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Arnika Association gathering samples of waste 
incineration residues dumped next to fish ponds 

in Tainan, Taiwan.

امللوثات العضوية الثابتة رهناً باتخاذ قرارات حاسمة مام سيرتتب عليه آثار 
هامة بالنسبة 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 تكاليف االمتثال أو تسهيل حركة املواد الخطرة امللوثة 
بامللوثات العضوية الثابتة عرب الحدود بغية تحقيق أرباح مادية. فبالنسبة 

إىل معظم امللوثات العضوية الثابتة، مل يتم وضع أي حدود أخرى للقيم 
التي تبني متى تعترب النفايات التي تحتوي عىل تلك امللوثات العضوية 

الثابتة نفايات خطرة. 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 التطبيق الصارم ملستويات املحتوى 

املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة بالنسبة إىل الديوكسني ومثبطات 
اللهب املرَُبَومة املوجودة يف النفايات اإللكرتونية وغريهام من امللوثات 
العضوية الثابتة سيكون األداة التنظيمية العاملية الوحيدة التي ميكن 

استخدامها من أجل منع استرياد وتصدير هذه النفايات امللوثة، حيث 
يتم ذلك يف العديد من الحاالت من البلدان ذات 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 العضوية الثابتة عرب الحدود، مثل مخلفات املحارق 

والرتبة امللوثة، ستزداد 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 بشكل دائم عىل حساب صحة اإلنسان 

والبيئة. وقد بنّي Breivik, Gioia et al (2011) هذا التأثري بالفعل وذلك 
عند تصدير نفايات امللوثات العضوية الثابتة من البلدان املتقدمة إىل 

أفريقيا وآسيا. وستكرس املستويات الضعيفة ملستويات املحتوى املنخفض 
من امللوثات العضوية الثابتة هذا الوضع، كام إنها ستعرض مجموعات 

سكانية جديدة إىل امللوثات العضوية الثابتة عىل 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 إىل مثبطات اللهب املرُبومة (PBDEs وHBCD وغريها) صارمة 

مبا فيه الكفاية فإن من شأن ذلك املساهمة يف إيقاف حركة النفايات 
اإللكرتونية 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. 

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 

غري الصحيح مع نفايات امللوثات العضوية الثابتة. حيث تحدد مستويات 
املحتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة القيمة التي تعترب عندها 

النفايات »نفايات ملوثات عضوية ثابتة« وبالتايل يجب »التخلص منها بحيث 
يتم تدمري املحتوى الذي يتضمن امللوثات العضوية الثابتة أو تحويله بشكل ال 

رجعة فيه« )املادة 1.6 د 2(. وتعد مستويات املحتوى املنخفض من امللوثات 
العضوية الثابتة أمراً حاسامً لتحديد األساليب والخيارات املناسبة للتخلص من 

نفايات امللوثات العضوية الثابتة.

وهناك أدلة دامغة اآلن عىل أن التلوث البيئي يشكل سبباً رئيسياً للموت يف 
البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط. حيث تكون هذه البلدان أقل قدرة عىل 
إدارة مثل هذه التهديدات أو التخفيف من حدة آثارها وذلك بسبب افتقارها إىل 
الخربة التقنية، وقدراتها التكنولوجية املحدودة، ومواردها املالية الضئيلة. وبالتايل 

يعد وضع مستويات املحتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة لعدد من 



In this site in the Czech Republic, different types of wastes  

are treated, including  fly ash from waste incineration and 

metallurgy. Dust is carried out of the area and contaminates 

nearby neighborhoods and surrounding natural ecosystems.

الديوكسينات والفورانات – مركبات ثنايئ بنزو ديوكسينات متعددة 
الكلور )PCDD( ومركبات ثنايئ بنزو فوران متعددة الكلور 

)PCDF(: تدعم IPEN مستويات املحتوى املنخفض من امللوثات 
العضوية الثابتة املتمثلة يف ng WHO‑TEQ/g )1 ppb 1( أي 1 نانو 
غرام ملعادلة السمية من منظمة الصحة العاملية لكل غرام )جزء واحد 

لكل مليار(1 لنفايات PCDD وPCDF بناء عىل املستويات الكفيلة 
بحامية صحة اإلنسان والبيئة.

 PCDD/PCDF وبالنسبة إىل النفايات التي تحتوي عىل مستويات من
ومركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور الشبيهة بالديوكسينات تفوق 0.05 

نانوغرام WHO-TEQ لكل غرام (0.05 جزء لكل مليار)، فإنه يجب منع 
وضعها يف الرتبة السطحية. ويف حال تم تبنيه عىل نحو نهايئ، ميكن أن يشكل 

املستوى املؤقت الحايل ملستويات املحتوى املنخفض من امللوثات العضوية 
الثابتة واملتمثل بـ 15,000 نانوغرام WHO-TEQ لكل كيلوغرام (15 جزء 

يف املليار) فرصة للتعرض عىل نطاق واسع بسب الحركة العابرة للحدود 
للمواد امللوثة بـ PCDD/PCDF وDL PCB. وبالنسبة إىل الرتبة التي 

تحتوي عىل تراكيز من PCDD/PCDF تقل كثرياً عن الحد املقرتح والذي 
يعادل 15 جزء يف املليار فقد تبني أنها تؤدي إىل تركيز امللوثات العضوية 

الثابتة يف بيض الدواجن عىل نحو يفوق حد االستهالك اآلمن
 2.(DiGangi and Petrlik 2005)

تُظهر دارسة حديثة بأنه ويف عدة حاالت مؤكدة أدت معالجة/التخلص 
 pg 12,000بني 20 و PCDD/Fs من النفايات التي تحتوي عىل

TEQ/g )0.02 و12 جزء يف املليار( إىل تلوث السلسلة الغذائية (البيض 
أو لحم الدجاج) مبستويات تصل إىل أكرث من عرشين ضعفاً من الحد 

 pg TEQ/g 2.5) يف الغذاء PCDD/Fs الذي اقرتحه االتحاد األورويب لـ
دهون) (Katima, Bell et al. 2018) وإىل 280 ضعفاً من البيض املرجعي 

(املستويات األساسية). باإلضافة إىل ذلك، نجم آخر حادث رئييس للتلوث 
بالديوكسينات يف أملانيا بسبب االستخدام غري املنضبط لنفايات ناجمة عن 

 PCDD/Fs (Weber من TEQ pg/g 123 إنتاج وقود حيوي يحتوي عىل
and Watson 2011) من أجل إنتاج األعالف، مام يظهر بأن الحدود الترشيعية 

الراهنة ملحتوى PCDD/Fs يف النفايات ليس صارمة مبا فيه الكفاية وال تؤمن 
الحامية الالزمة.

 IPEN تويص :PBDEو HBCD – امللوثات العضوية الثابتة املربومة
بشدة بأن تتم املوافقة النهائية عىل مستويات املحتوى املنخفض من 

 HBCD امللوثات العضوية الثابتة مبا يعادل 100 ملغ/كغ بالنسبة إىل
 PBDE و50 ملغ/كغ بالنسبة إىل

تتفق توصيات IPEN مع النتائج التي توصل إليها التقرير واسع النطاق الذي 
قدمه مستشارون يف االتحاد األورويب (ESWI and BiPRO 2011). حيث 

أوىص املستشارون مبستويني اثنني لكل من هذين امللوثني العضويني الثابتني. 
وكانت املستويات املفضلة هي املستويات الدنيا (مستويات املحتوى املنخفض 
من امللوثات العضوية الثابتة رقم 1). وكانت املستويات املنخفضة املوىص بها 
لكل من اإليرثات متعددة الربوم ثنائية الفينيل (اإليرث ثاليث وخاميس وسدايس 

وسباعي الربوم ثنايئ الفينيل) تعادل 10 جزء يف املليون. ويعني ذلك أن مجموع 
مستويات املحتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة لهذه امللوثات 

العضوية الثابتة من اإليرثات ثنائية الفينيل املربومة يعادل 40 جزء يف املليون، 
وهو أقل من التوصية الراهنة التي تعادل 50 جزء يف املليون ولكنه قريب منها. 

هناك أدلة واسعة االنتشار عىل أن امللوثات العضوية الثابتة املرَُبَومة تدخل يف 
سلسلة إعادة تدوير املواد البالستيكية مام يقوض مساعي االنتقال إىل االقتصاد 

الدائري الذي ميكن فيه إعادة تدوير املواد البالستيكية النظيفة. حيث يجري 
نقل امللوثات العضوية الثابتة من اإليرثات ثنائية الفينيل املربومة من مواد 
ومنتجات قليالً ما يتعرض اإلنسان لها إىل منتجات يتعرض لها الناس بشكل 

واسع ضمن املجموعات السكانية املستضعفة.

 ويتضمن هذا مواد مثل ألعاب األطفال ومنتجات الرعاية بالجسم وتغليف
  األطعمة والطبقات السفلية يف سجاد املنازل وغريه



(DiGangi, Strakova et al. 2011, Samsonek and Puype 2013, Rani, 
Shim et al. 2014, DiGangi and Strakova 2016, Guzzonato, Puype 
et al. 2017, Strakova, Bell et al. 2017, Strakova and Petrlik 2017, 

Turner and Filella 2017, Kuang, Abdallah et al. 2018).
 يرتافق إنتاج اإليرث عشاري الربوم ثنايئ الفينيل مع تشكل كميات ضخمة 

غري مقصودة من الديوكسينات املرُبْومة السامة جداً (PBDD/Fs) والتي تم 
اكتشاف وجودها مؤخراً يف ألعاب األطفال أيضاً وغريها من املنتجات. وكانت 

موجودة مبستويات ميكن مقارنتها بتلك املوجودة يف رماد محارق النفايات 
(Petrlík, Behnisch et al. 2018). ويبنّي هذا الحاجة لوقف استمرار تلوث 

املنتجات املعاد تدويرها بـ HBCD وPBDE من املواد البالستيكية يف نفايات 
املعدات الكهربائية واإللكرتونية ورغاوى العزل وغري ذلك من استخدمات 

 البالستيك األولية 
(Guzzonato, Puype et al. 2017). فمن الرضوري أن يقوم املندوبون بتبني 
املستويات األقل من مستويات املحتوى املنخفض من امللوثات العضوية 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 

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

أقل مستوى مقرتح من مستويات املحتوى املنخفض للملوثات العضوية الثابتة. 
وتم إحراز تقدم كذلك يف تقنيات فصل التعويم والتي يجري استخدامها يف 

البلدان النامية من قبل جامعي النفايات بغية فصل املواد البالستيكية املرَُبَومة 
 Truc,) عن املواد البالستيكية النظيفة، وقد حقق مستويات عالية من النجاح

Lee et al. 2015). ويعد ذلك أسلوباً للفصل غري مكلف وميكن إجراء مزيد من 
التحسينات عليه لضامن إمكانية تكراره وفعاليته.

البارفينات املكلورة قصرية السلسلة: تحث IPEN وبقوة املنودبني عىل إعطاء 
األولوية لحامية صحة اإلنسان والبيئة عن طريق دعم حد املحتوى املنخفض 

من امللوثات العضوية الثابت والذي يبلغ 100 جزء يف املليو بالنسبة إىل 
البارفينات املكلورة قصرية السلسلة. تعد البارافينات املكلورة قصرية السلسلة 

سامة للكائنات املائية برتاكيز منخفضة وتخل بوظائف اإلفرازات الغددية ومن 
املشتبه أن تسبب الرسطان يف اإلنسان. ووفقاً لدراسة علمية حديثة فإنه “مل 
يتم إنتاج أي مادة كيميائية ثابتة برشية املنشأ مبثل تلك الكميات ]كميات 

البارافينات املكلورة قصرية السلسلة[” وهناك بعض املؤرشات بأن اإلنتاج 
يف تصاعد (Xia, Gao et al. 2017). نظراً لالنتقال بعيد املدى للبارفينات 

املكلورة قصرية السلسلة وقدرتها عىل الرتاكم، فإنه هناك احتامالً لحصول تزايد 
يف املستويات البيئية يف حال استمرار االنبعاثات أو تزايدها. من شأن اقرتاح 

االتحاد األورويب أن يؤدي إىل هذا النوع من تزايد االنبعاثات. يستند اقرتاحنا 
ملستويات املحتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة والبالغ 100 جزء يف 

 BiPro املليو إىل املعلومات العلمية املتوفرة، مبا يف ذلك التقرير الذي أعدته
لوكالة البيئة الفيدرالية األملاينة (وكالة البيئة الفيدرالية األملانية، 2015)

الحد الحايلالحد الذي تدعمه IPENاملادة

PCDD/F)3) الديوكسينات والفورانات
 1 جزء يف املليار

)mg TEQ/kg 1(
15 جزء يف امليار

Hexabromocyclododecane (HBCD)100 ملغ/كغ
100 ملغ/كغ (يتم الرتويج له واستخدامه من قبل 

االتحاد األورويب وغريه من البلدان املتقدمة)

اإليرث متعدد الربوم ثنايئ الفينيل

50 ملغ/كغ كمجموع اإليرثات متعددة الربوم 

ثنائية الفينيل. ويتضمن:

ثاليث وخاميس وسدايس وسباعي وعشاري 

الربوم ثنايئ الفينيل

100 ملغ/كغ (يتم الرتويج له واستخدامه من قبل 

االتحاد األورويب وغريه من البلدان املتقدمة)

(SCCPs) 100 ملغ/كغالبارافينات املكلورة قصرية السلسلة
 10,000 ملغ/كغ 

(كام هو مقرتح من قبل االتحاد األورويب)

One of the sites where waste incineration fly ash  
is landfilled in Taiwan.
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1  يتضمن ذلك مركبات ثنايئ الفينيل الشبيهة بالديوكسينات

2  يجب أن يتضمن هذا املستوى مركبات ثنايئ الفينيل متعددة الكلور الشبيهة بالديوكسينات PCBs (DL) التي مل يتم تضمينها يف تعريف مستويات املحتوى املنخفض من امللوثات العضوية 
.(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 الثابتة. تقرتح
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