
تهدف اتفاقية ستوكهومل إىل الحد من كافة انبعاثات امللوثات العضوية الثابتة 

أو القضاء عليها وتتضمن تدابري للحد من االنبعاثات الناجمة عن املخزونات 

والنفايات أو القضاء عليها وذلك يف املادة السادسة منها. ويشمل ذلك وضع 

“مستويات املحتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة” مام يشكل أداة 

حاسمة للسيطرة عىل انبعاثات امللوثات العضوية الثابتة الناجمة عن التعامل 

تحدد مستويات  الثابتة. حيث  العضوية  امللوثات  نفايات  مع  الصحيح  غري 

عندها  تعترب  التي  القيمة  الثابتة  العضوية  امللوثات  من  املنخفض  املحتوى 

النفايات »نفايات ملوثات عضوية ثابتة« وبالتايل يجب “التخلص منها بحيث 

يتم تدمري املحتوى الذي يتضمن امللوثات العضوية الثابتة أو تحويله بشكل 

من  املنخفض  املحتوى  مستويات  وتعد   .)2 د   6.1 )املادة  فيه”  رجعة  ال 

املناسبة  والخيارات  األساليب  لتحديد  حاسامً  أمراً  الثابتة  العضوية  امللوثات 

للتخلص من امللوثات العضوية الثابتة.

للموت  رئيسياً  سبباً  يشكل  البيئي  التلوث  أن  اآلن عىل  دامغة  أدلة  وهناك 

أقل  البلدان  تكون هذه  واملتوسط. حيث  املنخفض  الدخل  ذات  البلدان  يف 

وذلك  آثارها  حدة  من  التخفيف  أو  التهديدات  هذه  مثل  إدارة  عىل  قدرة 

بسبب افتقارها إىل الخربة التقنية، وقدراتها التكنولوجية املحدودة، ومواردها 

املالية الضئيلة. وبالتايل يعد وضع مستويات املحتوى املنخفض من امللوثات 

قرارات  باتخاذ  رهناً  الثابتة  العضوية  امللوثات  من  لعدد  الثابتة  العضوية 

بالنسبة  آثار هامة  الثاليث هذا مام سيرتتب عليه  حاسمة يف مؤمتر األطراف 

إىل البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط وكذلك بالنسبة إىل البلدان األكرث 

تقدماً من الناحية الصناعية.

يجب أال تتأثر املستويات املوضوعة للمحتوى املنخفض من امللوثات العضوية 

الثابتة، ودون مربر، باملصالح املكتسبة لبعض الجهات، وذلك من حيث تقليل 

العضوية  بامللوثات  امللوثة  الخطرة  املواد  حركة  تسهيل  أو  االمتثال  تكاليف 

امللوثات  أرباح مادية. فبالنسبة إىل معظم  الثابتة عرب الحدود بغية تحقيق 

تعترب  متى  تبني  التي  للقيم  أخرى  أي حدود  وضع  يتم  مل  الثابتة،  العضوية 

خطرة.  نفايات  الثابتة  العضوية  امللوثات  تلك  عىل  تحتوي  التي  النفايات 

وستفي مستويات املحتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة التي سيتم 

تبنيها بهذا الدور من حيث تحديد بعض النفايات عىل أنها نفايات خطرة وفقاً 

ملحتواها من بعض امللوثات العضوية الثابتة املدرجة يف اتفاقية ستوكهومل. إن 

الثابتة  العضوية  امللوثات  من  املنخفض  املحتوى  ملستويات  الصارم  التطبيق 

النفايات  يف  املوجودة  املرَُبَومة  اللهب  ومثبطات  الديوكسني  إىل  بالنسبة 

التنظيمية  األداة  سيكون  الثابتة  العضوية  امللوثات  من  وغريهام  اإللكرتونية 

العاملية الوحيدة التي ميكن استخدامها من أجل منع استرياد وتصدير هذه 

ذات  البلدان  من  الحاالت  من  العديد  يف  ذلك  يتم  حيث  امللوثة،  النفايات 

الترشيعات الصارمة إىل البلدان ذات الترشيعات أو الرقابة الضعيفتني.

ويف حال تم تبني ’مستويات ضعيفة‘ ملستويات املحتوى املنخفض من امللوثات 

العضوية الثابتة عن طريق استخدام أعىل املستويات املقرتحة لتكون العتبة 

التي تحدد نفايات امللوثات العضوية الثابتة، فإن نقل املواد امللوثة بامللوثات 

امللوثة، ستزداد  املحارق والرتبة  الحدود، مثل مخلفات  الثابتة عرب  العضوية 

وتتسارع. ومن املرجح أن يكون تدفق هذه املواد من البلدان املتقدمة إىل 

البلدان النامية حيث تكون تكاليف اإلدارة أقل واللوائح التنظيمية أضعف. ويف 

حال ُسمح لذلك بالحصول، فسيتم تقويض أهداف اتفاقيتي ستوكهومل وبازل 

 Breivik, Gioia et al. بشكل دائم عىل حساب صحة اإلنسان والبيئة. وقد بنّي

العضوية  امللوثات  نفايات  تصدير  عند  وذلك  بالفعل  التأثري  هذا   )2011(

الثابتة من البلدان املتقدمة إىل أفريقيا وآسيا. وستكرس املستويات الضعيفة 

الثابتة هذا الوضع، كام  ملستويات املحتوى املنخفض من امللوثات العضوية 

عىل  الثابتة  العضوية  امللوثات  إىل  جديدة  سكانية  مجموعات  ستعرض  إنها 

لنجعل مستويات املحتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة 
بوعدنا  لنِف  والبيئة:  الصحة  لحامية  الكفاية  فيه  مبا  منخفضة 
ولنقض عىل امللوثات العضوية الثابتة! موجز مخصص للمندوبني.
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إلقاؤها  تم  التي  النفايات  مخلفات حرق  من  عينات  بجمع  آرنيكا  تقوم جمعية 

بجانب بحريات لألسامك يف مدينة تاينان يف تايوان.



وضعها يف الرتبة السطحية. ويف حال تم تبنيه عىل نحو نهايئ، ميكن أن يشكل 

العضوية  امللوثات  املنخفض من  املحتوى  الحايل ملستويات  املؤقت  املستوى 

الثابتة واملتمثل بـ 15,000 ميكروغرام WHO-TEQ لكل كيلوغرام )15 جزء 

يف املليار( فرصة للتعرض عىل نطاق واسع بسب الحركة العابرة للحدود للمواد 

امللوثة بـ PCDF/PCDD وDL PCB. وبالنسبة إىل الرتبة التي تحتوي عىل 

 51 يعادل  والذي  املقرتح  الحد  عن  كثرياً  تقل   PCDF/PCDD من  تراكيز 

جزء يف املليار فقد تبني أنها تؤدي إىل تركيز امللوثات العضوية الثابتة يف بيض 
2.)DiGangi, Petrlik 2005( الدواجن عىل نحو يفوق حد االستهالك اآلمن

 :PBDE و HBCD – امللوثات العضوية الثابتة املربومة

املحتوى  مستويات  عىل  النهائية  املوافقة  تتم  بأن  بشدة   IPEN تويص 

املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة مبا يعادل 100 ملغ/كغ بالنسبة إىل 

PBDE و 50 ملغ/كغ بالنسبة إىل HBCD

تتفق توصيات IPEN مع النتائج التي توصل إليها التقرير واسع النطاق الذي 

 .)Potrykus, Milunov et al. 2015( قدمه مستشارون يف االتحاد األورويب

العضويني  امللوثني  من هذين  لكل  اثنني  املستشارون مبستويني  أوىص  حيث 

)مستويات  الدنيا  املستويات  هي  املفضلة  املستويات  كانت  حيث  الثابتني. 

املستويات  الثابتة رقم 1(. وكانت  العضوية  امللوثات  املنخفض من  املحتوى 

 PentaBDE و TetraBDE( PBDEs املنخفضة املوىص بها لكل من هذه الـ

أن  املليون. ويعني ذلك  تعادل 10 جزء يف   )HeptaBDE و HexaBDE و

نحو غري رضوري وذلك عندما يجري نقل املواد امللوثة عىل أنها ’مواد بناء‘ أو 

منتجات أخرى دون وجود أي قيود عليها.

وإذا كانت مستويات املحتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة بالنسبة 

فيه  مبا  صارمة  وغريها(   HBCD و   PBDEs( املرُبومة  اللهب  مثبطات  إىل 

اإللكرتونية  النفايات  حركة  إيقاف  يف  املساهمة  ذلك  شأن  من  فإن  الكفاية 

عرب الحدود. بناء عليه، تويص IPEN بتبني املستويات التالية، وتويص بتبني 

مستويات املحتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة بالنسبة إىل بعض 

امللوثات العضوية الثابتة املحددة.

الديوكسينات والفورانز – مركبات ثنايئ بنزو ديوكسينات متعددة 

الكلور  متعددة  فوران  بنزو  ثنايئ  ومركبات   )PCDD( الكلور 

 :)PCDF(

الثابتة  العضوية  امللوثات  من  املنخفض  املحتوى  مستويات   IPEN تدعم 

املتمثلة يف )ng WHO TEQ/g )1 ppb 1 أي 1 نانو غرام ملعادلة السمية 

لنفايات  مليار(1  لكل  واحد  )جزء  غرام  لكل  العاملية  الصحة  منظمة  من 

PCDD و PCDF بناء عىل املستويات الكفيلة بحامية صحة اإلنسان والبيئة

 PCDF/PCDD من  مستويات  عىل  تحتوي  التي  النفايات  إىل  وبالنسبة 

ومركبات ثنايئ الفينيل متعددة الكلور الشبيهة بالديوكسني DL PCBs تفوق 

0.05 نانوغرام WHO-TEQ لكل غرام )0.05 جزء لكل مليار(، فإنه يجب منع 

يف هذا املوقع يف جمهورية التشيك، تتم معالجة أنواع مختلفة من النفايات مبا يف ذلك الرماد املتطاير جراء عمليات حرق النفايات والتعدين. وتنتقل األغربة 

من تلك املنطقة وتسبب تلوثاً يف األحياء املجاورة واألنظمة البيئية املحيطة.



)Truc et al 2015(. ويعد ذلك أسلوباً رخيصاً للفصل وميكن إجراء مزيد من 

التحسينات عليه لضامن إمكانية تكراره وفعاليته.

الكلور  متعدد  الفينيل  وثنايئ   )PCN( الكلور  متعدد  النفثالني 

 :)PCB(

من  املنخفض  املحتوى  مستويات  تبني  عىل  بقوة  املندوبني   IPEN تحث 

امللوثات العضوية الثابتة تعادل 10 جزء يف املليون بالنسبة إىل PCN، وعىل 

مراجعة املستوى الحايل )املؤقت( ملستويات املحتوى املنخفض من امللوثات 

العضوية الثابتة بالنسبة إىل PCB وتخفيضه من مستوى 50 جزء يف املليون 

إىل مستوى 10 جزء يف املليون

والكيميائية،  والفيزيائية  البنيوية  الناحية  من   PCB لـ  مشابهاً   PCN يعد 

 PCB ومتتلك بعض املتجانسات سمية مشابهة لتلك املوجودة يف متجانسات

ذات املستوى الواحد األكرث سمية )Plassche and Schwegler 2002(. كام 

وِجد بأن تركيبات PCB تحتوي عىل أثر للتلوث بـ PCN. وقد أوىص تقييم 

 )Potrykus, Milunov et al. 2015( قام به مستشارون يف االتحاد األورويب

مبجال ملستويات املحتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة يرتاوح بني 

1 جزء يف املليون 10و جزء يف املليون بالنسبة إىل PCN مع اإلشارة إىل أنه 

ال ينبغي أن يتجاوز املستوى الذي يتم تبنيه بشكل نهايئ ما قيمته 10 جزء 

املستويات  وبني  األقل  املستوى  بني  ما  تناقض  هناك  يكون  وقد  املليون.  يف 

الراهنة والشائعة لتلوث الرتبة، ولهذا السبب يتم دعم مستوى 10 جزء يف 

املليون. باإلضافة إىل ذلك، تحث IPEN املندوبني بقوة عىل النظر مبراجعة 

 PCB مستويات املحتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة بالنسبة إىل

وتخفيضه من 50 جزء يف املليون إىل 10 جزء يف املليون ألن الهيكلية والسمية 

وسيناريوهات التعرض مشابهة لتلك املرتبطة بـ PCN. وبالتايل، سيكون من 

غري املنطقي الحفاظ عىل فرق يعادل خمسة أضعاف من الرتكيز يف مستويات 

املحتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة.

 :)PCP( خاميس كلور الفينول

املنخفض من  املحتوى  تبني مستويات  بشدة عىل  املندوبني   IPEN تويص

امللوثات العضوية الثابتة التي تحمي الصحة بحيث تعادل 1جزء يف املليون 

بالنسبة إىل خاميس كلور الفينول

 )Potrykus, Milunov et al. 2015( UBA توصيات مستشاري IPEN تدعم

من أجل وضع مستويات املحتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة مبا 

يعادل 1-10 جزء يف املليون بحيث يعترب 1 جزء يف املليون األكرث حامية لصحة 

اإلنسان والبيئة. ويعترب هذا املستوى األكرث حامية لصحة اإلنسان والبيئة من 

املستويات  دون  املستوى  هذا  يقع  وال   .PCP بـ  امللوثة  للنفايات  التعرض 

البيئية الشائعة، وهو أمر من شأنه أن يثري مشاكل عملية لو كان كذلك.

لهذه  الثابتة  العضوية  امللوثات  من  املنخفض  املحتوى  مستويات  مجموع 

امللوثات العضوية الثابتة )BDEs( يعادل 40 جزء يف املليون، وهو أقل من 

هناك  منها.  قريب  ولكنه  املليون  يف  جزء   50 تعادل  التي  الراهنة  التوصية 

تدخل  املرَُبَومة  الثابتة  العضوية  امللوثات  أن  عىل  االنتشار  واسعة  أدلة 

إىل  االنتقال  مساعي  يقوض  مام  البالستيكية  املواد  تدوير  إعادة  سلسلة  يف 

النظيفة.  البالستيكية  املواد  تدوير  إعادة  فيه  ميكن  الذي  الدائري  االقتصاد 

ومنتجات  مواد  من   BDEs الثابتة  العضوية  امللوثات  نقل  يجري  حيث 

واسع  بشكل  الناس  لها  يتعرض  منتجات  إىل  لها  اإلنسان  يتعرض  ما  قليالً 

مثل  أمــوراً  ذلــك  ويتضمن  املستضعفة.  السكانية  املجموعات  ضمن 

املنزيل  السجاد  وبطانة   )DiGangi, Strakova, 2015( األطفال  ألعاب 

بتبني  املندوبون  يقوم  أن  الرضوري  فمن   .)DiGangi, Strakova, 2011(

العضوية  امللوثات  من  املنخفض  املحتوى  مستويات  من  األقل  املستويات 

الثابتة من أجل منع تلوث سلسلة إعادة تدوير املواد البالستيكية بامللوثات 

العضوية الثابتة املرُبَْومة.

وقد جادل البعض بأن الكشف عن امللوثات العضوية الثابتة املرَُبَومة سيكون 

صعباً ومكلفاً وبالتايل يجب وضع مستويات عالية ملستويات املحتوى املنخفض 

الكشف عنها. ولكن  السهل  الثابتة بحيث يكون من  العضوية  امللوثات  من 

أجهزة XRF )األشعة السينية الضوئية( أثبتت قدرتها عىل كشف تلك امللوثات 

العضوية الثابتة بتكلفة قليلة وبسهولة، وبفعالية مشابهة لتقنية االسترشاب 

الغازي باهظة الثمن، وكذلك قدرتها عىل الكشف مبستويات تحقق متطلبات 

العضوية  للملوثات  املنخفض  املحتوى  مستويات  من  مقرتح  مستوى  أقل 

الثابتة. وتم إحراز تقدم كذلك يف تقنيات فصل التعويم والتي يجري استخدامها 

البالستيكية  املواد  فصل  بغية  النفايات  جامعي  قبل  من  النامية  البلدان  يف 

املرَُبَومة عن املواد البالستيكية النظيفة، وقد حقق مستويات عالية من النجاح 

أحد مواقع جمع الرماد املتطاير جراء عمليات حرق النفايات يف 

مكب للنفايات يف تايوان.
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الحوايش

1  يجب أن يتضمن هذا املستوى مركبات ثنايئ الفينيل متعددة الكلول DL( PCBs( التي مل يتم تضمينها يف تعريف مستويات املحتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة. 

.DL PCBs َو PCDF/PCCD 1 بالنسبة إىل ng WHO TEQ/g )1 ppb( وضع مستويات املحتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة متملثة يف IPEN تقرتح

2   أظهرت دراسة حالة من بولندا تم نرشها حديثاً بأن استخدام مواد البناء الخشبية التي تم معالجتها بخاميس كلور الفينول امللوث بـ PCDF/PCDD مبستوى 4 جزء يف 

)Piskorska-Pliszczynska et al. 2016( .املليار قد أدى إىل تلوث خطري يف الرتبة وبيض الدجاج مبا يزيد عن عرشة أضعاف عن الحد املسموح به للبيض يف االتحاد األورويب 

Piskorska-Pliszczynska, J., P. Strucinski, S. Mikolajczyk, S. Maszewski, J. Rachubik and M. Pajurek )2016(. “Pentachlorophenol from an old hen-

house as a dioxin source in eggs and related human exposure.“ Environmental Pollution 208, Part B: 404-412.
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