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المبادئ التوجيهية التقنية
إضافة
المبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئياً للنفايات المكونة من خماسي كلور الفينول
وأمالحه واستراته ،أو المحتوية عليها أو الملوثة بها
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
املكونة من ملوثات عضوية ثابتة أو احملتوية عليها أو امللوثة هبا ،املبادئ التوجيهية التقنية بشأن
بيئياً للنفايات َّ
املكونة من مخاسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته ،أو احملتوية عليها أو امللوثة
اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات َّ
هبا ،استناداً إىل مشروع املبادئ التوجيهية التقنية العامة الواردة يف الوثيقة  .UNEP/CHW.13/6/Add.3وهذه
املبادئ التوجيهية املشار إليها أعاله أعدهتا األمانة ،بالتشاور مع الفريق املصغَّر العامل بني الدورات حول
إعداد مبادئ توجيهية بشأن نفايات امللوثات العضوية الثابتة ،مع مراعاة التعليقات الواردة من األطراف
وجهات أخرى والتعليقات املقدَّمة أثناء االجتماع العاشر للفريق لعامل املفتوح العضوية التابع التفاقية بازل.
وجرى تنقيح املبادئ التوجيهية التقنية كذلك يف  1آذار/مارس  2017نتيجة االجتماع املباشر للفريق
املصغَّر العامل بني الدورات بشأن إعداد مبادئ توجيهية تقنية بشأن نفايات امللوثات العضوية الثابتة املعقود
يف الفرتة 22-20شباط/فرباير  2017يف بون ،أملانيا( ،انظر الوثيقة  .)UNEP/CHW.13/INF/62وترد
الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية ،بصيغتها املعتمدة ،يف املرفق هبذه املذكرة .وتصدر هذه املذكرة ،مبا يف
ذلك املرفق هبا ،دون حترير رمسي.
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المرفق

المكونة من خماسي كلور
المبادئ التوجيهية لإلدارة السليمة بيئياً للنفايات
َّ
الفينول وأمالحه واستراته ،أو المحتوية عليها أو الملوثة بها

صيغة منقحة نهائية ( 5أيار/مايو )2017
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أوالً  -مقدمة
ألف  -النطاق
املكونة من
 - 1تعرض املبادئ التوجيهية التقنية هذه توجيهات بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات َّ
امللوثة هبا ،عمالً بعدة مقررات اعتمدهتا اهليئات
مخاسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته ،أو احملتوية عليها أو َّ
()1
التابعة الثنني من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف بشأن املواد الكيمائية والنفايات.
 - 2وقد أُدرج مخاسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته يف املرفق ألف (اإلزالة) باتفاقية استكهومل يف سنة
 2015بعد تعديل دخل حيز النفاذ يف  15كانون األول/ديسمرب .2016
 - 3وينبغي استخدام املبادئ التوجيهية احلالية باالقرتان مع املبادئ التوجيهية التقنية العامة لإلدارة
امللوثة هبا (اليونيب 2017 ،أ) (املشار إليها فيما
للملوثات العضوية الثابتة أو احملتوية عليها أو َّ
السليمة بيئياً ِّ
يلي "املبادئ التوجيهية التقنية العامة") .والقصد من املبادئ التوجيهية التقنية العامة أن تصلح كدليل شامل
امللوثات العضوية الثابتة أو احملتوية عليها أو امللوثة هبا.
لإلدارة السليمة بيئياً للنفايات َّ
املكونة من ِّ
 - 4إضافة إىل ذلك ،جرى تناول استخدام مخاسي كلور الفينول كمبيد آفات مبزيد من التفصيل يف
امللوثة هبا:
املكونة من مبيدات اآلفات أو احملتوية عليها أو َّ
املبادئ التوجيهية لإلدارة السليمة بيئياً للنفايات َّ
الدرين ،ألفا – اهلكسان احللقي السداسي الكلور ،بيتا – اهلكسان احللقي السداسي الكلور ،الكلوردان،
الكلورديكون ،ديلدرين ،اندرين ،سباعي الكلور ،سداسي كلور البنزين ،البيوتاديينالسداسي الكلور ،ليندان،
مايركس ،مخاسي كلور البنزين ،مخاسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته وحامض السلفونيك املشبع بالفلور
واإلندوسولفان التقين وأ يزومراته املرتبطة به أو التوكسافني أو مع سداسي كلور البنزين كمادة كيميائية صناعية
(اليونيب2017 ،ب).
باء  -الوصف واإلنتاج واالستخدام والنفايات
-1

الوصف
 - 5مخاسي كلور الفينول هيدروكرب ون عطري مكلور من أسرة كلور الفينول ،يتكون من حلقة بنزين
مكلورة وجمموعة هيدروكسيل .ويشمل مخاسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته مخاسي كلور الفينول (الرقم يف
سجل املستخلصات الكيميائية  ،)87-86-5و ص – مخاسي كلورفينات (الرقم يف سجل املستخلصات
الكيميائية  131-52-2و( 27735-64-4مثل أحادي اهليدرات) ولوريت – مخاسي كلورالفينيل (الرقم يف سجل
املستخلصات الكيميائية  ،)3772-94-9عند اعتبارمها مع ناتج حتوهلما مخاسي كلور األنيسول (الرقم يف سجل
املستخلصات الكيميائية ( 1825-21-4انظر الصيغ الرتكيبية يف اجلدول  ،)1وفقاً للمالحظة (  ) 6يف اجلزء
األول من املرفق ألف التفاقية استكهومل.

( )1

املقرررر اب 3/12-و اب 4/13-اللررذان اعتمرردمها م رؤمتر األط رراف يف اتفاقيررة بررازل بشررأن الررتح ةكم يف نقررل النفايررات اخلطرررة
والتخلةص منها عرب احلدود ،ومقرر الفريق العامل املفتوح العضوية –  4/10الذي اعتمده الفريق املرذكور الترابع التفاقيرة برازل،
امللوثات العضوية الثابتة.
واملقرر اس 13/7-الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل بشأن ِّ
5
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الجدول ِ :1
الصيغ الرتكيبية خلماسي كلور الفينول وملحه ص – مخاسي كلوروفينات واسرته لوريت –
مخاسي كلور الفينيل
مخاسي كلور الفينول

مخاسي كلورو فينات

مخاسي كلور فينيل – لوريت –
مخاسي كلورالفينيل

مخاسي كلور األنيسول

االسم الكيميائي
واملختصر

– 6 ، 5 ،4 ،3 ،2
مخاسي كلور الفينول

مخاسي كلور فينيل ص-
مخاسي كلورو فينات

لوريت مخاسي كلورالفينيل

مخاسي كلور األنيسول

الرقم يف سجل
املستخلصات
الكيميائية

87-86-5

64-أحادي اهليدرات

 131-52-2و27735-

3772-94-9

1825-21-4

الصيغة اجلزيئية

C6HCl5O

C6Cl5ONa

C18H23Cl5O2

C7H3Cl5O

الكتلة اجلزيئية

 266.34غ/كتلة
جزئية

 288.32غ/كتلة جزئية

 448.64غ/كتلة جزئية

 280.362غ/كتلة جزئية

الصيغ الرتكيبية
خلماسي كلور
الفينول ،وملحه
واسرته وكذلك املنتج
األساسي للتحول

 - 6يتألف مخاسي كلور الفينول النقي من بلورات إب رية الشكل لوهنا من الصفرة إىل األبيض وهو
متطاير بشكل نسيب .ومن املعتاد أن الدرجة التقنية خلماسي كلور الفينول تبلغ حوايل  86يف املائة نقاء
(معهد محاية البيئة .) 2008 ،والدرجة التقنية للصيغة الرتكيبية خلماسي كلور الفينول املستخدمة يف كندا
تتألف من  86يف املائة مخاسي كلور الفينول ،و 10يف املائة من كلوروفينات أخرى ومركبات ترتبط و4
يف املائة جزئي ات غري فعالة (البيئة الكندية .)2013 ،وكان مخاسي كلور الفينول ،و ص – مخاسي
كلورفينات ،ولوريت –مخاسي كلورالفينيل متوافرة بشكل كتل صلبة ،وقشور ،وحبيبات ومسحوق دقيق
أو كسائل قابل للتخفيف ()UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.3؛ (وكالة البيئة األملانية االحتادية،
.)2015
 - 7ورمبا حتتوي املواد احلافظة األخرى ذات القاعدة الكلورفينولية حتتوي أيضاً على مقادير هامة من
مخاسي كلور الفينول .وقد حتتوي السوائل الناجتة من مصانع الورق ولب الورق أيضاً على مخاسي كلور
الفينول املنتج بشكل غري مقصود نتيجة إبيضاض الكلور (شاندرا وآخرون.)2008 ،
 - 8ويكتشف وجود مخاسي كلور الفينول ومستقلبه مخاسي كلور األنيسول يف اهلواء واملاء والرتبة
ويف النبات واحليوان يف أحناء العامل ،مبا يف ذلك يف املناطق النائية رغم انه توجد شكوك فيما يتعلق
باملصدر املكتشف (املصادر املكتشفة) يف أماكن نائية ،نظراً ألهنا قد تكون نتيجة احنالل هيدروكربونات
مكلورة ومنها ثنائي الفينيل متعدد الكلور وسداسي كلور البنزين وسداسي كلور اهلكسان احللقي ومخاسي
كلور النيرتوبنزين (فلني وآخرون ،1996 ،باري وآخرون ،1998 ،برغر وآخرون ،2004 ،هوفركامب
وآخرون ،2010 ،هونغ وآخرون ،2010 ،سو وآخرون 2011 ،وزنغ وآخرون  .)2011وكشف
6
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وجود مخاسي كلور الفينول يف الدم والبول والسائل املنوي ولنب األم ونسيج الدهن احليواين لدى البشر
(فننغريوفا وآخرون ،1996 ،سانداو وآخرون ،2002 ،الرزدوتر وآخرون ،2005 ،زنغ وآخرون،
2011؛ زنغ وآخرون .) 2012 ،وتبني معلومات الرصد األحيائي وجود مستويات مماثلة من مخاسي
كلور الفينول يف البشر من املناطق النائية واملناطق املأهولة أكثر بالسكان .وتظهر املعلومات أيضاً
التعرض وبالتايل اخلطورة احملتملة على األجنة واألطفال الرضع والبالغني .وإذا قُورن مخاسي كلور الفينول
مع مركبات مكلورة أخرى ،يعترب واحداً من املواد امللوثة الغالبة الذي جرى قياسها يف بالزما الدم.
وبسبب ما يالحظ من تركز مخاسي كلور الفينول/مخاسي كلور األنيسول لدى البشر ،ال ميكن استبعاد
اآلثار الضارة على صحة اإلنسان املرتبطة بأنواع السمية املذكورة أعاله .وحيثما توجد بيانات الرصد
الطويل األجل ،تتناقص تركزات مخاسي كلور الفينول يف اهلواء ويف النبات واحليوان (زنغ وآخرون،
2011؛ وريالندر وآخرون2012 ،؛ .)UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.3
 - 9ووفقا للجنة ﺍستعرﺍﺽ ﺍمللوثاﺕ العضوية الثابتة املعنية بإعداد موجز املخاطر التابعة التفاقية
استكهومل ) ،(UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.3يتسم مخاسي كلور الفينول بأنه سام للكبد
ومسبب للسرطان وسام للمناعة وسام لألعصاب وسام لإلجناب .وجتدر مالحظة أن بعض هذه
األخطار ميكن أن حتدث بتأثري طريقة عمل الغدد الصماء .ويوجد افتقار إىل توافق علمي يتصل بوجود
ُمبتَدى لطريقة العمل هذه .ومخاسي كلور الفينول سام أيضاً بدرجة عالية للعضويات املائية .وتُعتََرب
تركزات الرصد البيئي بوجه عام أقل من تلك املستويات املتوقع أن تسبب تأثرياً بيئياً ،خصوصاً يف املناطق
البعيدة .ومع ذلك ،يف ضوء التوزةع الواسع االنتشار خلماسي كلور الفينول ومخاسي كلور األنيسول الذي
قد ينجم عن حتول مخاسي كلور الفينول وتلك املستويات القابلة للقياس من مخاسي كلور
الفينول/مخاسي كلور األنيسول كثرياً ما توجد يف احليوان والنبات وهلاتني املادتني طريقة عمل مثل الغدد
الصماء وال ميكن استبعاد اآلثار البيئية.
-2

اإلنتاج
 - 10جيب على األطراف يف اتفاقية استكهومل حظر و/أو إزالة إنتاج مخاسي كلور الفينول وأمالحه
وأسرتاته ،ما مل تكن األطراف قد أخطرت األمانة بنيتها إنتاجها لالستخدام يف أعمدة اإلنارة والقوائم
املستعرضة مع اإلعفاء احملدَّد زمنياً الوارد يف املرفق ألف باالتفاقية .وقد يواصل عدد من األطراف أيضاً
إنتاج مخاسي كلور الفينول وأمالحه وإسرتاته ألي غرض حىت يقرر هؤالء التصديق على التعديل الذي
من خالله أُدرجت املادة الكيميائية يف املرفق ألف .وميكن االطالع على معلومات عن استخدام اإلعفاء
يف اإلنتاج يف سجل اإلعفاءات احملددة باتفاقية استكهومل على املوقع الشبكي لالتفاقية
( .) www.pops.intوميكن االطالع على املعلومات عن حالة التصديقات من األطراف على التعديل
الذي يُدرج مخاسي كلور الفينول وأمالحه وإسرتاته يف اتفاقية استكهومل على املوقع الشبكي للقسم
اخلاص باملعاهدة يف قسم املعاهدات باألمم املتحدة (.)https://treaties.un.org/
 - 11توجد ثالث طرق رئيسية إلنتاج مخاسي كلور الفينول (اليونيب:)2013 ،
تفاعل الكلور ثنائي اجلزيئات مع الفينول أو مركبات كلوروفينات يف وجود حمفزات
(أ)
(ألومينيوم أو األنتيمون وكلوريداهتما وأشياء أخرى)؛
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(ب)

التحلل املائي القلوي لسداسي كلور البنزين يف حماليل مائية؛

(ج)

التحلل احلراري لسداسي كلور اهلكسان احللقي.

 -12ص – مخاسي كلوروفينات ولوريت مخاسي الفينيل بدورمها تُنتجان باستخدام مخاسي كلور الفينول
كمادة انطالق (جلنة محاية البيئة البحرية يف مشال شرق احمليط األطلسي2001 ،؛ وكالة البيئة األملانية
االحتادية.)2015 ،
 -13ويف مطلع الثمانيات ،جرى إنتاج ما يرتاوح من  90 000- 50 000طن من مخاسي كلور
الفينول يف السنة على املستوى العاملي .ويف  ،1987قدر اإلنتاج العامل من مخاسي كلور الفينول بر 30
 000طن سنويا (منظمة الصحة العاملية .)1987 ،ومنذ ذلك احلني أصبح اإلنتاج أقل بدرجة كبرية
بسبب التقييدات على االستخدام يف كثري من البلدان ( .)UNEP/POPS/POPRC.10/10/Add.1وال توجد
معلومات عن االجتاهات احلالية يف اإلنتاج .وينتج مخاسي كلور الفينول و ص -مخاسي كلوروفينات
حالياً ألغراض احلفاظ بالطرق الصناعية على األخشاب ،وخصوصياً معاجلة أعمدة اإلنارة والقوائم
املستعرضة ومواد التشييد خارج املنزل يف اإلنشاءات غري السكنية .وأنتج ص – مخاسي كلوروفينات يف
منطقة َمسارا باالحتاد الروسي بطاقة سنوية بلغت  2400طن (كلويف وآخرون.)2001 ،
 - 14وأُدخل مخاسي كلور الفينول ألول مرة لالستخدام كمادة حافظة لألخشاب يف سنة .1936
وقد ترددت أنباء عن األمهية التجارية للمادة منذ اخلمسينات والستينات (كيتونن1990 ،؛ وإدارة
أنشطة مرافق النفايات الصلبة2008 ،؛ والوكالة السويدية حلماية البيئة2009 ،؛ وزارة البيئة الكندية،
.)2013
 - 15واعتباراً من سنة  ،2014جرى تصنيع مخاسي كلور الفينول وأمالحه على األقل يف املكسيك
واهلند .ويف سنة  2009قامت شركة  KMG Bernuthيف الواليات املتحدة األمريكية بتحضري 257 7
طناً من مخاسي كلور الفينول من املكسيك ألغراض احلفاظ على األخشاب يف الواليات املتحدة
األمريكية ويف كندا واملكسيك (اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم املتحدة .)2010 ،وكانت احلصة
األساسية يف سوق مخاسي كلور الفينول واستخدامه يف أمريكا الشمالية
( ، )UNEP/POPS/POPRC.10/10/Add.1وجرى إنتاج  800 1طن من ص – مخاسي كلوروفينات
سنوياً يف اهلند (اجمللس اهلندي للمواد الكيميائية.)2014 ،
 - 16ومن الناحية التارخيية ،أُنتج مخاسي كلور الفينيل أو ص – مخاسي كلوروفينات على األقل يف
الربازيل والصني وتشيكوسلوفاكيا السابقة والدامنرك وفرنسا وأملانيا وبولندا وإسبانيا وسويسرا واالحتاد
السوفيايت السابق واململكة املتحدة .ويف االحتاد األورويب ،توقف إنتاج مخاسي كلور الفينول وأمالحه لسنة
 ،1992بينما استمر إنتاج لوريت  -مخاسي كلور الفينيل -حىت سنة ( 2000منظمة الصحة العاملية،
1987؛ اجلماعة األوروبية1994 ،أ؛ اجلماعة األوروبية1994 ،ب؛ اجلماعة األوروبية 1996؛ اللجنة
االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم املتحدة2010 ،؛ UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.3؛ وكالة البيئة
األملانية االحتادية .)2015 ،وجرى إنتاج مخاسي كلور الفينيل على األقل يف الصني واململكة املتحدة
(اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم املتحدة2010 ،؛ اجمللس اهلندي للمواد الكيميائية.)2014 ،
وجرى إنتاج لوريت -مخاسي كلور الفينيل الذي حيتوي على مستحضر رابع كلور الفينول Ky-5
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املستخدم يف فنلندا والسويد يف الفرتة ما بني  1940و .1984ويف الربازيل ،بدأ إنتاج مخاسي كلور
الفينيل وص – مخاسي كلوروفينات يف  1966وجرى حظر اإلنتاج يف  .2006وبلغ إمجايل اإلنتاج
 10600طن من مخاسي كلور الفينيل و 27900طن من ص – مخاسي كلوروفينات وحىت 1978
(كاستيلو – برانكو .)2016 ،وأُدرجت األمساء التجارية للمنتجات احملتوية أو اليت كانت حتتوي على
مخاسي كلور الفينول ،وص  -مخاسي كلوروفينات أو لوريت مخاسي كلور الفينل وهي مدرجة يف املرفق
الثاين هبذه املبادئ التوجيهية التقنية.
كمنتَج حتويل ومستقلب من كلورات عضوية مثل
 - 17وميكن أن يتشكل مخاسي كلور الفينول ُ
سداسي كلور البنزين وسداسي كلور اهلكسان احللقي (الليندان) ومخاسي كلور النيرتوبنزين (الكوينتوزين).
وتأكد التأكسد اجلوي لسداسي كلور البنزين كمصدر ثانوي عاملي خلماسي كلور الفينول (كوفاسيفتش
وآخرون .)2016 ،وال ميكن حساب تقدير كمي ملدى هذه املصادر احملتملة يف البيئة .وإضافة إىل
ذلك ،يتم يف عملية تصنيع مخاسي كلور الفينول إنتاج ملوثات من بينها سداسي كلور البنزين ،ومخاسي
كلور البنزين ومركبات ثنائي بنزوديوكسني املتعدد الكلور (الديوكسينات) ومركبات ثنائي بنزوفيوران املتعدد
الكلور (الفيورانات) (UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.3؛  UNEP/POPS/POPRC.10/10/Add.1إدارة
أنشطة مرافق النفايات الصلبة .)2008 ،وقد أبلغ عن تلوث بيئي كبري نتيجة اإللقاء غري املشروع إلنتاج
مخاسي كلور الفينول والنفايات األخرى النامجة عن إنتاج املواد الكيميائية املكلورة يف كيوباتو ،ساو باولو،
الربازيل (كاستيلو برانكو.)2016 ،
 - 18وقد ارتبط تش ةكل الديوكسينات بدرجة كبرية والفيورانات بدرجة أقل بإنتاج املواد احلافظة
للخشب ذات القاعدة الكلورفينولية .ومن مث ميكن أن يصبح اخلشب املعا ََل خبماسي كلور الفينول
مصدراً للديوكسينات والفيورانات (بول وآخرون ،2010 ،فرايز وآخرون2002 ،؛ يل وآخرون2006 ،؛
لوربر وآخرون .)2002 ،ونقصت تركزات الديوكسينات والفيورانات املوجودة كشوائب بعد اختاذ التدابري
القانونية يف الواليات املتحدة وأوروبا يف الفرتة بني سنيت  1987و 1999
( .)UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.3وأظهر أحدث حتليل متوسط تركيزات  634ميكروغرام مكافئ
ُمسي لكل كغ من مخاسي كلور الفينول (توندير وآخرون )2010 ،و  12.5ميكروغرام لكل كغ من ص
– مخاسي كلوروفينات(مجهورية الصني الشعبية .)2007 ،وذكرت اليابان يف تقريرها وجود مستويات
قدرها  26 – 0.130ميكروغرام  -1مكافئ ُمسي مع الديوكسينات والفيورانات/كغ عنصر نشط –
مخاسي كلور الفينول (ماسوناغا وآخرون .)2001 ،ويف السويد ،قُدِّرت الكمية املرتاكمة من
الديوكسينات املطلقة يف البيئة من استخدام الكلورو فينوالت يف معاجلة األخشاب ما يرتاوح بني -70
 360كغ من الديوكسينات والفيورانات ( -1مكافئ ُمسي) (الوكالة السويدية حلماية البيئة.)2009 ،
-3

()2

االستخدام

 - 19جيب على األطراف يف اتفاقية استكهومل حظر و/أو القضاء على استخدام مخاسي كلور الفينول
وأمالحه واسرتاته ،فيما عدا إذا ما أخطر هؤالء األمانة بعزمهم استخدام مخاسي كلور الفينول ألعمدة
( )2

"االستخدام" يشمل استخدام املرواد الكيميائيرة ،مخاسري كلرور الفينرول وأمالحره واسررتاته إلنتراج منتجرات وأدوات ،وكرذلك
استخدام تلك املنتجات واملواد.
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درج يف املرفق ألف باالتفاقية .ورمبا يواصلعدد
اإلنارة والقوائم املستعرضة مع اإلعفاء احملدَّد األجل زمنياً املُ َ
من األطراف استخدام مخاسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته ٍ
يقرر هؤالء
ألي من األغراض حلني أن ِّ
التصديق على التعديل وبعده تصبح املادة الكيميائية ُمدرجة يف املرفق ألف .وميكن االطالع على
معلومات عن استخدام اإلعفاءات يف سجل اإلعفاءات احملددة يف اتفاقية استكهومل على املوقع الشبكي
لالتفاقية ( .) www.pops.intوميكن االطالع على املعلومات بشأن حالة التصديقات من جانب
األطراف يف التعديل الذي يُدرِج مخاسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته يف اتفاقية استكهومل يف املوقع
الشبكي لفرع املعاهدات التابع لألمم املتحدة (.)https://treaties.un.org/
 - 20ويُعتََرب مخاسي كلور الفينول واحدة من املواد الثالث الصناعية الرئيسية احلافظة لألخشاب
(واملادتان األخريان مها :زرنيخات النحاس املشبع بالكروم ،والكريوزوت) ،بيد أهنا است ِ
خدمت أيضاً
ُ
جملموعة متنوعة من االستعماالت (على سبيل املثال ،مزيل عام للحشائش ،مبيد حيوي ،مبيد آفات،
مطهرِ ،
ستخدم يف إنتاج ص–
ومسقط لألوراق ،وعامل مضاد للعفن والفطريات ومضاد للميكروبات ،ويُ َ
ُ
مخاسي كلوروفينات وكذلك لوريت  -مخاسي كلورالفينيل .وغالباً ما كان ص-مخاسي كلوروفينات
ستخدم ملعاجلة اخلشب بسبب قابليته اجليدة للذوبان يف املاء باملقارنة مع مخاسي كلور الفينول .ومادة
يُ َ
ص-مخاسي كلوروفينات تنفصل بسهولة عن مادة مخاسي كلور الفينول .وأُنتِج لوريت  -مخاسي
كلورالفينيل خصيصاً لالستعمال يف األقمشة.
سمح باستخدام مخاسي كلور الفينول – فيما يبدو – يف أحناء العامل فقط من أجل
 - 21وحالياً ،يُ َ
ستخدم مخاسي كلور
احلفاظ على اخلشب يف إنتاج األعمدة اخلشبية املشربة من أجل البناء والصناعة .ويُ َ
الفينول وص  -مخاسي كلوروفينات يف املادة الصناعية حلفظ األخشاب ،وخصوصاً معاجلة أعمدة اإلنارة
والقوائم املستعرضة ومواد التشييد اخلارجية يف املنشآت غري السكنية .ويف سوق األخشاب املقطوعة
وألواح اخلشب املنشورة يستخدم مخاسي كلور الفينول بشكل أقل مع تفضيل املواد احلافظة من زرنيخات
ويستخدم ص -
النحاس املشبع بالكروم ورباعي النحاس القلوي (وكالة محاية البيئة األمريكية.)2008 ،
َ
مخاسي كلوروفينات أيضاً ملنتجات احلفظ بالطالء أثناء التخزين (اجمللس اهلندي للمواد الكيميائية،
 .)2014واعتباراً من سنة  ،2014مل يذكر أي بلد بعد اآلن يف تقريره شيئاً عن استخدام لوريت –
مخاسي كلورالفينيل(.)UNEP/POPS/POPRC.10/10/Add.1
ستعمل املادة احلافظة
 - 22وللمحافظة على اخلشب بالضغط باستخدام مخاسي كلور الفينول ،تُ َ
(مبحلول زييت/مخاسي كلور الفينول) يف اسطوانة ضغط ،واملعامل احملددة للمعاجلة (مثال ،درجة احلرارة،
الضغط ،مدة البقاء) وتفرضها أنواع األخشاب ،واملنتَج اخلشيب واحملتوى األويل من الرطوبة يف اخلشب.
ُ
وبعد التهيئة ،عادة ما تستخدم عملية معاجلة يف حجرية فارغة الستعمال املادة احلافظة بشكل مخاسي
كلور الفينول احلامل للزيت .وبعد دورة التصفية يف عملية التشرب ،جتري عملية تفريغ لتشجيع إزالة
املادة احلافظة الزائدة واستخدام اهلواء املضغوط من حجريات األخشاب .وهذه العملية تقلل "نضح"
املادة احلافظة من املنتج املعاَل .وبدالً عن ذلك ،قد يستخدم محام متديد أو دورة خبار هنائي ،يتبعها
تفريغ لتقليل االرتشا حات السطحية والنضح طويل األجل ولتحسني النظافة السطحية للمادة .ويتم
لتخزن على مساند التنقيط حلني أن يتوقف التنقيط أساساً.
سحب اخلشب املعاَل من أسطوانة املعاجلة َّ
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ومن هناك إما يؤخذ اخلشب للتخزين يف الفناء أو يُشحن بالشاحنات أو بعربات السكك احلديدية
(البيئة الكندية.)2013 ،
 - 23ويُستخدم ص  -مخاسي كلوروفينات بالتنقيط أو بالرشح كمضاد للعفنوالفطريات .وتقدَّم
املركبات الفعالة يف شكل مساحيق أو تركزات قاعدية املاء للخلط أو التخفيف ،ومن أجل االستخدام
برتكيزات احمللول  5-2يف املائة .وهذه يتم تركيبها يف صهاريج كبرية تغمس فيها ألواح اخلشب املقطوع
لفرتات قصرية ( 10-20ثانية) .وبعد املعاجلة ،يتم رص ألواح اخلشب املقطوعة للتصفية ولكي جيف
احمللول الزائد .وميكن بعد ذلك جتفيف هذه األخشاب يف قمائن أو يف اهلواء ،وتُعبأ لإلرسال (كيتونن،
 ،1990جلنة محاية البيئة البحرية يف مشال شرق احمليط األطلسي2001 ،؛ واملراجع املرفقة).
 - 24واستخدام لوريت  -مخاسي كلور الفينيل يف احملافظة على األقمشة اليت تكون عرضة للفطريات
والبكرتيا أثناء التخزين واالستخدام .وهذه تشمل الصوف والقطن والكتان وأقمشة اجلوت وخيوط الغزل
املستخدمة يف األغطية ويف قماش الرتبولني والتظليلة واخليام وقماش التنجيد وقماش الشباك وكذلك يف
ألياف حبال السيزال وحبال قِنَب مانيال .ويف مطلع التسعينات ،كان لوريت  -مخاسي كلور الفينيل
ستخدم يف أقمشة اجلوت ومنها جرى استخدامه يف خيوط سجاجيد الصوف .واستمر استخدام هذه
يُ َ
املادة للحفاظ على املنسوجات العسكرية الثقيلة واملتينة (مثال ا ملستخدمة يف النقل واخليام) وما زالت
تُستخدم يف بداية هذه األلفية حيث قيل أهنا مادة حافظة فعالة ضد جمموعة متنوعة من العضويات
املسببة للتسويس ،وثبت أهنا متوائمة مع كثري من املعاجلات األخرى واملواد املطلوبة لالستخدام العسكري
(جلنة محاية البيئة البحرية يف مشال شرق احمليط األطلسي ،2001 ،واملراجع طيه ،ومعهد محاية البيئة،
 ،2008وكالة البيئة األملانية االحتادية.)2015 ،
 - 25وقد بقيت املواد مخاسي كلور الفينيل ،وص – مخاسي كلوروفيناتولوريت –مخاسي كلور الفينيل
وكلها كانت تُستخدم على األقل حىت الثمانينات أيضاً على سبيل املثال كمادة حافظة يف املنتجات
الشبيهة بالطالء الزيتية القاعدة ،وكمادة حافظة يف أنواع النشاء ،وصمغ النشاء والغراء (اجللود ،وورق
االستجمار والسجاجيد ،إىل آخره واملواد اللصقة وكمادة وسيطة لرتكيب املواد الصيدالنية ،وك ُمنتَج
وسيط يف احلصول على مواد تلوين (األنثراكوينون لألصباغ وكمواد وسيطة) ،ويف مزارع عيش الغراب
والصواين اخلشبية حيث يُزرع عيش الغراب  ،ويف التحكم يف املادة الغروية يف إنتاج الورق ولب الورق،
ومياه برج التربيد ،وكمادة كيميائية زراعية يف مكافحة األعشاب الغريبة (على سبيل املثال ،كمبيد للفطر،
وعلى احملاصيل كمسقط لألوراق (جلنة محاية البيئة البحرية يف مشال شرق احمليط األطلسي2001 ،؛
ومعهد محاية البيئة.)2008 ،
 - 26وقد استخدم مخاسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته لكثري من األغراض املختلفة يف خمتلف
البلدان واملناطق (انظر اجلدول  ،)2لكن االستخدام توقف يف كثري من البلدان حبلول فرتة التسعينات.
وبالفعل يف سنة  1996فرض تقييد عليه يف  30بلداً على األقل (املفوضية األوروبية.)1996 ،
 - 27وحالياً ال توجد استخدامات جديدة خلماسي كلور الفينول يف اسرتاليا ،والصني ،ويف االحتاد
سويسرا
أو
النكا
وسري
وصربيا
الروسي
واالحتاد
ونيوزلندا
األورويب
( ،) UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.3رغم أن املنتجات واألدوات املعاجلة خبماسي كلور الفينول من
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احملتمل ال تزال يف االستخدام حىت يف تلك البلدان .وعلى سبيل املثال قدَّرت الوكالة السويدية حلماية
البيئة أنه يف سنة  2009هناك  340طناً من مخاسي كلور الفينول ،وأساساً يف اخلشب املشبَّع حتت
الضغط ،كانت ال يزال يف االستخدام رغم احلظر املفروض يف سنة ( 1978الوكالة السويدية حلماية
البيئة.)2009 ،
 - 28وأظهرت املعلومات اليت مت مجعها من أجل موجزات املخاطر يف اتفاقية استكهومل أن كل بلد
لديه استخدامات خاصة باحلفاظ على األخشاب أبلغ أنه توجد أيضاً تقييدات إضافية و/أو لوائح من
أجل إدارة صناعة حفظ األخشاب ،مبا يف ذلك بليز ،وكندا واملكسيك والواليات املتحدة األمريكية.
إضافة إىل ذلكُ ،حيظر استخدام مخاسي كلور الفينول أو يفرض تقييد شديد يف إندونيسيا واملغرب
وسري النكا وإكوادور ( )UNEP/POPS/POPRC.10/10/Add.1والربازيل .ويف أوروبا كان مخاسي كلور
الفينول وأمالحه واسرتاته تستخدم يف جمموعة خمتلفة من القطاعات املختلفة حىت سنة .2008
(املفوضية األوروبية1994 ،أ؛ املفوضية األوروبية 1994ب؛ املفوضية األوروبية 1996؛
 UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.3وكالة محاية البيئة األملانية االحتادية.)2015 ،
الجدول  :2االستخدامات احلالية والتارخيية ملواد مخاسي كلور الفينول ،و ص  -مخاسي
كلوروفيناتولوريت – مخاسي كلورالفينيل يف خمتلف البلدان واملناطق (معهد محاية البيئة2008 ،؛
.)3( )UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.3
البلد

استخدامات خماسي كلور الفينول

اسرتاليا

مادة حافظة مضادة للعفن والفطريات وحافظة لأللواح

معلومات أخرى

اخلشب املقطوعة
مت حظر استخدامات واسترياد يف عام 2006
بعد استعراض السمية ،والسمية اإليكولوجية
من قبل السلطات الصحية والبيئية .استوردت

الربازيل

مادة حافظة للخشب وحبال السيزال ومبيد للنمل األبيض

كندا

عالج اخلشب ألعمدة اإلنارة ،والقوائم املستعرضة ،عارضات للسكك احلديدية معاجلة خبماسي

الربازيل  2300طن من مخاسي كلور
الفينول و ص -مخاسي كلوروفينات بني
عامي  1989و ( 2003أمليدا وآخرون،
.) 2007

ويُعرف مخاسي كلور الفينول أيضا باسم
” “pó da Chinaيف املؤلفات واملقاالت
األكادميية.

( )3جرررى تنرراول اسررتخدام مخاسرري كلررور الفينررول كمبيررد لافررات مبزيررد مررن التفصرريل يف املبررادئ التوجيهيررة التقنيررة بشررأن اإلدارة
السليمة بيئياً للنفايات ومبيدات اآلفات من امللوثات العضوية الثابت (اليونيب 2017 ،ب).
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واألخشاب املقطوعة لإلنشاءات خارج املنزل ،وروابط كلور الفينول ومل يتم تركيبها منذ سنة
الركائز وعارضة السكة احلديد ،واستخدامات تارخيية تشمل  .1993وهناك حوايل  15مليون عمود
مضاد للعفن والفطر وخصوصاً االستعماالت (الطالء ،خشيب يف شبكة توزيع االستخدام الغالب هلا
واألصباغ ،ومنتجات األشغال اخلشبية ،ومنتجات معاجلة من مخاسي كلور الفينول ملعاجلة أعمدة اإلنارة
املياه الصناعية ،ومبيدات حيوية يف حقول البرتول ومواد اخلشبية والقوائم املستعرضة .وأبلغت كندا عن
حدوث زيادة يف مقدار مخاسي كلور الفينول
حافظة).
املستخدم من  372طناً يف سنة  2008إىل
537

طناً

يف

سنة

.2012

(.)UNEP/POPS/POPRC.10/10/Add.1
و ُس ِحبتجميع مواد مكافحة مضادات العفن
والفطريات ومجيع االستعماالت األخرى (على
سبيل املثال املواد احلافظة لألخشاب املنزلية)
.1990
سنة
يف
()UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.3
الصني

استخدام تارخيي للمادة احلافظة لألخشاب من أجل إنشاء
السكك احلديدية وكمبيد للبكرتيا

االحتاد
األورويب

يف سنة  1996كان حوايل  90يف املائة من
االستخدامات التارخيية مثل:
مادة حافظة لألخشاب (مضاد للفطر وعامل مضاد للتلون إمجايل استهالك االحتاد األورويب من مخاسي
ة
باللون األزرق) ،مبا يف ذلك املعاجلة التصحيحية لألخشاب كلور الفينول و ص -مخاسي كلوروفينات
املقطوعة ،واملعاجلة املوضعية للمباين ذات االهتمام الثقايف ولوريت – مخاسي كلورالفينيل من خالل
والتارخيي .ويف أملانيا،من الشائع استخدام اخلشب املعاَل استخدام ص -مخاسي كلوروفينات ملكافحة
َ
خبماسي كلور الفينول داخل املنازل ،ويف املباين مع نسبة العفن والفطريات يف فرنسا والربتغال وإسبانيا
مئوية عالية من املواد اخلشبية مثل ثكنات اجلنود ،والقاعات (الشركة االستشارية الدولية رويال هاسكوننغ،
والصوامع ،إىل آخره .وميكن أن حتتوي الطبقات العليا من  .)2002وأبلغت الربتغال عن االستخدام
األخشاب املعاجلة مخاسي كلور الفينول برتكيز يف نطاق ملعاجلة األدوات اخلسبية واألعمدة اخلشبية
عدة آالف مليغرامات لكل كيلوغرام (وكالة محاية البيئة ألعمال التشييد وألواح األسوار .وانقضت
األملانية االحتادية .)2015 ،ويف بلدان أخرى باالحتاد مجيع استخدامات مخاسي كلور الفينول يف
األورويب ،كان مخاسي كلور الفينول يستعمل أساسا خارج سنة  ،2008بيد أن كثرياً من الدول األعضاء
ً
ستخدم تشرب املنسوجات الثقيلة اخلاصة فرضت تقييدات عليه من قَبل لفرتة طويلة.
املنازل .وا ِ
ة
بالصناعة (القطن الصويف ،والكتان ،وأقمشة اجلوت ،والغزل
املستخدمة يف األغطية ،والرتبولني والتظليلة ،واخليام وقماش
التنجيد والشباك وخيوط الغزل وألياف حبال السيزال
وحبال قِنب مانيال)حىت سنة ( 2002املفوضية األوروبية،
)2011؛
مادة حافظة يف الطالء الزييت القاعدة ،وأنواع الغراء ،واملواد
13
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الالصقة ،واملواد املانعة للتسرب يف الوصالت ،ومركبات
الصب والورنيش؛
مادة وسيطة يف تركيب املواد الصيدالنية؛
منتج وسيط يف مواد التلوين؛
مكافحة البكرتيا يف األصباغ وصناعة الورق ولب الورق؛
مكافحة الرخويات يف معاجلة املياه الصناعية ،وخصوصاً
مياه التربيد؛
الربية يف الزراعة؛
مكافحة األعشاب ِّ
مادة حافظة يف إنتاج عيش الغراب؛
مبيد حيوي سطحي من أجل حرفة البناء.
اهلند

مخاسي

كلورالفينول

يف

صناعة

الصباغة

()UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.3
ص  -مخاسي كلوروفينات أساساً كمادة حافظة لألخشاب
لكن أيضاً من أجل حفظ دهانات الطالء املائي القاعدة
أثناء التخزين.
()UNEP/POPS/POPRC.10/10/Add.1

14

اليابان

استخدام تارخيي كمبيد لألعشاب الربية يف حقول األرز مت اعتباراً من سنة  1990سحب تسجيل
(مينومو وآخرون )2011 ،مبيد للفطر لالستخدام إنتاج وتصنيع واسترياد مجيع املنتجات احملتوية
على مخاسي كلورالفينول كمادة كيميائية
الزراعي.
زراعية .ويف سنة  ،2003فُ ِرض حظر على
استخدام مخاسي كلور الفينول كمادة كيميائية
زراعية .وبلغ إمجايل إنتاج مخاسي كلور الفينول
حىت سنة  1989يف اليابان 175 700
طن.

املكسيك

مواد الصقة ،يف مدبغة اجللود ،الورق واملنسوجات

الواليات
املتحدة
األمريكية

استخدامات تارخيية كمبيد للحشائش الربية ،ومسقط
لألوراق ومبيد للطحلُب ومطهر (وكالة محاية البيئة
األمريكية.)2016 ،
وحالياً يسود استخدام مخاسي كلور الفينول ملعاجلة أعمدة
سمح فقط باملعاجلات
اإلنارة والقوائم املستعرضة ،حيث يُ َ
خبماسي كلورالفينول وبالضغط واحلرارة.
وكان مخاسي كلور الفينول يستخدم أيضاً ملعاجلة العفن

يوجد ما يقدَّر حبوايل  135-130مليون من
أعمدة اإلنارة اخلشبية املعاجلة باملواد احلافظة،
وهي موجودة يف اخلدمة ومتثل ما يزيد على
 90يف املائة من سوق األعمدة ،وتعرض
نسبة إحالل  3-2يف املائة (حوايل 5-3
مليون من األعمدة) يف السنة (إدارة أنشطة
مرافق النفايات الصلبة) ويف سنة ،1995
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والفطريات ومبيد األعشاب الربية ويف إنتاج األرز والسكر ،جرت معاجلة  45يف املائة من األعمدة مبادة
ويف معاجلة املاء (وخصوصاً كمبيد للبكترييا يف أبراج مخاسي كلور الفينول ،يف حني بلغ هذا الرقم
التربيد) ،وكمسقط لألوراق قبل احملصول يف القطن وكمبيد يف سنة  2002حنو  56يف املائة (وكالة محاية
البيئة األمريكية .)2008 ،واخنفض
لألعشاب الربية بشكل عام قبل ظهورها.
وجرى استغالهلا أيضاً يف العديد من املنتجات ومن بينها االستهالك احمللي يف الواليات املتحدة
املواد الالصقة ومواد التشييد وألواح األسبستوس وقرميد األمريكية منذ السبعينات بسبب االهتمامات
السطوح واجلدران من الطوب وأحجار اخلرسانة والعزل البيئية واستجابة لروح التنافسية املتزايدة داخل
ومنع التسرب يف األنابيب ،واأللواح اجلدارية) واجللود صناعة أعمدة اإلنارة (وكالة محاية البيئة
والورق ،وإنتاج الزيوت ،بل واستخدامه كمنفِّر طار للطيور األمريكية .)2008 ،ومت يف سنة 1987
(سرييلي ،1977 ،وكالة محاية البيئة األمريكية)2008 ،

حظر كثري من استعماالت املواد احلافظة لغري

()UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.3

األخشاب .ويف سنة  ،2002استخدم ما
يرتاوح بني  -000 5و 5 500طن ملعاجلة
أعمدة اإلنارة واخلشب املنشور واأللواح
اخلشبية (التشييد).
()UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.3

االحتاد
السوفيايت
السابق

استخدام تارخيي حلفظ األلواح اخلشبية التجارية والدهانات يف االحتاد السوفيايت السابق كان جيري
والورنيش والورق واملنسوجات واحلبال واجللود ومبيدات استخدام ص  -مخاسي كلوروفينات يف

األعشاب غري االنتقائية وكمادة جمففة لنباتات القطن معاجلة األخشاب لألغراض التجارية
(منظمة الصحة العاملية.)1987 ،
وذلك على مدار  30عاما
(ترويانسكايا وفلياميدوفا.)2009 ،

 - 29ويرد يف التذييل اخلامس من الوثيقة  UNEP/POPS/POPRC.9/INF/7مزيد من املعلومات
املفصلة عن االستخدامات احلالية على النحو الذي أبلغته البلدان .ويتوقف تركيز مخاسي كلور الفينول
َّ
يف املنتج املعاَل على طريقة املعاجلة واملادة (اجلدول  .)3ويف املعاجلة بالتنقيط ،يُستعمل مخاسي كلور
الفينول يف حملول برتكيز  5-2يف املائة (جلنة محاية البيئة البحرية يف مشال شرق احمليط األطلسي،
 .) 2001ويف كندا ،استخدم تركيز مخاسي كلور الفينول يف التنقيط برتكيز  8-5يف املائة يف معاجلة
اخلشب بالضغط (البيئة الكندية.)2013 ،

15
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الجدول  :3تركزات منطية خلماسي كلور الفينول وص  -مخاسي كلوروفينات ،ولوريت – مخاسي
كلورالفينيل يف مواد خمتلفة.
المادة
الخشب المعالج بالتنقيط

احتجاز منطي للمادة احلافظة
يف خشب املعاجلة بالضغط

متوسط تركز مخاسي كلور
الفينول يف األخشاب املعاجلة
واجملففة يف اهلواء
املنسوجات
السجاجيد الصوف
اجللود
مياه تربيد

-4

خماسي كلور الفينول ،ص  -خماسي
كلوروفينات ،لوريت خماسي كلورالفينيل
 0.1كغ/م( 3امتصاص متوسط)
()4
( 280- 150ملغ/كغ)
 16 – 3.4كغ مخاسي كلور الفينول/م 3من
اخلشب املعاَل
()5
 700 45- 100 5ملغ/كغ)
3
 7.2-4.8كغ مخاسي كلور الفينول/م
(الصنوبر اجلنويب)
()6
( 500 20-200 7ملغ/كغ)
3
 5كغ/م
()7
( 14 200-7 500ملغ/كغ)
 625ملغ/كغ
 000 20( %2ملغ/كغ)
أكرب من  50ملغ/كغ
 0.1يف املائة( 000 1( )8ملغ/كغ)
 0.25يف املائة ( 500 2ملغ/كغ)
 28ملغ/لرت (ص  -مخاسي كلوروفينات)

المصدر
الوكالة السويدية حلماية البيئة،
2009
البيئة الكندية2013 ،
جمموعة أنشطة نفايات األعمدة
اخلشبية الصلبة2008 ،
والوكالة السويدية حلماية

البيئة.2009 ،

املفوضية األوروبية2011 ،
جلنة محاية البيئة البحرية يف مشال
شرق احمليط األطلسي2001 ،
ج .م .وميبوش1989 ،
أبرامز1948 ،
سرييلي1977 ،

النفايات

ِ
يستهدف جماري النفايات ذات األمهية من حيث
 - 30سيكون من األمور األساسية اختاذ إجراء
احلجم والرتكيز من أجل إزالة ،واحلد من ،ومراقبة احلمل البيئي خلماسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته
الناجتة من أنشطة إدارة النفايات .ويف هذا السياق ،ينبغي إدراك ما يلي:

( )4

دال على كثافة الصنوبر  660-350كغ/م.3

( )5

دال على كثافة الصنوبر  660-350كغ/م.3

( )6

دال على كثافة الصنوبر  660-350كغ/م.3

( )7

دال على كثافة الصنوبر  660-350كغ/م.3

( )8

مالحظر ر ر ر ر ر ررة هام ر ر ر ر ر ر ررة :مر ر ر ر ر ر ررا يت ر ر ر ر ر ر روافر مر ر ر ر ر ر ررن معلوم ر ر ر ر ر ر ررات قلير ر ر ر ر ر ررل ج ر ر ر ر ر ر ررداً .وكر ر ر ر ر ر رران املرج ر ر ر ر ر ر ررع الوحير ر ر ر ر ر ررد املت ر ر ر ر ر ر رراح ه ر ر ر ر ر ر ررو:

.http://www.leatherchemists.org/forum/forum_posts.asp?TID=1605&PN=135
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االستخدام العاملي الرئيسي خلماسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته يتمثَّل يف مادة
(أ)
حافظة متينة ( .)UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.3أما أعمدة اإلنارة والقوائم املستعرضة ،ومنتجات
األخشاب املنشورة األخرى الالزمة للتشييد فلها عمر خدمة طويل .وألغراض حتليل دورة العمر ،قُدِّرت
دورة عمر عمود اإلنارة املعاَل خبماسي كلور الفينول حبوايل  70-60سنة يف كندا (بولني ومسيث،
 ،2011كندا ،) 2014 ،بل يف املباين ميكن أن يكون عمر اخلدمة أطول .ويف البلدان املدارية ،قد
ال تدوم األخشاب لفرتة طويلة :نظراً ألن األلواح اخلشبية املقطوعة قد تكون فرتة دوامها الطبيعية أربع
سنوات ،لكن فرتة عمرها قد متتد إىل  20سنة إذا ما عوجلت مبادة ص  -مخاسي كلوروفينات (اجمللس
اهلندي للمواد الكيميائية .)2014 ،وكان مخاسي كلور الفينول هو العنصر الفعال األساسي يف بعض
املواد احلافظة للخشب من أجل االستخدام املنزيل .وأضيف إىل منتجات مثل األصباغ والدهانات.
(ب) وكانت االستخدامات النمطية ملادة لوريت  -مخاسي كلور الفينيل من أجل
املنسوجات العسكرية ،واملنسوجات املدارية واخليام .واُعتربت هذه املنتجات بأن هلا فرتة عمر طويلة نسبياً
( 20-12سنة) وهي بالتايل تعترب أهنا جماري نفايات ذات صلة (املفوضية األوروبية)2011 ،؛
(ج) ويُطلق مخاسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته من املنتجات واملواد أثناء عمر اخلدمة
من خالل االنسياب السطحي من األسطح اخلشبية وكذلك من التبخر
( .) UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.3وبالتايل قد يتناقص تركز املادة الكيميائية يف املواد مبرور الوقت.
وإذ يعتمد األمر على املذيب ،ودرجة احلرارة ودرجة احلموضة ونوع اخلشب ،قد تتبخر نسبة ترتاوح من
 80-30يف املائة من مخاسي كلور الفينول يف غضون  12شهراً من اخلشب املعاَل بالتنقيط أو املعاَل
بالفرشاة .وتعتمد اإلطالقات من املنسوجات أثناء عمر اخلدمة على نوع النسيج واألحوال البيئية
واالستعمال .ولوريت  -مخاسي كلور الفينيل مادة غري قابلة للذوبان جداً يف املاء وهلا ضغط خبار
منخفض .وقُدر أن األمر يستغرق عشر سنوات لرتكيز لوريت – مخاسي كلور الفينيل لينخفض من  2يف
املائة إىل أقل من  1يف املائة ،وعند هذا املستوى ينخفض كثرياً تأثري املادة احلافظة (جلنة محاية البيئة
البحرية مشال شرق احمليط األطلسي 2001 ،واملراجع طيه) .ويف أعمدة اإلنارة جاء بالتقارير أن تركيز
مخاسي كلور الفينول ينخفض مبقدار  50يف املائة يف غضون  25سنة خدمة (الوكالة السويدية حلماية
البيئة)2009 ،؛
وأثناء معاجلة اخلشب ،قد يكون هناك انسياب إىل الرتبة أثناء عملية املعاجلة ،أوالنقل
(د)
أو اجلفاف ( .)UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.3أو اإلطالقات العرضية (كيتونن .)1990 ،وقد
وجد أن الرتبة القريبة من املناشري اليت استخدمت مخاسي كلور الفينول بدرجة مكثَّفة ملوثة بدرجة كبرية
خبماسي كلور الفينول بعد سنوات كثرية بعد وقف االستخدام (جلنة البيئة النظيفة ،1984 ،كيتونن،
1990؛ الوكالة السويدية حلماية البيئة2009 ،؛ اجمللس اإلقليمي خلليج بلنيت .)2016 ،وجرى قياس
تركزات عالية أيضاً من مخاسي كلور الفينول يف الرتبة حول أعمدة اإلنارة من الصنوبر اجلنويب يف اخلدمة
(بأقصى درجة  800 5ملغ/كغ) (معهد جبوث الطاقة الكهربائية .)1997 ،وُميتص خامس كلور
الفينول يف الطبقة العليا مع الرتبة مع حمتوى عضوي مرتفع بينما خترتق الكلورفينات املكلورة بدرجة أقل
إىل طبقة أعمق يف الرتبة .وكما ورد بالتقارير أن أنواعاً من الرتبة امللوثة بالكلوروفينات هبا ديوكسينات
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وفيورانات يف الطبقة العليا من الرتبة مع حمتوى عضوي مرتفع بشكل مماثل خلماسي كلور الفينول
(كيتونن.)1990 ،
(هر) ووضع كثري من البلدان بالفعل ترتيبات للتخلص من األخشاب املعاجلة اليت مل
تستخدم من جديد.
 - 31ورمبا حتتوي النفايات على تركزات خمتلفة من مخاسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته ،متوقفاً
ذلك على الكميات اليت أُدخلت أصالً يف منتجات حمددة والكميات املطلقة أثناء استخدام املنتج وإدارة
مكونة من مخاسي كلور الفينول وأمالحه وأسرتاته ،أو حمتوية عليها أو ملوثة
النفايات .وقد توجد نفايات َّ
هبا (يشار إليها فيما بعد "بنفايات مخاسي كلور الفينول") وهي موجودة يف:
(أ)

املواد الكيميائية واملستحضرات من مخاسي كلور الفينول وأمالحه ومستحضراته:
’‘1

املواد املتقادمة أو غري املستخدمة من مخاسي كلورالفينول ،و ص – مخاسي
الكلوروفينات ولوريت – مخاسي كلورالفينيل (السائل أو الكتل)؛

’‘2

محأة التصفية من إنتاج ص  -مخاسي الكلوروفينات.

(ب) النفايات السائلة والصلبة من مرافق معاجلة اخلشب اليت تستخدم مخاسي كلور
الفينول ،ص  -مخاسي الكلوروفينات أو لوريت  -مخاسي كلورالفينيل:

(ج)

18

’‘1

املكثفات ومياه الغسل ومياه التصفية؛

’‘2

أنواع احلمأة من الصهاريج والبالوعات واسطوانات الضغط؛

’‘3

أنواع احلمأة من عمليات معاجلة مياه الفضالت (على سبيل املثال مادة
الدقائق املرتسبة)؛

’‘4

احلاويات أو األغلفة ولوحات التحميل من مخاسي كلور الفينول غري املغلَّف؛

’‘5

مرشحات من معدات تفريغ التنظيف؛

’‘6

مواد ماصة يف عملية التنظيف؛

املنتجات واألدوات املعاجلة خبماسي كلور الفينول ،وأمالحه واسرتاته:
’‘1

اخلشب املعاَل (أعمدة اإلنارة والقوائم املستعرضة ،وأنواع األخشاب العارضة
واألسوار واأللواح واملمرات ،ومكونات البناء ،والركائز أو دعامات اجلسور،
وأرصفة البناء واملداخل اخلارجية املسقوفة ،واألرضيات والعارضة اخلشبية
الرقيقة؛

’‘2

املنسوجات املعاجلة واحلبال (وخصوصاً لالستخدام اخلارجي ،مثل التظليلة
واخليام ،والقالع ،والرتبولني ،وخيط الغزل (الصوف ،القطن ،الكتان،
واجلوت) إىل آخره)؛

’‘3

اجللود املعاجلة ،الصوف ،القطن ،الكتان ،ونسيج اجلوت وخيوط الغزل؛
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’‘4

أنواع النشاء املعاجلة وصمغ النشاء والغراء واملواد الالصقة؛

’‘5

مياه أبراج التربيد.

(د)

أنواع الرتبة امللوثة؛

(هر)

محأة النفايات البلدية والصناعية والسائل الراشح من مدافن القمامة.

 - 32ومن املتوقع أن يكون أهم جماري نفايات مخاسي كلور الفينول من حيث احلجم:
(أ)
)2014؛

أعمدة اإلنارة والقوائم املستعرضة (فريق أنشطة مرافق النفايات الصلبة2005 ،؛ كندا،

(ب)

األلواح العارضة للسكة احلديدية؛

(ج)

أخشاب التشييد ،وخصوصاً االستعماالت خارج املنزل؛

املنسوجات ،مثل الصوف والقطن ونسيج الكتان واجلوت وخيوط الغزل املستخدمة يف
(د)
األغطية؛ والرتبولني ،والتظليله واخليام وخيوط الشباك وحبال السيزال وحبال قِنب مانيال؛
(هر) االستعماالت العسكرية ،مبا يف ذلك صناديق شحن الذخائر (وكالة محاية البيئة
األمريكية ،)1984 ،واملنسوجات يف النقل الثقيل واخليام.
 - 33ومن املتوقع أن تكون أهم جماري نفايات مخاسي كلور الفينول من حيث اإلطالقات أو
الرتكيزات احملتملة خلماسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته أن تكون:
مخاسي كلور الفينول النقي ،ص  -مخاسي الكلوروفينات ولوريت  -مخاسي
(أ)
كلورالفينيل من اإلنتاج ومبيدات اآلفات واملخزونات القدمية غري املستعملة؛
(ب) حماليل استخدام املواد احلافظة (حماليل مائية أو حماليل زيتية) خلماسي كلور الفينول
وأمالحه والكلوروفينات األخرى مع مخاسي كلور الفينول كمكون؛
(ج) نفايات صلبة أخرى من مرافق احلفاظ على األخشاب (مبا يف ذلك أنواع احلمأة من
البالوعات ،صهاريج احملاليل املركزة وحماليل العمل ،واسطوانات الضغط وأنواع احلمأة من عمليات معاجلة
مياه الفضالت( ،على سبيل املثال املواد املرتسبة املندجمة من تفريغ التنظيف)؛
(د)

الكتل الصلبة من مخاسي كلور الفينول من أجل االستخدام كمواد حافظة؛

(هر)

املواد املعبأة املستخدمة من أجل مخاسي كلور الفينول وأمالحه وأسرتاته؛

(و)

املنسوجات املعاجلة خبماسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته.

 - 34وميكن أن تتولَّد نفايات مخاسي كلور الفينول يف جمموعة متنوعة من االستعماالت ،يف خمتلف
مراحل خمتلف مراحل دورة احلياة ومن خالل وسائط اإلطالق املختلفة .ويُسرتشد مبعرفة وسائط اإلطالق
يف حتليل واختيار الوسائل اليت ميكن استخدامها إلدارة هذه النفايات .ويقدِّم اجلدول  4حملة عامة عن
املعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بدورة عمر النفايات احملتوية على مخاسي كلور الفينول وأمالحه
وأسرتاته.
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الجدول  :4حملة عامة عن إنتاج واستعمال مخاسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته ووسائط إطالقها يف
البيئة (استناداً إىل  UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.3و .)UNEP/POPS/POPRC.10/10/Add.1ويعتقد
أن بعض االستعماالت قد توقفت منذ أكثر من  20سنة ورمبا من غري احملتمل أن توجد هذه النفايات
يف مكان آخر سوى مدافن القمامة.
االستعماالت/العمليات

الفئة

المنتج النهائي

وسائط اإلطالق

إنتاج المواد الكيميائية

مواد المصدر
المستخدمة
إنتاج خماسي كلور الفينول ،وص  -خماسي الكلوروفينات،ولوريت  -خماسي كلورالفينيل
مخاسي كلور الفينول ،و ص  -مخاسي • نفايات صلبة (مبا يف
الرتكيب الكيميائي
الكلور ،الفينات،
ذلك محأة الرتشيح)
الكلوروفينات ،ولوريت  -مخاسي
العوامل احلفازة
• السائل الراشح يف
كلورالفينيل
مدافن القمامة
مواد صيدالنية ومواد تلوين مع احتمال • مياه الفضالت
تركيب مواد صيدالنية ومواد
مخاسي كلور الفينول
()9
• احلمأة
خملَّفات من مخاسي كلور الفينول
تلوين
(استخدام وسيط)
• اهلواء

األلواح الخشبية
المشربة
َّ
بالضغط

إنتاج المواد باستخدام خماسي كلور الفينول وأمالحه واستراته
(اإلطارات الواردة أدناه تشمل املواد اليت أصبحت نفايات .وهذه النفايات قد تتولَّد ثانياً يف مواقع اإلنتاج ،مثل الفضالت ونفايات القطع ،إىل آخره)
• نفايات صلبة
أعمدة اإلنارة والقوائم املستعرضة
مخاسي كلور الفينول و األلواح اخلشبية املشربة
• سائل راشح من
بالضغط أو باملعاجلة احلرارية األلواح العارضة للسكك احلديدية
ص -مخاسي
مدافن القمامة
مواد التشييد خارج املنازل
الكلوروفينات
• نفايات صناعية
لوحات التحميل
ومنزلية سائلة
• مياه الفضالت
• احلمأة
• اهلواء
• نفايات صلبة
استخدام مبيد للفطر لفرتات أخشاب مقطوعة لألغراض العامة
مخاسي كلورالفينول
• سائل راشح من
قصرية ،معاجلة بالتنقيط
ص  -مخاسي
مدافن القمامة
الكلوروفينات (وكذلك والرش ،مادة حافظة
• نفايات صناعية
لألخشاب باملنزل
غري مبيدات الفطر
ومنزلية سائلة
بالكلوروفينول األخرى
• مياه الفضالت
مع مخاسي كلورالفينول
• احلمأة
كمكون أساسي)
ِّ
• اهلواء
• نفايات صلبة
مواد خشبية قائمة
معاجلة مبيدات الفطريات
مخاسي كلور الفينول،
• سائل راشح من
للرتكيبات القائمة
و ص  -مخاسي
مدافن القمامة
الكلوروفينات
• نفاية تنظيف صناعية
ومنزلية سائلة
• احلمأة
• اهلواء

األلواح المنشورة حديثاً
والمجففة من الرطوبة

معالجة موضعية للمواد
الخشبية
( )9
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مواد المصدر
المستخدمة
مخاسي كلور الفينول -
الصوديوم

الفئة

االستعماالت/العمليات
مبيد حيوي سطحي للبناء
وغريه من مواد التشييد

المنتج النهائي

مواد التشييد

البناء
ألواح األسبستوس
بالط السطوح
جدران الطوب
ألواح خرسانية
العزل
مركب مانع تسرب باألنابيب
ألواح جدارية

خيوط الغزل والمنسوجات

لوريت  -مخاسي كلور
الفيين

حفظ مواد اإلنتاج والوقاية من الصوف
القطن
العفن الفطري
الكتان
اجلوت
خيوط الغزل املستعملة يف األغطية
الرتبولني
التظليلة
اخليام
الشباك
ِ
حبال وقنب مانيال
اجللود
الوقاية من عفن الفطر

مخاسي كلور الفينول،
ص  -مخاسي
الكلوروفينات،
ولوريت  -مخاسي كلور
الفينيل كمادة حافظة
للمواد

الدهانات ،الغراء ،واملواد الالصقة

ص  -مخاسي
الكلوروفينات

الجلود
استخدام المبيد الحيوي كمادة
حافظة

مادة حافظة من أجل الطالء
الزييت القاعدة ،الغراء واملواد
الالصقة (وخصوصاً تلك
املستندة إىل النشاء والربوتني
النبايت والربوتني احليواين)

وسائط اإلطالق
• نفايات صلبة
• سائر راشح من مدافن
القمامة
• نفايات تنظيف
صناعية ومنزلية سائلة
• مياه فضالت
• احلمأة
• اهلواء
• نفاية صلبة
• سائر راشح من مدافن
القمامة
• نفايات تنظيف
صناعية ومنزلية سائلة
• مياه الفضالت
• احلمأة
• اهلواء
• نفاية صلبة
• سائل راشح يف مدافن
القمامة
• نفاية تنظيف صناعية
ومنزلية سائلة
• مياه الفضالت
• احلمأة
• اهلواء
• نفايات صلبة
• سائل راشح يف مدافن
القمامة
• نفاية تنظيف صناعية
ومنزلية سائلة
• مياه الفضالت
• احلمأة
• اهلواء
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الفئة

استخدام مبيد اآلفات

مواد المصدر
المستخدمة
مخاسي كلور الفينول،
ص  -مخاسي
الكلوروفينات

االستعماالت/العمليات
الرش

10

ثانياً -
ألف -

المنتج النهائي
مبيد الطحالب
مبيد البكرتيا
مبيد الفطريات
مبيد احلشائش الربية
مبيد احلشرات
ِ
مبيد الرخوياتُ ،مسقط لألوراق
مبيد للجراثيم

وسائط اإلطالق
• نفاية صلبة
• سائل راشح يف مدافن
القمامة
• نفايات تنظيف
صناعية ومنزلية سائلة
• مياه الفضالت
• احلمأة
• اهلواء

األحكام ذات الصلة في اتفاقيتي بازل واستكهولم

اتفاقية بازل

عرف املادة "( 1نطاق االتفاقية") أنواع النفايات اليت ختضع التفاقية بازل .وحتدِّد الفقرة الفرعية 1
 - 35تُ ِّ
(أ) من تلك املادة عملية من خطوتني لتحديد ما إذا كانت "النفايات"هي "نفاية خطرة" ختضع لالتفاقية:
يتعني
فأوالً ينبغي أن تنتمي النفاية ألية فئة من الفئات الواردة يف املرفق األول لالتفاقية"(:فئات النفايات اليت َّ
التحكم فيها") .وثانياً ،ينبغي أن تكون للنفايات خاصية واحدة على األقل من اخلواص املدرجة يف املرفق
الثالث باالتفاقية ("قائمة اخلواص اخلطرة").
 - 36ويتضمن املرفقان األول والثاين بعض النفايات اليت قد حتتوي على مخاسي كلور الفينول وأمالحه
واسرتاته أو احملتوية عليها أو امللوثة هبا:
نفايات مخاسي كلور الفينول ،ص  -مخاسي كلوروفينات ولوريت – مخاسي
(أ)
كلورالفينيل كمادة كيميائية صناعية ميكن أن تشمل:
’‘1

 :Y5النفايات املتخلفة عن صنع املواد الكيميائية الواقية لألخشاب وجتهيزها
واستخدامها؛

’‘2

 :Y6النفايات املتخلفة عن إنتاج املذيبات العضوية وجتهيزها واستخدامها؛

’‘3

 :Y12النفايات املتخلفة عن إنتاج األحبار واألصباغ واملواد امللونة والدهانات
والطالءات باللك ،والورنيش ،وعن جتهيزها واستخدامها؛

’‘4

 :Y13ال نفايات املتخلفة عن إنتاج الراتينجات ،واللثي وامللدنات ،والغراء/املواد
الالصقة ،وعن جتهيزها واستخدامها؛

’‘5

 :Y39الفينول ،مركبات الفينول مبا يف ذلك الكلورفينول؛

’‘6

 :Y41املذيبات العضوية املهلجنة؛

()10جرى تناول استخدام مخاسي كلور الفينول كمبيد آفات مبزيد من التفصيل يف املبادئ التوجيهية لإلدارة السليمة بيئياً للنفايات
ومبيدات اآلفات من امللوثات العضوية الثابت (اليونيب2017 ،ب).
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’‘7

 :Y43أي مادة مماثلة للفوران ثنائي البنزين ذي الروابط الكلورية املتعددة؛

’‘8

 :Y44أي مادة مماثلة للديوكسني  -فو  -ثنائي البنزين ذي الروابط الكلورية
املتعددة؛

جمعة من املنازل.
’ :Y46 ‘9النفايات امل َّ
ُ
(ب) نفايات مخاسي كلور الفينول مبيدة اآلفات ميكن أن تشمل:
’‘1

 :Y2النفايات املتخلفة عن إنتاج املستحضرات الصيدلية وحتضريها؛

’‘2

 : Y4النفايات املتخلفة عن إنتاج املبيدات البيولوجية واملستحضرات الصيدلية
النباتية وجتهيزها واستخدامها؛

’‘3

 : Y5النفايات املتخلفة عن صنع املواد الكيميائية الواقية لألخشاب وجتهيزها
واستخدامها؛

’‘4

 :Y6النفايات املتخلفة عن إنتاج املذيبات العضوية وجتهيزها واستخدامها؛

’‘5

 :Y18الرواسب النامجة عن عمليات التخلص من النفايات الصناعية؛

’‘6

 : Y45مركبات اهلالوجني العضوية عدا املواد املشار إليها يف هذا املرفق األول
(مثالً )Y44 ،Y43 ،Y42 ،Y41 ،Y39؛

 - 37ويفرتض أن النفايات املذكورة يف املرفق األول تعرض واحداً أو أكثر من اخلواص اخلطرة املوجودة يف
املرفق الثالث ،واليت قد تشمل  H3السوائل القابلة لالشتعال ،و H6-1املواد السامة (ذات اآلثار احلادة)،
و"H11املواد التوكسينية (ذات اآلثار املتأخرة أو املزمنة)" ،و"H12املواد السامة للبيئة" ،أو ( H13املواد القادرة،
بوسيلة ما ،بعد التخلص منها ،على إنتاج مادة أخرى ،ومن أمثلتها املواد اليت قد تنتج عن الرشح وتكون
متميزة بأ ٍي من اخلواص املدرجة أعاله)" ،ما مل ميكن ،من خالل "اختبارات وطنية"،أن تبني أهنا ال تُظهر
هذه اخلواص .وميكن أن تكون االختبارات الوطنية مفيدة لتحديد خاصية خطرة حمددة يف املرفق الثالث من
االتفاقية إىل حني تعريف اخلواص اخلطرة بصورة كاملة .واعتمدت ورقات توجيهية بشأن اخلواص اخلطرة
للمواد  ،H11و ،H12و ،H13يف املرفق الثالث بصفة مؤقتة من قِبل مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل أثناء
اجتماعيه السادس والسابع.
 - 38وتصف القائمة ألف من املرفق الثامن باالتفاقية النفايات بأهنا "نفايات خطرة طبقاً للفقرة ( 1أ)
من هذه االتفاقية" .ورغم ذلك "تسميتها كنفاية يف هذا املرفق ال حتول يف حالة حمدَّدة دون استخدام املرفق
الثالث [قائمة اخلواص اخلطرة] لتبيان عدم خطورة إحدى النفايات" املرفق األول ،الفقرة (ب)) من هذه
املادة .والقائمة ألف من املرفق الثامن تشتمل على عدد من النفايات أو فئات من النفايات تكمن هبا
إمكانية أن حتتوي على أو تكون ملوثة خبماسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته ،مبا يف ذلك ما يلي:
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ألف  :3050النفايات النامجة عن إنتاج وتركيب واستخدام الراتنجات ،ولنب الشجر
(أ)
امللد نات واألصماغ واملواد الالصقة باستثناء النفايات احملددة يف القائمة باء (الحظ القيد ذا
(التكس) و ِّ
الصلة يف القائمة باء :باء )4020؛
(ب)
سوائل أو محأة؛

ألف  : 3070نفايات الفينول ومركباته مبا يف ذلك مركبات الفينول الكلورية يف شكل

(ج) ألف  : 3090نفايات غبار اجللود والرماد واحلمأة وذرات الدقيق النامجة عن الصناعات
اجللدية يف حالة احتوائها على مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو املبيدات األحيائية (الحظ القيد ذا الصلة
يف القائمة باء :باء )3100؛
ألف  :3100نفايات التقشري وغريها من نفايات اجللود املركبة غري املناسبة لتصنيع
(د)
املنتجات اجللدية احملتوية على مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو املبيدات األحيائية (الحظ القيد ذا الصلة
يف القائمة باء :باء )3090؛
(هر) ألف  : 4010النفايات النامجة عن إنتاج وحتضري واستخدام املنتجات الصيدالنية باستثناء
النفايات احملددة يف القائمة باء؛
ألف  : 4030النفايات الناشئة عن إنتاج وتركيب واستخدام املبيدات األحيائية
(و)
واملستحضرات الصيدالنية اخلاصة بالنبات ،مبا يف ذلك نفايات مبيدات اآلفات ومبيدات احلشائش غري
املطابقة للمواصفات أو اليت انتهت صالحيتها ،أو اليت ال تناسب االستخدام املقصود منها أصالً؛
(ز)
لألخشاب؛

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

(ح) ألف  :4070النفايات النامجة عن إنتاج وتركيب واستخدام األحبار واألصباغ،
والطالءات وأجهزة الطالء باللك ،والورنيش باستثناء أ ٍي من تلك النفايات احملددة يف القائمة باء (الحظ
القيد ذا الصلة يف القائمة باء)4010 :؛
(ط)

ألف  :4110النفايات احملتوية على أو املركبة من ،أو امللوثة بأ ٍي مما يلي:
’‘1

أي من مركبات متجانسة ملادة ثنائي البنزوفوران متعددة الكلورة؛

’‘2

أي مركبات متجانسة ملادة ثنائي بنزو ديوكوسني متعددة الكلورة؛

(ي) ألف  :4130جمموعة النفايات وحاوياهتا احملتوية على املواد املدرجة يف املرفق األول
برتكيزات تكفي إلظهار اخلصائص اخلطرة احملددة يف املرفق الثالث؛
(ك) ألف  : 4140النفايات املركبة من ،أو احملتوية على مواد كيميائية غري مطابقة للمواصفات
أو اليت انتهت صالحيتها مقابلة للفئات احملددة يف املرفق ألف وتظهر اخلصائص اخلطرة الواردة يف املرفق
الثالث؛
(ل) ألف  :4160الكربون املنشَّط املستعمل غري املدرج يف القائمة باء (الحظ القيد
الصلة يف القائمة باء :باء .)2060
24
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 - 39وتدرج القائمة ب اء من املرفق التاسع النفايات اليت لن تكون نفايات تشملها الفقرة ( 1أ) من املادة
 1من هذه االتفاقية ما مل تشتمل على املواد الواردة يف املرفق األول بالقدر الذي جيعلها تُربز اخلواص الواردة
يف املرفق الثالث .وتشمل القائمة باء يف املرفق التاسع عدداً من النفايات أو فئات النفايات اليت تتصف
باحتمال احتوائها على مخاسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته أو ملوثة هبا وهي تشمل ما يلي:
باء  :2060كربون مستعمل منشَّط ال يشتمل على أي مكونات واردة يف املرفق األول
(أ)
وتبدي اخلصائص الواردة باملرفق الثالث ،مثل الكربون الناشئ عن معاجلة مياه الشرب والعمليات املتعلقة
بصناعة األغذية وإنتاج الفيتامينات (انظر القيد ذا الصلة من القائمة ألف :ألف ))4160؛
(ب)

باء  :3020نفايات الورق والكرتون املنتجات الورقية()11؛

(ج)

باء  :3030نفايات صناعة األنسجة()12؛

(د)

باء  :3035نفايات أغطية األرضيات النسيجية ،السجاد؛

(هر) باء  : 4020نفايات ناشئة عن إنتاج وتركيب واستخدام أصماغ الراتنج ،ولنب الشجر
(التكس) وامللدنات ،واألصماغ واملواد الالصقة(.)13

باء -

 - 40وملزيد من املعلومات ،أنظر الفرع ثانياً  -ألف من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

اتفاقية استكهولم

 - 41تشمل املبادئ التوجيهية احلالية مخاسي كلور الفينول املنتج بشكل مقصود وأمالحه واسرتاته ،واليت
يتعني القضاء على إنتاجها واستخدامها عمالً باملادة  3واجلزء األول من املرفق ألف باتفاقية استكهومل.
َّ
وحيدِّد اجلزء الثامن من املرفق ألف باتفاقية استكهومل املتطلبات املتعلقة بأعمدة اإلنارة والقوائم
ُ - 42
املستعرضة املصنوعة يف إطار اإلعفاء ،على النحو التايل:
"لكل طرف سجل من أجل اإلعفاء عمالً باملدة  4من أجل إنتاج واستخدام مخاسي كلور الفينول
من أجل أعمدة اإلنارة والقوائم املستعرضة أن يتخذ التدابري الضرورية لضمان أن يتم بسهولة حتديد أعمدة
اإلنارة والقوائم املستعرضة وذلك بالوسم أو بوسائل أخرى يف مجيع مراحل عمرها .وال ينبغي إعادة استعمال
املواد املعاجلة خبماسي كلور الفينول لالستخدام ألغراض غري تلك املعفاة من أجلها".
 - 43وملزيد من املعلومات بشأن سجل اإلعفاءات احملددة يف ما يتعلق خبماسي كلور الفينول متاح
على املوقع الشبكي.www.pops.int :
 - 44وملزيد من املعلومات ،انظر الفرع ثانياً  -باء من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

()11

يرجع إىل املرفق التاسع باتفاقية بازل لرؤية القيد بكامله.

()12

املرجع نفسه .11

()13

املرجع نفسه .11
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ثالثاً  -قضايا في إطار اتفاقية استكهولم يتعيَّن معالجتها بشكل تعاوني مع اتفاقية
بازل
ألف -

المحتوى المنخفض من الملوثات العضوية الثابتة

 - 45التعريف املؤقت للمحتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة فيما يتعلق خبماسي كلور
(.)14
الفينول وأمالحه واسرتاته هو 100
 - 46واحملتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة املبيَّنة يف اتفاقية استكهومل مستقل عن األحكام
بشأن النفايات اخلطرة مبوجب اتفاقية بازل.
 - 47والنفايات ذات احملتوى من مخاسي كلور الفينول وأمالحه وأسرتاته أعلى من  100ملغ/كغ
جيب التخلص منها بطريقة يتم فيها تدمري احملتوى مخاسي كلور الفينول أو حتويله بشكل هنائي ال رجعة
فيه وفقاً للطرق املبيَّنة يف القسم الفرعي رابعاً  -زاي .2-وخالفاً لذلك ،ميكن التخلص منها بطريقة
سليمة بيئياً عندما ال ميثل التدمري أو التحويل النهائي اخليار املفضَّل بيئياً وفقاً للطرق املبيَّنة يف القسم
الفرعي رابعاً  -زاي .3 -
 - 48والنفايات ذات احملتوى من مخاسي كلور الفينول وأمالحه وأسرتاته تبلغ أو تقل عن 100
ملغ/كغ ،ينبغي التخلص منها وفقاً للطرق املشار إليها يف القسم الفرعي رابعاً -زاي 2 -من املبادئ
التوجيهية التقنية العامة (اليت ُحتدِّد طرق التخلص عندما يكون حمتوى امللوثات العضوية الثابتة منخفضاً)،
مع مراعاة الفرع رابعاً طاء 1-أدناه (املتعلقة حباالت املخاطر املرتفعة).
 - 49وملزيد من املعلومات عن احملتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة ،يرجع إىل الفرع ثالثاً -
ألف من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

باء -

مستويات التدمير والتحويل النهائي
 - 50لالطالع على التعريف املؤقت ملستويات التدمري والتحويل النهائي ،انظر الفرع ثالثاً  -باء من
املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

جيم -

الطرق التي ِّ
تشكل التخلص السليم بيئياً

 - 51انظر الفرع رابعاً  -زاي أدناه والفرع رابعاً  -زاي من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

رابعاً  -توجيهات بشأن اإلدارة السليمة بيئياً
ألف -

اعتبارات عامة

 - 52ملزيد من املعلومات ،انظر الفرع رابعاً  -ألف من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

()14
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باء -

اإلطار التشريعي والتنظيمي
 - 53جيب على األطراف يف اتفاقييت بازل واستكهومل أن تقوم بفحص اسرتاتيجياهتا وسياساهتا
وضوابطها ومعايريها وإجراءاهتا الوطنية لضمان اتساقها مع االتفاقيتني ومع التزاماهتا مبوجب هاتني
االتفاقيتني ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة باإلدارة السليمة بيئياً للنفايات املكونة من مخاسي كلور الفينول.
 - 54وجيب أن تتضمن عناصر أي إطار تنظيمي يسري على مخاسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته
أن يشتمل على تدابري ملنع توليد النفايات ولضمان اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات املولَّدة .وميكن هلذه
العناصر أن تشمل ما يلي:
(أ)
للجودة البيئية؛

تشريعات حلماية البيئة تنشئ نظاماً رقابياً وتضع حدوداً لإلطالقات وتفرض معايري

(ب) إجراءات حظر على إنتاج وبيع واستخدام واسترياد وتصدير مخاسي كلور الفينول
وأمالحه واسرتاته ،ما عدا يف حالة األطراف اليت تكون قد أخطرت األمانة بعزمها على استخدام أو
إنتاج مخاسي كلور الفينول وفقاً لإلعفاء احملدَّد األجل زمنياً واملدرج يف املرفق ألف باتفاقية استكهومل؛
(ج) اشرتاط استخدام أفضل التكنولوجيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية يف إنتاج
واستخدام مخاسي كلور الفينول ،يف احلاالت حيث تكون األطراف قد أبلغت األمانة باعتزامها استخدام
أو إنتاج كلور الفينول وفقاً لإلعفاء احملدَّد زمنياً املدرج يف املرفق ألف باتفاقية استكهومل؛
التدابري لضمان أن ال ميكن التخلص من مخاسي كلور الفينول بطرق رمبا تؤدي إىل
(د)
االسرتجاع أو إعادة التدوير أو االستصالح أو إعادة االستخدام املباشر أو االستخدامات البديلة غري
تلك املعفاة يف املرفق ألف باتفاقية استكهومل؛
(هر) ضوابط كافية لإلدارة السليمة بيئياً لفصل املواد احملتوية على مخاسي كلور الفينول
وأمالحه واسرتاته من املواد اليت ميكن إعادة تدويرها (على سبيل املثال اخلشب املقطوع غري املعاَل
واملنسوجات غري املعاجلة)؛
(و) تدابري ضرورية لضمان إمكان التعرف بسهولة على أعمدة اإلنارة والقوائم املستعرضة
احملتوية على مخاسي كلور الفينول وذلك بالوسم أو بأي وسائل أخرى طوال دورات عمرها .وال ينبغي
إعادة استعمال املواد املعاجلة خبماسي كلور الفينول ألغراض غري تلك املعفاة؛
(ز)

متطلبات النقل للمواد والنفايات اخلطرة؛

(ح) مواصفات للحاويات واملعدات وحاويات البضائع السائبة ومواقع التخزين خلماسي
كلور الفينول وأمالحه واسرتاته املهملة وغري املستخدمة؛
(ط)
وأمالحه واسرتاته؛
(ي)

مواصفة الطرق املقبولة للتحليل وأخذ العينات فيما يتعلق خبماسي كلور الفينول
متطلبات من أجل مرافق إدارة النفايات والتخلص منها؛
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(ك)
كنفايات خطرة.

تعا ريف النفايات اخلطرة وشروط ومعايري حتديد وتصنيف نفايات مخاسي كلور الفينول

(ل) اشرتاط عام من أجل اإلخطار العام ومراجعة اللوائح احلكومية املقرتحة املتصلة
بالنفايات والسياسات وشهادة املوافقة والتصاريح ومعلومات عن جرد املخزونات وبيانات وطنية عن
اإلطالقات واالنبعاثات؛
(م)

اشرتاطات من أجل حتديد وتقييم ومعاجلة املواقع امللوثة؛

(ن)

اشرتاطات بشأن صحة وسالمة العاملني؛

(س) تدابري تشريعية على سبيل املثال منع إنتاج النفايات والتقليل منها إىل أدىن حد وتطوير
املخزونات واالستجابة يف حاالت الطوارئ.

جيم -

 - 55وملزيد من املعلومات ،انظر الفرع رابعاً  -باء من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

منع إنتاج النفايات والتقليل منها إلى أدنى حد

ويتعني القضاء
 - 56تدعو اتفاقية بازل واستكهومل إىل منع إنتاج النفايات والتقليل منها إىل أدىن حدَّ .
عل ى إنتاج واستخدام مخاسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته مبوجب اتفاقية استكهومل ،ما مل تندرج هذه
يف إطار اإلعفاءات املدرجة يف اجلزء األول من املرفق ألف باالتفاقية.
 - 57وتُعاَل إجراءات التقليل إىل أدىن حد من النفايات وخصوصاً تكوين النفايات اخلطرة يف أفضل
التقنيات املتاحة من أجل احلفاظ على األخشاب باملواد الكيميائية احملددة من أجل بلدان الشمال
(جملس وزراء بلدان الشمال األورويب .) 2014 ،وال ينبغي إعادة استخدام املواد املعاجلة خبماسي كلور
الفينول ألغراض غري تلك املعفاة يف املرفق ألف باتفاقية استكهومل.
 - 58وينبغي تقليل كميات النفايات احملتوية على مخاسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته إىل أدىن
حد ،عن طريق العزل والفصل عن تلك النفايات الناجتة من نفايات أخرى عند املصدر بغية منع خلطها
مع جماري نفايات أخرى .أو تلوثها هبا.
 - 59وليس من السليم بيئياً مزج أو خلط نفايات هبا خامس كلور الفينول وأمالحه واسرتاته مبحتوى
أعلى من  100ملغ/كغ مع مواد أخرى ،لغرض وحيد هو توليد مزيج مبحتوى من مخاسي كلور الفينول
واسرتاته يبلغ أو أدىن من  100ملغ/كغ .ومع ذلك ،قد ي كون من الضروري مزج أو خلط مواد بطريقة
معاجلة سابقة ليتسىن إجراء املعاجلة أو لتحقيق مستوى أمثل لكفاءة املعاجلة.
 - 60وملزيد من املعلومات ،انظر الفرع رابعاً  -جيم بشأن منع إنتاج النفايات والتقليل منها إىل أدىن
حد يف املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

دال -

تحديد النفايات
 - 61تقضي الفقرة ( 1أ) من املادة  6من اتفاقية استكهومل بأن يقوم كل طرف ،يف مجلة أمور،
بوضع اسرتاتيجيات مناسبة لتحديد املنتجات واملواد املستعملة والنفايات املكونة من ملوثات عضوية
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ثابتة أو احملتوية عليها أو امللوثة هبا .ويعترب حتديد النفايات احملتوية على مخاسي كلور الفينول وأمالحه
واسرتاته نقطة البداية بالنسبة إلدارهتا السليمة بيئياً.
 - 62ولالطالع على معلومات عامة بشأن حتديد النفايات واملخزونات ،انظر الفرع رابعاً  -دال من
املبادئ التوجيهية التقنية العامة.
-1

التحديد
 - 63ميكن أن توجد نفايات مخاسي كلور الفينول:
يف املخلفات من إنتاج مخاسي كلور الفينول ،ص  -مخاسي الكلوروفينات ،ولوريت –
(أ)
وخِّزنت؛
مخاسي كلورالفينيل ويف املواقع حيث تكون أُنتجت مواد كيميائية و ُج ِّهزت ُ

(ب) يف مرافق التخزين ويف املواقع حيث استخدمت أو طُبقت مخاسي كلور الفينول ،و ص
 مخاسي كلوروفينات ولوريت – مخاسي كلورالفينيل ،على سبيل املثال يف املنشرة ومرافق حفظاألخشاب ،وأماكن دباغة اجللود ،ومرافق إنتاج املنسوجات ،واملزارع؛
(ج) يف املنازل واملباين التارخيية ،ومنافذ مبيدات اآلفات ،ومراكز البيع ،واملدارس،
واملستشفيات ،واملرافق الصناعية ،ويف مباين املكاتب والشقق ،إىل آخره؛
يف املواد امللوثة ،مبا يف ذلك مالبس الوقاية ،ومعدات االستعمال واللوازم ،ومواد
(د)
املفرغ ،واحلاويات ،واألرضيات واجلدران والشبابيك؛
التغليف َّ
(هر) يف املرافق املعدة لتجميع وإعادة تدوير واسرتجاع األخشاب املقطوعة واملنسوجات
واجللود ومرافق إدارة النفايات من أجل مبيدات اآلفات؛
(و)

يف الرتبة والرواسب ومحأة اجملاري ويف املياه اليت تلوثت على سبيل املثال باالنسكابات؛

يف املنتجات التجارية احملتوية على مخاسي كلور الفينول ،أو ص  -مخاسي
(ز)
الكلوروفينات أو لوريت – مخاسي كلورالفينيل ،مثل أعمدة اإلنارة والقوائم املستعرضة ،وقِطَع عارضات
السكك احلديدية ،واألخشاب املشبَّعة من أجل االستخدامات اخلارجية ،وألواح التحميل ،والدهانات،
والغراء ،ومبيدات اآلفات احملتوية على مخاسي كلور الفينول ،ومواد التشييد؛
(ح)

يف مواقع طمر النفايات ويف مدافن النفايات.

 - 64وجتدر اإلشارة إىل أنه حىت العمال الفنيني املتمرسني قد ال يستطيعون حتديد طبيعة إحدى
املخلفات أو املواد أو األوعية أو قطع معدات من مظهرها أو مما عليها من عالمات .ونتيجة لذلك ،قد
جتد األطراف أن املعلومات عن اإلنتاج واالستخدام وأنواع النفايات الواردة يف الفرع أوالً  -باء يف هذه
املبادئ التوجيهية احلالية مفيدة يف حتديد املواد واخلالئط احملتوية على مخاسي كلور الفينول وأمالحه
واسرتاته.
 - 65وميكن أن يكون من الصعب من الناحية العملية وبالتحديد يف مرفق التخلص من نفاية
أخشاب مشبَّعة لتحديد ما إذا كانت نفايات األخشاب مشبَّعة بسبب الطالء أو التحلل بفعل العوامل
اجلوية .ويف حالة عدم التيقن ،ينبغي بالتايل فرزها كنفايات خلشب مشبَّع/نفايات خطرة يف إطار مبدأ
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التحوط .ومن الناحية العملية هناك مزيج لألخشاب املشبعة األقدم ،نظراً ألن املتوسط املقدَّر للعمر
املتوقع لألخشاب املعاجلة هو  30سنة .وهذا يعين أن استمرار فرز األخشاب املشبعة يعترب هاماً أثناء
هدم الكيانات اخلشبية القدمية أو املشاريع األخرى اليت يوجد هبا تكوين خشيب غري حمقَّق( .جملس وزراء
دول الشمال.)2014 ،
-2

جرد المخزونات
 - 66من األمهية ،عند إعداد جرد املخزونات بشأن نفايات مخاسي كلور الفينول مراعاة أعمار
اخلدمة للمواد حيث ج رى استخدامها وتوقيت وضعها يف السوق فيما يتعلق بالتقييدات .ويتوقف
استخدام مخاسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته يف املواد إىل حد كبري على املمارسات احمللية وإنتاج
األخشاب .وتتوقف أعمار اخلدمة بالنسبة للمنتجات اخلشبية احملفوظة على نوع االستخدام وعلى نوع
اخلشب املعاَل.
 - 67ويف العديد من البلدان توقف كثري من االستعماالت التارخيية خلماسي كلور الفينول وأمالحه
واسرتاته بالفعل منذ عقود بسبب التقييدات الوطنية وإدخال بدائل مع موجزات أفضل من الناحية البيئية
املتعمقة لالستخدامات املمكنة الرتكيز على إجراء
والصحية .وهلذا يعترب من األمهية من أجل الدراسة ِّ
أنشطة جرد املخزونات بشكل صحيح.

هاء -

أخذ العينات والتحليل والرصد
 - 68للحصول على معلومات عامة ،انظر الفرع رابعاً  -هاء من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.
 - 69ينبغي وضع إجراءات ألخذ العينات والتحليل والرصد ،وكذلك جلمع النفايات ومعاملتها ،من
أجل األدوات اليت قد حتتوي على مخاسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته.

-1

أخذ العينات

 - 70يصلح أخذ العينات كعنصر هام لتحديد ورصد االهتمامات البيئية واملخاطر الصحية البشرية.
موحدة ألخذ العينات واالتفاق عليها قبل بدء محلة أخذ العينات.
 - 71وينبغي وضع إجراءات َّ
وينبغي أن ميتثل أخذ العينات للتشريعات الوطنية احملدَّدة ،حيثما توجد أو ميتثل للوائح واملعايري الدولية.
 - 72وتشمل أنواع املصفوفات اليت ميكن بشكل معهود أخذ عيناهتا ما يلي:
(أ)

(ب)
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السوائل:
’‘1

املستحضرات السائلة ملبيد اآلفات/مبيد الفطريات؛

’‘2

السوائل الراشحة من مدافن القمامة؛

’‘3

السوائل البيولوجية (البول ،الدم ،يف حالة رصد صحة العمال).

اجلوامد:
’‘1

املستحضرات اجلامدة ونفايات اإلنتاج؛

’‘2

الرتبة والرتسبات ومحأة نفيات البلدية والنفايات الصناعية؛
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’‘3

املواد حيث استخدم مخاسي كلور الفينول ،وأمالحه واسرتاته :على سبيل املثال
اخلشب املقطوع واملنسوجات واجللود ومواد البناء؛

’‘4

املادة الغذائية (على سبيل املثال صمغ غوار ()guar؛

’‘5

التعبئة.

التحليل

 - 73يشري التحليل إىل االستخراج والتصفية والفصل والتحديد والتقدير الكمي واإلبالغ عن تركزات
مخاسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته يف املصفوفة ذات االهتمام .وبغية احلصول على نتائج جمدية
ومقبولة ،ينبغي أن تتوفر للمختربات التحليلية املرافق األساسية الضرورية (اإلسكان) واخلربة اجملربة.
 - 74ومن األمهية تطوير ونشر طرق حتليلية موثوقة وجتميع البيانات التحليلية رفيعة اجلودة وذلك
لتفهم األثر البيئي للمواد الكيميائ ية اخلطرة ،مبا يف ذلك امللوثات العضوية الثابتة .وإضافة إىل ذلك فهي
مطلوبة لتحديد ما إذا كانت النفاية مصنَّفة كمادة خطرة.
 - 75وميكن الكشف عن مخاسي كلور الفينول بتفاعالت لونية مبا يف ذلك استخدام القياس الطيفي
باألشعة فوق البنفسجية أو باستخدام الفصل اللوين للطبقات الرقيقة .واستحدثت طرق تستند إىل
التحليل باألشعة السينية املفلورة من أجل حتليل قوة منتجات مخاسي كلور الفينول ،وكذلك حمتواه من
حملول التشةرب واخلشب وغبار النشر .وميكن إجراء الكشف النوعي لعناصر مخاسي كلور الفينول أو
أمالحه أو اسرتاته بالفصل اللوين باالستشراب الغازي للعمود الشعري بعد االشتقاق بامليثيل أو إثري
اإليثيل أو أهنيدريد اخلليك لتشكيل أستيتات مخاسي كلور الفينول (بور وآخرون )2000 ،أو بدون
استخدام الفصل اللوين .أما أدوات الكشف املستخدمة عموماً فهي تشمل مكشاف أسر اإللكرتون أو
مكشاف االختياري الكتلي.
 - 76تتوفر طرق إنتاج أو استهالك السلع ذات الصلة ،مثل طرق االستشراب الغازي لتحليل مركبات
الكلوروفينول واألمالح واالسرتات مبا يف ذلك مخاسي كلور الفينول يف اجللود و واملنتجات اجللدية والفراء
(معيار املنظمة الدولية للتوحيد القياسي  ،)17070:2015مخاسي كلور الفينول واسرتاته يف اخلشب املقطوع
(بيكر وأخرون)2002 ،؛ والطريقة  8270لوكالة محاية البيئية األمريكية؛ وطريقة نيوزيلندا BS 5666-
 )6:1983أو رواسب مخاسي كلور الفينول يف القطن ،واملنتجات القطنية واجللود واملنتجات اجللدي (مو
وآخرون .)1999 ،واستحدثت طريقة لقياس تركز مخاسي كلور الفينول يف عينات املنسوجات باستخدام
القياس الكتلي والفصل اللوين السائلي بتمييع النظائر (سو وزانغ .)2011 ،وكان حد الكشف
 1.0نانوغرام/غرام وحد التقدير الكمي  5.0نانوغرام/غرام.
 -77ملزيد من املعلومات حول الطرق التحليلية ،انظر املرفق الثالث.
-3

الرصد

 - 78يصلح الرصد واملراقبة كسبل لتحديد وتتبع الشواغل البيئية واملخاطر الصحية على اإلنسان.
اجملمعة من برامج الرصد يف عمليات اختاذ القرارات القائمة على العلم وتُستخدم من
صب املعلومات َّ
وتَ ُ
أجل تقييم فعالية تدابري إدارة املخاطر مبا يف ذلك اللوائح.
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 - 79وينبغي تنفيذ برامج الرصد يف املرافق اليت تدير مخاسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته وكذلك
النفايات احملتوية عليها.

واو -

المناولة ،والجمع ،والتعبئة ،والوسم ،والنقل والتخزين
 - 80لالطالع على مع لومات عامة بشأن املناولة واجلمع والتعبئة والوسم والنقل والتخزين ،انظر الفرع
رابعاً  -واو يف املبادئ التوجيهية التقنية العامة.
 - 81ويف حالة ما تعترب نفايات مخاسي كلور الفينول نفايات خطرة ،ينبغي مناولتها ومجعها وتعبئتها
وومسها ونقلها وختزينها هبذه الصفة وفقاً لألحكام السارية يف التشريعات الوطنية .وينبغي أن يتلقى األفراد
املشاركون يف املناولة واجلمع والتعبئة والوسم والنقل وختزين النفايات اخلطرة التدريب املناسب.
 - 82ويف احلاالت حيث تكون نفاية حمتوية على مخاسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته منتجاً
استهالكياً منزلياً أو أداة (على سبيل املثال منسوجات ،جلود ،تربولني) ،قد ال يتطلب األمر اعتبارات
حمددة للمناولة واجلمع والتعبئة والوسم والنقل والتخزين؛ لكن هذه النفاية ينبغي التعامل معها ومجعها
وتعبئتها وومسها ونقلها وختزينها وفقاً ألحكام اإلدارة السليمة بيئياً يف التشريعات الوطنية من أجل ذلك
النوع من النفايات.

-1

المناولة
 - 83إن الشواغل األساسية عند مناولة نفايات مخاسي كلور الفينول هي تعرض اإلنسان،
واإلطالقات العرضية يف البيئة وتلوث جماري النفايات األخرى خبماسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته.
وينبغي التعامل مع نفايا ت مخاسي كلور الفينول بشكل منفصل عن أنواع النفايات األخرى بغية منع
تلوث جماري النفايات األخرى.
 - 84وعند إجراء إصالحات يف أو جتديد أو هدم للمباين القدمية ينبغي للقائمني بالتجديد واملقاولني
إيالء االهتمام إىل إمكانية مخاسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته أن تكون حمتواه يف املواد اخلشبية وألواح
اإلسبستوس وقرميد السطوح وجدران الطوب واأللواح اخلرسانية ،والعزل ومركبات منع التسريب يف
األنابيب ،واأللواح اجلدارية واملنسوجات (األغطية والتظليلة) .فإذا اشتملت هذه املواد على مخاسي كلور
الفينول وأمالحه واسرتاته ،ينبغي إزالتها بعناية وعزهلا ملنع الرتاب من االنتشار إىل املناطق احمليطة .وينبغي
القيام هبذه األعمال مع ارتداء املعدات الواقية املناسبة ،مثل القفازات املناسبة ،واألغطية الواقية القابلة
للتخلص منها ،ونظارات واقية وأقنعة وقاية من أجل التنفس ،واليت تفي باملعايري الدولية.
 - 85وينبغي للمنظمات املتعاملة مع النفايات احملتوية على مخاسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته أن
تضع جمموعة من اإلجراءات للتعامل مع هذه النفايات وينبغي تدريب العاملني على هذه اإلجراءات.

-2

الجمع
 - 86ينبغي أن ت تضمن ترتيبات اجلمع اليت تشمل مستودعات من أجل نفايات مخاسي كلور الفينول
فصل نفايات هذه املادة ع ن النفايات األخرى .ويف حالة أن توجد لدى البلد ترتيبات قائمة من أجل
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املتشربة ،فهذه قد تستوعب أيضاً نفايات من مخاسي كلور الفينول .ومع ذلك ،قد
مجع األخشاب
ِّ
يكون من الصعب حتديد بعض نفايات هذه املادة كمادة معاجلة خبماسي كلور الفينول.
 - 87وينبغي أال تصبح مستودعات اجلمع مرافق ختزين طويلة األجل لنفايات مخاسي كلور الفينول.
-3

التعبئة
 - 88يف احلاالت حيث تعترب نفايات مخاسي كلور الفينول نفايات خطرة ،ينبغي تعبئتها بشكل
صحيح وفقاً لألحكام املعمول فيها يف التشريعات الوطنية.
 - 89وينبغي أن توضع نفايات مخاسي كلور الفينول يف براميل مغلقة مانعة للتسرب ،وحيثما أمكن
بعد تصريف ما هبا.

-4

الوسم
 - 90يف احلاالت حيث تعترب نفايات مخاسي كلور الفينول نفايات خطرة ،ينبغي أن يتم وضع عالمة
أو وسم بشكل واضح على كل حاوية مع بطاقة حتذير باخلطورة وبطاقة تعريفية تقدِّم تفاصيل عن احلاوية
املتفرد .وينبغي أن تشمل هذه التفاصيل حمتويات احلاوية (على سبيل املثال األعداد
وعن الرقم املسلسل ِّ
الدقيقة للمعدات واحلجم والوزن ونوع النفايات احملمولة) ،واسم املوقع الذي نشأت منه النفايات وذلك
للسماح بتت بعها ،وتاريخ أي تعبئة واسم ورقم هاتف الشخص املسؤول عن عملية إعادة التعبئة.
 - 91وعلى كل طرف قام بتسجيل اإلعفاء عمالً باملادة  4باتفاقية استكهومل من أجل إنتاج
واستخدام مخاسي كلور الفينول من أجل أعمدة اإلنارة والقوائم املستعرضة أن يتخذ التدابري الضرورية
لضمان إمكان حتديد هذه األعمدة وهذه القوائم املستعرضة احملتوية على مخاسي كلور الفينول بسهولة
عن طريق الوسم أو وسائل أخرى طوال دورات عمرها.

-5

النقل
 - 92يف احلاالت حيث تعترب نفايات مخاسي كلور الفينول نفايات خطرة ،ينبغي نقلها وفقاً لألحكام
املعمول هبا يف التشريعات الوطنية.

-6

التخزين
 - 93ينبغي أن يتم ختزين نفايات مخاسي كلور الفينول يف مواقع معيَّنة وينبغي اختاذ تدابري مناسبة ملنع
التشتت واإلطالق والتسرب يف جوف األرض ملادة مخاسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته وملكافحة
انتشار الروائح.
 - 94وينبغي اختاذ تدابري مناسبة ،مثل إنشاء فواصل لتجنب تلوث املواد والنفايات األخرى خبماسي
كلور الفينول وأمالحه واسرتاته.
 - 95وينبغي أن تتاح ملناطق ختزين نفايات مخاسي كلور الفينول طرق وصول مناسبة أمام املركبات.
 - 96وينبغي توفري محاية للمقادير الكبرية من نفايات مخاسي كلور الفينول من النريان ،نظراً ألن هذه
النفايات غالباً ما تكون يف أصلها قابلة لالشتعال.
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زاي -
-1

التخلص السليم بيئياً

المعالجة التحضيرية

 - 97ينبغي جتهيز نفايات مخاسي كلور الفينول السائلة (مثل مياه الغسيل ،واملكثفات) إلزالة الزيت
ومخاسي كلور الفينول قبل تصريفها .ومي كن أن تشمل تقنيات املعاجلة :الفصل باجلاذبية ،طرق معينة يف
فصل املاء عن الزيت ،فصل الصفائح املعدنية ،املعاجلة املنشَّطة للحمأة ،معاجلة الكربون املنشَّط ،املعاجلة
الفيزيائية الكيميائية (مثل اندماج الدقائق املرتسبة) ،والتبخري/التكثيف.
 - 98وملزيد من املعلومات ،انظر القسم الفرعي رابعاً  -زاي  -ا من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.
-2

طرق التدمير والتحويل النهائي
 - 99وللحصول على املعلومات ،انظر القسم الفرعي رابعاً  -جيم 2-من املبادئ التوجيهية التقنية
العامة.

-3

ط ــرق ال ــتخلص األخ ــرى عن ــدما ال يك ــون الت ــدمير أو التحوي ــل النه ــائي ه ــو الخي ــار
المفضل بيئياً
 - 100للحصول على معلومات ،انظر القسم الفرعي رابعاً  -زاي  3 -من املبادئ التوجيهية التقنية
العامة.

-4

ط ــرق ال ــتخلص األخ ــرى عن ــدما يك ــون المحت ــوى م ــن الملوث ــات العض ــوية الثابتـ ــة
منخفضاً
 - 101لالطالع على املعلومات ،انظر القسم الفرعي رابعاً  -زاي  4 -من املبادئ التوجيهية التقنية
العامة.

حاء -

معالجة المواقع الملوثة
 - 102ميكن أن حيدث تلوث الرتبة على مدى فرتة طويلة من العمل بسبب الرتاكم وبسبب أحداث
االنسكابات .وميكن أن توجد يف املواقع امللوثة أيضاً مستويات عالية من الديوكسينات والفيورانات
بسبب إطالق امللوثات يف منتجات مخاسي كلور الفينول (كيتونن1990 ،؛ الوكالة السويدية حلماية
البيئة2009 ،؛ .)UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.3

طاء -

 -103ولالطالع على املعلومات ،انظر الفرع رابعاً  -حاء من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

الصحة والسالمة

 - 104لالطالع على املعلومات ،انظر الفرع رابعاً  -طاء من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.
-1

حاالت المخاطر المرتفعة
 - 105لالطالع على املعلومات العامة ،انظر القسم الفرعي رابعاً  -طاء  1-من املبادئ التوجيهية
التقنية العامة.
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 - 106وحتدث حاالت املخاطر املرتفعة يف املواقع حيث توجد تركزات عالية أو مقادير كبرية من
نفايات مخاسي كلور الفينول وإمكانية عالية لتعرض العمال أو عامة السكان( .)15وتعترب من الشواغل
اهلامة بصفة خاصة التعرض املباشر جللد اإلنسان واستنشاق تراب الدقيق أو اجلزيئات احملتوية على
يتعرض لنِ َسب
مخاسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته يف مكان العمل أو املنزل .وعلى سبيل املثال ،قد َّ
عالية العمال يف األماكن الصناعية ويف مرافق حفظ اخلشب ،واملباين التارخيية وعامة السكان املستخدمني
ملواد حافظة لألخشاب بطريقة غري خاضعة كثرياً للمراقبة يف املنازل.
 - 107وفيما ال يتم تسجيل املواد احملتوية على مخاسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته إلظهار أخطار
حمددة على البيئة وصحة اإلنسان أثناء مناولتها ومجعها ونقلها وختزينها ،من األمهية مراعاة كميات كبرية
املرجح أن تطرح أخطاراً بدالً من انتشار
من هذه النفايات ،حىت لو مت ختزينها بشكل صحيح ،من َّ
كميات صغرية على مناطق واسعة.
 - 108وقد حتدث حاالت من املخاطر املرتفعة احملددة بشأن مخاسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته:
(أ)

يف املواقع حيث ينتج مخاسي كلور الفينول وأمالحه واسرتاته؛

(ب) يف املواقع حيث يعاَل اخلشب واجللود واملنسوجات خبماسي كلور الفينول وأمالحه
واسرتاته وجيري جتهيزها ،مبا يف ذلك إنشاء أعمدة اإلنارة والقوائم املستعرضة؛

-2

(ج)

يف مرافق إدارة نفايات التشييد؛

(د)

يف مرافق إدارة نفايات األخشاب واملنسوجات واجللود.

حاالت المخاطر المنخفضة
 - 109لالطالع على معلومات بشأن حاالت املخاطر املنخفضة ،انظر القسم الفرعي رابعاً  -طاء -
 2من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

ياء -

االستجابة في حاالت الطوارئ
 -110ينبغي أن توجد خطط لالستجابة يف حاالت الطوارئ يف املواقع حيث يُنتج مخاسي كلور
خيزن أو ينقل أو يتم التخلص منه .ويرد
الفينول وأمالحه واسرتاته (حيثما يُسمح بذلك) ،أو يستخدم أو َّ
مزيد من املعلومات بشأن خطط االستجابة يف حاالت الطوارئ يف الفرع رابعاً  -ياء من املبادئ
التوجيهية التقنية العامة.

كاف -

مشاركة الجمهور
 -111ينبغي أن تتاح لألطراف يف اتفاقية بازل أو اتفاقية استكهومل عمليات مشاركة مجاهريية عامة.
وملزيد من املعلومات ،انظر الفرع رابعاً  -كاف من املبادئ التوجيهية التقنية العامة.

( )15فعلى سبيل املثال ،مت حتديد اآلثار الصحية على العاملني يف مرافق إنتاج الكلور العضوي يف الربازيل ()2004 ،ACPO
35

UNEP/CHW.13/6/Add.3/Rev.1

Annex I to the technical guidelines
Bibliography
Abrams, E. 1948. Microbiological deterioration of organic materials: its prevention and methods of test.
United States Department of Commerce.National Bureau of Standards.Miscellaneous Publication 188.52 p.
https://ia700700.us.archive.org/17/items/microbiologicald188abra/microbiologicald188abra.pdf
ACPO, Associação de Combate aos Poluentes.2004. Rhodia’s case: Environmental Contamination and
Corporate Decisions. Available in: <http://www.acpo.org.br/caso_rhodia.htm#contaminacao>
Almeida, F. V., Centeno, A.J., Bisinoti, M.C., Jardim, W.F. 2007.Toxic and persistent substances in
Brazil.Quím.Nova.2007, vol.30, n.8, pp.1976-1985. Available in: http://dx.doi.org/10.1590/S010040422007000800033
Barrie, L., Falck, E., Gregor, D., Iverson, T., Loeng, H., Macdonald, R., et al. 1998.The influence of physical
and chemical processes on contaminant transport into and within the Arctic. In: Gregor, D., Barrie, L.,
Loeng, H., editors. The AMAP Assessment. p. 25-116.
Becker, R., Buge, H.G., Win, T. 2002. Determination of pentachlorophenol (PCP) in waste wood--method
comparison by a collaborative trial.Chemosphere. 2002 Jun;47(9):1001-6.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12108691
Berger, U. Herzke, D. and Sandanger, T.M. 2004. Two trace analytical methods for determination of
hydroxylated PCBs and other halogenated phenolic compounds in eggs from Norwegian birds of prey.
Anal.Chem. 76:441 -452.
Bolin, C., Smith, S.T. 2011. Life cycle assessment of pentachlorophenol-treated wooden utility poles with
comparisons to steel and concrete utility poles. Renewable and Sustainable Energy Reviews 15 (2011) 2475–
2486
BOPRC, 2016.Bay of Plenty Regional Council, Kopeopeo canal contamination remediationct.
https://www.boprc.govt.nz/environment/kopeopeo-canal-contamination-remediation-project/
Accessed 28 March, 2016
Buhr A., C. Genning, T. Salthammer, 2000.Trace analysis of pentachlorophenol (PCP) in wood and woodbased products –comparison of sample preparation procedures. Fresenius J Anal Chem 367:73–78
Bulle, C. et al. 2010. Enhanced migration of PCDD/Fs in the presence of PCP-treated oil in soil around
utility poles: screening model validation. Env.Tox. Chem 29(3):582-590.
Canada, 2014.Submission to the Stockholm Convention Annex F request for
information.http://chm.pops.int/TheConvention/POPsReviewCommittee/Meetings/POPRC9/POPRC9Follow
up/PCPSubmission/tabid/3564/Default.aspx
CasteloBranco, J. 2016. Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants: Associated Environmental,
Social and Economic Impacts. Universidade Federal de São Paulo. Diadema.
Chandra, R., Abhay, R., Sangeeta, Y., Devendra, K.P. 2008.Reduction of pollutants in pulp paper mill
effluent treated by PCP-degrading bacterial strains. Environ Monit Assess (2009) 155:1–11
Cirelli, D.P. 1977. Patterns of Pentachlorophenol Usage in the United States of America. In: Rao, K.R.
Pentachlorophenol. Chemistry, Pharmacology, and Environmental Toxicology. Proceedings of a symposium
held in Pensacola, Fla., June 27-29, 1977, sponsored by the USEPA and University of West Florida. ISBN
978-14615-8948-8 (e-book).
EC, 1994a. Commission Decision 94/783/EC of 14 September 1994 concerning the prohibition of PCP
notified by the Federal Republic of Germany. Official Journal L 316 , 09/12/1994 P. 0043 – 0048. http://eurlex.europa.eu/ legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31994D0783
EC, 1994b. The Commission Authorizes Germany to Prohibit PCP. European Commission Press release
14/09/1994. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-94-838_en.htm?locale=en

. مل يتم ترمجة مرفقي هذه الوثيقة،لتخفيض النفقات
36

UNEP/CHW.13/6/Add.3/Rev.1

EC, 1996. Commission Decision 96/211/EC of 26 February 1996 concerning the prohibition of
pentachlorophenol (PCP) notified by Denmark. Official Journal L 068 , 19/03/1996 P. 0032 – 0040.
http://eur-lex.europa.eu/ legal-cont ent/EN/TXT/?uri=CELEX:31996D0211
Environment Canada, 2004.Industrial treated wood users guidance document. Guidance for the industrial
treated wood user concepts to include in an environmental management system concerning the use of wood
treated with CCA (chromated copper arsenate), ACA (ammoniacal copper arsenate), ACZA (ammoniacal
copper zinc arsenate), creosote and pentachlorophenol. 83 p.
http://www.electricity.ca/media/pdfs/environmental/wood_preservation/UGD_eng.pdf
Environment Canada, 2013.Recommendations for the design and operation of wood preservation facilities,
2013.Technical Recommendations Document. 444 p. Available from:
https://www.ec.gc.ca/pollution/default.asp?lang=En&n=49B173AE-1&offset=1&toc=show
EPRI, 1997. Pole Preservatives in soils adjacent to in-service utility poles in the United States, WO2879 and
WO9024. ESEERCO Research Project EP92-37, Electric Power Research Institute TR108598.http://www.epri.com/abstracts/Pages/ProductAbstract.aspx?ProductId=TR-108598
European Commission, 2011. Study on waste related issues of newly listed POPs and candidate POPs.
(prepared by the Expert Team to Support Waste Implementation, ESWI). Available at:
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/POP_Waste_2010.pdf.
Fellin, P., Barrie, L. A., Dougherty, D., Toom, D., Muir, D., Grift, N., Lockhart, L., Billeck, B., 1996. Air
monitoring in the Arctic: Results for selected persistent organic pollutants for 1992. Environ. Toxicol.and
Chem.153:253 -261.
Fries, GF et al. 2002.Treated wood in livestock facilities: relationship among residues of PCP, dioxins and
furans in wood and beef. Environ. Pollut. 116:301-307.
German Federal Environment Agency, 2015.Identification of potentially POP-containing Wastes and
Recyclates – Derivation of Limit Values. Available at:
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/identification-of-potentially-pop-containing-wastes
Hoferkamp, L. M.H. Hermanson, and D.C.G. Muir. 2010. Current use pesticides in Arctic media;
2000‐2007. Sci.Total Environ.408 (15): 2985-2994.
Hung, H., Kallenborn, R., Breivik, K., Su, Y., Brorstrøm-Lunden, E., Olafsdottir, K, Thorlacius, J. M.,
Keppanen, S., Bossi, R., Skov, H., Manø, S., Stern, G., Sverko, E., Fellin, P. 2010: Atmospheric monitoring
of organic pollutants in the Arctic under the Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP): 1993 2006. Sci. Tot. Environ. 408:2854–2873.
Indian Chemicals Council, 2014.Submission of the Indian Chemicals Council to the Stockholm Convention
Annex F request for information. Available from:
http://chm.pops.int/TheConvention/POPsReviewCommittee/Meetings/POPRC9/POPRC9Followup/PCPSub
mission/tabid/3564/Default.aspx
Institute of Environmental Protection, 2008: Dossier prepared in support of a proposal of pentachlorophenol
to be considered as a candidate for inclusion in the Annex I to the Protocol to the 1979 Convention on LongRange Transboundary Air Pollution on Persistent Organic pollutants (LRTAP Protocol on POPs). Warsaw,
May 2008. 88 p. Available from: www.pops.int in UNEP/POPS/POPRC.7/INF/5
Kluev N.A., Kurlyandskiy B.A., Revich B.A., Filatov B.N. 2001: Dioxins in Russia. Moscow, 210 pp. (in
Russian).
Kitunen, V. & Salkinoja-Salonen, M., 1990.Soil Contamination at Abandoned Sawmill Areas. Chemosphere,
Vol.20. Nos. 10.-12, pp 1671-1677.
Kitunen, V., Valo, R., Salkinoja-Salonen, M., 1985.Analysis of chlorinated phenols, phenoxyphenols and
dibenzofurans around wood preserving facilities.Intern. J. Environ. Anal. Chem. 1985, Vol. 20, pp.13-28
Kitunen, V.H. 1990. The use and formation of CPs, PCPPs and PCDDs/PCDFs in mechanical and chemical
wood processing industries. ISBN 952-90-2452-5
Kovacevix, G., Sabljic, A., 2016. Atmospheric oxidation of hexachlorobenzene: new global source of
pentachlorophenol. Chemosphere 159: 488.-495
Larsdotter , M. Darnerud, P.O., Aune, M., Glynn, A. and Bjerselius, R. 2005. Serum concentrations of PCP,
PCBs, and hydroxylated metabolites of PCB during pregnancy and lactation. National Food Agency, Sweden
(Livmedelsverket). 32 p.
37

UNEP/CHW.13/6/Add.3/Rev.1

Lee, CC., Guo YL., Chang HY. 2006: Human PCDD/F levels near a PCP contamination site in Tainan,
Taiwan. Chemosphere 65:436 448.
Lorber, M., Barton, RG., Winters, DL., Bauer, KM., Davis, M., Palausky, J..2002. Investigation of the
potential release of polychlorinated dioxins and furans from PCP-treated utility poles. Sci. Total Env.
290:15-39.
Masunaga, S., Takasuga, T., and Nakanishi, J., 2001.Dioxin and dioxin-like PCB impurities in some
Japanese agrochemical formulations. Chemosphere, 44:873-885
Minomo, K., N. Ohtsuka, S. Hosono, K.Nojiri, K. Kawamura. 2011. Seasonal change of PCDDs/PCDFs/DLPCBs in the water of Ayase River, Japan: pollution sources and their contributions to TEQ. Chemosphere
85:188-1994.
Mou, J., Chen, M., Zou, M. 1999.[Determination of pentachlorophenol residues in textiles and leather and
leather products by gas chromatography/mass spectrometry].[Article in Chinese]. Se Pu. 1999 Jul;17(4):3868. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12552858
Nordic Council of Ministers, 2014.Wood preservation with chemicals Best Available Techniques
(BAT).Authors: Esa Salminen, Risto Valo, Maarit Korhonen and Rikard Jernlås. TemaNord 2014:550. ISBN
978-92-893-2829-6 (EPUB) http://dx.doi.org/10.6027/TN2014-550
OSPAR, 2001. Pentachlorophenol. Hazardous Substances Series. 39 p.
http://www.ospar.org/documents?v=6921
Piskorska-Pliszczynska, J., Strucinski, P., Mikolajczyk, S., Maszewski, S., Rachubik, J. Pajurek, M.
2016.Pentachlorophenol from an old henhouse as a dioxin source in eggs and related human exposure.
Environmental Pollution 208 (2016) 404-412
Royal Haskoning, 2002. Fact sheets on production, use and release of priority substances in the
WFD,Pentachlorophenol, Final draft. 15 October 2002. 10 p.
https://circabc.europa.eu/.../FS%20Pentachlorophenol%
Rylander C, Lund E, Froyland L, Sandanger TM. 2012 Mar 27. Predictors of PCP, OH-PCBs, PCBs and
chlorinated pesticides in a general female Norwegian population.Environ Int. 43C:13-20.
Sandau, C.D. Ayotte, P., Dewailly, É, Duffe, J., Norstrom, R.J. 2002.PCP and hydroxylated PCB metabolites
in umbilical cord plasma of neonates from coastal populations in Quebec.Env.Health Perspect. 110(4):411 417.
Su, Y., Hung, H., Stern, G., Sverko, E., Lao, R., Barresi, E., Rosenberg, B., Fellin, P., Li, H., Xiao, H.
2011.Bias from two analytical laboratories involved in a long-term air monitoring program measuring
organic pollutants in the Arctic: a quality assurance/quality control assessment. J. Environ. Monitor. 13:
3111 -3118.
Su, F. & Zhang, P. 2011. Accurate analysis of trace pentachlorophenol in textiles by isotope dilution liquid
chromatography-mass spectrometry. J Sep Sci. 2011 Mar;34(5):495-9
Swedish Environmental Protection Agency 2009. The role of pentachlorophenol treated wood for emissions
of dioxins into the environment. Report 5935.Swedish Environmental Protection Agency. 46 p.
Available from:
http://chm.pops.int/TheConvention/POPsReviewCommittee/Meetings/POPRC9/POPRC9Followup/PCPSub
mission/tabid/3564/Default.aspx
The Clean Environment Commission, 1984. Report on the review of the plan for the rehabilitation of the site
of domtar inc. former wood preserving plant, Transcona, Manitoba. December 1984.
http://www.cecmanitoba.ca/resource/reports/Domtar%201984edited1.pdf
The People’s Republic of China, 2007.National Implementation Plan for the Stockholm Convention on
Persistent Organic Pollutants. 369 p.
http://chm.pops.int/Implementation/NIPs/NIPTransmission/tabid/253/Default.aspx
Tondeur, Y. et al., 2010. Analytical procedures for the determination of polychlorinated-p-dioxins,
polychlorinated dibenzofurans, and hexachlorobenzene in pentachlorophenol. Chemosphere 80: 157-64.
Troyanskaya A.F. & Veliamidova A.V. 2009.Current State of Bottom Sediments of the Onega River Basin
on Pollution with Chlorinated Organic Compounds. Forest Journal N 2.P.11-119 (in Russian).

38

UNEP/CHW.13/6/Add.3/Rev.1

UNECE, 2010. Exploration of management options for PCP, Paper for the 8 th meeting of the UNECE
CLRTAP Task Force on Persistent Organic Pollutants, 18-20th May 2010.
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/TaskForce/popsxg/2010/Exploration%20of%20managemen
t%20options%20for%20PCP,%20draft%20document%20..pdf
UNEP, 2013.Toolkit for identification and quantification of releases of dioxins, furans and other
unintentional POPs under Article 5 of the Stockholm Convention. 445 p.
http://chm.pops.int/Implementation/UnintentionalPOPs/ToolkitforUPOPs/Overview/tabid/372/Default.aspx
UNEP, 2017a.General technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting
of, containing or contaminated with persistent organic pollutants.
UNEP, 2017b. Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of,
containing or contaminated with the pesticides aldrin, alpha hexachlorocyclohexane, beta
hexachlorocyclohexane, chlordane, chlordecone, dieldrin, endrin, heptachlor, hexachlorobenzene,
hexachlorobutadiene, lindane, mirex, pentachlorobenzene, pentachlorophenol and its salts, perfluorooctane
sulfonic acid, technical endosulfan and its related isomers or toxaphene or with hexachlorobenzene as an
industrial chemical.
UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.3. Risk profile on pentachlorophenol and its salts and esters 2013.
www.pops.int.
UNEP/POPS/POPRC.10/10/Add.1. Risk management evaluation on pentachlorophenol and its salts and
esters 2014.www.pops.int
USEPA, 1984. Controlled Air Incineration of Pentachlorophenol Treated Wood. Los Alamos National
Laboratory. May 1984. 111 p.
USEPA, 1996. Best Management Practices for pollution prevention in the textile industry, Manual.
EPA/625/R-96/004. September 1996. 320 p. Available from:
https://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_Report.cfm?dirEntryID=124656
USEPA 2008.A qualitative economic impact assessment of alternatives to pentachlorophenol as a wood
preservative. United States Environmental Protection Agency. Office of Prevention, Pesticides and Toxic
Substances. Washington D.C. 41 p. Available from:
http://chm.pops.int/Convention/POPsReviewCommittee/LatestMeeting/POPRC8/POPRC8Followup/Submis
sionsPCPdraftRP/tabid/3215/Default.aspx
USEPA 2016.Overview of wood preservative chemicals.Accessed 25 April, 2016.
https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/overview-wood-preservative-chemicals-0
USWAG Utility Solid Waste Activities Group (USWAG), 2005. “Comments on the utility solid waste
activities group on the notice of availability of the preliminary risk assessment for wood preservatives
containing pentachlorophenol Reregistration Eligibility Decision.” Docket No. OPP-2004-0402.
Valo, R., Kitunen, V., Salkinoja-Salonen, M, Räisänen, S. 1984. Chlorinated phenols as contaminants of soil
and water in the vicinity of two Finnish sawmills, Chemosphere 13 (1984) 835–844.
Veningerova, M. 1996. Chlorophenols in human milk.Z. Lebensm. Unters. Forsch. 203:309-310.
WHO, 1987. International Programme On Chemical Safety. Environmental Health Criteria
71.Pentachlorophenol.http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc71.htm
Wimbush, J.M.1989. Pentachlorophenol in wool carpets - investigating the source of
contamination.International Wool Secretariat, Development Centre, Valley Drive, Ilkley, West Yorkshire,
LS29 8PB, United Kingdom. 10 p. http://infohouse.p2ric.org/ref/31/30148.pdf
Zheng W, Wang X, Yu H, Tao X, Zhou Y, Qu W., 2011. Global trends and diversity in pentachlorophenol
levels in the environment and in humans: a meta-analysis. Environ Sci Technol 45(11 ):4668-75.
Zheng W, Yu H, Wang X, Qu W., 2012. Systematic review of pentachlorophenol occurrence in the
environment and in humans in China: Not a negligible health risk due to re-emergence of schistosomiasis.
Environment International 42(2012):105-116.

39

UNEP/CHW.13/6/Add.3/Rev.1

Annex II to the technical guidelines
Trade names of commercial formulations that contain or have contained
PCP, its salts or esters1
List of identified trade names that contain or have contained PCP, its salts or esters and countries where they
have been placed on the market.2
1-Hydroxy-2,3,4,5,6-pentachlorobenzene; 1-Hydroxypentachlorobenzene; 2,3,4,5,6pentachlorophenol; Acutox; Albapin; Anti-Pa IV Husbock (SE); Arbezol; Block Penta (USA); BP
Hylosan (SE); Chem-Penta; Chem-Pentas; Chem-Tol; Chlon; Chlorophen (USA); Chlorophenasic
acid; Chlorophenate; Cryptogil Na; Cryptogil Oil; Cryptogil OL; Dirotox; Dow Dormant Fungicide
(Na-PCP); Dow Pentachlorophenol DP-2 Antimicrobial; Dowcide 7/EC-7/G (USA); Dowicide 6
(USA); Dowicide 7 (USA); Dowicide 7 Antimicrobial (USA); Dowicide G (Na-PCP) /G-St (USA); SE
Dura Treat II; Dura Treat 40 (USA); Durotox; EP 30; Forpen-50 Wood Preservative; Fingifen; Fongol;
Fungifen; G-St (polymeric form); Gantix HB ljus (SE); Glazd Penta; Grundier Arbezol; Gullviks
Husbockscupral (SE); Husbocks-Cuprinol (SE); 1-hydroxypentachlorobenzene; Jimo-Cupim (BR);
KMG Technical Penta Flakes (CAN, USA); KMG Technical Penta Blocks (USA); CAN KMG Penta
OL Blocks (CAN, USA); KP Cuprinol (SE); Ky-5 (tetrachlorophenol) (FI, SE); Lautor A; Lauxtol;
Lauxtol A; Liroprem; Mystox D (polymeric form); Moosuran; Napclor-G (polymeric form); NCI-C
54933; NCI-C 55378; NSC 263497; OnTrack We Herbicide; Ortho Triox Liquid Vegetation Killer;
Osmose Wood Preserving Compound; Panta-Kil;BR PCP (USA); Penchlorol (USA); Penta (USA);
Penta-ate; BR Penta C 30; Penta Concentrate; Penta Plus 40; Penta Pres 1 10; Penta Ready; Penta
solignum (SE); Penta WR; Penta WR1-5; Penwar; Pentachlorofenol (SE); Pentachlorofenolo;
Pentachlorophenate; Pentachlorophenate sodium; 2, 3, 4, 5, 6 pentachlorophenol; Pentachlorophenol
DP-2; Pentachloropheno; Pentachlorphenol; Pentachlorophenol sodium salt; Pentachlorophenoxy
sodium; Pentaclorofenol; BR Pentacon; Penta-kill; Pentanol; Pentaphenate; Pentasol; Pentchloral;
Penton 70; Pentor 70; Penwar; Peratox; Perchlorophenol; Permacide; Permagad; Permagard;
Permasan; Permatox; Permatox DP-2; Permatox Penta; Permite; Persasan; Phenol pentachloro-sodium
derivative monohydrate; Phenol, 2,3,4,5,6-pentachloro-; Phenol, pentachloro-; PKhF; Pol Nu; Pole
topper; Pole topper fluid; Prevenol; Preventol P; Priltox; Santobrite (Na-PCP polymeric form);
Santophen; Santophen 20 (USA); Sapco-25 Weedbeads (Na-PCP polymeric form); Satophen; Sautox;
Sinituho (FI); Sodium PCP; Sodium pentachlorophenate; Sodium pentachlorophenolate; Sodium
pentachlorophenoxide; Sontox (USA); Term-i-Trol; Thompson's Wood Fix; Watershed Wood
Preservative; Weed-beads; Weed and Brush Killer; Weedone; Withophen P (DE); Withophen N (DE);
Witophen N; Witophen P; Woodtreat; Woodtreat A ; Xyladecor (DE); Xylamon (DE); Xylophene Na

1
2

Over time the composition of the formulations may have changed.
The formulations may have been placed on the market in other countries as well.
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Annex III to the technical guidelines
Analytical Methods for PCP analytics (ISO)
ISO 17070:2015
Leather - Chemical tests - Determination of tetrachlorophenol-, trichlorophenol-, dichlorophenol-,
monochlorophenol-isomers and pentachlorophenol content;

ISO 15320:2011
Pulp, paper and board - Determination of pentachlorophenol in an aqueous extract;

VDI 4301 Sheet 2:2000-06
Indoor air pollution measurement - Measurement of pentaclorphenol (PCP) and γ-hexachlorcyclohexane
(lindane) - GC/MS-method; see http://www.beuth.de/de/technische-regel/vdi-4301-blatt-2/31317771

VDI 4301 Sheet 3:2003-06
Measurement of indoor air pollution - Measurement pentaclorophenol (PCP) and γ-hexachlorcyclohexane
(lindane) - GC/ECD method; see https://www.beuth.de/de/technische-regel/vdi-4301-blatt-3/62994869

PD CEN/TR 14823:2003-11-06
Durability of wood and wood-based products.Quantitative determination of pentachlorophenol in wood.Gas
chromatographic method.

_____________
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