
وجهات نظر رسيعة ملؤمترات األطراف ملعاهدات 

ستوكهومل وبازل وروتردام يف عام 2022

فيام ييل بيان موجز لوجهات نظر الشبكة الدولية للقضاء عىل امللوثات )IPEN( بشأن القضايا التي ستتم دعوة مؤمترات األطراف لتناولها.

معاهدة ستوكهومل

إدراج ملوثات عضوية ثابتة جديدة

قررت لجنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة بأنه من األرجح أن يؤدي حمض 

املدى،  بعيد  البيئي  انتقاله  وبسبب   ،)PFHxS( البريوفلوروهيكسانسلفونيك 

يقتيض عمالً عىل  والبيئة، مام  اإلنسان  تأثريات خطرية جسيمة عىل صحة  إىل 

املستوى العاملي.

يجب إدراج PFHxS يف امللحق )أ( ليتم القضاء عليه عىل املستوى العاملي دون 

أي إعفاءات، وفقاً لتوصيات لجنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة. إضافة إىل 

ذلك، يجب أن يويص مؤمتر األطراف بتجنب كافة املواد األلكلية املشبعة بالفلور 

.PFHxS كبدائل عن )PFAS(

 	 )PFOS( السلفونيك  بريفلوروأوكتان  لحمض  مؤسفاً  بديالً   PFHxS يعترب 

ويجري استخدامه يف املنتجات االستهالكية، ورغوة إطفاء الحرائق، وتصفيح 

ومواد  التلميع  ومواد  املنزيل،  واألثــاث  والجلود  واملنسوجات،  املعادن، 

اإللكرتونية  األجهزة  وتصنيع  والترشيب/العزل،  والطالء،  التنظيف/الغسيل، 

وأشباه املوصالت.

لتلك 	  بالنسبة  التكلفة  بدائل مجدية من حيث  التقنية، هناك  الناحية  من 

البدائل  عن  فضالً  املفلورة،  وغري  املفلورة  املواد  ذلك  يف  مبا  االستخدامات، 

غري الكيميائية.

يجب تناول املواد األلكلية املشبعة بالفلور )PFAS( كصنف واحد من املواد 	 

ألنها تتشارك بخصائص سمية وأرضار مؤذية متشابهة وال يجب استخدامها 

كبدائل. تتزايد مستويات املواد املفلورة مثل PFNA وPFDA وPFuDA يف 

النساء من اإلنيويت يف القطب الشاميل، مام يشري إىل تزايد استخدامها. متتلك 

واالقتصاد  اإلنسان  وصحة  البيئة  عىل  سلبية  تأثريات  املؤسفة  البدائل  تلك 

االجتامعي وذلك بسبب سميتها وثباتها وقدرتها عىل االنتقال.

الحالية 	  املواقع  ذلك  ويشمل  عالية،  امللوثة  املواقع  معالجة  تكلفة  تعترب 

والسابقة لتصنيع الرغوة املكافحة للحرائق ومواقع التدريب املرتبطة بذلك، 

واملطارات، ومكبات النفايات الخاصة بالنفايات الصناعية والنفايات الخطرة، 

كام تعد التكلفة عالية أيضاً بالنسبة إىل إزالة املواد األلكلية املشبعة بالفلور 

)PFAS(، مبا يف ذلك PFHxS، من مياه الرشب واملصادر املائية األخرى.

القواعد اإلجرائية ملؤمتر األطراف

يجب أن تدعم األطراف التشغيل الفّعال للمعاهدة من خالل إزالة االقواس 	 

يف القاعدة 45.1 بهدف السامح بإجراء انتخابات بعد استنفاد كافة الجهود 

إىل  الوصول  تفادي  توافق. حيث سيساعد ذلك عىل  إىل  للوصول  املبذولة 

طريق مسدود بسبب طرف واحد أو عدة أطراف.

اإلعفاءات

يتم تسجيل طلب من 	  )SCCPs(: مل  السلسلة  املكلورة قصرية  البارافينات 

أي طرف من األطراف فيام يخص اإلعفاءات املحددة يف اإلنتاج واالستخدام 

عىل موقع املعاهدة.

األطراف 	  بعض  سجلت   :)DecaBDE( الفينيل  ثنايئ  الربوم  عشاري  اإليرث 

املحددة،  اإلعفاءات  من  أنواع  بأربعة  مرتبطة  واالستخدام  لإلنتاج  طلبات 

التي  األطراف  عىل  يتوجب  حيث  املعاهدة.  موقع  عىل  إدراجها  وجرى 

سجلت طلباً فيام يخص DecaBDE أن ترسل معلومات إضافية إىل األمانة 

من  آب/أغسطس   31 قبل  وذلك  اإلعفاءات  لتلك  حاجتها  لتوضيح  العامة 

وفعالية  واالستخدامات،  اإلنتاج،  حول  معلومات  ذلك  يف  مبا   ،2022 عام 

ومالءمتها  البدائل  توفر  حول  ومعلومات  املمكنة،  التحكم  تدابري  وكفاءة 

http://chm.pops.int/Implementation/Exemptions/SpecificExemptions/ShortchainchlorinatedparaffinsRoSE/tabid/7595/Default.aspx
http://chm.pops.int/Implementation/Exemptions/SpecificExemptions/DecabromodiphenyletherRoSE/tabid/7593/Default.aspx


متتلك الشبكة الدولية للقضاء عىل امللوثات تاريخاً ميتد إىل خمسة وعرشين عاماً من املساهمة يف تطوير االتفاقيات العاملية بغية حامية الصحة العامة 

والبيئة. حيث يتوضع أعضاؤنا املنترشون يف مائة وخمسة وعرشين بلداً عىل نحو فريد يسمح لهم باالستفادة من خرباتنا وخربتنا التقنية ونزاهتنا العلمية 

من أجل التأثري إيجاباً يف الدفع نحو معاهدة هادفة إلنهاء املخاطر الصحية التي تشكلها املواد البالستيكية السامة.

وتتضمن كافة العنارص املطلوبة لتحقيق تلك األهداف، مبا يف ذلك الرتكيز 

عىل تقنيات التدمري القامئة عىل عدم االحرتاق.

اإليرث ثنايئ الفينيل املرُبْوم BDE )رباعي وخاميس وسدايس وسباعي 
)BDE

يُظهر تقييم التقدم الذي أحرزته األطراف بشأن القضاء عىل اإليرث متعدد الربوم 

ثنايئ الفينيل )PBDE( املوجود يف املواد ما ييل

قام خمسة وستون طرفاً فقط باإلبالغ عن منع اإلنتاج واالستخدام املتعمدين 	 

ملركبات ثنايئ الفينيل متعدد الربوم ثنايئ الفينيل و/أو اتخاذ التدابري القانونية 

واإلدارية الرضورية للقضاء عىل االنبعاثات الناجمة عن ذلك.

يشري جرد امللوثات العضوية الثابتة من مركبات اإليرث ثنايئ الفينيل املرُبْوم يف 	 

البلدان النامية إىل وجود كميات ضخمة منه قيد االستخدام وكميات أخرى 

ضمن املخزونات، كام يشري إىل وجود كميات كبرية ضمن مجاري النفايات.

ما مل تتم إزالة امللوثات العضوية الثابتة من مركبات اإليرث ثنايئ الفينيل املرُبْوم 	 

املعدالت  تؤدي  أن  املمكن  فمن  التدوير،  إعادة  مجاري  من  فعال  بشكل 

املتزايدة إلعادة التدوير إىل تدفق مستمر لتلك املركبات ضمن مواد جديدة 

التدوير السامة  مثل األلعاب وأدوات املطبخ. وقد تبني بالفعل بأن إعادة 

تلك تؤدي إىل تعرّض خطري لدى األطفال وغريهم من املجموعات السكانية 

املستضعفة.

إرشادات بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املامرسات البيئية

بغية تحقيق غرضها يف تقديم املشورة بشأن التقليل من التأثريات عىل البيئة 	 

الثابتة املدرجة، فإن هناك  الناجمة عن امللوثات العضوية  وصحة اإلنسان 

االحرتاق  عدم  القامئة عىل  التكنولوجيات  لتضمني  العمل  من  ملزيد  حاجة 

لتدمري النفايات امللوثة مبلوثات عضوية ثابتة، عوضاً عن الرتكيز الحايل عىل 

اإلحراق أو التخلص منها بواسطة األفران االسمنتية.

االمتثال

تطلب املادة 17 من مؤمتر األطراف أن يقوم بوضع نظام لالمتثال “بأرسع 	 

وقت ممكن عملياً”. يجب أن ينجز مؤمتر األطراف العارش االتفاقية وميتثل 

ملتطلبات املادة 17 من خالل املوافقة عىل إجراءات وآليات تحديد مشاكل 

عدم االمتثال وحلّها. حيث يقّوض عدم االمتثال إىل متطلبات املعاهدة، مبا يف 

ذلك عدم االمتثال إىل متطلبات اإلبالغ، قدرة املعاهدة عىل تحقيق أهدافها.

ذات 	  واملالية  التقنية  االحتياجات  تحديد  يف  االمتثال  عدم  آليات  ستساعد 

األولوية ويجب أن تأخذ يف عني االعتبار كافة االلتزامات الواردة يف املعاهدة. 

حيث تعد آلية االمتثال أداة لتقييم فعالية تطبيق املعاهدة وكشف املشاكل 

ومساعدة البلدان يف الوقت املناسب وبأسلوب فعال.

وتطبيقها، ووضع قدرات التحكم والرصد، وأي إجراءات تحكم تم اتخاذها 

عىل املستوى الوطني أو اإلقليمي.

)DDT( ثنايئ كلورو ثنايئ فينيل ثاليث كلورو اإليثان

اتخاذ 	  وظروف  األمراض  ناقالت  مبكافحة  الخاص  العاملي  املشهد  ألن  نظراً 

لجنة خرباء  فإن  تغريت مؤخراً،  قد   DDT الـ  باستخدام  املرتبطة  القرارات 

باتخاذ خطوات إضافية نحو سحب تدريجي  DDT تويص مؤمتر األطراف 

عليه  تقيض  أو   DDT من  بعد  تقلل  مل  املعاهدة  أن  ومبا   .DDT لـ  مركز 

بشكل فعال، فإن الشبكة الدولية للقضاء عىل امللوثات تدعم اتخاذ إجراءات 

صارمة وفعالة لالنتقال رسيعاً نحو القضاء عىل DDT عىل املستوى العاملي 

واالستعاضة عنه بوسائل معالجة شامة وآمنة.

يتوجب عىل األطراف الثامنية عرش املسجلة حالياً يف سجل TDD لألغراض 	 

املقبولة أن تراجع احتياجاتها فيام يخص استخدام DDT وأن تقدم إشعاراً 

منقحاً. كام يُفّضل أن توقف استخدام DDT واالنسحاب من القامئة بحلول 

نهاية عام 2022.

يجب التأسيس لعملية ما بني الدورات خاصة باألطراف التي ستكون مدرجة 	 

يف سجل DDT بحلول 1 كانون الثاين/يناير من عام 2023، وذلك من أجل 

وضع خطة للتخلص التدريجي عىل نحو رسيع.

بالتقدم بطلبات جديدة فيام 	  السامح  يقرر مؤمتر األطراف عدم  أن  يجب 

يخص استخدام DDT ألغراض مقبولة اعتباراً من 1 كانون الثاين/يناير من 

عام 2023.

عدم 	  عىل  القامئة  األساليب  للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  يعزز  أن  يجب 

االحرتاق لتدمري DDT وأن يتم استخدام تلك األساليب لتدمري املخزونات 

املتبقية.

)PCBs( مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور

الكلور 	  متعدد  الفينيل  ثنايئ  مركبات  سحب  يتم  أن  عىل  األطراف  اتفقت 

تدريجياً بحلول عام 2025، وأن يتم تدمري مخزوناتها واملعدات امللوثة بها 

بحلول عام 2028. ولكن ال يسري أي من تلك األهداف عىل املسار الصحيح 

لتحقيق ذلك.

ثنايئ 	  باملائة من مركبات   20 إىل   17 تدمري حوايل  الراهن، جرى  الوقت  يف 

الفينيل متعدد الكلور عىل املستوى العاملي، وال يزال هناك ثالثة عرش إىل 

بشكل  التحويل  أو  بيئياً  سليم  بشكل  التدمري  إىل  بحاجة  طناً  أربعة عرش 

غري قابل للعكس.

ملؤمتر 	  صياغتها  متت  التي  األطراف  اسرتاتيجية  تكون  أن  يجب  وبالتايل، 

طموحة  اسرتاتيجية  األهداف  تلك  تحقيق  بهدف  عرش  الحادي  األطراف 

https://ipen.org/non-combustion-techniques
https://ipen.org/documents/hazardous-chemicals-found-plastic-products-africa
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653520307724
http://www.brsmeas.org/Implementation/MediaResources/PressReleases/TheendofDDT/tabid/8971/language/en-US/Default.aspxhttp://
http://chm.pops.int/Implementation/Exemptions/AcceptablePurposes/AcceptablePurposesDDT/tabid/456/Default.aspx
http://chm.pops.int/Implementation/Exemptions/AcceptablePurposes/AcceptablePurposesDDT/tabid/456/Default.aspx


يجب استكشاف أدوات اقتصادية جديدة السرتداد التكاليف من الرشكات 	 

التي تنتج ملوثات عضوية ثابتة و/أو من البلدان التي تتخذها تلك الرشكات 

امللوِّث هو من  السادس عرش:  تفعيل مبدأ ريو  لها وذلك من أجل  كمقر 

يدفع. حيث هناك العديد من امللوثات العضوية الثابتة، التي قام عدد صغري 

نسبياً من الرشكات بتحميل تكاليف ضخمة عىل عاتق الحكومات والجمهور 

العام وينبغي اسرتداد تلك التكاليف.

الخاص 	  للربنامج  التنفيذي  املجلس  بدعوة  األطراف  مؤمتر  يقوم  أن  يجب 

للنظر يف أهمية دور مساهامت املنظامت غري الحكومية التي تعنى يف الشأن 

املعاهدة وتعزيز مؤسساتها بحيث يجري تخصيص بعض  العام يف تطبيق 

التمويل ألنشطة املنظامت غري الحكومية مبا يتامىش مع أهداف الربنامج.

تقييم الفعالية والرصد عىل املستوى العاملي

يعد غياب التحديثات بشأن اإلبالغ الوطني وخطط التطبيق الوطنية عقبات 	 

كبرية يف وجه تقييم الفعالية.

حيث تشري تقارير الرصد عىل املستوى اإلقليمي أنه ال تزال هناك فجوات 	 

كبرية يف البيانات وافتقار لقدرات الرصد يف العديد من األقاليم.

من 	  عدد  مستويات  يف  انخفاض  حصول  تبني  التي  التقارير  بعض  هناك 

السلفونيك  بريفلوروأوكتان  حمض  ذلك  يف  مبا  الثابتة،  العضوية  امللوثات 

أوروبا  يف  الغربية  )املناطق   PFOA بريفلورواألوكتانويك  وحمض   PFOS

انخفضت ديوكسينات وأشباه  بينام  واليابان(  الصني  الرشقية والبحريات يف 

ديوكسينات مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور يف حليب اإلرضاع يف اليابان.

البوتادين )HCBD( يف 	  كام لوحظ وجود زيادة واضحة يف سدايس كلورو 

العينات وبعض املواقع األساسية يف اليابان منذ عام 2017.

الثابتة 	  العضوية  امللوثات  بشأن  محدودة  ببيانات  الغربية  أوربا  قّدمت 

الفينيل  ثنايئ  بينام ال تزال مستويات مركبات  الجديدة يف حليب اإلرضاع، 

متعدد الكلور تفوق املستويات الصحية يف املصفوفات البرشية.

وانبعاثها، 	  واستخدامها  الثابتة  العضوية  للملوثات  الضخم  اإلنتاج  بسبب 

بنسب  الشاميل  القطب  يف  األصليني  السكان  ورفاهية  صحة  ترضرت  فقد 

أن  البلدان  عىل  يتوجب  السكانية.  املجموعات  من  بغريهم  مقارنة  أكرب 

تتخذ إجراءات صارمة ورسيعة لحامية صحة السكان األصليني ورفاهيتهم، 

العاملي.  املستوى  عىل  السكان  لكافة  األمر  وكذلك  ومناطقهم،  وأراضيهم 

ينبغي أن يكون للسكان األصليني الحق يف املشاركة الكاملة بصفة أعضاء يف 

لجان الخرباء يف معاهدة ستوكهومل بغية تقديم مدخالت بشأن خطط الرصد 

عىل املستوى العاملي وتقييم الفعالية.

يجب أن يتضمن برنامج الرصد عىل املستوى العاملي ما ييل:

األغذية التقليدية للسكان األصليني يف القطب الشاميل ويف كافة أنحاء العامل، 	 

مبا يف ذلك األسامك والثدييات البحرية. 

يف 	  مهمة  تعد  التي  األساسية  السوق  أغذية  يف  الثابتة  العضوية  امللوثات 

النظام الغذايئ يف األقاليم يف كافة أرجاء العامل.

يتم جمعها 	  التي  امليكروية  البالستيكية  املواد  الثابتة يف  العضوية  امللوثات 

حول العامل، مبا يف ذلك ضمن املناطق النائية.

متتلك معاهدة بازل آلية امتثال تقدم منوذجاً مفيداً ملعاهدة ستوكهومل، مبا 	 

يف ذلك مجموعة من املحفزات.

خطط التطبيق واإلبالغ وفقاً للامدة 15

وطنية 	  تطبيق  تخطط  بتقديم  يقوموا  أن  األطراف  عىل  املعاهدة  تشرتط 

وتحديثها، مبا يف ذلك عندما يتم إدراج ملوثات عضوية ثابتة جديدة. ومع 

امللوثات  بشأن  تطبيق وطنية  األطراف بخطط  العديد من  تتقدم  ذلك، مل 

ملعظم  وبالنسبة   .2009 عام  يف  إدراجها  تم  التي  التسع  الثابتة  العضوية 

البلدان، كان من املقرر تقديم التحديثات بحلول 26 آب/أغسطس من عام 

2012. وقد قّدم عدد أقل من ذلك من البلدان بتحديثات لخطط التطبيق 

الوطنية الخاصة بها بشأن امللوثات العضوية الثابتة املدرجة يف األعوام 2011 

و2013 و2015 و 2017و2019. يجب إنجاز ذلك بأرسع وقت ممكن. كام 

يلقي ذلك الضوء عىل الحاجة امللحة ملؤمتر األطراف بأن يقوم بتبني آلية 

لالمتثال.

يف 	  وذلك  املصلحة  أصحاب  متعددة  االستشارات  األطراف  تعزز  أن  يجب 

فعالة  عامة  عملية  متكني  بغية  وتنفيذها  الوطنية  التطبيق  تصميم خطط 

وشاملة ودورية تهدف إىل االمتثال باملادتني السابعة والعارشة. يجب بذل 

جهود محددة لضامن املشاركة النشطة للمجموعات النسائية واملجموعات 

التي تعمل يف صحة األطفال ومجموعات املجتمع املدنية غري الربحية.

بحيث 	  الوطنية  التطبيق  خطط  تعديل  بشأن  اإلرشــادات  تعديل  يجب 

تتضمن تعليامت حول تطوير عمليات الجرد والتقييم الخاصة مبركبات ثنايئ 

الفينيل متعدد الكلور وكذلك تلك الخاصة بامللوثات العضوية الثابتة التي 

تم إدراجها يف مؤمتر األطراف العارش.

يجب أن متتثل األطراف باإلبالغ الوطني كام هو مطلوب يف املادة 15. فوفقاً 	 

قد  األطراف  باملائة من  واحد وخمسني  فإن  للمعاهدة،  اإللكرتوين  للموقع 

عام  من  آب/أغسطس  مقّررة يف  كانت  التي  الثالثة  للدورة  تقارير  قّدمت 

التي  الرابعة  باملائة منهم تقارير للدورة  بينام قّدم واحد وأربعون   ،2014

كانت مقررة يف آب/أغسطس من عام 2018. يجب أن يضع مؤمتر األطراف 

هدفاً نصب عينيه يتمثّل بإبالغ تصل نسبته إىل مائة باملائة للدورة الخامسة 

املقررة يف 31 آب/أغسطس من عام 2022.

املوارد املالية واآلليات

يبلغ التمويل الالزم لتطبيق معاهدة ستوكهومل للفرتة املمتدة بني عام 2022 	 

إىل 2026 حويل 4.93 مليار دوالر أمرييك. وقد ورد بأن دفعة مرفق البيئة 

العاملي يف دورته الثامنة ستتضمن 406 مليون مخصصة ملعاهدة ستوكهومل 

للفرتة 2022-2026 )أي أقل من عرشة باملائة من االحتياجات املقّدرة(.

كافة 	  لتدمري  مقرر  كموعد   2028 عام  ستوكهومل  معاهدة  حددت  لقد 

مخزونات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور. ومن املقدر أن يتطلب ذلك حوايل 

2.39 مليار دوالر أمرييك.

من املرجح أن تكون التقديرات الخاصة بالتمويل املطلوب لتدمري مركبات 	 

الحاجة  من  أقل  و2026   2022 عامي  بني  الكلور  متعدد  الفينيل  ثنايئ 

الفعلةي، مع مالحظة، عىل سبيل املثال، أوجه عدم اليقني التي أبرزها تقرير 

التقييم بشأن الكميات املتبقية من مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور التي 

يتوجب تدمريها. باإلضافة إىل ذلك، فإن هناك عدة ملوثات عضوية ثابتة يف 

طريقها ألن تصبح مدرجة يف املعاهدة.

https://ipen.org/site/international-coordinated-fee-basic-chemicals#media
https://ipen.org/site/international-coordinated-fee-basic-chemicals#media
https://www.thegef.org/sites/default/files/documents/2022-04/GEF_R.08_Misc.01_GEF8_Resource_Allocation_Table.pdf
https://www.thegef.org/sites/default/files/documents/2022-04/GEF_R.08_Misc.01_GEF8_Resource_Allocation_Table.pdf
https://www.thegef.org/sites/default/files/documents/2022-04/GEF_R.08_Misc.01_GEF8_Resource_Allocation_Table.pdf


معاهدة بازل

دخول حظر املعاهدة حّيز التنفيذ

يجب عىل كافة األطراف التي مل تفعل بعد أن تصادق عىل تعديل الحظر 	 

يف معاهدة بازل ودون أي تأخري وأن تطبّق تعديل الحظر يف معاهدة بازل، 

البلدان غري املنتسبة إىل منظمة  بحيث مُينع تصدير أي نفايات خطرة إىل 

.)OECD( التعاون االقتصادي والتنمية

إرشادات تقنية عامة بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات املكونة 
من ملوثات عضوية ثابتة أو املحتوية لها أو امللوثة بها

يجب إدارة النفايات امللوثة مبلوثات عضوية ثابتة “...بطريقة تحمي صحة 	 

اإلنسان والبيئة” وفقاً للامدة 6 يف معاهدة ستوكهومل.

لكل 	  الثابتة  العضوية  امللوثات  من  املنخفض  املحتوى  مستويات  تحدد 

ستوكهومل  معاهدة  يف  املدرجة  الثابتة  العضوية  امللوثات  من  ملوثة  مادة 

الرتكيز الذي ينبغي عنده تدمري النفايات امللوثة أو تحويلها بشكل غري قابل 

للعكس )أي املستوى الذي تعد النفايات فيه نفايات خطرة(. ويعني ذلك، 

أن املستويات العالية ستؤدي إىل دخول مزيد من النفايات امللوثة إىل مجرى 

معالجة  تتم  أن  املنخفضة  املستويات  ستتطلب  الخطرة، يف حني  النفايات 

مزيد من النفايات عىل أنها نفايات خطرة.

ينبغي عىل مؤمتر األطراف أن يتبنى املستويات املمكنة التالية من مستويات 	 

املحتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة

بنزو 	  ثنايئ  الكلور/مركبات  متعدد  الديوكسني  بنزو  ثنايئ  مركبات 

الفينيل  ثنايئ  مركبات   +  )PCDD/DF( الكلور  متعدد  الفوران 

يف  جزء   1  –  )dl PCBs( بالديوكسينات  الشبيهة  الكلور  متعدد 

 )TEQ/kg املليار )1 ميكروغرام

اإليرث متعدد الربوم ثنايئ الفينيل )PBDE( – 50 ملغ/كغ كمجموع 	 

إجاميل

الدوديكان الحلقي سدايس الربوم )HBCD( – 100 ملغ/كغ	 

البارفينات املكلورة قصرية السلسلة )SCCP( – 100 ملغ/كغ	 

حمض بريفلورو األوكتانويك )PFOA( – 0.025 ملغ/كغ	 

 	 10  – به  املرتبطة  واملواد   )PFOA( األوكتانويك  بريفلورو  حمض 

ملغ/كغ

بالفلور 	  املشبعة  األلكلية  املــواد  من  الكيميائية  املــواد  مجموع 

)PFAS( 10 ملغ/كغ

يجب إعطاء األفضلية للتقنيات القامئة عىل عدم االحرتاق عند تدمري امللوثات 

خالل  من  االتفاقية  أهداف  تقويض  تفادي  أجل  من  وذلك  الثابتة  العضوية 

ثابتة منتجة  نفايات ملوثات مبلوثات عضوية  لتكنولوجيات تؤدي إىل  الرتويج 

بشكل غري مقصود، مثل اإلحراق واالنحالل الحراري.

النفايات  تحديد  بشأن  املحدثة  التقنية  اإلرشـــادات  مسودة 
البالستيكية املجهزة ليتم التخلص منها واإلدارة السليمة بيئياً لها

يف حني تم إنجاز الكثري من العمل بشأن اإلرشادات، فإنها مل تنضج بعد مبا 	 

فيه الكفاية ليتم تبنيها يف عام 2022، ويجب بذل مزيد من العمل حتى 

مؤمتر األطراف يف عام 2023.

لهذه 	  األساسية  التكنولوجيا  بصفتها  الكيميائية  التدوير  إعادة  إزالة  يجب 

التقنيات  أفضل  من  ليست  ألنها  الحراري(  واالنحالل  )التغويز  التقنية 

مثبتة  غري  التكنولوجيا  هذه  تعد  حيث  البيئية،  املامرسات  املتاحة/أفضل 

تجارياً وتقنياً. إىل ذلك، مل يتم تضمني أي مراجع علمية لتربير هذا األمر. كام 

ال توجد أي بيانات بشأن التأثريات البيئية إلعادة التدوير الكيميائية والتي 

تعد ضخمة.

هناك حاجة ملزيد من العمل بشأن حالة الوقود املشتق من عدة أنواع من 	 

النفايات )RDFs( وفقاً ملعاهدة بازل وفيام إذا كانت املعاهدة تنظم ذلك 

النوع من الوقود بصفته نفايات ميكن نقلها عرب الحدود أو تنظر إليها كمنتج 

ال يخضع ألي تنظيم. ال يجب النظر إىل إحراق النفايات البالستيكية كوقود 

عىل أنه إدارة سليمة بيئياً للنفايات البالستيكية.

التي 	  الكيميائية  املواد  بعض  حول  املعلومات  بعض  تضمني  جرى  حني  يف 

من  ملزيد  حاجة  هناك  فإن  القضائية،  الواليات  بعض  يف  للتنظيم  تخضع 

املواد  يف  املستخدمة  الخطرة  الكيميائية  املواد  من  مزيد  حول  املعلومات 

البالستيكية، كام تظهر ذلك الدراسات العلمية، وتأثريها عىل مجرى إعادة 

التدوير، مثل الفثالت وثنايئ الفينول.

املواد 	  من  املنخفضة  النسب  بشأن  التفاصيل  من  مزيد  تقديم  ينبغي 

تدوير  إلعادة  الحقيقية  القابلية  بشأن  وكذلك  تدويرها  املعاد  البالستيكية 

املواد البالستيكية يف اإلرشادات، عوضاً عن الرتكيز عىل الحاالت النظرية.

اإلرشادات التقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات املكونة من 
الزئبق أو مركبات الزئبق أو املحتوية لهام أو امللوثة بهام

تعد العتبة الخاصة بنفايات الزئبق من الصنف )C( قضية معلقة يجب أن 	 

يعتمدها مؤمتر األطراف الخاص مبعاهدة ميناماتا.

ينبغي أن يدعم مؤمتر األطراف حداً يبلغ 1 ملغ/كغ.	 

الخطرة  للنفايات  بيئياً  السليم  اإلحراق  بشأن  التقنية  اإلرشادات 
R1و D10 وغريها من النفايات كام وردت يف عمليات التخلص

يجب أن تتضمن اإلرشادات مشاكل تلوث الرماد وغري من مخلفات اإلحراق 	 

حل”  “إيجاد  يتم  مل  بأنه  يؤكد  نصاً  تتضمن  وأن  ثابتة  عضوية  مبلوثات 

النبعاثات الديوكسينات يف املحارق الحديثة. ويشمل ذلك وجود نص حول 

املحارق التي تعمل يف ’ظروف عمل غري اعتيادية‘ )OTNOC(، مثل اإلقالع 

وتوقيف التشغيل وتجاوز املدخنة الخ.. حيث تكون انبعاثات الديوكسينات 

أعىل بكثري من الحالة االعتيادية، ولكن ال يتم رصدها أو تنظيمها.

ال يجب تضمني عبارات ترّوج لإلحراق أو تحاول التخفيف من تأثرياته.	 

https://ipen.org/documents/basel-ban-amendment-guide
https://ipen.org/LPCL
https://ipen.org/documents/plastic-waste-management-hazards-waste-energy-chemical-recycling-and-plastic-fuels
https://ipen.org/documents/plastic-waste-management-hazards-waste-energy-chemical-recycling-and-plastic-fuels
https://ipen.org/documents/process-engineered-fuel-fuel-product-or-plastic-waste-export-disguise
https://ipen.org/documents/process-engineered-fuel-fuel-product-or-plastic-waste-export-disguise
https://ipen.org/documents/plastic-waste-poisoning-food-and-threatening-communities-africa-asia-central-eastern
https://ipen.org/documents/plastic-waste-poisoning-food-and-threatening-communities-africa-asia-central-eastern


ال ميكن ، أو من غري املرجح لحد بعيد، أن يتم استخراجها لدرجة 	 

تكون فيها “...شبة خالية من التلوث ومن أنواع أخرى من النفايات” 

مثل  املنتجات،  من  متكاملة  أجزاء  تشكل  ألنها  االستخدام،  بعد 

الخشب الرقائقي وعوازل األسالك وبطانة األنابيب.

تعد منتجات الراتنجات والتكثيف املعالجة مواداً متصلبة بالحرارة، 	 

أي أنها تتصلب بشكل غري قابل للعكس، ما يعني أنه ال ميكن إعادة 

تدويرها بطريقة سليمة بيئياً.

الفلورية 	  البوليمرات  خردة  تدوير  إعادة  ميكن  الحاالت،  بعض  يف 

التي يتم توليدها أثناء اإلنتاج. ولكن ال ينبغي تصديرها، بل يجب 

إعادة تدويرها محلياً.

الراتنجات والتكثيف 	  اإلعفاءات ملنتجات  يجب أن يسحب مؤمتر األطراف 

يف  لذلك  املقابلة  القامئة  حذف  يجب  كام  املفلورة،  والبوليمرات  املعالجة 

امللحق التاسع.

اإلبالغ الوطني

أشارت األمانة العامة إىل أنه بحلول 8 شباط/فرباير من عام 2021، قّدم مائة 	 

وعرشة بلدان )تسع وخمسون باملائة( تقارير عن عام 2017، بينام قّدم مائة 

وثالثة بلدان )خمس وخمسون باملائة( تقارير عن عام 2018، وقدم خمسة 

ومثانون بلداً )ست وأربعون باملائة( تقارير عن عام 2019 وذلك من خالل 

نظام اإلبالغ اإللكرتوين.

التي 	  التحسينات   )IPEN( امللوثات  عىل  للقضاء  الدولية  الشبكة  تدعم 

طرأت عىل نظام اإلبالغ وتطوير اإلرشادات بشأن الجرد.

إطار العمل االسرتاتيجي

ينبغي أن تفي األطراف بالتزاماتها حيال اإلبالغ. هناك غياب يف اإلبالغ لدى 	 

حوايل أربعني باملائة من األطراف، مام يجعل من الصعب تحديد فيام إذا 

صعباً  األمر  وجعل  االسرتاتيجي،  العمل  إطار  أهداف  تحقيق  تم  قد  كان 

االتجار غري  استجابة األطراف حيال  للغاية فيام يخص تحديد توجهات يف 

املرشوع يف النفايات الخطرة.

تسن 	  ترشيعات  األطــراف  من  باملائة  ستني  سوى  متتلك  ال  يبدو،  ما  عىل 

العنارص األساسية ملعاهدة بازل.

قد 	  بأنها  البلدان  من  باملائة  وخمسون  اثنان  سوى  يرش  مل   ،2017 عام  يف 

طورت وطبّقت اسرتاتيجيات أو خطط أو برامج وطنية تهدف إىل التقليل 

من توليد النفايات الخطرة وغريها من النفايات وما يرافق ذلك من أخطار 

محتملة، عىل الرغم من التقديرات التي تفيد بزيادة توليد النفايات الخطرة 

بنسبة خمسني باملائة بني عامي 2007 و2015.

ومع ذلك، فإن البيانات املتاحة حالياً مبوجب املعاهدة كافية للوصول إىل 	 

التنمية  أهداف  من  عرش  الثاين  الهدف  ضمن   12.4 الهدف  بأن  النتيجة 

حياتها  دورة  امتداد  النفايات عىل  لكافة  بيئياً  السليمة  )اإلدارة  املستدامة 

النفايات املنضوية تحت  2020( مل يتم اإليفاء به فيام يخص  بحلول عام 

معاهدة بازل. وبشكل عام، يقدم االستعراض صورة تتضمن إبالغاً ضعيفاً 

مبكان  الصعب  من  يجعل  للجرد  وتطويراً  مناسب  غري  ترشيعياً  وتطبيقاً 

تحديد فيام إذا كان يتم تحقيق أهداف إطار العمل االسرتاتيجي.

امللحق  يف  محتملة  تعديل  مقرتحات  لتقديم  املالحق  استعراض 
الثامن والتاسع  A1180 وB1110 يف امللحقني  الرابع ويف املدخالت 

يف اتفاقية بازل

فحصت لجنة الخرباء بشأن استعراض املالحق قضيتني أساسيتني وتبعاتهام 	 

القانونية:

عمليات التخلص املدرجة يف امللحق الرابع – بشكل عام، تحديث 	 

وتحسني وصف عمليات التخلص

املكونات 	  )نفايات   B1110و  A1180 املدخالت  صياغة  تناسق 

الكهربائية اإللكرتونية أو الخردة( يف امللحقني الثامن والتاسع.

باإلضافة إىل ذلك، قّدم االتحاد األورويب أيضاً مقرتحات أثناء استعراض لجنة 	 

الخرباء لتعديل امللحق األول وامللحق الثالث، ومن املحتمل أن يجري تبنيهام 

يف مؤمتر األطراف يف عام 2023.

يجب دعم بذل مزيد من العمل لضامن أن تؤدي تلك التعديالت إىل حامية 	 

أمنت لصحة اإلنسان والبيئة.

مقرتحات غانا وسويرسا لتعديل امللحق الثاين والسابع والتاسع

يسعى املقرتح إلنشاء مدخل جديد لـ Y49 يف امللحق الثاين بالنسبة لنفايات 	 

املعدات الكهربائية واإللكرتونية )WEEE( التي ال تعد خطرة. يعني ذلك 

إخضاع كافة نفايات املعدات الكهربائية واإللكرتونية إىل إجراءات املوافقة 

الدولية  الشبكة  تدعم  بازل.  اتفاقية  عليها  نصت  التي  املسبقة  املستنرية 

يلتقط  أن  شأنه  من  والذي  املقرتح  هذا   )IPEN( امللوثات  عىل  للقضاء 

أحجاماً كبرية من النفايات اإللكرتونية التي لوال ذلك ملا خضعت للموافقة 

املستنرية املسبقة وقد ينتهي املطاف بها يف عمليات تخلص غري سليمة بيئياً.

الحالية املتمثلة يف تصدير املعدات 	  الثغرة  باإلضافة إىل ذلك، يجب إغالق 

إلجراءات  تخضع  بحيث  استخدامها”  وإعادة  “إصالحها  ليتم  اإللكرتونية 

املوافقة املستنرية املسبقة.

مقرتح االتحاد األورويب لتعديل امللحق الرابع وبعض املدخالت يف 
امللحقني الثاين والتاسع يف اتفاقية بازل

عناوين 	  وتقديم  الرابع  امللحق  تنظيم  إعــادة  األورويب  االتحاد  يقرتح 

ومصطلحات جديدة.

بشكله 	  املقرتح   )IPEN( امللوثات  عىل  للقضاء  الدولية  الشبكة  تدعم  ال 

الحايل، ولكن قد يصبح مقبوالً يف حال وضع مصطلحات أوضح، وميكن إدراج 

مختلف العمليات وفقاً لها.

مزيد من االعتبارات حول النفايات البالستيكية

املوافقة 	  متطلبات  من  البالستيكية  املواد  من  أنواع  عدة   Y48 يستثني 

املستنرية املسبقة، برشط أن تكون مخصصة إلعادة التدوير بطريقة سليمة 

بيئياً وأن تكون شبه خالية من التلوث ومن أنواع أخرى من النفايات.

ولكن ال ميكن تحقيق تلك املعايري بالنسبة إىل منتجات الراتنجات والتكثيف 	 

املعالجة والبوليمرات املفلورة:



إدراج املواد الكيميائية يف امللحق الثالث ضمن املعاهدة

امللحق  التالية يف  الكيميائية  للمواد  املقرتحة  القوائم  األطراف  تدعم  أن  يجب 

الثالث ضمن املعاهدة:

 	Acetochlor آسيتوكلور

 	Carbosulfan كاربوسلفان

 	Chrysotile asbestos أسبستس كريسوتايل

 	Decabromodiphenyl ether إيرث ديكابروموديفينيل

فينثيون Fenthion )صيغ حجم فائق االنخفاض )ULV( مبا يساوي أو ما 	 

هو أعىل من 640 غرام من املادة الفعال لكل ليرت(

الصيغ السائلة )املركزات القابلة لالستحالب واملركزات القابلة للذوبان( التي 	 

الباراكوات مبا يساوي أو ما هو أعىل 276 غرام  تحتوي عىل ثنايئ كلوريد 

لكل ليرت، ما يساوي أليون الباراكوات مبا يساوي أو ما هو أعىل من 200 

غرام لكل ليرت(

حمض البريفلوروأوكتانويك PFOA( Perfluorooctanoic acid(، وأمالحه 	 

واملركبات املرتبطة به

القواعد اإلجرائية

يجب أن تدعم األطراف التشغيل الفّعال للمعاهدة من خالل إزالة األقواس 	 

الجهود  كافة  استنفاد  بعد  بإجراء تصويت  السامح  بغية   45.1 القاعدة  يف 

للوصول إىل إجامع. فمن شأن ذلك املساعدة يف تفادي الوصول إىل طريق 

مسدود جراء بسبب طرف واحد أو عدة أطراف.

معاهدة روتردام

عنارص مشرتكة للمعاهدات الثالث

املساعدة التقنية

الكلور 	  متعدد  الفينيل  ثنايئ  مركبات  املتبقية من  الكبرية  للمخزونات  نظراً 

املراكز  عىل  يتوجب  فإنه  الثابتة،  العضوية  امللوثات  من  وغريهام   DDTو

اإلقليمية أن تجري تدريبات حول أساليب التدمري غري القامئة عىل االحرتاق 

والتي تفي مبتطلبات املعاهدة كأولوية مرتفعة.

الحكومية 	  غري  املنظامت  مشاركة  من  اإلقليمية  املراكز  تضاعف  أن  يجب 

التي تعنى بالشأن العام واملجتمع املدين يف عملها وذلك من خالل املشاركة 

املبارشة يف تصميم املشاريع وتطبيقها. يجب تضمني هذا املعيار يف تقييامتها 

وتقاريرها.

ــراً 	  أم الــجــرد  بيانات  وجمع  الوطني  ــالغ  اإلبـ ــول  ح الــتــدريــب  يعد 

حيوياً لتطبيق املعاهدة.

التعاون والتنسيق

من األهمية مبكان أن تشارك األطراف واألمانات العامة يف معاهدات بازل 	 

وروتردام وستوكهومل يف عملية لجنة التفاوض الحكومية الدولية يف اتفاقية 

املواد البالستيكية، مع مالحظة امللوثات العضوية الثابتة العديدة وغريها من 

املواد الكيميائية الخطرة املستخدمة يف املواد البالستيكية.

تعويم النوع االجتامعي

النوع االجتامعي 	  القامئة عىل  العدالة  لزيادة  املستمرة  الجهود  يجب دعم 

فيام  نحو خاص  متأثرة عىل  املرأة كمجموعة  واعتبار  املتساوية  واملشاركة 

يخص املواد الكيميائية والنفايات.

أوجه التآزر يف منع ومكافحة االتجار غري املرشوع باملواد الكيميائية 
والنفايات الخطرة؛

بشأن 	  معلومات  وستوكهومل  روتردام  معاهديت  األطراف يف  تقدم  أن  يجب 

عىل  متاحة  وجعلها  املعاهدتني،  هاتني  يخالف  مبا  تحدث  التي  الحاالت 

املوقع اإللكرتوين للمعاهدتني.

يجب أن تفي األطراف يف معاهدة بازل بالتزاماتها القانونية بعدم تصدير 	 

أو استرياد أي نفايات تعترب غري قانونية مبوجب املعاهدة. يجب أن تقوم 

األطراف باإلبالغ عن كافة الشحنات هذه.



 )IPEN( زوروا املوقع اإللكرتوين للشبكة الدولية للقضاء عىل امللوثات

لالطالع عىل األبحاث واملشاريع التي كشفت عن وجود مواد خطرة يف 

بيانات حديثة من  تتوفر  البالستيكية.  املواد  دورة حياة  مراحل  كافة 

أفريقيا وآسيا ووسط أوروبا الرشقية وأمريكا الالتينية
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