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:2015) االمرشحة لقائمة POPsاالدليیل االى ااددررااجج االملوثاتت االعضويیة االثابتة (   
 

)”PENTA“أأوو   PCPخماسي كلورر االفيینولل (  
)HCBDكلوررووبوتادداايیيین ( سدااسي  

)CNsاالنفثاليین االمكلورر (  
 

*ترجمة إإيیمانن سويید  
 

 لالجتماعع) POPRC( االثابتة االعضويیة االملوثاتت ااستعرااضض لجنة وواالتوصيیاتت من قبل االمعلوماتت حولل IPENموجز 
  ). COP7ااستكهھولم (  ااتفاقيیة في ااألططراافف لمؤتمر االسابع
2015 آآذذاارر /ماررسس  

 
:هھولمااستك التفاقيیة جديیدةة ثابتة عضويیة ملوثاتت إإضافة  
.)POPRC( االثابتة االعضويیة االملوثاتت ااستعرااضض لجنة  

 
 ااتفاقيیة بموجب )POPs( االجديیدةة االثابتة االعضويیة للملوثاتت علمي أأساسسعلى  قائمة عمليیةااستكهھولم  ااتفاقيیة ووضعت

 أأووا ماددةة مرشحة م تقيیيیم فياالمضي  من يیمنع الاا يینبغي كامل علمي تيیقن ووجودد عدمم أننب التفاقيیةااستكهھولم. ووتعترفف اا
."ااحترااززيیة بطريیقة" االماددةة إإددررااجج بشأنن قراارر اتخاذذاالتفويیض ب )COP(" ااألططراافف"مؤتمر  ووتمنح ااددررااجهھا على االقائمة٬،  

 االماددةة كانن من االمحتمل أأنن تؤدديي إإذذاا ما تحديیدمسؤوولة عن ) POPRC( "االثابتة االعضويیة االملوثاتت ااستعرااضض لجنةإإنن "
 ااتخاذذ يیتطلب مما االبيیئة أأوو/ وو االبشر بصحة بالغة أأضراارر إإلى االبيیئة٬، في االمدىى يیدبعاال االنتقالهھ نتيیجة االمقترحة٬، االكيیميیائيیة
.ابشأنهھ عالمي إإجرااء  
ً  يیقدمم أأنن ططرفف أليي يیجوزز  من" أأ "٬، " بب "٬، وو"جج"  االملحق في كيیميیائيیة ماددةة بإددررااججاالعامة  ااألمانة إإلى ما مقترحا
 في االمحدددةة االفرزز معايیيیر ووتطبق ااالقترااحح ) POPRC( "االثابتة االعضويیة االملوثاتت ااستعرااضض"لجنة  دررسست. ااالتفاقيیة

 قد االفحص معايیيیر بأنن مقتنعة )POPRC( "االثابتة االعضويیة االملوثاتت ااستعرااضضلم تكن "لجنة  إإذذااوو االملحق " دد ".
ووتضع موجز بيیانن  االصلة٬، ذذااتت االمعلوماتت تقديیم إإلى وواالمرااقبيین )COP(" ااألططراافف"مؤتمر  دعوت افإنهھ ااستوفيیت٬،

ً الحق االمخاططر إإددااررةة ووتقيیيیم ٬،ذذااكك االمخاططرموجز بيیانن  على ووبناء. المخاططرب  االعضويیة االملوثاتت ااستعرااضضتقدمم "لجنة  ٬،ا
.أأمم ال عالمي إإجرااء ااتخاذذ يینبغي كانن إإذذاا ما بشأنن توصيیة )POPRC(" االثابتة  
:ااستكهھولم ااتفاقيیة في االتاليیة االمواادد إددررااججب POPRCجنة لت أأووصٮ ووقد  
". أأ"  االملحق في ")PENTA " أأوو PCP( االفيینولل كلورر خماسي •  
  في االملحق  " أأ " وو " جج ".) HCBD( كلوررووبوتادداايیيین سدااسي •
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" أأ " وو " جج ".  االملحق في) CNS( االمكلورر االنفثاليین •  
 

")PENTA " أأوو PCP( االفيینولل كلورر خماسي  
أأ ". ااالددررااجج في االملحق ") : POPRC( "االثابتة االعضويیة االملوثاتت لجنة ااستعرااضض"توصيیة   
 االفيینولل كلورر خماسي بإددررااجج) POPRC( االثابتة" االعضويیة االملوثاتت ااستعرااضض لجنة" توصيیة IPEN تدعم
)PCP أأوو " PENTA(" االملحق " أأ ". في  

 
االضاررةة ااآلثارر  

 االدهھھھنيیة٬، ااألنسجةوو )٬،بالجنيین يیحيیط االذيي( ااألمنيیوسي االسائلوو ٬،االدمموو ٬،االثديي حليیب في PCP تم االعثورر على ماددةة
ماددةة  ؤثرووت. االشمالي االقطب منطقة في ااألصليیة االشعوبب ذذلك في بما االعالم٬، أأنحاء جميیع في لناسسلدىى اا لمنويياا وواالسائل

PCP  ً  ضعفب PCPـ ل االتعرضض وويیرتبط. االغذاائي وواالتمثيیل ااإلنجابيیة االهھرموناتت ذذلك في بما متعدددةة٬، أأنظمة على سلبا
سرططانن  غيیر االليیمفاوويیة االغددد سرططانن خطر ززيیاددةةوو االمناعة٬، ووهھھھبوطط االدررقيیة٬، االغدةة ااختالللوو ااألططفالل٬، لدىى االعصبي االنمو

 ٬،االتعلم على وواالقدررةة االذااكرةة ضعف ذذلك في بما االسلبيیة االعصبيیة االسلوكيیة االتأثيیرااتت إإلى االدررااساتت ووتشيیر. هھھھوددجكيین
.االدررقيیة االغدةة ااستقالبب في وواالتغيیيیر ٬،االنساء عند االعقموو  

 
ووااالستخداامم ااإلنتاجج  
وويیتم تعديیلهھا ) االسنة في ططن 6600( االمكسيیك في نتاججالل منشأةة في ووااحدةة مصنعة شركة بلق من PCP ماددةة إإنتاجج يیتم
في  Na-PCP من سنويیا ططن 1800يیتم تصنيیع  ذذلك٬، إإلى باإلضافة). االسنة في ططن 7000 ( االمتحدةة االواليیاتت في
ً  لفيیوررااناتتااوو االديیوكسيینهھھھي في اانتاجج ووااططالقق  PCPاانن عاقبة تصنيیع . االهھند .االخشب وونفايیاتت االمعالج باالخش من أأيیضا  

 فيمع ااالستخداامم االغالب لهھذهه االماددةة  ووكنداا٬، االمتحدةة االواليیاتت في االكهھرباء أأعمدةة فيهھھھو  PCPـ لل االرئيیس ااالستخداامم
 معالجتهھا يیتم االتي االخشبيیة االكهھرباء أأعمدةة على فقط%  15بنسبة  ااستخداامهھا يیتمف كنداا٬، فيأأما . االمتحدةة االواليیاتت
ً . كيیميیائيیا .االهھند فياالمائي  لأللوااحح  االمضغوططة االدااخليیة٬، وواالطالء هھھھو االضئيیل ستخدااممفإنن ااال االصناعة٬، لهھذهه ووووفقا  

 
االبداائل  

ً  أأكثر ااستبداالل هھا االكيیميیائيیة تشيیر باتجاههووبداائل PCP االـ يیةمِّ سُ اانن   االبداائل هھھھذهه ووتشمل. كيیميیائيیة غيیر بداائلباستخداامم  أأمانا
 بداائلكما أأنن اال. االمسلحة االمركبة االزجاجيیة ااألليیاففوو ٬،االصلبوو سمنت٬،٬، ووااالططبيیعي بشكل االمقاوومة االصلبة ااألخشابب
 جاهھھھزةة تبدوو االبداائل هھھھذهه االصناعاتتووتجعل . ووعمرهھھھا أأططولل أأقل صيیانةتتطلب  االكهھرباء ألعمدةة كيیميیائيیةاال غيیر
ً  تستخدمم االتي ٬،االبلداانن في تنفيیذهھھھا تم قدوو خداامم٬،ستالل .PCP ماددةة حاليیا  

 
)POPRC( "االثابتة االعضويیة اتتاالملوث لجنة ااستعرااضض"توصيیة   
 كلورر خماسي بإددررااجج االتوصيیةباالجماعع على  )POPRC( "االثابتة االعضويیة االملوثاتت ااستعرااضض"لجنة  صوتت
ً عالميی ألجل االغائهھا تفاقيیةااال من االملحق " أأ " في ")PENTA " أأوو PCP( االفيینولل بالحصولل على  ممكناال االسماحح مع ٬،ا
.وواالقضبانن االمتصالبة االكهھرباء ألعمدةة هھھھذهه االماددةة ووااستخداامم ججإلنتا ددةةوومحد ززمنيیة فترةةل إإعفاء  
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ً عالميیاالغائهھا  أأجل منفي االملحق " أأ "  PCP إددررااججب IPEN توصي  االجدووىى بسبب ٬، ووذذلكااستثناءااتت ووجودد عدمم مع ا
ً أأ أأكثر بداائل لصالح PCP ووااستخداامم إإنتاجج بالفعل االبلداانن من االعديید أألغتووقد . االبداائل تواافروو ااالقتصادديیة أأما . مانا

 ٬،مسمى غيیر أأجلاالى  PCP ماددةة ااستخداامم إإدداامة عن ططريیق ااالتفاقيیة ووتكامل سالمة يیقوضضااالددررااجج في االملحق " بب " ف
.حساسة ااستخدااماتت لهھا يیوجد ال االتيوو  

 
  )HCBD( كلوررووبوتادداايیيین سدااسي
وو " جج ". ااالددررااجج في االملحق " أأ "): POPRC("االثابتة  االعضويیة االملوثاتت لجنة ااستعرااضض"توصيیة   
 كلوررووبوتادداايیيین سدااسي بإددررااجج )POPRC(  "االعضويیة االثابتة االملوثاتت ااستعرااضض لجنة" توصيیة IPEN تدعم
)HCBD (االملحق " أأ " وو " جج ". في  

 
االضاررةة ااآلثارر  
 االسرططانن HCBD يیسبب االحيیوااناتت٬، يفف. ااألخرىى االمائيیة وواالكائناتت لألسماككبالنسبة  االسميیة ةةشديید HCBDماددةة 
ً  االمعرضيین االبشر أأما .كلىاالضررر للوو  إإنن ماددةة االـ .(االكرووموززوومي) االصبغي ضرررتعرضهھم للت ٬، فيیظهھرووننمهھنيیا

HCBD ترااكمووت ٬،ثابتة  ً .وواالحيیوااناتت االشمالي االقطب ووموجوددةة في جو ااألسماكك٬، في أأحيیائيیا  
 

ووااالستخداامم ااإلنتاجج  
ً  HCBD إإنتاجج يیتم  بالكلورر االمشبع ااإليیثيیليین مثل كلوررةةاالم االهھيیدررووكربونيیة االمواادد تصنيیع فيجانبي  منتجك أأساسا
)perchloroethylene ،( ااإليیثيیليین كلورر ثالثيوو )٬trichloroethylene (االكربونن كلورريید ررباعي٬، وو )carbon 

tetrachloride،االمعرووفف( )٬  ً  خرىىااأل مصاددرراال ووتشمل). tetrachloromethane ررباعي كلورر االميیثانن باسم أأيیضا
.وواالترميید ( االحرقق) االمغنيیسيیومم اججإإنتعمليیاتت  للمنتجاتت االجانبيیة  
ً . مستمر معرووفف مدررووسس ستخدااممليیس هھھھناكك من اا لل  كمذيیب٬، HCBD االـ ااستخدمم ٬،تارريیخيیا غاسل وو ٬،سواائلوومحوَّ

.راافيیتوواالغ ااأللمنيیومم قضبانن ووإإنتاجج االعنب٬، كروومم في االحشرااتت وومبيید ٬،للغاززااتت  
 

االبداائل  
 االعمليیاتت٬، في االتحكم تحسيینوو بديیلة٬،اانتاجج  عمليیاتتعبر ااعتمادد  HCBDـ ل االمقصودد غيیر باالمكانن االتقليیل من ااالططالقق

 ااتفاقيیةفي " )BAT( "االمتاحة قنيیاتتاالت أأفضل" في هھھھذهه ااالجرااءااتت محددد بعض. ااالنبعاثاتت في االتحكم ووتداابيیر
  على للقضاء ااألخرىى مهھمةاال تقنيیةاال أأما). BEP( "االبيیئيیة االمماررساتت أأفضل" لـ االتوجيیهھيیة وواالمباددئئ "ااستكهھولم
HCBD أأكثر بداائل تنفيیذ فتتمثل في  ً  ااإليیثيیليین كلورر ثالثيوو )٬، perchloroethylene( بالكلورر االمشبع يیثيیليینلإل أأمانا

)trichloroethylene ( .االهھباءوو البخارر٬،ب االشحومم إإززاالةوو االجافف٬، االتنظيیف في ااإليیثيیليین الستخداامم ةةتوفراانن االبداائل م 
بالنسبة  متاحة االبداائلكما أأنن . وواالمستندةة االى االماء االرططب االتنظيیفاالبداائل ااجرااءااتت  هھھھذهه ووتشمل. لسيیاررااتتل االجويي
ً  االشحومم ووإإززاالة وواالطالء٬، صقةضع االمواادد االالوو في ) trichloroethylene( ااإليیثيیليین كلورر ثالثي الستخداامم  ووتشمل. أأيیضا

.االصوتيیة فوقق بالموجاتت معالجةاالوو االمائيیة٬، ووشبهھ االمائيیة وواالعمليیاتت ٬،خليیط االالتكس االقائم على االماء االبداائل هھھھذهه  
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)POPRC( "االثابتة االعضويیة االملوثاتت لجنة ااستعرااضض"توصيیة   
"جج ".  االملحقيین " أأ " وو في HCBD ااددررااجج ماددةة) POPRC( "ابتةاالث االعضويیة االملوثاتت ااستعرااضض لجنةت "ااقترح

 بموجب تداابيیراالى  هھايیخضعس االملحق "جج" في هھاإإددررااجفإنن  لذلك قصد٬، غيیر عن ااألوولل االمقامم في فهھذهه االماددةة يیتم اانتاجهھا
ً  ذذلك يیكونن حيیثماااالستمراارر بتقليیصهھا االى االحد ااألددنى٬، وو هھھھدفف ووووضع ااالتفاقيیة من 5 االماددةة  اعليیهھ لقضاءاا ٬،ممكنا
االتدبيیر  كوننسيی محدددةة ااستثناءااتت أأيي بدوونن االملحق " أأ " في HCBD إإددررااجج أأنن إإلى االلجنة ووأأشاررتت. نهھائيیة بصوررةة
.ااالتفاقيیة بموجب االعمديیة لمصاددرربالنسبة ل كفاءةة ااألكثر  

 
)CNS( االمكلورر االنفثاليین  

االملحق " أأ وو " جج ". ااالددررااجج في): POPRC( "االثابتة االعضويیة االملوثاتت لجنة ااستعرااضض"توصيیة   
) CNS( باددررااجج االنفثاليین االمكلورر )POPRC( "االثابتة االعضويیة االملوثاتت ااستعرااضض لجنة"توصيیة  IPEN تدعم
  االملحق " أأ " وو " جج ". في

 
االضاررةة ااآلثارر  
)٬،   (PCB االكلورر متعددد االفيینيیل ثنائي تشبهھ االتي ٬،االمكلوررةة االعضويیة االمركباتت من مجموعة )CNS( االمكلورر االنفثاليین
يیة  آآليیاتت ووتظهھر ) عن قلقهھا ااززااء (POPRC" االثابتة االعضويیة االملوثاتت ااستعرااضضت "لجنة ووأأعرب. االديیوكسيین مثلُسمَّ

 االمدىى على االمحتملة ووااآلثارر االتعرضض االمنخفض بتركيیزااتت صماءاال االغدددبتعطيیل  )CNS(خصائص االنفثاليین االمكلورر 
 االقطبيیة وواالمناططق االشمالي االقطب إإلى )CNS( االمكلورر االنفثاليین نقل وويیتم. االمقبلة ووااألجيیالل االبريیة االحيیاةة على االطويیل
 ٬،االبحريیة االطيیورروو ٬،ااألسماكك٬، وواالالفقارريیاتت في اانتقائي بشكلهھھھذهه االماددةة  ووتترااكم ٬،محليیة مصاددرر عن بعيیدااً  االفرعيیة
.االبحريیة وواالثديیيیاتت  

  
   ووااالستخداامم ااإلنتاجج

 ً  حرقق مثل االكلورر على تنطويي االتي ٬،ااالحترااقق عمليیاتت أأثناء قصد غيیر عن )CNS( االمكلورر االنفثاليین إإنتاجج يیتم ٬،حاليیا
 ااأللومنيیومم تكريیر ومم٬،وواالمغنيیسيی ااألسمنت إإنتاججوو ٬،االثانويیة االحديیديیة غيیر االمعاددنن صناعة عمليیاتت في صهھروواال االنفايیاتت٬،

 بشكل االمكلورر االنفثاليین إإنتاجج اانخفضفقد  ٬،االسبعيیناتت في كبيیرةة كميیاتتب كانن قد تم اانتاجهھ حيین فيوو. وواالفحم االحجريي
.مفصلةاال ستخدااممااالوو ااإلنتاجج بيیاناتتشح  من االرغم على٬، ملحوظظ  

ً . االمستمر االمدررووسس ااالستخداامم االمكلورر االنفثاليینعن  يیعرفف ال  على االحفاظظ في تستخدمم هھھھذهه االماددةة كانت ٬،تارريیخيیا
.االكهھرباء مكثفاتتوو االكابالتت عزللوول االمحركاتت٬، يیوتتووزز لدهھھھاناتتل مضافة كماددةة االخشب٬،  

 
االبداائل  
يینبغي ااستخداامم . )CNS( االمكلورر نفثاليینلل أأيیضاً بالنسبة فعالة تكوننسوفف  اتتورراانيیوواالف االديیوكسيین من تقلل االتي االتداابيیر

) BEP( "االبيیئيیة االمماررساتت أأفضللـ " االتوجيیهھيیة االمباددئئ ووفي ااتفاقيیة ستوكهھولم ) BAT( "االمتاحة االتقنيیاتت أأفضل"
 االثابتة االعضويیة االملوثاتت ااستعرااضضلجنة  ااقترحتوو. عليیهھ لقضاءاا هھھھدفف مع )CNS( االمكلورر نفثاليیناال من للحد
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)POPRC  (االمكلورر نفثاليینااددررااجج اال أأيیضا )CNS( إإعاددةة وومنع االمتبقيیة االممكنة ااالستخدااماتت من للحد االملحق " أأ " في 
.االماددةة هھھھذهه إإددخالل  

 
)POPRC( االثابتة االعضويیة االملوثاتت توصيیة لجنة ااستعرااضض  

 ٬،)(dichlorinatedاالملحق " أأ " وو " جج ": ثنائي االكلورر  في االتاليیة االنفثاليینااددررااجج مواادد  ) POPRCت االلجنة (ااقترح
 )٬،pentachlorinated  ( ٬، ووخماسي االكلورر(tetrachlorinated)ووررباعي االكلورر ٬،)trichlorinated (ووثالثي االكلورر 

 يیتم .)octachlorinatedووثماني االكلورر ( ٬،) (heptachlorinated سباعي االكلورروو )٬،hexachlorinated ( كلوررسدااسي االوو
" جج "  االملحق في فإنن ااددررااجج هھھھذهه االمواادد لذلك قصد٬، غيیر عن ااألوولل االمقامم في )CNS( االمكلورر لنفثاليیناا مركباتت إإنتاجج

 ٬،االى االحد ااألددنىهھا تقليیلااالستمراارر ب هھھھدفف وويیضع ٬،ااالتفاقيیة من 5 االماددةة في عليیهھا االمنصوصص لتداابيیرل يیجعلهھا خاضعة
ً  ذذلك يیكونن حيیثماوو " أأ "  االملحق في االمكلورر لنفثاليیناا إإددررااجج أأنن إإلى االلجنة ووأأشاررتت. نهھائيیة بصوررةة اعليیهھ االقضاء ٬،ممكنا

.ااالتفاقيیة بموجب االعمديیة االمصاددرر لرقابة ااألوولي االتدبيیر يیكونن أأنن يیمكن محدددةة ااستثناءااتت أأيي بدوونن  
 


