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المبادئ التوجيهية التقنية
إضافة
المكونة من ملوثات
المبادئ التوجيهية التقنية العامة بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات
َّ
ملوثة بها
عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو ال َّ
مذكرة من األمانة
اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات والتخلص منها عرب احلدود ،يف
اجتماعه الثالث عشر ومبوجب مقرره ا ب 4/13-بشأن املبادئ التوجيهية التقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً
للنفايات املكونة من ملوثات عضوية ثابتة أو احملتوية عليها أو امللوثة هبا ،املبادئ التوجيهية التقنية العامة بشأن
اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات املكونة من ملوثات عضوية ثابتة أو احملتوية عليها أو امللوثة هبا ،استناداً إىل مشروع
املبادئ التوجيهية التقنية العامة الواردة يف الوثيقة  .UNEP/CHW.13/6/Add.1وهذه املبادئ التقنية العامة املشار
إليها آنفاً أعدهتا كندا ،بالتشاور مع الفريق املصغر العامل بني الدورات بشأن إعداد املبادئ التوجيهية التقنية
بشأن نفايات امللوثات العضوية الثابتة ،ومع مراعاة التعليقات الواردة من األطراف وغيها ،والتعليقات املقدمة
أثناء االجتماع العاشر للفريق العامل املفتوح العضوية التابع التفاقية بازل .وجرى تنقيح املبادئ التوجيهية التقنية
كذلك يف  6آذار/مارس  2017مع مراعاة التعليقات الواردة من األطراف وغيها قبل حلول  28شباط/فرباير
 ،2017فضالً عن نتيجة االجتماع املباشر للفريق املصغر العامل بني الدورات بشأن إعداد مبادئ توجيهية
تقنية بشأن نفايات امللوثات العضوية الثابتة املعقود يف الفرتة 22-20شباط/فرباير  2017يف بون ،أملانيا،
(انظر الوثيقة  .)UNEP/CHW.13/INF/60ويرد نص الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية التقنية ،بصيغتها
املعتمدة ،يف املرفق هبذه املذكرة .ومل يتم بشكل رمسي تنقيح هذه املذكرة مبا يف ذلك املرفق هبا.
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المرفق
المكونة من ملوثات
المبادئ التوجيهية التقنية العامة بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات
َّ
الملوثة بها
عضوية ثابتة ،أو المحتوية عليها أو َّ
صيغة نهائية منقحة ( 5أيار/مايو )2017
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أوالً  -مقدمة
ألف  -النطاق
مكونة من
 - 1تقدِّم هذه املبادئ التوجيهية التقنية العامة توجيهات بشأن اإلدارة السليمة بيئياً لنفايات ّ
ملوثات عضوية ثابتة أو حمتوية عليها ملوثة هبا( ،املشار إليها تالياً باسم ”نفايات امللوثات العضوية الثابتة“)،
عمالً بعدة مقررات صادرة من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف عن املواد الكيميائية والنفايات( .)1وحتل هذه
الوثيقة حمل املبادئ التوجيهية التقنية العامة احملدثة لإلدارة السليمة بيئياً للنفايات املكونة من ملوثات عضوية

ثابتة أو احملتوية عليها أو امللوثة هبا ،واملؤرخة أيار/مايو .2015

 - 2وتصلح هذه املبادئ التوجيهية التقنية مبثابة وثيقة ”شاملة“ ،وينبغي استخدامها باالقرتان مع مبادئ
توجيهية تقنية حمددة بشأن النفايات املكونة من امللوثات العضوية الثابتة التالية أو احملتوية عليها أو امللوثة هبا:
(أ) مركبات ثنائي الفينيل املتعددة الكلور والنفتالينات املتعددة الكلور وثنائي الفينيل سداسي
الربوم ،وتشمل هذه املبادئ التوجيهية أيضاً مركبات ثالثي الفينيل املتعددة الكلور ومركبات ثنائي الفينيل متعدد
الربوم،خبالف مرِّكب ثنائي الفينيل سداسي الربوم ،واليت ختضع التفاقية بازل ،لكنها ليست ملوثات عضوية
ثابتة خاضعة التفاقية استكهومل بشأن ثنائي الفينيل متعدد الكلور( ،اليونيب2017 ،أ)؛..
(ب) امللوثات العضوية الثابتة من مبيدات اآلفات :األلدرين وألفا سداسي كلور اهلكسان احللقي،
وبيتا سداسي كلور اهلكسان احللقي ،والكلوردان ،والكلورديكون ،والديلدرين،واإلندرين،وسباعي كلور البنزين،
وسداسي كلور البنزين ،والبيوتادايني السداسي الكلور ،والليندان ،وامليكس ،ومخاسي كلور البنزين،والفينول
مخاسي الكلور وحامض السلفونيكالبيفلوروكتاين ،واإلندوسلفان التقين وأيزومراته ذات الصلة ،والتوكسافني ،أو
سداسي كلور البنزين بصفته مادة كيميائية صناعية؛ (املبادئ التوجيهية التقنية ملبيدات اآلفات احملتوية على
ملوثات عضوية ثابتة)( ،اليونيب 2017ب)؛
(ج)  1 ،1 ،1ثالثي كلورو  - 2 ،2 -مضاعف ( -4كلوروفينيل) اإليثان ( )DDTاملبادئ
التوجيهية للمادة دي .دي .يت( ،)DDT( .اليونيب2006 ،أ).
(د) مركبات ثنائي بنزو باراديوكسني املتعددة الكلور ،وثنائي بنزو فيوران املتعددة الكلور،وسداسي
كلور البنزين،ومركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور ومخاسي كلور البنزين،وسداسي كلور البنزين والنفتالينات
املتعددة الكلور ؛ (املبادئ التوجيهية التقنية للملوثات العضوية الثابتة املنتجة بشكل غي مقصود( ،اليونيب،
2017ج).
__________

( )1املق ر ر ر ر ررررات  17/4و 26/5و 23/6و 13/7و 16/8و 16/9الص ر ر ر ر ررادرة ع ر ر ر ر ررن مر ر ر ر ر رؤمتر األطر ر ر ر ر رراف ،وا ب 9/10-
وا ب  3/11 -وا ب  3/12 -وا ب  4/13الصررادرة عررن م رؤمتر األط رراف يف اتفاقيررة بررازل بشررأن الررتحكم يف نقررل النفايررات
اخلطرررة والررتخلص منهررا عرررب احلرردود ،واملقررررات  4/1و 10/2و 8/3و 11/4و 12/5و 5/6و ،8/7واملقررررات  5/8و3/9
و ، 4/10الصادرة عن الفريق العامل املفتوح العضوية التابع التفاقية بازل ،والقرار  5الصادر عن مؤمتر املفوضني الترابع التفاقيرة
استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابترة ،واملقررران  5/6و 6/7الصرادران عرن ةنرة التفراوك احلكوميرة الدوليرة مرن أجرل صرك
دويل مل ر ررزم قانون ر ر راً لتنفي ر ررذ إج ر ر رراء بش ر ررأن بع ر ررض امللوث ر ررات العض ر رروية الثابت ر ررة ،واملق ر ررررات ا س  2/1 -وا س  6/2 -وا س -
7/3وا س 18-10/4 -وا س 3/5 -وا س 13/6 -وا س –  12/7وا س  13/7 -وا س  14/7الص ر ر ر ررادرة ع ر ر ر ررن مر ر ر ر رؤمتر
األطراف يف اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة.
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(هر) املبادئ التوجيهية التقنية إليثر ثنائي الفينيل السداسي الربوم ( وإيثر ثنائي الفينيل السباعي
الربوم ،وإيثر ثنائي الفينيل الرباعي الربوم وإيثر ثنائي الفينيل اخلماسي الربوم) ،واإليثر ثنائي الفينيل اخلماسي
الربوم التجاري (اإليثر ثنائي الفينيل الرباعي الربوم ،واإليثر ثنائي الفينيل اخلماسي الربوم)؛ (2015ب)؛
(و) املبادئ التوجيهية بشأن الدوديكان احللقي السداسي الربوم (اليونيب2015 ،ج)؛
(ز) حامض السلفونيك البيفلوروكتاين وأمالحه وفلوريد السلفونياللبيفلوروكتاين؛ ومواد أخرى
متصلة حبامض السلفونيك البيفلوروكتاين اليت تعترب سالئف هلذا املستحضر( ،اليونيب2015 ،د).
(ح) املبادئ التوجيهية بشأن البيوتادايني السداسي الكلور (اليونيب2017 ،د)؛
(ط) املبادئ التوجيهية بشأن الفينول مخاسي الكلور وأمالحه واسرتاته( ،اليونيب2017 ،هر).
-3

ويتمثل الغرك من املبادئ التوجيهية التقنية العامة فيما يلي:
(أ)

تقدِّم توجيهاً شامالً وعاماً بشأن اإلدارة السليمة بيئياً لنفايات امللوثات العضوية الثابتة؛

(ب) تتناول األحكام املشار إليها يف الفقرة  2من املادة  6من اتفاقية (انظر القسم الفرعي ثانياً -
باء  2 -من هذه املبادئ التوجيهية بشأن األحكام املتعلقة بالنفايات يف اتفاقية استكهومل) بشأن ما يلي:
’‘ 1

مستويات التدمي والتحويل النهائي؛

’‘ 2

طرائق تعترب أهنا ِّ
تشكل التخلص السليم بيئياً؛

’‘ 3

مستويات الرتكيز لتحديد احملتوى املنخفض للملوثات العضوية الثابتة.

جراء
 - 4وتقدِّم املبادئ التوجيهية إرشادات توجيهية بشأن خفض أو إزالة اإلطالقات يف البيئة من ّ
عمليات التخلص من النفايات واملعاةة .وتشمل االعتبارات املتصلة بالتخلص السليم بيئياً من نفايات
امللوثات العضوية الثابتة ،واليت متت مناقشتها يف هذه املبادئ التوجيهية ،خيارات تتعلق بعمليات املعاةة
السابقة حيث قد تكون ذات أمهية عند حتديد الطريقة املستخدمة يف التخلص.
 - 5وجيدر بالذكر أن التوجيهات بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية ،حسب ما
تنطبق على منع وتقليل إىل أدىن حد تكون وإطالق امللوثات العضوية الثابتة غي املقصودة من مصادر من صنع
اإلنسان مدرجة يف املرفق جيم باتفاقية استكهومل منصوص عليها مبوجب اتفاقية استكهومل .وقد اعتمد مؤمتر
األطراف يف االتفاقية يف اجتماعه الثالث يف سنة  ،2007توجيهات بشأن أفضل التقنيات املتاحة وتوجيهات
مؤقتة بشأن أفضل املمارسات البيئية ذات الصلة باملادة  5واملرفق جيم باتفاقية استكهومل.
 - 6ويبني اةدول  1ما هي املبادئ التوجيهية التقنية احملددة اليت تتناول كالً من امللوثات العضوية الثابتة
البالغ عددها  ،26املدرجة يف املرفق ألف أو باء أو جيم باتفاقية استكهومل.
الجدول  :1امللوثات العضوية الثابتة املدرجة يف املرفق ألف أو باء أو جيم كما تتناوهلا مبادئ توجيهية تقنية
حمددة مبوجب اتفاقية بازل
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امللوثات العضوية الثابتة يف اتفاقية بازل

املبادئ التوجيهية التقنية بشأن امللوثات العضوية يف اتفاقية بازل
املبادئ التوجيهية التقنية العامة

املبادئ التوجيهية التقنية ملركبات ثنائي الفينيل املتعدد الكلور

املبادئ التوجيهية ملبيدات اآلفات

املبادئ التوجيهية دي .دي .يت.

املبادئ التوجيهية التقنية إيثرات ثنائي الفينيل رباعي الربوم يف امللوثات
العضوية الثابتة يف املبيدات اآلفات
دي .دي .يت.
املبادئ التوجيهية للملوثات العضوية غي املقصودة

املبادئ التوجيهية التقنية الدوديكان احللقي السداسي الربوم

املبادئ التوجيهية التقنية حامض السلفونيك الييوفلوروكتاين

8

املبادئ التوجيهية للدوديكان احللقي السداسي الربوم

x

1,1,1-Trichloro-2,2-bis(4-

( chlorophenyl)ethaneدي دي يت)
األندرين
سباعي الكلور
x
ثنائي الفينيل السداسي الكلور
اإليثر ثنائي الفينيل السداسي الكلور وإيثر
ثنائي الفينيل السباعي الكلور
الدوديكان احللقي السداسي الربوم
سداسي كلور البنزين
البيوتادايني السداسي ا لكلور
ألفا اهلكسان احللقي السداسي الكلور
بيتا اهلكسان احللقي السداسي الكلور
الليندان
امليكس
مخاسي كلور البنزين
الفينول مخاسي الكلور وأمالحه واسرتاته
حامض السلفونيك البيفلوروكتاين وأمالحه
وفلوريد السلفونيل البيفلوروكتاين
x
مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور
مركبات ثنائي بنزوبارادايوكسني متعدد الكلور
مركبات ثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور
x
النفتالينات املتعددة الكلور
إندوسلفان التقين وأيسومراته ذات الصلة
إيثر ثنائي الفينيل رباعي الربوم
وإيثر ثنائي الفينيل مخاسي الربوم
التوكسافني

املبادئ التوجيهية للفينول مخاسي الكلور

الدرين
الكلوردان
الكلورديكون
الديلدرين

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
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باء  -نبذة عن الملوثات العضوية الثابتة( )2ونفاياتها
 - 7يرجع معظم كميات امللوثات العضوية الثابتة إىل أصل اصطناعي بفعل اإلنسان .وفيما يتعلق ببعض
امللوثات العضوية الثابتة مثل سداسي كلور البنزين والنفتالينات املتعددة الكلور ومخاسي كلور البنزين وثنائي
بنزوبارادايوكسني وثنائي بنزو فيوران املتعددة الكلور ،فإهنا تنشأ وتطلق من مصادر من صنع اإلنسان .وكانت
خواص امللوثات العضوية الثابتة (السمية والثبات والرتاكم البيولوجي) وإمكانية انتقاهلا إىل مسافات بعيدة
ووجودها الواسع االنتشار يف البيئة ،مبا يف ذلك يف النظم اإليكولوجية ويف الكائنات البشرية ،هي الدافع لوضع
اتفاقية استكهومل.
 - 8وتستخدم امللوثات العضوية الثابتة حالياً كما استخدمت من قبل يف عمليات املعاةة الصناعية ،يف
املنتجات ويف املواد .وبسبب خواص امللوثات العضوية الثابتة املدرجة كمرفقات باتفاقية استكهومل ،فإن يف
حاجة إىل معاةتها ملنعها دخول البيئة .وبينما حيتاج األمر إىل اختاذ إجراء ملعاةة امللوثات العضوية الثابتة
املدرجة حديثاً ،تعترب مواصلة اختاذ إجراءات هامة بنفس القدر إلدارة امللوثات العضوية الثابتة األخرى ومنع
استمرارها (ويرب وآخرون.)2015 ،
 - 9ومن األمهية إدراك أنه حىت لو متت معاةة امللوث العضوية الثابتة بشكل و ٍ
اف ”إلغالق الصنبور“ يف

بداية دورات عمر امللوثات العضوية الثابتة ،تتواصل مواد إدارة النفايات حيث أن امللوثات العضوية الثابتة ميكن
أن تدوم يف املنتجات وجماري النفايات طوال عقود كثية .وإضافة إىل ذلك ميكن أن يؤدي بعض تكنولوجيا
التخلص من امللوثات إىل تكوين وإطالق امللوثات العضوية الثابتة بشكل غي مقصود.

 - 10وقد اسرتعت املواد الكيميائية املدرجة حديثاً يف إطار اتفاقية استكهومل ،مثل إيثرات ثنائي الفينيل
احملتويةعلى الربوم وحامض السلفونيكالبيفلوروكتاين والدوديكان احللقي السداسي الكلور ،االهتمام إىل
استخدام امللوثات العضوية الثابتة يف املنتجات واملواد ،مبا يف ذلك املنتجات واملواد االستهالكية .وقد أسفرت
إدارة هذه املنتجات واملواد عندما تتحول إىل نفايات عن حتديات جديدة أمام األطراف واةهات املعنية يف
أعماهلا لتحديد اسرتاتيجيات وهنج إلدارهتا السليمة بيئياً واةهود الرامية إىل منع وخفض أو إزالة إطالقاهتا.

ثانياً  -األحكام ذات الصلة باتفاقيتي بازل واستكهولم
 -11يقدِّم عدد من االتفاقات البيئية متعددة األطراف أطراً ملنع إطالقات املواد الكيميائية السمية والنفايات
اخلطرة وخفضها إىل أدىن حد .وتعترب اتفاقيات بازل واستكهومل وروتردام سلسلة من لبنات بناء تتشابك إلجياد
هنج شامل لدورة احلياة إزاء إدارة املواد الكيميائية والنفايات اخلطرة .وهذه االتفاقيات مجيعها هتدي صانعي
القرارات يف إجراءاهتم خلفض وإدارة املخاطر على البيئة من طائفة من املواد الكيميائية واملنتجات والنفايات.
 -12وترد يف املرفق األول قائمة كاملة بالصكوك الدولية ذات الصلة بامللوثات العضوية الثابتة .وتعرك
الفروع التالية توضيحاً ووصفاً موجزين للمواد يف اتفاقييت بازل واستكهومل لتوضيح تكاملها ،باإلضافة إىل
االلتزامات فيما يتعلق باألطراف املعنية.
__________

( )2يوجد املزيد من املعلومرات عرن خرواص امللوثرات العضروية الثابترة يف مصرادر عردة مبرا يف ذلرك سرجل الوكالرة املعنيرة براملواد
الربيررة ،والربنررامج
السررمية واألم رراك (الواليررات املتحرردة األمريكيررة) ،وبرنررامج العمررل العرراملي حلمايررة البيئررة البحريررة مررن األنشررطة ّ
الدويل ملنظمة الصحة العاملية بشأن السالمة الكيميائية (.)1995
9

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

 -13وتستكمل أحكام اتفاقية استكهومل األحكام املتعلقة بإدارة النفايات اخلطرة مبوجب اتفاقية بازل
امللوثات العضوية الثابتة .ويتعني تطبيق األحكام من االتفاقيتني على
لتش ّكل نظاماً شامالً إلدارة نفايات ّ
امللوثات العضوية الثابتة يف اختاذ مقررات بشأن إدارهتا السليمة بيئياً.
نفايات ِّ
ألف  -اتفاقية بازل
 - 1أحكام عامة
 - 14هتدف اتفاقية بازل ،اليت دخلت حيز النفاذ يف  5أيار/مايو  ،1992إىل محاية الصحة البشرية والبيئة
من اآلثار املعاكسة النامجة من توليد وإدارة ونقل النفايات اخلطرة وغيها من النفايات والتخلص منها عرب
احلدود .وهي تقوم بذلك عرب جمموعة من األحكام بشأن نقل النفايات عرب احلدود وإدارهتا السليمة بيئياً.
وتنص اتفاقية بازل على وجه اخلصوص على أنه يسمح فقط بأي نقل (صادرات أو واردات أو مرور عابر) عرب
احلدود إذا كانت عملية نقل النفايات ذاهتا وعملية التخلص املعتزم من النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى
تتمان بطريقة سليمة بيئياً.
 -15وحتدِّد جمموعة أحكام يف اتفاقية بازل التزامات األطراف لكفالة اإلدارة السليمة بيئياً لنفايات امللوثات
العضوية الثابتة .وترد أدناه هذه املواد واألحكام يف الفقرات  16إىل .18
عرف اتفاقية بازل النفايات يف مادهتا ”( 2تعاريف“) ،الفقرة  ،1بأهنا ”مواد أو أشياء جيري
 -16وت ِّ
وتعرف
التخلص منها أو يعتزم التخلص منها أو مطلوب التخلص منها بناءً على أحكام القانون الوطين“ِّ .
عرف االتفاقية اإلدارة
الفقرة  4التخلص بأنه ”أي عملية حمددة باملرفق الرابع هلذه االتفاقية“ .والفقرة  8ت ِّ
السليمة بيئياً للنفايات اخلطرة أو النفايات األخرى بأهنا ”اختاذ مجيع اخلطوات العملية لضمان إدارة النفايات
اخلطرة والنفايات األخرى بطريقة حتمي الصحة البشرية والبيئة من اآلثار املعاكسة اليت قد تنتج عن هذه
النفايات“.
 -17وحتدد املادة ”( 4التزامات عامة“) ،الفقرة  ،1اإلجراء الذي من خالله تقوم األطراف اليت متارس
حقها يف حظر استياد النفايات اخلطرة والنفايات األخرى بغرك التخلص منها بإبالغ األطراف األخرى
بقرارها يف هذا الشأن.وتنص الفقرة (أ) من الفقرة  1على أن”تبلغ األطراف اليت متارس حقها يف حظر استياد
النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى بغرك التخلص منها ،األطراف األخرى بقرارها عمالً باملادة .“13وتنص
الفقرة (ب) من الفقرة  1على”:حتظر األطراف تصدير النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى أو ال تسمح بتصديرها
إىل األطراف اليت حظرت استياد هذه النفايات ،عندما ختطر بذلك عمالً بالفقرة الفرعية (أ)“.
تتضمن املادة  ،4الفقرة  ،2الفقرات (أ) ( -هر) و( 2ز) ،األحكام الرئيسية التفاقية بازل املتعلقة
 -18و ّ
باإلدارة السليمة بيئياً ،ومنع وختفيضالنفايات وممارسات التخلص من النفايات اليت هتدف إىل ختفيفالتأثيات
الضارة على صحة اإلنسان وعلى البيئة:
الفقرات ( 2أ) ( -هر) و( 2ز):
”يتخذ كل طرف التدابي املناسبة بغية:
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(أ) ضمان خفض توليد النفايات اخلطرة والنفايات األخرى داخله إىل احلد األدىن ،مع
مراعاة اةوانب االجتماعية والتكنولوجية واالقتصادية؛
(ب) ضمان خفض توليد النفايات اخلطرة والنفايات األخرى داخلها إىل احل ّد األدىن ،مع
مراعاة إتاحة مرافق كافية للتخلص ،ألغراك اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات اخلطرة والنفايات األخرى
داخله ،تكون موجودة داخله قدر اإلمكان ،أياً كان مكان التخلص منها؛
(ج) ضمان أن يتخذ األشخاص املشرتكون يف إدارة النفايات اخلطرة والنفايات األخرى
داخله اخلطوات الضرورية ملنع التلوث من النفايات اخلطرة والنفايات األخرى الناجم عن تلك اإلدارة،
وخفض آثار ذلك التلوث على الصحة البشرية والبيئة إىل أدىن حد فيما إذا حصل مثل هذا التلوث؛
(د) ضمان خفض حركة النفايات اخلطرة والنفايات األخرى عرب احلدود إىل احلد األدىن مبا
يتفق مع اإلدارة السليمة بيئياً والفعالةهلذه النفايات ،وأن جيري النقل بطريقة توفر احلماية للبيئة
والصحة البشرية من اآلثار الضارة اليت قد تنجم عن هذا النقل؛
(هر) عدم السماح بتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى إىل دولة أو جمموعة دول تنتمي
إىل منظمة تكامل اقتصادي و/أو سياسي تكون أطرافا ،وال سيما إىل البلدان النامية اليت حظرت
مبوجب تشريعها كل الواردات ،أو إذا كان لديه سبب يدعوه إىل االعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن
تدار بطريقة سليمة بيئياً ،طبقاً للمعايي اليت حتددها األطراف يف اجتماعها األول؛“
”(ز) منع استياد النفايات اخلطرة والنفايات األخرى إذا كان لديه سبب حيمله على
االعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً“.
الفقرة ”:8على كل طرف أن يشرتط إدارة النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى املصدرة
بطريقة سليمة بيئياً يف دولة االستياد أو أي مكان آخر“.
 -2األحكام ذات الصلة بالملوثات العضوية الثابتة
 -19حتدد املادة ”( ،1نطاق االتفاقية“) أنواع النفايات اخلاضعة التفاقية بازل .وتتضمن الفقرة الفرعية (أ)
من املادة  ،1عملية من خطوتني لتحديد ما إذا كانت ”النفاية“ تعترب ”نفاية خطرة“ خاضعة لالتفاقية.
اخلطوة األوىل ،ينبغي أن تنتمي النفاية إىل أي فئة من الفئات الواردة يف املرفق األول من االتفاقية (”فئات
النفايات اليت يتعني التحكم فيها“) .والثانية ،ينبغي أن تتميز النفاية خباصية واحدة على األقل من اخلواص
الواردة باملرفق الثالث لالتفاقية (”قائمة اخلواص اخلطرة“).
ملوث عضوي ثابت
 -20ولالطالع على قائمة النفايات الواردة يف املرفق األول واملرفق الثاين ،واملكونة من ّ
حمدد ،أو ملوثة به ،يرجى الرجوع إىل املبادئ التوجيهية التقنية احملددةبشأن امللوثات العضوية الثابتة.
 -21ويفرتك أن تتميز النفايات الواردة باملرفق األول بواحدة أو أكثر من اخلواص اخلطرة الواردة يف املرفق
الثالث ،اليت قد تتضمن الرقم الشفري”H4.1املواد الصلبة القابلة لالشتعال“ ،و”H6.1املواد السامة(ذات اآلثار
احلادة)“ ،و”H11املواد التكسينية (ذات اآلثار املتأخرة أو املزمنة)“ ،و”H12املواد السامة للبيئة)“
و”H13املواد القادرة بأي وسيلة بعد التخلص على توليد مادة أخرى ،ومن أمثلتها ،املواد اليت قد تنتج من
الرشح وتكون متصفةبأ ٍي من اخلواص املدرجة أعاله“ ،إالّ إذا كانت تستطيع أن تثبت من خالل ”اختبارات
وطنية“ أهنا ال تتميز هبذه اخلواص .وقد تكون االختبارات الوطنية مفيدة يف تعريف خاصية خطرة حمددة من
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اخلواص املدرجة يف املرفق الثالث حىت يأيت الوقت الذي يتم فيه تعريفها كخاصية خطرة تعريفاً كامالً .وقد
اعتمدت ورقات توجيه بالنسبة ةميع اخلواص اخلطرة املدرجة يف املرفق الثالث ،وهي H11و H12و ،H13بصفة
مؤقتة حيثاعتمدها مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل يف اجتماعيه السادس والسابع.
 -22وتدرِج القائمة ألف باملرفق الثامن من االتفاقية النفايات اليت ”تصنف كنفايات خطرة طبقاً للمادة ،1
الفقرة ( 1أ) من هذه االتفاقية“.وعلى الرغم ”من أن تصنيفها يف املرفق الثامن ال حيول دون استخدام قائمة
املرفق الثالث عن اخلواص اخلطرة إلثبات أن نفاية ما ليست خطرة“(املرفق األول ،الفقرة (ب)) .وتورد القائمة
باء من املرفق التاسع النفايات ”اليت ال تغطيها املادة  ،1الفقرة ( 1أ) من هذه االتفاقيةإالّ إذا كانت حتتوي
على أحد مواد املرفق األول إىل املدى الذي جيعلها تتميز بأحد خواص النفايات الواردة يف املرفق الثالث“.
 -23ولالطالع على قائمة خبواص النفايات الواردة يف املرفق الثامن واليت تنطبق على امللوثات العضوية
الثابتة ،يرجى الرجوع إىل املبادئ التوجيهية التقنية احملددة ذات الصلةبامللوثات العضوية الثابتة.
 -24وعلى النحو املذكور يف املادة  ،1الفقرة ( 1ب) ،فإن”النفايات اليت ال تشملها الفقرة (أ) ولكنها
تعرف أو ينظر إليها ،مبوجب التشريع احمللي لطرف التصدير أو االستياد أو العبور ،بوصفها نفايات خطرة“
ختضع أيضاً التفاقية بازل.
باء  -اتفاقية استكهولم
 - 1أحكام عامة
 -25تعترب اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة معاهدة عاملية هتدف إىل محاية الصحة البشرية
والبيئة من امللوثات العضوية الثابتة.
 -26ويرد هدف اتفاقية استكهومل واليت دخلت حيز النفاذ يف  17أيار/مايو  ،2004يف املادة 1
(”اهلدف“)” :مع وضع النهج التحوطي الوارد يف املبدأ  15من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية يف االعتبار،
فإن هدف هذه االتفاقية هو محاية الصحة البشرية والبيئة من امللوثات العضوية الثابتة“.
 -27وتفاضل اتفاقية استكهومل بني فئتني من امللوثات العضوية الثابتة:
(أ)

امللوثات العضوية الثابتة املنتجة عن قصد ،واملطلوب بالنسبة إلنتاجها أو استخدامها أن يتم:
’ ‘1اإلزالة طبقاً ألحكام املادة  3واملرفق ألف؛ أو
’ ‘2التقيد طبقاً ألحكام املادة  3واملرفق باء؛

(ب) امللوثات العضوية الثابتة املنتجة عن غي قصد ،واملطلوب أن تتخذ األطراف بشأهنا ،وفقاً
للمادة  5واملرفق (ج)،تدابي خلفض اإلطالق الكلي الناتج عن املصادر االصطناعية ،هبدف اخلفض املتواصل
هلا ألدىن حد و ،إن أمكن ،التخلص منها هنائياً.
 - 28وتقضي الفقرة (أ) ’ ‘1من املادة  5من اتفاقية استكهومل بوضع قائم جرد للمصادر واحلفاظ عليها
امللوثة املنتَجة بغي قَصد.
وإعداد تقديرات إلطالقات النفايات العضوية ّ
وتشجع الفقرة ب من املادة  5على تطبيق التدابي املتاحة واملمكنة والعملية اليت ميكن أن حتقق على
- 29
ِّ
وجه السرعة مستوى واقعياً وذا مغزى من ختفيض اإلطالق أو إزالة املصدر.
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 -30وطبقاً للمادة ”( 7خطط التنفيذ“) ،الفقرة  ،1تتطلب االتفاقية أن يقوم كل طرف مبا يلي:
”(أ) وضع خطة لتنفيذ التزاماته مبوجب االتفاقية؛
(ب) إحالة خطة التنفيذ اخلاصة به إىل مؤمتر األطراف يف غضون سنتني من بدء نفاذ هذه االتفاقية
بالنسبة إليه؛
(ج) واستعراك وحتديث،حسب االقتضاء ،خطة التنفيذ اخلاصة به بشكل دوري وعلى حنو حيدده
قرار مؤمتر األطراف.
 - 2األحكام ذات الصلة بالنفايات
 -31املادة ”( 6تدابي لتخفيض اإلطالق من املخزونات والفضالت أو القضاء عليها“) تورد األحكام
ذات الصلة بالنفايات كالتايل:
” -1بغية ضمان أن تدار املخزونات املكونة من أو احملتوية على ،مواد كيميائية مدرجة يف املرفق
ألف أو املرفق باء ونفايات ،مبا يف ذلك املنتجات واملواد مبجرد حتوهلا إىل نفايات مؤلفة من ،أو مكونة
من ،أو ملوثة مبادة كيميائية مدرجة يف املرفق ألف أو باء أو جيم على حنو حيمي صحة اإلنسان
والبيئة ،يقوم كل طرف مبا يلي:
(أ)

وضع اسرتاتيجيات مالئمة لتحديد:
’ ‘1املخزونات املكونة من ،أو حتتوي على ،املواد الكيميائية املدرجة إما يف املرفق
ألف أو املرفق باء؛
’ ‘2املنتجات واملواد املستخدمة ،والنفايات املكونة من أو املكونة من ،أو امللوثة
مبادة كيميائية مدرجة يف أي من املرفقات ألف أو باء أو جيم؛

(ب) العمل ،بقدر اإلمكان عملياً ،على حتديد املخزونات املكونة من ،أو تشتمل على،
مواد كيميائية مدرجة إما يف املرفق ألف أو باء على أساس االسرتاتيجيات املشار إليها بالفقرة الفرعية
(أ)؛
(ج) إدارة املخزونات ،حسب االقتضاء ،بطريقة مأمونة وكفؤة وسليمة بيئياً ،أما املخزونات
من املواد الكيميائية املدرجة إما يف املرفق ألف أو املرفق باء ،بعد عدم السماح باستخدامها وفقاً ألي
إعفاء حمدد وارد يف املرفق ألف أو أي إعفاء حمدد أو لغرك مقبول منصوص عليه يف املرفق باء،
باستثناء املخزونات املسموح بتصديرها وفقاً للفقرة  2من املادة  ،3تعترب نفايات وتدار وفقاً للفقرة
الفرعية (د)؛
(د) اختاذ التدابي املناسبة اليت تكفل أن هذه النفايات ،مبا فيها منتجات ومواد عند
صيورهتا نفايات:
’ ‘1يتم تناوهلا ومجعها ونقلها وخزهنا بصورة سليمة بيئياً؛
’ ‘2يتم التخلص منها بطريقة تدمر حمتوى امللوث العضوي أو حتوله بصورة
هنائيةحبيث ال تظهر عليه خصائص امللوثات العضوية الثابتة ،أو التخلص منه
بطريقة سليمة بيئياً عندما ال ميثل التدمي أو التحويل النهائياخليار املفضل بيئياً
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أو عندما يكون حمتوى امللوث العضوي الثابت منخفضاً ،مع مراعاة القواعد
واملعايي واملبادئ التوجيهية الدولية ،مبا فيها تلك اليت قد توضع عمالً بالفقرة 2
والنظم العاملية واإلقليمية ذات الصلة اليت حتكم إدارة النفايات؛
’ ‘3ال يسمح بإخضاعها لعمليات التخلص اليت قد تؤدي إىل االستعادة أو إعادة
التدوير أو االستصالح أو إعادة االستخدام املباشر أو أوجه االستخدام البديلة
للملوثات العضوية الثابتة؛ و
’ ‘4ال يتم نقلها عرب احلدود الدولية دون أن تؤخذ يف االعتبار القواعد واملعايي
واملبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة؛
(هر) السعي إىل وضع اسرتاتيجيات مالئمة لتحديد املواقع امللوثة مبواد كيميائية مدرجة يف
املرفقات ألف أو باء أو جيم .وإذ اضطلع بإصالح هذه املواقع ،مت هذا اإلصالح على حنو سليم
بيئياً.
 - 2يتعاون مؤمتر األطراف تعاوناً وثيقاً مع اهليئات املختصة املنشأة مبوجب اتفاقية بازل بشأن
التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود من أجل مجلة أمور منها:
(أ) حتديد مستويات التدمي والتحويل الدائم الالزمة لكفالة عدم ظهور خصائص امللوثات
العضوية الثابتة وفق احملدد يف الفقرة  1من املرفق دال؛
(ب) حتديد الطرق اليت يرون أهنا تشكل التخلص السليم بيئياً املشار إليه أعاله؛
(ج) والعمل على حتديد مستويات تركيز املواد الكيميائية املدرجة يف املرفقات ألف وباء
وجيم من أجل حتديد احملتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة املشار إليه يف الفقرة ( 1د)
’.“‘2
 -32وتشرتط املادة  ،3الفقرة ( 2أ) ’ ،‘1املتعلقة بالواردات أن ”يتخذ كل طرف تدابي لكفالة أن
أي مادة كيميائية مدرجة يف املرفق ألف أو املرفق باء ال تستورد إال لغرك التخلص السليم بيئياً ،كما
هو منصوص عليه يف الفقرة ( 1د) من املادة  .“6وباملثل ،تتطلب املادة  ،3الفقرة (2ب) ’” ،‘1أن
يتخذ كل طرف تدابي لكفالة أنه بالنسبة إىل مادة كيميائية مدرجة يف املرفق ألف ،يسري اإلعفاء
احملدد على أي إنتاج واستخدام هلا أو إىل مادة كيميائية مدرجة باملرفق باء ،يكون الغرك من إنتاجها
واستخدامها مقبوالً ،ال تصدر هذه املادة الكيميائية ،مع مراعاة أن أي من األحكام ذات الصلة يف
الصكوك الدولية للموافقة السابقة عن علم ،إال لغرك التخلص السليم بيئياً ،كما هو منصوص عليه
يف الفقرة ( 1د) من املادة .“6
 -33وحيدد املرفق جيم ،اةزء الثاين فئات املصادر الصناعية اليت هلا إمكانية كبية بالنسبة لتكوين
وإطالق ملوثات عضوية ثابتة مدرجة باملرفق جيم إىل البيئة.وحيدد اةزء الثالث فئات املصدر اليت قد
تتكون فيها أو تنطلق منها عن غي عمد ملوثات عضوية ثابتة مدرجة باملرفق جيم .وحيدد اةزء
اخلامس توجيهات عامة بشأن أفضل التكنولوجيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية.
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ثالثاً  -قضايا في اتفاقية استكهولم يتعين معالجتها بشكل تعاوني مع اتفاقية بازل
ألف  -المحتوى المنخفض من الملوثات العضوية الثابتة
 -34كما ورد يف املادة  ،6الفقرة ( 2ج) من اتفاقية استكهومل ،سيتعاون مؤمتر األطراف يف اتفاقية
استكهومل بشكل وثيق مع اهليئات املختصة التابعةالتفاقية بازل من أجل ”العمل على حتديد مستويات تركيز
املواد الكيميائية املدرجة يف املرفقات ألف وباء وجيم من أجل حتديد احملتوى املنخفض احملدد هلذه امللوثات
العضوية الثابتة املشار إليه يف الفقرة ( 1د) ’.“‘2
 -35أما النفايات ذات حمتوى من امللوثات العضوية الثابتة أكرب من احملتوى املنخفض احمل ّدد هلذه امللوثات
فينبغي ،وفقاً للفقرة ( 1د) ’ ‘2من املادة  ،6أن يتم التخلص منها بطريقة تنطوي على تدمي حمتوى امللوث
العضوي الثابت أو حتويله بصورة هنائية حبيث ال يكتسب خصائص امللوثات العضوية الثابتة .أوخالفاً لذلك،
ميكن التخلص منها بطريقة سليمة بيئياً عندما ال ميثِّل التدمي أو التحويل النهائي فيها اخليار املفضل بيئياً ،أو
أن يكون حمتوى امللوث العضوي الثابت منخفضاً ،مع مراعاة القواعد واملعايي الدولية واملبادئ التوجيهية ،مبا
فيها تلك اليت قد يتم تطويرها عمالً بالفقرة  ،2فضالً عن النظم العاملية واإلقليمية ذات الصلة اليت تنظِّم إدارة
النفايات اخلطرة.
 -36ويعترب احملتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة املبينفي اتفاقية استكهومل مستقالً عن األحكام
الواردة يف اتفاقية بازل بشأن النفايات اخلطرة.
 -37وتقضي اتفاقية استكهومل بأنه جيب التخلص من النفايات ذات احملتوى من امللوثات العضوية الثابتة
أكرب من احملتوى املنخفض احملدد هلذه امللوثات بطريقة تنطوي على تدمي حمتوى امللوث العضوي الثابت أو
حتوله بصورة هنائيةوفقاً للطرق املبينة يف الفرع رابعاً  -زاي  2 -من املبادئ التوجيهية العامة .وخالفاً لذلك،
ينبغي التخلص منها بطريقة سليمة بيئياً عندما ال ميثِّل التدمي أو التحويل النهائياخليار املفضل بيئياً وفقاً للطرائق
املبينة يف الفرع رابعاً  -زاي .3 -
 -38وينبغي التخلص من النفايات اليت تشتمل على ملوث عضوي ثابت يبلغ أو يقل عن احملتوى
املنخفض احمل ّدد هلذه النفايات وفقاً للطرق املشار إليها يف الفرع رابعا  -زاي .4 -
 -39وينبغي وضع تعاريف للمحتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة مع مراعاة األهداف األساسية
الواردة يف اتفاقييت بازل واستكهومل وهي محاية البيئة وصحة اإلنسان .وجرى التسليم مبا يلي يف حتديد احملتوى
املنخفض للملوث العضوية الثابتة (انظر املفوضية األوروبية ،2011 ،وكالة البيئة االحتادية األملانية2015 ،
والوثيقة ( UNEP/CHW/OEWG.9/INF/9/Add.1)3و  )4(Add.2و:))5(UNEP/CHW.13/INF/66
__________

امللوثررات العضرروية الثابتررة أو
املكونررة مررن ّ
( )3مشررروع املبررادئ التوجيهيررة التقنيررة العامررة احمل ّدثررة بشررأن اإلدارة السررليمة بيئيراً للنفايررات ّ
احملتويررة عليهررا أو امللوثررة هبررا :وثيقررة داعمررة إلعررداد الفرررع الثالررث مررن املبررادئ التوجيهيررة التقنيررة العامررة لررإلدارة السررليمة بيئي راً
امللوثة هبا.
امللوثات العضوية الثابتة أو احملتوية عليها أو ّ
للنفايات املكونة من ّ
امللوثررات العضرروية الثابتررة أو
( )4مشررروع املبررادئ التوجيهيررة التقنيررة العامررة احملدثررة بشررأن اإلدارة السررليمة بيئيراً للنفايررات املكونررة مررن ّ
امللوثات العضوية الثابتة وتطبيقها يف االحتاد األورويب.
امللوثة هبا :منهجية إلقرار احملتوى املنخفض من ّ
احملتوية عليها أو ّ
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(أ)

اعتبارات خاصة بالبيئة وصحة اإلنسان؛

(ب) توافر قدرات وافية للتحليل؛
(ج) مدى الرتكيزات يف األصناف واملواد والنفايات؛
(د)

القيم احلدية يف إطار التشريعات الوطنية؛؛

(هر) توافر قدرات املعاةة؛
(و) قيود املعرفة والبيانات؛
(ز)

اعتبارات اقتصادية.

 -40وجيب استخدام التعاريف املؤقتة للمحتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة الواردة يف اةدول 2
أدناه ،واحملدد وفقاً للطرق واملعايي الوطنية أو الدولية ،فيما عدا مركبات ثنائي بنزو بارادايوكسني متعدد الكلور
ومركبات ثنائي بنزو فلوران متعدد الكلور.

__________

( )5معلومررات داعمررة بشررأن مسررتويات الرتكيررز لتحديررد احملترروى املررنخفض مررن امللوثررات العضرروية الثابتررة املدرجررة يف املرفقررات ألررف
وباء وجيم يف اتفاقية استكهومل.
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امللوثات العضوية الثابتة
الجدول  :2التعاريف املؤقتة للمحتوى املنخفض من ِّ

()6

الملوث العضوي الثابت

المحتوى المنخفض من الملوث العضوي الثابت

ألدرين

 50مغ/كغ

ألفا  -سداسي كلور اهلكسان احللقي وبيتا  -سداسي كلور اهلكسان

 50مغ/كغ كمجموع

()7

احللقي وليندان
كلوردان

 50مغ/كغ

كلورديكون

50مغ/كغ

دي .دي .يت

50مغ/كغ

ديلدرين

 50مغ/كغ

إندرين

 50مغ/كغ

ثنائي الفينيل سداسي الربوم

 50مغ/كغ

الدوديكان احللقي السداسي الربوم

 100مغ/كغ أو  1 000مغ/كغ

البيوتادايني السداسي الكلور

 100مغ/كغ

سباعي الكلور

 50مغ/كغ

إيثر ثنائي الفينيل سداسي الربوم وإيثر ثنائي الفينيل سباعي الربوم وإيثر

 50مغ/كغ أو  1 000مغ/كغ كمجموع

()8

ثنائي الفينيل رباعي الربوم وإيثر ثنائي الفينيل مخاسي الربوم
سداسي كلور البنزين

 50مغ/كغم

امليكس

 50مغ/كغم

مرّكبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور

 50مغ/كغم

مرّكبات ثنائي بنزو-بارا دايوكسني متعدد الكلور ومرّكبات ثنائي بنزو
()9
فيوران متعدد الكلور

 15ميكروغرام املكافئ الس ّمي/كغ

الفينول مخاسي الكلور وأمالحه واسرتاتيه

 100مغ/كغ

النفتالينات املتعددة الكلور

 10مغ/كغ

مخاسي كلور البنزين

 50مغ/كغ

__________

( )6مما يذكر أن العمل مرن أجرل اسرتعراك قريم احملتروى املرنخفض املؤقترة للملوثرات العضروية الثابترة سريجري وفقراً للمقررر أ ب -
.4/13
ضرمها
( )7و ِضعت القيمة احل ّدية حلاصل مجع الليندان ومنتجاته الفرعية ألفا وبيتا اهلكسان احللقي السداسي الكلور ألنره قرد يرتم ّ
معاً يف مبيدات اآلفات ونفايات اإلنتاج.
( )8وضررعت القيمررة احل ّديررة حلاصررل مج ررع إيث رارات ثنررائي الفينيررل ربرراعي ال ررربوم ومخاس رري وسداس رري وسررباعي الررربوم ألن اخلالئ ررط
التجاريررة هلررا تكرروين مررن املتجانسررات املتباينررة (انظررر الفرررع طرراء  -برراء  1 -مررن املبررادئ التوجيهيررة بشررأن إيث رر ثنررائي الفينيررل
امللوثات العضوية الثابتة)،ومن الكفاية التحليلية.
احملتوي على الربوم يف ّ
( )9املكافئ الس ّمي على النحو املشار إليه يف املرفق جيم ،اةزء الرابرع ،الفقررة  ، 2باتفاقيرة اسرتكهومل ،ولكرن فيمرا يتعلرق فحسرب
بثنائي بنزوبارا دايوكسني متعدد الكلور وثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور.
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حامض السلفونيك البيفلوروكتاين وأمالحه وفلوريد السلفونيل

 50مغ/كغ

البيفلوروكتاين
إندوسولفان التقين وأيزومراته ذات الصلة

 50مغ/كغ

التكسافني

 50مغ/كغ

باء  -مستويات التدمير والتحويل الذي ال رجعة فيه
 -41فعالية التدمي()10هي النسبة املئوية لنشوء ملوثات عضوية ثابتة يتم تدميها أو حتويلها بشكل هنائي
بأسلوب معني أو بتكنولوجيا معينة .وتعتد فعالية اإلزالة بالتدمي( )11فحسبباالنبعاثات يف اهلواء ،وهي
النسبة املئوية لنشوء ملوثات عضوية ثابتة حمولة هنائياًوتتم إزالتها من االنبعاثات الغازية.
املبني يف الفقرة 43أدناه ما يلي:
 -42ويقر التعريف املؤقت ّ

(أ) يعترب كل من فعالية التدمي وفعالية اإلزالة بالتدمي دالة يف احملتوى األساسي من امللوثات
العضوية الثابتة وال تشمل أي جزء من امللوثات العضوية الثابتة املنتجة دون قصد أثناء التدمي أو التحويل
النهائي؛
(ب) فعالية التدمي معيار هام يف تقييم أداء تكنولوجياتللتدمي والتحويل النهائي ،بل قد يكون من
الصعب قياسها بأسلوب متكرر وقابل للمقارنة؛
(ج) تتحقق أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية لضمان األداء البيئي املتوقع مبا يف
ذلك فعالية التدمي املتوقعة؛
(د)
العمليات؛

التشريعات الوطنية( )12والقواعد الدولية واملعايي واملبادئ التوجيهيةذات الصلة تنطبق على هذه

 - 43وجيب تطبيق التعاريف املؤقتة التالية اخلاصة مبستويات التدمي والتحويل النهائياستناداً إىل مستويات
مطلقة مثل عمليات املعاةة (مثل جماري خارج النفايات يف عمليات املعاةة):

__________

()10حمسوب على أساس كتلرة حمتروى امللوثرات العضروية الثابترة يف النفايرة ،مطروحراً منره كتلرة املتبقري مرن امللوثرات العضروية الثابترة يف
البقايررا الغازيررة والسررائلة والصررلبة ،مقسرروماً علررى كتلررة حمترروى امللوثررات العضرروية الثابتررة يف النفايررة ،أي أن ،فعاليررة الترردمي
(حمترروى امللوثررات العضرروية الثابتررة يف النفايررة  -حمترروى امللوثررات العضرروية الثابتررة يف البقايررا الغازيررة والس رائلة والصررلبة)/حمتوى
امللوثات العضوية الثابتة يف النفاية.
()11حمسوب على أساس كتلرة حمتروى امللوثرات العضروية الثابترة يف النفايرة ،مطروحراً منره كتلرة املتبقري مرن امللوثرات العضروية الثابترة يف
البقايررا الغازيررة (انبعاثررات املررداخن) ،مقسرروماً علررى كتلررة حمترروى امللوثررات العضرروية الثابتررة يف النفايررة ،أي أن ،فعاليررة اإلزالررة
بالت رردمي ( -حمت رروى امللوث ررات العض رروية الثابت ررة يف النفاي ررة  -حمت رروى امللوث ررات العض رروية الثابت ررة يف النفاي ررة  -حمت رروى امللوث ررات
العضوية الثابتة يف البقايا الغازية)/حمتوى امللوثات العضوية الثابتة يف النفاية).
( )12علررى سرربيل املثررال ،يف اليابرران ،أصرردرت وزارة البيئررة يف سررنة ” 2010املبرردأ الترروجيهي التقررين للمعاةررة السررليمة بيئيراً لنفايررات
حامض السلفونيك البيفلوروكتراين الرذي يرنص علرى أن تكرون مسرتويات التردمي حلرامض السرلفونيك البيفلوروكتراين وأمالحره
تزيد على  99.999يف املائة (وزارة البيئة يف اليابان2013 ،ب).
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(أ)

االنبعاثات اةوية:
’ ‘1مركبات ثنائي بنزوباراديوكسني املتعددة الكلور ومركبات ثنائي بنزو فيوران املتعدد
الكلور 0.1 :نغعامل تكافؤ مسي مرت مكعب عادي()13؛
’ ‘2مجيع امللوثات العضوية الثابتة األخرى :طبقاً للتشريعات الوطنية والقواعد واملعايي
واملبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة ،وأمثلة للتشريعات الوطنية ذات الصلة،ميكن االطالع
عليها يف املرفق الثاين؛

(ب) اإلطالقات املائية :التشريعات الوطنية والقواعد واملعايي واملبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة،
وأمثلة للتشريعات الوطنية ذات الصلة ،ميكن االطالع عليها يف املرفق الثاين؛
(ج) البقايا الصلبة :ينبغي أن تكون أقل من احملتوى املنخفض للملوثات العضوية الثابتة احملددة
باةزء ألف من هذا الفصل .ومع ذلك ،إذا كان احملتوى من امللوثات العضوية الثابتة املنتجة عن غي قصد من
مركبات الديوكسني الثنائي البنزين املتعددة الكلور والفيورانات الثنائية البنزين املتعددة الكلور أعلى من احملتوى
املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة احملدد يف الفرع ألف ،ينبغي أن تعاجل النفايات الصلبة وفقاً للفرع الرابع -
زاي.
 - 44عالوة على ذلك ،ينبغي أن يتم تشغيل تكنولوجيات التدمي والتحويل الذي ال رجعة فيه طبقاً
ألفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية.
جيم  -الطرق التي ِّ
تشكل التخلص السليم بيئياً

 -45يتضمن اةزء زاي من الفصل الرابع الوارد أدناه شرحاً للطرق اليت ِّ
تشكل التخلص السليم بيئياً من
نفايات امللوثات العضوية الثابتة.

رابعاً  -توجيهات بشأن اإلدارة السليمة بيئياً
ألف  -اعتبارات عامة
 -46اإلدارة السلمية بيئياً هي املفهوم العام يف السياسات تفهمه وتنفذه بطرق شىت البلدان واةهات املعنية
واملنظمات .وتنص األحكام والوثائق التوجيهية املتعلقة باإلدارة السليمة بيئياً للنفايات اخلطرة ،حسبما يتم
تطبيقها على نفايات امللوثات العضوية الثابتة يف إطار اتفاقييت بازل واستكهومل ،إىل جانب عناصر األداء
الرئيسية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،على فهم مشرتك وتوجه دويل لدعم وتنفيذ اإلدارة
السليمة بيئياً للنفايات اخلطرة والنفايات األخرى.
 -47وقد اعتمد إطار اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات اخلطرة والنفايات األخرى لعام ( 2013املعروف باسم
”إطار اإلدارة السليمة بيئياً“ ،اليونيب2013 ،أ) ،يف االجتماع احلادي عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية
__________

( )13عامررل مكررافئ السررمية علررى النحواملشررار إليرره يف املرفررق جرريم ،اةررزء الرابررع ،الفقرررة  2مررن اتفاقيررة اسررتكهومل فقررط بالنسرربة ملركبررات
املكع ررب إىل الغ رراز اة رراف،
ثن ررائي باراديوكس ررني املتع ررددة الكل ررور ومركب ررات ثن ررائي بنزوفي رروران املتع ررددة الكل ررور يف ح ررني يش ررياملرت ّ
 101.3كيلررو باسرركال ،ودرجررة ح ررارة ( 273.15كلفررن) ،التوحيررد القياسرري عنررد  ٪11أكسررجني والتوحيررد القياسرري %10
أكسجني للرتميد املشرتك يف قمائن اإلمسنت.
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بازل( .)14ويضع اإلطار فهماً مشرتكاً ملا تتضمنه اإلدارة السليمة بيئياً وحيدِّد أدوات واسرتاتيجيات لدعم وتعزيز
تنفيذ اإلدارة السليمة بيئياً .والقصد من اإلطار أن يكون مبثابة دليل عملي للحكومات وللجهات املعنية األخرى
املشا ِركة يف إدارة النفايات اخلطرة والنفايات األخرى ،وهو ِّ
يشكل أمشل توجيه بشأن اإلدارة السليمة بيئياً
الستكمال مبادئ بازل التوجيهية التقنية.
 -48وعلى النحو املبني يف الفقرة 17من هذه الوثيقة ،تتضمن املادة  4من اتفاقية بازل أحكاماً تتصل
باإلدارة السليمة بيئياً للنفايات اخلطرة والنفايات األخرى .وتعترب اإلدارة السليمة بيئياً هي املوضوع الذي تتناوله
اإلعالنات التالية:
(أ) إعالن بازل بشأن اإلدارة السليمة بيئياً الصادر عام  ،1999والذي اعتمد يف االجتماع
اخلامس ملؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل ،يدعو األطراف إىل تعزيز وتوطيد جهودها وتعاوهنا لتحقيق اإلدارة
السليمة بيئياً ،مبا يف ذلك من خالل منع النفايات اخلطرة والنفايات األخرى اخلاضعة التفاقية بازل وتدنيتها
وإعادة تدويرها واستعادهتا والتخلص منها ،مع مراعاة الشواغل االجتماعية والتكنولوجية واالقتصادية ،ومن
خالل مواصلة خفض حركات النفايات اخلطرة والنفايات األخرى اخلاضعة التفاقية بازل عرب احلدود؛
(ب) إعالن كارتاخينا لعام  2011بشأن منع وتدنية واستعادة النفايات اخلطرة والنفايات األخرى،
اعتمد يف االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل .ويعيد اإلعالن التأكيد على أن اتفاقية بازل هي
الصك القانوين العاملي الرئيسي لتوجيه اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات اخلطرة والنفايات األخرى والتخلص منها.
 -49وال يعتََرب مصطلح ”اإلدارة السليمة بيئياً“ مبوجب اتفاقية استكهومل معرفاً .ومع ذلك ،فإن الطرق
السليمة بيئياً للتخلص من نفايات امللوثات العضوية الثابتة ،يقوم بتحديدها مؤمتر األطراف بالتعاون مع اهليئات
املختصة يف اتفاقية بازل.
 -50وقد اعتمدت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي توصية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات
وهي تشمل خمتلف البنود ،ومن بينها عناصر األداء الرئيسية للمبادئ التوجيهية اخلاصة باإلدارة السليمة بيئياً
واملطبقة على مرافق استعادة النفايات ،مبا يف ذلك عناصر األداء اليت تسبق التجميع ،والنقل واملعاةة والتخزين،
عالوة على عناصر األداء اليت تستتبع التخزين والنقل واملعاةة والتخلص من الفضالت املصاحبة (منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي.)2004 ،
 - 51وينبغي أن يضع األطراف جمموعة متنوعة من التدابي (اسرتاتيجيات وسياسات وتشريعات ولوائح
وبرامج) وأن يرصد هؤالء تنفيذها لدعم تلبية أهداف اإلدارة السليمة بيئياً .وتنفيذ االسرتاتيجيات والسياسات
فعالة الستكمال تنفيذ التشريعات واللوائح؛ والرصد واإلنفاذ؛ واحلوافز واةزاءات؛
والربامج الوطنية تعترب أداة ّ
والتكنولوجيات؛ وأدوات أخرى تشارك فيها وتتعاون مجيع اةهات املعنية الرئيسية (إطار اليونيب2013 ،أ).
وينبغي أن تؤخذ الفروع التالية يف االعتبار عند إقرار أو تنفيذ أو تقييم اإلدارة السليمة بيئياً.

__________

( )14إطار اإلدارة السليمة بيئياً:
http://www.basel.int/Implementation/CountryLedInitiative/EnvironmentallySoundManagement/ESMFramework/tabid/

.3616/Default.aspx
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باء  -اإلطار التشريعي والتنظيمي
 -52ينبغي لألطراف يف اتفاقييت بازل واستكهومل فحص اسرتاتيجياهتا وسياساهتا وضوابطها ومعاييها
وإجراءاهتاالوطنية لضمان أن تكون متوافقةمع االتفاقيتني ومع التزامات األطراف مبوجب االتفاقيتينبما يف ذلك
تلك اليت تتصل باإلدارة السليمة بيئياً لنفايات امللوثات العضوية الثابتة.
 -53ولدى غالبية البلدان فعالً شكل ما من التشريعات اليت حتدِّد عدداً كبياً من املبادئ والسلطات
واحلقوق العريضة اخلاصة باحلماية البيئية .وينبغي أن تعمل هذه التشريعات على تفعيل اإلدارة السليمة بيئياً وأن
تشمل اشرتاطات محايةالصحة البشرية والبيئة معاً .وميكن ملثل هذه التشريعات التمكينية أن متنح احلكومات
القوةلكي تسن وتنفِّذ قواعد ولوائح حمددة بشأن النفايات اخلطرة،وأن تقوم بالتفتيش ،وأن تفرك غرامات
بالنسبة للمخالفات.
 -54وينبغي هلذه التشريعات بشأن النفايات اخلطرة أن حتدِّد أيضاً النفايات اخلطرة .وينبغي أن تدرج يف
التعريف ،حسب االقتضاء ،أية نفاية تنطوي على ملوثات عضوية ثابتة أكرب من احملتويات املنخفضة للملوثات
العضوية الثابتة املشار إليها يف الفرع ثالثاً  -ألف.
 -55وميكن أن تعرف التشريعات اإلدارة السليمة بيئياً وتشرتط التقيُّد مببادئ اإلدارة السليمة بيئياً اليت
تضمن وفاء البلدان بأحكام اإلدارة السليمة بيئياً لنفايات امللوثات العضوية الثابتة ،مبا يف ذلك التخلص السليم
بيئياً منها على النحو املبني يف املبادئ التوجيهية احلالية ويف اتفاقية استكهومل .وترد أدناه مناقشة العناصر احملددة
تلب متطلبات اتفاقييت بازل واستكهومل واالتفاقات الدولية األخرى(.)15
أو املعامل احملددة إلطار عمل تنظيمي ّ

 - 1المواعيد المحددة للتخلص التدريجي من إنتاج واستخدام الملوثات العضوية الثابتة

 -56ينبغي أن متيِّز التشريعات وااللتزامات الطوعية بني املواعيد احملددة للتخلص التدرجيي من إنتاج امللوثات
العضوية الثابتة واستخدام أي ملوث عضوي ثابت( )16يف املنتجات واملواد (اةهة صانعة املواد الالحقة)
والتخلص من امللوث العضوي الثابت (إذا ما استخدم بنفسه أو يف مزيج) أو املنتج/املادة مبجرد حتوهلا إىل نفاية.
وينبغي أن تضع حداً زمنياً للتخلص من نفايات امللوثات العضوية الثابتة مع مراعاة أن هذه املنتجات واملواد
تتصف بفرتات خدمة طويلة ،حسب االقتضاء ،لكي حتول دون ظهور تكديسات ضخمة من هذه امللوثاتاليت
ليس هلا مواعيد واضحة للتخلص التدرجيي منها .وميكن االطالع على أمثلة من التشريعات الوطنية ذات الصلة
يف املرفق الثاين.

__________

( )15ميكررن االطررالع علررى توجيهررات أخرررى بشررأن األطررر التنظيميررة التفاقيررة بررازل يف الوث رائق التاليررة ، :اتفاقيررة بررازل :دليررل
التنفيررذ (برنررامج األمررم املتحرردة للبيئررة2015 ،و) واتفاقيررة بررازل :توجيرره بشررأن نظررام الر ُّ
رتحكم (برنررامج األمررم املتحرردة للبيئررة،
2015ز) .وينبغرري أن تستشرري األط رراف يف اتفاقي ررة اسررتكهومل أيض راً التوجيه ررات املتعلقررة بإعررداد خط ررة تنفيررذ وطنيررة باتفاقي ررة
امللوثات العضوية الثابتة (برنامج األمم املتحدة للبيئة.)2014 ،
استكهومل بشأن ّ
( )16يالحررأ أن املرفررق ألررف ،اةررزءان األول والثرراين واملرفررق برراء مررن اتفاقيررة اسررتكهومل يررذكران مراجررع بشررأن إزالررة امللوثررات
العضوية الثابتة وتقييد إنتاجها واستخدامها.
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 - 2االشتراطات الخاصة بحركة النفايات عبر الحدود

()17

 -57ينبغي أن يتم التخلص من النفايات اخلطرة والنفايات األخرى يف البلد الذي تولدت فيه ،بقدر ما هي
متوافقةمع اإلدارة السليمة بيئيا هلاً .وال يسمح بانتقاهلذه النفايات عرب احلدود إال وفقاً للشروط التالية:
(أ)

إذا متت حتت شروط ال تعرك صحة البشر والبيئة للخطر؛

(ب) إذا متت إدارة الصادرات بطريقة سليمة بيئياً يف بلد االستياد أو أي مكان آخر؛
(ج) إذا مل يكن لدى بلد التصدير القدرات التقنية واملرافق الضرورية للتخلص من النفايات املعنية
بطريقة سليمة بيئياً وفعالة؛
(د) إذا طلبت النفايات املعنية باعتبار أهنا مادة خام من أجل صناعات إعادة التدوير واالستعادة
يف بلد االستياد؛ أو
(هر) يف حال ما إذا كانت حركات النقل املعين عرب احلدود تتم وفقاً ملعايي أخرى حمددة من
جانباألطراف.
 -58ختضع أي حركات نقل عرب احلدود للنفايات اخلطرة والنفايات األخرى بناءً على إخطار كتايب مسبق
من البلد املصدر ،وكذا موافقة كتابيةسابقة من البلد املستورد،ومتىكان منطبقاً ،من بلدان العبور .وحتظر
األطراف تصدير النفايات اخلطرة والنفايات األخرى إذا كان بلد االستياد مينع استياد هذه النفايات.كما
تتطلب اتفاقية بازل أن تقدم املعلومات املتعلقة بأي حركات نقل مقرتحة عرب احلدود باستخدام منوذج اإلخطار
املقبول وأن الشحنة املوافق عليها مصحوبةبوثيقة احلركة اخلاصة هبا من النقطة اليت تبدأ من عندها احلركة عرب
احلدود حىت نقطة التخلص.
 -59وعالوة على ذلك ،جيب تعبئةالنفايات اخلطرة والنفايات األخرى اخلاضعة للنقلعرب احلدود وومسها
ونقلها بطريقة تتفق مع القواعد واملعايي الدولية(.)18
 -60ويف حال عدم التمكن من إمتام نقل عرب احلدود لنفايات خطرة و النفايات األخرى اليت نالتموافقة
البلدان املعنية ،علىبلد التصدير أن يضمن عودة النفايات املعنية إىل بلد التصدير للتخلص منها إذا كان ال ميكن
تصرف من جانب
عمل ترتيبات بديلة .ويف حالة االجتار غي املشروع (كما ورد يف املادة  ،9الفقرة  ،)1نتيجة ُّ
املصدِّر أو مولِّد النفايات ،يضمن بلد التصدير عودة النفايات املعنية إىل بلد التصدير للتخلص منها ،أو يتم
التخلص منها وفقاً ألحكام اتفاقية بازل.
 -61وال يسمح بأي نقل عرب احلدود للنفايات اخلطرة والنفايات األخرى بني بلد طرف يف اتفاقية بازل وبلد
ليس طرفاً يف االتفاقية ،إال يف حال وجود ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف أو إقليمية ،حسب ما تقضي به
املادة  11من اتفاقية بازل.

__________

( )17ينطبق هذا فقط على األطراف يف اتفاقية بازل.
( )18يف هذا الصدد ،ينبغي استخدام توصيات األمم املتحدة املتعلقة بنقرل البضرائع اخلطررة (النظرام النمروذجي) (ةنرة األمرم
املتحدة االقتصادية ألوروبا2003 ،أ) أو ِصيغ الحقة.
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 - 3مواص ــفات الحاوي ــات ،والمع ــدات ،وحاوي ــات البض ــائع الس ــائبة ومواق ــع التخـ ـزين المحتوي ــة عل ــى ملوث ــات
عضوية ثابتة
 -62للوفاء مبتطلبات اإلدارة السليمة بيئياً والنصوصاحملددة يف اتفاقييت بازل واستكهومل (على سبيل املثال
املادة  ،4الفقرة  7من اتفاقية بازل واملادة السادسة ،الفقرة  1من اتفاقية استكهومل ،قد يتطلب األمر قيام
األطراف بسن تشريع حمدد يصف أنواع احلاويات ومناطق التخزين املقبولة لكل نوع من أنواع امللوثات العضوية
الثابتةوجماريالنفايات اخلاص هبا( .)19وجيب على األطراف التأكد من أن احلاويات اليت ميكن أن تنتقل إىل بلد
آخر تستوفياملعايي الدولية مثل تلك املوضوعة من قِبل احتاد النقل اةوي الدويل واملنظمة البحرية الدولية واملنظمة
الدولية للتوحيد القياسي.
 - 4الصحة والسالمة

()20

 -63ينبغي اختاذ هنج تشريعي حلماية العمال من التعرك احملتمل للملوثات العضوية الثابتة .وجيب أن
تتضمن هذه األحكام املتطلبات اخلاصة بوضع عالمات تعريفية على املنتجات بطريقة سليمة وحتديد طرق
التخلص املناسبة .وبينما ال تقتضي اتفاقية بازل وال اتفاقية استكهومل من األطراف بالتحديد وجود تشريعات
خاصة بصحة وسالمة العمال ،تبدو محاية الصحة البشرية يف أساس كثي من أهداف االتفاقيتني معاً.
 -64ولدى معظم البلدان أحكام قائمة خاصة بصحة وسالمة العمال سواء يف تشريعات العمل العامة أو
يف تشريع متخصص لصحة اإلنسانأو تشريع متخصصللبيئة .وجيب على األطراف إعادة فحص تشريعاهتا
القائمة للتأكد من أن امللوثات العضوية الثابتة يتم التصدي هلا بصورة وافية ،وأن يتم إدراج اةوانب ذات الصلة
يف االتفاقات الدولية يف تلك التشريعات .وتعترب صحة وسالمة العمال جماالً مكتمالً نسبياً ،وهناك الكثي من
التوجيهات واملطبوعات للمساعدة يف التخطيط ومراجعة التشريعات والسياسات واملبادئ التوجيهية التقنية يف
هذا الصدد.
 -65وتطالب اتفاقية استكهومل يف مادهتا ”( 10اإلعالم وتثقيف وتوعية اةمهور“) ،الفقرة ( 1هر)،
األطراف بتشجيع وتيسي وتدريب العاملني والعلميني واملربني والفنني واإلداريني .وجيب أن تتضمن التشريعات
الوطنية اخلاصة بالصحة والسالمة أحكاماً بالنسبة للمناولة والتخزين اآلمنَني للنفايات احملتوية على ملوثات
عضوية ثابتة.
 - 5مواصفات الطرق المقبولة للتحليل وأخذ العينات بالنسبة للملوثات العضوية الثابتة
 -66مت استنباط الكثي من طرق أخذ العينات والتحليل املختلفة ألغراك متعددة .وميكن توليد البيانات
ستخدم طرق أخذ العينات والتحليل املناسبة للنفايات .وينبغي أن يكون لدى
املوثوقة واملفيدة ،فحسب عندما ت َ
أطراف اتفاقية بازل واستكهومل تشريعات أو مبادئ توجيهية قوية خاصة بالسياسات حتدِّد الطرق املقبولة ألخذ
العينات والتحليل بالنسبة لنفايات امللوثات العضوية الثابتة ،مبا يف ذلك الصورة اليت تتولد هبا واملصفوفة اليت
توجدهبا .وجيب االتفاق على اإلجراءات احملددة وقبوهلا قبل أن حتدث أي عملية أخذ عينات أو حتليل .ومن
__________

( )19ينبغ رري لألطر رراف الرج رروع إىل املب ررادئ التوجيهي ررة ملنظم ررة األغذي ررة والزراع ررة املتعلق ررة بتخر رزين مبي رردات اآلف ررات ونفاي ررات
مبيدات اآلفات (منظمة األغذية والزراعة.)1996 ،
( )20انظر أيضاً الفرع رابعاً  -طاء.
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املوصى به استخدام اإلجراءات الدولية املقبولة .وينبغي أن تضمن هذهأن تكون النتائج املبلغة مقبولة وقابلة
للمقارنة .ولالطالع على مزيد من التفاصيل ،انظر الفرع هاء من هذا الفصل.
 - 6اشتراطات يجب توافرها في مرافق المعالجة والتخلص من النفايات الخطرة
 -67لدى معظم البلدان تشريعات تتطلب حصول مرافق املعاةة والتخلص من النفايات على شكل ما من
املوافقة قبل أن تبدأ هذه العمليات .وميكن أن حتدِّد املوافقات الشروط الواجب مراعاهتا من أجل استمرار سريان
املوافقات .وقد يكون من الضروري إضافة مطالب حمددة خاصة بالنفايات املكونة من ملوثات عضوية ثابتة
للوفاء مبطالب اإلدارة السليمة بيئياً ،ولالمتثال ملتطلبات حمددة يف اتفاقييت بازل واستكهومل.
 - 7شروط عامة لمشاركة الجمهور
 -68تعترب املشاركة الشعبية مبدأً رئيسياً يف إعالن بازل لسنة 1999بشأن اإلدارة السليمة بيئياً ويف كثي من
االتفاقات الدولية األخرى .واملشاركة العامةعلى النحو املشار إليها يف الفرعالرابع  -كاف ،أدناه قد يتم تناوهلا
يف التشريعات أو السياسات.
الملوثة
 - 8المواقع َّ

 -69ميكن أن تتح ّدد يف التشريعات أحكام ِّ
متكن من إعداد قوائم جرد باملواقع امللوثة وعالجهذه املواقع
بصورة سليمة بيئياً (املادة  ،6الفقرة ( 1هر) من اتفاقية استكهومل).

 - 9ضوابط تشريعية أخرى
 -70تتضمن أمثلة للجوانب األخرى اخلاصة بإدارة دورة حياة النفايات املكونة من ملوثات عضوية ثابتة ،أو
حمتوية عليها أو ملوثة هبا ،اليت ميكن أن تنظّمها من خالل التشريعات ما يلي:
(أ)

أحكام ومتطلّبات خاصة باختيار املواقع املتعلقة بتخزين ومناولة وجتميع ونقل النفايات؛

(ب) وتتضمن املتطلّبات اخلاصة بوصف التشغيل مبا يف ذلك:
’ ‘1التفتيش قبل وأثناء عملية وقف التشغيل؛
’ ‘2إجراءات جيب اتباعها حلماية صحة العمال واجملتمع والبيئة أثناء وقف التشغيل؛
’ ‘3متطلّباختاصة باملوقع ما فيما بعد وقف التشغيل؛
(ج) التخطيط حلاالت الطوارئ ،واالستجابة حلاالت االنسكاب واحلوادث ،مبا يف ذلك:
’ ‘1إجراءات التطهي وتركيزات ما بعد التطهي الواجب حتقيقها؛
’ ‘2املتطلّباتاخلاصة بتدريب وسالمة العمال؛
(د)

خطط ملنع النفايات واحلد منها وإدارهتا.

تكون النفايات وخفضها إلى أدنى حد
جيم  -منع ِّ
 -71يعترب منع وختفيضالنفايات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة هي اخلطوات األوىل واألكثر أمهية يف
عملية اإلدارة السليمة بيئياً الشاملة ملثل هذه النفايات .ويف مادهتا  4الفقرة  ،2تطالب اتفاقية بازل كل طرف
أن يتخذ التدابي املناسبة بغية ”ضمان خفض توليد النفايات اخلطرة والنفايات األخرى داخله إىل احلد
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األدىن“ .وينبغي أن يكون منع النفايات هو اخليار املفضل يف أية سياسة إلدارة النفايات .ووفقاً إلطار اإلدارة
السليمة بيئياً للنفايات اخلطرة والنفايات األخرى ،سوف تقل احلاجة إىل إدارة النفايات و/أو املخاطر وتقل
التكاليف املرتبطة بالقيام بذلك بعدم توليد نفايات وضمان أن تصبح النفايات املولدة أقل خطورة (إطار
اليونيب2013 ،أ).
 -72ووفقاً إلطار اإلدارة السليمة بيئياً ،تعترب الشركات اليت تولِّد النفايات (مولِّدات النفايات) مسؤولة عن
كفالة تنفيذ أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية عند القيام بأنشطة تولِّد نفايات .ولدى القيام
بذلك ،فإهنا تعمل على تدنية النفايات املولدة بإجراء أحباث واستثمار يف تصميم وابتكار وتطوير منتجات
وعمليات جديدة تستخدم موارد وطاقة أقل،وهذا يعمل على خفض استخدام املواد اخلطرة أو استبداهلا
أوإزالتها.
 -73وقد يتعني على مولدي النفايات وكبار املستخدمني للصناعات املشت ّقة (مثل معِ ّدميستحضرامتبيدات
اآلفات) من املنتجات واملواد املشتملة على ملوثات عضوية ثابتة ،وضع خطط إلدارة النفايات .وينبغي أن
تشمل تلك اخلطط مجيع النفايات اخلطرة ومجيع النفايات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة.
 -74وتتضمن عناصر برنامج ملنع النفايات وخفضها إىل احل ّد األدىن ما يلي:
(أ) حتديد العمليات اليت حيتمل أهنا تنتج ملوثات عضوية ثابتة بغي قصد (مثل الرتميد) وحتديد ما
إذا كانت املبادئ التوجيهية التفاقية استكهومل بشأن أفضل التكنولوجيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية قابلة
للتطبيق؛
(ب) حتديد العمليات اليت تستخدم امللوثات العضوية الثابتة وتولِّد نفايات حمتويةعلى ملوثات
عضوية ثابتة:
’ ‘1لتحديد ما إذا كان إدخال تعديالت على العملية ،مبا يف ذلك حتديث املعدات أو املواد
امللوثات العضوية؛ و
األقدم ،ميكن أن خيفض من توليد نفايات ّ
’ ‘2لتحديد العمليات البديلة غي املرتبطة بإنتاج نفايات حمتوية على ملوثات عضوية ثابتة؛

(ج) حتديد املنتجات واملواد املكونةللملوثات العضوية الثابتة ،أو احملتوية عليها أو امللوثة هبا ،والبدائل
غي املشتملةعلى ملوثات عضوية ثابتة؛
(د)

ملوثات عضوية ثابتة:
ختفيض حجم النفايات املتولّدةاملشتملة على ّ

’ ‘1من خالل إجراء صيانة منتظمة للمعدات لزيادة الفعالية وملنع االنسكابات والتسربات؛
التسربات؛
’ ‘2بواسطة االحتواء السريع لالنسكابات و ّ
’ ‘3عن طريق تطهي احلاويات واملعدات احملتوية على نفايات مشتملة على ملوثات عضوية
ثابتة؛
ملوثات عضوية ثابتة من أجل منع تلوث مواد
’ ‘4بواسطة عزل النفايات املشتملةعلى ّ
أخرى؛
’ ‘5بانتهاج إجراءات مناسبة لوقف استخدام املرافق.
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 -75كما أن خلط ومزج النفايات مبحتويات من امللوثات العضوية الثابتة أكرب من احملتوى املنخفض احملدد
للملوثات العضوية الثابتة مبواد أخرى وذلك فقط بغرك توليد خليط مبحتوى من امللوثات العضوية الثابتة يبلغ
أو يقل عن احملتوى املنخفض احملدد للملوثات العضوية الثابتة يعترب غي سليم بيئياً.ومع ذلك ،قد يكون من
الضروري ،إلمتام املعاةة أو من أجل حتقيق أفضل فعاليات املعاةة أن يتم خلط أو مزج املواد قبل معاةة
النفايات.
دال  -تحديد النفايات
 - 1اعتبارات عامة
 -76يعترب حتديد نفايات امللوثات العضوية الثابتة نقطة االنطالق من أجل إدارهتا السليمة الفعالة بيئياً.
وميكن توليد نفايات امللوثات العضوية الثابتة عرب طائفة متنوعة من العمليات واألنشطة اليت ميكن أن حتدث
أثناء كامل دورة حياة امللوثات العضوية الثابتة ،وعلى سبيل املثال:
(أ)

أثناء صناعتها عن قصد (مرافق اإلنتاج)؛

امللوثات العضوية
(ب) كمنتجات ثانوية للعمليات الصناعية والعمليات األخرى ،باستخدام هذه ّ
الثابتة (على سبيل املثال مرافق تصنيع املنتجات واألدوات ،مثل البالستيك والتنجيد والنسيج ومادة التعبئة
والتغليف واملعدات الكهربائية واإللكرتونية وخليط األصباغ واإلضافات والكريّات ومادة البوليسرتين املشكل
بالتمديد واملواد الالصقة ،إخل)؛
(ج) من خالل تلويث املواد أو البيئة كنتيجة للحوادث أو التسرب الذي قد حيدث أثناء اإلنتاج،
والبيع ،واالستخدام ،وقف التشغيل ،اإلزالة أو النقل؛
(د) من خالل تلويث املواد أثناء مناولة واستخدام منتجات ومواد مثل احلاويات ،واألقمشة ،ويف
امللوثات
بعض احلاالت املعدات (أجهزة التنفس االصطناعي ،إخل ).اليت تلوثت من جراء التالمس مع أحد ِّ
العضوية الثابتة؛
ملوثة هبا
(هر) عندما
َ
تستخدم املنتجات أو املواد املكونة من ملوثات عضوية ثابتة أو حمتوية عليهاأو ّ
وتصبح خارج املواصفات ،أو تكون غي صاحلة لالستخدام األصلي ،أو مت منعها أو سحب وثائق تسجيل
منتجاهتا؛
ملوثات عضوية ثابتة أو حمتوية
(و) عندما يكون قد مت التخلُّص من املنتجات أو املواد املكونة من ّ
عليها أو ملوثة هبا (على سبيل املثال ،عندما ينتج عن الرتميد رماد ملوث مبلوثات عضوية ثابتة منتج عن غي
قصد).
 -77وحتدث نفايات امللوثات العضوية الثابتة يف شكل مواد صلبة ومواد سائلة (مائية ،شبه مائية ،مع
قاعدة مذيب ومستحلبات) ،وميكن إطالقها يف شكل غازات (غازات فعلية ،أو مثل السائل املنثور أو األهباء،
أو يتم امتصاصها يف امللوثات اةوية) .وترد يف اةدول 3أمثلة هلذه النفايات.
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الجدول  :3األشكال املادية وأنواع نفايات امللوثات العضوية الثابتة املولدة
الشكل المادي للنفايات
السائل

الصلب

غاز

نوع النفاية
عملمن ملوثات عضوية ثابتة صافية
 -1تكدس سائلي غي مستَ َ
 -2مياه النفايات الصناعية
 -3املياه املستعملة يف البلديات
 -4السائل املرشح يف مدافن القمامة
 -5السائل الصناعي (مثل املذيب)
 -6منتجات منزلية سائلة
 -7املوائع السائلة (مثل الزيوت العازلة واملوائع اهليدرولية)
احلمأة الصناعية املرتسبة
-8
محأة نفايات البلديات
-9
ستعملمن امللوثات العضوية الثابتة
 -1تكدس جامد غي م َ
 -2تربة ،وترسب ،وصخر ،وتراكم األخالط املعدنية
املرتسبة
 -3احلمأة الصناعية ِّ
 -4محأة نفايات البلديات
 -5متخلفر ررات مر ررن تنظير ررف املي ر رراه املس ر رتعملة (مثر ررال ،املعاةر ررة ب ر ررالكربون
املنشط)
 -6متخلفات من أجهزة مكافحة تلوث اهلواء (الرماد املتطاير)
 -7الغبار
 -8مواد التنجيد والنسيج والسجاجيد واملطاط
 -9املعدات الكهربائية واإللكرتونية
 -10احلاويات ومواد التغليف
 -11املواد امللوثة (مثل املالبس)
 -12زغب من مركبات وومرّكباتالتفتيت
 -13البالستيك والورق واملعدن واخلشب
 -14مررادة اهلرردم (م رواد مطليررة وم رواد راتينجيررة خاصررة باألرضرريات ،وموانررع
التسرب ووحدات التزجيج احملكمة السد واأللواح العازلة)
 -15معدات رغاوي إلمخاد احلرائق
 -1غاز من مدافن القمامة
 -2غاز من مرافق احلرق (الرتميد)
 -3غاز من مرافق إعادة التدوير
 -4غاز من بعض عمليات املعاةة الصناعية

 -78ويف الفقرة  1من املادة  ،6تطلب اتفاقية استكهومل إىل كل طرف:
(أ) وضع االسرتاتيجيات املناسبة لتحديد الكميات املكدسة املكونة من املواد الكيميائية أو
احملتويةعلى مواد كيميائية مدرجة إما يف املرفق ألف أو يف املرفق باء ،واملنتجات واملواد املستخدمة والنفايات
املكونة منأو احملتوية على أو امللوثة مبادة كيميائية مدرجة يف املرفق ألف أو باء أو جيم ،أو حمتوية عليها أو ملوثة
هبا؛
املكونة من أو احملتوية على مواد كيميائية مدرجة إما يف املرفق
(ب) حتديد قدر املستطاع ،املخزونات ّ
ألف أو املرفق باء ،على أساس االسرتاتيجيات املشار إليها يف الفقرة الفرعية (أ).
27

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

 -79وإعداد قائمة بفئات املوارد الواردة يف املرفق جيم يف اتفاقية استكهومليمكن أن يساعد املديرين
الصناعيني والرقابيني احلكوميني وكذلك عامة اةمهور يف حتديد نفايات امللوثات العضوية الثابتة املنتَجة بغي
قصد.
 - 2قوائم الجرد
امللوثات العضوية الثابتة وحتديد كمياهتا وخصائصها.
 -80تعترب قوائم اةرد أداة هامة الستبانة نفايات ِّ
 - 81وتقدِّم املادة  ،5الفقرة ( )1واملادة  ،6الفقرة ( 1أ) واملادة  ،11فقرة  1عناصر تسهم يف حتديد
امللوثات العضوية الثابتة ذات الصلة بالنفايات .وألغراك اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات ،قد يلزم إعداد
مصادر ِّ
قائمة جرد مكتملة وأكثر حتديداً.
 -82وعند وضع قائمة جرد ،ينبغي إيالءاألولوية إىل حتديد جماري النفايات اهلامة من حيث احلجم الكبي
ستخدم قوائم جرد وطنية:
والرتكزات العالية للملوثات العضوية الثابتة .وقد ت َ
(أ)

لوضع ح ّد أدىن لكمية منتجات ومواد ونفايات حمتوية على ملوثات عضوية ثابتة؛

(ب) وضع سجل معلومات للمساعدة يف عمليات التفتيش على جوانب السالمة والنواحي
التنظيمية؛
(ج) احلصول على املعلومات الدقيقة الالزمة لوضع خطط الستقرار املوقع؛
(د)

املساعدة يف إعداد خطط االستجابة حلاالت الطوارئ؛

امللوثات العضوية الثابتة.
(هر) لتتبع التقدم احملرز بالنسبة للتخفيض والتخلص التدرجيي من ّ

 -83ولالطالع على مزيد من املعلومات بشأن وضع قوائم جرد وطنية ،يرجى الرجوع إىل الدليل املنهجي
لوضع قوائم جرد النفايات اخلطرة والنفايات األخرى مبوجب اتفاقية بازل (اليونيب2015 ،ي).ويرِّكز الدليل

على اإلجراءات املوصى هبا لوضع نظم املعلومات الوطنية اليت تصدر املعلومات الالزمة ملساعدة البلدان على
الوفاء بالتزاماهتا إزاء اإلبالغ مبوجب اتفاقية بازل.
 -84وتتاح أيضاً الوثائق التوجيهية املتعلقة بوضع قوائم جرد ملوثات عضوية ثابتة حمددة (على سبيل املثال
مرّكبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور وحامض السلفونيكالبيفلوروكتاين و إيثرات ثنائي الفينيل احملتوية على الربوم
()21
امللوثات
امللوثات العضوية الثابتة) ].وكذلك التوجيهات املتعلّقة بإعداد قوائم جرد اإلطالقات من ِّ
يف ّ
العضوية الثابتة املولدة بشكل غي مقصود (انظر جمموعة أدوات الستبانة وحتديد كمية إطالقات الديوكسينات
امللوثات العضوية الثابتة األخرى غي املقصودة مبوجب املادة  5من اتفاقية استكهومل (اليونيب،
والفيورانات و ِّ
2013ب).
 -85وعالوة على ذلك ،جيب مالحظة أن بروتوكول عام  2003بشأن سجالت إطالق امللوثات وانتقاهلا
لحق باتفاقية آرهوس بشأن الوصول إىل املعلومات واملشاركة الشعبية يف صنع القرار والوصول إىل العدالة يف
امل َ
__________

( )21تتاح مسودات الوثائق التوجيهية من أجل قوائم جرد هذه امللوثات العضوية الثابتة احملددة ،وميكن الرجوع إليها على
املوقع الشبكي  http://chm.pops.int/Implementation/BATandBEP/Guidance/tabid/3636/Default.aspxو
http://chm.pops.int/Implementation/NIPs/Guidance/tabid/2882/Default.aspx
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املسائل البيئية ،اليت أعدهتا ةنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا لعام  ،1998تتضمن أحكاماً تتعلق بقوائم
اةرد اليت ميكن أن تطبق على امللوثات العضوية الثابتة.
هاء  -أخذ العينات والتحليل والرصد
 -86تعترب العمليات اخلاصة بأخذ العينات والتحليل والرصد أنشطة هامة يف إدارة نفايات امللوثات العضوية
الثابتة اليت مت ِّكن مدير النفايات وأولئك املسؤولني عن تنظيم إدارهتا من حتديد ترّكز امللوثات العضوية الثابتة يف
بعض جماري النفايات السائلة ،واختيار طريقة اإلدارة املناسبة .وقد تكون األنشطة ضرورية أيضاً لرصد ما إذا
كانت الطرائق املختارة للتدمي تعمل يف حدود املعايي املوضوعة ،ولضمان عدم إطالق ملوثات عضوية ثابتة يف
البيئة .وسيعمل الرصد واملراقبة كعنصرين لتحديد وتتبع الشواغل البيئية واملخاطر الصحية البشرية .وسوف
املتجمعة من برامج الرصد إلفادة عمليات صنع القرار املستندة إىل العلوم ،وهي تستخدم من
ترجعاملعلومات
ِّ
أجل تقييم فعالية تدابي إدارة املخاطر ،مبا يف ذلك األنظمة.
 -87وجيب أن يقوم بعمليات أخذ العينات والتحليل والرصد موظفون مدربون ،وفقاً لرباجمموضوعة بإتقان،
وأن تستخدم الطرق املتفق عليها دولياً واملعتمدة قطرياً ،وأن يتم التنفيذ باستخدام نفس الطريقة على مدار دورة
الربنامج .كما جيب أن ختضع هذه العمليات لتدابي صارمة لضمان ومراقبة اةودة .وميكن أن تؤدي األخطاء
يف عملية أخذ العينات أو التحليل أو الرصد أو أي احنراف عن الطرق املتفق عليها إىل احلصول على بيانات
غي ذات مغزى أو حىت على بيانات هتدم الربنامج.
 -88وينبغي على كل طرف أن حيدِّد احتياجاته اخلاصة بأخذ العينات والتحليل والرصد وأن يؤِّكد أن لديه
قدرات خمتربية سوف تفي مبعايي التشغيل املطلوبة .وينبغي أن توجد تدابي للتدريب وبروتوكوالت لضمان الوفاء
هبذه املعايي وإمكان احلصول على البيانات اةيدة والنتائج اجملدية .وقد يكون من الضروري بناء هذه القدرة يف
بعض البلدان إذا مل تكن موجودة.
 -89وميكن استخدام أساليب حتليلية خمتلفة،اعتماداً يف ذلك على الغرك من أخذ العينات أو نشاط
الرصد والشكل املادي للنفايات .ولالطالع على معلومات عن املمارسات املختربية اةيدة ،ميكن الرجوع إىل
سلسلة منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي( ،خمتلف السنوات) ،ودليل املمارسات املختربية اةيدة
ستخدمالوثيقة التوجيهية خلطة الرصد
(منظمة الصحة العاملية)2009،؛ وبشأن االعتبارات املنهجية العامة ،قد ت َ
العاملي للملوثات العضوية الثابتة (2015أ) .وميكن احلصول على مزيد من املعلومات بشأن حتليل امللوثات
العضوية الثابتة من املشروع املشرتك بني برنامج البيئة ومرفق البيئة العاملية بشأن االحتياجات من القدرات لتحليل
امللوثات العضوية الثابتة ،على املوقع الشبكي:

https://www.thegef.org/project/assessment-existing-capacity-

and-capacity-building-needs-analyze-pops-developing-countries

 - 1أخذ العينات

()22

 -90اهلدف العام ألي نشاط ألخذ العينات هو احلصول على عينة ميكن استخدامها للغرك املستهدف،
مثل حتديد خواص النفايات واالمتثال ملعايي التنظيم أو املالءمة للمعاةة املقرتحة أو التخلص املقرتح .وينبغي
__________

( )22يوجررد مزيررد مررن املعلومررات بشررأن أخررذ العينررات يف مشررروع املبررادئ التوجيهيررة التقنيررة ألخررذ عينررات النفايررات مبوجررب
قانون احلفاظ على املوارد واسرتدادها (وكالة محاية البيئة التابعة للواليات املتحدة ،2002 ،وطريقة القياس واملعايرة .(Nordtest
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أن حيدد هذا اهلدف قبل الشروع يف أخذ العينات .وهو أمر ال غىن عنه الستيفاء شروط اةودة بالنسبة
للمعدات والنقل وإمكانية التتبع.
 -91وينبغي حتديد اإلجراءات القياسية املوحدة ألخذ العينات واالتفاق عليها قبل بدء محلة أخذ العينات
(مبا يف ذلك كل من املصفوفة واةوانب املتعلقة بامللوثات العضوية الثابتة) .وتشمل عناصر هذه اإلجراءات ما
يلي:
(أ) عدد العينات اليت ستؤخذ ،ووتية عملية أخذ العينات ،ومدة مشروع أخذ العينات ،ووصف
طريقة أخذ العينات (مبا يف ذلك وضع إجراءات ضمان اةودة مثل عينات مراقبة اةودة وسلسلة جهات
اإليداع).
(ب) اختيار املكان أو املواقع ،ووقت أخذ العينات (مبا يف ذلك وصف املوقع اةغرايف)؛
(ج) حتديد الشخص الذي أخذ العينة والظروف السائدة وقتها؛
(د)

وصفاً كامالً خلواص العينة وتومسيها  -وضع بطاقة تعريف عليها؛

(هر) احملافظة على سالمة العيِّنات أثناء النقل والتخزين (قبل التحليل)؛
(و) التعاون الوثيق بني الشخص جامع العينة وخمترب التحليل؛
(ز)

موظفون مدربون بشكل مالئم على أخذ العينات.

 -92وينبغي أن متتثل عملية أخذ العينات للتشريعات الوطنية احملددةحيثما توجد أو للوائح واملعاييالدولية.
ويف البلدان حيثال توجدلوائح ،ينبغي تعيني موظفني مؤهلني .وينبغي أن تتضمن إجراءات أخذ العينات ما يلي:
(أ)
الثابتة بعد ذلك؛

وضع إجراءات التشغيل املوحدةبشأن أخذ العينات من كل مصفوفة لتحليل امللوثات العضوية

(ب) تطبيق إجراءات أخذ العينات الراسخة مثل تلك اليت وضعتها املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس
واةمعية األمريكية الدولية لالختبار واملواد ( )ASTMواالحتاد األورويب ووكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة
والنظام العاملي لرصد البيئة؛ ومعيار اللجنة األوروبية للتوحيد القياسي للتقنيات الكهربائية) بشأن متطلبات
اةمع واللوجستيات واملعاةة فيما يتعلق بنفايات املعدات الكهربائية واإللكرتونية  -اةزء  :1متطلّبات املعاةة
العامة من مواصفات معينةمن أجل إزالة التلوث ،واللجنة األوروبية للتوحيد القياسي (انظر EN 14899:2005
توصيف النفاية  -أخذ عينات من مواد النفاية) - .إطار إعداد وتطبيق خطة أخذ العينات والسلسلة
 CEN/TR 15310 1-5: 2006مواد النفاية).
(ج) وضع إجراءات لضمان اةودة ومراقبة اةودة.
 -93وينبغي اتباع كل هذه اخلطوات من أجل جناح برنامج أخذ العينات .وكذلك جيب أن يكون التوثيق
كامالً ودقيقاً.
 -94وتشمل أنواع املصفوفات اليت تؤخذ عيناهتا عادة لرصد امللوثات العضوية الثابتة املواد الصلبة والسوائل
والغازات:
(أ)
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’ ‘1السوائاللراشحة من مواقع إلقاء النفايات ومدافن القمامة؛
’ ‘2السوائل اليت جتمع من االنسكابات؛
’ ‘3املياه (املياه السطحية ومياه الشرب والفضالت السائلةالصناعية والبلدية)؛
(ب) املواد الصلبة:
’ ‘1املخزونات واملنتجات واملستحضرات املكونة من ملوثات عضوية ثابتة ،أو حمتوية عليها
أو ملوثة هبا؛
’ ‘2املواد الصلبة من املصادر الصناعية وعمليات املعاةة أو التخلص (الرماد املتطاير ،ورماد
القاع واحلمأة والقيعان الساكنة واملخلفات األخرى ،واألغطية وغي ذلك)؛
’ ‘3احلاويات واملعدات أو مواد التعبئة األخرى (عينات مياه الشطف أو التجفيف) مبا يف
ذلك املنسوجات أو األقمشة املستخدمة يف مجع عينات مياه التجفيف؛
’ ‘4الرتبة والرواسب وكسارة احلجارة ومحأة مياه الصرف الصحي والسماد العضوي؛
’ ‘5السلع واملنتجات االستهالكية.
(ج) الغازات:
’ ‘1اهلواء (الداخلي)؛
’ ‘2اهلواء (االنبعاثات).
 - 2التحليل
 -95جيري عادة حتليل امللوثات العضوية الثابتة يف خمترب جيهز هلذا الغرك .ويف بعض احلاالت ،على سبيل
املثال يف املناطق النائية ،ميكن إجراء االختبار يف امليدان ،باستخدام جمموعة أدوات اختبار مصممة خصيصاً
ألغراك الفحص يف امليدان.
 -96وللتحليل يف املختربات ،هناك عدة أساليب حتليلية متاحة ،على الرغم من وجود أساليب حتليلية
للملوثات العضوية الثابتة ال تزال قيد التطوير .وهلذا ،ينبغي أن تتحقق األطراف من توافر وتكاليف الطرق
املتعلقة بامللوث العضوي الثابت الذي تريد األطراف رصده قبل إعدادبرناجمهاللرصد وأخذ العينات .وقد قامت
املنظمة الدولية لتوحيد املقاييسباستحداثطرق لتحليل خمتلف مصفوفات امللوثات العضوية الثابتة ،وقامت بذلك
أيضاً اللجنة األوروبية للتوحيد القياسي ،ووكالة محاية البيئية يف الواليات املتحدة ،واحتاد احملللني الكيميائيني
املعتمدين ،واةمعية الدولية لالختبار واملواد .ويعترب معظم الطرق الداخليةهي تنويعات من هذه الطرق،
وتكونالطرق الداخلية مقبولة أيضاً بعد التثبُّتمن صالحيتها.
 -97وقد يكون حتديد ملوث عضوي ثابت مهمة صعبة ،وخصوصاً عندما يتكون امللوث من عدد من
اجملنسات أو حىت من األيزومرات.
 -98ويوصى باتباع هنج مزدوج للتحليل (بغرك التعرف على امللوث العضوي الثابت وحتديد كميته)؛ وهذا
قد يبدأ خبطوات بسيطة ،وبعد ذلك يتضمن أساليب أكثر تطوراً .وتتمثل اخلطوة األوىل يف التعرف على
النفايات اليت حيتمل أن حتتوي على ملوثات عضوية ثابتة بغية تقليل عدد العينات (وبالتايل مقادير النفاية املراد
31

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

التخلص منها) .وتعترب طرق الفحص قيِّمة بصفة خاصة يف احلاالت حيثيتعيناختاذ قرارات بشكل سريع ،أو
حيثما توجد قدرة حمدودة ،وكذلك خلفض التكاليف .وبوجه عام ،توجد ثالث خطوات ،تشتمل بالتوايل على
ما يلي:
(أ) فرز ّأويل خام يتعلق بوجود هالوجينات حمتواه يف ملوث عضوي ثابت؛ وهذه هي الكلورين أو
الربومني أو الفلورين .والغرك من هذه اخلطوة هو التعرف من بني مقدار كبي/ضخم من العيِّنة على تلك
اهلالوجينات اليت حتتوي على الكلورين أو الربومني أو الفلورين .وتكون األدوات اليدوية متوافرة الختبار هذه
اهلالوجينات دون ”إتالف“ العينة ،على سبيل املثال ،ينطوي التفلور باألشعة السينية على ميزة أنه ال حيدث
تلفاً ،وأنه متعدِّد العناصر ،وسريع وذو فعالية من حيث التكلفة .وهو قابل لالستعمال يف جمموعة كبية من
الرتكيزات ،من  100يف املائة إىل بضعة أجزاء من املليون .أما عيبه األساسي فهو أن حتليالته تقتصر بشكل عام
على عناصر أثقل من الفلورين (الربوم ،والكلور) .وال يستطيع كشف مادة حمددة.
(ب) طرق الفحص البيولوجي أو الكيميائي (تستعمل إذا كانت العيِّنة إجيابية يف إطار اخلطوة :)1
تكون جمموعة أدوات االختبار أو طرق الكشف البسيطة اليت حتتوى على أدوات أقل تكلفة ،وذلك لزيادة تقليل
عدد العيِّنات اليت قد تشململوثات عضوية ثابتة مدرجة يف اتفاقية استكهومل .ومن الطرق الراسخة حتديد
الكلوريد العضوي مع جمموعة أدوات االختبار دكسيل ()23()DEXSILأو أداة التحليل  ،)24(L2000حيث أهنما
عرتف بطريقيالتحليل البيولوجي ،مثل
امللوثات العضوية الثابتة يف عيِّنات الزيت أو الرتبة  ،وي َ
يستطيعان حتليل ّ
()25
نظام االختبار للكشف البيولوجي عن املواد الكيميائية يف العيِّنات ( )CALUXمن أجل اكتشاف مكافئ
السمية شبيه الديوكسني.وميكن أيضاً استخدام طرق استخالص سريعة واستخدام أعمدة التحليل بالقصية
بالفصل اللوين الغازي وكاشف بسيط لتحديد امللوثات العضوية الثابتة احملتوية علىالكلور.
(ج) وتتمثل اخلطوة النهائية يف تأكيد التحليل الكيميائي ،املطلوب عادة ةميع العينات اليت تثبت
أهنا إجيابية يف إطار اخلطوة  .2ويتم هذا التحليل يف خمتربات كيميائية غالباً ما تكون متخصصة لفئة معينة من
امللوثات العضوية الثابتة (على سبيل املثال ،مبيدات اآلفات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة ،وامللوثات
العضوية الثابتة شبيهة الديوكسني ،ومثبطات اللهب احملتوية على الربوم ،وحامض السلفونيكالبيفلوروكتاين)
واملتخصصة لصفيفة معينة .وقد قامت منظمات دولية ووطنية باستحداث طرق حتليلية كيميائية للتثبُّت ،وهذه
تشمل:
’ ‘1فيما يتعلق بامللوثات العضوية الثابتة ومرّكبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ،الفصل
بواسطة الغازات يف أوعية شعرية  +الفصل اللوين الغازي العايل االستبانة  +مكشاف
آسر اإللكرتونات؛

__________

( )23ميكن االطالع على املعلومات بشأن جمموعة أدوات االختبار دكسيل على املوقع الشبكي:
.http://www.dexsil.com/products/
( )24أداة التحليل  L2000على املوقع الشبكي.http://www.dexsil.com/products/detail.php?product_id=13 :
( )25طريقة (.http://www.crl-freiburg.eu/dioxin/bioanalytical.html :)CALUX
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’ ‘2فيما يتعلق مبركبات إيثر ثنائي الفينيل املتعددة الربوم ،امللوثات العضوية الثابتة شبيهة
الديوكسني :الفصل اللوين الغازي العايل االستبانة  +القياس الطيفي للكتلة (فيما يتعلق
بشبيه الديوكسني من األفضل العايل االستبانة)؛
’ ‘3فيما يتعلق حبامض السلفونيك البيفلوروكتاين (الفصل اللوين بالسوائل  +القياس الطيفي
للكتلة)؛
’ ‘4فيما يتعلّق بالدوديكان احللقي السداسي الربوم :الفصل اللوين الغازي/القياس الطيفي
للكتلة ،الفصل اللوين بالسوائل/القياس الطيفي للكتلة والفصل اللوين عايل األداء
بالسوائل/القياس الطيفي للكتلة والفصل اللوين الغازي – (مكشاف تأيني اللهب)
ويعتَرب استخدام مرجع الدوديكان احللقي السداسي الربوم قادراً أيضاً على استبانة
وحتديد كمية الدوديكان احللقي السداسي الربوم؛
’ ‘5فيما يتعلق مبادة البيوتادايني السداسي الكلور :الفصل اللوين الغازي/القياس الطيفي
للكتلة؛
’ ‘6فيما يتعلق مبادة الفينيل مخاسي الكلور وأمالحه واسرتاته :يستخدم الكشف التحليلي
املعتاد الفصل اللوين الغازي زائد مكشاف آثر اإللكرتونات وكواشف كتلية اختيارية
وكذلك طرق الفصل اللوين بالسوائل والقياس الطيفي للكتلة؛
’ ‘7فيما يتعلق بالنفتالينات املتعددة الكلور :الفصل اللوين الغازي/القياس الطيفي للكتلة
من أجل التحليل املائي.
 -99ومن األمهية أن اخلطوتني املذكورتني يف الفقرتني الفرعيتني (أ) و (ب) من الفقرة  98أعاله ال تعطيان
نتائج سلبية وأن أية طريقةتتقيد مبستوى االهتمام فيما يتعلق بالتحليل.
كمي ،واإلبالغ فيما يتعلق برتكيزات
 -100ويشي التحليل إىل استخالص وتنقية وفصل وحتديد ووضع تقييم ّ
امللوثات العضوية الثابتة يف املصفوفة ذات االهتمام .وللحصول على نتائج جمدية ومقبولة ،ينبغي أن يكون لدى
خمترب التحليل البنية األساسية الضرورية (املكان) واخلربات املؤكدة بشأن املصفوفة وامللوثات العضوية الثابتة (مثل
املشاركة الناجحة يف تقديراتاملعايرة الدولية) .ويعترب من األمهية اعتماد املخترب وفقاً ملعيار املنظمة الدولية لتوحيد
املقاييس ISO 17025أو غي ذلك من املعايي بواسطة هيئة مستقلة .وتشمل املعايي الضروريةللحصول على
نتائج عالية النوعية ما يلي:
(أ)

املستخدمة؛
حتديد مواصفات تقنية التحليل
َ

(ب) صيانة معدات التحليل؛
(ج) التحقق من صالحيةمجيع الطرق املستخدمة (مبا يف ذلك الطرق الداخلية)؛
(د)

تدريب موظفي املختربات.

 -101وجيري عادة حتليل امللوثات العضوية الثابتة يف خمترب جيهز هلذا الغرك .وبالنسبة حلاالت معينة ،تتوافر
جمموعة أدوات اختبار ميكن استخدامها يف امليدان ألغراك الفحص.
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 -102وال تتوافر طريقة واحدة للتحليل بالنسبة لتحليل امللوثات العضوية الثابتة يف املختربات .وقد وضعت
طرق حتليل ملختلف املصفوفات لتحديد امللوثات العضوية الثابتة بواسطة املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس،
واللجنة األوروبية للتوحيد القياسي ،ووكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة ،واةمعية األمريكية لالختبار واملواد،
واحتاد احملللني الكيميائيني املعتمدين .ومعظم الطرق الداخلية عبارة عن تنويعات من هذه الطرق ،وتكون الطرق
الداخلية مقبولة أيضاً بعد اعتمادها.
 -103وعالوة على ذلك ،يتعني حتديد إجراءات ومعايي القبول بشأن مناولة العينات وإعدادها يف املختربات
مثل التجانس.
 -104وتشمل اخلطوات املختلفة للتحديد بالتحليل ما يلي:
(أ) االستخالص بواسطة جهاز سوكهليت واالستخالص املضغوط باملذيبات ،واستخالص السائل
بالسائل وغي ذلك؛
(ب) التنقية ،مثالً بواسطة الفصل باالمتزاز يف أعمدة خمتلفة التلون ،أو بأعمدة الفلوريزيل (سيليكات
املغنسيوم املنشط) .وينبغي أن تتسمالتنقية بكفاءة كافية حىت ال يتأثر احتباس االستشراب باملصفوفة؛
(ج) الفصل بواسطة االستشراب الغازي يف أوعية شعرية مما سيوفِّر الفصل الكايف يف التحاليل؛
(د) حتديد الكواشف املناسبة مثل كاشف آسر اإللكرتونات أو الكاشف االنتقائي للكتل أو
مبطياف الكتل منخفض االستبانة أو مطياف الكتل عايل االستبانة؛
(هر) التحديد الكمي وفقاً ملنهجيات موحدة داخلية (لالطالع على املراجع ،انظر برنامج األمم
املتحدة للبيئة 2015د و2006ب)؛؛
(و) اإلبالغ وفقاً لالئحة (اللوائح).
 - 3الرصد
 -105يف الفقرة ( 2ب) من مادهتا ”( 10التعاون الدويل“) ،تطلب اتفاقية بازل من األطراف أن ”تتعاون
يف رصد آثار إدارة النفايات اخلطرة على الصحة البشرية وعلى البيئة“ .وتطلب اتفاقية استكهومل يف الفقرة  1من
املادة  11منها ،من األطراف،يف حدود قدراهتا على املستويني الوطين والدويل ،تشجيع و/أو إجراء الرصد
املناسب املتعلق بامللوثات العضوية الثابتة.
 -106وجيب تنفيذ برامج الرصد من أجل املرافق اليت تدير النفايات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة نظراً
ألهنا تقدِّم مؤشراً عما إذا كانت عملية إدارة النفايات اخلطرة تعمل طبقاً للتصميم واللوائح البيئية.
 -107ويف برامج الرصد البيئي واخلاصة باإلنسان ،ميكن مشول املصفوفات األحيائية والالأحيائية:
(أ)

املواد النباتية واألغذية؛

الربية؛
(ب) السمك واحلياة ّ
(ج) السوائل البيولوجية (مثل لنب املرأة أو الدم أو البول)؛
(د)

الرتسبات املبلّلة أو اةافة مثل الثلج ،اةليد ،الرتاب)؛
اهلواء (احمليطُّ ،

(هر) املاء (مثل الرشح ومياه الفضالت)؛
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(و) الرتبة؛
(ز) الرواسب.
 -108وينبغي استخدام املعلومات املتأتية من برنامج الرصد من أجل ما يلي:
(أ)

اكتشاف أي إطالقات أو تغييات يف نوعية البيئة احمليطة؛

(ب) التأ ّكد من أن عملية إدارة النفايات تدير بشكل سليم خمتَرلَف أنواع النفايات اخلطرة؛
(ج) حتديد املسائل احملتملة املتصلة بإمكان اإلطالق أو التعرك ،ولتحديد ما إذا كانت التعديالت
فينهج اإلدارة مناسبة.
 -109وتستطيع احلكومات واملنظمون والبلديات ومديرو مرافق إعادة التدوير والنفايات ،من خالل تنفيذ
برنامج للرصد ،وحتديد املشاكل ،واختاذ تدابي مناسبة لعالجها .وميكن االطالع على مزيد من املعلومات يف
الوثائق التالية :الرصد والبحوث يف إطار خطة إدارة املواد الكيميائية (حكومة كندا ،2011 ،ووزارة البيئة
الكندية)2011 ،؛ واملبادئ العامة للرصد (املفوضية األوروبية)2003 ،؛ وتوجيهات من أجل برناجمرصد عاملي
للملوثات العضوية الثابتة (برنامج األمم املتحدة للبيئة2015 ،أ)؛ ووزارة البيئة يف اليابان2013 ،أ؛ واالحتاد
األملاين/قاعدة بيانات ديوكسني (وكالة البيئة االحتادية األملانية  -ديساو  -روسالو.)2014 ،
واو  -المناولة ،التجميع ،التعبئة ،وضع عالمات تعريفية ،والنقل ،والتخزين
 -110تعترب املناولة واةمع والتعبئة ووضع العالمات والنقل والتخزين خطوات بالغة األمهية ،ذلك ألن أخطار
حدوث انسكابات أو تسرب أو حرائق (مثالً أثناء اإلعداد للتخزين أو التخلص) تعتَرب على األقل ضخمة مثل
ملوث عضوي ثابت.
تلك اليت حتدث يف مراحألخرى من دورة حياة ِّ
 -111وترد يف املبادئ التوجيهية التقنية النوعية بشأن امللوثات العضوية الثابتة ،حسب االقتضاء ،االعتبارات
واألحكام الفريدة اخلاصة مبجاري نفايات امللوثات العضوية الثابتة .ومن املستصوب وجود هنج خمصص لبعض
جماري نفايات امللوثات العضوية الثابتة (على سبيل املثال ،السلعواملنتجات اليت حتولت إىل نفايات) مع
مراعاةخمتلف مصادرها وأنواع النفايات واألحجام وتركيزات امللوثات العضوية الثابتة .وهذا يتيح لصانعيالقرار
مراعاةخمتلف األخطار اليت قد يشكلها خمتَرلَف جماري النفايات يف خمتلف مراحل إدارهتم للنفايات ،واإلجراءات
املناسبة اليت قد تكون ضرورية ملنع أو إزالة أو تدنية أثرها على البيئة .وتعترب أفضل ممارسات اإلدارة ،يف بعض
احلاالت يف املراحل املبِّكرة من إعدادهاأو توثيقها.
تؤخذ إجراءات وعمليات إدارة النفايات اخلطرة يف االعتبار من أجل
 -112وينبغي حسب االقتضاء ،أن َ
ملوثات عضوية ثابتة أعلى من احملتويات
مناولة ومجع وتعبئة ووسم ونقل وختزين النفايات احملتوية على ق ّدر من ّ
امللوثاتاملشار إليها يف اةزء الثالث ألف ،وذلك لتاليف حدوث انسكابات أو تسربات تؤدي
املنخفضة من تلك ّ
تعرك اجملتمع احمللي هلا.
إىل تعرك العمال هلا ،أو حدوث إطالقات يف البيئة أو ُّ
امللوثات
 -113وينبغي مجع املعلومات ذات الصلة بشأن اخلصائص اخلطرة واألخطار اخلاصة بنفايات ِّ
العضوية الثابتة وحتليل املعلومات بغية التخطيط من أجل املناولة السليمة هلذه النفايات ،وعلى سبيل املثال،
استخدام ومتابعة التعليقات الصادرة بشأن ما حتتويه من املواد الكيميائية وصحائف بيانات السالمة اخلاصة هبا.
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وفيما يتعلّق بالوسم ووضع عالمات تعريف وتعبئة ،ينبغي وفقاً لذلك مراعاة نظام األمم املتحدة املتوائم على
الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها.
امللوثات العضوية الثابتة وحركتها عرب احلدود مع استيفاء معايي النفايات
 -114وفيما يتعلّق بنقل نفايات ّ
اخلطرة ،ينبغي الرجوع للوثائق التالية لتحديد متطلبات معينة:
(أ)

دليل اتفاقية بازل اخلاص بالتنفيذ (اليونيب2015 ،ح)؛

املدونة البحرية الدولية للبضائع اخلطرة (املنظمة البحرية الدولية )2002؛
(ب) ّ

(ج) منظمة الطيان املدين الدويل :التعليمات التقنية بشأن نقل البضائع اخلطرة بطريق اةو؛
(د)

توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة -النظام النموذجي(.)26

 -115وبالنسبة للفروع التالية  ،6-1ميكن احلصول على معلومات مفصلة من ”تكنولوجيات التدمي وإزالة
التلوث والتنقية بشأن مركبات ثنائي الفينيل املتعدد الكلور ونفايات امللوثات العضوية الثابتة األخرى مبوجب
ّ
اتفاقية بازل“ ،ودليل تدريبلمديري مشروع النفايات اخلطرة( ،برنامج األمم املتحدة للبيئة 2002أ).
 - 1المناولة

()27

لتسرب العارك
تعرك البشر ل ُّ
امللوثات العضوية الثابتة يف ُّ
 -116تتمثل الشواغل الرئيسية عند مناولة نفايات ِّ
يف البيئة وتلويث جماري النفايات األخرى بامللوثات العضوية الثابتة .وجيب مناولة هذه النفايات بشكل منفصل
عن أنوع النفايات األخرى ملنع تلوث جماري النفايات األخرى.وينبغي أن تشمل إدارة جماري النفايات السائلة،
بصفة خاصة ،وجماري النفايات األخرى حسب االقتضاء ،املمارسات املوصىبهاالتالية:
(أ) تفتيش احلاويات للتأكد من عدم وجود تسربات أو ثقوب أو صدأ أو ارتفاع درجة احلرارة
وإعادة تعبئتها بصورة مناسبة وإعادة وضع العالمات التعريفية إذا لزم األمر؛
(ب) مناولة النفايات عند درجة حرارة تقل عن  25درجة مئوية إن أمكن بسبب زيادة التطاير يف
درجات احلرارة املرتفعة؛
(ج) ضمان أن تكون تدابي احتواء االنسكابات كافية وأهنا ستحتوي النفايات السائلة يف حالة
انسكاهبا؛
(د) وضع غطاءاتبالستيكية أو حاشية ماصة حتت احلاويات قبل فتحها ،إذا مل يكن سطح منطقة
االحتواء قد متت تغطيته مبادة سطحية (طالء أوريثان أو طالءات راتنج اإليبوكسي)؛
(هر) إزالة النفايات السائلة إما برفع صمام التفريغ أو الضخ مبضخة متعجية وأنبوب مناسب مقاوم
للمواد الكيميائية؛
__________

الربيرة؛ واالتفراق األورويب املتعلرق بالنقرل الردويل للبضرائع
( )26االتفاق األورويب املتعلق بالنقل الدويل للبضرائع اخلطررة برالطرق ِّ
اخلطرة بالطرق املائية الداخلية؛ واألنظمة الدولية املتعلقة ببالنقل الدويل للبضائع اخلطرة بالسكك احلديدية.
( )27أمثلة ملبادئ توجيهي ة بشأن املناولة اآلمنرة للمرواد اخلطررة ومنرع احلروادث تشرمل تلرك الريت أعردهتا منظمرة العمرل الدوليرة
(1999أ و 1999ب) ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (.)2003
36

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

السائلة؛

(و) استخدام مضخات متخصصة وأنابيب وبراميل ،مل تستخدم ألية أغراك أخرى ،لنقل النفايات
(ز)

إزالة أية انسكابات بقطع من القماش أو مناديل ورقية أو ماصة؛

(ح) شطف السطوح امللوثة ثالث مرات مبادة مذيبة؛
(ط) معاملة مجيع املواد املاصة واملذيبة من الشطف الثالثي وقطع القماش الواقية املستهلكة واألغطية
مبلوثات عضوية ثابتة عند االقتضاء؛
البالستيكية على أهنا من النفايات اليت حتتوي على أو امللوثة ّ
(ي) يتعني تدريب املوظفني على الطرق الصحيحة ملناولة نفايات امللوثات العضوية الثابتة.

 - 2التجميع
 -117على الرغم من أن الصناعات الكبية قد تكون املسؤولة عن اإلدارة السليمة لنفايات امللوثات العضوية
الثابتة ،أو احملتوية عليها أو امللوثة هبا ،اليت متلكها أو تقوم بتوليدها الكثي من املنشآت األصغر أيضاً مثل هذه
النفايات .وهذه النفايات اخلاصة مبل ِّوثات عضوية ثابتة واململوكة من قِبل منشآت ميكن أن تتضمن حاويات
منزلية أو حاويات مبيدات آفات حبجم جتاري ،مصابيح اإلضاءة الفلورية بثنائي الفينيل املتعدد الكلور،
املتكون من مخاسي كلور الفينول وملوثة بثنائي
وحاويات صغية من املواد احلافظة اخلشبية ذات األساس
ِّ
بنزوباراديوكسني املتعدد الكلور وثنائي بنزو فيوران املتعدد الكلور وكميات صغية من امللوثات العضوية الثابتة
”اخلالصة“ يف املعامل واملرافق البحثية ،وبذور مغطاة بطبقة من مبيدات اآلفات املستخدمة يف املواقع الزراعية
والبحثية .وللتعامل مع هذا التصنيف املتشعب من النفايات اخلطرة ،أنشأت حكومات كثية مستودعات حيث
ميكن إيداع الكميات الصغية من هذه النفايات بواسطة مالكيها جماناً أو مقابل رسم زهيد.وقد تكون هذه
املستودعات دائمة أو مؤقتة يف طبيعتها ،أو قد تنشأ يف حمطة جتارية من حمطات حتويل النفايات اخلطرة املوجودة
بالفعل.وميكن إنشاء مستودعات مجع النفايات وحمطات حتويلها على أساس إقليمي من قبل جمموعة من
البلدان ،أو ميكن أن يقدمها طرف ثالث إىل بلد نام.
 -118وينبغي توخي احلرص عند وضع وتشغيل برامج مجع النفايات ومستودعات وحمطات حتويل النفايات
وذلك:
(أ) إلعالن الربنامج وحتديد مواقع املستودعات ،والفرتات الزمنية املخصصة للجمع لكل املالك
احملتملني لنفايات امل ِّلوثات العضوية الثابتة؛
(ب) ملنح وقت كاف لتشغيل برامج اةمع لكي تستكمل مجع كل النفايات احملتملة من امللوثات
العضوية الثابتة ،أو حمتوي عليها أو ملوثة هبا()28؛
(ج) للعمل ،بقدر ما هو ممكن عملياً ،على احتواء كل نفايات امللوثات العضوية الثابتة يف الربنامج؛
(د) لتوفي حاويات مقبولة ومواد نقل آمنة ملالكي النفايات بالنسبة ملواد النفايات تلك اليت قد
حتتاج إىل إعادة تعبئتهاأو جعلها آمنة للنقل؛
(هر) إلنشاء آليات مجع بسيطة ،ومنخفضة التكاليف؛
__________

( )28قد يتطلب التجميع املكتمل تشغيل املستودعات بصفة مستمرة أو متقطعة على مدى سنوات عديدة.
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(و) لضمان سالمةكل من هؤالء الذين يوصلون النفاية إىل املستودع والعمال باملستودع؛
(ز)

للتأكد من أن مشغِّلي املستودعات يستخدمون طرقاً معتمدة للتخلص منها؛

ُّ
للتأكد من أن الربنامج واملرافق تستوفياملتطلّبات التشريعية السارية؛ و
(ح)
(ط) للتأكد من فصل نفايات امللوثات العضوية الثابتة عن جماري النفايات األخرى.
 - 3التعبئة
امللوثات العضوية الثابتة بشكل سليم لتسهيل نقلها وكتدبي أمان لتقليل
 -119ينبغي تعبئة مجيع نفايات ّ
بالتسربات واالنسكابات.ويندرج تغليف النفايات اخلطرة حتت فئتني :التعبئة ألغراك النقل
املخاطر اخلاصة
ُّ
والتعبئة ألغراك التخزين.وتنظم التشريعات الوطنية لنقل البضائع اخلطرة عمليات التعبئة ألغراك النقل غالباً.
 -120وتندرج تعبئة النفايات اخلطرة حتت فئتني :التعبئة ألغراك النقل والتعبئة ألغراك التخزين .وتنظِّم
التشريعات الوطنية لنقل البضائع اخلطرة عمليات التعبئة ألغراك النقل غالبا .ألغراك النقل وبالنسبة ملواصفات
التعبئة ألغراك النقل ،جيب أن يرجع القارئ إىل املادة املرجعية الصادرة عن احتاد النقل اةوي الدويل واملنظمة
البحرية الدولية وةنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا واحلكومات الوطنية.
 -121وفيما يلي بعض القواعد العامة بالنسبة لتعبئة نفايات امللوثات العضوية الثابتة من أجل التخزين:
(أ)

التعبئة اليت تكون مقبولة بالنسبة للنقل ،تكون مناسبة ،يف أغلب األحوال ألغراك التخزين؛

(ب) تلك النفايات املوجودة داخل احلاويات األصلية للمنتجات تكون يف الغالب آمنة للتخزين إذا
كانت التعبئة حبالة جيدة؛
(ج) ال ينبغي أبداً ختزين نفايات امللوثات العضوية الثابتة يف حاويات منتجات مل يكن من املزمع أن
توضع هبا مثل هذه النفايات أو كانت البطاقات التعريفية عليها حتدد احملتويات داخلها بصورة خاطئة؛
(د) جيب إفراغ احلاويات املتحلِّلةواليت تعترب غي آمنة أو وضعها داخل غالف خارجي سليم
(تغليف مضاعف) .وعند إفراغ احلاويات غي اآلمنة ،جيب وضع احملتويات داخل حاويات جديدة أو جمددة
مناسبة .وجيب وضع بطاقات تعريفية على مجيع احلاويات اةديدة أو اجملددة تبني حمتوياهتا بوضوح؛
(هر) ميكن تعبئة احلاويات األصغر معاً يف جمموعة واحدة بوضعها يف حاويات أكرب مناسبة أو
معتمدة حتتوي على مادة ماصة للرطوبة؛ و
(و) املعدات غي العاملة احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة قد متثل أو ال متثل تعبئة مناسبة
للتخزين .وينبغي أن يتم حتديد سالمتها على أساس كل حالة على حدة.
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 - 4وضع العالمات التعريفية

()29

 -122قد يكون الوسم بوضع عالماتتعريفية للملوثات العضوية الثابتة أحد التدابي الضرورية بغية العمل
بشكل فعال على إدارة املنتجات عندما تصبح نفايات.
امللوثات العضوية الثابتة أحد معامل السالمة األساسية
 -123ويعترب وضع عالماتتعريفية على حاوياتنفايات ِّ
وشيئاً هاماً من أجل جناح أي نظام إلدارة النفايات .وينبغي وضع عالمةتعريفية لكل حاوية نفاية لتحديد
امللوثات العضوية الثابتة املوجودة ومستوى خطورهتا.
احلاوية (رقم بطاقة التعريفمثالً) و ِّ
 - 5النقل
 -124جيب نقل نفايات امل ِّلوثات العضوية الثابتة بصورة سليمة بيئياً لتحاشي االنسكابات العارضة ومن أجل
تتبع نقلها ومقصدها النهائي بصورة مناسبة .ويتعني قبل النقل ،إعداد خطط طارئة للحد من اآلثار البيئية
املرتبطة باالنسكابات ،واحلرائق وحاالت الطوارئ األخرى اليت ميكن أن حتدث أثناء عملية النقل .وجيب أثناء
النقل تعريف هذه النفايات وتعبئتها ونقلها طبقاً ”لتوصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة :النظام
النموذجي (الكتاب الربتقايل)“ .على أن يكون األشخاص القائمون بنقل النفايات مؤهلني ومعتمدين لوصفهم
ناقلي مواد ونفايات خطرة.
 -125وختضع عمليات نقل البضائع والنفايات اخلطرة للتنظيم يف معظم البلدان وجيري التحكم يف نقل
النفايات عرب احلدود وخاصة عن طريق اتفاقية بازل.
 -126وينبغي اعتماد الشركات اليت تنقل النفايات داخل بلداهنا بوصفها ناقالت للمواد والنفايات اخلطرة وأن
يكون موظفوها مؤهلني.
 -127وميكن احلصول على توجيهات بشأن النقل اآلمن للمواد اخلطرة من احتاد النقل اةوي الدويل ،واملنظمة
البحرية الدولية ،وةنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا ومنظمة الطيان املدين الدويل.
 - 6التخزين

()30

 -128وفقاً للمرفق الرابع ،الفرعني ألف وباء يف اتفاقية بازل ،يعتَرب التخزين (العمليتان  D5و  )R13عملية
امللوثات العضوية الثابتة ،بعد أن تتم تعبئتها بشكل مالئم
مؤقتة تسبق عمليات التخلُّص األخرى .فنفايات ِّ
(انظر القسم الفرعي رابعاً  -واو  3 -بشأن التعبئة) ينبغي ختزينها بشكل آمن ،ويفضل أن يتم هذا بعيداً عن
مكرسة لذلك بعيداً عن املواد والنفايات األخرى .ومع ذلك ،ميكن
مناطق جلب مياه الشرب ،ويف مناطق ّ
ختزينها مع نفايات أخرى إذا كانت خمصصة لعملية ختلُّص مشاهبة على النحو الوارد يف إطار الفرع رابعاً  -زاي.
وجيب تصميم مناطق التخزين حبيث متنع إطالق امللوثات العضوية الثابتة يف البيئة عرب أي مسار .وينبغي أن
تصمم غرف ومناطق ومباين التخزين بواسطة حمرتفني ذوي خربات يف جماالت التصميم اإلنشائي ،وإدارة

__________

( )29وضرعت معررايي دوليرة مررن أجرل العمررل بشركل سررليم علررى وسرم النفايررات وحتديردها .وأصرردرت مبرادئ توجيهيررة بشررأن
اإلجراء السليم للوسم وحتديد املواد اخلطرة ةنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا (2003ب) .،انظرر أيضراً ” منظمرة األغذيرة
والزراعة ،2001 ،واليونيب2015 ،ح ،واليونيب واليونيدو وغيمها.2012 ،
( )30ميكررن االطررالع علررى مزيررد مررن املعلومررات يف ”خت رزين امل رواد اخلطرررة :دليررل تقررين لتخ رزين امل رواد اخلطرررة“ (برنررامج األمررم
املتحدة للبيئة . - )1993 ،دليل ختزين مبيدات اآلفرات ومراقبرة املخرزون (منظمرة األغذيرة والزراعرة .)1996 ،ولالطرالع علرى
املراجع كاملة ،انظر املرفق الثالث (ثبت املراجع) أدناه.
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متعهدين مشهورين يف هذا
النفايات والصحة والسالمة املهنيتني ،أو ميكن شراؤها يف صورة سابقة التصنيع من ِّ
اجملال ،على النحو الذي تقره السلطات ،حسب االقتضاء.
امللوثات العضوية الثابتة عند املصدر لضمان الرتتيبات
 -129وحيثما تقتضي الضرورة ،ينبغي فصل نفايات ّ
خزانات التجميع ،مع مراعاة خواصها اخلطرة وما متثّله من خطورة عند
املناسبة للجمع ،مبا يف ذلك استخدام ّ
التعرك هلا.
ُّ
ملوثات عضوية ثابتة:
 - 130وفيما يلي بعض املبادئ األساسية للتخزين اآلمن لنفايات ّ
(أ) جيب أن تكون مواقع التخزين املوجودة داخل ٍ
مبان خمصصة ألغراك متعددة يف غرفةخمصصة
مغلقة أو يف قسم منفصل يف منطقة قليلة االستخدام؛
(ب) جيب أن تكوناملباين أو حاويات التخزين املوجودة فيالعراء داخلمنطقة حماطة بسياج ومغلقة؛
(ج) ينبغي استخدام مناطق أوغرفأو مباين ختزين منفصلة لكل نوع من أنواع هذه النفايات ،إالّ إذا
مت احلصول على موافقة حمددة بالتخزين املشرتك؛
(د) ال جيب ختزين هذه النفايات يف أو قريباً من املواقع احلساسة ،مثل املستشفيات أو مرافق الرعاية
الصحية األخرى ،أو املدارس ،أو املناطق السكنية ،أو مرافق تصنيع األغذية ،أ .خمازن َعلَفاحليوانات ،أو مرافق
تصنيعها ،أو العمليات الزراعية ،أو مرافق تقع بقرب أو داخل مواقع حساسة من الناحية البيئية؛
(هر) ينبغي وضع غرف أو مباين أو حاويات التخزين واحملافظة عليها حتت ظروف تقلِّل إىل أدىن حد
من التطاير ،مبا يف ذلك درجات احلرارة املنخفضة ،واألسطح واةوانب العاكسة ،ومواقع مظللة ،وغي ذلك.وإن
أمكن ،خاصة يف الظروف املناخية احلارة ،جيب وضع غرف ومباين التخزين حتت ضغط سالب مع هتوية
للغازات اخلارجة من خالل مرشحات كربونية مع مراعاة الشروط التالية:
’ ‘1قد تكون هتوية املوقع باستخدام املرشحات الكربونية للغازات اخلارجة مناسبة يف حالة
اخلوف من تعرك العاملني يف هذا املوقع لألخبرة ،وكذلك الذين يقيمون ويعملون جبوار
املوقع؛
’ ‘2سد فتحات املوقع وهتويته حبيث يسمح فقط بانطالق الغازات اليت يتم ترشيحها جيداً
إىل اهلواء اخلارجي ،وقد يكون ذلك مناسباً عندماتسود الشواغل البيئية؛
(و) جيب أن تكون املباين أو احلاويات املخصصة للتخزين حبالة جيدة ،وأن تكون مصنوعة من
اللدائن املتينة ،وليس من األخشاب ،أو من الرقائق الليفية ،أواحلوائط اةافة ،أواةص ،أو مواد العزل؛
(ز) جيب عمل ميل ألسطح املباين واحلاويات املخصصة للتخزين واألرك احمليطة هبا حبيث ِّ
متكن
من التصريف بعيداً عن املوقع؛
(ح) جيب وضع املباين واحلاويات املخصصة للتخزين فوق قاعدة إسفلتية خرسانية أو ألواح
بالستيكية متينة (بسمك  6مم ،مثالً)؛
(ط) جيب أن تكون أرضية موقع التخزين داخل املباين من اخلرسانة أو من ألواح بالستيكية متينة
( 6مم ،مثالً) .وجيب تغطية اخلرسانة بطبقة من اإلبوكسي املتني؛
(ي) جيب أن تكون مواقع التخزين مزودة بنظم إنذار للحريق؛
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(ك) ينبغي أن تكون مواقع التخزين املوجودة داخل م ٍ
بان مزودة بنظم إمخاد احلرائق (يفضل أن تكون
نظماً بغي ماء) .وإذا كانت املادة املستخدمة يف إمخاد احلريق مياه ،فإنه جيب احندار أرضية غرفة التخزين وجيب
أالّ يوصل نظام تصريف األرضية إىل أنبوب اجملاري أو أنبوب جماري مطر أو أن تصل مباشرة إىل املياه السطحية
ولكن جيب أن يكون له نظام جتميع خاص به مثل حوك للتجميع أو بالوعة؛
(ل) جيب وضع النفايات السائلة يف صو ٍان حاجزة أو يف منطقة مزدوجة االحندار ،مقاومة للتسرب.

وجيب أن يكون حجم املنطقة احلاجزة للسائل هي 125يف املائة من حجم النفاية السائلة على األقل ،مع
مراعاة الفراغ الذي ستشغله األصناف املخزنة يف املنطقة احلاجزة؛

(م) جيب ختزين املواد الصلبة امللوثة يف حاويات مسدودة بإحكام ،مثل الرباميل أو دالء ،أو
حاويات نفايات من الصلب (صناديق مربعة) أو يف صوان أو حاويات منشأة خصيصاً .وميكن ختزين الكميات
الضخمةالسائبة يف حاويات شحن ،أو ٍ
مبان أو أقبية ختصص هلذا الغرك ،ما دامت تستويف املتطلّبات اخلاصة
بالسالمة واألمن املبينة هبذه النقطة؛
(ن) جيب وضع قائمة جرد كاملة لتلك النفايات املوجودة مبوقع التخزين وجيب حتديثها طبقاً آلخر
حالة بصفة مستمرة عند دخول أي نفايات أو التخلص منها؛
(س) ينبغي وضع عالمة تعريفية خارج موقع التخزين تشي إىل أن هذا املكان موقع لتخزين النفايات؛
(ع) جيب أن خيضع املوقع لتفتيش منتظم على التسريبات ،والتآكل يف مادة احلاوية ،وأعمال
التخريب ،وصالحية نظم اإلنذار وإمخاد احلرائق ،واحلالة العامة للموقع.
زاي  -التخلص السليم بيئياً
 - 1المعالجةالسابقة

()31

 -131يقدِّم هذا اةزء بعض عمليات املعاةةالسابقةواليت قد تتطلبها العمليات املثلى واآلمنة لتكنولوجيات
التخلص املشروحة يف اةزئني الفرعني  2و 3أدناه .وتوجد عمليات أخرى ملا قبل املعاةة ميكن تطبيقها .وجيب
أالّ تنفذ عمليات املعاةة السابقة قبيل التخلص وفقاً للقسمينالفرعيني رابعاً  -زاي  2 -ورابعاً  -زاي  3 -إالّ
إذا مت التخلص من امللوثات العضوية الثابتة املعزولة عن النفايات أثناء فرتة ما قبل املعاةة يف وقت الحق وفقاً
للقسم الفرعي زاي  ،2 -عندما يكون جزء فقط من املنتج أو النفاية ،مثل إحدى املعدات اخلردة احملتوية على
ملوثات عضوية ثابتة أو امللوثة هبا ،ينبغي فصله والتخلص منه بعد ذلك كما يرد يف األقسامالفرعية رابعاً -
زاي 4-1-أدناه ،حسب مقتضى احلال.
(أ) االمتزاز واالمتصاص
” -132االمتزاز“ هو املصطلح العام لكل من عملييت االمتصاص واالمتزاز .واالمتزاز طريقة تتم قبل املعاةة
وتستخدم مواد صلبة لنزع املواد من السوائل والغازات .ويتضمن االمتزاز فصل مادة (سائل ،زيت ،غاز) من
مرحلة وجتميعها على سطح مرحلة أخرى (كربون منشط ،أو زيوليت ،أو سيليكا ،وغي ذلك) .واالمتصاص هو
العملية اليت يتم بواسطتها حتول مادة من مرحلة إىل مرحلة أخرى حيث خترتق املرحلة الثانية (مثل ،حتول املادة

__________

( )31ميكن االطالع على املزيد من املعلومات عن املعاةة السابقة يف املبادئ التوجيهية التقنية باتفاقيرة برازل بشرأن النفايرات
اخلطرة  -املعاةة الفيزيائية/الطبيعية/املعاةة البيولوجية ،اليونيب2000 ،أ.
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امللوثة من املرحلة السائلة إىل كربون حبيب منشط) .ويستخدم الكربون احلبيب املنشط على نطاق واسع يف إزالة
امللوثات العضوية يف مياه النفايات بسبب فعاليته وتعدد استعماله وتكلفته القليلة نسبياً.
 -133وميكن استخدام عملييت االمتزاز واالمتصاص الستخالص امللوثات من النفايات املائية واجملاري الغازية.
وقد حتتاج املادة املركزة واملادة املمتزة أو املادة املمتصة إىل معاةة قبل التخلص منها.
(ب) خلط النفايات
 -134قد يكون من املناسب خلط النفايات لتكوين مواد تلقيم متجانسة ،قبل إدارة النفايات بغية مضاعفة
فعالية املعاةة .بيد أنه ليس من اإلجراءات السليمة بيئياً خلط النفايات اليت هبا حمتويات من ملوثات عضوية
ثابتة يزيد مستوياهتا عن احملتوى املنخفض احملدد للملوث العضوي الثابت ،مع مواد أخرى لغرك توليد مزيج
مبحتوى ملوثات عضوية ثابتة أدىن احملتوى املنخفض احملدد للملوث العضوي الثابت.
(ج) المج
متجج كيميائية وعملية متجج حرارية .واملج احلراري (على سبيل
 -135تشمل عملية املج (االنتزار)عملية ّ
املثال ،من خالل إعادة التدوير احلرارية الفراغية ،أو استخدام مفاعل حلقي ذي قاعدة أوجهاز التسخني املسبق
للنفايات السائلة ،هي تقنية تستخدم التسخينلزيادة تطاير امللوثات بطريقة ميكن هبا إزالتها (فصلها) من
الصفيفة اةامدة (عادة تربة أو أوساخ مرتسبة أو قالب املرشح) .وتوجد أجهزة مج باالشتعال املباشر وغي
املباشر .وتصنف عمليات املج احلراري أيضاً يف عمليات مج حراري مرتفعة احلرارة وعمليات مج حراري
منخضة احلرارة .ففي تلك العمليات املرتفعة احلرارة جيري تسخني النفايات إىل درجة ترتاوح ما بني  320درجة
مئوية و 550درجة مئوية .ويف العمليات منخفضة احلرارة ترتاوح درجات احلرارة ما بني  90درجة و 350درجة
مئوية .وتعرف عملية املج احلراري املنخفض احلرارة بأهنا عملية التبخي السريع املنخفض احلرارة والتقشي احلراري
وحتميص الرتبة،ويستخدم هذا لفصل املركبات والعناصر املتطايرة وشبه املتطايرة (األكثر شيوعاً كاهليدروكربونات
النفطية) من األوساط امللوثة (األكثر شيوعاً كاألتربة الناجتة عن احلفر) .وقد است ِ
خدمت هذه العمليات يف إزالة
تلوث األسطح غي املسامية للمعدات الكهربائية مثل علب احملوالت اليت كانت حتتوي يف السابق على موائع
ملوثات
معزولة حمتوية على ثنائي الفينيل متعدد الكلور .وقد ينتج عن االنتزاز احلراري للنفايات احملتوية على ِّ
تكون ملوثات عضوية ثابتة غي مقصودة وحتتاج إىل مزيد من املعاةة.وقد استخدمت هذه
عضوية ثابتة ّ
العمليات إلزالة تلوث األسطح غي املسامية للمعدات الكهربائية مثل علب احملوالت اليت كانت حتتوي يف
السابق على موائع عازلة حمتوية على ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو مصابيح فلورية حمتوية على الزئبق .وقد ينتج
عن االنتزاز احلراري لنفايات امللوثات العضوية الثابتة تكون ملوثات عضوية ثابتة غي مقصودة وهي اليت قد
تتطلب مزيداً من معاةة النفايات املعا َةة أو اإلطالقات الغازية.
(د) نزع الماء
 -136نزع املاء هو عملية جتفيف سابقةتقوم بنزع املاء جزئياً من النفايات املرادمعاةتها .وميكن استخدام
عملية نزع املاء يف تكنولوجيات التخلص اليت ال تناسب النفايات املائية .وعلى سيل املثال ،يتفاعل املاء بصورة
التلوث ،قد حتتاج األخبرة الناجتة إىل تكثيف أو
انفجارية مع األمالح املنصهرة أو الصوديوم .ووفقاً لطبيعة مادة ُّ
غسل بالغازوإىل مزيد من املعاةة.
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(هـ) الفصل والتفكيك
 -137تعترب عملية الفصل أو التفكك معاةة سابقة تقوم بتفكيك أجزاء املعدات واملكونات أو األجزاء
اجملمعة وذلك لفصل املواد ولزيادة اخليارات أمام إعادة االستعمال أو التجديد أو إعادة التدوير والتخلص
النهائي.سابقة.
(و) الذوبان
 - 138عملية معاةة سابقة هبا تذوب نفاية (سائلة أو صلبة أو غازية) إىل مادة مذيبة.
(ز) التقطير
 - 139عملية تفصل مذيباً من مزيج ما باستعمال الطاقة احلرارية وتبخي املكونات مث جتفيف ذلك البخار
كمرحلة ثانية .ومن خالل هذه العملية يتم فصل املذيب ،وبالتايل السماح باسرتجاع املذيب وانقاص حجم
النفاية املقرر التخلص منها واستخدام عمليات أخرى.
(ح) التجفيف
 -140التجفيف هو معاةة سابقة تزيل املاء أو تزيل املذيب بالتبخي من نفاية جامدة أو شبه جامدة أو من
ستخدم التيّار الغازي ،مثل اهلواء ،واحلرارة باحلمل احلراري،
نفاية صلبة أو شبه صلبة أو سائلة .وبوجه عام ،ي َ
ستخدم التجفيف الفراغي أيضاً حيثما تتوفِّر احلرارة وذلك
وحيمل البخار بعيداً باعتباره رطوبة .وميكن أن ي َ
باستخدام التوصيل أو باإلشعاع (أو باملوجات الصغري) ،بينما تتم إزالة البخار جبهاز تفريغ.سابقة
(ط) الفصل اآللي
 -141ميكن استخدام الفصل اآليل إلزالة احلطام ذات احلجم الكبي من جمرى النفايات أو من أجل
تكنولوجيات قد ال تكون مناسبة بالنسبة ألنواع الرتبة والنفايات الصلبة.
(ي) االرتشاح الغشائي
 -142االرتشاح الغشائي هو عملية فصل غشائية رقيقة لعنصرين أو أكثر يف سائل ،ويستخدم كخيار من
أجل املعاةة التقليدية للمياه املستعملة .وهو عبارة عن عملية فصل بالضغط أو بالتفريغ ويتم فيها نبذ امللوثات
حباجز مصمم هندسياً ،وأساساً من خالل آلية استبعاد األحجام ،وتشمل عمليات التصنيف املختلفة للمعاةة
الغشائية القابلة لالستخدام يف امللوثات العضوية الثابتة عملية ترشح نانوية وعملية أوزموزية عكسية.
(ك) المزج
 -143قد يكون من املناسب مزج املواد دون خلطها قبل معاةة النفايات لتمكني املعاةة أوهبدف تعظيم
كفاءة املعاةة .لكن مزج النفايات مع حمتويات من امللوثات العضوية الثابتة يزيد عن احملتوى املنخفضاحملدد هلذه
للملوثات العضوية الثابتة مع مواد أخرى فقط لغرك توليد مزيج يكون فيه حمتوى امللوثات العضوية الثابتة أدىن
من احملتوى املنخفض احملدد للملوثات ،ال يعترب عملية سليمة بيئياً.
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(ل) فصل الزيت عن الماء
 -144بعض تكنولوجيات املعاةة ال تناسب النفايات املائية؛ والبعض اآلخر ال يناسب النفايات الزيتية.
وميكن يف هذه األحوال استخدام عملية فصل الزيت عن املاء لفصل املرحلة الزيتية عن املاء .وقد يكون كل من
املاء واملرحلة الزيتية ملوثاً بعد الفصل،وقد حيتاج كالمها إىل معاةة.
(م) ضبط األُس الهيدروجيني ()pH
 -145تكون بعض التكنولوجيات أكثر فعالية فوق نطاق حمدد لقيم األس اهليدروجيين ،ويف هذه األحوال،
تستخدم القلويات ،أو األمحاك أو ثاين أكسيد الكربون يف الغالب للتحكم يف مستويات األس اهليدروجيين.
وقد حتتاج بعض التكنولوجيات أيضاً إىل ضبط األس اهليدروجيين كخطوة ملا بعد املعاةة.
(ن) الترسيب
 - 146الرتسيب عملية مادية حيث ترتسب اةزيئات بفعل اةاذبية .وميكن إضافة عوامل كيميائية لتسهيل
عملية الرتسيب.
(س) خفض الحجم
ستخدم
 -147ميكن استخدامبعض التكنولوجيات ملعاةة النفايات داخل حدود معينة للحجم .فمثالً ،قد ت َ
بعض التكنولوجيات ملناولة نفايات صلبة ملوثة مبلوثات عضوية ثابتة إذا كان قطرها أقل من  200ملم .وميكن
استخدام خفض احلجم يف هذه احلاالت خلفض أجزاء النفايات إىل قطر حمدد .وميكن أن يشمل خفض احلجم
عملية سحق أو متزيق أو طحن .وحتتاج تكنولوجيات التخلص أخرى إىل جتهيز املالط قبل ضخ النفاية إىل
املفاعل الرئيسي .وجتدر املالحظة أن املرافق قد تصبح ملوثة عندما تقوم خبفض حجم نفايات امللوثات العضوية
الثابتة ،أو حمتوية عليها أو ملوثة هبا .وبالتايل جيب اختاذ االحتياطات الالزمة ملنع التلوث الالحق جملاري النفايات
غي احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة.
(ع) الغسل بالمذيبات
 -148ميكن استخدام الغسل باملذيبات لنزع امللوثات العضوية الثابتة من املعدات الكهربائية مثل املكثِّفات
التمززيف عمليات االمتصاص أو
واحملوالت .كما تستخدم هذه التكنولوجيا ملعاةة الرتبة امللوثة ،وتستخدم مواد ُّ
االمتزاز ما قبل املعاةة.
(ف) التثبيت والتجميد
 -149يتعني استخدام التثبيت والتجميد مقرتنني ليتسفا بالسالمة من الناحية البيئة .ويشي تثبيت النفايات
التحول الكيميائي للمكونات اخلطرة يف النفاية لتحويل املكونات إىل مادةأقل ذوباناً أو حركة أو مسية.
إىل ُّ
تغيات يف اخلواص املادية للنفاية لزيادة قوة ضغطها وتقليل نفاذيتهاوحوصلةمكوناهتا
ويشي جتميد النفايات إىل ُّ
اخلطرة .وحيتاج كثي من جماري النفايات إىل معاةة سابقة أو إىل إضافات خاصة قبل التثبيت والتجميد .ومن
التحملية قبل التثبيت والتجميد.
املستصوب إجراء حماوالت بشأن القابلية لالستعمال واختبارات ُّ
(ص) التبخير
 -150قد يكومنناسباً حتويل املواد السائلة أو الصلبةإىل حالة غازية قبل معاةة النفايات وذلك لتعزيز أو تعظيم
فعالية املعاةة.
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(ق) إنقاص الكمية
 -151قد يكون من املناسب إنقاص حجم النفايات إىل مادة أكثر كثافة بالضغط أو الدمج باالنضغاط
لتيسي مناولة النفايات ونقلها وختزينها والتخلص منها.
 - 2طرق التدمير والتحويل النهائي
 -152ينبغي السماح باستخدام عمليات التخلص التالية كما وردت يف املرفق الرابع ،الفرعني ألف وباء
باتفاقية بازل ،بغرك التدمي والتحويل النهائي حملتوى امللوثات العضوية الثابتة يف النفايات عندما يتم
استخدامها بصورة تضمن أن النفايات واإلطالقات املتبقية ال تظهر خواص امللوثات العضوية الثابتة:
(أ)

 D9املعاةة الفيزيائية الكيميائية؛

(ب)  D10الرتميد على األرك؛
(ج)  R1االستعمال بوصفها وقوداً (عدا يف الرتميد املباشر) أو وسائل أخرى لتوليد الطاقة؛
(د)  R4إعادة تدوير/استخالص املعادن واملركبات املعدنية ،لكنها تقتصر على األنشطة األولية
والثانوية إلنتاج املعادن املبينة يف (ك) أدناه.
 -153وبالنسبة للملوثات العضوية الثابتة اليت يتم فصلها من جمرىالنفاية أثناء مرحلة ما قبل املعاةة ،جيب بعد
ذلك التخلص منها وفقاً للعملية  D9والعملية .D10
 -154وتصف األقسام الفرعية (أ) إىل (ك) الواردة أدناه العمليات املتوافرة على أساس جتاري للتدمي
والتحويل الذي ال رجعة فيهوالسليم بيئياً حملتوى امللوثات العضوية الثابتة يف النفايات القادرة على حتقيق
مستويات للتدمي والتحويل املشار إليهما يف الفرع ثالثا  -باء( .)32ويعرك اةدول  4أدناه حملة عامة عن هذه
العمليات .وينبغي أن يستخدم اةدول  4مقرتناً باألقسام الفرعية التالية من أجل تفهم كامل للعوامل الكثية
الواجب مراعاهتا قبل اختاذ قرارات بشأن استخدام طرق التدمي والتحويل النهائي .وجتدر املالحظة أن
التشريعات الوطنية وثيقة الصلة باملوضوع تنطبق على هذه العمليات ،وأنه ينبغي استخدامها وفقاً ملعايي أفضل
التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية اليت وضعتها اتفاقية استكهومل على النحو الوارد يف مبادئ توجيهية

بشأن أفضل التقنيات املتاحة وتوجيه مؤقت بشأن أفضل املمارسات البيئية ذات الصلة باملادة  5واملرفق جيم
من اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة (برنامج األمم املتحدة للبيئة2007 ،أ) .وميكن لتبعات عدم
إجراء العمليات وفقاً للمعايي املبينة يف التوجيهات بشأن أفضل التغييات املتاحة وافضل املمارسات البيئية أن
تؤدي إىل تكون وإطالق امللوثات العضوية الثابتة يف البيئة.

 - 155وال يرد وصف للتكنولوجيات الناشئة يف هذا القسم الفرعي ألنه من غي املوثق توافرها بشكل جتاري
للملوثات العضوية الثابتة.
وأداؤها فيما يتعلّق بالتدمي و ُّ
التحول النهائي ّ
__________

( )32ميكن االطالع على مزيد من املعلومات بشأن هذه التكنولوجيات احلالية والناشئة املبتكرة لتدمي وإزالة تلوث امللوثرات
العضرروية الثابتررة واسررتبانة التكنولوجيررات الواعرردة يف :برنررامج األمررم املتحرردة للبيئررة2004 ،أ؛ اجمللّرردان ألررف وبرراء برنررامج األمررم
املتحردة للبيئررة2002 ،أ (قيرد التحررديث حاليراً) ،و STAPٍٍ ٍ،2011و اليونيررب ،2007 ،ولالطرالع علررى مجيرع املراجررع ،انظررر

املرفق الثالث (ثبت املراجع) أدناه.
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 -156ومن أجل تقييم العمليات يف األقسام الفرعية (أ) إىل (ك) أدناه ،فإن وجود قيمة دنيا لفعالية التدمي
 99.9999يف املائة مع قيمة فعالية إزالة بالتدمي  99.9999يف املائة كاشرتاط إضايف حيثما كان ذلك
منطبقاً ،يقدِّم بارامرتات معيارية عملية لتقييم أداء تكنولوجيا التخلص .وقد يكون من املفضل وجود قيم أعلى
لفعالية التدمي حسب كل حالة على حدة .وينبغي استخدام فعالية التدمي وفعالية اإلزالة بالتدمي مقرتنتني
إلظهار مستوى تدمي وحتويل هنائي؛ حيث أن كالً من فعالية التدمي وفعالية اإلزالة بالتدمي ال تأخذ يف
امللوثات العضوية الثابتة األصلية إىل ملوث عضوي ثابت جرى إنتاجه بشكلغي قصد،
االعتبار إمكان حتويل ِّ
للملوثات العضوية الثابتة املنتَجة بشكل غي مقصود عند اختيار أية عملية
وينبغي اعتبار اإلطالقات احملتملة ّ
معينة.
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الجدول  :4لمحة عن التكنولوجيات من أجل التدمي والتحويل النهائي للملوثات العضوية الثابتة يف النفايات
نوع امللوثات العضوية الثابتة

التكنولوجيا
ثنائي
الفينيلسداس
ي الربوم

الدوديكان
احللقي
السداسي
الربوم

البيوتاداتيني
السداسي
الكلور

ثنائي
الفينيل
متعدد
الكلور

ثنائي
بنزوبارودايوكس
ين متعدد
الكلور /ثنائي
بنزوفيوران
متعددالكلور

النفتالينات
متعددة
الكلور

الفينيل
مخاسي
الكلور

امللوثات يف
مبيدات اآلفات

حامض
السلفونيك
البيفلوروكتا
ين

إيثيات ثنائي الفينيل
رباعي الربوم احملتوية
على الربوم يف
امللوثات العضوية
الثابتة

(أ) اختزال املعدن القلوي

غي حمدد

غي حمدد

غي حمدد

نعم

غي حمدد

غي حمدد

غي
حمدد

نعم لبعض
اآلفات :كلوردان
واهلكسان احللقي
سداسي الكلور

غي حمدد

غي حمدد*

املتطور للنفايات الصلبة
(ب)الرتميد ّ

غي حمدد

نعم

غي حمدد

غي
حمدد

غي حمدد

غي حمدد

نعم

غي حمدد

غي حمدد

نعم

(ج)التحلُّل احملفز قاعدياً

غي حمدد

غي حمدد

غي حمدد

نعم

نعم

غي حمدد

نعم

نعم لبعض
مبيدات اآلفات،
كلوردان
واهلكسان احللقي
ودي دي يت
وسداسي كلور
البنزين

غي حمدد

غي حمدد

(د)عملية اإلزالة احلفازة للكلور
باستخدام اهليدروجني

غي حمدد

غي متاح

غي حمدد

نعم

نعم

غي حمدد

غي
حمدد

غي حمدد

غي متاح

غي متاح**

(هر)الرتميد املشرتك يف قمائن اإلمسنت

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

(و)االختزال الكيميائي يف املرحلة
الغازية

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم ةميع
مبيدات اآلفات

نعم

نعم

(ز)ترميد النفايات اخلطرة

غي حمدد

غي حمدد

غي حمدد

نعم

غي حمدد

غي حمدد

غي
حمدد

نعم لبعص
مبيدات اآلفات مبا
يف ذلك كلودان
كلورديكون ودي
دي يت
وإندوسلفان
وسباعي الكلور

غي حمدد

غي حمدد

(ح)قوس البالزما

غي حمدد

غي حمدد

غي حمدد

نعم

غي حمدد

غي حمدد

غي
حمدد

غي حمدد

غي حمدد

غي حمدد

(ط)طريقة التحلّل بصهر البالزما

غي حمدد

غي حمدد

غي حمدد

غي
حمدد

غي حمدد

غي حمدد

غي
حمدد

غي حمدد

غي حمدد

غي حمدد

(ي)أكسدة املاء فوق احلرجة وأكسدة
املاء دون احلرجة

غي حمدد

غي حمدد

غي حمدد

نعم

نعم بالنسبة
لثنائي بنزو بارا
دايكسني
متعدد الكلور

غي حمدد

غي
حمدد

نعم لبعض
مبيدات اآلفات
كلوردان ودي دي
يت

غي حمدد

غي حمدد

(ك) إنتاج الفلزات حرارياً
وتعدينياً

غي حمدد

غي حمدد

غي حمدد

غي
حمدد

نعم

غي حمدد

غي
حمدد

غي حمدد

غي حمدد

نعم

نعم ةميع
مبيدات اآلفات

”غي حمدد“ تشي إىل عدم توافر املعلومات لتأكيد استخدام التكنولوجيا بالنسبة لبعض امللوثات العضوية الثابتة.
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()33

(أ) االختزال القلوي للفلزات

 -157وصف العملية :يتضمن االختزااللقلوي للفلزات معاةة النفايات مبادة قلوية فلزية مشتتة .وتتفاعل
الفلزاتالقلوية مع الكلور يف النفايات املهلجنة إلنتاج أمالح ونفايات غي مهلجنة .واملعتاد ،جتريهذه العملية يف
ضغط جوي ويف درجات حرارة ترتاوح بني  60و 180درجة مئوية( .)34وميكن إجراء هذه املعاةة سواء يف
املوقع (أي ،حم ِّوالت ملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور) أو أشياء كانت ملوثة سابقاً يف أوعيةالتفاعل .ويوجد
العديد من األشكال املختلفة هلذه العملية (بيسول .)1989 ،وعلى الرغم من أنه قد مت استخدام البوتاسيوم،
وسبيكة البوتاسيوم والصوديوم كعوامل اختزال،إالّ أن الصوديوم الفلزي هو عنصر االختزال األكثر شيوعاً.
وترتكز املعلومات الواردة يف املناقشات يف بقية القسم الفرعي هذا إىل اخلرباتباستخدام الصوديوم الفلزي.
 -158الفعالية :لتم اإلبالغ عن قيم فعاليةالتدمي تزيد عن  99.999يف املائة وقِيَم فعالية اإلزالة بالتدمي تزيد
عن  99.9999يف املائة ،بالنسبة للكلوردان وثنائي الفينيل املتعدد الكلور وسداسي كلور البنزين (وزارة البيئة
باليابان .)2004 ،ومع ذلك ،أثبتت عملية االختزالبالصوديوم أيضاً أهنا تفي باملعايي التنظيمية يف كل من
أسرتاليا وكندا واليابان وجنوب أفريقيا والواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب بالنسبة ملعاةة زيوت
احملوالت احملتوية على ثنائي الفينيل املتعدد الكلور ،أي أقل من  2ملغ/كغم يف املخلّفات الصلبة والسائلة
(برنامج األمم املتحدة للبيئة2004 ،ب).
 -159أنواع النفايات :استخدم اختزااللصوديوم مع زيوت ملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور حتتوي على
تركيزات حىت  10 000جزء فياملليون ،وا ّدعى بعض البائعني أن هذه العملية قادرة على معاةة املكثِّفات
واحملوالت مجيعها (برنامج األمم املتحدة للبيئة2004 ،أ) .وذكِر أيضاً أن اختزال الفلزات القلوية ينطبق على
الكلوردان وعلى سداسي كلور اهلكسان احللقي كنفايات يف مبيدات اآلفات (وزارة البيئة اليابانية.)2004 ،
 -160املعاةة السابقة :ميكن إجراء معاةة األشياء خارج املواقع اليت كانت ملوثة يف السابق بثنائي الفينيل
متعدد الكلور ،بعد استخالص مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور باملذيبات .وميكن تنفيذ املعاةة للمكثفات
واحملوالت ككل بعد اختزاحلجمها عن طريق القص .وجيب أن تشمل عملية املعاةة السابقة عمليات إزالة املياه
بالفصل بني املراحل أوالتبخي أو بطريقة أخرى (اليونيدو ،)1987 ،لتجنُّب التفاعالت املتفجرة مع الصوديوم
الفلزي .وينبغي غسل املعدات مبذيبات عضوية .وباملثل ،سوف يلزم إذابة امللوثات العضوية الثابتة اليت تعترب
صلبةأو يف حالة ممتصة ،إىل درجة الرتكيز املطلوبة أو تستخلص من الصفائف (بيسول 1979 ،وبرنامج األمم
املتحدة للبيئة2004 ،أ).
 -161االنبعاثات واملخلفات :تتضمن االنبعاثات يف اهلواء غازي النيرتوجني واهليدروجني ،ويتوقع أن تكون
انبعاثات املركبات العضوية ضئيلة نسبياً (بيسول .)1989 ،بيد أنه لوحأ أن ثنائي بنزوباراديوكسني متعدد
الكلور وثنائي بنزوفيوران متعدد الكلور ميكن أن يتكونا من الكلوروفينوالت حتت ظروف قلوية وبدرجات حرارة
منخفضة تصل إىل  150درجة مئوية (ويرب .)2004 ،أما املخلفات املنتجة أثناء العملية فتشمل كلوريد
__________

( )33تت روافر معلومررات إضررافية مررن برنررامج األمررم املتحرردة للبيئررة1998 ،؛ وبرنررامج األمررم املتحرردة للبيئررة2000 ،؛ وبرنررامج
األمم املتحدة للبيئة2004 ،أ.
(Ariizumiet al, 1997 )34
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التنوعات األخرى ،يتكون أيضاً
الصوديوم وهيدروكسيد الصوديوم ومركبات متعددة الفينيل واملاء .ويف بعض ُّ
بوليمر يف شكل صلب (برنامج األمم املتحدة للبيئة.)2000 ،

ُّ
التحكم يف اإلطالقاتواملعاةة الالحقة :بعد التفاعل ،ميكن فصل املنتجات الثانوية الفرعية عن الزيت
-162
بواسطة اةمع بني عملييت الرتشيح والطرد املركزي ،وميكن استخدام الزيت املعاجل مرة ثانية ،كما ميكن إعادة
استخدام كلوريد الصوديوم أو التخلص منه يف مواقع طمر النفايات ،وميكن التخلص من البوليمر الصلب يف
مواقع الطمر (برنامج األمم املتحدة للبيئة  ،)2000وال يلزم إجراء معاةة الحقة أو قد يلزم إجراء حد أدىن
ستخدمة ،ميكن أن تشمل هذه الطريقة معاةة خالية من الغاز
منها .وإذ يعتمد األمر على التكنولوجيا امل َ
وتشمل حتييداً للمخلفات أو احلفاظ عليها .وقد تلزم استعادة فائض الصوديوم إذا مل يتم حتييده .وإذا مل
تستخدم املنتجات السائلة مرة أخرى أو جيري جتميدها ،ينبغي عادة إحراق املنتجات البوليمرية يف حمارق،
ويتطلب األمر التخلص من األمالح غي العضوية .وميكن االستحواذ على كميات ضئيلة من املرّكباتالعضوية
املتطايرة باستخدام الكربون املنشط (منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية.)2007 ،
 -163االحتياجات من الطاقة :يتوقع أن تكون االحتياجاتالفورية من الطاقة قليلة نسبياً نظراً لدرجة حرارة
التشغيل املنخفضة املرتبطة بعملية اختزااللصوديوم.
 -164االحتياجات من املواد :حيتاج تشغيل هذه العملية إىل الصوديوم (برنامج األمم املتحدة للبيئة)،
2004أ).
 -165القابلية للحمل :تتوافر العملية يف أشكال متنقلة وثابتة (برنامج األمم املتحدة للبيئة.)2000 ،
 -166الصحة والسالمة :ميكن أن يتفاعل الصوديوم الفلزي املشتت بصورة عنيفة وقابلة لالنفجار مع املاء،
مما يسبب خطورة على املشغلني .كما ميكن أن يتفاعل الصوديوم الفلزي مع العديد من املواد األخرى إلنتاج
توخي احلذر الشديد عند تصميم
اهليدروجني  -وهو غاز قابل لالشتعال وينفجر عند اختالطه باهلواء .وجيب ّ
العملية والتشغيل إلبعاد املاء هنائياً (ومواد أخرى معينة مثل الكحوليات) عن النفايات وملنعأي تالمس آخر مع
الصوديوم الفلزي.
 -167السعة :تعترب املرافق املتنقلة قادرة على معاةة  15 000لرت يف اليوم من زيوت احملوالت امللوثة بثنائي
الفينيل املتعدد الكلور (برنامج األمم املتحدة للبيئة.)2000 ،
دمر عملية اختزااللصوديوم املستخدمة يف معاةة زيوت احملوالت امللوثة
 -168قضايا عملية أخرى :قد ال ت ِّ
بثنائي الفينيل متعدد الكلور يف املوقعكل مركبات ثنائي الفينيل املتعددة الكلور املوجودة يف األجزاء الداخلية
املسامية للمحول .وقد أشار بعض املؤلفني إىل أن هناك نقصاً يف املعلومات بشأن حتديد خواص املخلفات
(برنامج األمم املتحدة للبيئة)2000 ،
 -169ححالة االستغالل التجاري :است ِ
خدم اختزال الفلزات القلوية بشكل جتاري ملا يقرب من  25عاماً وال

يزال موضع االستخدام اليوم .ويف اليابان ،أنشئت ثالثة مرافق جتارية النطاق يف السنوات  2004و  2005و
 2009وهي قيد التشغيل حالياً (جيسكو2009 ،أ ،جيسكو2009 ،ب ،جيسكو.)2013 ،
(ب)  -الترميد المتطور للنفايات الصلبة

 -170وصف العملية:توجد أنواع خمتلفة كثية من حمارق ترميد نفايات البلدية وليست كل تكنولوجيات أو
امللوثات العضوية الصلبة يف حالة النفايات .وتصمم احملارق
مرافق حمارق نفايات البلدية قادرة على تدمي ّ
49

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

امللوثات املوجودة يف النفايات البلدية الصلبة والنفايات
املتطورة لرتميد النفايات الصلبة لتتعامل بشكل آمن مع ّ
التجارية والصناعية املماثلة ،عادة يف أفران ضخمة تعمل بدرجات حرارة عالية وتشتمل على أساليب متطورة يف
املتطورة للنفايات الصلبة احلفاظ على درجة حرارة حدها األدىن 850
التلوث .وتشمل عمليات الرتميد ّ
مكافحة ّ
درجة مئوية يف غرفة االحرتاق مع فرتة سكون يف املرحلة الغازية ملدة ثانيتني على األقل .ويوجد مرفقان للرتميد
خمصصان لنفايات األخشاب حيث يستطيعان ترميد نفايات األخشاب احملتوية على الفينول مخاسي الكلور أو
امللوثة به يف ظل ظروف مماثلة للبيئة أعاله (املفوضية األوروبية .)2011 ،وال بد أن تكون الشروط واملتطلّبات
التحول النهائي املبينة يف القسم الفرعي رابعاً -
وتلب مستويات التدمي و ُّ
التشغيلية للعمليات املبينة أعاله صارمة ّ
()35
زاي  .2 -وقد أدرج بعض البلدان هذه املتطلبات يف تشريعاهتا الوطنية .
 - 171وإلمتام عملية التدمي بشكل سليم للدوديكان احللقي السداسي الربوم املشمول يف النفايات ،من
الضروري وجود درجة حرارة أعلى من  850درجة مئوية .وبالنسبة حملاولة االختبار الكامل ملعاةة نفاية
الدوديكان احللقي السداسي الربوم احملتوي على رغوة البوليسرتين املش ّكل بالتمديد والبوليسرتين املش ّكل
دخل  2-1وزن يف املائة من
تضمن امل َ
باالنبثاق يف حمرقة فورسبورغ للنفايات البلدية الصلبة (أملانيا) حيث ّ
نفايات الرغوة احملتوية على  6 000إىل  21 000مع/كغم من الدوديكان احللقي السداسي الربوم ،ودرجة
حرارة االحرتاق الضرورية هي  1 000-900درجة مئوية (مارك وآخرون .)2015 ،وبالنسبة إىل حماولة إجراء
اختبار كامل النطاق ملعاةة النفايات الكهربائية واإللكرتونية يف مرفق بلدية متارا لرتميد النفايات الصلبة (أملانيا)
حيث اشتمل املدخل على نسبة ترتاوح من  2.5إىل  3.5يف املائة من الربوم احملتوي على مركبات إيثي ثنائي
الفينيل رباعي الربوم يف امللوثات العضوية الثابتة ،كانت درجة احلرارة تبلغ  1000درجة مئوية (فيهلو.)2002 ،
وتأكدت نتائج هذه احملاوالت بدراسة كاملة النطاق أجريت يف النرويج ،حيث بلغ املدخل اإلمجايل من مثبطات
اللهب احملتوية على الربوم أقل من  500غ/س (بورغنس وريكهامي .)2005 ،وبالنسبة إىل الرتميد أو الرتميد
املشرتك للنفايات اخلطرة مبحتوى يزيد على  1يف املائة من املواد العضوية املهلجنة ،الظاهرة يف شكل الكلور،
يستلزم األمر درجة حرارة تبلغ  1 100درجة مئوية على األقل.
 - 172وأثناء عملية الرتميد ،تنطلق غازات املداخن اليت حتتوي على معظم طاقة الوقود املتاحة كحرارة .وحترتق
املواد العضوية يف النفايات مبجرد أن تصل إىل درجة حرارة االشتعال .ومما يذ َكر أنه قد يكون ضرورياً إضافة
أنواع أخرى من الوقود ملالءمة درجة احلرارة أثناء إحراق القمامة وكذلك أثناء بداية تشغيل وإبطال األفران.
 -173وجيدر بالذكر أن النفايات املتخلفة عادة ما حتتوي على مقادير صغية من املعادن الثقيلة والكربيت
والكلور قد حتتوي على مقادير صغية من مثبّطات اللهب يف نفايات البالستيك أو املنسوجات .وتوجد هذه

__________

( )35انظررر األمررر الترروجيهي الصررادر مررن االحترراد األورويب  2010/75/EUبشررأن االنبعاثررات الصررناعية ،الفصررل  .4وقررد جرراء األمررر
الترروجيهي خلفراً لألمررر الترروجيهي ( 2008/I/ECالطريقررة املتكاملررة ملنررع ومكافحررة التلر ُّروث) ،وهترردف إىل تقليررل التلر ُّروث إىل أدىن
ح ر ّد مررن خمتلررف املصررادر الصررنا عية يف مجيررع أحنرراء االحترراد األورويب .ويطالررب القررائمون بتشررغيل املنشررآت الصررناعية العاملررة
بأنشررطة تنرردرج يف إط ررار املرفررق األول ب رراألمر الترروجيهي احلص ررول علررى إذن موحررد م ررن السررلطات القائم ررة يف بلرردان االحت رراد
األورويب.
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املواد عملياً يف مجيع أجزاء النفايات املتخلفة ويف جمموعة متنوعة من املرّكبات الكيميائية .وهلذا السبب ،تعتَرب
متطلبات النظم التقنية اليت حت ّقق املعاةة السليمة للنفايات املتخلفة غاية يف التعقيد(.)36
ستخدم هلذه التكنولوجيا التوجيهات بشأن أفضل التقنيات املتاحة/أفضل املمارسات البيئية
 - 174وينبغي أن ت َ
اليت أعدهتا اتفاقية استكهومل خبصوص املادة  5واملرفق جيم (اليونيب.)2007 ،
 -175الفعالية :يف ظروف االحرتاق املناسبة يتم تدمي املرّكبات العضوية أثناء الرتميد( .)37وقد أوضحت
التقارير اليت أعدها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي التابع لربوتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة
األوزون ،وال سيما تقرير سنة  2002الصادر عن فرقة العمل املعنية بتكنولوجيات التدمي والتابعة للفريق
املتطور للنفايات الصلبة فيما يتعلّق باملواد املهلجنة مثل
املذكور ،أوضح مدى فعالية التدمي العالية للرتميد ّ
مرّكبات الكربون الكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف رغوة البوليسرتين.
 -176ويف حماولة اختبار النطاق الكامل يف حمرقة نفايات البلدية الصلبة يف فورسبورغ ،اتضح أن الرتميد
املتط ّور للنفايات الصلبة كان قادراً على تدمي الدوديكان احللقي السداسي الربوم بفعالية تدمي بنسبة 99.999
يف املائة فيما يتعلق برغوة البوليسرتين املش ّكل بالتمديد والبوليسرتين املشكل باالنبثاق( .)38وثبت أن االحرتاق
يعمل على حتقيق كفاءة تدمي أعلى من نسبة  99.9يف املائة فيما يتعلق باخلشب املعاجل احملتوي على الفينيل
مخاسي الكلور(.)39
املتطورة لرتميد النفايات حلرق نفايات البلدية الصلبة ،مبا يف ذلك
 - 177أنواع النفايات :ص ِّممت احملارق ّ
()40
النفايات املتخلفة ،بل إهنا تستطيع معاةة بعض النفايات من الصناعة ومن التجارة  .وأظهرت حماولة اختبار
املتطور للنفايات الصلبة مناسب لرتميد نفايات رغوة البوليسرتين (املش ّكل بالتمديد
كاملة النطاق أن الرتميد ّ
()41
واملش ّكل باالنبثاق) احملتوية على الدوديكان احللقي السداسي الربوم .وثبت أن الرتميد املتطور للنفايات
الصلبة يعاجل النفايات احملتوية على إيثرات ثنائي الفينيل رباعي الربوم يف امللوثات العضوية الصلبة (بورغنس
وريكهامي2005 ،؛ فيهلو ،2002 ،منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي1998 ،؛ املفوضية األوروبية،
 .)2011فنفايات األخشاب احملتوية على الفينيل مخاسي الكلور أو امللوثة به ميكن ترميدها يف مرافق ترميد
خمصصة لنفايات األخشاب (املفوضية األوروبية.)2001 ،
 - 178املعاةة السابقة :ينبغي خلط النفايات يف خمزن وقود إلبقاء القيمة السعرية هلا ثابتة .ويلزم تقليل احلجم
(بالسحق أو بالتفتيت بالنسبة للنفايات الضخمة.

__________

( )36انظر الوزارة االحتادية النمساوية إلدارة الزراعة واحلراجة والبيئة واملياه.2010 ،
( )37انظر .BiPRO GmbH, 2005
( )38انظر .Mark et al., 2015
( )39املفوضية األوروبية.2011 ،
( )40انظر املفوضية األوروبية.2006 ،
( )41انظر .Mark et al., 2015
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 - 179االنبعاثات واملخلّفات :تشتمل االنبعاثات على ثاين أكسيد الكربون وخبار املاء وكلوريد اهليدروجني
وفلوريد اهليدروجني وثاين أكسيد الكربيت وأكسيدات أخرى من الكربيت واةسيمات وأكسيدات النيرتوجني
وكربون عضوي كلي وثنائي بنزوبارادايوكسني متعدد الكلور وثنائي بنزفيوران متعدد الكلور ومعادن ثقيلة وأول
أكسيد الكربون( ،)42وميكن أن تشتمل أيضاً على ثنائي بنزوبارادايوكسني متعدد الربوم وثنائي بنزوفيوران متعدد
الربوم (اليونيب .)2007 ،وتشمل انبعاثات أخرى بروميد اهليدروجني ومرّكبات ثنائي بنزوبارادايوكسني متعدد
الربوم والكلور( )43ومرّكبات ثنائي بنزوفيوران متعدد الربوم والكلور .وقد ّأدى تصميم حمارق الرتميد اليت تطبّق
أفضل التكنولوجيات املتاحة لتعمل بدرجات حرارة مرتفعة للتقليل إىل أدىن حد من إعادة ُّ
تشكل مرّكبات ثنائي
بنزوبارادايوكسني متعدد الكلور ومرّكبات ثنائي بنزوفيوران متعدد الكلور وإلزالة هذه املرّكبات املذكورة (مثالً،
املنشط) إىل انبعاثات منخفضة جداً من تلك املركبات (ثنائي بنزوبارادايوكسني
باستخدام مر ّشحات الكربون ّ
()44
متعدد الكلور وثنائي بنزوفيوران متعدد الكلور يف اةو وتصريفات متسربة إىل املاء .
 - 180ويف املخلّفات ،توجد مرّكبات ثنائي بنزو بارادايوكسني متعدد الكلور وثنائي بنزوفيوران متعدد الكلور يف
الرماد املتطاير وخملّفات تنظيف غاز املداخن يف نطاق يرتاوح من  0.0008إىل  35نانو غرام  -مكافئ
كمي من املخلفات نتيجة ترميد النفايات) ومحأة مياه غسل
السمية/غ،فيما يشمل رماد القاع (ميثّل أكرب تدفُّق ّ
الغاز مقداراً صغياً باملقارنة من مرّكبات ثنائي بنزوبارادايوكسني متعدد الكلور وثنائي بنزوفيوران متعدد
الكلور( .)45ووفقاً لدراسة باملرفق أجريت يف النرويج ،بلغ االنبعاث يف اهلواء من إيثيات ثنائي الفينيل املتعددة
الربوم  3.5نانو غرام/مرت مكعب عادي (بورغنس وريكهامي.)2005 ،

 - 181ال ُّ
تحكم يف اإلطالقات واملعاةة الالحقة :تتطلّب الغازات املتولّدة عن العمليات عادة املعاةة إلزالة
تكون أو إلزالة
كلوريد وفلوريد اهليدروجني وأكسيدات الكربيت والنيرتوجني واملعادن الثقيلة واةسيمات وملنع ُّ
امللوثات العضوية الثابتة الناجتة بشكل غي مقصود .وهذا ميكن حتقيقه من خالل اةمع بني استخدام معدات
ّ
ِّ
التنظيف مبا يف ذلك املكثّفات الكهروستاتية ومر ّشحات من القماش ومنظفات غسيل واختزال ح ّفاز أو غي
ح ّفاز انتقائي ،واالمتزاز الكربوين .وإذ يعتمد األمر على خصائص رماد القاع أو الرماد املتطاير ،فإهنا قد تستلزم
ومكونات يف جوف األرك أو ميكن استخدامها
التخلُّص منها عن طريق مدفن قمامة أو ختزين دائم يف مناجم ِّ
يف ردم الرتاب يف مناجم امللح(.))46
 -182االحتياجات من الطاقة :يعتمد مقدار وقود االحرتاق على تكوين النفايات املراد معاةتها وعلى
التكنولوجيات املراد استعماهلا يف معاةة غاز املداخن.
 -183االحتياجات من املواد :قد تشمل االحتياجات املادية اةي وبيكربونات الصوديوم والكربون املنشط
امللوثات األخرى.
واملواد املناسبة األخرى إلزالة غازات األمحاك و ّ
__________

( )42انظر املفوضية األوروبية.2006 ،
( )43انظر .Mark et al., 2015
( )44انظر (اليونيب.)2001 ،
( )45انظر .BiPRO GmbH, 2005
( )46انظر املفوضية األوروبية.2006 ،
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املتطور للنفايات الصلبة وحدات ثابتة.
 -184خاصية التنقل :تعتَرب مرافق الرتميد ّ

 -185الصحة والسالمة :للتأ ّكد من اختاذ التدابي املناسبة بشأن الصحة والسالمة ،جيب أن تكون مرافق
الرتميد املتطور للنفايات الصلبة مصممة وعاملة وفقاً للفصول ذات الصلة يف األمر التوجيهي 2010/75/EU
ّ
ّ
التلوث ومكافحته) والوثيقة
منع
بشأن
د
املوح
(األمر
الصناعية
االنبعاثات
بشأن
األورويب
االحتاد
الصادر من
ّ
ّ
املرجعية الصادرة من املفوضية األوروبية بشأن أفضل التقنيات املتاحة بشأن ترميد النفايات (انظر الفرع 5-8-2
بشأن ”حملة عن مرافق وتدابي السالمة“ (املفوضية األوروبية.)2006 ،
املتطور للنفايات الصلبة أن يعالِج ما بني  30 000وما يزيد
 -186السعة :يستطيع كل مرفق خاص بالرتميد ّ
على مليون طن من النفايات سنوياً .وبسبب ضخامة حجم رغاوي البوليسرتين احملتوية على الدوديكان احللقي
السداسي الربوم (ذات احلجم واليت ترتاوح كثافاهتا من  15إىل  40كغم/مرت مكعب) ،يوصى باستخدام 2-1
يف املائة حسب وزن الرغوة اليت متاثل حوايل  15يف املائة إىل  30يف املائة حسب احلجم (مارك وآخرون،
.)2015
 -187قضايا عملية أخرى :ال توجد يف هذا الوقت قضايا عملية لإلبالغ عنها.
 - 188حالة االستغالل التجاري :يوجد تاريخ طويل من اخلربة يف ترميد نفايات البلدية( )47حالياً توجد بعض
املتطور للنفايات الصلبة قيد التشغيل يف أوروبا).
مرافق الرتميد ّ

(ج)

التحلل بالتحفيز القاعدي

()48

 -189وصف العملية :تتضمن عملية التحلّل بالتحفيز القاعدي معاةة النفايات يف وجود خليط كاشف
يتكون من زيت مولّد للهيدروجني ،وهيدروكسيد فلز قلوي وعامل حمفِّز خاص .وعند تسخني املخلوط لدرجة
حرارة أكرب من  300درجة مئوية ،ينتج الكاشف هيدروجني ذري عايل التفاعل .وتتفاعل ذرات اهليدروجني مع
السمية على املركبات.
النفاية لتنزع املكونات اليت تضفي ّ

 -190الفعالية :مت تسجيل قيم لفعالية التدمي من  99.99إىل  99.9999يف املائة بالنسبة للر دي دي يت
وسداسي كلور البنزين ،ومركبات ثنائي الفينيل املتعددة الكلور ،ومركبات ثنائي بنزوباردايوكسني املتعددة الكلور
وثنائي بنزوفيوران املتعددة الكلور (برنامج األمم املتحدة للبيئة )2000 ،واهلكسان احللقي السداسي الكلور
والفينول مخاسي الكلور( ،اليونيب 2004ج) .وأبلغ عن فعالية التدمي بدرجة تزيد عن  99.999يف املائة
وفعالية اإلزالة بالتدمي مبا يزيد عن  99.9999يف املائة بالنسبة للكلوردان واهلكسان احللقي سداسي الكلور
(وزارة البيئة ،اليابان .)2004 ،كما سجل أن اختزاالملواد العضوية املكلورة إىل أقل من  2مغ/كغم قابل
للتحقيق (اليونيب.)2001 ،

 -191أنواع النفايات :ينبغي أن يكون التحلُّل بالتحفيز القاعدي قابالً للتطبيق بالنسبة للملوثات العضوية
الثابتة األخرى ،عالوة على أنواع النفايات املشار إليها يف الفقرة السابقة(مثل ال ر دي .دي .يت ،.ومركبات ثنائي
__________

( )47انظر املفوضية األوروبية.2006 ،
( )48تت روافر معلومررات إضررافية م رن ،CMPS&Fالبيئررة  -أس ررتاليا 1997

Costner, Luscombe and Simpson, 1998; Danish

Environmental Protection Agency (EPA), 2004; Rahuman, Pistone, Trifirò and Miertu, 2000; UNEP, 1998b; UNEP,
.2001; UNEP, 2004a; and Vijgen, 2002
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الفينيل متعدد الكلور ومركبات ثنائي بنزوبارادايوكسني متعدد الكلور وثنائي بنزوفيوران متعدد الكلور) (برنامج
األمم املتحدة للبيئة2004 ،أ وفيجني .)2002 ،وينبغي أن يكون التحلّل بالتحفيز القاعدي قادراً على معاةة
النفايات عالية الرتكيز بامللوثات العضوية الثابتة ،مع قابليةمثبتة للتعامل مع نفايات ذات حمتوى من ثنائي الفينيل
تكون امللح
املتعدد الكلور أكرب من  30يف املائة حسب الوزن (فيجني .)2002 ،ورغم وجود تقارير تفيد بأن ُّ
عملياً داخل اخلليط املعاجل ميكن أن حيد من تركيز املادة املهلجنة اليت ميكن معاةتها بالتحلل بالتحفيز
القاعدي ،تشي التقارير األحدث إىل أنه مت التغلُّب على هذه املشكلة (انظر الفقرة  202أدناه).
 -192املعاةةالسابقة :قد تتم معاةة الرتبةمباشرة .ومع ذلك ،قد يكون من الضروري إجراء أنواع خمتلفة من
عملياتاملعاةة السابقة للرتبة:
(أ)

قد حتتاج اةسيمات الكبية إىل إزالتها بالنخل وطحنها لتقليل حجمها؛ أو

(ب) قد يتطلب األمر ضبط األس اهليدروجيين وحمتوى الرطوبة.
 - 193املجّ (االنتزاز)احلراري :استخدم أيضاً بالرتافق مع التحلّل بالتحفيز القاعدي إلزالة امللوثات العضوية
الثابتة من الرتبة قبل معاةتها .ويف هذه احلاالت ،يتم إعادة خلط الرتبة مع بيكربونات الصوديوم قبل دفعها إىل
وحدة اجملاحلراري .وسيحتاج املاء إىل تبخيه من األوساط املائية مبا يف ذلك احلمأة الرطبة ،قبل املعاةة .وميكن
معاةة املكثِّفات بعد تقليل احلجم بالتفتيت .ويف حالة وجود مذيبات متطايرة ،مثلما حيدث مع مبيدات
اآلفات ،فإنه ينبغي إزالتها بالتقطي قبل املعاةة (شركة  ،CMPS&Fالبيئة ،أسرتاليا.)1997 ،
 -194االنبعاثات واملخلفات :يتوقع أن تكون االنبعاثات يف اهلواء طفيفة نسبياً .واحتمال تكوين ثنائي
بنزوبارادايوكسني املتعدد الكلور وثنائي بنزوفيوران متعدد الكلور أثناء التحلّل بالتحفيزالقاعدي منخفض نسبياً.
ومع ذلك ،لوحأ أن ثنائي بنزوبارادايوكسني متعدد الكلور ميكن تش ّكله من الكلوروفينوالت يف ظروف قلوية
وعند درجات حرارة منخفضة تصل إىل  150درجة مئوية (ويرب .)2004 ،ومن بني املخلفات األخرى املنتجة
أثناء التحلّل بالتحفيزالقاعدي ،احلمأة احملتوية بالدرجة األوىل على مياه وملح وزيوت غي مستعملة مفرزة
للهيدروجني ،وبقايا كربونية .ويزعم البائع أن البقايا الكربونية خاملة وغي سامة .ولالطالع على مزيد من
التفاصيل ،يرجى الرجوع إىل األدبيات اليت أصدرهتا جمموعة التحلّل بالتحفيزالقاعدي املندجمة.
 -195التحكم يف االنبعاثات واملعاةة الالحقة :جيوز معاةة احلمأة املتبقية بطرق خمتلفة تبعاً لنوع الزيت
املستعمل املفرز للهيدروجني .فإذا كان قد مت استخدام زيت الوقود رقم  ،6فيمكن التخلص من احلمأة كوقود يف
قمائن اإلمسنت .وإذا مت استخدام زيوت أكثر تكريراً ،فيمكن إزالتها من احلمأة بواسطة الفصل بالثقل أو بالطرد
املركزي .وميكن بعد هذا إعادة استخدام الزيت ،وميكن مواصلة معاةة احلمأة املتبقية من أجل استخدامها
كعنصر حميد ،أو التخلص منها يف موقع لطمر النفايات (برنامج األمم املتحدة للبيئة2004 ،أ) .إضافة إىل
ذلك فإن مرافقالتفكيك القاعدي الوسيطي مزودة مبصائد كربون منشط لتدنية إطالق الكائنات العضوية الطيارة
يف االنبعاثات الغازية.
 -196االحتياجات من الطاقة :من املتوقع أن تكون االحتياجات من الطاقة منخفضة نسبياً نظراً إىل درجات
حرارة التشغيل املنخفضة املصاحبة للتحلّل بالتحفيزالقاعدي.
 -197االحتياجات من املواد:
(أ)
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(ب) مركب قلوي أو كربونات فلزية أرضية قلوية ،أو بيكربونات أو هيدروكسيد ،مثل بيكربونات
الصودا .وتعتمد كمية املركب القلوي املطلوب على تركيز امللوث املهلجن املتضمن يف الوسيط .وتعتمد كمية
املركب القلوي املطلوب على تركيز امللوث املهلجن املتضمن يف الواسطة( -CMPS&Fالبيئة يف أسرتاليا،
 .)1997وترتاوح الكميات بني  1يف املائة إىل  20يف املائة حسب وزن الواسطةامللوثة؛
(ج) حمفِّز خاصيصل إىل  1يف املائة من حجم الزيت املفرز للهيدروجني.
 -198املعدات :يعتقد أن املعدات املتصلة هبذه العملية متاحة بسهولة (راحومان وآخرون.)2000 ،
 -199إمكانية النقل :مت بناء مرافقمعيارية قابلة للنقل وثابتة.
 -200الصحة والسالمة :يعتقد بصفة عامة أن خماطر الصحة والسالمة املتصلة بتشغيل هذه التكنولوجيا
منخفضة ،رغم أن مرفقاًللتحلّل بالتحفيزالقاعدي يف ملبورن بأسرتاليا اعترب غي قابل للتشغيل يف أعقاب حريق
شب يف عام  .1995ويعتقد بأن احلريق نتج عن تشغيل وعاء ختزين بدون حجاب للنرتوجني .وبعض
املعاةات السابقة املصاحبة مثل املعاةة القلوية السابقة للمكثِّفات واستخراج املذيبات تنطوي علىمخاطر
ونشوب حريق وانفجارات كبية ،رغم أنه ميكن خفضها من خالل تطبيق االحتياطات املالئمة (- CMPS&F
البيئة -أسرتاليا.)1997 ،
جيهز ما يصل إىل  2500جالون لكل دفعة ،وميكن أن
 -201السعة :يستطيع التحلّل بالتحفيز القاعدي أن ِّ
يعالِج دفعتني  -أربع دفعات يومياً (فيجني.)2002 ،
 -202القضايا العملية األخرى :حيث أن التحلّل بالتحفيز القاعدي ينطوي على نزع الكلور من مركبات
النفايات ،فقد تسفر عملية املعاةة عن زيادة تركز األنواع/املنخفض الكلورة .ومن املمكن أن يكون ذلك مثار
انشغال حمتمل يف معاةة مركبات ثنائي بنزوبارادايوكسينومركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلورحيث تكون
اجملنسات الدنيا أكثر مسية من اجملنساتاألعلى درجة بالكلورة .ولذلك من املهم أن ترصد العملية على حنو مالئم
لكفالة استمرار التفاعل حىت هنايته .ويف املاضي ،كان يقال بأن التحلّل بالتحفيز القاعدي ال يستطيع معاةة
الرتكزات العالية من النفايات بسبب تراكم األمالح ( - CMPS&Fأسرتاليا .)1997 ،بيد أنه ذكِرمؤخراً جداً
إنه مت التغلب على هذه املشكلة (فيجني 2002 ،وبرنامج األمم املتحدة للبيئة2004 ،أ).
 -203حالة االستغالل التجاري :استخدم التحلّل بالتحفيزالقاعدي يف عمليتني جتاريتني يف أسرتاليا وال تزال
واحدة تعمل .وما زال نظام جتاري آخر يف املكسيك يعمل منذ عام  .1999إضافة إىل ذلك ،استخدمت نظم
التحلّل بالتحفيز الوسطي القاعدي يف مشاريع يف أسرتاليا واةمهورية التشيكية وإسبانيا والواليات املتحدة
األمريكية.
(د) عملية اإلزالة َّ
الحفازة للكلور باستخدام الهيدروجين ()CHD
 -204وصف العملية:تتضمن هذه العملية معاةة النفايات بغاز اهليدروجني وبعامل حمَفِّز (باالديوم)/كربون)
منتشر يف زيت البارافني .فيتفاعل اهليدروجني مع الكلور يف النفايات املهلجنة لينتج كلوريد اهليدروجني ،ونفايات
غي مهلجنة.ويف حالة مرّكبات ثنائي الفينيل املتعددة الكلور ،فالناتج الرئيسي هو ثنائي الفينيل .وتعمل العملية
عند ضغط جوي ودرجة حرارة ترتاوح بني  180درجة مئوية و 260درجة مئوية (ساكاي وبيرت وأونو2001 ،أ،
ونوما وساكاي وأونو2002 ،أ ،نوما وساكاي وأونو2003 ،أ و 2003ب).
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 -205الكفاءة :أبلِغ عن كفاءة تدمي قيمتها  99.9999-99.98يف املائة بالنسبة ملرّكبات ثنائي الفينيل
املتعددة الكلور .كما أبلِغ عن إمكانية حتقيق خفض احملتوى من مرّكبات ثنائي الفينيل املتعددة الكلور إىل
ما يقل عن  0.5ملغم/كغم.
 -206أنواع النفايات:أثبِتعلمياً أنه ميكن استخدام اإلزالة احل ّفازة للكلور باستخدام اهليدروجني ،حني تزال
مرّكبات ثنائي الفينيل املتعددة الكلور من املكثِّفات املستعملة .كما أن مرّكبات ثنائي بنزوبارادايوكسني متعددة
الكلور وثنائي بنزوفيوران متعدد الكلور املوجودة كشوائب يف مرّكبات ثنائي الفينيل املتعددة الكلور ،ميكن إزالة
املكلورة يف حالة سائلة أو املذابةيف مذيبات ميكن
الكلور منها .وزعمت إحدى جهات املبيع أيضاً أن النفايات
َ
معاةتها بعملية اإلزالة للكلورة باستخدام اهليدروجني.
 -207املعا َةةالسابقة :يلزم استخراج مرّكبات ثنائي الفينيل املتعددة الكلور وثنائي بنزو بارا دايوكسني/ثنائي
بنزو فيوران املتعددة الكلور باستخدام بعض املذيبات من الرتبة ،أو عزهلا بواسطة التبخي .وجيب إزالة املواد ذات
نقط الغليان املنخفضة مثل املاء أو الكحوليات عن طريق التقطي ،وذلك قبل املعاةة.
 -208االنبعاثات واملخلّفات :ال حتدث أية انبعاثات أثناء عملية تفاعل إزالة الكلور وذلك ألهنا تتم داخل
نظام مغلق لدوران اهليدروجني .وال يتم تصريف اهليدروكلوريد من عملية التفاعل ألنه جيمع مع املاء بوصفه
محض اهليدروكلوريك داخل نظام الدوران .أما ثنائي الفينيل الذي يتم فصله بعد التفاعل بواسطة التقطي،
فال حيتوي على أية مواد سامة.
 -209التح ّكم فياالنبعاثات و املعاةة الالحقة:يتم فصل ثنائي الفينيل ،املنتَجالرئيسي ،عن مذيب التفاعل
بالتقطي بعد التفاعل ،ويعاد استخدام املادة احل ّفازة واملواد املذيبة يف التفاعل يف عملية التفاعل الثانية.
 -210االحتياجات من الطاقة :يتوقّع أن تكون االحتياجات من الطاقة ضئيلة نسبياً نظراً الخنفاك درجات
حرارة التشغيل املرتبطة بعملية اإلزالة احل ّفازة للكلور باهليدروجني.
 -211االحتياجات من املواد :تتطلّب عملية اإلزالة احل ّفازة للكلور باستخدام اهليدروجني نفس العدد من
ذرات اهليدروجني كتلك اخلاصة بالكلور يف مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور فضالً عن  0.5يف املائة حسب
وزن املادة احلافزة.
 -212إمكانية النقل :تتوافر عملية اإلزالة احل ّفازة للكلور باستخداماهليدروجني يف أشكال ثابتة وقابلة للنقل،
املقرر معاةته.
ويتوقف ذلك على حجم مرّكبات ثنائي الفينيل املتعددة الكلور ّ

تكون
 -213الصحة والسالمة :يتطلّب استخدام اهليدروجني ما يكفي من الضوابط والضمانات لضمان عدم ُّ
املتفجرة.
خالئطاهلواء  -اهليدروجني ِّ
-214السعة:أنشئفي اليابان مرفق قادر على معاةة  2طن من مرّكبات ثنائي الفينيل يومياً باستخدام عملية
اإلزالة احل ّفازة للكلور باستخدام اهليدروجني ،وهو قيد التشغيل حالياً .وتدار مرافق يف كانتون ويف الواليات
املتحدة األمريكية ،ويف يونغ بأسرتاليا .وال تتوافر معلومات عن سعة املعا َةة يف هذه املرافق.
 -215قضايا عملية أخرى:هناك تقارير كثية عن إزالة الكلور من مرّكبات ثنائي الفينيل املتعددة الكلور
باستخدام عملية اإلزالة احل ّفازة للكلور باستخدام اهليدروجني .وعموماً يظهر العامل احملفِّز (باالديوم)/كربون)
املدعمة األخرى .وميكن أن ترتفع درجات حرارة التفاعل
أعلى مع ّدل للتحلّل قياساً بالعوامل احلافزة املعدنية ّ
ستعمل زيت الربافني كمادة مذيبة للتفاعل.
لتصل إىل  260درجة مئوية حيث ي َ
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 -216حالة االستغالل التجاري :أنشئ يف اليابان مرفق على نطاق جتاري يف شركة التخزين والسالمة البيئية
اليابانية (جيسكو)مرفق أوساكا يف سنة  2006وتتعالِج عملية استخالص ثنائي الفينيل املتعدد الكلور من
احملوالت واملكثِّفات بعملية اإلزالة احل ّفازة للكلور باستخدام اهليدروجني (جيسكو2009 ،ج).
ِّ
(هـ) الترميد المشترك في قمائن اإلسمنت

()49

 -217وصف العملية :تتكون قمائن اإلمسنت عادة من اسطوانة طويلة يبلغ طوهلا  50إىل  150مرتاً ،مائلة
بشكل طفيف عن اخلط األفقي (بدرجة ميل من  3إىل  4يف املائة) تدور حول حمورها مبعدل  1إىل  4دورات
يف الدقيقة.ويتم التلقيم باملواد اخلام ،مثل احلجر اةيي ،والسيلكا ،واأللومينا ،وأكاسيد احلديد ،يف اةزء العلوي
تتحرك صوب اةزء
أو اةانب”البارد“ من القمينة ّ
الدوارة .ويعمل االحندار والدوران على جعل املواد اخلام ّ
األسفل أو النهاية ”الساخنة“ للقمينة .ويتم إشعال القمينة يف هنايتها السفلى حيث تصل درجة احلرارة من
حترك املواد داخل القمينة ،فإهنا متر بتفاعالت جتفيف ومعاةة حرارية من
1400إىل  1500درجة مئوية.ومع ُّ
أجل تشكيل خبث املعادن.
 -218ورمبا تتطلّب قمائن اإلمسنت اليت تعالِج النفايات إجراء تعديالت على القمينة(.)50وينبغي اختيار نقاط

تلقيم مالئمة وفقاً للخواص ذات الصلة للنفاية ،مبا يف ذلك اخلاصية الفيزيائية والكيميائية والتكسينية .وعلى
سبيل املثال ،فإن املرّكبات التكسينية القابلة لالحرتاق واملوجودة يف بعض النفايات اخلطرة ،مثل املواد العضوية
املهلجنة ،حتتاج إىل تدميها بالكامل من خالل درجة احلرارة املناسبة وفرتة بقاء .ويف قمائن سابقة
التسخني/سابقة الرتميد ،ينبغي أن ترلَ ّقم النفايات اخلطرة بشكل عام ّإما من خالل املواقد الرئيسية أو املواقد
الثانوية .وللهاليدات (مثل الكلوريدات والربوميدات والفلوريدات) أثرها على نوعية اإلمسنت وهلذا جيب أن يكون
وجودها حمدوداً .فالكلور ميكن أن يتواجد يف مجيع املواد اخلام املستعملة يف صناعة اإلمسنت .وهلذا ميكن أن
يعتَرب وجود جمموع مستويات من اهلالوجني (مثالً الكلور والربوم والفلور) يف النفايات اخلطرة منطوياً على
خطورة(املفوضية األوروبية .)2013 ،ومع ذلك ،إذا ما مت ختليطها بدرجة كافية ،ميكن لقمائن اإلمسنت أن
تعالِج النفايات اخلطرة عالية الكلورة.
ّ -219أما نقطة التلقيم احملتملة إلمداد جهازالقمينة بالوقود فهي:
ِ
الدوارة؛
(أ) جهاز املوقد الرئيسي عند املنفذ اخلارجي النهائي للقمينة ّ
(ب) قناة تلقيم مائلة عند غرفة االنتقال يف املنفذ الداخلي النهائي للقمينة الدوارة (لتكتل الوقود)؛
(ج) مواقد ثانوية عند القناة الرافعة؛
(د)

مواقد التحميص املسبَق املتصلة جبهاز احلرق؛

(هر) قناة تلقيم مائلة ةهاز التحميص/احلرق (لكتاللوقود)؛
__________

( )49تت روافر معلومررات إضررافية م رن ،CMPS&Fالبيئررة  -أس ررتاليا 1997

Costner et al., 1998; Danish Environmental

 ،Protection Agency, 2004; Karstensen, 2001; Rahuman et al., 2000; Stobiecki et al., 2001 and UNEP, 1998b.إضرافة إىل
ذلررك ،تتروافر مررن املفوضررية األوروبيررة معلومررات عررن أفضررل التقنيررات املتاحررة وأفضررل املمارسررات البيئيررة فيمررا خيررص قمررائم االمسنررت
وحترق النفايات اخلطرة.
( )50انظر .CMPS&F – Environment Australia, 1997 and UNEP, 2004b
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(و) صمام يف منتصف القمينة يف حاالت القمائن الطويلة الرطبة واةافة (لكتاللوقود) (برنامج
البيئة2004 ،ب).
 -220وينبغي استخدام التوجيهات بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية اليت أع ّدهتا اتفاقية
استكهومل فيما خيص املادة  5واملرفق جيم بشأن قمينة اإلمسنت حلرق النفايات اخلطرة وتطبيق التوجيهات
املذكورة على هذه التكنولوجيا (اليونيب.)2007 ،
 -221الفعالية :أبلغ عن فعاليةاإلزالة بالتدمي بنسبة تزيد على  99.99998يف املائة بالنسبة ملرّكبات ثنائي
الفينيل متعدد الكلور يف عدة بلدان .وينبغي أن يظهر أي مرفق قدرته على التدمي (باالحرتاق) أو اإلزالة
امللوثات
(الثبات يف نظام التسخني أو أجهزة مكافحةتلوث اهلواء) بنسبة  99.9999يف املائة على األقل من ّ
العضوية الثابتة املستهدفة( .)51وترتاوح قيم فعالية التدمي وفعالية اإلزالة بالتدمي ملادة الر دي .دي .يت .ما بني
 99.9335يف املائة و  99.9998يف املائة وبني  99.9984يف املائة و  99.9999يف املائة على التوايل
(يان وآخرون .)2014 ،وفعالية اإلزالة بالتدمي أكرب من  99.9999يف املائة (يل وآخرون،
.)2012ومعمراعاة درجات احلرارة شديدة االرتفاع وفرتة املكوث الطويلة املوجودة يف مرافق الرتميد املشرتك
املتطورة ،من املتوقع أن يتم تدمي النفتالينات املتعددة الكلورة والفينيل مخاسي الكلور والبيوتاديني السداسي
معوقات تشغيل العمليات على درجة من األمهية
الكلور (وكالة البيئة االحتادية يف أملانيا .)2015 ،وقد تصبح ّ
الدوارة مثل الكلور أو الكربيت أو القلويات
عندما توجد بعض املرّكبات بكميات زائدة ،كالعناصر املتطايرة ّ
(كارستنسن.)2008 ،
 -222أنواع النفايات:يف واقع األمر ميكن تدمي أي مركب عضوي عند احلد األدىن لدرجة حرارة 1400
درجة مئوية يف فرن امسنت يعمل بشكل صحيح (اليونيب2002 ،أ) .وتستطيع قمائن اإلمسنت معاةة ٍ
كل من
النفايات السائلة والصلبة(.)52
 -223املعاةةالسابقة :ميكن أن تنطوياملعاةةالسابقة على:
(أ)

املج (االنتزاز) احلراري للنفايات الصلبة؛
ّ

(ب) جمانسة النفايات الصلبة والسائلة من خالل التجفيف والتفتيت واخللط واملزج والطحن؛
(ج) إنقاص احلجم.
(د)

اخللط.

 -224االنبعاثات واملخلّفات:يندرج الرتميد املشرتك بقمائن اإلمسنت للنفايات اخلطرة كفئة للمصادر الصناعية
ُّ
امللوثات العضوية الثابة املتكونة بشكل غي مقصود
اليت تنطوي على إمكانية التشكل بدرجة عالية وإطالق ّ
واملدرجة يف املرفق جيم باتفاقية استكهومل .واالنبعاثات قد تشمل مرّكبات من بينها أكاسيد النيرتوجني ،وأول
أكسيد الكربون،وثاين أكسيد الكربيت ،وأكاسيد الكربيت األخرى ومعادن ومرّكباهتا ،وكلوريد اهليدروجني،
وفلوريد اهليدروجني واألمونيا ،ومركبات ثنائي بنزوباراديوكسني متعدد الكلور وثنائي بنزوفيوران متعددالكلور
والبنزين والتولوين وزيلني،واهليدروكربونات العطرية احللقية ،ومرّكبات كلور البنزين ومرّكبات ثنائي البنزين متعدد
__________

( ،UNEP/CHW.10/6/Add.3/Rev.1 )51ص  22و.Karstensen et al, 2009
( )52انظر.CMPS&F – Environment Australia, 1997; Rahuman et al., 2000, UNEP, 2004b and Karstensen et al, 2006
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الكلور (برنامج البيئة2004 ،ب) ،والنفتالينات متعددة الكلور (ليو وآخرون .)2016 ،بيد أنه جيدر مالحظة
أن قمائن اإلمسنت ميكن أن تتقيّد مبستويات االنبعاثات اةوية من ثنائي بنزو بارا دايوكسني املتعددة الكلور
وثنائي بنزو فيوران املتعددة الكلور أقل 0.1نانوغرام ِ
معادل مسّي/مرت مكعب ،رغم أنه ينبغي تلقيم النفاية اليت
تنطوي على مستويات عالية من الكلور إىل جانب نفايات أخرى لتجنُّب إحداث تأثي ضار على مستويات
االنبعاثات األخرى ،وخصوصاً يف القمائن الرطبة واةافة (الطويلة) .وتشمل املخلّفات تراب قمينة اإلمسنت
تلوث اهلواء.
الذي حتتجزه نظم مراقبة ّ

ُّ
التحكم فياإلطالقات و املعاةة الالحقة:جيب معاةةغازات عمليات التجهيز إلزالة تراب قمينة
-225
تكون
اإلمسنت واملرّكبات العضوية ،وثاين أكسيد الكربيت وأكسيد النيرتوجني وينبغي أيضاً تسخينها حبيث يقل ُّ
مركبات ثنائي بنزوبارادايوكسني متعددة الكلور وثنائي بنزوالفيوران متعدد الكلور .وتشمل املعاةة استخدام
منشطة( .)53وينبغي إرجاع
مرسبات إلكرتوستاتية ،ومر ّشحات ليفية ،ومر ّشحات كربونية ّ
أجهزة تسخني سابقة و ّ
تراب قمينة اإلمسنت املستخرج إىل القمينة بأقصى ٍ
حد ممكن ،يف حني قد حيتاج األمر إىل التخلُّص من الباقي
َ
مكونة حتت األرك.
بنية
أو
منجم
يف
دائم
ين
ز
خت
إىل
أو
الغرك،
هلذا
ا
خصيص
م
يف موقع طمر النفايات مصم
ً
ّ

 -226االحتياجات من الطاقة:بالنسبة للمرافق اةديدة والتحديثات الرئيسية باستخدام فرن املعاةة اةافة مع
التسخني املسبق والتحميص املسبق للخامات ،يبلغ استهالك الطاقة املرتبطة بأفضل التقنيات املتاحة -2900
 3200ميغاجول/طن من خملفات االحرتاق يف ظل ظروف عادية (باستثناء عمليات البدء واإلغالق) والظروف
التشغيلية املثلى (ال تنطبق على مرافق إنتاج اإلمسنت اخلاص أو خامات اإلمسنت األبيض اليت تتطلب درجات
حرارة أعلى بكثي للمعاةة بسبب مواصفات املنتج) .وللطاقة اإلنتاجية تأثيها على الطلب على الطاقة حيث
أن الطاقات اإلنتاجية األعلى تعمل على حتقيق وفورات يف الطاقة ،والطاقات اإلنتاجية األصغر تتطلب مزيداً
املسخن املسبق املخروطي ،حيث أن زيادة عدد
من الطاقة .ويعتمد استهالك الطاقة أيضاً على عدد مراحل
ِّ
املسخن املسبق املخروطي تؤدي إىل استهالك طاقة أقل يف عملية األفران .ويتم حتديد العدد املناسب من
مراحل ِّ
املسخن املسبق املخروطي من خالل حمتوى الرطوبة يف املواد اخلام (املفوضية األوروبية.)2013 ،
مراحل ِّ

 -227االحتياجات من املواد :حيتاج تصنيع اإلمسنت إىل كميات كبية من املواد من بينها احلجر اةيي
والسيليكا واأللومينا وأكاسيد احلديد واةبس.
 -228إمكانية النقل:قمائن اإلمسنت متوافرةيف تشكيالت ثابتة فقط.
 -229الصحة والسالمة :ميكن اعتبار معاةة النفايات داخل قمائن اإلمسنت على أهنا آمنة نسبياً إذا ما
كانت مصممة ومشغلة على الوجه الصحيح.
 -230السعة :نفايات الرتميد املشرتك يف قمائن اإلمسنت ال تزيد ٍ
كحد أقصى عن  40يف املائة من

االحتياجات احلرارية يف شكل النفايات اخلطرة .بيد أنه لوحأ أن قمائن اإلمسنت ذات القدرة اإلنتاجية املرتفعة
ميكن أن تعاجل يف احملتمل كميات كبية من النفايات ( CMPS&Fالبيئة  -أسرتاليا.)1997 ،

__________

( )53انظر.CMPS&F – Environment Australia, 1997; Karstensen et al., 2006 and UNEP, 2004b :
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 -231حالة االستغالل التجاري :كانت القمائن اإلمسنتية يف الواليات املتحدة األمريكية وبعض البلدان
امللوثة بامللوثات العضوية الثابتة (اجمللس العاملي
األوروبية وعدد من البلدان النامية ت َ
ستخدم ملعاةة النفايات ّ
امللوثات العضوية الثابتة يف صناعة اإلمسنت ،كارستنسن.)2006 ،
لألعمال التجارية2004 ،؛ ُّ
تكون وإطالق ّ

 -232معلومات إضافية :انظر املبادئ التوجيهية التقنية من إعداد برنامج البيئة بشأن املعاةة السليمة بيئياً
للنفايات اخلطرة يف قمائن اإلمسنت (برنامج البيئة ،)2011 ،وقرار املفوضية التنفيذي  ،163/2013االحتاد
األورويب ،يقر استنتاجات أفضل التقنيات املتاحة مبقتضى األمر التوجيهي  75/2010بشأن االنبعاثات
الصناعية املتعلقة بإنتاج اإلمسنت واةي وأكسيد املغنسيوم (املفوضية األوروبية2013 ،ب).

(و) االختزال الكيميائي في المرحلة الغازية ()GPCR

()54

 -233وصف العملية :تنطوي عملية االختزال الكيميائي يف املرحلة الغازية على اختزاحلراري  -كيميائي
للمرّكبات العضوية .إذ يتفاعل اهليدروجني ،عند درجات حرارة أعلى من  850درجة وضغط جوي منخفض،
مع املركبات العضوية املكلورة إلفراز امليثان وكلوريد اهليدروجني بالدرجة األوىل (إذا كانت النفاية مكلورة)
وكميات ضئيلة من اهليدروكربونات ذات الثقل اةزيئي املنخفض (البنزين واإليثيلني) .ويتم حتييد حامض
األويل للغاز يف العملية ،أو
اهليدروكلوريد من خالل إضافة هيدروكسيد الصوديوم (الصودا الكاوية) أثناء التربيد ّ
ميكن سحبه يف شكل حامض إلعادة استعماله .وميكن جتزئة تكنولوجيا االختزال الكيميائي يف املرحلة الغازية
امللوثات إىل شكل مناسب
إىل ثالث عمليات أساسية من الوحدات :جهاز الطرف األمامي (حيث حتول ّ
للتدمي يف املفاعل) ،املفاعل (الذي خيتزل امللوثات ،ويف هذه املرحلة الغازية ،باستعمال اهليدروجني والبخار)،
وجهازغسل وضغط الغاز.
 -234الفعالية :أبلِغ عن حدوث فعالية تدمي تبلغ  99.9999يف املائة بالنسبة ملادة الر دي.دي.يت.
وسداسي كلور البنزين ومرّكبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور وثنائي بنزوبارادايوكسني متعددة الكلور وثنائي بنزو
فيوران متعددة الكلور(.)55

 -235أنواع النفايات:من املتوقع أن تكون عملية االختزال الكيميائي يف املرحلة الغازية صاحلة ملعاةة مجيع
()56
احملوالت
نفايات امل ّلوثات العضوية الثابتة عاليةالرتكيز  ،مبا يف ذلك السوائل املائية والزيتية والرواسب ،و ّ
واملكثّفات(.)57
امللوثات يف شكل غازي لكي ختتَرَزل يف مفاعل املرحلة الغازية .ويف حني
 -236املعاةةالسابقة:جيبأن تكون ّ
امللوثات
ميكن تسخني النفايات السائلة مسبقاً وحقنها مباشرة يف املفاعل بصفة مستمرة ،فإنه جيب أن تتطاير ّ

__________

( )54تتوافر معلومات إضافية من:

CMPS&F – Environment Australia, 1997; Costner et al., 1998; Danish Environmental

;Protection Agency, 2004; Kümmling, Gray, Power and Woodland, 2001; Rahuman et al., 2000; Ray, 2001; UNEP, 2001

.UNEP, 2004b; and Vijgen, 2002
( )55انظرر CMPS&F – Environment Australia, 1997; Kümmling, 2001; Rahuman et al., 2000; UNEP, 2004b and
.Vijgen, 2002
( )56انظر .CMPS&F – Environment Australia, 1997; UNEP, 2004b and Vijgen, 2002
( )57املرجع نفسه.
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ستخدم واحدة من وحدات املعاةة السابقة
املوجودة على املواد اةامدة أوالً .وإذ يعتمد األمر علىنوع النفاية ،ت َ
التاليةلكي تتطي النفايات قبل املعاةة يف مفاعل االختزال الكيميائي يف املرحلة الغازية:
براميل؛

(أ)

أجهزة املعاةة املتقطّعة لالختزاالحلراري من أجل اةوامد السائبة مبا يف ذلك تلك املوجودة يف

(ب) مفاعالت حلقية القاع من أجل الرتبة والرواسب امللوثة ولكنهامكيّفةأيضاً من أجل السوائل؛
(ج) أجهزةتسخني مسبق للنفايات السائلة من أجل السوائل(.)58

 -237وباإلضافة إىل ذلك ،هناك حاجة إىل أجهزة معاةة سابقة أخرى من أجل املكثّفات الكبية وركام
البناء .ويتم تثقيب املكثّفات الكبية وتصريفهاّ ،أما الركام واخلرسانة املسلّحة فال بد من اختزاحلجمها إىل أقل
من مرت مربع(.)59
 -238االنبعاثات واملخلّفات :باإلضافة إىل كلوريد اهليدروجني وامليثان ،ميكن أن تنبعث اهليدروكربونات من
جزيئات منخفضة الوزن .وتشمل املخلّفات النامجة عن هذه العملية سوائل كحولية ومياه مستعملة( .)60وحيث
أن هذه العملية حتدث يف ضغط جوي منخفض ،تعتَربإمكانية تكوين ثنائي البنزوبارادايوكسني متعدد الكلور
وثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور حمدودة( .)61وال يصدر عن هذا أية رماد.

ُّ
غسل الغازات اخلارجة من املفاعل إلزالة املياه واحلرارة
 -239التحكم فياإلطالقات و املعاةة الالحقة :ت َ
()62
واألمحاك وثاين أكسيد الكربون  .وسيحتاج األمر إىل ختلّص من خملّفات الغسيل وجسيماته الدقيقة بعيداً
عن املوقع( .)63وينبغي أن تكون املخلّفات الصلبة النامجة عن مدخالت نفايات صلبة مناسبة للتخلُّص منها يف
مدافن للقمامة(.)64
 -240االحتياجات من الطاقة:من املمكن يوفِّر امليثان املنتَج أثناء عملية االختزال الكيميائي يف املرحلة الغازية
معظم االحتياجات من الوقود( .)65وقد أبلِغ عن أن االحتياجات من الكهرباء ترتاوح بني  96كيلوواط يف
امللوثات العضوية الصافية
الساعة للطن الواحد من الرتبة املعا َةة إىل زهاء  900كيلوواط يف الساعة للطن من ّ
املعا َةة(.)66
 -241االحتياجات من املواد :هناك حاجة إىل إمدادات من اهليدروجني ،على األقل خالل مرحلة
ااالنطالق .وقد أبلِغ عن أنه ميكن استخدام امليثان املنتَج خالل العملية لكي ِّ
يشكل ما يكفي من اهليدروجني

__________

()58
()59
()60
()61
()62
()63
()64
()65
.2002
()66

انظر .CMPS&F – Environment Australia, 1997; Kümmling et al., 2001; UNEP, 2001; UNEP, 2004a
انظر .CMPS&F – Environment Australia, 1997
انظر .UNEP, 2004b and Vijgen, 2002
انظر .CMPS&F – Environment Australia, 1997 and Rahuman et al., 2000
انظر .Kümmling et al., 2001; CMPS&F – Environment Australia, 1997 and Rahuman et al., 2000
انظر .Rahuman et.al, 2000 and Vijgen, 2002
انظر برنامج األمم املتحدة للبيئة2004 ،ب.
انظرر CMPS&F – Environment Australia, 1997; Rahuman et al., 2000; UNEP, 2001; UNEP, 2004b and Vijgen,
.CMPS&F – Environment Australia, 1997
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لتشغيل العملية بعد ذلك( .)67بيد أن وحدة إنتاج اهليدروجني ابتليت مبشاكل تتعلّق باملوثوقيةيف املاضي(.)68
ومن بني املواد األخرى املطلوبة مادة كاوية من أجل الغسيل احلمضي(.)69
 -242إمكانية النقل :هذه العملية متوافرةيف تشكيالت ثابتة وقابلة للنقل(.)70
 -243الصحة والسالمة :يتطلّب استخدام اهليدروجني حتت ضغط وجود ضوابط ومحاية مناسبة لكفالة عدم
وتبني خربة التشغيل املكتسبة حىت اآلن أنه ميكن االضطالع
تكون خالئط اهلواء واهليدروجني
املتفجرة(ِّ .)71
ُّ
ّ
)
72
(
بالعملية بأمان  .وتعالِج عملية االختزال الكيميائي يف املرحلة الغازية محأة اجملارير بتحويل النفاية إىل مياه
نظيفة وإىل غاز ميثان غين باهليدروجني النظيف بينما يتم من الناحية الكيميائية تدمي مجيع الكائنات
املمرضةواملستحضرات الصيدلية ،واستعادة الفوسفور .وال توجد يف العملية انبعاثات شاردة من امليثان.
 -244السعة :تعتمد قدرة العملية على قدرات ثالث وحدات معا َةة سابقةالتالية على النحو املبني أدناه:
(أ) أجهزةاملعاةة املتقطّعة لالختزال احلراري هلا قدرة تصل حىت  100طن من اةوامد شهرياً أو
حىت أربعة لرتات يف الدقيقة من السوائل؛ وميكن استخدام جهازين منه بالتوازي ملضاعفة القدرة؛
(ب) مفاعالت حلقية القاع هلا قدرة تصل حىت 5 000طن من الرتبة والرواسب شهرياً ،رغم أن
وحدة ما قبل املعاةة ال تزال يف مرحلة التطوير؛
(ج) أجهزةالتسخني املسبق للنفايات السائلة تبلغ قدرهتا ثالثة لرتات يف الدقيقة (برنامج األمم
املتحدة للبيئة2004 ،أوفيجني .)2002
 -245القضايا العملية األخرى :تبني أن امل ِّلوثات مثل الكربيت والزرنيخ كانت تثبِّط املعاةة يف مراحل التطوير
من قبل ،رغم أنه من غي الواضح ما إن كانت هذه املشكلة ال تزال قائمة(.)73
 -246حالة االستغالل التجاري :مت تشغيل منشآت عملية (االختزال الكيميائي يف املرحلة الغازية) من احلجم
التجاري يف كندا وأسرتاليا .وعمل املرفق الصناعي املنشأ لالختزال الكيميائي يف املرحلة الغازية يف أسرتاليا لفرتة
تزيد عن مخس سنوات حىت عام  .)74(2000وتوجد يف الواليات املتحدة خطة لبناء مرفق لالختزال الكيميائي
يف املرحلة الغازية تعمل بالديزل االصطناعي يف مقاطعة فاكوير ،فرجينيا بطاقة معاةة تبلغ  200طن.

__________

()67
()68
()69
()70
()71
()72
()73
()74
.2002
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انظر
انظر .CMPS&F – Environment Australia, 1997
انظر برنامج األمم املتحدة للبيئة2004 ،أ.
انظر برنامج األمم املتحدة للبيئة2001 ،؛ برنامج األمم املتحدة للبيئة2004 ،أ وفيجني.2002 ،
انظر .CMPS&F – Environment Australia, 1997
انظر  CMPS&F – Environment Australia, 1997وبرنامج األمم املتحدة للبيئة2004 ،أ.
انظر .CMPS&F – Environment Australia, 1997
انظرر CMPS&F – Environment Australia, 1997; Kümmling et al., 2001; Ray, 2001; UNEP, 2004b and Vijgen,
CMPS&F – Environment Australia, 1997; Rahuman et al., 2000; UNEP, 2004a; and Vijgen, 2002

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

(ز) ترميد النفايات الخطرة

()75

ِ
امللوثات
-247وصف العملية :النفايات :يستخدم ترميد النفايات اخلطرة االحرتاق باللهب احملكوم ملعاةة ّ
تستخدم يف العادة للمعاةة اليت تنطوي على تسخني إىل درجة
دوارة ،وهي عملية
َ
العضوية وخاصة يف القمائن ال ّ
حرارة أكرب من  850درجة مئوية ،إذا كانت النفاية حتتوي على أكثر من  1يف املائة مواد عضوية مهلجنة ،يف
شكل كلور بدرجة حرارة أعلى من  1100درجة مئوية مع فرتة سكون تزيد علىثانيتني يف ظروف تضمن املزج
الدوارة ،واألفران الثابتة
املالئم .وتتوافر حمارق النفايات املخصصة لعدد من التصميمات ،وتشمل حمارق القمينة ّ
اجملمعة خفيفة الوزن أيضاً للرتميد املشرتك
(للسوائل فقط) ،وت َ
ستخدم الغالّيات العالية الكفاءة والقمائن ّ
للنفايات اخلطرة.
 -248وينبغي استخدام التوجيهات بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية اليت أعدهتا اتفاقية
استكهومل فيما خيص املادة  5واملرفق جيم فيما يتعلق مبحرقة النفايات وتطبيق التوجيهات على التكنولوجيا
(اليونيب.)2007 ،
 -249الفعالية :ابلِغ عن فعاليةإزالة بالتدمي تزيد عن نسبة  99.9999يف املائة بالنسبة ملعاةة مركبات

الفينيل مخاسي الكلور ومركبات ثنائي بنزو بارادايوكسني متعدد الكلور ومركبات ثنائي بنزو فلوران متعدد الكلور
والكلوردان وسداسي كلور البنزين( .)76وقد أبلغ عن فعاليةتدمي تزيد عن  99.999وفعاليةتدمي باإلزالة تزيد
على 99.9999يف املائة بالنسبة لأللدرين واإلندرينوسداسي كلور اهلكسان احللقي والر دي .دي .يت .وحامض
السلفونيك البيفلوروكتاين (وزارة البيئة يف اليابان 2004 ،و 2013ب) .وأبلغ عن فعالية تدمي وفعالية تدمي
باإلزالة بالنسبة للنفتالينات املتعددة الكلورة بلغت  99.9974و 99.9995يف املائة على التوايل (ياماموتو
وآخرون .)2016 ،وتبلغ درجة الرتميد املتطورة مبعدالت تدمي تزيد على  99.9يف املائة بالنسبة للبيتادايني
السداسي الكلور والفينول مخاسي الكلور ،وما بني  99.32و 99.96يف املائة بالنسبة للنفتالينات املتعددة
الكلورة (وكالة البيئة االحتادية يف أملانيا.)2015 ،
 -250أنواع النفايات:تعتَرب أماكن ترميد النفايات اخلطرة قادرة على معاةة مجيع النفايات املكونة من امللوثات
العضوية الثابتة أو احملتوية عليها أو امللوثة هبا ،اليونيب 2002أ) .وميكن تصميم أماكن الرتميد لتقبُّل النفايات
بأي تركيز أو بأي شكل مادي ،أي غازات ،وسوائل ،وجوامد ،ومحأة ،وطني سائل(.)77
 -251املعاةةالسابقة :قد تشمل احتياجات املعاةةالسابقة ،حبسب شكل التصميم،اخللط ،وإنقاص حجم
النفايات(.)78

__________

( )75ميكر ررن االطر ررالع علر ررى معلومر ررات إضر ررافية مر ررن الوكالر ررة الدامنركير ررة حلماير ررة البيئر ررة2004 ،؛

Remediation

Federal

Technologies Roundtable (FRTR), 2002; Rahuman et al., 2000; UNEP, 1995c; UNEP, 1998b; UNEP, 2001 and United

 ، States Army Corps of Engineers, 2003إضرافة إىل ذلرك ،تتراح معلومرات عرن أفضرل التقنيرات املتاحرة وأفضرل املمارسرات
البيئية فيما خيص ترميد النفايات اخلطرة من برنامج البيئة.2015 ،
( )76انظر .FRTR, 2002; Rahuman et al., 2000; UNEP, 1998b and UNEP, 2001
( )77انظر برنامج البيئة1995 ،ب.
( )78انظر برنامج البيئة1995 ،ب؛ وبرنامج البيئة1998 ،ب؛ وبرنامج البيئة2004 ،ب.
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 - 252فيما يتعلق بنفايات رغوة البوليسرتين (املشكل بالتمديد واملشكل باالنبثاق) احملتوية على الدوديكان
احللقي السداسي الربوم ،ميكن استعمال سلسلة من اخلطوات لفصل هذه املادة من البوليسرتين وبالتايل تدمي
الدوديكان احللقي السداسي الربوم يف حمارق ترميد النفايات اخلطرة .وتشمل عمليات املعاةة السابقة ذات
الصلة بتخفيض املقدار وانقاص احلجم ،والذوبان والرتسيب والتقطي( .)79وبالنسبة للبوليسرتين املشكل باالنبثاق
احملتوي على الدوديكان احللقي السداسي الربوم والذي رمبا حيتوي أيضاً على مواد مستنفدة لألوزون واخلاضعة
للرقابة مبوجب بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون( ،)80ينبغي أخذ تدابي ملنع انطالق مادة
مستنفدة لألوزون يف البيئة أثناء عمليات املعاةة السابقة هذه.
 -253االنبعاثات واملخلّفات :تشمل االنبعاثات أول أكسيد الكربون ،وثاين أكسيد الكربون ،وسداسي كلور
البنزين ،وفلوريد اهليدروجني ،وجسيمات ،ومرّكبات ثنائي بنزوبارادايوكسني متعدد الكلور وثنائي بنزو فيوران
ِ
تستخدم أفضل
متعدد الكلور وثنائي الفينيل متعدد الكلور ومعادن ثقيلة وخبار املاء( .)81وقد عملت احملارق اليت
تكون مركبات ثنائي
التقنيات املتاحة ،ومن بينها
ّ
املصممة واملعدة لدرجات حرارة مرتفعة ملنع إعادة ّ
بنزوبارادايوكسني متعدد الكلور وثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور وإلزالتهما (مثالًباستخدام مرشِّحات الكربون
املنشط) ،على خفض االنبعاثات من ثنائي بنزوبارادايوكسني املتعدد الكلور وثنائي بنزوفيوران متعدد الكلور يف
اهلواء وصرفها يف املياه( .)82وتوجد هذه املرّكبات يف املخلفات أساساً يف الرماد املتطاير ،وامللح ،وإىل ٍ
حد ما ،يف
رماد القاع ومحأة مياه الغسيل .مستويات مركبات ثنائي بنزوبارادايوكسني متعدد الكلور وثنائي بنزوفيوران متعدد
الكلور يف الرماد املتطاير من أجهزة ترميد النفايات اخلطرة يف نطاق من  0.0002إىل  124.5نانو غرام
مكافئ مسية/غ(.)83
 -254التحكم يف اإلطالقات و املعاةة الالحقة :قد حتتاج غازات العمليات الصناعيةإىل معاةة إلزالة كلوريد
تكون امللوثات العضوية الثابتة املنتجة عن غي قصد وإزالتها (أكاسيد الكربيت
اهليدروجني واةسيمات ومنع ُّ
امللوثات الدقيقة العضوية مثل اهليدروكربونات العطرية املتعددة احللقات ،ومثل أول
والنيرتوجني ،واملعادن الثقيلة و ّ
أكسيد الكربون ،وجيري استخدامها كمؤشر لفعاليةاالحرتاق) .وميكن إجناز ذلك من خالل توليفة من أنواع
الفرازات املخروطية املتعددة ،واملر ّشحات اإللكرتوستاتية،
الفرازات املخروطية ،و ّ
املعاةات الالحقة ،مبا يف ذلك ّ
وطبقات الرتشيح الساكنة ،وأجهزة الغسيل ،واالختزال االنتقائي احل ّفاز ،وأجهزة التربيد السريع ،وامتزاز

__________

(.http://polystyreneloop.org/ )79
(http://ozone.unep.org/en/treaties-and-decisions/montreal-protocol-substances-deplete-ozone- )80
layer

( )81انظر برنامج البيئة1995 ،ب ،وبرنامج البيئة1998 ،؛ وبرنامج البيئة2004 ،ب.
( )82برنامج البيئة.2001 ،
(Petrlik, J. and R. Ryder (2005). After Incineration: The Toxic Ash )83
http://ipen.org/sites/default/files/documents/ipen_incineration_ash-en.pdf.

at:

;BiPRO GmbH, 2005
Available

Problem.

Prague, Manchaster, IPEN Dioxin, PCBs and Waste Working Group, Arnika Association: 59.; Cobo,
M., A. Gálvez, J. Conesa and C. Montes de Correa (2009). "Characterization of fly ash from a

.hazardous waste incinerator in Medellin, Colombia." Journal of Hazardous Materials 168: 1223-1232
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الكربون( .)84وقد حيتاج األمر إىل التخلُّص من رماد القاع والرماد املتطاير ،حبسب خواصهما ،يف مواقع طمر
اجملهزة خصيصاً أو يف ختزين دائم يف مناجم وتكوينات حتت األرك(.)85
النفايات ّ

 -255االحتياجات من الطاقة :تعتمد كمية وقود االحرتاق املطلوبة على القيمة السعرية للنفايات وتركيبتها
وكذلك على التكنولوجيات املستخدمة يف معاةة غازات املداخن.
 -256االحتياجات من املواد :تشمل االحتياجات من املواد مياهاً للتربيد واةي أو مادة أخرى مناسبة إلزالة
وملوثاتأخرىمثل الكربون النشط.
الغازات احلمضية ِّ
 -257إمكانية النقل :أماكن ترميد النفايات اخلطرة متوافرةيف وحدات متنقلة وثابتة على ٍ
حد سواء.

 -258الصحة والسالمة :تشمل خماطر الصحة والسالمة تلك املتصلة ببعمليات بدرجات حرارة مرتفعة(.)86
 -259السعة :ميكن ألماكن ترميد النفايات اخلطرة أن تعالِج ما بني  30 000و 100 000طن من
النفايات سنوياً(.)87
 -260القضايا العملية األخرى :ال يوجد ما يذكر يف الوقت احلايل.
 -261حالة االستغالل التجاري :يوجد تاريخ طويل من اخلربة املتعلقة مبحارق النفايات اخلطرة(.)88
(ح) قوس البالزما

()89

 -262وصف العملية :حت َقن النفاية ،يف شكل سائل أو غاز ،مباشرة يف البالزما وبسرعة (أقل من م/ثانية)
وحتدث سخونة تصل إىل حوايل  3 100درجة مئوية ،وتتحلّل باحلرارة العالية لفرتة  20م/ثانية يف غرفة التفاعل
األولية .وحيدث
املربد باملاء (أنبوب التطاير) .وتعمل درجة احلرارة املرتفعة على حتلّل املرّكبات إىل أيوناهتا ّ
وذراهتا ّ
االحتاد ثانية يف منطقة أبرد فيغرفة التفاعل ،ويعقب ذلك تربيد سريع يسفر عنه تكوين جزيئات بسيطة(.)90
وحيتاج نظام (البالزما) إىل جهاز ختفيض أكاسيد النيرتوجني ،نظراً ألن كميات كبية من أكسيد النيرتوجني تنتج
من هليب الدرجة العالية.
 -263وينبغي استخدام التوجيهات بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية اليت أعدهتا اتفاقية
استكهومل خبصوص املادة  5واملرفق جيم وتطبيقها على هذه التكنولوجيا ،اليونيب.)2007 ،
 -264الفعالية :حققت االختبارات على مستوى منضدة التشغيل باستخدام الزيوت احملتوية على  60يف املائة
من ثنائي الفينيل املتعدد الكلور فعالياتإزالة بالتدمي ترتاوح بني  99.9999إىل  99.999999يف املائة(.)91
__________

( )84برنامج البيئة2004 ،ب.
( )85انظر سالح املهندسني التابع ةيش الواليات املتحدة.2003 ،
( )86املرجع نفسه.
( )87انظر برنامج البيئة2004 ،ج.
( )88انظر برنامج البيئة.2001 ،
( )89توجد معلومات إضافية متوافرة من CMPS&F – Environment Australia, 1997; Costner et al., 1998; Rahuman et al.,
.2000; Ray, 2001; UNEP, 1998b; UNEP, 2000b; UNEP, 2001 and UNEP, 2004b
( )90انظر .CMPS&F – Environment Australia, 1997
( )91انظر .Rahuman et al., 2000 and UNEP, 2004a
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امللوثات العضوية
وميكن أيضاً إجناز فعاليةتدمي بنسبة  99.9999يف املائة بالنسبة ملعظم مبيدات اآلفات من ّ
الثابتة مبا يف ذلك الكلوردان ،والكلورديكون ،والر دي .دي .يت .واإلندوسلفان ،وسباعي الكلور.
 -265أنواع النفايات :استخدم مرفق نظام قوس البالزما ملعاةة جمموعة عريضة من مركبات ثنائي الفينيل
املتعدد الكلور وامللوثات العضوية الثابتة يف مبيدات اآلفاتواهلالونات ومركبات اهليدروكربون الكلورية فلورية .وجيب
املتعني معاةتها من السوائل أو الغازات أو اةوامد إن كانت يف شكل محأة دقيقة ميكن
أن تكون أنواع النفايات ّ
احملرك بدون معاةة
ضخها .وال ميكن معاةة سوائل لزجة جداً أو محأة أمسك من  30إىل  40من وزن زيت ِّ
ّ
()92
سابقة .وال ميكن معاةة النفايات الصلبة األخرى ما مل يتم االضطالع بشكل ما بعمليةما قبل املعاةة .
 -266املعاةةالسابقة :املعاةةالسابقة غيمطلوبة بالنسبة ملعظم السوائل .وميكن معاةة جوامد من قبيل أنواع
النضاحلراري أو االستخراج باملذيبات(.)93
الرتبة امللوثة واملكثّفات و ِّ
احملوالت معاةة سابقة باستخدام ّ

تتكون من األرجون وثاين أكسيد الكربون وخبار
 -267االنبعاثات واملخلّفات :تشمل االنبعاثات غازات ّ
املاء .وتشمل املخلّفات حملوالً مائياً من أمالح الصوديوم غي العضوي ،مثل كلوريد الصوديوم وبيكربونات
الصوديوم وفلوريد الصوديوم .ومت الكشف عن وجود آثار لثنائي بنزوبارادايوكسني متعدد الكلور وثنائي بنزوفيوران
متعدد الكلور يف غاز النفايات السائلة الناجم عن أجهزةقوس البالزما .وهذه اآلثار وِجدت برتكيز أقل من
 0.01نانوغرام من مكافئ ال ُّسمية/مرت مكعب .أما ترُّكزات امللوثات العضوية الثابتة يف املخلفات الصلبة فغي
معروفة(.)94

ُّ
التحكم فياالنبعاثات واملعاةة الالحقة :تتوافرمعلومات قليلة يف الوقت الراهن عن االحتياجات من
-268
املعاةة الالحقة.
 -269االحتياجات من الطاقة :حتتاج وحدة جهازقوس البالزما قوهتا  150كيلوواط إىل 000 3-1 000
كيلوواط من الكهرباء يف الساعة لكل طن من النفايات تتم معاةته(.)95
 -270االحتياجات من املواد :تتوافرمعلومات قليلة يف الوقت الراهن عن االحتياجات من املواد .بيد أنه
لوحأ أن هذه العملية حتتاج إىل غاز األرجون وغاز األوكسيجني ومادة كاوية ومياه تربيد(.)96
 -271إمكانية النقل :تتوافر أجهزةقوس البالزما يف وحدات قابلة للنقل ووحدات ثابتة(.)97
 -272الصحة والسالمة :نظراً ألن عملية جهازقوس البالزما هلا خمزون منخفض من النفايات ،هناك خطر
قليل مصاحب إلطالق النفايات املعا َةة جزئياً يف أعقاب فشل العملية(.)98ويتوافريف الوقت الراهن قليل من
املعلومات اإلضافية بشأن الصحة والسالمة.
__________

()92
()93
()94
()95
()96
()97
()98
66

انظر .CMPS&F – Environment Australia, 1997 and UNEP, 2004b
املرجع نفسه.
املرجع نفسه .92
انظر .CMPS&F – Environment Australia, 1997
انظر .CMPS&F – Environment Australia, 1997 and UNEP, 2004a
انظر .UNEP, 2004a
انظر .CMPS&F – Environment Australia, 1997 and UNEP, 2004a

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

 -273السعة :تستطيع وحدة جهازقوس البالزما بقوة  150كيلوواط أن تعالِج  3-1أطنان من املياه
يومياً(.)99
 -274القضايا العملية األخرى :جيدر بالذكر أن املعادن أو املرّكبات املماثلة للمعادن (مثل الزرنيخ) قد
تتداخل مع املواد احل ّفازة أو تتسبب يف حدوث مشاكل فيالتخلُّص من املخلفات .وعلى سبيل املثال ،تسببتمواد
صدر من جزر احمليط اهلادئ للتخلُّص منها يف أسرتاليا
الزرنيخ املوجودة يف نفايات مبيدات اآلفات واليت ت َ
باستخدام عملية جهازقوس البالزما باستخدام عملية جهاز قوس البالزما يف حدوث مشاكل.
 -275حالة االستغالل التجاري :تديرشركة تكنولوجيات التحلّل بالتحفيز القاعدي مرفقيبالزما يف أسرتاليا،
امللوثات العضوية الثابتة األخرى يف ملبورن ملعاةة
إحدامها يف برزبان ملرّكبات ثنائي الفينيل املتعددة الكلور و ّ
املرّكبات الكربونية الكلورية فلورية واهلالونات .كما تدير شركةتكنولوجيات التحلّل بالتحفيز القاعدي أيضاً مرفقاً
امللوثات العضوية الثابتة املنخفضة
للتحلّل بالتحفيز القاعدي من أجل مرّكبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور و ّ
امللوثة.
املستوى ،ولديها أيضاً جهازادمصاص حراري ملعاةة اةوامد ّ

(ط) طريقة التحلل بالصهر في فرن البالزما

 -276طريقة التحلّل بالصهر يف فرن البالزما :هي طريقة حرارية لتدمي النفايات الصلبة احملتوية على مرّكبات
امللوثة هبا .وتتم تعبئة النفايات الصلبة احملتوية على هذه املركبات أو امللوثة هبا يف
ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو ّ
حاويات ،مثل الرباميل أو األسطال دون تفتيت أو تفكيك .ويف فرن البالزما ،تولّد شعلة البالزما هواءً غازياً
متأيّناً بالبالزما عايل احلرارة ،لكي تستمر حرارة الفرن بصهر النفايات مع احلاوية ذاهتا .فاملواد العضوية مجيعها،
مبا فيها مرّكبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ،تتحلّل إىل ثاين أكسيد الكربون وماء وكلوريد اهليدروجني يف
ظروف احلرارة العالية يف فرن البالزما واملواد غي العضوية ،مبا يف ذلك املعادن ،وتتأكسد وتصبح نوعاً من اخلبث
املنصهر .وتتجاوز درجات حرارة فرن البالزما  1 400درجة مئوية (تاغاشيا وآخرون.)2006 ،
 -277الفعالية :يف اليابان ،جرى اختبار مرفق رائد للتحلّل بالصهر يف فرن بالزما ملعاةة مرّكبات ثنائي الفينيل
متعدد الكلور يف سنة  .2006وأظهرت النتيجة فعاليات تدمي ترتاوح من -99.9999454
 99.9999997يف املائة وفعاليات تدمي باإلزالة ترتاوح من  99.9999763إىل  99.9999998يف املائة
(تاغاشيا وآخرون.)2006 ،
 -278أنواع النفايات :يف مرافق النطاق التجاري يف اليابان ،ميكن باستخدام طريقة التحلّل بالصهر يف فرن
امللوثات
البالزما معاةة مرّكبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور مثل املصابيح الفلورية واحلمأة والورق خايل الكربون و ِّ
الفرعية (جيسكو2009 ،أ).
 -279املعاةة السابقة:يستخدم مرفق ياباين على النطاق التجاري حاويات مثل الرباميل واألسطال يتم فيها
مزج النفايات امللوثة مبرّكبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور مع عوامل متح ّكمة يف قاعدية احلامض مثل احلجر
اةيي ورمل السليكا ،حسب احلاجة ،مث يدفع إىل فرن البالزما (جيسكو.)2009 ،
 -280االنبعاثات واملخلّفات :يستطيع مرفق جيسكو للمعاةة بالصهر يف فرن البالزما أن يتقيّد مبستويات
االنبعاثات اهلوائية اةوية أدىن من  0.1نانوغرام مكافئ مسّي/مرت مكعب (جيسكو .)2009 ،وبلغت
__________

( )99املرجع نفسه.
67

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

مستويات االنبعاثات اهلوائية للدايوكسينات  0.068-0.000043نانوغرام مكافئ مسّي/مرت مكعب يف مرفق
ُّ
التحكم يف مستويات
رائد (تاغاشيا وآخرون .)2006 ،وإىل جانب استخدام جهاز معاةة غازية معززة ،ميكن
انبعاثات الدايوكسينات يف حدود  0.001-0.00001نانوغرام مكافئ مسّي/مرت مكعب.
ُّ
ُّ
تلوث غاز العادم مر ّشحات
 -281اإلطالقات والتحكم واملعاةة الالحقة :يف اليابان ،تعمل مبثابة حتكم يف ّ
بأكياس من مرحلتني باستخدام اةي وكربون منشط مسحوق باحلقن بغاز النشادر وتزيل أكاسيد النيرتوجني،
املنشط يف املرحلة النهائية (تاغاشيا وآخرون.)2006 ،
ويتم تركيب الكربون ّ
 -282االحتياجات من املواد :يذ َكر أن طريقة التحلّل بالصهر يف فرن البالزما تتطلّب إمدادات من اةي
املنشط املسحوق (تاغاشيا وآخرون .)2006 ،ولتحسني سيولة اخلبث املصهور يلزم أيضاً عوامل
والكربون ّ
ُّ
للتحكم يف قاعدية احلامض مثل رمل السليكا أو احلجر اةيي.
 -283إمكانية النقل :توجد طريقة التحلّل بالصهر يف فرن البالزما فقط يف وحدات ثابتة (جيكو2009 ،أ).
 -284السعة :يف اليابان ،ثبت أن مرفقي جيسكو للمعاةة بالصهر يف فرن البالزما العاملني هناك ،قادران
على معاةة  10.4أطنان و  12.2أطنان يف اليوم من النفايات امللوثة ملركبات ثنائي الفينيل املتعدد الكلور،
على التوايل (جيسكو2009 ،أ ،جيسكو.)2013 ،
 - 285حالة االستغالل التجاري :يف اليابان ،استخدم مرفق معاةة الصهر بالبالزما يف جيسكو ،يف
كيتاكيوشو ،املعاةة بتكنولوجيا اإلدارة الداسرة ملعاةة  10.4أطنان من نفاية الفينول مخاسي الكلور يومياً على
نطاق جتاري منذ متوز/يوليه ( 2009جيسكو2009 ،أ)؛ ونفس املرفق يف هوكايدو يتمتع بطاقة إنتاجية ملعاةة
 12.2أطنان من الفينيل مخاسي الكلور يومياً ،ومن املتوقع أن يبدأ العمليات التجارية يف خريف 2013
(جيسكو.)2013 ،
 -286معلومات إضافية :انظر املوقع الشبكي التايل لالطالع على مزيد من املعلومات
.http://www.jesconet.co.jp/eg/pdf/plasma.pdf
(ي)

أكسدة الماء فوق الحرجة  SCWOوأكسدة الماء دون الحرجة

()100

 -287وصف العملية :تعمل عملية أكسدة املاء فوق احلرجة ودون احلرجة على معاةة النفايات يف داخل
نظام مغلق باستخدام عنصر مؤ ِ
كسد (مثل األكسجني ،وفوق أكسيد اهليدروجني ،والنرتيت ،والنرتات ،إىل
آخره) يف املاء عند درجات حرارة وضغط أعلى من النقطة احلرجة للماء ( 374درجة مئوية وضغط جوي
 ،)218ويف الظروف دون احلرجة ( 370درجة مئوية و 262ضغط جوي) .ويف هذه الظروف ،تصبح املواد
العضوية قابلة للذوبان يف املاء بدرجة كبية وتتأكسد إلنتاج ثاين أكسيد الكربون ،واملاء ،واألمحاك أو األمالح
غي العضوية.
 -288الفعالية :أبلِغ عن فعاليةتدمي تزيد عن  99.999يف املائة وفعاليةإزالة بالتدمي تزيد عن 99.9999
يف املائة بالنسبة للكلوردان والر دي .دي .يت .وسداسي كلور البنزين ألكسدة املاء فوق احلرجة (وزارة البيئة،

__________

( )100توجرد معلومرات متروافرة مرن

CMPS&F – Environment Australia, 1997; Costner et al., 1998; Rahuman et al., 2000; Ray,

.2001; UNEP, 1998b; UNEP, 2000b; UNEP, 2001 and UNEP, 2004a
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اليابان .)2004 ،كما أبلغ عن فعالياتتدمي تزيد عن  99.999999يف املائة وقوة إزالة بالتدمي تزيد عن
 99.9999999ألكسدة املاء دون احلرجة (وزارة البيئة ،اليابان .)2004 ،كما ثبت عملياً وجود فعاليةاإلزالة
بالتدمي بدرجة تصل إىل  99.9999يف املائة بالنسبة ملركبات ثنائي بنزوبارادايوكسني متعددة الكلور يف
اختبارات منضدة التشغيل( .)101وأثبتت أكسدة املاء فوق احلرجة فعالية يف معاةة املواد الكيميائية املكلورة
السامة مثل مرّكبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ومبيدات اآلفات ومثبّطات اللهب( .مارون ،هونغ.)2007 ،
وعموماً ،تكونألكسدة املاء فوق احلرجة فعالية تدمي أعلى من  99.99يف املاء جملموعة عريضة من املرّكبات
العضوية (مارون وهونغ.)2007 ،
امللوثات
 -289أنواع النفايات :يعتَر َقد أنه ميكن تطبيق هذه العملية (أكسدة املاء فوق احلرجة) على مجيع ِّ
العضوية الثابتة(.)102وتشمل أنواع النفايات اليت ميكن تطبيقها عليها النفايات املائية ،والزيوت ،واملذيبات،
واةوامد ذات األقطار اليت تقل عن  200ميكرومرت .واحملتوى العضوي للنفايات حمدود مبا يقل عن  20يف املائة
حسب الوزن(.)103
يتعني ختفيف النفايات املرّكزة قبل املعاةة بأكسدة املاء فوق احلرجة من أجل تقليل
 -290ما قبل املعاةة :قد ّ
فيتعني تقليل قطرها إىل أقل
احملتوى العضوي إىل أقل من  20يف املائة .وإذا ما كانت مثة نفايات صلبة موجودةّ ،
من  200ميكرومرت .وتشمل خيارات املعاةة األخرى إضافة وقود إىل النفايات ذات الرتكيز املنخفض واملشاركة
يف معاةة النفايات السائلة واملرّكزة ،بنزع جزئي للماء من احلمأة ومواد أخرى .وبالنسبة ألكسدة املاء دون
احلرجة ،ال يلزم ختفيف تركيز النفايات.
 -291االنبعاثات واملخلّفات:يف إطار ظروف التشغيل أعلى قليالً من الظروف احلرجة يف نطاق  500درجة
  650درجة مئوية و  25ميغاباسكال مع فرتات سكون للمفاعل تقل عن دقيقة واحدة من أجل التدميالكامل .ويف هذه الظروف ،ال يتش ّكل يف أكسدة املاء فوق احلرجة ثنائي بنزوبارادايوكسني متعدد الكلور وثنائي
وتبني أثناء
بنزوفيوران متعدد الكلور وأكسيد النيرتوجني والنواتج الفرعية األخرى ذات الس ّمية (مارونّ .)2013 ،
تدمي مرّكبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور على نطاق املخترب ،أن تكنولوجيا أكسدة املاء فوق احلرجة لديها
القدرة على تكوين تركيزات عالية من ثنائي بنزوفيوران متعدد الكلور أثناء حتلل ثنائي الفينيل متعدد الكلور يف
التجارب أقل من  450درجة مئوية (ويرب .)2004 ،وقد أبلغ عن انبعاثات ال حتتوي على غازات أكاسيد
النيرتوجني أو غازات محضية مثل كلوريد اهليدروجني أو أكاسيد الكربيت ،وأن خملفات العملية تتكون من املاء
واةوامد إذا كانت النفاية حتتوي على أمالح غي عضوية أو مركبات عضوية مع اهلالوجينات أو الكربيت أو
(.)104
املدمرة(.)105
الفوسفور  .وقد أبلِغ عن معلومات حمدودة بشأن الرتّكزات احملتملة للمواد الكيميائية غي ِّ
والعملية مصممة أيضاً حبيث ميكن مجع االنبعاثات واملخلفات من أجل إعادة معاةتها إن احتاج األمر(.)106
__________

( )101انظر .CMPS&F – Environment Australia, 1997; Rahuman et al., 2000 and Vijgen, 2002
( )102انظر .UNEP, 2004a
( )103انظر .CMPS&F – Environment Australia, 1997; Rahuman et al., 2000 and Vijgen, 2002
( )104انظر .CMPS&F – Environment Australia, 1997
( )105انظر .CMPS&F – Environment Australia, 1997 and UNEP, 2004a
( )106انظر .UNEP, 2004a
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 -292التحكم يف اإلطالقاتواملعاةة الالحقة :ال توجد معلومات حمددة متوافرةيف الوقت الراهن بشأن
االحتياجات من املعاةة الالحقة.
 -293االحتياجات من الطاقة :يتوقّع أن تكون االحتياجات من الطاقة مرتفعة نسبياً بسبب اةمع بني
يوجد مستوى مرتفع من اهليدروكربونات يف التلقيم ،لن
درجات احلرارة والضغط املرتفع .بيد أنه ي َ
زعم بأنه طاملاً َ
تكون هناك حاجة إىل مدخالت طاقة لتسخني التلقيملبلوغ درجات حرارة فائقة احلرج(.)107
تكون أوعيةالتفاعل يف عملية أكسدة املاء فوق احلرجة وأكسدة املاء
 -294االحتياجات من املواد :جيب أن ت ّ
()108
املهلجنة  .وميكن أن يكون تآكل
دون احلرجة من مواد قادرة على مقاومة التآكل الذي تسببه األيونات
َ
املواد حاداً عند درجات احلرارة والضغط املستخدمة يف العملية ويف أكسدة املاء دون احلرجة .ويف املاضي ،اقرتح
استخدام سبائك من التيتانيوم ملعاةة هذه املشكلة .ويزعم الباعة يف الوقت الراهن أهنم تغلّبوا على هذه املشكلة
من خالل استخدام مواد وتصميمات هندسية متقدمة(.)109
ستخدم وحداتعملية أكسدة املاء فوق احلرجة وأكسدة املاء دون احلرجة يف الوقت
 -295إمكانية النقل :ت َ
الراهن يف شكل ثابت ،ولكن يعتقد أنه من املمكن نقلها(.)110
املستخدمة يف هذه العملية احتياطات
 -296الصحة والسالمة :تتطلّب درجات احلرارة والضغط املرتفعة
َ
سالمة خاصة(.)111
 -297السعة :تستطيع وحدات البيان العملي لعملية أكسدة املاء فوق احلرجة أن تعالِج يف الوقت الراهن

 500كغم يف الساعة ،يف حني ميكن تصميم وحدات كاملة النطاق ملعاةة حىت  10000كغم يف الساعة
(مارون.)2013 ،
املعوقة .ويقول
تعرضت التصميمات املب ّكرة ملشاكل املوثوقيةوالتآكلواملشاكِل ِّ
 -298القضايا العملية األخرىّ :
مسؤولو جهات البيع يف الوقت الراهن أهنم عاةوا هذه املشاكل من خالل استخدام تصميمات مفاعل خاصة
ومواد مقاومة للتآكل(.)112
 -299حالة االستغالل التجاري :أنشئ يف سنة  2005يف اليابان مرفق ألكسدة املاء فوق احلرجة بشكل
جتاري كامل النطاق ذو قدرة طنّني ( )2من النفايات يومياً ،وهواآلن قيد التشغيل (جيسكو2009 ،د) .إضافة
إىل ذلك ،متت املوافقة على تطوير كامل لعملية األكسدة باملياه فوق احلرجة واستخدامها يف برنامج بالواليات
املتحدة األمريكية لتدمي األسلحة الكيميائية .وتوجد حمطات ذات نطاق جتاري أيضاً يف فرنسا وكوريا (مارون
وآخرون.)2013 ،

__________

( )107انظر .Rahuman et al., 2000
( )108انظر .Vijgen, 2002
( )109املرجع نفسه.
( )110انظر .UNEP, 2004b and Vijgen, 2004
( )111انظر .CMPS&F – Environment Australia, 1997
( )112املرجع نفسه.
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(ك) إنتاج الفلزات حرارياً وتعدينياً
 -300وصف العملية :ص ِّممت العمليات املبينة أدناه أساساً من أجل اسرتداد احلديد والفلزات غي احلديدية،
مثل األلومنيوم والزنك والرصاص والنيكل ،من تركزات اخلام وكذلك من املواد اخلام الثانوية (مواد التلقيم
ستخدم أيضاً يف بعض احلاالت على أساس جتاري من أجل
والنفايات) .بيد أنه بسبب طبيعة العمليات ،ت َ
امللوث العضوي الثابت من النفايات املناسبة (انظر الفقرة  .)303وميكن االطالع على وصف
تدمي حمتوى ِّ
عام لبعض العمليات التالية يف الوثائق املرجعية ألفضل التقنيات املتاحة األوروبية فيما يتعلّق بالصناعات املعدنية
غي الفلزية (املفوضية األوروبية 2001أ أو 2001ب):
امللوث العضوي الثابت يف النفايات احملتوية على احلديد
(أ) عمليات ذات صلة بتدمي حمتوى ِّ
ِ
شحن من أعلى وير َفّرغ من أسفل) أو فرن
تستخدم أنواعاً معيّنة من فرن الصهر أوالفرن القائم (ذو حوك ي َ
الفلزات) .وتعمل مجيع هذه العمليات يف درجات حرارة خافضة (-1 200
اجملمرة املكشوفة (الستخالص ّ
َ
 1 450درجة مئوية) .ويعمل اخنفاك الضغط اةوي مع درجات احلرارة العالية واخنفاك الضغط على تدمي
مرّكبات ثنائي بنزوبارادايوكسني متعدد الكلور ومرّكبات ثنائي بنزوفيوران متعدد الكلور املوجودة يف النفايات
ِ
جديد.وتستخدم عمليات فرن الصهر والفرن القائم فحم الكوك وكميات
وجتنب عملية الرتكيب االصطناعيمن
توجد انبعاثات
صغية من العوامل اخلافضة األخرى لتخفيض امل َ
دخل احملتوي على احلديد إلىحديد الزهر .وال َ
اجملمرة املكشوفة ،تشحن املادة
مباشرة بغاز العمليات الصناعية حيث أنه ي َ
ستخدم كوقود ثانوي .ويف عملية فرن َ
احملتوية على احلديد يف فرن قائم موقّدبالفحم .وخيتَزل أكسيد احلديد مباشرة إىل حديدصلبمختَرَزل مباشرة.ويف
خطوة ثانية ،ينصهر احلديد املختَزل يف فرن قوس كهربائي إلنتاج حديد الزهر؛
امللوث العضوي الثابت يف النفايات
(ب) وتعرف العمليات اليت تعتَرب ذات صلة بتدمي حمتوى ِّ
الدوارة ”وائلز“ (طريقة استعادة الزنك وبعض املعادن من
احملتوية على فلزات غي حديدية بعملية القمينة ّ
النفايات) وعمليات الصهر بالغسيل باستخدام أفران رأسية أو أفقية .وتتسم هذه العمليات باالختزال وتصل إىل
ِ
وتستخدم التربيد السريع ،وهكذا يتم تدمي مرّكبات ثنائي بنزوبارادايوكسني
درجات حرارة  1 200درجة مئوية
املتعددة الكلور وثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور معتجنُّب عملية الرتكيب الصناعيمن جديد .ويف عملية
تتكون أتربة ومحأة وطبقات مرتسبة على املر ّشحات يف مصانع الصلب حمتوية على الزنك ،يف شكل
”وائلز“ ّ
كريات ،وتنصهر معاً مع وجود عامل اختزال .فعند درجة حرارة  1 200درجة مئوية ،يتطاير الزنك ويتأكسد
ستخدم الفضالت
يتجمع يف وحدة املرشح .ويف عملية فرن الغسيل الرأسي ،ت َ
متحوالً إىل ”أكسيد وائلز“ الذي ّ
ستخدم غبار
احملتوية على النحاس كعامل ح ّفاز وتنصهر عند درجات حرارة  1 200درجة مئوية على األقل .وي َ
املر ّشح إلنتاج الزنك ومرّكبات الزنك .ويف عملية فرن الغسيل األفقي ،يتم حشو املخلّفات احملتوية على الرصاص
وترُّكزات اخلامات باستمرار يف محّام صهر هبمنطقة لألكسدة واالختزال بدرجات حرارة ما بني  1 000و200
ستخدم غاز العمليات الصناعية (تركيز ثاين أكسيد الكربيت أعلى من  10يف املائة) إلنتاج
 1درجة مئوية .وي َ
حامض الكربيتيك بعد االستخالص باحلرارة وإزالة األتربة.ويعاد تدوير األتربة الناجتة من العملية بعد غسل
الكادميوم.
 -301وينبغي استخدام التوجيهات بشأن أفضل التقنيات املتاحة/أفضل املمارسات البيئية اليت وضعتها اتفاقية
استكهومل فيما خيص املادة  5واملرفق جيم فيما يتعلّق بالعمليات احلرارية يف الصناعة التعدينية ،وتطبيق
التوجيهات على هذه التكنولوجيا (اليونيب.)2007 ،
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 -302الفعالية :ال تتوافر كفاءة تدمي وال فعاليةإزالة بالتدمي.
 -303أنواع النفايات :العمليات املبيّنة يف الفقرة  300أعالههي معنية مبعاةة النفايات التالية:

(أ) املخلّفات من عمليات صنع احلديد والصلب مثل أنواع الغبار واألتربة أو احلمأة الناجتة من
ملوثة مبرّكبات ثنائي بنزوبارادايوكسني متعدد الكلور وثنائي بنزو
املعاةة الغازية أو رقائق الدلفنة اليت قد تكون ّ
فيوران متعدد الكلور؛
(ب) غبار وأتربة املرشِّح احملتوية على الزنك من مصانع الصلب ،وأتربة من أجهزةالتنظيف بالغاز
ملصاهر النحاس ،إىل آخره ،وخملّفات النض احملتوية على رصاص نتيجة إنتاج ِ
الف ّلز غي احلديدي الذي قد يكون
َ ّ
ملوثاً مبركبات ثنائي بنزوبارادايوكسني املتعددة الكلور وثنائي بنزو فيوران املتعددة الكلور؛
(ج) معدات النفايات الكهربائية واإللكرتونية اليت قد حتتويعلى إيثرات ثنائي الفينيل احملتوية على
امللوثات العضوية الثابتة(.)Brusselaers and al, 2006
الربوم يف ّ

 -304املعاةة السابقة :تتطلّب املواد احملتوية على احلديد واملعاد تدويرها بعملية فرن صهر تقليدية معاةة
صب النفايات احملتوية على احلديد يف
سابقة يف مرفقتجميع .وبالنسبة لعملية الفرن القائم (فرن  ،)Oxycupجيري ّ
القوالب .وهذه عملية تتمعلى الباردويضاف فيها عنصر ربط وماء لألشياء الناعمة الدقيقة اليت تضغط لتصي
اجملمرة املتعددة
قوالب ،وجتَ ّفف لتصبح صلبة .وبوجه عام ،ليس من الضروري إجراء معاةة سابقة لعملية فرن َ
املكشوفة ،رغم أنه جيب يف بعض احلاالت اخلاصة تكوير اةوامد الناعمة .وهذا يستلزم فقط إضافة املاء
وتكوين كرات يف برميل .وليس من الضروري فيما يتعلّق بالفلزات غي املعدنية إجراء معاةة سابقة خاصة للمواد
بامللوثات العضوية الثابتة.
امللوثة ِّ
ّ

تتكون مرّكبات ثنائي
 -305االنبعاثات واملخلّفات :يف عملية إنتاج احلديد والفلزات غي املعدنية قد ّ
بنزوبارادايوكسني املتعددة الكلور وثنائي بنزوفيوران املتعددة الكلور أثناء العملية أو أثناء املرحلة الالحقة يف
غازمعاةة غاز املداخن .بيد أنه ينبغي ألفضل التقنيات املتاحة أن متنع هذه االنبعاثات أو تقلِّل منها إىل أدىن
امللوثات العضوية
ستخدم العمليات املبيّنة يف الفقرة  300أعاله من أجل تدمي حمتوى ِّ
ح ّد على األقل .وحيثما ت َ
ُّ
للتحكم فياإلطالقات واملعاةة الالحقة (انظر الفقرة
الثابتة يف النفايات ،يتطلّب األمر استخدام تقنيات مالئمة
306أدناه) .وعند استخدام هذه التقنيات ،تكون االنبعاثات اهلوائية ملركبات بنزوبارادايوكسني املتعددة الكلور
ستخدم
سمية/مرت مكعب .وت َ
وثنائي بنزوفيوران املتعددة الكلور من هذه العمليات أقل من  0.1نانوغرام مكافئال ّ
نفايات اخلبث يف كثي من احلاالت ألغراك التشييد .وفيما يتعلّق باملعادن احلديدية ،ميكن أن حتدث انبعاثات
ستخدم املخلفات من
من مرحلةاملعاةةالسابقة يف مرفق جتميع وأيضاً يف النفايات الغازية من فرن الصهر .وت َ
الفلزات غي احلديدية .وباستخدام ّفرازة خمروطية لتنقية اهلواء من الغبار ،تتم
أجهزةإزالة الغبار أساساً يف صناعة ّ
إزالة الغبار الناتج عن النفايات الغازية اخلارجة من فرن الصهر املتعدد املواقد ،وتبقى بعد االحرتاق وت َربد سريعاً
باملاء وترنَظف بإضافة مادة ماصة ومرشح .ومتكث النفايات الغازية من فرن الصهر املتعدد املواقد أيضاً بعد
بالفلزات غي
االحرتاق وتربَررد سريعاً قبل خلطها بالنفايات الغازية لفرن الصهر متهيداً خلطوة االمتزاز .وفيما يتعلّق ّ
املعدنية ،تشمل املخلّفات غبار املر ّشحات وأنواع احلمأة من معاةة املياه املستعملة.
ُّ
التحكم يف درجات احلرارة والتربيد السريع
 -306التحكم فياإلطالقات و املعاةة الالحقة :غالباً ما يكون
تكون ثنائي بنزوبارادايوكسني املتعدد الكلور وثنائي بنزوفيوران املتعدد الكلور .وتتطلب
وسائل مناسبة لتقليل ُّ
غازات العمليات الصناعية معاةة إلزالة الغبار الذي يتكون أساساً من معادن أو أكاسيد معادن ،فضالً عن

72

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

ثاين أكسيد الكربيت عند صهر مواد حتتوي على الكربيتيد .ويف صناعة الفلزات احلديدية ،تعا َجل غازات النفاية
من منشآت التجميع مبكثّف كهروستايت ،ويعقب ذلك معاةة لغاز املداخن املنصرف من فرن املرجل ،على
سبيل املثال ،بتقنيات االمتزاز ،وتعقب هذا إضافة مر ّشح به كيس .ويزال الغبار عن البقايا الغازية من أفران
الصهر املتعدد املواقد باستخدام ّفرازة خمروطية لتنقية اهلواء من الغبار ،وختضع ملعاةة ما بعد االحرتاق وتربَررد
سريعاً وترنَظف بإضافة مادة ماصة ،ويعقب ذلك وضع مرشح به كيس .وتتطلّب البقايا الغازية من أفران الصهر
املرتبطة بذلك احرتاقاً الحقاً وتربيداً سريعاً مث ختلَط مع تيّار البقايا الغازية من أفران الصهر املتعددة املواقد ملزيد
الفلزات غي احلديدية تشمل تقنيات املعاةة
من املعاةة بإضافة مادة ماصة مث وضع مر ّشح به كيس .ويف إنتاج ّ
املناسبة ،يف مجلة أمور منها ،استخدام مر ّشحات األقمشة ومكثّفات كهروستاتية أو أجهزة غسل الغاز أو
املنشط.
مصانع حامض الكربيتيك أو تقنيات االمتصاص باستخدام الكربون ّ
الفلزات غي احلديدية تتسم بكثافة استخدام الطاقة
 -307االحتياجات من الطاقة :عمليات إنتاج احلديد و ّ
امللوثات العضوية الثابتة يف النفايات داخل
مع اختالفات هامة بني خمتلف املعادن .وتتطلّب معاةة حمتويات ّ
هذه العمليات قليالً من الطاقة اإلضافية.

ستخدم من أجل إنتاج املعادن مواد خام (ركازات أو مركزات أو مادة فرعية)
 -308االحتياجات من املواد :ت َ
وكذلك إضافات (مثل الرمل أو احلجر اةيي) وعوامل اختزال (الفحم النبايت وفحم الكوك) وأنواع الوقود
ُّ
التحكم يف درجات احلرارة لتجنُّب التكوين االصطناعيمن جديد ملرّكبات ثنائي
(الزيت والغاز) .ويتطلب
بنزوبارادايوكسني املتعدد الكلور وثنائي بنزوفيوران املتعددة الكلور إضافة املاء للغسل والتربيد السريع.
 -309إمكانية النقل :تتصف مصاهر املعادن بأهنا منشآت كبية وثابتة.
 -310الصحة والسالمة :ميكن اعتبار معاةة النفايات داخل إطار عمليات حرارية كأهنا آمنة ،إذا ص ِّممت
وشغِّلَت بشكل صحيح.
 -311السعة :ملصاهر املعادن املذكورة آنفاً قدرات تلقيم تزيد عن  100 000طن سنوياً .وتستلزم اخلربة
بامللوثات العضوية الثابتة ملواد التلقيم كميات أصغر ،لكن القدرة على معاةة
الراهنة بإضافة النفايات امللوثة ِّ
كميات أكرب قد تكون موجودة وجيري استكشافها.
 -312القضايا العملية األخرى :ال يوجد.
 -313حالة االستغالل التجاري :كان إنتاج احلديد الزهر من مواد حمتوية على احلديد،وإنتاج احلديد والصلب
يف أفران صهر تقليدية قيد التشغيل منذ بضع سنوات يف أملانيا ( .)www.dk-duisburg.deوكانالفرن القائم لصهر
اجملمرة الستخالص
املعادن قيد التشغيل منذ سنة  2003يف أملانيا (ّ .)www.thyssenkrupp.comأما عملية فرن َ
الفلزات فهي قيد التشغيل على نطاق صناعي يف لكسمربغ منذ سنة  .)www.paulwurth.com( 2003ويف
الدوارة فهي راسخة متاماً وتعمل بأفضل التقنيات املتاحة
إيطاليا ( .)www.lucchini.itأما عملية قمينة ”وائلز“ ّ
يف مواقع خمتلفة يف أوروبا ( .)http://www.befesa-steel.comوعملية الذوبان يف مغطس رأسي
( )http://www.aurubis.comقيد التشغيل يف أملانيا ،مثل عملية الذوبان يف مغطس أفقي (.)www.berzelius.de
 - 3طرق التخلُّص األخرىحيث ال يمثل التدمير أو التحويل النهائي الخيار المفضَّل من الناحية البيئية
املفضل من الناحية البيئية ،وفيما يتعلق بنفايات ذات
 -314عندماال ميثّل التدمي أو التحويل النهائي اخليار ّ
امللوثات املنخفض املشار إليه يف القسمالفرعي ألف من
امللوثات العضوية الثابتة أعلى من مستوى ّ
حمتوى من ّ
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الفرع ثالثاً أعاله ،جيوز للبلدان أن تسمح بالتخلُّص من تلك النفايات بطريقة سليمة بيئياً من خالل وسائل
أخرى غي الوسائل املشار إليها يف الفرع رابعاً  -زاي .2 -
تؤخذ يف االعتبار طرائق ختلُّص
 -315النفايات احملتوية على ملوّثات عضوية ثابتة أو ملوثة هبا ،حيث قد َ
أخرى ،تشمل ولكن ال تقتصر على:

(أ) نفايات من حمطات توليد الكهرباء ومرافقاالحرتاق األخرى (ما عدا تلك املدرجة يف الفقرة
الفرعية (د) أدناه ،والنفايات من صناعة احلديد والصلب والنفايات من األلومنيوم والرصاص والزنك والنحاس
والصناعة التعدينية احلرارية غي احلديدية .وتشمل هذه النفايات رماد القاع واخلبث ونفايات امللح ،والرماد
املتطاير وتراب املراجل وغاز املداخن واةسيمات األخرى والغبار والنفايات الصلبة من املعاةة الغازية وخبث
املعادن األسود والنفايات من معاةة خبث امللح وخبث املعادن األسود والكدارة واألجزاء اخلفيفة من النفط
اخلام؛
(ب) بطانات كربونية القاعدة وأخرى صامدة للحرارة من عمليات الصناعة التعدينية؛
(ج) نفايات التشييد واهلدم التالية:
’ ‘1خالئط وأجزاء منفصلة من اإلمسنت والطوب والبالط واخلزفيات؛
’ ‘2أجزاء غي عضوية من الرتبة واألحجار والرتبة من احلفر يف مواقع ملوثة؛
’ ‘3نفايات التشييد واهلدم احملتوية على مرّكبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور مبا يف ذلك
املعدات احملتوية على هذه املرّكبات؛
(د) النفايات من الرتميد أو االحنالل احلراري للنفايات ،مبا يف ذلك النفايات الصلبة من املعاةة
الغازية ورماد القاع واخلبث والرماد املتطاير وتراب املراجل؛
التحول إىل زجاج ،مبا يف ذلك الرماد املتطاير ونفايات معاةة غاز
مزججة ونفايات من ُّ
(هر) نفايات ّ
املزججة.
املداخن ونفايات املرحلة الصلبة غي ّ

مللوثات العضوية الثابتة أو حتويله
 -316وينبغي للسلطة املختصة يف البلد املعين أن تطمئن إىل أن تدمي حمتوىا ّ
املفضل بيئياً.
بشكل هنائي ،وتأديتهمابأفضل املمارسات البيئية أو أفضل التقنيات املتاحة ،ال ميثّل اخليار ّ
املفضل من الناحية
 -317وتشمل طرق التخلّص األخرى،حيث ال ميثّل التدمي وال التحويل النهائي اخليار ّ
البيئية ،تلك الطرق املبيّنة أدناه.

(أ) موقع طمر النفايات ذات التصميم الهندسي الخاص

()113

امللوثات
 -318جيب إقامة أي مواقع لطمر النفايات بطريقة ّ
تؤدي إىل احل ّد من إمكانية دخول حمتوى ّ
العضوية الثابتة إىل البيئة .وقد يتحقق ذلك بواسطة عمليات ما قبل املعاةة ،مثالً عملية التجميد املناسبة.
وجيب أن متتثل مواقع طمر النفايات ذات التصميم اهلندسي اخلاص للشروط املتعلقة باملوقع ،التكييف ،اإلدارة،
__________

( )113مزيررد مررن املعلومررات مترراح يف ) ،Technical Guidelines on Specially Engineered Landfill (D5يونيررب 1995ج،
والتشرريع الروطين وثيرق الصرلة باملوضروع مثرل األمررر التروجيهي الصرادر مرن اجمللرس األورويب  1999/31/ECاملرؤرخ  26نيسرران/أبريل
 1999بشأن مدافن القمامة.
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ُّ
التحكم واإلغالق وتدابي املنع والوقاية اليت تتخذ ملواجهة أي خطر يهددالبيئة يف األجل القصي وكذلك يف
تسرب السوائل
األجل الطويل .وعلى وجه اخلصوص ينبغي أن متنع التدابي املتخذة ّ
تلوث املياه اةوفية بسبب ّ
الراشحةإىل الرتبة.وجيب حتقيق محاية الرتبة واملياه اةوفية واملياه السطحية باةمع بني حاجز جيولوجي ونظام
بطانة سفلى اصطناعي أثناء املرحلة التشغيلية وباةمع بني حاجز جيولوجي ونظام بطانة علوي أثناء اإلغالق
ومرحلة ما بعد اإلغالق .كما جيب اختاذ تدابي خلفض إنتاج غاز امليثان وتطبيق الرقابة على غازات مواقع
الطمر.
امللوثات العضوية الثابتة املوجودة يف الرتشيحات واليت
 -319وميكن أن يكون للمواد الكيميائية ،مبا يف ذلك ّ
جيري تفريغها يف البيئة املتلقية أثر على البيئة وصحة اإلنسان .وجيب تواجد تكنولوجيات للمعاةة املوضعية
التسرب إىل البيئة .وميكن معاةة
للرتشيحات يف مواقع طمر النفايات خلفض ومنع الرتشيحات السامة من ُّ
الرتشيحات باستخدام طرق معاةات فيزيائية  -كيميائية أو بتكنولوجيات متقدمة للمعاةة مبا فيها الرتشيح
بالكربون النشط ،والتناضح العكسي والرتشُّح النانوي وغي ذلك.
 -320باإلضافة إىل ذلك ،جيب إدخال إجراء موحد لقبول النفايات على أساس إجراءات التصنيف للنفايات
ِ
موحدة .وعالوة على ذلك ،ينبغي
املقبولة يف مواقع طمر النفايات مبا يف ذلك بوجه خاص ،وضع قيم ح ّدية ّ
وضع إجراءات للرقابة أثناء مراحل التشغيل وما بعد اإلغالق ملواقع طمر النفايات وذلك من أجل حتديد ومنع
أية تأثيات بيئية سلبية ميكن أن تنجم عن مواقع الطمر واختاذ ما يناسب من إجراءات تصحيحية .وجيب
تتضمن تصاريح التشغيل
إدخال إجراء حم ّدد خاص بالرتاخيص بشأن مواقع طمر النفايات .وينبغي أن
ّ
مواصفات خبصوص أنواع النفايات املقبولة وتركيزاهتا ،ونظم مراقبة الرتشيحات والغازات ،والرصد وأمن املوقع،
واإلغالق وما بعد اإلغالق.
ملوثات عضوية ثابتة ،أو ملوثة هبا ،مناسبة للتخلُّص منها يف
 -321وال تعتََرب النفايات التالية اليت حتتوي على ّ
املصممة خصيصاً:
مواقع طمر النفايات ّ
(أ)

السوائل واملواد اليت حتتوي على سوائل حرة؛

(ب) النفايات العضوية القابلة للتحلُّل األحيائي؛
ممزقة أو خم ّفضة يف احلجم بطريقة مماثلة؛
(ج) احلاويات الفارغة ما مل تكن حمطمة أو ّ

(د) املتفجرات ،واةوامد سريعة االنسهاب ،واملواد القابلة لالحرتاق الذايت ،واملواد املتفاعلة مع املاء،
واملواد املؤ ِ
كسدة ،والبيوكسيدات العضوية والنفايات األكالة واملعدية.
(ب) التخزين الدائم في مناجم وتكوينات تحت األرض
 -322التخزين الدائم يف مرافق موجودة يف مناجم امللح حتت األرضية املعزولة جيوهيدرولوجياً والتكوينات
الصخرية الصلبة أحد خيارات فصل النفايات اخلطرة عن احمليط احليوي لفرتات جيولوجية من الزمن .وينبغي
القيام بتقييم أمن خاص باملوقع وفقاً للتشريعات الوطنية الوثيقة الصلة هبذا األمر ،مثل األحكام الواردة يف
التذييل ألف من مرفق مقرر جملس أوروبا EC/33/2003املؤرخ  19كانون األول/ديسمرب  2002الذي حيدِّد
معايي وإجراءات بشأن قبول نفايات يف مواقع طمر القمامة تبعاً للمادة  16من التوجيه  EC/31/1999واملرفق
الثاين للتوجيه ،بالنسبة لكل مرفق ختزين معتَزم حتت األرك.
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 -323وينبغي التخلُّص من النفايات بطريقة تستبعد أي تفاعل غي مستصوب بني النفايات املختلفة أو بني
النفايات وبطانة التخزين ،وذلك من خالل أمور من بينها التخزين يف حاويات آمنة كيميائياً وآلياً .وال ينبغي
متفجرة أو ملتهبة أو معدية يف مناجم
ختزين النفايات اليت تكون سائلة أو غازية أو تنبعث منها غازات سامة أو ّ
حتت األرك .وينبغي أن حتدِّد تصاريح التشغيل أنواع النفايات اليت ينبغي استبعادها بصفة عامة.
 -324وينبغي أن يؤخذ ما يلي يف االعتبار عند اختيار ختزيندائم يف مناجم حتت األرك من أجل التخلُّص
امللوثات العضوية الثابتة:
من نفايات ّ

(أ) ينبغي أن تفصل الكهوف الواسعة أو األنفاق املستخدمة يف التخزين عن مناطق التعدين
النشطة واملناطق اليت جيوز إعادة فتحها للتعدين؛
(ب) ينبغي أن تكون الكهوف واألنفاق موجودة يف تكوينات جيولوجية أدىن بكثي من مناطق املياه
اةوفية املتاحة أو يف تكوينات معزولة متاما بواسطة طبقات صخرية أو طفلية كتيمة عن املناطق احململة باملياه؛

(ج) ينبغي أن تكون الكهوف واألنفاق موجودة يف تكوينات جيولوجية مستقرة للغاية وليست يف
مناطق معرضة للزالزل.
 - 4طُرق أخرى للتخلُّص عندما يكون محتوي الملوثات العضوية الثابتة منخفضاً
امللوثات
 -325إذا مل يتم التخلص من النفايات ذات احملتوي من امللوثات العضوية الثابتة أدىن من حمتوى ّ
العضوية الثابتة بالطرائق املبينة أعاله  .ينبغي التخلص من النفايات هذه بطريقة سليمة بيئياً ،وفقاً للتشريعات
الوطنية ،والقواعد واملعايي واملبادئ التوجيهية الدولية الوثيقة الصلة ،مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية التقنية احملددة
املوضوعة مبوجب اتفاقية بازل.
 -326واعتماداً على نوع جمرى النفايات املعنية ،ينبغي حتديد طريقة التخلُّص املناسبةإلدارهتا بطريقة سليمة
بيئيا .وعلي سبيل املثال – وضعت مبقتضى اتفاقية بازل مبادئ توجيهية تقنية لإلدارة السليمة بيئياً للنفايات
املنزلية والنفايات البالستيكية وزيوت النفايات،لعدد من جماري النفايات وهي متاحة على املوقع:
.www.Basel.int
 -327وترد مناذج من التشريعات الوطنية الوثيقة الصلة باملوضوع يف املرفق الثاين هبذه املبادئ التوجيهية.
الملوثة
حاء -عالج المواقع َّ
الملوثة
 - 1تحديد المواقع َّ
 -328قد تؤدي املناولة وأساليب التخزين السيئة بوجه خاص إىل إطالق ملوثات عضوية ثابتة يف مواقع ختزين
هذه املواد الكيميائية( ،)114مما يسفر عن تلوث املوقع مبستويات عالية من امللوثات العضوية الثابتة اليت قد ختلق
شواغل بيئية وصحية خطية.وحتديد هذه املواقع هو اخلطوة األوىل يف معاةة الشواغل احملتملة.
 -329وميكن حتديد هذه املواقع باستخدام هنج مرحلي يشمل:
(أ)
__________

حتديد املواقع املشتبه هبا ،مثل املواقع املشمولة حالياً أو تارخيياً يف:

( )114ينبغي أن يشمل حتديد املواقع امللوثة أيضاً تلك املواقع حيث مت ختزين سرالئف امللوثرات العضروية الثابترة (أي اسرتخدام
سلفر أميد كمبيد آفات ،وهو سليفة حلامض السلفريك البيوفلورو كتاين).
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’ ‘1تصنيع امللوثات العضوية الثابتة؛
ملوثات
’ ‘2عمليات أخرى مدرجة يف املرفق جيم باتفاقية استكهومل ّ
تؤدي إىل تكوين ّ
عضوية ثابتة غي مقصودة؛
’ ‘3تكوين مبيدات اآلفات ،وتعبئة احملوالت وتعبئتها على حنو ارجتاعي؛
’ ‘4استخدام وختزين امللوثات العضوية الثابتة مثل استخدام مبيدات اآلفات وحتديد مواقع
احملوالت؛
’ ‘5التخلص من النفايات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة ،أو ملوثة هبا؛
’ ‘6صناعة املعدات واملواد واألصناف (حموالت ومكثفات ،أخل) احملتوية على ملوثات
عضوية ثابتة؛
’ ‘7احلوادث ،مبا يف ذلك احلرائق مع السوائل واملواد األخرى احملتوية على ملوثات عضوية
ثابتة أو ملوثة هبا؛
’ ‘8املواقع لصيانة املعدات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة.
(ب) استعراك املعلومات الراهنة والتارخيية املتعلقة باملوقع املشتبه فيه؛
امللوثة ووصف خصائص الظروف
(ج) برنامج اختبارات أولية لتأكيد وجود أو عدم وجود املواد َ
املادية يف املوقع املشتبه فيه؛
(د)

برنامج اختبارات تفصيلية لتحديد طبيعة تلوث املوقع ومجع أي معلومات إضافية مطلوبة.

امللوثة متوافرة على نطاق واسع .وعلى سبيل املثال ،أعد فريق اخلرباء
 -330توجد معلومات عن حتديد املواقع ّ
بامللوثات العضوية الثابتة جمموعة أدوات شاملة هتدف إىل
التابع ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية واملعين ّ
بامللوثات العضوية الثابتة وتصنيفها ووضع أولويات بشأهنا،
معاونة البلدان النامية على حتديد املواقع امللوثة ِّ
ومعاونتها على إعداد تكنولوجيات مناسبة لعالج األراضي وفقاً ألفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات
تلوث الرتبة (منظمة
البيئية (اليونيدو .)2010 ،وميكن االطالع على معلومات أخرى يف الدليل املرجعي لتقييم ّ
األغذية والزراعة )2000( ،والوثيقة التوجيهية بشأن إدارة املواقع امللوثة يف كندا (اجمللس الوزاري الكندي للبيئة،
.)1997
 - 2العالج السليم بيئياً
 -331تستخدم معايي املوقع امللوث ،اليت وضعتها احلكومات اليت تستخدم تقنيات تقييم املخاطر ،كأهداف
عامة يف عالج املواقع .وميكن وضع معايي منفصلة أو اعتمادهامن أجل الرتبة ،والرواسب ،واملياه اةوفية .وكثيا
ما جيري التمييز بني معايي جودة الرتبة اعتماداً على استخدام املوقعالصناعية (املعايي األقل صرامة) ،أوالتجارية
أوالسكنية أوالزراعية (املعايي األكثر صرامة) .وميكن االطالع على أمثلة هلذه املعايي يف القرار االحتادي األملاين
حلماية الرتبة واملواقع امللوثة ،وقرار عبء الرتبة السويسري ،واملبادئ التوجيهية للجودة البيئية الكندية(.)115
__________

( )115انظر جملس الوزراء الكندي للبيئة ، 2002 ،واملرفق الثاين (أمثلة لتشريعات وطنية ذات صلة) أدناه.
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بامللوثات العضوية الثابتة ،مبا يف
 -332وتتوافر معلومات عن طرق ت َ
ستخدم حالياً يف عالج املواقع امللوثة ّ
ذلك التوجيهات بشأن تقييم املواقع وبرامج العالج وتقييم األخطار من جمموعة متنوعة من املصادر ،من
بينها(:)116

(أ) اجمللس الكندي لوزراء البيئة ،1997 ،الوثيقة التوجيهية بشأن إدارة املواقع امللوثة يف كندا ،متاح
من املوقع  ،www.ccme.caوخطة عمل احتادية كندية بشأن املواقع امللوثة ،متاحة
من.http://www.federalcontaminatedsites.gc.ca/default.asp?lang=en&n=BAC292EB-1
(ب) منظمة األغذية والزراعة ،2001 ،دليل تدريب بشأن إجراء قوائم جرد ملبيدات اآلفات غي
املستعملة ،سلسلة ُّ
التخلص من مبيدات اآلفات ،العدد  10متاح من املوقع www.fao.org؛
(ج) املائدة املستديرة االحتادية للعالج ،2002 ،مصفوفة الفحص لتكنولوجيات العالج والدليل
املرجعي ،الصيغة  ،4متاحة على املوقع.www.frtr.gov/matrix2/top_page.html :
(د)

وكالة الواليات املتحدة حلماية البيئة:
http://www.epa.gov/superfund/
http://www.epa.gov/oswer/riskassessment/risk_superfund.htm
http://www.epa.gov/superfund/cleanup/pasi.htm,
http://www.epa.gov/superfund/policy/remedy/sfremedy/rifs.htm,
http://www.epa.gov/superfund/cleanup/rdra.htm
https://clu-in.org/

(هر) سالح املهندسني جبيش الواليات املتحدة ،2003 ،جوانب الصحة والسالمة
 )HTRW( Health Aspectsمتاح على املوقعhttp://140.194.76.129/publications/eng-manuals/EM_1110- :
Safety and

1-4007_sec/EM_1110-1-4007.pdf

(و) فيجني” 2002 ،دراسة جتريبية مشرتكة بني الناتو و .CCMSتقييم التكنولوجيات املثبتة
https://www.cluوالناشئة ملعاةة األراضي واملياه اةوفية امللوثة“ متاحة على املوقع:
in.org/download/partner/2001annualreport.pdf

طاء -الصحة والسالمة

()117

 -333توجدعموماً ،ثالثطرق رئيسية حلماية العمال وأفراد اةمهور من األخطار الكيميائية (مرتبة حسب
األفضلية):
(أ)
__________

إبعاد العمال وأفراد اةمهور عن مجيع املصادر احملتملة للتلوث؛

(ب) مكافحة امللوثات لتقليل احتمال التعرك إىل أدىن حد ممكن؛

( )116لالطالع على املراجع كاملة ،انظر املرفق الثالث (ثبت املراجع) أدناه.
( )117يتروافر املزيررد مررن املعلومررات عررن الصررحة والسررالمة مررن منظمررة العمررل الدوليررة (1999أ و1999ب) ومنظمررة الصررحة
العامليرة ( 1995و )1999و ، IPCS INCHEMبردون تراريخ .ولالطرالع علرى املراجرع كاملرة ،انظرر املرفرق الثالرث (ثبرت املراجرع
أدناه).
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(ج) محاية العمال من خالل ضمان استخدامهم معدات الوقاية الشخصية.
 -334وتتوافر املعلومات عن الصحة والسالمة من منظمة العمل الدولية (1999أ و1999ب) ،ومنظمة
الصحة العاملية ( 1995و )1999ومن الربامج القطرية املتكاملة إلدارة املواد الكيميائية التابعة للربناجمالدويل
للسالمة الكيميائية (بتواريخ خمتلفة) واملذكرة التوجيهيةالتنفيذية بشأن الصحة والسالمة يف اململكة املتحدة رقم
 HS (G) 66-H HMSOاملعنونة "محاية العمال واةمهور العام خالل استصالح األرك امللوثة" ،ويف الدليل
اإلرشادي ألنشطة مواقع النفايات اخلطرة (نيوش .)1985 ،وترد أمثلة على التنفيذ العملي يف برنامج األمم
املتحدة للبيئة .2001
 335وينبغي تطبيق خطط الصحة والسالمة يف مجيع املرافق اليت تتناول نفايات امللوثات العضوية الثابتة،
لكفالة محاية مجيع األفراد يف املرفق أو حوهلا .وينبغي وضع خطة الصحة والسالمة ملرفق حمدد بواسطة تدريب
موظفي الصحة والسالمة ممن هلم خربة يف إدارة املخاطر الصحية املتصلة مبلوثات عضوية ثابتة حمددةيف املرفق.
 -336وينبغي أن متتثل مجيع خطط الصحة والسالمة للمبادئ اآلنفة الذكر وتستويف معايي العمل احمللية
والوطنية.وتنطوي معظم برامج الصحة والسالمة على مستويات خمتلفة من السالمة ،العتماد مستويات اخلطر
على املوقع املقصود وطبيعة املواد امللوثة اليت حيتويها.وينبغي أن مياثلمستوى احلماية املوفرة للعمال مستوى
املخاطر اليت يتعرضون هلا.
 -337وميكن أن ِّ
تشكل اجملارياملختلفة لنفايات امللوثات العضوية الثابتة خماطر خمتلفة بدرجة هامة معتمداً
التعرك .وينبغي حتديد مستوى املخاطر ،وتقييم كل حالة بواسطة مهنيني مشتغلني بالصحة
ذلك على السمية و ُّ
والسالمة.ومثة نوعان من احلاالت تتناوهلما الفقرات التالية :حالة املخاطر املرتفعة وحالة املخاطر املنخفضة.
 - 1حاالت المخاطر المرتفعة
امللوثات العضوية الثابتة أو أحجام
 -338حتدث حاالت املخاطر املرتفعة حيثما توجد تركيزات مرتفعة من ّ
بتعرك العمال أو عامة السكان للخطر.
كبية من نفايات ّ
امللوثات العضوية الثابتة وحيثما يوجد احتمال كبي ّ
تعرك اةمهور .إضافة إىل ذلك ،ينبغي توفي التوجيه
وينبغي بذل جهود خاصة للتقليل إىل أدىن ح ّد من ُّ
التعرك.
لضمان إدراك اةمهور للمخاطر احملتملة وللتدابي اليت تتخذ يف حاالت ُّ
امللوثات العضوية الثابتة حاالت املخاطر
 -339وسوف تستبني املبادئ التوجيهية التقنية احملددة بشأن نفايات ِّ
بامللوثات العضوية الثابتة احملددة اليت تتناوهلا.
املرتفعة ذات الصلة ِّ
 -340وال يوجد أي حتديد دويل أو كمي للحجم املرتفع أو الرتكيز املرتفع؛ وينبغي للعمال وأصحاب العمل
أن يهتدوا مبشورة ومدخالت من املهنيني املشتغلني بالصحة والسالمة ،وممثلي العمال ،واألدبيات العلمية،
والسلطات احلكومية .وميكن أن حتدث حاالت املخاطر املرتفعة فيما يلي:
(أ)

مواقع إنتاج ومناولة واستخدام امللوثات العضوية الثابتة؛

ملوثات
(ب) مواقع املخزونات وختزين األحجام الكبية من املواد الكيميائية والنفايات احملتوية على ِّ
عضوية ثابتة؛
(ج) املرافق املستخدمة يف املعاةة والتخلص من نفاياتامللوثات العضوية الثابتة؛
(د)

املواقع امللوثة برتكيز مرتفع من امللوثات العضوية الثابتة الواقعة على السطح أو بالقرب منه.
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 -341وينبغي أن يتضمن ختطيط الصحة والسالمة فيما يتعلق بامللوثات العضوية الثابتة العناصر التالية كأدىن
حد:
(أ)

وضع خطة مكتوبة للصحة والسالمة ،ووضعها يف كل موقع؛

(ب) ينبغي للعمال الذين سيصرح هلم بدخول املوقع ،قراءة خطة الصحة والسالمة والتوقيع على
إقرار لتأكيد قراءهتا وفهمها من جانبهم؛
(ج) قد تدون خطة الصحة والسالمة لتتضمن مجيع األخطار يف املوقع إال أنه ينبغي أن تضم فرعاً
أو فصالً يتضمن بصورة خاصة تفاصيل إجراءات مواجهة امللوثات العضوية الثابتة؛
(د) ينبغي أال يتواجد العمال يف املوقع إال عندما يكون ذلك ضرورياً لتوفي اخلدمة للمعدات أو
التفتيش عليها أو على املواد املختزنة؛
(هر) يتعني أن حيصل العمال الذين يدخلون إىل املوقع على التدريب املالئم يف جماالت الصحة
والسالمة والتشغيل ذات الصلة باألخطار الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية؛
(و) ينبغي أن جيري التدريب يف جماالت الصحة والسالمة سنوياً؛
(ز)

ينبغي إجراء عمليات الرصد الروتيين للهواء لرصد وجود امللوثات العضوية الثابتة؛

(ح) من املستصوب اختاذ تدابي محائية مجاعية مثل جهاز املكافحة املبللة الناشطة (مثالً مبنع الرتاب
امللوث من االنطالق يف اهلواء) وأجهزة التغطية اهلامدة (مثالً فرش كتيمة عالية الكثافة من البوليثيلني للحد من
انتشار الرتاب والبخار)؛
(ط) وحيثما يكون مالئماً ينبغي للعمال الذين يدخلون املوقع ارتداء أجهزة وقاية مالئمة للتنفس
وأن يغطى بقماش ال ينفذ منه املاء اةسم بأكمله (أي ألبسة كاملة بغطاء للرأس ،وواقي للوجه وقفازات وحذاء
برقبة أو بدلة لتغطي اةسم بأكمله؛
(ي) ينبغي وضع معدات إلزالة االنسكابات ومواد لتطهي األشخاص يف مجيع املناطق اليت حتتوي
على ملوثات عضوية ثابتة؛
(ك) ينبغي أن خيضع العمال الذين يدخلون أو يتوقع دخوهلم عادة إىل مواقع مواد من امللوثات
العضوية الثابتة أو العمل هبذه املواد ،لفحص طب مبا يف ذلك الفحص الطب األساسي؛
(ل) حيثما جتري مناولة امللوثات العضوية الثابتة يف جهاز مفتوح أو حيثما يتوقع بصورة معقولة
تعرك املالبس الواقية للعمال للتلوث مبلوثات عضوية ثابتة ،ينبغي إنشاء منطقة للحد من امللوثات حيث ميكن
تطهي العمال وإزالة معداهتم الواقية؛
(م) ينبغي مراجعة خطة الصحة والسالمة وإجراءات العمل العامة مرة واحدة سنوياً على األقل
وتعديلها إذا اقتضى األمر لتعزيز إجراءات الصحة والسالمة يف املوقع.
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 - 2حاالت المخاطر المنخفضة
 -342كما هو احلال يف وجود حجم مرتفع أو تركيز مرتفع ،ال يوجد أيضاً تعريف كمي دويل حلاالت احلجم
املنخفض أو الرتكيز املنخفض.ومن مث ينبغي حتديد املصطلحات من خالل مقارنة مستويات امللوثات باملبادئ
التوجيهية احلكومية أو بإجراء تقييمات للمخاطر احملددة املوقع .وقد حتدث حاالت املخاطر املنخفضة يف:
(أ)

املواقع اليت حتتوي على مواد ملوثة مبلوثات عضوية ثابتة بكميات ضئيلة أو برتكيزات منخفضة؛

(ب) غرف التخزين اخلاضعة للمراقَبة اليت تتضمن كميات صغية من امللوثات العضوية الثابتة؛
(ج) املواقع امللوثة برتكيزات منخفضة من امللوثات العضوية الثابتة أو حيثما ال ميكن للتلوث أن
يالمس الناس بصورة مباشرة.
 -343وعلى الرغم من اخنفاك مستوى املخاطر اليت ِّ
تشكل احلاالت املبينة أعاله ،ينبغي اختاذ بعض تدابي
الصحة والسالمة للتقليل إىل أدىن حد من التعرك مبا يف ذلك توفي التدريب على الصحة والسالمة لألفراد
الذين قد يالمسون امللوثات العضوية الثابتة.
ياء -االستجابة للطوارئ

()118

 -344ينبغي وضع خطط لالستجابة للطوارئ بشأن مجيع امللوثات العضوية الثابتة يف اإلنتاج ،واالستخدام،
امللوثات
والتخزين ،والنقل أو يف مواقع التخلص منها ،متاشياً مع ُّ
التعرك ومواصفات املخاطر اخلاصة بكل من ِّ
امللوثات
العضوية الثابتة .وبينما ميكن أن تتباين خطط االستجابة للطوارئ بالنسبة لكل حالة ولكل نوع من ِّ
العضوية الثابتة،تتضمن العناصر الرئيسية ألي استجابة للطوارئ ما يلي:
(أ)

حتديد مجيع األخطار احملتملة واملخاطر واحلوادث؛

(ب) حتديد التشريعات احمللية والوطنية الوثيقة الصلة اليت تنظِّم خطط االستجابة للطوارئ؛
(ج) التخطيط حلاالت الطوارئ املتوقعة واالستجابة احملتملة هلا؛
(د)
األولية؛

االحتفاظ بقائمة جرد حصرية كاملة وحمدثة ةميع امللوثات العضوية الثابتة يف املوقع؛

(هر) تدريب األفراد على أنشطة االستجابة ،مبا يف ذلك متارين االستجابة باحملاكاة واإلسعافات

(و) االحتفاظ بقدرات استجابة متنقلة ملواجهة االنسكاب أو اإلبقاء على خدمات شركة
متخصصة يف التصدي لالنسكابات؛
(ز) إخطار خدمات املطافئ والشرطة ووكاالت االستجابة احلكومية األخرى للطوارئ مبوقع
امللوثات العضوية الثابتة ومسارات نقلها؛
__________

( )118ميكررن االطررالع علررى املزيررد مررن املبررادئ التوجيهيررة بشررأن خطررط االسررتجابة للط روارئ يف مبررادئ توجيهيررة أخرررى وضررعتها
منظمررات دوليررة ،مثررل املبررادئ التوجيهيررة ملنظمررة التعرراون والتنميررة يف امليرردان االقتصررادي بشررأن الوقايررة مررن احل روادث الكيميائيررة،
والتأهررب هلررا ومواجهتهررا ،الطبعررة الثانيررة ( ،)2003والرريت وضررعتها حكومررات أو وكرراالت وطنيررة أو إقليميررة أو حمليررة (مثرل وكرراالت
الدفاع املدين والتنسيق يف حاالت الطوارئ وإدارات املطافئ)
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(ح) وضع تدابي لتخفيف األثر مثل شبكات إمخاد احلرائق ،ومعدات احتواء االنسكابات ،واحتواء
مياه إطفاء احلريق ،وأجهزة إنذار باالنسكاب واحلريق ،وسواتر حريق؛
(ط) تركيب شبكات اتصال يف حاالت الطوارئ مبا يف ذلك عالمات تبني خمارج الطوارئ ،وأرقام
اهلاتف ،ومواقع أجهزة اإلنذار ،وتعليمات االستجابة؛
(ي) تركيب وصيانة جمموعات معدات لالستجابة للطوارئ حتتوي على مواد ماصة ،ومعدات محاية
شخصية ،وأجهزة إطفاء حريق حممولة ،ولوازم اإلسعافات األولية؛
(ك) تكامل خطط املرفق مع خطط االستجابة احمللية واإلقليمية والوطنية والعاملية ،حبسب االقتضاء؛
(ل) اختبار منتظم ألجهزة االستجابة للطوارئ واستعراك خطة االستجابة للطوارئ.
 -345ينبغي إعداد خطط االستجابة للطوارئ بشكل مشرتك مع أفرقة متعددة التخصصات تشمل موظفي
االستجابة للطوارئ ،والشؤون الطبية ،والشؤون الكيميائية والتقنية ،عالوة على ممثلي العمال واإلدارة.وينبغي قدر
اإلمكان إشراك ممثلي اجملتمعات احمللية اليت حيتمل أن تتأثر.
كاف -مشاركة الجمهور
 -346تعترب املشاركة اةماهيية مبدأً أساسيا يف إعالن بازل لسنة  1999بشأن اإلدارة السليمة بيئيا والكثي
من االتفاقات الدولية األخرى.ومن الضروري أن يتاح للجمهور ولكل مجاعات أصحاب املصلحة اآلخرين
فرصة للمشاركة يف وضع السياسات املتصلة بامللوثات العضوية الثابتة ،وختطيط الربامج ،ووضع التشريعات،
واستعراك الوثائق والبيانات ،وصنع القرارات بشأن القضايا احمللية املتصلة بامللوثات العضوية الثابتة.وتعكس
الفقرتان ( 6ز) و(ح) من إعالن بازل اتفاقاً بشأن تعزيز وتدعيم اةهود والتعاون لتحقيق اإلدارة السليمة بيئياً
وبتعزيز تبادل املعلومات ،وتثقيف واستثارة وعي مجيع قطاعات اجملتمع ،والتعاون والشراكة على مجيع املستويات
بني البلدان والسلطات العامة واملنظمات الدولية والصناعة واملنظمات غي احلكومية واملؤسسات األكادميية.
 -347وتدعو الفقرة ( 1د) من املادة  10من اتفاقية استكهومل كل طرف يف حدود قدراته ،إىل تعزيز وتيسي
املشاركة اةماهيية يف معاةة امللوثات العضوية الثابتة وآثارها الصحية والبيئية ،ويف وضع االستجابات الوافية ،مبا
يف ذلك فرص تقدمي مدخالت عامة على الصعيد الوطين بشأن تنفيذ االتفاقية.
 348وتشرتط املواد  6و 7و 8و 9من اتفاقية ةنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا لسنة  1998بشأن
احلصول على املعلومات واملشاركة اةماهيية يف صنع القرار وسبل الوصول إىل العدالة يف املسائل البيئية (اتفاقية
آرهوس)على األطراف االضطالع بأنواع حمددة متاما من األنشطة بشأن املشاركة اةماهيية يف أنشطة حكومية
نوعية ،ووضع اخلطط والسياسات والربامج ،ووضع التشريعات ،وتدعو إىل تيسي سبل وصول اةمهور إىل
العدالةفيما يتعلق بالبيئة.
 -349وتعترب مشاركة اةمهور يف اعتماداملعايي واللوائح التنظيمية بشأن امللوثات العضوية الثابتة مسألة
ضرورية.وينبغي ألي حكومة ختطط لوضع لوائح تنظيمية أو سياسات جديدة أو تغيي القائم منها أن يكون
لديها عملية مفتوحة الستقاء التعليقات من أي أشخاصأو أي مجاعات.وهذا يعين أن توجه دعوة عامة لتقدمي
تعليقات من خالل منافذ وسائط اإلعالم املنتظمة ،أو اإلنرتنت ،أو توجيه دعوة مباشرة.واألفراد واةماعات
الذين ينبغي أن يؤخذوا يف االعتبار عند توجيه دعوة مباشرة هم:
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(أ)

فرادى املواطنني الذين أعربوا عن اهتمامهم بامللوثات العضوية الثابتة؛

(ب) مجاعات املواطنني احمللية املعنية بالقضايا احمللية ،مبا يف ذلك اةماعات البيئية احمللية؛
(ج) مجاعات الناس األكثر تعرضا للضرر ،مثل النساء واألطفال ومن هم أقل تعليما؛
(د) اةماعات البيئية املنظمة على الصعد اإلقليمية أو الوطنية أو العاملية؛
(ه) فرادى الصناعات وأوساط رجال األعمال من أصحاب املصلحة يف العملية؛
(و) احتادات رجال األعمال؛
(ز) نقابات العمال واحتاداهتا؛
(ح) االحتادات املهنية؛
(ط) املستويات احلكومية األخرى.
 -350وتتكون عملية املشاركة اةماهيية من عدة مراحل.فقد تستشار اةماعات قبل النظر يف أي تغيي أو
برامج ،وخالل عملية وضع السياسات وبعد إعداد مسودة كل وثيقة سياسات.وقد يلتمس إبداءالتعليقات
شخصيا أو كتابة أو من خالل موقع على شبكة اإلنرتنت.
 -351وميكن االطالع على مثال للتشاور اةماهيي بشأن وضع خطط إلدارة امللوثات العضوية الثابتة يف
وثيقة إدارة البيئية األسرتالية ،بعنوان ”دراسة إفراديةبشأن حل املشكالت من خالل التشاور الفعال على مستوى
اجملتمع احمللي“(.)119

__________

( )119انظر اإلدارة األسرتالية املعنية بشؤون البيئة والرتاث.2000 ،
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Annex I to the technical guidelines
International instruments
In addition to the Stockholm and Basel conventions, there are other international instruments
or systems that contain provisions pertaining to POPs or POP wastes, including:
(a)
1998 Protocol on Persistent Organic Pollutants to the UNECE 1979 Convention on
Long-range Transboundary Air Pollution;
(b)
2003 Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers to the UNECE 1998
Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice
in Environmental Matters (Aarhus Convention);
(c)
1991 Bamako Convention on the Ban of the Import into Africa and the Control of
Transboundary Movement and Management of Hazardous Wastes within Africa;
(d)
1995 Convention to Ban the Importation into Forum Island Countries of Hazardous and
Radioactive Wastes and to Control the Transboundary Movement and Management of Hazardous
Wastes within the South Pacific Region (Waigani Convention);
(e)
OECD Council Decision C (2001) 107/FINAL Concerning the Control of
Transboundary Movements of Wastes Destined for Recovery Operations;
(f)
Rotterdam Convention on Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous
Chemicals and Pesticides in International Trade (1998); and
(g)

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals(GHS).

__________

. لم يتم ترجمة مرفقات هذه الوثيقة،لتخفيض النفقات
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Annex II to the technical guidelines
Examples of pertinent national legislation
Examples of national legislation containing provisions related to the management of POP wastes are outlined below.
Country

Legislation

Brief description

Argentina

Law 25.670/2002 and Decree 853/2007 on PCBs

•

Environmental protection for the management of
PCB prohibiting the production, importation and
use as well as establishing a procedure to remove
functioning equipment containing it due to 2010

Argentina

Law 24.051/1992 and Decree 831/1993 on
management of hazardous wastes

•

Reaches all POP wastes that are classified as
hazardous waste; includes a destruction efficiency
parameter for components in waste incineration

Argentina

Resolution 511/2011 from National Health Service
and Food Quality (Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria-SENASA).

•

Prohibits the import of the active ingredient
endosulfan and its formulated products and forbids
the development, formulation, marketing and use
of products containing the active ingredient
endosulfan

Austria

Soil Protection Acts

•

Contains stringent limit values for PCBs, PCDDs
and PCDFs in sewage sludge used as fertilizer.

Brazil

Norm ABNT/NBR, N° 8371/1997

•

Procedures for handling, transport and storage of
materials containing PCBs

Brazil

Resolution CETESB (São Paulo state),
N° 007/1997

•

Determines limits for PCDDs and PCDFs on
emissions from medical waste incinerators with
capacity > 200 kg/day

Brazil

Resolution CONAMA, N° 264/1999

•

Procedures for environmental licensing of waste
co-processing in cement kilns

Brazil

Resolution CONAMA, N° 313/2002

•

Provides for an inventory of PCB stocks and
industrial wastes

Brazil

Resolution CONAMA, N° 316/2002

•

Procedures and criteria for operating thermal waste
treatment systems, provides limits on emissions of
PCDDs and PCDFs.

Brazil

Resolution CONAMA, N° 334/2003

•

Procedures for environmental licensing for
establishments responsible for receiving pesticides
packaging.

Brazil

Decision CETESB (São Paulo state), N° 26/2003

•

Sets limits for air emissions of PCDDs and PCDFs
of cement kilns treating waste

Brazil

Resolution CONAMA, N° 357/2005

•

Provides maximum permitted levels for POPs in
effluents discharged to water.

Canada

PCB Regulations

•

Restrict the manufacture, import, export and sale of
PCBs and equipment containing PCBs, and
prohibit PCBreleases to the environment. The
regulations have deadlines ending the use of PCBs
and PCB equipment that have concentrations at or
above 50 mg/kg along with maximum storage and
destruction timelines.

China

Technical specifications for centralized
incineration disposal engineering (HJ 2037)

•

Procedures for incineration of materials containing
PCBs

China

Technical specification for co-processing of solid
wastes in cement kilns (GB 30760)

•

Procedures for co-processing of POPs wastes in
cement kilns

•

Limitation for dioxin in cement produced by the
co-processing of solid waste

85

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

Legislation

Brief description

China

Guidelines for the pollution control of dioxins

•

Pollution control of dioxins on 4 key-industries

China

Standard for pollution control on:
•
municipal solid wastes incineration
(GB 18485)
•
hazardous wastes incineration
(GB 18484)
•
co-processing of solid wastes in cement
kilns (GB 30485)
•
the steel smelt industry (GB 28664)
•
sintering and pelletizing of iron and the
steel industry (GB 28662)
Regulation (EC) No 850/2004 of the European
Parliament and of the Council of 29 April 2004 on
persistent organic pollutants and amending
Directive 79/117/EEC (last amendment:
Commission Regulation (EU) No 1342/2014)
Council Directive 96/59/EC of 16 September 1996
on the disposal of polychlorinated biphenyls and
polychlorinated terphenyls (PCB/PCT)

•

Contains standards for releases of PCDDs and
PCDFs in air emissions

•

Article 7 contains provisions regarding the
management of wastes containing, consisting of or
contaminated with POPs.

•

Contains rules regarding the disposal of PCBs and
PCTs, inter alia on the decontamination and/or
disposal of equipment and the PCBs therein.

Directive 2010/75/EU on industrial emissions
(Industrial Emissions Directive, IED)

•

Annex VI, part 5, contains emission limit values
for discharges of PCDD- and PCDF-contaminated
wastewater from the cleaning of wastegases.

•

Annex V contains air emission values for PCDDs
and PCDFs.

Council Decision 2003/33/EC of 19 December
2002 establishing criteria and procedures for the
acceptance of waste at landfills pursuant to Article
16 of, and Annex II to Directive 1999/31/EC
Council of State Decision (1071/1989) on
restricting the use of PCBs and PCTs
Council of State Decision (101/1997) on oil waste
management

•

Paragraph 2.1.2.2 of the annex contains criteria for
landfilling of inert waste containing PCBs.

•

Contains limit values for PCBs and PCTs

•

Contains limit values for PCBs in regenerated oil
and in oil wastes destined for incineration

Council of State Decision (711/1998) on the disuse
of PCB appliances and the treatment of PCB waste
Council of State Decree (1129/2001) on a list of
the most common wastes and of hazardous wastes
Federal Soil Protection and Contaminated Sites
Ordinance

•

Contains limit values for PCBs

•

Contains limit values for PCBs

•

Contains action levels regarding sites contaminated
with aldrin, DDT, HCB, HCH, PCBs, PCP, PCDDs
and PCDFs.

Ordinance on Landfills and Long-Term Storage
Facilities

•

Contains a limit for PCBs in soils used as
recultivation layers of landfills.

•

Prohibits the landfilling of waste that could harm
public welfare due to its content of long-lived or
bio-accumulable toxic substances.

European
Union

European
Union
European
Union

European
Union

Finland
Finland
Finland
Finland
Germany

Germany

Germany

Ordinance on Underground Waste Stowage

•

Contains limits for the use of waste contaminated
with PCBs as stowage material.

Germany

Fertilizer Ordinance

•

Contains limits for PFOS, PCDDs and PCDFs in
fertilizers

Germany

Sewage Sludge Ordinance

•

Contains limits for the usage of sewage sludge
contaminated with PCBs, PCDDs and PCDFs as
fertilizer.

Germany

Waste Wood Ordinance

•

Contains limits for recycling of waste wood
contaminated with PCBs and PCP.

Germany

Waste Oil Ordinance

•

Contains limits for recycling of PCB-contaminated
oils.

Ghana

Hazardous and Electronic Waste Control and

•

Contains elements related to the implementation of
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Country

Legislation

Brief description

Management-Act, 2016, Act 917

the Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions,
especially on all waste which include POP wastes.
Contains limits for the regeneration and the coincineration of PCB/PCT contaminated oils
Contains action levels regarding sites (residential,
industrial commercial soil and groundwater)
contaminated with aldrin, alfa, beta and gamma
HCH, chlordane, dieldrin, endrin, DDT, HCB,
PCBs, PCDDs and PCDFs.

Part of the Environmental Frame Law concerning
waste and soil remediation (Part IV of Legislative
Decree No. 152 of 3 April 2006)

•

Regulations for waste recovery with exemption
from permit requirements (simplified
administrative procedures) (Ministerial Decree
5/02/1998)
Law Concerning Special Measures Against
Dioxins

•

Contains limits for PCBs, PCTs and PCDDs in
specific types of waste as conditions for exemption
from permit requirements

•

Contains tolerable daily intake environmental
standards for ambient air, water quality (including
sediment) and soil, emission and residue standards
for gas, effluent, ash and dust regarding PCDDs,
PCDFs and dioxin-like PCBs.

•

Contains standards for the treatment of plastics and
metals contaminated with PCBs.

Japan

Law Concerning Special Measures for Promotion
of Proper Treatment of PCB Wastes (PCB Special
Measures Law)
Soil Contamination Countermeasures

•

Contains standards for the treatment of soil
contaminated with PCBs.

Japan

Waste Management and Public Cleansing Law

•

Contains criteria of hazardous wastes containing
PCBs, PCDDs, PCDFs and dioxin-like PCBs.

Japan

Water Pollution Control Law

•

Contains emission standards for effluent containing
PCBs.

Mexico

Norm NOM-098 of 2004

•

Contains emission and destruction efficiency
standards for waste incinerators.

Mexico

Norm NOM-133 of 2001

•

Contains regulations regarding handling of PCBs
and a programme for the preparation of inventories.

New Zealand

Hazardous Substances and New Organisms Act
1996

•

Prohibits the import, manufacture, use or storage of
POPs (sections 25A – 25D, Schedule 1AA,
Schedule 2A).

New Zealand

National Environmental Standards for Air Quality
(Resource Management (National Environmental
Standards for Air Quality) Regulations 2004)

•

Contains standards banning activities discharging
significant quantities of dioxins and other toxics
into the air, and standards for ambient (outdoor) air
quality.

Norway

Norwegian Product Regulations, Chapter 2 on
Regulated substances, preparations and products.

•

Contains a ban on the production, use, import and
export of PCBs, including PCB-containing
capacitors.

Norway

Norwegian Waste Regulations, Chapter 14 on
Discarded insulating glass units containing PCBs

•

Lays down requirements for the producers to
collect and handle obsolete windows that contain
PCBs.

Norway

Norwegian Pollution Regulations, Chapter 2 on
Clean-up of contaminated soil

•

Contains limit values below which a soil is
considered to be clean and suitable for use in
sensitive areas.

Switzerland

Soil Burden Ordinance

•

Contains actions levels regarding sites
contaminated with PCBs, PCDDs and PCDFs.

United States
of America

EPA 40 CFR 63 Subpart EEE National Emission
Standards for Hazardous Air Pollutants from
Hazardous Waste Combustors
40 CFR 268.48 Universal Treatment Standards for
Hazardous Wastes

•

Contains standards for releases of PCDDs and
PCDFs within air emissions.

•

Contains standards for the treatment of hazardous
waste prior to land disposal and aqueous waste
prior to release.

40 CFR 761.70 Standards for incineration of PCBs

•

Contains standards for air emissions when
incinerating PCBs.

Italy

Italy

Japan

Japan

United States
of America
United States
of America
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