة يف املرفق الثالث.

 - 110القائمة باء من املرفق التاسع تذكر النفايات الواردة يف املرفق ”ولن تكون نفايات تشملها الفقرة 1
(أ) ،من املادة  ،1من هذه االتفاقية ما مل حتتو على املواد الواردة يف املرفق األول بالقدر الذي جيعلها تُربز
اخلواص الواردة يف املرفق الثالث“ .وتشمل القائمة باء من املرفق التاسع عدداً من النفايات أو فئات النفايات
اليت حتتمل أن حتتوي أو تكون ملوثة مببيد آفات به ملوثات عضوية ثابتة وسداسي كلور البنزين بوصفه مادة
كيميائية صناعية ،مبا يف ذلك ما يلي:
(أ)

باء  :1010نفايات معدنية ونفايات السبائك املعدنية املوجودة يف شكل غري قابل
للتشتت( ،)26وخصوصاً ما يلي:
 خردة احلديد والصلب؛ -خردة األملونيوم.

(ب)

باء  :1050معادن ال حديدية خمتلطة ،خردة ثقيلة اجلزيئات ،ال تشتمل على املوارد يف
املرفق األول برتكيزات تكفي جلعلها تُبدي اخلواص الواردة يف املرفق الثالث؛

(ج)

باء  :2040نفايات أخرى تشتمل بصورة رئيسية على مكونات غري عضوية( )27وخصوصاً:
 نفايات ألواح اجلص أو األلواح اجلصية التالفة الناشئة عن هدم املباين؛ -اإلمسنت املفتت.

__________

( )26يرجع إىل املرفق التاسع باتفاقية بازل لالطالع على القيد بكامله.
( )27املرجع نفسه.
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(د)

باء  :2060كربون مستعمل منشَّط ال يشتمل على أي مكونات واردة يف املرفق األول
وتُبدي اخلصائص الواردة باملرفق الثالث ،مثل الكربون الناشئ عن معاجلة مياه الشرب
والعمليات املتعلقة وصناعة األغذية وإنتاج الفيتامينات (انظر القيد ذا الصلة من القائمة
ألف :ألف )4160؛

(هر)

باء  :3010نفايات لدائنية صلبة()28؛

(و)

باء  :3020نفايات الورق والكرتون واملنتجات الورقية ()29؛

(ز)

باء  :3030نفايات صناعة األنسجة()30؛

(ح)

باء  :3050الفلني غري املعاجل ونفايات اخلشب(.)31

 - 93وملزيد من املعلومات ،انظر الفرع ثانياً  -ألف من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

باء  -اتفاقية استكهولم
 - 112وفيما يتعلق بسداسي كلور البنزين ،املالحظة ’ ‘3من املرفق ألف توضح مزيداً من اإلجراءات اليت
مبوجبها على األطراف يف اتفاقية استكهومل أن يقدِّم إخطاراً بإنتاجه واستخدامه كوسيط يف نظام مغلق حمدَّد
املواقع .وال يعترب هذا اإلنتاج واالستخدام إعفاءً حمدداً لإلنتاج أو االستخدام .ويتوقف هذا اإلنتاج واالستخدام
بعد فرتة عشر سنوات ،إالّ إذا قدَّم الطرف املعين إخطاراً جديداً ،ويف هذه احلالة ،يتم متديد فرتة اإلنتاج
يقرر مؤمتر األطراف ،بعد استعراة اإلنتاج واالستخدام ،ما هو
واالستخدام لفرتة  10سنوات أخرى ،ما مل ِّ
خالفاً لذلك .وميكن تكرار إجراء اإلخطار.
 - 113وملزيد من املعلومات ،انظر الفرع ثانياً  -باء  2 -من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

ثالثاً -

قضايا في إطار اتفاقية استكهولم يتعيَّن معالجتها بالتعاون مع اتفاقية بازل

ألف  -المحتوى المنخفض من الملوثات العضوية الثابتة

 - 114يُعترب التعريف املؤقت حملتوى امللوث العضوي الثابت املنخفض فيما يتعلق مبواد ألدرين ،كلوردان،
كلورديكون ،ديلدرين ،إندرين ،سباعي الكلور ،سداسي كلور البنزين ،املريكس ،مخاسي كلور البنزين ،وحامض
السلفونيك البريفلوروكتاين ،واإلندوسلفان التقين وأيزومراته ذات الصلة والتوكسافني هو  50مغ/كغ لكل منها.
والتعريف املؤقت للمحتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة فيما يتعلق بألفا  -سداسي كلور اهلكسان

__________

( )28املرجع نفسه .26
( )29املرجع نفسه .26
( )30املرجع نفسه .26
( )31املرجع نفسه .26
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احللقي وبيتا  -سداسي كلور اهلكسان احللقي وليندان هو  50مغ/كغم كمجمل هلا( .)32والتعريف املؤقت
للمحتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة فيما يتعلق بسداسي كلور البيوتادين هو  100مغ/كغ.
والتعريف املؤقت للمحتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة فيما يتعلق خبماسي كلورالفينول وأمالحه
واسرتاته هو  100مغ/كغ.
املبني يف اتفاقية استكهومل مستقالً عن األحكام
 - 115ويعترب احملتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة َّ
اخلاصة بالنفايات اخلطرة مبوجب اتفاقية بازل.
 - 116بالنسبة للنفايات ذات حمتوى من:
ألدرين وكلوردان وكلورديكون وديلدرين وإندرين وسباعي الكلور وسداسي كلور البنزين واملريكس
(أ)
ومخاسي كلور البنزين وحامض السلفونيك البريفلوروكتاين واإلندوسلفان التقين وأيزومراته ذات الصلة والتوكسافني
وحاصل مجع سداسي كلور اهلكسان احللقي  -ألفا وسداسي كلور اهلكسان احللقي  -بيتا وليندان يزيد على
 50مغ/كغ؛
سداسي كلور البيوتادين أعلى من  100مغ/كغ؛

(ب)

(ج) مخاسي كلورالفينول وأمالحه واسرتاته أعلى من  100مغ/كغ ،جيب التخلص منها بطريقة ُتعل
حمتوى امللوث العضوي الثابت يتم تدمريه أو حتويله هنائياً وفقاً للطرق املبيَّنة يف الفرع رابعاً  -زاي  .2 -وخالفاً
لذلك ينبغي التخلص منها بطريقة سليمة بيئياً عندما ال ميثل التدمري أو التحويل النهائي خياراً مفضالً بيئياً وفقاً
للطرق املبيَّنة يف الفرع رابعاً  -زاي .3 -
 - 117والنفايات ذات احملتوى من:
ألدرين والكلوردان والكلورديكون وديليدرين وإندرين وسباعي الكلور ،وسداسي كلور البنزين،
(أ)
واملريكس ،ومخاسي كلور البنزين ،وحامض السلفونيك البريفلوروكتاين واإلندوسلفان التقين وأيزومراته ذات الصلة
والتوكسافني أو حاصل مجع سداسي كلور اهلكسان احللقي  -ألفا ،وسداسي كلور اهلكسان احللقي  -بيتا
وليندان يساوي أو دون مقدار  50مغ/كغم؛
سداسي كلور البيوتادين عند أو أدىن من  100مغ/كغ؛

(ب)

(ج) مخاسي كلورالفينول وأمالحه واسرتاته عند أو أقل أو أدىن من  100مغ/كغ ،ينبغي التخلص
منها وفقاً للطرق املشار إليها يف الفرع رابعاً  -زاي .4 -

 - 118وملزيد من املعلومات عن احملتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة ،يرجى الرجوع إىل الفرع ثالثاً
 -ألف من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

باء  -مستويات التدمير والتحويل النهائي
 -119فيما يتعلق بتعريف مؤقت من أجل مستويات التدمري والتحول النهائي ،انظر الفرع ثالثاً  -باء من
املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

جيم  -الطرق التي تش ِّكل تخلصا سليما بيئيا
-120

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

__________

( )32القيمة احلدية وضعت حلاصل مجع ليندان ومشتقاته الفرعيرة سداسري كلرور اهلكسران احللقري  -ألفرا وسداسري كلرور اهلكسران
 بيتا ،ألن مجيع هذه املواد الثالث رمبا تكون مشمولة يف مبيدات اآلفات ونفايات اإلنتاج.42
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رابعاً  -توجيهات بشأن اإلدارة السليمة بيئياً

ألف  -اعتبارات عامة

 - 121انظر القسم الفرعي رابعاً  -ألف من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

باء  -اإلطار التشريعي والتنظيمي

 - 122ينبغي أن تدرس األطراف يف اتفاقييت بازل واستكهومل اسرتاتيجياهتا وسياساهتا وضوابطها وإجراءاهتا
على املستويات الوطنية لضمان أهنا تكون على اتفاق مع االتفاقيتني والتزامات األطراف مبوجبهما ،مبا يف ذلك
تلك االلتزامات اليت تتصل باإلدارة السليمة بيئياً لنفايات مبيدات اآلفات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة.
 -123وينبغي أن تشمل األُطر التنظيمية الواجبة التطبيق على امللوثات العضوية الثابتة يف مبيدات احلشرات
أن تشمل تدابري ملنع توليد النفايات وتدابري لضمان اإلدارة السليمة بيئياً لتلك النفايات اليت تتولد .ومثل هذه
التدابري والضوابط ينبغي أن تشمل التايل:
البيئية؛

(أ)

تشريعات للحماية البيئية تُقر نظاماً رقابياً وتبني احلدود اإلطالقات وتكلِّف مبعايري للنوعية

(ب) فرة حظر على إنتاج وبيع واستخدام واسترياد وتصدير مبيدات اآلفات احملتوية على
ملوثات عضوية ثابتة؛
(ج) تواريخ التخلص التدرجيي ملبيدات اآلفات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة اليت هي موضع
االستخدام أو يف املخازن؛
(د)

متطلبات النقل بالنسبة للمواد والنفايات اخلطرة؛

(هر)

مواصفات بالنسبة للحاويات واملعدات وحاويات املواد السائلة ومواقع التخزين()33؛

مواصفة الطرق التحليل وأخذ العينات املقبولة فيما يتعلق مببيدات اآلفات احملتوية على
(و)
ملوثات عضوية ثابتة؛
(ز)

متطلبات تتعلق مبرافق إدارة النفايات والتخلص منها؛

(ح) تعاريف النفايات اخلطرة ،وشروط ومعايري حتديد نفايات مبيدات اآلفات احملتوية على
ملوثات عضوية ثابتة باعتبارها نفايات خطرة؛
(ط) متطلب عام بالنسبة لإلخطار العام واستعراة األنظمة احلكومية املقرتحة والسياسات
وشهادات املوافقة والتصاريح ومعلومات اجلرد وبيانات اإلطالقات على املستويات الوطنية؛
(ي)

متطلبات بشأن التحديد والتقييم ومعاجلة املواقع امللوثة؛

(ك)

متطلبات بشأن صحة وسالمة العمال؛

__________

( )33ينبغرري أن تستشررري األط رراف املبررادئ التوجيهيررة املتصررلة بتخ رزين مبيرردات اآلفررات ونفايررات مبيرردات اآلفررات ،الرريت أصرردرهتا
منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة (الفاو.)1996 ،
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تدابري تشريعية أخرى بشأن منع النفايات وتقليلها إىل أدىن حد ،وإعداد قوائم اجلرد
(ل)
واالستجابة للحاالت الطارئة.
 -124وينبغي أن تضع التشريعات رابطاً بني تواريخ التخلص التدرجيي إلنتاج واستخدام امللوثات العضوية
احملتوية على مبيدات اآلفات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة (مبا يف ذلك يف املنتجات واملواد) والتخلص من
هذه امللوثات العضوية يف مبيدات اآلفات مبجرد أن تصبح نفايات .وينبغي أن تشمل التشريعات أيضاً أجالً
زمنياً للتخلص من نفايات مبيدات اآلفات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة وذلك ملنع تكوين خمزونات ليس
هلا تواريخ واضحة للتخلص التدرجيي منها.
 -125وملزيد من املعلومات ،انظر الفرع رابعاً  -باء من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

جيم  -منع النفايات وتقليلها إلى أدنى حد
 - 126تدعو اتفاقيتا بازل واستكهومل معاً إىل منع النفايات وتقليها إىل أدىن حد ،بينما تستهدف مبيدات
اآلفات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة املدرجة يف املرفق ألف باتفاقية استكهومل الستكمال اإلزالة .وبناءً على
ذلك ،ينبغي تعطيل استخدام مبيدات اآلفات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة من اخلدمة وأن يتم التخلص
منها بطريقة سليمة بيئياً .وباستطاعة احلكومة أن تطلب إجراءات خاصة مببيدات اآلفات ،واملسؤولني عن
تركيبها ومستخدمي املنتجات واملواد احملتوية على مبيدات آفات هبا ملوثات عضوية ثابتة وذلك إلعداد خطط
إلدارة النفايات فيما يتعلق جبميع النفايات اخلطرة ،مبا يف ذلك نفايات مبيدات اآلفات احملتوية على ملوثات
عضوية ثابتة.
 -127وينبغي أن يتم منع وتقليل إىل أدىن حد كميات النفايات احملتوية على مبيدات اآلفات احملتوية على
ملوثات عضوية ثابتة من خالل العزل والفصل عند املصدر وذلك ملنع اخللط مع والتلوث مبجاري نفايات أخرى
أو موارد بيئية أخرى (اهلواء ،املاء والرتبة) .وعلى سبيل املثال ،لتلك املواقع حيثما تكون مبيدات آفات حمتوية
على ملوثات عضوية ثابتة تعرة لتسريب مباشر من حاويات شهدت تدهوراً ،ينبغي احلد من حدوث مزيد من
األضرار للبيئة وللسكان إىل أدىن حد ويف أسرع وقت مستطاع .وينبغي مراعاة اخليارات التالية:
(أ)

تركيد املوقع :ينبغي فصل مبيدات اآلفات املتسربة وإعادة تغليفها؛

(ب) احلد من عدد مواقع ختزين مبيدات اآلفات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة إىل عدد
حمدود من مواقع التخزين املركزية وإعادة تعبئة مبيدات اآلفات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة من أجل
التخزين السليم يف تلك املواقع املركزية .وقد يتطلب وجود كميات كبرية من النفايات اخلطرة اختاذ تدابري إضافية
ملنع احلوادث البيئية اخلطرية.
 -128وال يُعترب من األمور السليمة بيئياً خلط ومزج نفايات يوجد هبا حمتوى من مبيدات اآلفات اليت هبا
ملوثات عضوية ثابتة أعلى من احملتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة احملددة يف الفقرة  115أعاله مع
مواد أخرى لغرة وحيد هو توليد خليط مبحتوى من ملوثات عضوية ثابتة يبلغ أو أقل من احملتوى املنخفض
احملدد من امللوثات العضوية الثابتة .ومع ذلك ،فإن خلط أو مزج املواد قبل معاجلة النفايات قد يكون ضرورياً
لكي تتسىن املعاجلة ولتعظيم فعالية املعاجلة.
 -129وملزيد من املعلومات ،انظر الفقرة  71والفرع رابعاً  -جيم من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.
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دال  -تحديد النفايات
 -130تقضي الفقرة ( 1أ) من املادة  6من اتفاقية استكهومل أن يقوم كل طرف ،ضمن أمور أخرى ،بإعداد
اسرتاتيجيات مناسبة لتحديد املنتجات واألدوات املستخدمة والنفايات املكونة من أو احملتوية على ملوثات
عضوية ثابتة أو ملوثة هبا .ويعترب حتديد نفايات مبيدات اآلفات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة هي نقطة
البداية بالنسبة إلداراهتا السليمة بيئياً بشكل فعال.
 - 131وملزيد من املعلومات بشأن حتديد النفايات ،انظر الفرع رابعاً  -دال من املبادئ التوجيهية التقنية
العامة.
 - 1التحديد
 -132حتديد مبيدات اآلفات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة ،الذي يعترب التزاماً مبوجب اتفاقية
استكهومل ،ال ينبغي أن يعترب نشاطاً مستقالً بذاته .فيوصى بشدة أنه عند املشاركة يف جهود لتحديد مبيدات
اآلفات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة املشمولة يف املبادئ التوجيهية التقنية احلالية ،أن تسعى األطراف إىل
حتديد مادة الر دي .دي .يت .ومبيدات آفات أخرى بطل استخدامها لضمان معاجلة املشكلة األوسع نطاقاً
اخلاصة مببيدات اآلفات اليت بطل استخدامها .وتشري خربة أفريقيا إىل أن ما يرتاوح بني  15يف املائة و 30يف
املائة من مبيدات اآلفات غري املستعملة قد تكون مبيدات آفات حمتوية على ملوثات عضوية ثابتة ( ASP,
.)2004
 -133ومن املعهود أن توجد مبيدات اآلفات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة ،فيما عدا سداسي كلور
البنزين باعتباره مادة كيميائية صناعية ،يف ما يلي:
يف املخلفات من إنتاج مبيدات اآلفات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة ويف املواقع حيث
(أ)
جرى إنتاج وحتضري وختزين هذه املبيدات؛
(ب)

يف التخزين احلكومي يف إطار وزارات الصحة والزراعة؛

(ج) يف مرافق التخزين ويف املواقع حيث يتم نشر مبيدات اآلفات أو استعماهلا ،على سبيل املثال
على مدار الطريان حيث يتم إعادة ملء الرشاشات اجلوية؛
يف املنازل (التخزين املنزيل) ،واملنافذ للعقاقري ومبيدات اآلفات ،ومراكز التسوق واملدارس
(د)
واملستشفيات واملرافق الصناعية ،ومباين املكاتب والشقق السكنية ،إىل آخره؛
يف املواد امللوثة ،مبا يف ذلك مالبس الوقاية ،ومعدات ولوازم االستعمال ،ومواد التعبئة
(هر)
الفارغة ،واحلاويات واألرضيات واجلدران والنوافذ؛
(و)

يف مواقع إلقاء القمامة ويف مدافن القمامة؛

يف الرتبة والرواسب ومحأة اجملاري ويف املياه اليت تلوثت على سبيل املثال باالنسكابات
(ز)
واجلريان السطحي والرشح؛
(ح)

املخلفات يف األغذية؛

(ط) يف املنتجات التجارية احملتوية على مبيدات آفات هبا ملوثات عضوية ثابتة ،مثل الطالءات،
ورزاز رش احلشرات باملنازل ويف لفافات طاردة للبعوة وشباك مقاومة البعوة.
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-134

وعادة يوجد سداسي كلور البنزين ،بوصفه ،مادة كيميائية صناعية ،يف ما يلي:
(أ)

يف منشآت التصنيع اليت تنتج سداسي كلور البنزين؛

(ب) يف النفايات املوجودة أو املولدة يف منشآت التصنيع اليت أنتجت من قبل سداسي كلور
املبني يف القسم الفرعي أوالً  -باء  7 -أعاله؛
البنزين على النحو َّ
(ج) يف النفايات املوجودة أو املولَّدة يف منشآت التصنيع اليت تستخدم أو من قبل استخدمت
سداسي كلور البنزين لالستخدامات املبيَّنة يف الفقرة  ،52الفقرة الفرعية (أ) ،أعاله؛

يف النفايات املوجودة أو املولدة يف منشآت التصنيع اليت تستخدم أو اليت استخدمت من
(د)
قبل سداسي كلور البنزين بوصفه مادة وسيطة كيميائية يف تصنيع املواد الكيميائية موضع املناقشة يف الفقرة ،52
الفقرة الفرعية (ب) أعاله.
 -135وجيدر بالذكر أنه عادة ما يكون األشخاص الفنيون احملنكون واملدربون جيداً قادرين على حتديد طبيعة
أي نفاية سائلة ،أو مادة ،أو حاوية أو مكان للمعدات عن طريق مظهره أو العالمات البادية عليه .ويف كثري
من البلدان توجد خمزونات كبرية من مواد كيميائية زراعية غري حمددة .ورمبا يكون مبقدور املفتشني احملنكني حتديد
احملتويات األصلية من املعلومات على بطاقات التعريف على احلاوية ،ونوع ولون احلاويات األصلية أو عن طريق
الشم أو مظهر املادة الكيميائية (اللون ،اخلواص املادية) .ومثة حاجة خاصة إىل وجود طرق حتديد دقيقة وإقرار
ملستوى التلوث يف أية عينة من خالل التحليل الكيميائي ،فيما يتعلق باإلدارة السليمة بيئياً .ولدى حتليل
مبيدات اآلفات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة ،رمبا تكون األمساء التجارية الشائعة املدرجة يف املرفق األول
من هذه الوثيقة ذات فائدة.
 - 2قوائم الجرد
 -136من املستصوب الرجوع إىل أدوات منظمة األغذية والزراعة مبا يف ذلك ”إعداد قوائم جرد مبيدات
اآلفات واملواد امللوثة“ (الفاو .)2010 ،وتوصي هذه األداة أنه عند إجراء قوائم جرد ،ينبغي إدراج مجيع
خمزونات مبيدات اآلفات ،وليس جمرد امللوثات العضوية الثابتةِّ .
وتشكل مبيدات اآلفات غري املستخدمة األخرى
خطورة كبرية على صحة اجلمهور وعلى سالمة البيئة ،وينبغي معاجلتها يف أية اسرتاتيجيات تتعلق باحلد من
املخاطر بسبب مبيدات اآلفات غري املستخدمة .ورمبا يكون من الصعب جداً بالنسبة إلجراء قائمة جرد
مكتملة ملبيدات اآلفات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة إلعدادها ،وذلك أساساً بسبب الطبيعة املنتشرة
لالستخدامات وختزين هذه املواد الكيميائية على مناطق ريفية وحضرية واسعة .ويف هذا السياق ،قد تتمكن
احلكومات الوطنية واحمللية املسؤولة عن مبيدات اآلفات ونفايات مبيدات اآلفات قادرة على تقدمي مساعدة
قيِّمة.
 -137وعند إعداد قوائم جرد ،ينبغي أن يكون ماثالً يف األذهان أنه ال بد من ختصيص جهد مماثل لضمان
اكتمال وسالمة قوائم اجلرد .إذا وضعت تفاصيل قوائم اجلرد ،ينبغي تأمني سالمة املخزونات موضع اجلرد،
وذلك لكي يكون من املعروف أي إضافة أو إزالة من هذه املخزونات ،ولكي يتم منع التلوث أو االختالط مبواد
أخرى .وينبغي أن تتضمن قوائم اجلرد ملخصات وفئات بوجهات التخلص النهائي املمكن بالنسبة ملبيدات
اآلفات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة (انظر ،على سبيل املثال ،اليونيب.)2001 ،
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هاء  -أخذ العينات والتحليل والرصد
 -138للحصول على معلومات عامة بشأن أخذ العينات والتحليل والرصد ،انظر الفرع رابعاً  -هاء يف
املبادئ التوجيهية التقنية العامة.
 - 1أخذ العينات
 -139يصلح أخذ العينات كعنصر هام لتحديد ورصد الشواغل البيئية واألخطار على صحة اإلنسان.
موحدة ألخذ العينات واملوافقة عليها قبل بدء محالت أخذ العينات .وينبغي أن
 -140وينبغي إقرار إجراءات َّ
يتوافق أخذ العينات مع التشريعات الوطنية احملددة ،حيثما يوجد أو مع اللوائح واملعايري الدولية.
 -141وتشمل أنواع املصفوفات اليت يتم عادة أخذ عيناهتا فيما يتعلق مببيدات اآلفات والنفايات ذات الصلة
هبا:
(أ)

(ب)

السوائل:
’‘ 1

مستحضرات مبيدات اآلفات السائلة؛

’‘ 2

السوائل الراشحة من مدافن النفايات ومدافن القمامة؛

’‘ 3

السوائل البيولوجية (الدم يف حالة رصد صحة العمال)؛

املواد الصلبة:
’‘ 1

مستحضرات مبيدات اآلفات الصلبة ونفايات إنتاج مبيدات اآلفات

’‘ 2

الرتبة والرواسب ومحأة مياه البلديات واملياه الصناعية؛

’‘ 3

التغليف؛

’‘ 4

مواد البناء.

 - 2التحليل
 -142ميكن حتليل معظم مبيدات اآلفات باستخدام كروماتوغرافيا الغاز (عمودان مبختلف القطبية) مقرتنة
يتعني استخدام مكشاف انتقائي للكتلة (يعمل بطريقة
مبكشاف قابس إلكرتوين) .وفيما يتعلق بالتوكسافنيَّ ،
أيون الشحنة السالبة) .ويتطلب حامض السلفونيك البريفلوروكتاين والسالئف اجلمع بني كروماتوغرافيا السائل
مقرتنة من األفضل مبطياف كتلي تراديف.
 - 3الرصد
 -143ينبغي أن تُنفذ برامج الرصد للمرافق اليت تدير النفايات املكونة من مبيدات آفات هبا ملوثات عضوية
ثابتة أو امللوثة هبا.

واو  -المناولة والتجميع والتغليف والوسم بوضع عالمات والنقل والتخزين
 -144للحصول على معلومات عامة بشأن املناولة والتجميع والتغليف والوسم بوضع عالمات والنقل
والتخزين ،انظر الفرع رابعاً  -واو يف املبادئ التوجيهية التقنية العامة.
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 - 1المناولة
 -145تُعترب الشواغل األساسية عند مناولة نفايات مبيدات اآلفات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة هي
تعرة اإلنسان للخطر ،واإلطالقات العرضية يف البيئة وتلوث جماري النفايات األخرى مببيدات آفات حمتوية
على ملوثات عضوية ثابتة .وينبغي مناولة نفايات مبيدات اآلفات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة بشكل
منفصل عن أنواع النفايات األخرى بغية منع تلوث جماري نفايات أخرى .وينبغي التحقق من املمارسات املوصى
هبا يف سبيل تلك الغاية ،وتلك اليت ينبغي التحقق منها واإلشراف عليها ورصدها تشمل ما يلي:
التفتيش على احلاويات لتجنب التسريبات والثقوب والصدأ وارتفاع درجات احلرارة الناُتة
(أ)
من تفاعالت كيميائية) وإعادة التغليف املناسبة للنفايات ،حسب االقتضاء؛
(ب) مناولة النفايات بدرجات حرارة تقل عن  25درجة مئوية ،إذا أمكن ،بسبب زيادة التطاير
يف درجات حرارة أعلى من  25درجة مئوية؛
(ج) ضمان أن تكون تدابري احتواء االنسكابات يف حالة جيدة وأهنا كافية الحتواء النفايات
السائلة إذا ما انسكبت ،أي أهنا تستطيع احتجاز نسبة إضافية قدرها  10يف املائة من إمجايل حجم النفايات؛
وضع رقائق من البالستيك أو احلصائر املاصة حتت احلاويات قبل افتتاحها إذا كان سطح
(د)
منطقة احلاوية ليس مغلفاً مبادة سطحية ال ينفذ منها السائل (على سبيل املثال ،طالء وبوليمرات أو الراتنجات
البوليمرية)؛
إزالة النفايات السائلة إما بإزالة قابس االمتصاص أو خبض النفايات باستعمال مضخة ذات
(هر)
حركة متعجية (حممية من االشتعال وخطر احلرائق) ومناسبة بالتبطني املناسب املقاوم للمواد الكيميائية؛
استخدام املضخات املخصصة لذلك ،والتبطني والرباميل ،غري املستخدمة ألي غرة آخر،
(و)
لنقل النفايات السائلة؛
(ز)

تنظيف مجيع االنسكابات باألقمشة ،واملناشف الورقية أو مبواد ماصة حمددة؛

(ح) شطف ثالثي ملواد التغليف امللوثة (مثل الرباميل املعدنية) مع استخدام مذيب عضوي مثل
الكريوسني أو إزالة مجيع مبيدات اآلفات املتخلفة احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة حبيث ميكن إعادة تدوير
احلاويات املغسولة.
(ط) معاملة مجيع املذيبات امللوثة (أي مذيبات النفايات من عملية الشطف الثالثية) ،ومواد
االمتصاص ،واملعدات الوقائية القابلة للتخلص منها والتبطني بالبالستيك مبثابة نفايات مبيدات اآلفات.
 - 146وينبغي تدريب املوظفني بوسائل صحيحة على التعامل مع النفايات اخلطرة باستخدام طرائق ومعايري
وطنية أو دولية واتباع املبادئ التوجيهية اليت وضعتها منظمة األغذية والزراعة ،وخصوصاً جمموعة أدوات اإلدارة
البيئية ملبيدات اآلفات غري املستخدمة ،اجمللدات  1إىل ( 4الفاو 2009 ،و.)2011
 - 2التجميع
 -147ميكن احتجاز جزء هام من جمموع قوائم اجلرد الوطنية اخلاصة مببيدات اآلفات احملتوية على ملوثات
عضوية ثابتة بكميات صغرية يف مواقع ختزين صغرية تنتمي إىل تعاونيات زراعية ،وأدوات وجهات التوزيع،
وأصحاب قطاعات األعمال وأصحاب املنازل .ورمبا يكون من الصعب بالنسبة لصغار املالك التخلص من تلك
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املواد .وعلى سبيل املثال ،رمبا متنع االعتبارات اللوجستية أو تثبط عملية اجلمع (عدم توافر طريقة مناسبة جلمع
معني) ،أو تكاليف اجلمع رمبا تكون باهظة للغاية حبيث
النفايات اخلطرة أو مرفق مناسب للتخلص منها يف بلد َّ
تعوق التنفيذ .ويف بعض البلدان ،رمبا تود بعض احلكومات الوطنية أو اإلقليمية أو البلديات تود النظر يف إنشاء
حمطات للجمع للكميات الصغرية من مبيدات اآلفات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة حىت ال يضطر كل
مالك إىل اختاذ ترتيبات نقل انفرادية للنقل والتخلص.
 -148وينبغي إدارة مستودعات مجع مبيدات اآلفات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة وأنشطة التجميع وفقاً
للمبادئ التوجيهية املناسبة ،وإذا اقتضت الضرورة ،أن يتم هذا بشكل منفصل بالنسبة لباقي النفايات.
 -149ومن الضروري أن ال تصبح مستودعات التجميع مرافق لتخزين طويل األجل لنفايات مبيدات اآلفات
احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة.
 - 3التغليف والوسم بوضع العالمات والنقل
 -150التغليف والوسم بوضع العالمات ونقل النفايات اخلطرة تنظمه لوائح وطنية ودولية .وتعتمد اللوائح
مبني يف اجلدول  2أدناه:
املعمول هبا على طريقة النقل اليت تستخدم كما هو َّ
الجدول  :2اللوائح الدولية لنقل املواد اخلطرة
طريقة النقل

مبدأ توجيهي ذو صلة أو الئحة ذات صلة

اجلو

اتفاقية الطريان املدين الدويل ،املرفق ( 18النقل السليم للبضائع اخلطرة باجلو عن طريق اجلرو)
(املنظمة الدولية للطريان املدين).

الطرق

االتفاق األورويب بشأن النقل الدويل للبضائع اخلطرة بالطرق

السكك
احلديد

الئحة بشأن النقل الدويل للبضائع اخلطرة بالسكة احلديد

البحر

املدونة البحرية الدولية للبضائع اخلطرة

املائية الربية

االتفاق األورويب بشأن النقل الدويل للبضائع اخلطرة بالطرق املائية الربية

 -151التوجيهات املفصلة بشأن التغليف والوسم بوضع العالمات والنقل تعترب خاصة بكل نفاية من نفايات
مبيدات اآلفات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة ،واملواد األخرى أو امللوثات اليت ميكن أن تكون موجودة يف
مستحضر بعينه ونوع صفيفة النفاية احملتوية على مبيد اآلفات احملتوي على ملوث عضوي ثابت .وتوجد
توجيهات حمددة بشأن الطرق العملية للتغليف والوسم بوضع العالمات والنقل يف جمموعة أدوات اإلدارة البيئية
اليت وضعتها منظمة األغذية والزراعة فيما يتعلق مببيدات اآلفات املهملة ،اجمللدات ( 4-1منظمة األغذية
املفصلة املقدَّمة يف اللوائح واملبادئ التوجيهية اخلاصة بالنقل الواردة
والزراعة 2009 ،و ،)2011ويف التوجيهات َّ
يف اجلدول  2أعاله.
 -152وينبغي تغليف النفايات بشكل مناسب قبل التخزين أو النقل:
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ينبغي وضع النفايات السائلة والنفايات الصعبة يف مواد موحدة للتغليف وضعتها األمم
(أ)
املتحدة وأقرهتا بشأن كل مادة بعينها جيري تنفيذها وفقاً ملتطلبات الطريقة املنظمة اليت جيري استخدامها للنقل؛
(ب) ينبغي أن تأخذ املنظمات املسؤولة عن إعادة تغلفة صفيفة النفايات يف االعتبار األخطار
الكيميائية غري األخطار اخلاصة بسميتها ،مثل قابليتها لالشتعال ،أو عامل الصدأ والتحات أو األخطار اليت
تشكلها من الناحية البيئة ،لضمان أن تتم إعادة تغليف النفايات بشكل صحيح وفقاً للمبادئ التوجيهية ذات
الصلة اخلاصة بالنقل.
(ج) يوصى بأن تقوم بإعادة تغليف النفايات منظمات ذات اختصاص وخربة وعلى دراية
باملتطلبات التقنية الضرورية لضمان أن تتم إعادة التغلفة والنقل وفقاً للمبادئ التوجيهية ذات الصلة.
 -153جيب مناولة عمليات تغليف النفايات والشحنات بطريقة حتول دون وقوع أضرار أثناء املعاجلة ،أو
التحميل أو النقل وجيب أن تتوافق مع املتطلبات القانونية الوطنية والدولية.
 -154وينبغي تثبيت نفايات مبيدات اآلفات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة املعاد تغلفتها بتثبيت ألواح
خشبية مناسبة تتألف من هياكل خشبية و/أو أشرطة وسيور يف وحدات نقل الشحنات قبل النقل ،وفقاً
للتوصيات املبيَّنة يف مدونة املمارسة للتغليف التابعة لوحدات نقل الشحنات وهي املشرتكة بني املنظمة الدولية
البحرية ومنظمة العمل الدولية واللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم املتحدة (.)IMO/ILO/UNECE, 2014
 -155وينبغي اختاذ احتياطيات وافية لضمان أالّ تستخدم احلاويات اليت استخدمت من قبل لنقل مبيدات
اآلفات ألغراة أخرى ،وخصوصاً لتخزين األغذية أو املياه لالستهالك اإلنساين أو احليواين.
 -156وقبل إعادة التغليف ،ينبغي طلب شهادات تتعلق مبدونة األمم املتحدة لكل نوع من احلاويات
املستخدمة من املتعهد املسؤول عن الصيانة .ويف حالة وجود مدونة األمم املتحدة بشكل ظاهر على مواد
التغليف ،ينبغي اعتبار املواد أهنا مل حتصل على موافقة األمم املتحدة.
 -157وجيب وضع عالمات واضحة على كل حاوية حتمل مبيدات آفات حمتوية على ملوثات عضوية ثابتة
مبعىن وضع بطاقة حتذير خطرة وبطاقة تضع تفاصيل خاصة باحلاوية وبرقم مسلسل متفرد .ومثل هذه التفاصيل
ينبغي أن تشمل حمتويات احلاوية (على سبيل املثال احلجم والوزن بالضبط ،ونوع النفاية احملمولة) ،واالسم
التجاري ملبيد اآلفات والعناصر الفعالة (مبا يف ذلك درجة الرتكيز) ،واسم اجلهة الصانعة األصلية ،واسم املوقع
الذي نشأ فيه مبيد اآلفات وذلك للسماح بتتبع مساره ،وتاريخ أي إعادة تعبئة واالسم ورقم هاتف الشخص
املسؤول عن عملية إعادة التعبئة مبوجب املبدأ التوجيهي ذي الصلة اخلاص بالنقل .وينبغي أن يكفل املتعهدون
واملنظمات األخرى اليت تقوم بأنشطة إعادة التغليف أن كل حاوية جديدة حتمل نفايات يتم تصنيفها وومسها
وفقاً ملتطلبات الالئحة الدولية ذات الصلة بشأن نقل املواد اخلطرة املبيَّنة يف اجلدول  2أعاله ،ووفقاً للنظام
املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها.
 - 4التخزين
 -158رغم أنه يوجد بوجه عام بضعة لوائح حمددة أو مبادئ توجيهية حمددة تتعلق بتخزين مبيدات اآلفات
احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة ،ينبغي أن تقدِّم اللوائح واملبادئ التوجيهية احلالية املعنية مبنتجات مبيدات
اآلفات أن تقدِّم حداً أدىن للحماية .ويف هذا الصدد ،ينبغي أن تُتبع كمعايري دنيا املبادئ التوجيهية اليت وضعتها
منظمة األغذية والزراعة بشأن ختزين مبيدات اآلفات والرقابة على املخزونات وعلى التصميم والصيغة اهليكلية
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ملرافق ختزين مبيدات اآلفات ،الواردة يف دليل ختزين مبيدات اآلفات والرقابة على خمزوناهتا (الفاو)1996 ،
وجمموعة أدوات اإلدارة البيئية ملبيدات اآلفات غري املستخدمة ،اجمللدات ( 4-1الفاو 2009 ،و.)2011
وإضافة إىل ذلك ،ينبغي ختزين مبيدات اآلفات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة بوصفات نفايات خطرة.
وينبغي أن يتطلب التخزين تصرحياً من السلطات احمللية وتأكيداً بوثائق اإلذن بذلك ،وهو ما ميكن أن يتناول
على سبيل املثال الكميات القصوى واإلذن بإعادة التغليف يف موقع التخزين املؤقت ،وأقصى فرتة للتخزين
املؤقت وإذن بالتخزين املؤقت دون مستوى املعايري املوضوعة).

زاي  -التخلص السليم بيئيا
 - 1المعالجة السابقة
 - 159اختيار طريقة املعاجلة السابقة ألي نفاية بعينها من مبيدات اآلفات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة
ينبغي أن تستند إىل طبيعية ونوع النفاية املراد معاجلتها مسبقاً وميكن أن تشمل أيٍاً من الطرائق املبيَّنة يف القسم
الفرعي رابعاً  -زاي  1 -من املبادئ التوجيهية التقنية العامة .وأكثر عمليات املعاجلة السابقة شيوعاً لنفايات
مبيدات اآلفات ،مبا يف ذلك نفايات مبيدات اآلفات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة هي:
تقليل احلجم :من األمهية بشكل خاص أن النفايات ذات الكثافات القليلة (ويف حالة
(أ)
احلاويات) مساحات الفراغ الكبرية ،مثل تعبئة مبيدات اآلفات امللوثة ،بأن ختفَّض يف احلجم ،وميكن سحق
براميل الصلب الفارغة امللوثة ،بينما ميكن للحاويات البالستيكية الفارغة امللوثة القابلة للتقطيع أو للتفتيت؛
(ب) االمتصاص احلراري لذات احلرارة املنخفضة :استخدمت هذه الطريقة بنجاح يف الرتبة
املعاجلة سابقاً امللوثة بكثافة مببيدات آفات .وعملية االمتصاص احلراري للحرارة املنخفضة ميكن إدماجها بشكل
مباشر يف عملية التدمري ،أو أن تتم بشكل منفصل .وعندما يتم إدماجها ،ميكن تغذية مبيدات اآلفات املتطايرة
مباشرة إىل عملية التدمري .ويف احلاالت حيث تكون الرتبة امللوثة بعيدة عن مرفق التدمري ،ميكن وضع عملية
االمتصاص احلراري املذكورة بالقرب من املوقع حيث تقع الرتبة .وميكن تكثيف مبيدات اآلفات املتطايرة وإعادة
تعبئتها وستكون مناسبة للنقل إىل مرفق التدمري.
(ج) الغسل باملذيبات :استخدمت هذه العملية بنجاح يف إزالة تلوث احلاويات الفارغة من
خالل الشطف الثالثي .وميكن إعادة تدوير املذيبات امللوثة من خالل التقطري لتوليد تركيز للملوثات من
مبيدات اآلفات .وينبغي أن تستخدم املذيبات املعاد تدويرها يف إزالة تلوث نفايات مبيدات آفات حمتوية على
ملوثات عضوية ثابتة وعلى نفايات أخرى من مبيدات اآلفات.
واملزج مع كربون منشط أو مع مواد ماصة أخرى :هذه الطريقة استخدمت لتخفيف
(د)
الرائحة .ويف املفوضية األوروبية جرى استخدام تكنولوجيات أخرى للتحكم يف الرائحة مثل الفرق املبلل يف
”الوثيقة املرجعية ألفضل التقنيات املتاحة ملياه النفايات العامة ومعاجلة نفايات الغاز/ونُظم اإلدارة يف القطاع
الكيميائي (الصيغة النهائية متوز/يوليه .)34()2014
 -160وملزيد من املعلومات ،انظر القسم الفرعي رابعاً  -زاي  1 -من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.
__________

( )34متاح مرن املوقرع الشربكي( / http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference :الفصرل  5-5-3حرول اانبعاثرات الرروائحا وتررد يف
الفقرة  5-5-4أفضل التقنيات املتاحة ملنع أو ،حيثما يكون ذلك غري عملي ،للحد من انبعاثات الروائح).
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 - 2طرق التدمير والتحول النهائي
 -161وللحصول على معلومات  ،انظر القسم الفرعي رابعاً  -زاي  2 -من املبادئ التوجيهية العامة.

 - 3طرق تخلص أخرى عندما ال يكون التدمير وال التحول النهائي هو الخيار المفضل بيئياً

 -162للحصول على معلومات ،انظر القسم الفرعي رابعاً  -زاي  3 -من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

 - 4طرائق تخلص أخرى عندما يكون محتوى الملوثات العضوية الثابتة منخفضا

 -163للحصول على معلومات ،انظر القسم الفرعي رابعاً  -زاي  4 -من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

حاء -معالجة المواقع الملوثة
ُ -164متثل الرتبة امللوثة حتدياً هاماً على وجه اخلصوص بالنسبة للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا
مبرحلة انتقال .وأية خمزونات متبقية من مبيدات اآلفات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة واليت أُدرجت أصالً يف
سنة  2004كانت يف كثري من احلاالت متسربة نظراً ألن احلاويات قد تدهورت حالتها .وهذا أثار حدوث
كميات كبرية من الرتبة امللوثة .وتتباين تركزات مبيدات اآلفات يف الرتبة من ”بقعة ساخنة“ عند مصدر التلوث
إىل تركيزات أقل حيث يكون التلوث قد تشتت .ويف ضوء وجود األحجام الكبرية من الرتبة امللوثة من نقطة
وحيدة ملصدر التسرب ،خيصص علم االقتصاد دوراً هاماً يف حتديد الطريقة اليت يتم هبا ختفيف أخطار يف املوقع.
 -165وتصف املبادئ التوجيهية التقنية العامة يف الفرع رابعاً  -حاء العمليات املتعلقة بتحديد وتقييم
األخطار اليت تطرحها املواقع امللوثة .وينبغي إعداد خطة للتخفيف من األخطار بالنسبة لكل موقع للتخفيف
قدر اإلمكان من األخطار اليت يشكلها هذا على الصحة العامة وعلى البيئة .وينبغي أن تضع خطة ختفيف
األخطار يف االعتبار مجيع املسارات املمكنة بالنسبة لتشتت التلوث من املوقع ،على سبيل املثال :اجلريان
السطحي املائي والتسلل إىل املياه اجلوفية؛ التطاير والنقل اهلوائي لألجزاء امللوثة؛ واالتصال املادي مع البشر
واحليوانات .وحيثما يتصف موقع باختالف املناطق ،فكل منطقة مع وجود ملوثات خمتلفة ومستويات للتلوث،
من احملتمل أن يكون الشيء املمكن هو اعتماد اسرتاتيجية خمتلفة لتخفيف األخطار فيما يتعلق بكل منطقة.
 -166وجيب أن تكون من األولويات معاجلة األحجام املنخفضة نسبياً من الرتبة امللوثة مبحتوى من امللوثات
العضوية الثابتة أعلى من احملتوى املنخفض من هذه امللوثات (”بقعة ساخنة“) .وهذا إما جيري بفحر وتعبئة
الرتبة امللوثة لكي ميكن إرسال النفايات من أجل التخلص السليم بيئياً باستخدام الطرق احملددة يف الفرع زاي-
 2أو زاي  3 -أعاله؛ أو خبطوة خاصة باملعاجلة السابقة حيث يتم استخراج امللوثات العضوية الثابتة من الرتبة
ويتم تعبئة نفايات امللوثات العضوية الثابتة املركزة مث إرساهلا من أجل التخلص منها.
 -167ومع ذلك ،ميكن أن تكون هناك أحجام كبرية من الرتبة خارج البقعة الساخنة أحجام كبرية من الرتبة
ذات احملتوى من امللوثات العضوية الثابتة أعلى أو أدىن من احملتوى املنخفض من هذه امللوثات اليت ُمتثل خطورة
أقل على الصحة العامة وعلى البيئة بسبب تطايرها املنخفض وترشحها ،فيما عدا يف حالة حامض السلفونيك
البريفلوروكتاين الذي يصنَّف بأنه مركب عضوي متطاير) .ويف هذه احلالة ،يوصى بالنظر يف معاجلة سابقة للرتبة
الستخراج امللوثات العضوية الثابتة منها لكي ميكن إرسال نفايات امللوثات املركزة املستخرجة إىل ختلص سليم
بيئياً باستخدام الطرق احملددة يف الفرع زاي  2 -أو زاي  3 -أعاله .ويف حاالت حيث ال يكون ذلك ممكناً،
وخصائص النفايات تكون مناسبة ،ميكن إرسال النفايات املستخرجة إىل التخلص السليم بيئياً باستخدام
الطرائق املبيَّنة يف الفرع زاي  3 -أعاله يف حالة حمتوى امللوثات العضوية الثابتة يكون أعلى من حمتوى امللوثات
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املنخفض أو زاي  - 4 -زاي  4 -أعاله يف حالة حمتوى امللوثات يكون أقل من احملتوى املنخفض من هذه
امللوثات .وقبل إجراء هذا التخلص ،ميكن معاجلة الرتبة سابقاً لعدم حترك امللوثات العضوية الثابتة على سبيل
املثال باخللط بكربون منشط المتصاص أية مبيدات آفات طليقة أو بالرتكيد والتجميد .ويف حاالت أخرى
حيث ال توجد أخطار على تلويث املياه اجلوفية ،ميكن أن يكون من املناسب ترك الرتبة يف موقعها وإنشاء
حواجز مادية ملنع االتصال بسطح الرتبة وملنع انتشار األرة اجلوفية امللوثة.
 -168وللحصول على معلومات ،انظر الفرع رابعاً  -حاء من املبادئ التوجيهية التقنية العامة وجمموعة
أدوات اإلدارة البيئية اليت أصدرهتا الفاو من أجل مبيدات اآلفات غري املستخدمة ،اجمللد ( 5بشأن تقييم أخطار
املواقع امللوثة) واجمللد ( 6بشأن منهجيات خفض األخطار فيما يتعلق باملواقع امللوثة) .وهذان اجمللدان من املقرر
نشرمها يف .2015

طاء -الصحة والسالمة
 -169للحصول على معلومات ،انظر الفرع رابعاً  -طاء يف املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

 - 1حاالت المخاطر المرتفعة

 -170قد حتدث حاالت املخاطر املرتفعة اخلاصة مببيدات اآلفات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة:
(أ)

أثناء ختزين وإدارة خمزونات مبيدات اآلفات املهملة؛

(ب)

يف مدافن القمامة ومواقع الطمر حيث يتم التخلص من مبيدات اآلفات؛

(ج)

عندما يعاد استخدام حاويات مبيدات اآلفات ألغراة أخرى.

 - 171وللحصول على مزيد من املعلومات ،انظر القسم الفرعي رابعاً  -طاء  1 -يف املبادئ التوجيهية
التقنية العامة.
 - 2حاالت المخاطر المنخفضة
 -172للحصول على معلومات ،انظر القسم الفرعي رابعاً  -طاء  2 -من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

ياء  -االستجابة في حاالت الطوارئ
 -173ينبغي أن توضع خطط لالستجابة يف حاالت الطوارئ فيما يتعلق مببيدات اآلفات احملتوية على
ملوثات عضوية ثابتة يف حالة التخزين ،أو يف حالة املرور العابر أو يف مواقع التخلص .وينبغي أن توضع خطط
لالستجابة يف حاالت الطوارئ فيما يتعلق مببيدات اآلفات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة املوجودة يف اخلدمة
أو التخزين أو االنتقال أو يف مواقع التخلص .ويرد مزيد من املعلومات بشأن خطط االستجابة يف حاالت
الطوارئ يف الفرع رابعاً  -ياء من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

كاف -

مشاركة الجمهور

 -174ينبغي أن تكون لألطراف يف اتفاقييت بازل أو استكهومل عمليات مشاركة عامة مفتوحة .وملزيد من
املعلومات بشأن هذه القضية ،انظر الفرع رابعاً  -كاف من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.
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Annex I to the technical guidelines
Synonyms and trade names for pesticide POPs
(See also EPA, Substance Registry System; Helsinki Commission, 2001; Holoubek et al, 2004; PAN
Pesticides Database – Chemicals; Ritter et. al, 1995; EPA, Substance Registry Services; and STARS
Version 4.2.) Full references can be found in annex II below (bibliography).
Chemical

Some synonyms and trade namesa

Aldrin
(CAS No. 309-00-2)

1,4:5,8-dimethano-naphtalin; GGDN*;
1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-endo-1,4-exo-5,8dimethanonaphthalene;
1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethanonaphthalene;
1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a hexahydro (1.alpha., 4.alpha., 4a.beta.,
5.alpha., 8.alpha., 8abeta);
1,2,3,4,10,10-hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4,5,8- dimethanonaphthalin
1R,4S,4as,5S,8R,8ar-;
1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4,5,8-dimethanonaphthalene;
1.2.3.4.10.10-hexachlor-(4arh.8ach)-1.4.4a.5.8.8a-hexahydro-1c.4c:5t.8t-dimethanonaphth;
1.2.3.4.10.10-hexachloro-(4arh.8ach)-1.4.4a.5.8.8a-hexahydro-1c.4c:5t.8tdimethano-napht;
1,4:5,8-dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4 a,5,8,8a-hexahydro,(1alpha,4alpha,4abe
1,4:5,8-dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-,
endo,exo-;
1,4:5,8-dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro,(1alpha,4alpha,4abet
(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1, 4:5,8dimethanonaphthalin;
Trade names
Aglyucon*, Agronex TA; Aldocit; Aldrec; Aldrex; Aldrex 30; Aldrex 30 E.C.;
Aldrex 40; Aldrin cast solid; Aldrin mixture, dry (with 65 per cent or less aldrin);
Aldrin mixture, dry (with more than 65 per cent aldrin); Aldrin mixture, liquid (with
65 per cent or less aldrin); Aldrin mixture, liquid (with 65 per cent or less aldrin);
Aldrin 2.5; Aldrin 5;
Aldrin [1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro(1.alpha.,4.alpha.,4a.beta.,5.alpha.,8.al ]; Aldrite; Aldrosol; Altox; Alvit 55;
Compound 118; 4:5,8-Dimethanonaphthalene; 22DN*; Drinox; Eldrin; ENT-15949;
Eruzin*; exo-Hexachlorodimethanonaphthalene; Hexachlorhexahydro-dimethanonaphtaline;
Hexachlorohexahydro-endo, exo-dimethanonaphthalene;
Hexachloro-1,2,3,4,10,10 hexahydro-1,4,4a,5,8,8a exodimethano-1,4,5,8 naphtalene;
Hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4,5,8-dimethanonaphthalin;
Hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4,5,8-dimethano-naphtalin,
(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-;
Hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-exodimethanonaphtalin,
1,2,3,4,10,10-;
HHDM; HHDN; HHPN; Kartofin*; Kortofin; Latka 118; NA 2761; NA 2762; NCIC00044; OMS-194; Octalene; Octalin*;Seedrin; SD 2794; Sojedinenie (=
compound) 118*; Tatuzinho; Tipula; Veratox*

__________

. مل يتم ترمجة مرفقي هذه الوثيقة، لتخفيض النفقات
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Chemical

Some synonyms and trade namesa

Alpha HCH
(CAS No. 319-84-6)

1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane, alpha isomer,
(1alpha,2alpha,3beta,4alpha,5beta,6beta)-1,2,3,4,5,6hexachlorocyclohexane, alpha-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane; alphabenzene hexachloride, alpha-BHC, alpha-HCH, alpha-lindane; benzenetranshexachloride, Hexachlorocyclohexane-Alpha

Benzene hexachloride-alpha-isomer, Alpha-Benzenehexachloride.
Alpha-BHC, Cyclohexane. 1,2,3,4,5,6 Hexachloro-alpha.
Cyclohexane, alpha-1,2,3,4,5-Hexachloro.
ENT 9,232
Beta HCH
(CAS No. 319-85-7)

beta-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane: betaBenzenehexachloride, beta-BHC, benzene-cis-hexachloride;
beta-HCH; beta-Hexachlorocyclohexane; betaHexachlorocyclohexane ; beta-isomer; beta-lindane;
Hexachlorocyclohexane-Beta; trans-alphabenzenehexachloride;
beta-benzenehexachloride

Chlordane
(CAS No. 57-74-9)

1-exo,2-endo,4,5,6,7,8,8-Octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7methanoindene;
1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-3a,4,7,7a-tetra-hydro-4,7-methan-;
1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-;
1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-4,7-methano-3a,4,7,7a-tetrahydroindane oindane;
1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-endo-methano-indene;
1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indene;
1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methanoindene
1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-1H-4,7-methano-indene;
1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-4-7-methano-3.alpha.,4,7,7,.alpha.-tetrahydroindane;
1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro1-exo,2-endo,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methanoindene);
Trade names
AG Chlordane; Aspon; Aspon-Chlordane; Belt; CD 68; chloordaan, zuiver; chlordan,
kemisk rent;
Chlordan, rein; Chlordane; Chlordane (gamma); chlordane, pur; Chlordane technical;
Chlordane [4,7-methanoindan, 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-];
Chloriandin; Chlorindan; Chlorkil; Chlorodane; gamma.-Chlordan; Clordan;
Clordano, puro; Corodan(e); Chlordane HCS 3260; Chlordasol; Cortilan-Neu;
Dichlorochlordene: Dowchlor; Dow-Klor; Ent 9932; Ent 25552-X; HCS 3260; Kilex
lindane; Kypchlor; M140; M 410; Latka 1068;4,7-methanoindan; 4,7-methano-1Hindene; NCI-C00099; 4,7-methanoindan, 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-3a,4,7,7atetrahydro-;
4,7-methano-1H-indene, 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-; Niran;
Octachlor; Octachloro-4,7-methanotetrahydroindane;
Octachlorodihydrodicyclopentadiene; Octachlorohexahydromethanoindene;
Octachlor-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methano-(1H)-inden, 1,2,4,5,6,7,8,8-;
Octachlor-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-endomethanoindan, 1,2,4,5,6,7,8,8-;
Octa-Klor; Oktaterr; Ortho-Klor; SD 5532; Shell SD-5532; Starchlor; Synklor; Tat
chlor 4; t-chlordan;
Topichlor; Topichlor 20; Toxichlor; Unexan-koeder;Veliscol-1068

Chlordecone

decachloro-pentacyclo[5,2,1,02,6,03,9,05,8]- decan-4-one; decachloro-octahydro-1,3,4metheno- 2H,5H-cyclobuta [cd]-pentalen-2-one
Decachlorooctahydro-kepone-2-one; Decachlorotetrahydro-4,7-methanoindeneone

(CAS No. 143-50-0)

(CAS Chemical name) 1,3,4-Metheno-2H-cyclobuta[cd]pentalen-2-one,
1,1a,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-decachlorooctahydroTrade names
GC 1189, Kepone, Merex, chlordecone, curlone
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Dieldrin
(CAS No. 60-57-1)

(1alpha,2beta,2alpha,3beta,6beta,6alpha,7beta,7alpha- 2,7:3,6-Dimethano-3,4,5,6,9,9hexachlor-1a,2,2;
(1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-Hexachlor-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro6,7-epoxy-1,4:5,8-di;
(1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-Hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8aoctahydro-1,4:5,8-di;
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro,endo,exo-1,4:5,8dimethanonaphthalene
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo-5,8-exodimethano-naphthalene
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-exo-1,4-endo-5,8dimethanonaphthalene
1,4:5,8-dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8aoctahydro-, endo,;
2,7:3,6-dimethanonaphth(2,3-b)oxirene, 3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7aoctahydro-,(1aalph;
2,7:3,6-dimethanonaphth(2,3-b)oxirene, 3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7aoctahydro-;
3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a7,7a-octahydro-2,7:3,6-dimethanonapht[2,3b]oxirene;
5,6,7,8,9,9-hexachlor-2t,3t-epoxy-(4ar,8ac)-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1t,4t;5c8c-d;
Trade names
Aldrin epoxide; Alvit; Alvit 55; Compound 497; D-31; Diel’drin*; Dieldrin; Dieldrin,
dry weight;
Dieldrin (hexachloroepoxyoctahydro-endo,exo-dimethanonaphthalene 85 per cent
and related compounds 15 per cent); Dil’drin*; Dieldrina; Dieldrine; Dieldrite;
Dieldrex; Dieldrix; Dieldrex B, Dielmoth; D-31; DD; dimethanonaphth[2,3-b]oxirene; DLD; Dorytox; ENT-16225; ENT 16,225; exo-dieldrin; GEOD*; HEOD;
Hexachloroepoxyoctahydro-endo,exo-dimethanonaphthalene;
Hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-2,7:3,6-dimethanonaphth(2,3-b)oxirene,
3,4,5,6,9,9-;
Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethano-naphthalene,
(1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S;
Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene,
1,2,3,4,10,10-;
Hexachloro-epoxyoctahydro-dimethanonaphthalene;
HOED; Illoxol; Insektalox*; Insecticide No. 497; Insectlack; Kombi-Albertan; Lakta
497; Moth Snub D;
NCI C00124; Octalox; OMS18; Oxralox; Panoram D-31; Quintox; Red Shield; SD
3417; Sojedinenie (=compound) 497*; Termitox
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Endrin
(CAS No. 72-20-8)

1a.alpha.,2.beta.,3.alpha.,6.alpha;
(1aalpha,2beta,2abeta,3alpha,6alpha,6abeta,7beta,7aalpha)-2,7;3,6-dimethano3,4,5,6,9,9-hexachlor-1a;
(1Aalpha,2beta,2abeta,3alpha,6alpha,6abeta,7beta,7Aalpha)3,4,5,6,9,9-hexachloro1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-;
(1R,4S,4aS,5S,7R,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro6,7-epoxy-1,4:5,8-dime;
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-endo,endo-;
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a- octahydro-1,4-endo-,8-endodimethano-naphthalen;
3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-2,7:3,6-dimethanonaphth[2,3b]oxirene;
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo, endo-5,8dimethanonaphthalen;
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo-5,8endodimethanonaphthalen;
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8dimethanonaphthalen;
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8dimethanonaphthalen;
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-endo-1,4-endo-5,8dimethanonaphthalen;
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-exo-5,8dimethanonaphthalen;
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-§octahydro-1,4-endo, endo5,8-dimethanonaphthali;
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-oxido-1,4-endo-5,8-endo-dimethano-1,4,4a,5,6,7,8octahydronaphthalen;
1,2,3,4,10,10-hexachloro-1r,4s,4as,5s,6,7r,8r,8ar-octahydro-6,7-epoxy-1,4:5,8dimethanonaphthalene;
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4,5,8-endo-endodimethanonaphthalen;
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo,endo-5,8dimethanonaphthalen;
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8dimethanonaphthalene;
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-endo,endo-1,4:5,8dimethanonaphthalen;
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-exo-1,4-exo-1,4exo-5,8-dimethanonaph;
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-exo-1,4-exo-5,8dimethanonaphthalene;
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-§1,4-endo-5,8-endodimethanonaphthali;
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-§octahydro-1,4-endo-endo-5,8dimethanonaphthale;
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2,7:3,6-dimethanonaphth(2,3-b)oxirene, 3,4,5,6,9,9-hexachoro-1a,2,2a,3,6a,7,7aoctahydro-,(1aalpha,2;
3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-2,7:3,6- dimethanonaphth(2,3B)oxirene;
3,4,5,6,9,9-hexachloro-1aalpha,2beta,2abeta,3alpha,6alpha,6abeta,7beta,7aalphaoctahydro-2,7:3,6-dim;
Compound 269; 1,4:5,8-dimethanonaphthalene;
endo,endo-1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8dimethanonaphthalen;
Trade names
Endrex; Endrin; Endrin 20; Endrin mixture; endrin,endo-endo-isomeres; Endrina;
Endrine; ENT-17251;
Experimental Insecticide No. 269; Hexachlor;
Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo-5,8endodimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-;
Hexachloro-oxido-dimethano-octahydronaphthalene; hexachloroepoxyoctahydroendo-endo-dimethanonaphthalene;
Hexachlorooctahydro-endo, endo-dimethanonaphthalene; hexachloroxido-endoendo-dimethanooctahydronaphthalin;
Hexachloroxido-endo-endo-dimethanooctahydronaphthalene;
hexachloroxidotetracyclododecen;
hexachloräpoxyoctahydro-bis(endo-methylen)naphthalin;
Hexachloroepoxyoctahydro-endo,endo-dimethanonaphthalene; Hexadrin; Isodrin
Epoxide; Lakta 269;
Mendrin; NCI C00157; Nendrin; OMS 197
Heptachlor
(CAS No. 76-44-8)

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

Hexachlorobenzene
(CAS No. 118-74-1)

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

Hexachlorobutadiene
(CAS No: 87-68-3)

Perchlorobutadiene; 1,1,2,3,4,4-hexachloro-1,3-butadiene; 1,3-hexachlorobutadiene
Dolen-Pur; C-46, UN2279, GP-40-66:120
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Lindane
(CAS No. 58-89-9)

Trade names
gamma benzene hexachloride; gamma-BHCAgrocide, Aparasin, Arbitex, BBH,
Ben-hex, Bentox, Celanex, Chloresene, Dvoran, Dol,
Entomoxan, Exagamma, Forlin, Gallogama, Gamaphex, Gammalin, Gammex,
Gammexane,
Hexa, Hexachloran, Hexaverm, Hexicide, Isotos, Kwell, Lendine, Lentox,
Linafor, Lindafor,
Lindagam, Lindatox, Lintox, Lorexane, Nexit, Nocochloran, Novigam,
Omnitox, Quellada,
Silvanol, Tri-6, Vitron.

Mirex
(CAS No. 2385-85-5)

1,1a,2,2,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-dodecachloro-octahydro-1,3,4-metheno-1Hcyclobuta[cd]pentalene;
1,2,3,4,5,5-hexachloro-; 2,3,4,5,5-hexachloro-1,3-cyclopentadiene dimer;
1,3,4-metheno-1,1a,2,2,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-dodecachlorooctahydro-1Hcyclobuta<cd>pentalene;
1,3,4-metheno-1H-cyclobuta(cd)pentalene, 1,1a,2,2,3,3a,4,5,5,5a,5b,6dodecachlorooctahydro-;
1,3,4-metheno-1H-cyclobuta<cd>pentalene, dodecachlorooctahydro-; 1,3cyclopentadiene;
1,3-cyclopentadiene, 1,2,3,4,5,5-hexachloro-, dimer;
Bichlorendo, CG-1283, Dechlorane, Dechlorane 4070, Dechlorane Plus, Dimer;
1,2,3,4,5,5-dodecachloropentacyclodecane;
Dodecachlororpentacyclo(5.2.1.O’2,6.O’3,9.O’5,8)decane;
Dodecachloro-decahydro-1,3-cyclo-dicyclobuta<cd,gh>pentalene;
Dodecachloroctahydro-1,3,4-metheno-1H-cyclobuta(cd)pentalen,
1,1a,2,2,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-;
Dodecachlorooctahydro-1,3,4-metheno-2H-cyclobuta<cd>pentalene;
Dodecachloropentacyclo(5.2.1.O’2,6.O’3,9.O’5,8)decane;
Dodecachloropentacyclo<5.2.1.0 per cent 2,6.0 per cent 3,9.0 per cent 5,8>decane;
Dodecacloropentaciclo(5.2.1.O’2,6.O’3,9.O’5,8)decano;
ENT-25719; Ferriamicide; GC1283; Hexachloropentadiene Dimer, Hexachloro-1,3cyclopentadiene dimer; Hrs 1276, NCI-C06428; Paramex; Perchlordecone,
Perchloropentacyclodecane; Perchloropentacyclo(5.2.1.02,6.03,9.05,8)decane;
Perchlorodihomocubane
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Pentachlorophenol
and its salts
(CAS No. 87-86-5)
(CAS No. 131-52-2)

Pentachlorophenol, PCP, sodium pentachlorophenate, Na-PCP
Chlorophen; PCP; penchlorol; penta; pentachlorofenol;
pentachlorofenolo; pentachlorophenate; pentachlorphenol;
2,3,4,5, 6-pentachlorophenol; pentanol
Trade names
1-Hydroxy-2,3,4,5,6-pentachlorobenzene; 1-Hydroxypentachlorobenzene;
2,3,4,5,6-pentachlorophenol; Acutox; Albapin; Anti-Pa IV Husbock (SE);
Arbezol; Block Penta (USA); BP Hylosan (SE); Chem-Penta; Chem-Pentas;
Chem-Tol; Chlon; Chlorophen (USA); Chlorophenasic acid; Chlorophenate;
Cryptogil Na; Cryptogil Oil; Cryptogil OL; Dirotox; Dow Dormant Fungicide
(Na-PCP); Dow Pentachlorophenol DP-2 Antimicrobial; Dowcide 7/EC-7/G
(USA); Dowicide 6 (USA); Dowicide 7 (USA); Dowicide 7 Antimicrobial
(USA); Dowicide G (Na-PCP) /G-St (USA); SE Dura Treat II; Dura Treat 40
(USA); Durotox; EP 30; Forpen-50 Wood Preservative; Fingifen; Fongol;
Fungifen; G-St (polymeric form); Gantix HB ljus (SE); Glazd Penta; Grundier
Arbezol; Gullviks Husbockscupral (SE); Husbocks-Cuprinol (SE); 1hydroxypentachlorobenzene; Jimo-Cupim (BR); KMG Technical Penta Flakes
(CAN, USA); KMG Technical Penta Blocks (USA); CAN KMG Penta OL
Blocks (CAN, USA); KP Cuprinol (SE); Ky-5 (tetrachlorophenol) (FI, SE);
Lautor A; Lauxtol; Lauxtol A; Liroprem; Mystox D (polymeric form);
Moosuran; Napclor-G (polymeric form); NCI-C 54933; NCI-C 55378; NSC
263497; OnTrack We Herbicide; Ortho Triox Liquid Vegetation Killer; Osmose
Wood Preserving Compound; Panta-Kil;BR PCP (USA); Penchlorol (USA);
Penta (USA); Penta-ate;BR Penta C 30; Penta Concentrate; Penta Plus 40; Penta
Pres 1 10; Penta Ready; Penta solignum (SE); Penta WR; Penta WR1-5; Penwar;
Pentachlorofenol (SE); Pentachlorofenolo; Pentachlorophenate;
Pentachlorophenate sodium; 2, 3, 4, 5, 6 pentachlorophenol; Pentachlorophenol
DP-2; Pentachloropheno; Pentachlorphenol; Pentachlorophenol sodium salt;
Pentachlorophenoxy sodium; Pentaclorofenol;BR Pentacon; Penta-kill;
Pentanol; Pentaphenate; Pentasol; Pentchloral; Penton 70; Pentor 70; Penwar;
Peratox; Perchlorophenol; Permacide; Permagad; Permagard; Permasan;
Permatox; Permatox DP-2; Permatox Penta; Permite; Persasan; Phenol
pentachloro-sodium derivative monohydrate; Phenol, 2,3,4,5,6-pentachloro-;
Phenol, pentachloro-; PKhF; Pol Nu; Pole topper; Pole topper fluid; Prevenol;
Preventol P; Priltox; Santobrite (Na-PCP polymeric form); Santophen;
Santophen 20 (USA); Sapco-25 Weedbeads (Na-PCP polymeric form);
Satophen; Sautox; Sinituho (FI); Sodium PCP; Sodium pentachlorophenate;
Sodium pentachlorophenolate; Sodium pentachlorophenoxide; Sontox (USA);
Term-i-Trol; Thompson's Wood Fix; Watershed Wood Preservative; Weedbeads; Weed and Brush Killer; Weedone; Withophen P (DE); Withophen N
(DE); Witophen N; Witophen P; Woodtreat; Woodtreat A ; Xyladecor (DE);
Xylamon (DE); Xylophene Na
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Chemical

Perfluorooctane
sulfonic acid (PFOS)
and its salts (e.g.
CAS No. 29457-725, CAS No. 2991-517, CAS No. 1652-637)

Some synonyms and trade namesa

1-Octanesulfonic acid,
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro;
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1octanesulfonic acid; 1-Octanesulfonic acid,
heptadecafluoro-; 1-Perfluorooctanesulfonic acid;
Heptadecafluoro-1-octanesulfonic acid; Perfluoro-noctanesulfonic
acid; Perfluoroctanesulfonic acid;
Perfluoroctylsulfonic acid
N-Ethyl Perfluorooctanesulfonamide, Sulfluramid, GX-071, Finitron Brand
Sulfuramid Rb Mup, Finitron Brand Sulfluramid Termite Mup, Gx-071
Technical, Finitron Brand Sulfluramid Ab Mup, Finitron Brand Sulfluramid Lca
Mup, Indoor Roach Bait, Raid Max Roach Bait, Chemsico Roach Control
System Cs, Pro-Control Roach Bait, Volcano Ant Bait, Micro-Gen Ant Reactor,
Fluorguard Ant Control Baits, Raid Double Control Ant Baits, Raid Max Ant
Bait, Firstline Termite Bait Station, Firstline Gt Plus Termite Bait Station ,
Firstline Termite Bait Container Station, Firstline Termite Bait Tube Station ,
Chemsico Insect Bait A, Chemsico Insect Bait Rep, Chemsico Insect Bait Ss
Lithium perfluorooctane sulfonate, LPOS, Sulfotine (26% LPOS), RAID TVK (26%
LPOS)

Technical endosulfan
(CAS No. 115-29-7)
and its related
isomers (CAS No:
959-98-8 and CAS
No: 33213-65-9).

alpha.,.beta.-1,2,3,4,7,7-Hexachlorobicyclo(2.2.1)-2-heptene-5,6-bisoxymethylene
sulfite , .alpha.,.beta.-1,2,3,4,7,7-Hexachlorobicyclo(2.2.1)hepten-2bis(oxymethylon-5,6-)sulfite , .beta.-6,7,8,9,10,10-Hexachloro-1,5,5a,6,9,9ahexahydro-endo-6,9-methano-2,4,3-benzodioxathiepin 3-oxide ,1,4,5,6,7,7Hexachloro-5-norbornene-2,3-dimethanol, cyclic sulfite , , 5-Norbornene-2,3dimethanol, 1,4,5,6,7,7-hexachloro-, cyclic sulfite , 6,7,8,9,10-Hexachloro1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methano-2,4,3-benzodioxathiepin-3-oxide , 6,9Methano-2,4,3-benzodioxathiepin, 6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9ahexahydro-, 3-oxide ,
Trade names
Afidan, Benzoepin , Beosit , BIO 5462 , Chlorthiepin , Crisulfan , Cyclodan ,
Endocel , Endosol , Endossulfam , Endossulf?o , Endosulfan , Endosulfan ,
ENDOSULFAN (MIXED ISOMERS) , Endosulfan (mixture of alpha and beta
isomers) , Endosulfan 35EC , Endosulphan , Endoszulfn , ENT-23979 , FMC 5462 ,
Hexachlorohexahydromethano-2,4,3-benzodioxathiepin-3-oxide , Hildan , HOE 2671
, Insectophene , Kop-Thiodan , Malix , Sulfurous acid, cyclic ester with 1,4,5,6,7,7 hexachloro-5-norbornene-2,3-dimethanol , Thifor , Thimul, Thiodan, Cyclodan,
Devisulfan, Endo cel, Endocide, Endosol, FMC 5462, Hexasulfan, Hildan, Hoe
2671, Insectophene, Malix, Phaser and Thionex.

Toxaphene
(CAS No. 8001-35-2)

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

a

*
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