
مقدمة
بقلم سارة بروشيه
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العمل عىل القضاء عىل امللوثات 
العضوية الثابتة عىل أرض الواقع

العضوية الثابتة وانبعاثها ويجب تطبيقها بفعالية 

الحدود  تؤمن  أن  يجب  الوطني.  املستوى  عىل 

يجب  كام  الحامية  الخطرة  للنفايات  بها  املسوح 

والتي  الحقاً  عليها  نندم  قد  التي  البدائل  منع 

تحتوي عىل مواد كيميائية سامة ذات صلة.

يتم  اإلطالق. حيث مل  عىل  كافياً  ليس  ولكن هذا 

إدراج سوى 28 مادة من امللوثات العضوية الثابتة 

ضمن اتفاقية ستوكهومل يف الوقت الراهن من بني 

ويجب  املحتملة  الثابتة  العضوية  امللوثات  آالف 

زيادة الجهود بشكل كبري. عىل سبيل املثال، ميكن 

املواد  كافة  إدراج  طريق  عن  هام  تقدم  تحقيق 

 )PFAS( البريوفلورينية/البوليفلورينية  األلكلية 

يجب  ذلــك  إىل  باإلضافة  واحـــدة.  كمجموعة 

الكيميائية  املواد  املرتبطة بهذه  التكلفة  استيعاب 

طريق  عن  وذلك  مرشوط  غري  وبشكل  داخلياً 

خالل  ومن  يدفع.  من  هو  امللوِّث  مبدأ  تطبيق 

اقرتاح اجراءات حاسمة وتقديم الدعم لها، ستُتاح 

الفرصة لتحقيق ذلك للمندوبني إىل مؤمتر األطراف 

يف عام 2019. 
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ومبساعدة  طن.  ألف   250 بحوايل  تقدر  الكلور 

من مرفق البيئة العاملي، تم مؤخراً تحديث خطة 

الحاجة  يُظهر  مبا  كازخستان  يف  الوطني  التطبيق 

كام  التطبيق.  املقدرات ومتويل  بناء  من  والفائدة 

تكررت قضية أثريت يف تقرير هذه الوكالة من قبل 

معظم املنظامت املساهمة األخرى التي تستكمل 

تقارير حالة البلد بشأن امللوثات العضوية الثابتة، 

أال وهي غياب مشاركة الحكومة للمجتمع املدين 

الرغم  عىل  الثابتة،  العضوية  امللوثات  يخص  فيام 

تُلزم  ستوكهومل  اتفاقية  من  العارشة  املادة  أن  من 

إطالق حوار والحق يف املعرفة بشأن قضايا امللوثات 

اإلشكالية  القضايا  وتتضمن  الثابتة.  العضوية 

الثابتة  العضوية  امللوثات  نفايات  إحراق  األخرى 

يف املحارق واألفران االسمنتية وغياب القدرة عىل 

بشكل  املتشكلة  الثابتة  العضوية  امللوثات  مراقبة 

من  والفورانات،  الديوكسينات  مثل  مقصود،  غري 

هذه املنشآت. 

ملزيد من املعلومات حول خطة التطبيق الوطني 

الخاصة ببلدك، يرجى مراجعة:

http://chm.pops.int/Implementation/
NationalImplementationPlans/NIPTransmission/tabid/253/
Default.aspx

مع املؤسسات الحكومية املسؤولة عن االلتزامات 

الواردة يف اتفاقية ستوكهومل. 

عنها  الكشف  تم  معلومات  عن  األمثلة  وتتضمن 

البلد  تقارير حالة  املنظامت املشاركة يف  من قبل 

الخرضاء  البيئة  وكالة  به  قامت  الــذي  العمل 

بأن  النسائية يف كازخستان، حيث ُوجد  التحليلية 

ثابتة  الناس يستخدمون حاويات ملوثات عضوية 

سابقة كحاويات طعام وماء دون أن يعرفوا أصلها، 

اآلفات  مبيدات  مخزونات  من  طن   1500 وأن 

للسقوط  آيل  مخزن  يف  تخزينها  تم  قد  املتهالكة 

وتضم حوايل 10% من مبيدات اآلفات املكّونة من 

ملوثات عضوية ثابتة.

الخرضاء  البيئة  وكالة  رئيسة  أستانينا،  ليديا  تقول 

كافة  النسائية: “هناك مخازن قدمية يف  التحليلية 

أقاليم البلد تقريباً. يجب إجراء جرد مفصل ملواقع 

املهجورة  الثابتة واملخازن  العضوية  امللوثات  دفن 

القدمية من أجل تحديد مبيدات اآلفات املدفونة 

التكنولوجيا  حول  قــرار  واتخاذ  أدق  نحو  عىل 

آمن  بشكل  تخزينها  بغية  بيئياً  واآلمنة  املقبولة 

وتدمريها”.

كام وجدت هذه الوكالة بأن إجاميل أحجام النفايات 

متعدد  الفينيل  ثنايئ  مركبات  عىل  تحتوي  التي 

نظرة عىل تقارير حالة البلد 
بشأن امللوثات العضوية 

الثابتة
بقلم: يل بيل

كشفت تقارير حالة البلد بشأن امللوثات العضوية 

 IPEN الثابتة التي أنجزتها املنظامت املشاركة يف

تحّدث  مل  البلدان  من  العديد  بأن   2018 عام  يف 

مبعاهدة  الخاصة  الوطنية  التطبيق  خطط 

تعد خطط  حيث  عديدة.  سنوات  منذ  ستوكهومل 

الوطنية  اإلرشاد  وثائق  مبثابة  الوطنية  التطبيق 

امللوثات  ملخزونات  جرد  وضع  أجل  من  الرئيسية 

العضوية الثابتة واملواقع امللوثة واالنبعاثات. يجب 

خططاً  أيضاً  الوطنية  التطبيق  خطط  تتضمن  أن 

للملوثات  بيئياً  السليمة  اإلدارة  أجل  من  إدارية 

تلك  وتدمري  تحديدها  تم  التي  الثابتة  العضوية 

امللوثات. لقد أوفت بعض البلدان جزئياً بالتزاماتها 

بالتزاماته  منها  أي  يِف  مل  ولكن  الشأن،  هذا  يف 

البلد  تقارير حالة  لقد وفّر مرشوع  بشكل كامل. 

للمنظامت املشاركة قدرة أوسع عىل تقييم خطط 

نحو  عىل  وتحليلها  بها  الخاصة  الوطنية  التطبيق 

االنخراط  من  زاد  عينه  الوقت  ويف  وبّناء،  نقدي 
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)PCDD/Fs(. تقرتح IPEN مستوى 1 عوضاً عن 

  15 ng TEQ/g والبالغ  عليه  املتوافق  املستوى 

إىل  جزئياً  االقرتاح  هذا  يستند  املليار(.  يف  )جزء 

لألغذية  الغذائية  للسلسلة  به  املعرتف  التلوث 

املنتجة محلياً والسمك واملأكوالت البحرية.

يقول آكارابون تيبثيسونغ، خبري التلوث يف منظمة 

EARTH )منظمة اإلنذار واإلنعاش اإليكولوجي يف 

تايالند(: “يف بعض العينات، قمنا وبشكل متزامن 

بقياس مستويات عالية من مثبطات اللهب املرُبْومة 

التي تنبعث من املعدات اإللكرتونية القدمية و/أو 

قد تنبعث من املصانع الصناعية التي تستخدمها. 

يف  فقط  ليس  العالية  الرتاكيز  عىل  العثور  وتم 

ساموت ساخون ولكن أيضاً يف ماب تا فوت”.

التي  الــبــيــض  ــر  ــقــاري ت ــىل  ــالع ع ــ االط ميــكــن 

 IPEN يف  ــة  ــشــارك امل املــنــظــامت  ــا  ــه أصــدرت

ــدان  ــل ــد وب ــالن ــاي ــان وت ــصــني وكــازخــســت يف ال

وبوسنيا  ورصبيا  )مونتينغرو  الغريب  البلقان 

الرابط:  هذا  يف  وأوكرانيا  وأرمينيا  وهرزوغوفينا( 

 .https://english.arnika.org/publications

وغانا  اندونيسيا  من  جديدة  بيانات  تتوفر  كام 

والكامريون وجمهورية التشيك واململكة املتحدة.

 ،2005 عام  يف  سارياً  كان  الذي  دهون،   TEQ/g

يف  pg TEQ/g 126 دهون  مستوى  أعىل  وبلغ 

أن  التحليالت  وأظهرت  مرص.  حلوان،  يف  البيض 

إحراق  أو  الصناعية  للمنشآت  السيئة  اإلدارة 

هام  كلورايد(  فينيل  بويل  ذلك  يف  )مبا  النفايات 

املصدران الرئيسيان للتلوث.

 IPEN يف  مشاركة  منظامت  عــدة  اعتمدت 

حيث  املاضية،  األربع  السنوات  يف  مشابهاً  نهجاً 

يعيش  الذي  الدجاج  بيض  من  عينات  جمعت 

امللوثات  عن  بحثاً  بتحليلها  وقامت  حر  نطاق  يف 

غري  بشكل  إنتاجها  يتم  التي  الثابتة  العضوية 

تم   .)sRFB( املرُبْومة  اللهب  ومثبطات  مقصود 

بالديوكسينات  التلوث  شديد  بيض  عىل  العثور 

بشكل رئييس يف أحياء تلك املناطق الساخنة مثل 

محارق النفايات وساحات تجميع خردة النفايات 

حاالت،  عدة  ويف  التعدين.  ومصانع  اإللكرتونية 

تلك  الناتجة من  النفايات  عن  ناجامً  التلوث  كان 

العمليات الصناعية. ولألسف، يشري هذا بأن وضع 

دخول  منذ  كثرياً  يتغري  مل  بالديوكسينات  التلوث 

الحاجة  التنفيذ. كام يُظهر  اتفاقية ستوكهومل حيّز 

نفايات  لتعريف  رصامة  أكرث  مستويات  لوضع 

امللوثات العضوية الثابتة فيام يخص الديوكسينات 

امللوثات العضوية الثابتة 
ضمن السلسلة الغذائية 

للمجتمعات املحلية
بقلم جيندريتش بيرتليك

ترتاكم معظم امللوثات العضوية الثابتة يف األنسجة 

ممراً  األغذية  متثل  وبالتايل،  الحيوانية.  الدهنية 

لتعرض اإلنسان لهذه املجموعة من املواد  رئيسياً 

الكيميائية السامة. ولألغذية املنتجة محلياً أهمية 

البلدان  والريفية يف  الفقرية  املجتمعات  خاصة يف 

نظامهم  من  الهام  الجزء  هذا  كان  فإذا  النامية. 

أساسيات  تدمري  إىل  ذلك  فسيؤدي  ملوثاً،  الغذايئ 

من  العديد  تعيش  حيث  كمجتمعات.  وجودهم 

هذه املجتمعات يف أحياء قد تشكل مصدراً كبرياً 

للتلوث بامللوثات العضوية الثابتة وكذلك امللوثات 

غري  بشكل  إنتاجها  يتم  التي  الثابتة  العضوية 

مقصود مثل الديوكسينات.

مراقبة  نحو  مشاريع  عدة  تركيز   IPEN وّجهت 

يتم  التي  الثابتة  العضوية  امللوثات  مستويات 

إنتاجها بشكل غري مقصود واملتواجدة يف السلسلة 

وكذلك  ساخنة،  نقاطة  عدة  يف  املحلية  الغذائية 

يف  يعيش  الذي  الدجاج  بيض  يف  املوجودة  تلك 

 –  2004 عامي  ويف  خاص.  وجه  عىل  حر  نطاق 

ساخنة  نقاط  من  عينات   IPEN جمعت   ،2005

الثابتة يف سبعة عرش  العضوية  بامللوثات  للتلوث 

بلداً حول العامل.

نرُشت نتائج التحليل ملركبات ثنايئ بنزو الديوكسني 

متعددة الكلور ومركبات ثنايئ بنزو الفوران متعددة 

الكلور )الديوكسينات، (PCDD/Fs ومركبات ثنايئ 

كلور  وســدايس   )PCB( الكلور  متعدد  الفينيل 

األطراف  مؤمتر  يف  البيض  تقرير  ضمن  البنزين 

غري  املنظامت  أصدرت  ستوكهومل.  التفاقية  األول 

الحكومية يف جميع البلدان السبعة عرش تقاريرها 

املحتملة  املصادر  مناقشة  متت  حيث  الوطنية، 

للتلوث بامللوثات العضوية الثابتة. وكانت معظمها 

كيميائية  مواد  تنتج  كيميائية  مصانع  عن  عبارة 

مصانع  أو  نفايات  محارق  أو  الكلور  إىل  تستند 

تعدين أو مكبات نفايات. تجاوزت كمية كبرية من 

 3 pg البالغ  البيض معيار االتحاد األورويب  عينات 

أخذ عينات بواسطة akinrA بالتعاون مع منظمة EARTH يف لوي، تايالند، حيث يتعرض املجتمع املحيل 

للخطر بسبب تعدين الذهب الذي يلّوث البيئة مبعادن ثقيلة بشكل أسايس. بعدسة: أوندريج بيرتليك، تم 

التقاطها يف عام 2016.
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إحراق  قاع  يف  والرماد  النفايات،  حرق  كيس  يف 

املطبوعة  اإللكرتونية  األلــواح  وبقايا  النفايات، 

 ed النفايات بعد التي تم احرتاقها، ورماد إحراق 

عبئاً ضخامً  الكمية  sisehtnys. متثل هذه   ovon

جداً عىل صحة اإلنسان والبيئة، نظراً لحقيقة تشري 

إىل أن الديوكسينات املرُبومة تُبدي سمية مشابهة 

للديوكسينات املكلورة.

بازل  اتفاقية  تضع  أن  أهمية  النتائج  هذه  تعزز 

امللوثات  من  منخفضة  محتوى  “مستويات 

فمستويات  صــارم.  وبشكل  الثابتة”  العضوية 

الثابتة  العضوية  امللوثات  من  املنخفضة  املحتوى 

هي التي تحدد فيام إذا كان سيتم تصنيف مادة 

ويجب  ثابتة  عضوية  مواد  نفايات  أنها  عىل  ما 

إزالة التلوث منها. وال ميكن سوى لقيود املحتوى 

الثابتة  العضوية  للملوثات  كاٍف  املنخفضة بشكل 

أن تضمن فصل النفايات الخطرة عن مجرى إعادة 

التدوير. كام ستمنع مستويات املحتوى املنخفضة 

من امللوثات العضوية الثابتة من تصدير النفايات 

امللوثة من البلدان املتقدمة إىل البلدان النامية يف 

آسيا وأفريقيا، حيث تكون مامرسات التخلص من 

 NEPI تقرتح  جداً.  نادرة  بيئياً  السليمة  النفايات 

والبالغ  والصحة  للبيئة  الحامية  يؤمن  الذي  الحد 

05 جزء يف املليون ملجمل اإليرثات متعددة الربوم 

ثنائية الفينيل.

التقرير  وصــورة  ملوثة  ملنتجات  صور  تضمني: 

املوجودة عىل املوقع اإللكرتوين

https://ipen.org/news/press-release-dioxins-found-
plastic-toys-–-stricter-limits-are-required-stop-toxic-
chemicals

الثابتة. حيث يجري تصدير النفايات التي تحتوي 

عىل ملوثات عضوية ثابتة إىل بلدان متتلك قدرات 

مامرسات  قبول  ويشكل  محدودة،  ومالية  تقنية 

ملوثات  عىل  تحتوي  التي  النفايات  تدوير  إعادة 

املحلية  املجتمعات  كبرياً عىل  ثابتة خطراً  عضوية 

الضعيفة والعامل، باإلضافة إىل املستهليكن.

وإىل يومنا هذا، تستمر NEPI بالعثور عىل اإليرث 

مثاين الربوم ثنايئ الفينيل وغريه من مثبطات اللهب 

تدويرها  املعاد  االستهالكية  املنتجات  يف  املرُبْومة 

أقاليم  يف  مختلفاً  بلداً  وثالثني  سبع  يف  واملباعة 

مختلفة -- آسيا وأفريقيا وأوروبا الرشقية واالتحاد 

األورويب وأمريكا الالتينية والشاملية. وقد أصبحت 

شعاراً  روبيك  للعبة  املشابهة  األطفال  أحاجي 

توضح  اللعبة  فهذه   .NEPI يف  املراقبة  لحملة 

اتفاقية  يف  الواردة  اإلعفاءات  تثريه  الذي  الجدل 

ستوكهومل وآثارها. فاأللعاب املشابهة لروبيك والتي 

لدى  الذهني  التطور  يف  تساعد  أن  املفرتض  من 

األطفال تحتوي عىل مواد كيميائية سامة مسؤولة 

عن آثار مضادة، أي اضطرابات يف الرتكيز. ال ينبغي 

أن يقّدم أحد عن قصد نفايات سامة لألطفال ليك 

واضحة  مربرات  العلمية  النتائج  توفر  بها.  يلعبوا 

ومبارشة إلنهاء إعفاءات إعادة التدوير.

وتحمل   NEPI أجرتها  حديثة  لدراسة  ووفقاً 

األلعاب  يف  الديوكسينات  السام:  الحساء  عنوان 

تعد  اإللكرتونية  النفايات  فــإن  البالستيكية، 

مسؤولة عن تلوث ألعاب األطفال املعاد تدويرها 

يكون  أن  املرجح  ومن  املرُبْومة.  بالديوكسينات 

سبب الديوكسينات املرُبْومة التي متت مشاهدتها 

املوجودة  الشوائب  هو  اإلستهالكية  املنتجات  يف 

معالجتها  التي متت  اإللكرتونية  النفايات  يف  أصالً 

تشري  الفينيل.  ثنايئ  الربوم  عشاري  اإليرث  بواسطة 

املواد  تدوير  بإعادة  السامح  أن  إىل  النتيجة  هذه 

الربوم ثنايئ  التي تحتوي عىل عشاري  البالستيكية 

الفيني يسمح أيضاً بإعادة تدوير كميات كبرية من 

تتشكل  كام  جديدة.  منتجات  إىل  الديوكسينات 

الديوكسينات كنتيجة لإلجهاد الحراري أثناء عملية 

إعادة التدوير. 

إىل  قياسها  تم  التي  املرُبومة  الديوكسينات  تصل 

متنوعة  مجموعة  يف  املوجودة  املستويات  نفس 

املرّشح  الرماد  ذلك  يف  مبا  الخطرة،  النفايات  من 

إعادة تدوير املواد السامة: 
 NEPI املراقبة التي أجرتها
تكشف عن تلوث األلعاب 

البالستيكية مبثبطات اللهب 
والديوكسينات السامة.

بقلم جيتكا سرتاكوفا

عام  ستوكهومل  التفاقية  الرابع  األطراف  مؤمتر  يف 

9002، كان من شأن إدراج اإليرث خاميس الربوم ثنايئ 

الفينيل واإليرث مثاين الربوم ثنايئ الفينيل يف امللحق 

القضاء عليهام عىل املستوى  )أ( من أجل أن يتم 

العاملي وما رافق ذلك من إعفاءات إعادة تدوير 

املواد التي تحتوي ذات امللوثات العضوية الثابتة 

اإلعفاءات  انسجام  عدم  حول  بالغاً  قلقاً  يثري  أن 

العلميون  الخرباء  وبــدأ  االتفاقية.  أهــداف  مع 

وأعضاء املجتمع املدين بقرع جرس اإلنذار وإطالق 

تحذيرات حول مخاطر هذه السياسات املتناقضة.

ستوكهومل  اتفاقية  يف  ــواردة  ال اإلعفاءات  تفسح 

بخصوص إعادة تدوير النفايات التي تحتوي عىل 

مثاين  واإليــرث  الفينيل  ثنايئ  الــربوم  خاميس  اإليرث 

الربوم ثنايئ الفينيل املجال لتلوث مجموعة واسعة 

بالنسبة  الحال  املنتجات االستهالكية، كام هو  من 

وينتمي  حديثاً  إدراجه  تم  ُمربْوم  لهب  مثبط  إىل 

إىل املجموعة ذاتها، وهو اإليرث عشاري الربوم ثنايئ 

الفينيل. ومنذ عام 5102، تعرث NEPI عىل اإليرث 

الربوم  عشاري  واإليرث  الفينيل  ثنايئ  الربوم  مثاين 

املعاد  البالستيكية  اإلكسسوارات  يف  الفينيل  ثنايئ 

املطبخ.  وتجهيزات  األطفال  ألعاب  مثل  تدويرها 

اإللكرتونية  النفايات  يف  البالستيكية  القطع  وتعد 

وجه  عىل  املنزلية،  اإللكرتونية  األجهزة  وأغلفة 

الخصوص، مصدراً محتمالً للملوثات.

امللوثات  واستخدام  إنتاج  من  الحد  تم  لقد 

ذلك  يف  مبا  عاملياً،  بها  املعرتف  الثابتة  العضوية 

 ،)sEDBP( الربوم  متعدد  الفينيل  ثنايئ  إيرثات 

طريق  عن  عليها  القضاء  تم  املثىل،  الحالة  يف  أو 

ولكن  ستوكهومل.  اتفاقية  مالحق  أحد  يف  إدراجها 

لن يتم االنتهاء من القضاء عىل امللوثات العضوية 

عىل  العثور  قبل  العاملي  املستوى  عىل  الثابتة 

العضوية  امللوثات  نفايات  مخزونات  ملشكلة  حل 

https://ipen.org/documents/toxic-soup-dioxins-plastic-toys
https://ipen.org/documents/toxic-soup-dioxins-plastic-toys
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البلدان  بعض  تلجأ   .8202 بحلول  تدمريها  يجب 

للتلوث  املسببتني  االسمنتية  واألفران  املحارق  إىل 

املوعد  اقرتاب  مع  النفايات  تدمري هذه  أجل  من 

حول  معلومات  توفر  يعد  السبب،  ولهذا  النهايئ. 

أكرث من  مهامً  أمراً  التكنولوجيات عدمية االحرتاق 

أي وقت مىض.

بها*، التي تقدم معلومات واسعة حول توفر تلك 

بدائل  عن  تبحث  التي  للبلدان  التكنولوجيات 

لإلحراق.

إضافية  مــوارد  وتوفري  العمل  هذا  دعم  وبغية 

حول  مفصل  تقرير  بوضع   NEPI تقوم  للشبكة، 

التكنولوجيات )والتقنيات( عدمية االحرتاق املتاحة 

املتوقع  ومن  الثابتة  العضوية  امللوثات  لتدمري 

ملوثات  إضافة  ومع  نيسان/أبريل.  يف  إصــداره 

عضوية ثابتة جديدة يف مالحق اتفاقية ستوكهومل، 

املدرجة  باملواد  املرتبطة  النفايات  أحجام  تستمر 

البالستيكية  املــواد  وتتضمن  بالتصاعد،  حديثاً 

العربات  مقاعد  وتنجيد  اإللكرتونية  للنفايات 

إىل  وباإلضافة  الخ...  للحرائق  املكافحة  والرغاوى 

هذه،  الجديدة  الثابتة  العضوية  امللوثات  نفايات 

ال تزال هناك مخزونات كبرية من نفايات امللوثات 

مركبات  نفايات  مثل  األصلية،  الثابتة  العضوية 

ثنايئ الفينيل متعدد الكلور واملعدات امللوثة التي 

* http://www.basel.int/Implementation/
POPsWastes/Meetings/
SIWGSwitzerland2018/tabid/7659/Default.
aspx

التكنولوجيات عدمية 
االحرتاق لتدمري نفايات 
امللوثات العضوية الثابتة

بقلم يل بيل

الدؤوب  بالعمل   NEPI استمرت   ،8102 عام  يف 

ضمن مجموعة العمل الصغرية ما بني الدورات يف 

اتفاقية بازل من أجل تعزيز التكنولوجيات عدمية 

بيئياً  السليمة  لإلدارة  الخيارات  كأحد  االحرتاق 

تداخل  هناك  الثابتة.  العضوية  امللوثات  لنفايات 

الخصوص،  هذا  يف  وبازل  ستوكهومل  اتفاقيتي  بني 

التقنية  اإلرشـــادات  وثائق  تحديث  يتم  حيث 

وكيفية  الثابتة  العضوية  امللوثات  نفايات  حول 

إليها  اإلشارة  وتتم  بازل  اتفاقية  قبل  من  تدمريها 

من قبل اتفاقية ستوكهومل. لقد تم بنجاح تضمني 

يف  االحرتاق  عدمية  للتكنولوجيات  املوّسع  املجال 

املسودة املحّدثة بشأن اإلرشادات التقنية العامة 

التي تتكون  للنفايات  بيئياً  السليمة  حول اإلدارة 

ملوثة  أو  تحتويها  أو  ثابتة  عضوية  ملوثات  من 

الثابتة يف  العضوية  للملوثات  االحرتاق  عدمية  املعالجة  منشأة 

EcoWaste Coalition :الفلبني. بعدسة

عن  يونغ  يل   )UNIDO( الصناعية  للتنمية  املتحدة  األمم  ملنظمة  العام  املدير  أعرب 

EcoWaste، يف مرشوع  تحالف  الفلبيني، من خالل  املدين  املجتمع  تقديره ملساهمة 

UNIDO للمعالجة اآلمنة التي ال تعتمد عىل اإلحراق ملخزونات البلد من مركبات ثنايئ 

الفينيل متعدد الكلور. وجاء ذلك أثناء زيارة قصرية له يف عام 2018 إىل منشأة معالجة 

 UNIDO امللوثات العضوية الثابتة ال تعتمد عىل اإلحراق يف الفلبني. ويظهر معه وفد

.EcoWaste والوفد الفلبيني وممثلون عن تحالف

http://www.basel.int/Implementation/POPsWastes/Meetings/SIWGSwitzerland2018/tabid/7659/Default.aspx
http://www.basel.int/Implementation/POPsWastes/Meetings/SIWGSwitzerland2018/tabid/7659/Default.aspx
http://www.basel.int/Implementation/POPsWastes/Meetings/SIWGSwitzerland2018/tabid/7659/Default.aspx
http://www.basel.int/Implementation/POPsWastes/Meetings/SIWGSwitzerland2018/tabid/7659/Default.aspx
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اإللكرتونيات.  صناعة  قطاع  ذلك  يف  مبا  األخرى، 

ويف البرش، يرتبطPFOA 5 مع ارتفاع الكوليسرتول 

والتهاب القولون التقرحي وأمراض الغدة الدرقية 

ضغط  وارتفاغ  الكلية  ورسطان  الخصية  ورسطان 

املناعي.  الجهاز  الحمل وتأثريات  الناجم عن  الدم 

مواد  تضم  كبرية6  عائلة  من  جزءاً   PFOA يعترب 

ويعد   .PFAS تدعى  سامة  مفلورة  كيميائية 

استخدامها يف رغاوى مكافحة الحرائق يف القواعد 

املياه  تلوث  عن  مسؤوالً  واملطارات  العسكرية 

وتلوث املجتمعات املحلية يف العديد من البلدان، 

وأملانيا10  والصني9  وكندا8  أسرتاليا7  ذلك  يف  مبا 

ونيوزيالندا14  وهولندا13  واليابان12  وإيطاليا11 

لجنة  وقدمت  والسويد16.  الجنوبية15  وكوريا 

الخرباء يف االتفاقية توصية بعدم استخدام البدائل 

املفلوة لـ PFOA يف رغاوى الحرائق “بسبب ثباتها 

سلبية  آثار  إىل  باإلضافة  االنتقال،  عىل  وقدرتها 

محتملة من الناحية البيئية والصحية واالجتامعية-

وغري  منافسة  بأسعار  بدائل  وهناك  االقتصادية”. 

تبنيها  تم  قد  الحرائق  مكافحة  لرغاوى  مفلورة17 

يف عدد من املطارات الرئيسية مبا يف ذلك مطارات 

وشتوتغارت  ودورمتوند  وديب  وكوبنهاغن  آوكالند 

السبع  املطارات  وكافة  ومانشرت  وهيرثو  ولندن 

والعرشين الرئيسية يف أسرتاليا.

https://ipen.org/news/press-release-no-loopholes-global-
ban-pfoa

وحمض بريفلور األوكتانويك
بقلم: جوزيف دي جانجي

تعد اتفاقية ستوكهومل1 اتفاقية حيّة تقّر بالحاجة 

إىل اتخاذ قرارات عىل املستوى العاملي بشأن املواد 

الكيميائية التي تشكل مصدراً للقلق بسبب ثباتها 

بعيد  البيئي  انتقالها  أو  البيولوجي  تراكمها  أو 

التاسع2  األطــراف  مؤمتر  ويف  سميتها.  أو  املدى 

سيقرر املندوبون كيفية إضافة مادتني سامتني إىل 

العاملي:  القامئة ليتم القضاء عليهام عىل املستوى 

 .)PFOA( األوكتانيك  بريفلور  وحمض  الديكوفول 

)أ(  امللحق  يف  املادتني  هاتني  إدراج   IPEN تدعم 

دون  العاملي  املستوى  عىل  عليهام  القضاء  ليتم 

إعفاءات محددة.

للسوس  مضاداً  لآلفات  مبيداً  الديكوفول3  يعد 

عىل  ويستخدم  التقني   DDT الـ  من  ويصّنع 

الفواكه والخضار والقطن والشاي والبساتني. ويعد 

املائية  للكائنات  بالنسبة  السمية  عايل  الديكوفول 

ويرض بالتكاثر لدى الطيور. وأما يف الثدييات، فإن 

الديكوفول يسبب أرضاراً يف الدماغ والغدة الدرقية 

مامرسات  أثبتت  وقد  الكظرية.  والغدد  والكبد 

اآلفات  إدارة  ومامرسات  الزراعية  اإليكولوجيا 

الديكوفول يف عدد  كبديل عن  فعاليتها  املتكاملة 

من البلدان، مبا يف ذلك البلدان النامية بالنسبة إىل 

محاصيل القطن والشاي والحمضيات وغريها من 

املحاصيل.

يستخدم 4PFOA لصناعة آواين الطهي غري الالصقة 

الحرائق  مكافحة  ورغاوى  األقمشة  يف  ويتواجد 

والعمليات  املنتجات  من  العديد  يف  ويستخدم 

1. http://www.pops.int/TheConvention/Overview/
TextoftheConvention/tabid/2232/Default.aspx

2. http://brsmeas.org/2019COPs/MeetingDocuments/
tabid/7832/language/en-US/Default.aspx

3. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/
dicofol

4. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/9554

5. http://chm.pops.int/Convention/
POPsReviewCommittee/Chemicals/tabid/243/
Default.aspx

6. http://www.oecd.org/officialdocuments/pu
blicdisplaydocumentpdf/?cote=ENV-JM-
MONO(2018)7&doclanguage=en

7. https://www.smh.com.au/national/nsw/toxic-
secrets-where-the-sites-with-pfas-contamination-
are-near-you-20180616-p4zlxc.html

8.  https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/fire-
foam-smiths-falls-flea-market-1.4201039

9. https://theintercept.com/2016/09/15/the-teflon-
toxin-goes-to-china/

10. https://www.emergingcontaminants.eu/
application/files/9314/5260/6227/86_WeberR_
PFOS-PFAS.pdf

11.  http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0018/340704/FINAL_pfas-report-
20170530-h1200.pdf

12. https://www.stripes.com/news/banned-pollutant-
detected-in-water-running-under-marine-base-on-
okinawa-1.464103

13. https://www.bloomberg.com/news/
articles/2016-04-11/dutch-blood-testing-takes-
dupont-teflon-safety-scare-to-europe

14.  https://www.radionz.co.nz/news/national/363696/
firefighting-foam-shell-contaminates-groundwater-
in-new-plymouth

15. https://www.koreatimes.co.kr/www/
tech/2018/06/694_251234.html

16. http://www.swedishepa.se/upload/miljoarbete-i-
samhallet/internationellt-miljoarbete/multilateralt/
ostersjoregionen/PFAS-BSR-October-2017-FINAL.
pdf

17.  https://ipen.org/sites/default/files/documents/
IPEN_F3_Position_Paper_POPRC-
14_12September2018d.pdf

http://chm.pops.int/Convention/POPsReviewCommittee/Chemicals/tabid/243/Default.aspx
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ENV-JM-MONO(2018)7&doclanguage=en
https://www.emergingcontaminants.eu/application/files/9314/5260/6227/86_WeberR_PFOS-PFAS.pdf
https://theintercept.com/2016/09/15/the-teflon-toxin-goes-to-china/
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/fire-foam-smiths-falls-flea-market-1.4201039
https://www.smh.com.au/national/nsw/toxic-secrets-where-the-sites-with-pfas-contamination-are-near-you-20180616-p4zlxc.html
https://www.radionz.co.nz/news/national/363696/firefighting-foam-shell-contaminates-groundwater-in-new-plymouth
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-11/dutch-blood-testing-takes-dupont-teflon-safety-scare-to-europe
https://www.stripes.com/news/banned-pollutant-detected-in-water-running-under-marine-base-on-okinawa-1.464103
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/340704/FINAL_pfas-report-20170530-h1200.pdf
http://www.swedishepa.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/internationellt-miljoarbete/multilateralt/ostersjoregionen/PFAS-BSR-October-2017-FINAL.pdf
https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2018/06/694_251234.html
https://ipen.org/documents/fluorine-free-firefighting-foams
https://ipen.org/documents/fluorine-free-firefighting-foams
http://www.pops.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/2232/Default.aspx
http://brsmeas.org/2019COPs/MeetingDocuments/tabid/7832/language/en-US/Default.aspx
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/dicofol
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/9554
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قطاع  ذلك  يف  مبا  الزراعية،  االستخدامات  ولكافة 

لـ  تدريجياً  سحباً   IPEN تدعم  كام  الغابات. 

sulfluramid عىل املستوى العاملي. يقول فرناندو 

أمريكا  يف   IPEN لـ  اإلقليمي  املدير  بيجارانو، 

مبيدات  حــول  العمل  شبكة  وعضو  الالتينية 

استرياد  وقف  “يجب  الالتينية:  أمريكا  يف  اآلفات 

فوراً  الزراعية  غري  لألغراض  وبيعه   sulfluramid

إطالق  يجب  كام  بذلك،  تسمح  التي  البلدان  يف 

عملية شاملة عىل وجه الرسعة من أجل السحب 

تقوم  الزراعية”.  االستخدامات  لكافة  التدريجي 

IPEN بإعداد بيان حقائق حول هذه القضية.

عرش  مثانية  إىل  تصديره  مع  الالتينية،  أمريكا 

األرجنتني وكولومبيا  الربازيل، مبا يف ذلك  من  بلداً 

علمية  دراسة  وتُظهر  واإليكوادور.  وكوستاريكا 

إىل  أدى   sulfluramid استخدام  بأن  حديثة* 

يف  للرتبة  وتلويثه   PFOS لـ  البيولوجي**  الرتاكم 

والسطحية  الجوفية  للمياه  وتلويثه  الكينا  مزارع 

الربازيل.  يف  باهيا  يف  زراعي  إقليم  يف  والشاطئية 

يحتاج اإلقليم إىل فحص شامل للعثور عىل بدائل 

اإليكولوجيا الزراعية لـ sulfluramid. وتعد زيادة 

واملنتجني  الزراعية  اإليكولوجيا  خرباء  مشاركة 

الذين ميرون مبرحلة انتقالية إىل الزراعة العضوية 

البيولوجية رضورية  اآلفات  وقطاع صناع مبيدات 

الزراعية  الضغط  مجموعات  مواجهة  أجل  من 

بالدفع  اآلن  والتي نجحت حتى  القوية،  التجارية 

.sulfluramid نحو االستخدام املستمر واملتزايد لـ

يدعو أعضاء IPEN يف أمريكا الالتينية إىل سحب 

 sulfluramid استخدامات  لكافة  وطني  تدريجي 

* https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0269749118311771

** https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29415544

IPEN تدعم توصية الحظر 

Sulfluramid العاملي عىل
بقلم فرناندو بيجارانو

عندما تم إدراج حمض بريفلوروأوكتان السلفونيك 

PFOS يف اتفاقية ستوكهومل يف عام 2009، سمحت 

طُعم  يف  باستخدامه  الزمن  محدودة  غري  ثغرة 

أوراق  قاطع  النمل  من  الحد  أجل  من  الحرشات 

 Acromyrmexو  Atta spp. فصييل  من  الشجر 

.spp. يشري هذا اإلدراج غامض الصيغة يف الحقيقة 

إىل مبيد لآلفات يدعى sulfluramid والذي يتحلل 

ليصبح PFOS، وهو أحد امللوثات العضوية الثابتة 

يف  بيولوجياً  ويرتاكم  الثبات  شديدة  تعد  التي 

السلسلة الغذائية. ويف اجتامعها يف أيلول/سبتمرب 

االتفاقية  يف  الخرباء  لجنة  أوصت   ،2018 عام  من 

قامئة  ضمن  االتفاقية  يف   sulfluramid بتسمية 

PFOS وحرص استخدامه يف الزراعة.

إىل  االتفاقية  يف  ــادة  امل تسمية  عدم  أدى  فقد 

إقليم  يف  مراقب  وغري  واسع  بشكل  استخدامه 

عالمات تجارية ملبيدات آفات تحتوي sulfluramid يف أمريكا الالتينية. الصور: فرناندو رامريز وآنجل لريينا، وليوناردو ميلجاريجو، وماريا كاركامو 9102

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749118311771
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749118311771
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29415544
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تضم الشبكة الدولية للقضاء عىل امللوثات العضوية الثابتة IPEN أكرث 

من خمسامئة منظمة غري حكومية يف مائة وخمسة عرش بلداً. تتعاون 

أو  استخدامها  أو  كيميائية  مواد  إنتاج  يتم  أال  لضامن  املنظامت  هذه 

التخلص منها بطرق ترض بصحة اإلنسان والبيئة. يتم تنظيم املنظامت 

وهي   IPEN لـ  الثامنية  اإلقليمية  املراكز  IPEN ضمن  يف  املساهمة 

وأوروبا  بالفرنسية،  الناطقة  وأفريقيا  باالنكليزية،  الناطقة  أفريقيا 

الالتينية،  وأمريكا  آسيا،  ووسط  والقوقاز  الرشقية  وأوروبا  الوسطى، 

ورشق  رشق  وجنوب  آسيا،  وجنوب  أفريقيا،  وشامل  األوسط  والرشق 

آسيا.

بالعمل سوياً، متهد الشبكة الطريق نحول مستقبل صحي من خالل:

جعل االتفاقيات الدولية تعمل لصالح الصحة والبيئة  •

إعطاء األولوية للسالمة الكيميائية يف التنمية املستدامة  •

وقف انتشار املعادن السامة  •

بناء حركة عاملية  •

الحياة.  قيد  عىل  وبقائهم  وثقافتتهم  غذائهم  يف 

حول  تفاصيل  املحيطات  ملوثات  دليل  يقدم 

مشاكل البالستيك والتلوث املزدوجة وخطرها عىل 

صحة اإلنسان والحياة البحرية والبيئة.

https://ipen.org/news/new-release-ipen-ocean-pollutants-
guide-now-available

االنبعاثات  من  متزايد  مزيج  يدخل  يوم  كل  يف 

وأمــواج  املقصودة  وغري  املقصودة  الكيميائية 

النفايات  عاتية ال تتوقف من النفايات، وخصوصاً 

البحرية.  والبيئة  املائية  املجاري  إىل  البالستيكية، 

ويف حني جذب التلوث البحري باملواد البالستيكية 

والثابتة  املرئية  غري  النفايات  أن  إال  العامل،  انتباه 

املواد  بواسطة  وتنتقل  البحرية  البيئة  تلوث  التي 

البالستيكية هي التي خلقت هذه القنبلة املوقوتة 
السامة.*

محيطاتنا  صحة  عىل  البحرية  امللوثات  تؤثر 

املحيطات  يعتمدون عىل  الذين  وأولئك  وقاطنيها 

* https://www.devex.com/news/opinion-defusing-
the-toxic-timebomb-of-invisible-ocean-
pollutants-94083

امللوثات العضوية الثابتة يف 
محيطاتنا

بقلم د. ماريان لويد سميث

أصدرت   ،2018 عام  من  األول/أكتوبر  ترشين  يف 

ملوثات  دليل  بعنوان  بها  خاصاً  دليالً   IPEN

اإلنسان  لصحة  سامة  تهديدات  املحيطات: 

االسرتالية  املنظمة  أعدته  الذي  البحرية،  والحياة 

غري الحكومية ’شبكة السموم الوطنية‘ من بيانات 

وغريها.   IPEN يف  املساهمة  املنظامت  قدمتها 

قيام  منذ  محيطاتنا  إىل  السامة  النفايات  تتدفق 

البالستيكية  املــواد  تلوث  كام  الصناعية،  الثورة 

والكيميائية املناطق النائية والعميقة يف املحيطات.

https://ipen.org/documents/ipen-newsletter-
march-2019

ميكنكم االطالع عىل ذلك يف: 

www.ipen.org • ipen@ipen.org • @ToxicsFree
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