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ملخص تنفيذي

 - 2اقرتحت اجلماعة األوروبية يف عام  7322ترشيح الفينول اخلماسي الكلور ) (PCPوأمالحه وإسرتاته
(املتمثلة يف فينات الصوديوم اخلماسية الكلور ) ،(Na-PCPوهي أحد أمالح الفينول اخلماسي الكلور ،ولورات
الفينيل اخلماسي الكلور ) ،(PCP-Lوهي أحد إسرتات الفينول اخلماسي الكلور) إلدراجها كملوثات عضوية
ثابتة .وعلى الرغم من أن جزيء الفينول اخلماسي الكلور ال يستويف مجيع معايري الفرز احملددة يف املرفق دال،
فقد خلصت جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة يف اجتماعها الثامن ،آخذة يف االعتبار ِ
ناتجه التج جحويل،
األنيسول اخلماسي الكلور ) ،(PCAإىل أن الفينول اخلماسي الكلور وأمالحه وإسرتاته تستويف معايري الفرز.
وأدى ذلك إىل أن تقرر جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة يف اجتماعها التاسع بأن من املرجح أن يؤدي
الفينول اخلماسي الكلور وأمالحه وإسرتاته ،مع أخذ ِ
نات ِه التج جحويل ،األنيسول اخلماسي الكلور ،يف االعتبار ،إىل
آثار سلبية كبرية على صحة اإلنسان والبيئة ،وذلك نتيجة النتقاهلا البعيد املدى يف البيئة ،مما يربر اختاذ إجراء
عاملي بشأهنا (املقرر ل.ا.م .)0/9
 - 7وقد كانت للفينول اخلماسي الكلور استخدامات متعددة يف املاضي (كمبيد حيوي ،ومبيد حشرات،
ومبيد فطري ،ومطهر ،وعامل لتعرية األشجار ،وعامل مضاد للتبقع يف األخشاب ،وعامل مضاد للميكروبات،
ومادة حافظة لألخشاب) ولكن مت اآلن التخلص التدرجيي من تلك االستخدامات وظجل يستخدم بصفة رئيسية
يف احلفاظ على األخشاب ،وخباصة يف أعمدة الكهرباء واألذرعة املستعرضة ،مع استخدامات طفيفة يف روافد
تثبيت قضبان السكك احلديدية (الروافد املستعرضة أو ’’الفلنكات‘‘) ومواد البناء اخللوي (.)2010 ،UNECE
وكان الفينول اخلماسي الكلور يستخدم أيضا إلنتاج اإلسرت املسمى لورات الفينيل اخلماسي الكلور ،الذي كان
ِ
لحه،
يستخدم يف املنسوجات ،ولكن ليس هناك دليل على االستمرار يف استخدامه هلذا الغرض .ويستخدم م ج
املسمى فينات الصوديوم اخلماسية الكلور ،ألغراض مماثلة لتلك اليت يستخدم فيها الفينول اخلماسي الكلور،
كون الفينول اخلماسي الكلور .وال يستخدم األنيسول اخلماسي الكلور )(PCA
ويتحلل هذا امللح بسهولة لي ِّ
كمادة كيميائية تارية أو كمبيد لآلفات ،وال يتم إطالقه عمدا وبشكل مباشر يف البيئة.
 - 0وتقوم شركة مصنعة واحدة بإنتاج الفينول اخلماسي الكلور يف مرفق إنتاجي باملكسيك (6 633
طن/سنويا) ،ويتم بعد ذلك تركيبه يف شكل مركز صناعي يف منشأة لرتكيب املستحضرات الكيميائية بالواليات
املتحدة األمريكية ( 2 333طن/سنويا) .وباإلضافة إىل ذلك يتم إنتاج واستخدام  2 533طن/سنويا من
فينات الصوديوم اخلماسية الكلور باهلند (الستخدامها يف معاجلة األخشاب فقط) .وحتوز أمريكا الشمالية على
احلصة الرئيسية من سوق الفينول اخلماسي الكلور ومن استخدامه.
 - 4إضافة إىل ذلك تصنع  2 833طن/سنة من فينات الصوديوم اخلماسية الكلور يف اهلند وتستخدم
بشكل أساسي يف إنتاج ألواح أخشاب/جسيمات مشربة حلمايتها من الفطريات.
 - 5لقد مت بالفعل حظر استخدام الفينول اخلماسي الكلور أو تقييد استخدامه بشكل مشدد يف معاجلة
األخشاب يف عدد من الدول مبا يف ذلك الدول األعضاء يف االحتاد األورويب ،واملغرب ،وسري النكا،
ونيوزيلندا ،وإندونيسيا ،وإكوادور ،وأسرتاليا ،مما يدل على توافر بدائل جمدية تقنيا يف تلك البلدان .ويستخدم
الفينول اخلماسي الكلور كمادة صناعية حلف األخشاب املتينة يف الواليات املتحدة األمريكية وكندا (يقتصر
على االستخدام الصناعي فقط) ،ومسحت القرارات اليت صدرت مؤخرا باستخدامه املستمر ،ولكن يتوقف ذلك
على تنفيذ تدابري الرقابة وإدارة املخاطر .وباإلضافة إىل ذلك ،فيبدو إن استخدام فينات الصوديوم اخلماسية
الكلور يتم بشكل رئيسي يف اهلند .ويف الواليات املتحدة األمريكية وكندا تستخدم يف بعض احلاالت املعاجلات
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الكيميائية البديلة القائمة على زرنيخات النحاس والكريوسوت؛ بينما يتم أيضا تصنيع املواد البديلة غري
الكيميائية مثل اخلرسانة والصلب ،وتستخدم تلك املواد لدرجة معينة ضمن شبكات اهلياكل األساسية.
 - 6ويوجد عدد من البدائل الكيميائية (مثل زرنيخات النحاس الكروماتية ( ،)CCAوالكريوسوت،
ونافتينات النحاس ،وزرنيخات الزنك النحاسية النشادرية) وهي على وجه العموم مماثلة يف السعر ويف عملية
التطبيق للفينول اخلماسي الكلور .ولكن املنتجات البديلة ليست قابلة للتبديل مباشرة وستكون هلا نقاط قوة
ونقاط ضعف حمددة يف أي تطبيق معني .وقد أثريت املخاوف بشأن البديلني الكيميائيني التجاريني املستخدمني
بدل الفينول اخلماسي الكلور (وفينات الصوديوم اخلماسية الكلور) ،ومها زرنيخات النحاس الكروماتية
والكريوسوت ،وذلك بسبب موجزات بياناهتما البيئية والصحية.
قدم البدائل غري الكيميائية لألخشاب املعاجلة بالفينول اخلماسي الكلور (مثل الصلب ،واخلرسانة،
 - 2وت ِّ
ومركب األلياف الزجاجية ،أو املعاجلة احلرارية لألخشاب) خيارات ممكنة ،مع احتمال أن يكون هلا مدى عمري
أطول يف ظروف معينة ،مع اخنفاض تكاليف صيانتها ،ومقاومتها لآلفات/احلريق ،ومتتعها مبواصفات موحدة
(مع مالحظة أن اخلشب هو منتج طبيعي) .ولكن التكاليف األولية لتصنيعها وتركيبها أعلى بكثري من اخلشب
املعاجل ،وتتوفر حتليالت خمتلفة لدورة املادة تدل على أن التكاليف املتكبدة على مدى العمر وموجز البيانات
البيئية ميكن أن يكونا إما أفضل أو أسوأ من اخلشب املعاجل ،مع عدم وجود قرار واضح يف هذا الشأن .ويف
بعض أجزاء الواليات املتحدة األمريكية ،أشارت بعض شركات املرافق إىل أهنا بدأت يف استخدام وإدماج أعمدة
الكهرباء املصنوعة من الصلب واليت هي أخف من اخلشب (مما يعين اخنفاض تكاليف الشحن) كما توفر املتانة
والقوة .ولكن الرأي املعارض يسلط الضوء على املوصلية الزائدة هلياكل الصلب واحتياجها للحماية ضد تآكل
السطح (عادة عن طريق اجللفنة).
 - 8وخلص موجز املخاطر إىل أنه من املرجح أن يؤدي الفينول اخلماسي الكلور واملركبات املرتبطة به إىل
آثار سلبية كبرية على صحة اإلنسان وعلى البيئة .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن تصنيع واستخدام األخشاب املعاجلة
بالفينول اخلماسي الكلور يشكل مصدرا للديوكسينات والفيورانات .لذا ،فإن تنفيذ املزيد من تدابري الرقابة
سيحد من املخاطر احملتملة من تعرض اإلنسان والبيئة للفينول اخلماسي الكلور واألنيسول اخلماسي الكلور.
وباإلضافة إىل ذلك فإنه سيؤدى إىل خفض التعرض احملتمل ملركبات الديوكسني والفيوران املوجودة كشوائب من
األخشاب املعاجلة بالفينول اخلماسي الكلور اليت ال تزال يف اخلدمة ،واليت ال يشملها إدراج الديوكسينات يف
امللحق جيم ).(UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.3
 - 9ومن حيث فوائد تقليل التعرض للفينول اخلماسي الكلور ،فإن احلظر سيكون أكثر فعالية وسيقلل من
إطالقات الفينول اخلماسي الكلور يف البيئة ويقضي عليها يف هناية املطاف ،مما يسهم يف حدوث ختفيضات يف
األنيسول اخلماسي الكلور .وقد يؤدي احلظر إىل استبدال الفينول اخلماسي الكلور بالبدائل املتاحة يف
استخدامات مثل أعمدة الكهرباء واألذرعة املستعرضة (واليت تعتربها كندا بالغة األمهية) .ولكن ،يف الوقت
احلاضر ،فإن بعض البدائل تطرح قضايا متعلقة باجلدوى الفنية (على سبيل املثال ،القضايا املرتبطة بظروف
املناخ) ويبدو أنه مل حيدث أي توافق يف اآلراء بشأن إمكانية احلصول على فائدة صحية/بيئية صافية من
استخدام بدائل خمتلفة للفينول اخلماسي الكلور يف بعض التطبيقات .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن البدائل تؤدي
أيضا إىل إطالق مواد ضارة أخرى (مثل اهليدروكربونات العطرية املتعددة احللقات ،واملعادن الثقيلة) واليت قد
تتطلب وضع اسرتاتيجيات إدارية .وقد يؤدي إصدار إعفاء حمدد باالستخدام يف احلفاظ على األخشاب
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الصناعية إىل التغلب على هذه املخاوف .وميكن أن يكون هذا اإلعفاء حمدد الوقت ،كما ميكن أن يكون
مرتبطا مبتطلبات للسيطرة على اإلطالقات واالنبعاثات طوال دورة املادة ،فضال عن متطلبات إلدارة املخزونات
والنفايات احملتوية على الفينول اخلماسي الكلور.
 - 23وعموما ،فإن تدبري الرقابة املقرتح هو أنه ينبغي إدراج الفينول اخلماسي الكلور يف أحد املرفق ألف
لالتفاقية ،وسيكون ذلك متسقا مع خواص امللوثات العضوية الثابتة اليت متتلكها هذه املادة املنتجة عن عمد
واملركبات ذات الصلة هبا ،وسري ِسل إشارة واضحة مفادها أن التخلص التدرجيي من إنتاج واستخدام الفينول
اخلماسي الكلور هو أمر مرغوب فيه يف احلاالت اليت يوفر فيها فائدة إمجالية صافية.

 - 1مقدمة

 - 22قدمت اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها بتاريخ  22أيار/مايو  7322اقرتاحا بإدراج الفينول
اخلماسي الكلور وأمالحه وإسرتاته يف املرفق ألف ،و/أو باء ،و/أو جيم لالتفاقية (،)UNEP/POPS/POPRC.7/4
وقد نظرت جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة يف هذا االقرتاح يف اجتماعها السابع الذي عقد يف تشرين
األول/أكتوبر  .7322وأرجأت اللجنة نظرها يف أمر الفينول اخلماسي الكلور وأمالحه وإسرتاته ،وهي (فينات
الصوديوم اخلماسية الكلور ) ،(Na-PCPولورات الفينيل اخلماسي الكلور ) )(PCP-Lالجتماعها الثامن الذي
عقد يف عام )UNEP/POPS/POPRC.7/19( 7327؛ إىل حني تلقي معلومات إضافية بشأن حتول الفينول
اخلماسي الكلور إىل أنيسول مخاسي الكلور .)UNEP/POPS/POPRC.8/INF/7) ،وقررت اللجنة يف اجتماعها
الثامن أنه يف حني أن جزئ الفينول اخلماسي الكلور نفسه ال يستويف مجيع معايري الفرز احملددة يف املرفق دال،
إال أن الفينول اخلماسي الكلور وأمالحه وأسرتاته تستويف معايري الفرز احملددة يف املرفق دال ،آخذة يف االعتبار
ِ
ناتجه التج جحويل ،األنيسول اخلماسي الكلور (املقرر ل.ا.م .)4/8 -

 1-1الهوية الكيميائية للفينول الخماسي الكلور وأمالحه وإستراته

 - 27الفينول اخلماسي الكلور ) (PCPهو مركب عضوي كلوري ،وقد أ ِ
دخل ألول مرة يف االستخدام كمادة
حافظة لألخشاب يف ثالثينيات القرن املاضي .ومنذ إدخاله يف االستخدام ،فقد كانت له العديد من التطبيقات
األخرى (مثال ،كمبيد حيوي ،ومبيد آفات ،ومبيد فطري ،ومطهر ،وعامل لتعرية األشجار ،وعامل مضاد للتبقع
يف األخشاب ،وعامل مضاد للميكروبات) .وقد استخدم أيضا يف إنتاج اإلسرت ،لورات الفينيل اخلماسي الكلور
) ،(PCP-Lالذي يستخدم يف املنسوجات .أما امللح ،فينات الصوديوم اخلماسية الكلور ( ،)Na-PCPفقد
استخدم ألغراض مماثلة لتلك اليت يستخدم فيها الفينول اخلماسي الكلور ،ويتحلل هذا امللح بسهولة إىل الفينول
اخلماسي الكلور .إن السمية البيئية واملصري البيئي ومنط سلوك الفينول اخلماسي الكلور وفينات الصوديوم
اخلماسية الكلور ،ولورات الفينيل اخلماسي الكلور ،متشاهبة متاما .وينتجج الفينول اخلماسي الكلور عن طريق
تفاعل الكلور مع الفينول عند درجات حرارة عالية يف وجود مادة حافزة .وتنتجج امللوثات املكلورة اليت تشمل
البنزين السداسي الكلور والبنزين اخلماسي الكلور والديوكسينات والفيورانات أثناء عملية التصنيع .وباإلضافة إىل
ذلك ،فإن الديوكسينات والفيورانات اليت تتشكل أثناء عملية التصنيع ميكن أن تنطلق أثناء استخدام اخلشب
املعاجل بالفينول اخلماسي الكلور أو التخلص منه .كما أن الديوكسينات والفيورانات هي أيضا نواتج عرضية
حلرق األخشاب (املعاجلة أو غري املعاجلة) .وهذه املركبات مسيِّة بشكل متأصل ،عالوة على ثباهتا البيئي كما أن
وجودها يزيد من املخاطر اإليكولوجية واملتعلقة بصحة البشر املصاحبة الستخدام الفينول اخلماسي الكلور .ومبا
أن الديوكسينات النامجة عن اإلنتاج الكيميائي ملركبات الكلوروفينول مدرجة بالفعل ضمن املرفق جيم التفاقية
استكهومل ،لذا ينبغي أن تكون لدى األطراف تدابري نافذة ملراقبة هذه املواد .وقد مت إيراد تدابري التقليص اليت
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اختذهتا البلدان يف موجز بيان املخاطر بالفرع ( 0اعتبارات أخرى ،الفقرة  .)260وينبغي أن تكون هذه التدابري
متسقة مع نص االتفاقية يف كل من املرفق جيم واملادة  .5ولكن وجود الديوكسينات كشوائب يف الفينول
اخلماسي الكلور املنتج تاريا (املرفقان ألف وباء) ال يدخل ضمن إدراج الديوكسينات يف املرفق جيم
).(UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.3
 - 20وال يستخدم األنيسول اخلماسي الكلور ) (PCAكمادة كيميائية تارية أو كمبيد لآلفات ،وال يتم
إطالقه عمدا وبشكل مباشر يف البيئة .واألنيسول اخلماسي الكلور هو مستقلب ميكن أن يتشكل يف الرتبة ويف
الرواسب نتيجة للتحلل األحيائي للفينول اخلماسي الكلور عن طريق كائنات جمهرية معينة يف ظل ظروف هوائية.
 - 24وهناك عدة مصادر للفينول اخلماسي الكلور يف البيئة ،مبا يف ذلك إطالق الفينول اخلماسي الكلور
أثناء إنتاجه واستخدامه وكذلك من املواقع امللوثة باستخدامه يف السابق .ومن املمكن أيضا أن يكون الفينول
اخلماسي الكلور ،وبالتايل األنيسول اخلماسي الكلور ،ناتا حتوليا ومستقلبا للمركبات العضوية الكلورية األخرى
مثل البنزين السداسي الكلور ،والليندان ،والكوينتوزين ( .)PCNBومل يتم حتديد مدى توافر هذه املصادر احملتملة
للفينول اخلماسي الكلور/األنيسول اخلماسي الكلور يف البيئة بالطرق الكمية .إن إنتاج الفينول اخلماسي الكلور
واستخدامه الالحق هو املد جخل الوحيد للتلويث اجلديد للبيئة العاملية بالفينول اخلماسي الكلور/األنيسول
اخلماسي الكلور ،خبالف الكوينتوزين ،كما أنه مصدر للديوكسينات والفيورانات.
 - 25وترد املزيد من املعلومات عن اهلوية الكيميائية للفينول اخلماسي الكلور واملركبات ذات الصلة به يف
اجلدول  2أدناه ،وميكن العثور عليها أيضا يف الوثيقة ) ،(UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.3وعنواهنا ’’موجز
خماطر بشأن :الفينول اخلماسي الكلور وأمالحه وأسرتاته‘‘ ،وكذلك يف املعلومات التكميلية الواردة يف الوثيقة
املكملة هلا ( .)UNEP/POPS/POPRC.9/INF/7كما ميكن التعرف على املعلومات املتعلقة باإلطالقات يف هاتني
الوثيقتني أيضا.
الجدول  -1معلومات تتعلق بالهوية الكيميائية للفينول الخماسي الكلور والمركبات ذات الصلة به
الفينول اخلماسي الكلور
االسم الكيميائي
واالختصار

 6،5،4،0،7الفينول اخلماسي
الكلور )(PCP

رقم التسجيل يف
سجل دائرة
املستخلصات
الكيميائية

5-86 -82

الصيغة اجلزيئية

C6HCl5O and C6Cl5OH

الكتلة اجلزيئية

 766.04جرام/مول

فينات الصوديوم اخلماسية الكلور

لورات الفينيل اخلماسي الكلور

األنيسول اخلماسي
الكلور

Na-PCP

PCP-L

PCA

و9-94 -0227 -72205
7-57-202
( 4-64كأحادي اهليدرات)

C6Cl5ONa and

C18H23Cl5O2

4-72-2875

C7H3Cl5O

C6Cl5ONa x H2O

(كأحادي اهليدرات)
 788.07جرام/مول

 448.64جرام/مول

 783.067جرام/مول
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الصيغ الرتكيبية
لإليزومرات وناتج
التحويل الرئيسي

 2-1استنتاجات لجنة االستعراض بشأن معلومات المرفق هاء
 - 26أجرت جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة وقيمت موجزا ملخاطر الفينول اخلماسي الكلور وأمالحه
وإسرتاته وفقا للمرفق هاء من االتفاقية ،ويشمل ذلك النظر يف ناته التحويل ،األنيسول اخلماسي الكلور
( ،)UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.3وخلصت إىل أنه من املرجح أن يؤدي الفينول اخلماسي الكلور وأمالحه
وإسرتاته ،نتيجة النتقاهلا البعيد املدى يف البيئة ،إىل آثار ضارة كبرية على صحة البشر والبيئة ،مما يربر اختاذ
إجراء عاملي بشأهنا (املقرر ل.ا.م .)0/9

 3-1مصادر البيانات
 1-3-1عرض عام للبيانات المقدمة من األطراف والمراقبين
 - 22يستند تقييم إدارة املخاطر هذا يف املقام األول على املعلومات اليت قدمتها األطراف يف االتفاقية
واملراقبون .وقد قدمت البيانات املتعلقة باملرفق واو من األطراف التالية :األرجنتني؛ وأملانيا؛ وبلغاريا؛ ورومانيا؛
وسري النكا؛ والسويد؛ وصربيا؛ والصني؛ وكرواتيا؛ وكندا؛ واملغرب؛ ونيبال؛ وهولندا؛ ومن املراقبني التاليني:
منظمة العمل اجملتمعي بأالسكا املعنية باملواد السامة باالشرتاك مع الشبكة الدولية للقضاء على امللوثات العضوية
الثابتة ،باإلضافة إىل مسامهات من منظمة ما وراء املبيدات (منظمة العمل اجملتمعي بأالسكا املعنية باملواد
السامة/الشبكة الدولية للقضاء على امللوثات العضوية الثابتة) ،والواليات املتحدة األمريكية؛ واجمللس الكيميائي
اهلندي؛ وفرقة العمل املعنية بالفينول اخلماسي الكلور مع فريق إدارة املعارف  -بيموث ( فرقة العمل املعنية
بالفينول اخلماسي الكلور -فريق إدارة املعارف ( )7324وهي مسجل الفينول اخلماسي الكلور بالواليات
املتحدة األمريكية وكندا) ،ورابطة احملافظة على األخشاب يف كندا.
 - 28واستخدمت يف هذا التقرير أيضا املعلومات الواردة يف استكشاف خيارات اإلدارة فيما يتعلق بالفينول
اخلماسي الكلور اليت أعدت لالجتماع الثامن لفرقة العمل املعنية بامللوثات العضوية الثابتة التابعة للجنة األمم
املتحدة االقتصادية ألوروبا واتفاقية التلوث اجلوي البعيد املدى عرب احلدود (مونرتيال 73-28 ،أيار/مايو
( )7323اللجنة االقتصادية ألوروبا .)7323 ،وترد مصادر املعلومات األخرى يف الفرع ’’مراجع أخرى‘‘ من
هذه الوثيقة.

 2-3-1معلومات بشأن تقارير اإلدارة الوطنية والدولية
 - 29أصدرت كندا يف عام  7322قرارا بإعادة التقييم بشأن املواد احلافظة لألخشاب املتينة )،(HDWPs
كما أصدرت يف عام  7320خطة إلدارة خماطر ) (RMPاملواد احلافظة لألخشاب املتينة تضمنت الفينول
اخلماسي الكلور ( .)7320 ،PMRAويف الواليات املتحدة ،وكجزء من قرار أهلية إعادة التسجيل للفينول
اخلماسي الكلور ،و ِضعت تدابري إدارة املخاطر يف االعتبار كجزء من إعادة التقييم لالستخدام املستمر للفينول
اخلماسي الكلور ( 2008،USEPAأ).
8

UNEP/POPS/POPRC.10/10/Add.1

 4-1حالة المادة في إطار االتفاقيات الدولية
 - 73خيضع الفينول اخلماسي الكلور وأمالحه وإسرتاته لعدد من االتفاقيات واللوائح وخطط العمل:
اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات
(أ)
آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية؛
(ب) قائمة اتفاقية محاية البيئة البحرية يف مشال شرق احمليط األطلسي
الكيميائية اليت تتطلب إجراءات على سبيل األولوية )2998( -؛
(ج)

()OSPAR

بشأن املواد

املرفق  2ألف (قائمة املواد اخلطرة ذات األولوية) يف مؤمتر حبر الشمال الثالث؛

(د) وإضافة إىل ذلك ،رشِّح الفينول اخلماسي الكلور إلدراجه يف املرفق األول لربوتوكول اتفاقية
عام  2929للتلوث اجلوي البعيد املدى عرب احلدود املتعلق بامللوثات العضوية الثابتة الصادر عن جلنة األمم
املتحدة االقتصادية ألوروبا.

 9-1أي إجراءات للرقابة تم اتخاذها على الصعيدين الوطني أو اإلقليمي
 - 72مت وصف إجراءات رقابية وطنية أو إقليمية حمددة يف املرفق واو من قبل العديد من األطراف ومت ذكرها
أيضا يف بيان املخاطر واملعلومات الداعمة له ()UNEP/POPS/POPRC.9/INF/7؛ الفرع  7.5وامللحق اخلامس).
 - 77وبالنسبة جلميع الدول األعضاء يف االحتاد األورويب فقد وضعت قيود على استخدام الفينول اخلماسي
الكلور يف عام  2992مبوجب توجيه اجمللس ذي الرقم  91/173/EECوأهنيت رمسيا مجيع االستخدامات ،مبا يف
ذلك احلفاظ على األخشاب ،يف هناية عام ( 7338عمال بتوجيه املفوضية ذي الرقم  .)1999/51/ECووفقا
للمرفق السابع عشر لالئحة األوروبية (املفوضية األوروبية)  7336/2932املعين بتسجيل املواد الكيميائية
وتقييمها والتصريح هبا وتقييدها ( ،)REACHفإنه ال جيوز طرح الفينول اخلماسي الكلور وأمالحه وإسرتاته يف
السوق ،أو استخدامها كمادة ؛ أو كمكون يف مواد أخرى ،أو يف مزائج ،يف تركيز يساوي أو يزيد عن  3.2يف
املائة وزنا .وباإلضافة إىل ذلك ،فقد استبِعد الفينول اخلماسي الكلور من املرفق األول لتوجيه اجمللس
 91/414/EECاملتعلق بطرح منتجات محاية النباتات يف األسواق ،وبالتايل فقد كان من الالزم سحب الرتاخيص
الصادرة ملثل هذه املنتجات احملتوية على الفينول اخلماسي الكلور من االحتاد األورويب حبلول  75متوز/يوليه
( 7330الئحة املفوضية (املفوضية األوروبية) رقم  .)733/7326عالوة على ذلك ،فإنه مل يتم إدراج الفينول
اخلماسي الكلور يف املرفق طاء أو املرفق طاء ألف للتوجيه  98/8/ECاملتعلق بطرح منتجات مبيدات اآلفات
األحيائية يف السوق.
 - 70كما أن توجيه االحتاد األورويب  2010/75/EUبشأن االنبعاثات الصناعية يغطي االنبعاثات ونواتج
التصريف الصادرة من املنشآت اليت تقوم مبعاجلة املواد احملتوية على الفينول اخلماسي الكلور ،مبا يف ذلك حرق
النفايات.
 - 74ويفرض التشريع املنسق لالحتاد األورويب قيودا على استخدام الفينول اخلماسي الكلور كمادة أو يف
مزائج ،ولكن بعض البلدان األوروبية  -وهي النرويج والدمنارك وأملانيا وهولندا والنمسا  -قامت بتنفيذ قيود
إضافية على استرياد وتسويق املنتجات االستهالكية اليت حتتوي على الفينول اخلماسي الكلور .وعليه ،فال جيوز
طرح السلع االستهالكية املعاجلة بالفينول اخلماسي الكلور يف السوق يف هذه البلدان إذا كانت تلك السلع
9
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حتتوي على أكثر من  5ملغم/كغم من الفينول اخلماسي الكلور وأمالحه واسرتاته (هولندا  ،7327النرويج
 ،7323وجلنة محاية البيئة البحرية لشمال شرق احمليط األطلسي .)7334
 - 75ومن غري املمكن يف صربيا ،طرح الفينول اخلماسي الكلور يف األسواق وفقا لكتاب القواعد املتعلقة
حبظر وتقييد إنتاج املواد الكيميائية وطرحها يف األسواق واستخدامها ،وتنسجم هذه القواعد مع الئحة املفوضية
األوروبية رقم ( .7336/2932صربيا .)7324
 - 76ومل يتم تسجيل الفينول اخلماسي الكلور كمبيد لآلفات يف املغرب ومن غري املسموح به استرياده وفقا
للقانون رقم  95-47بشأن اإلشراف على تارة املبيدات الزراعية وإدارهتا ( 72كانون الثاين/يناير )2992
(املغرب .)7324
 - 72ويف سري النكا مت حظر مجيع استخدامات الفينول اخلماسي الكلور منذ عام  2994حيث نشر
بتاريخ  79متوز/يوليه  7332إعالن رمسي يف اجلريدة احلكومية برقم  74-2293حلظر مبيدات آفات معينة
تشمل الفينول اخلماسي الكلور (سري النكا .)7324
 - 78ويف عدد من البلدان األخرى ،مثل وسويسرا ونيوزيلندا ،فأما أنه ال توجد استخدامات للفينول
اخلماسي الكلور أو أنه حمظور .ويف إندونيسيا حظرت االستخدامات الزراعية .وللحصول على قائمة شاملة
للبلدان اليت تفرض قيودا مشددة على الفينول اخلماسي الكلور ،أو حتظر استخدامه ،يرجى النظر يف امللحق
اخلامس بالوثيقة .UNEP/POPS/POPRC.9/INF/7
 - 79ويستخدم الفينول اخلماسي الكلور يف كندا فقط كمادة حافظة لألخشاب املتينة ،ويف املقام األول
ملعاجلة أعمدة الكهرباء واألذرعة املستعرضة ،مع استخدامه ألغراض أخرى يف أخشاب التشييد اخللوي .ولكي
تستخدم منتجات الفينول اخلماسي الكلور يف كندا فيجب ،مبوجب قانون منتجات مكافحة اآلفات )،(PCPA
تسجيلها يف وكالة تنظيم مكافحة اآلفات ) (PMRAالتابعة لوزارة الصحة يف كندا .وجيب أيضا تسجيل مصادر
تصنيع/توريد منتجات الفينول اخلماسي الكلور .وقد نشرت وكالة تنظيم مكافحة اآلفات التابعة لوزارة الصحة
الكندية قرارا بشأن إعادة تقييم املواد احلافظة لألخشاب املتينة ) (HDWPsبتاريخ  77حزيران/يونيه 7322
( )PMRA 2011مما منح الفينول اخلماسي الكلور استمرارية التسجيل رهنا مبراعاة شروط اشتملت على إضافة
تدابري جديدة للحد من املخاطر على بطاقات وسم املنتجات .وباإلضافة إىل ذلك ،وكشرط للتسجيل ،يطلب
من مرافق املعاجلة اليت تستخدم الفينول اخلماسي الكلور أن تكون متوافقة مع الوثيقة ’’توصيات بشأن تصميم
وتشغيل مرافق احلفاظ على األخشاب  -وثيقة توصيات فنية ) ‘‘(TRDاليت نشرهتا وزارة البيئة الكندية يف عام
 7334واليت مت حتديثها مؤخرا يف كانون األول/ديسمرب  .7320وللمزيد من خفض التعرض البيئي احملتمل،
قامت وكالة تنظيم مكافحة اآلفات التابعة لوزارة الصحة يف كندا بوضع خطة إلدارة خماطر الفينول اخلماسي
الكلور واملواد األخرى احلافظة لألخشـاب يف عـام  .(PMRA 2013) 7320وتوفر وزارة البيئة الكندية أيضا
إرشادات للتخلص من األخشاب املعاجلة غري الصاحلة لالستعمال ونفايات األخشاب املعاجلة وفقا لـ’’ الوثيقة
التوجيهية ملستخدمي اخلشب الصناعي املعاجل‘‘ (.)Environment Canada, 2004a
 - 03ويصنف الفينول اخلماسي الكلور يف الواليات املتحدة األمريكية حاليا كمنتج مقيد االستخدام عند
استخدامه كمادة حافظة لألخشاب املتينة ،وهو يستخدم يف الغالب ملعاجلة أعمدة الكهرباء واألذرعة
املستعرضة .وال تصبح استخدامات الفينول اخلماسي الكلور كمادة حافظة لألخشاب مؤهلة إلعادة
التسجيل إال عند تنفيذ املسجلني للشروط واملتطلبات احملددة يف قرار األهلية إلعادة التسجيل للفينول اخلماسي
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الكلور الذي اعتمدته وكالة محاية البيئة يف أيلول/سبتمرب  .)USEPA 2008a( 7338ومن املطلوب تنفيذ تدابري
إدارة املخاطر يف موعد أقصاه  02كانون األول/ديسمرب  .]USEPA 2008a[ 7320وينظم التخلص من
الفينول اخلماسي الكلور واملواد امللوثة بالفينول اخلماسي الكلور يف الواليات املتحدة مبوجب قانون حف املوارد
واسرتجاعها على أن املادة املعنية مدرجة يف القائمة واو ( )F021أو مدرجة يف القائمة دال ( )D037من قوائم
النفايات اخلطرة (الواليات املتحدة.)7324 ،
 - 02ووفقا ملوجز املخاطر ،فإنه ال يتم إنتاج أو استخدام الفينول اخلماسي الكلور يف الصني .وتستخدم
فينات الصوديوم اخلماسية الكلور حلف األخشاب بغرض تشييد السكك احلديدية ،ولكنه مل يعد هناك املزيد
من االستخدام هلذا التطبيق اآلن بسبب حتديث مواد البناء .وكانت فينات الصوديوم اخلماسية الكلور تستخدم
كمبيد للرخويات ،ولكن مت حظر هذا التطبيق كما ألغي تسجيله.
 - 07وقام أصحاب املصلحة اآلخرين ،مبا يف ذلك املنظمات الصناعية واملستخدمني الرئيسيني للخشب
الـمعا ججل بوضع املبادئ التوجيهية وأفضل املمارسات اإلدارية للحد من املشاكل الصحية والبيئية أثناء تصنيع
واستخدام اخلشب الـمعا ججل (.)Cooper and Radivojevic, 2012

 - 2معلومات موجزة وثيقة الصلة بتقييم إدارة المخاطر
 - 00من الناحية التارخيية ،ووفقا ملوجز بيانات السجل الدويل للمواد الكيميائية احملتملة السمية (،)2980
كان جيري إنتاج  93 333طن سنويا من الفينول اخلماسي الكلور على الصعيد العاملي .وقدرت وحدة
االستخبارات جبريدة اإلكونوميست ( )2982أن حجم اإلنتاج العاملي يف حدود  63 333 – 53 333طن
سنويا ،استنادا إىل إنتاج أمريكا الشمالية واجلماعة األوروبية ( .)UNEP/POPRC.7/INF/5وحبلول التسعينيات،
توقف االستخدام الواسع النطاق يف معظم البلدان ،ويف الوقت احلايل فإنه حمظور يف عدد من البلدان
).(UNEP/POPS/POPRC.9/INF/7
 - 04يتم حاليا إنتاج الفينول اخلماسي الكلور وامالحه وإسرتاته يف املكسيك واهلند ويتم تركيبه يف الواليات
املتحدة األمريكية .وتبني شركة  KMGللكيماويات ( )7324بأهنا املنتج الوحيد للفينول اخلماسي الكلور
املستخدم يف معاجلة األخشاب يف العامل (حتت االسم التجاري ’’بنتا‘‘) ،ومتتلك الشركة مرفقا لإلنتاج يف
ماتاموروس باملكسيك ومرفقا للرتكيب يف توسكالوسا ،بأالباما ،يف الواليات املتحدة األمريكية ،حيث تقوم
برتكيب كتل الفينول اخلماسي الكلور الصلبة املنتجة يف املكسيك يف شكل مركز سائل .ومل تقم الشركة أبدا
بإنتاج إسرتات لورات الفينيل اخلماسي الكلور ،كما توقفت عن إنتاج فينات الصوديوم اخلماسية الكلور يف عام
( 7336اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم املتحدة .)7323 ،وتفيد التقارير بأن مرفق شركة كيه ام جيه
بريموث ) ،(KMG Bernuthيف الواليات املتحدة األمريكية قام برتكيب  2 752طنا من الفينول اخلماسي الكلور
(يف شكل مركز سائل) يف عام  ،7339مت تسويقها ألغراض احلفاظ على األخشاب يف الواليات املتحدة
األمريكية ،وكندا ،واملكسيك (اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم املتحدة .)7323 ،ومل توفر الشركة أية
معلومات عن كميات الفينول اخلماسي الكلور الصلب اليت يتم إنتاجها يف املكسيك وشحنها إىل الواليات
املتحدة األمريكية من أجل تركيب املادة .ولكن احلكومة املكسيكية أفادت مبستوى إنتاج مماثل لعام 7339
( 6 623طن) كما قدمت معلومات عن االسترياد/التصدير .وأبلغت املكسيك بأنه كان يتم تصدير -0 623
 2 040طنا من الفينول اخلماسي الكلور سنويا فيما بني عامي  7332و 7322إىل الواليات املتحدة
األمريكية (حيث يقع مرفق الرتكيب) وكولومبيا وبريو .وأفادت املكسيك أيضا عن استرياد الفينول اخلماسي
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الكلور من الواليات املتحدة األمريكية والصني وأملانيا فيما بني عامي  2992و7322
( .)UNEP/POPS/POPRC.9/INF/7وأفادت الرابطة الصناعية باهلند ،وهي اجمللس الكيميائي اهلندي ،بأن فينات
الصوديوم اخلماسية الكلور تستخدم أيضا يف اهلند بشكل رئيسي كمادة حافظة لألخشاب ،كما تستخدم
للحفاظ على ’’دهانات الديستمرب‘‘ ذات القاعدة املائية أثناء التخزين ،حيث يتم إنتاج  2 833طن سنويا
من فينات الصوديوم اخلماسية الكلور يف والية ماهاراشرتا ويف غرب البنغال باهلند (اجمللس الكيميائي اهلندي،
.)7324
 - 05واستنادا إىل الردود اليت مت احلصول عليها من األطراف واملراقبني ،يبدو أن الفينول اخلماسي الكلور
مسموح به يف الوقت احلايل يف مجيع أحناء العامل ليستخدم ألغراض احلفاظ على األخشاب فقط .وفيما يتعلق
بأمالحه وإسرتاته ،فباإلضافة إىل استخدام فينات الصوديوم اخلماسية الكلور يف اهلند للمحافظة على األخشاب
ومنتجات الطالء أثناء التخزين (اجمللس الكيميائي اهلندي ،)7324 ،أبلغت املكسيك يف ردها على استبيان
املرفق هاء بأن هناك استخدامات مسجلة لفينات الصوديوم اخلماسية الكلور يف احلفاظ على األخشاب ،واملواد
الالصقة ،ودباغة اجللود ،والورق ،واملنسوجات أيضا .ولكن املكسيك أوضحت اآلن بأن احلفاظ على
األخشاب هو االستخدام الوحيد املصرح به يف املكسيك وأهنا مل تعد على علم بأي استخدامات نشطة أخرى
(املكسيك .)7324 ،ومل تذكر أي دولة استخدام لورات الفينيل اخلماسي الكلور (ضمن الدراسة االستقصائية
للمرفق واو).
 - 06ويرتكز استهالك الفينول اخلماسي الكلور ألغراض حف األخشاب الصناعية يف كندا يف معاجلة أعمدة
اخلدمات واألذرع املستعرضة ومواد اإلنشاءات اخلارجية يف املنشآت غري السكنية ويف الواليات املتحدة
األمريكية.
 - 02وتستخدم فينات الصوديوم اخلماسية الكلور يف اهلند فقط ،وبشكل رئيسي ألغراض احلفاظ على
األخشاب ويف ألواح األخشاب/اجلسيمات املشربة .ويف الواليات املتحدة وكندا يسمح فقط باستخدام الفينول
اخلماسي الكلور كمادة حافظة لألخشاب املتينة املعدة لالستخدام الصناعي ،ويف املقام األول ملعاجلة أعمدة
الكهرباء واألذرعة املستعرضة ،وميثل هذا االستخدام أكثر من  93يف املائة من استهالك الفينول اخلماسي
الكلور يف تلك البلدان ،ويتمثل الباقي يف معاجلة األخشاب الستخدامات أخرى (العوارض اخلشبية املغلفة لبناء
اجلسور ،وحواجز الصوت ،وأعمدة التسييج ودعائم ’’فلنكات‘‘ تثبيت قضبان السكك احلديدية) (اللجنة
االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم املتحدة.)7323 ،
 - 08وأفاد الرد الكندي على استبيان املرفق واو بأنه يتم تسجيل الفينول اخلماسي الكلور ملعاجلة األخشاب
املستخدمة يف أعمدة الكهرباء ،واألذرعة املستعرضة ،ومواد التشييد اخللوي ،والركائز ،ودعائم تثبيت قضبان
السكك احلديدية ،على الرغم من اإلشارة إىل أنه مل يتم تركيب دعائم تثبيت قضبان السكك احلديدية املعاجلة
بالفينول اخلماسي الكلور منذ عام ( 2990كندا .)7324 ،ويف أواخر عام  ،2993قام مصنعو منتجات
الفينول اخلماسي الكلور داخل كندا طوعا بسحب البضائع القائمة على الفينول اخلماسي الكلور من جمموعة
من التطبيقات (سواء املنزلية أو الصناعية) (كندا2993 ،؛ جملس الوزراء الكندي املعين بالبيئة .)2992 ،ومع
ما يقرب من  25مليون من األعمدة اخلشبية يف شبكة للتوزيع تغطي ثالثة أرباع مليون كيلومرت ،يتمثل
االستخدام السائد للفينول اخلماسي الكلور يف معاجلة أعمدة الكهرباء اخلشبية واألذرعة املستعرضة .وأبلغت
كندا عن زيادة يف كمية الفينول اخلماسي الكلور املستخدمة ،من  027طنا يف عام  7338إىل  502طنا يف
عام ( 7327كندا .)7324
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 - 09وأفادت وكالة محاية البيئة بالواليات املتحدة األمريكية أنه مت يف عام  7337استخدم ما يرتاوح من
 5 444 - 4 993طنا تقريبا ملعاجلة أعمدة الكهرباء ،وألواح األخشاب املنشورة ،وأخشاب األشجار
املقطوعة .ويف عام  7337مت استرياد  4 380طنا مع إنتاج حملي بلغ  2 825-2 062طنا .ووفقا لتقرير
صادر عن وكالة محاية البيئة األمريكية ( ،)USEPA 2008bفهناك ما يقدر بنحو  205-203مليونا من أعمدة
الكهرباء اخلشبية املعاجلة باملواد احلافظة يف اخلدمة بالواليات املتحدة األمريكية ،وهو ما يعادل أكثر من  93يف
املائة من سوق األعمدة الكهربائية وميثل معدل إحالل قدره من  7إىل  0يف املائة (ما يقرب من  5-0ماليني
عمود) سنويا (الفريق املعين بأنشطة النفايات الصلبة الصادرة عن املرافق العامة .)7335 ،وتظهر البيانات
املتوفرة تباينا يف نسبة األعمدة الكهربائية املعاجلة باستخدام الفينول اخلماسي الكلور .ففي عام  ،2995متت
معاجلة حوايل  45يف املائة من األعمدة بالفينول اخلماسي الكلور ،بينما كان هذا الرقم يف عام  7337يعادل
حوايل  56يف املائة (استنادا إىل البيانات املسجلة امللكية لوكالة محاية البيئة وفلوسكي ( .))7336وتشري وكالة
محاية البيئة بالواليات املتحدة األمريكية ( )2008bإىل أن األعمدة املعاجلة بالفينول اخلماسي الكلور يف عام
 7334متثل حنو  43يف املائة من مجيع األعمدة اليت متت معاجلتها يف تلك السنة ( 0.9مليون عمود).

 1-2تحديد تدابير الرقابة الممكنة
 - 43مت ،بعد استعراض األدبيات املتاحة واملدخالت الواردة من األطراف واملراقبني ،اختيار عدد من تدابري
الرقابة املمكنة .وتأخذ هذه التدابري بعني االعتبار القدرات والظروف املختلفة بني األطراف .ومن اجلدير بالذكر،
على وجه اخلصوص ،أن بعض األطراف قد ختلصت تدرجييا من استخدام الفينول اخلماسي الكلور ،جزئيا أو
كليا ،بينما أفيد يف عدد قليل جدا من البلدان (أطراف ومراقبون) بوجود استخدام ضيق لكنه مهم ،للفينول
اخلماسي الكلور ،وهو استخدامه كمادة حافظة لألخشاب ،وذلك بصفة أساسية ألعمدة الكهرباء واألذرعة
املستعرضة .وحيظى االستخدام املستمر القائم على الضوابط التنظيمية داخل هذه البلدان (كندا والواليات
املتحدة األمريكية على وجه اخلصوص) بالدعم يف القرارات التنظيمية األخرية.
 - 42وجيري النظر يف عدد من خيارات تدابري الرقابة املمكنة هبدف محاية صحة اإلنسان والبيئة من التعرض
للفينول اخلماسي الكلور .وميكن أن توفر هذه التدابري درجات متفاوتة من ضمان السيطرة على التعرض
املستقبلي فيما يتعلق باإلطالقات الصادرة عن تصنيع الفينول اخلماسي الكلور وعن دورة حياة استخدامه كمادة
حافظة لألخشاب ،وحتديدا تلك الصادرة:
(أ)

من إنتاج الفينول اخلماسي الكلور؛

(ب) من مرافق معاجلة األخشاب ،مبا يف ذلك أثناء عملية املعاجلة؛ ونقل اخلشب املعاجل من
صهاريج الغمر بغرض التجفيف؛ وأثناء عملية التجفيف؛ ومن عمليات االرتشاح ومن التخزين اخلارجي
لألخشاب املعاجلة؛ وعن طريق التبخر من املنتجات اخلشبية املعاجلة؛ ومن النفايات اخلشبية مبا يف ذلك
النفايات النامجة عن نشر وتهيز األخشاب املعاجلة؛ وكنفايات صلبة متواجدة يف قاع صهريج الغمر أو أسطوانة
املعاجلة؛
(ج) أثناء تركيب اخلشب املعاجل (مبا يف ذلك نشر األخشاب وتثقيبها وإدارة خملفات نفايات
األخشاب)؛
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احلديدية؛

(د)

أثناء فرتة اخلدمة النشطة ملنتجات ،مثل أعمدة الكهرباء ودعائم تثبيت قضبان السكك

(ه) أثناء االستعمال يف استخدامات ثانوية مثل االستخدام املنزيل يف احلدائق (على الرغم من أن
نطاق هذا االستخدام غري معروف وهو حمظور يف كندا)؛
(و)

خالل مرحلة النفايات ،إما عند طمرها أو حرقها؛ و

(ز)

من املواقع امللوثة ،حيث ميكن أن يستمر تواجد الفينول اخلماسي الكلور لسنوات عديدة.

 - 47ويرجى مالحظة أن تصنيع الفينول اخلماسي الكلور يؤدي إىل إنتاج امللوثات مبا يف ذلك البنزين
السداسي الكلور ) ،(HCBوالبنزين اخلماسي الكلور ) ،(PeCBوالديوكسينات والفيورانات ،وهي مدرجة بالفعل يف

املعا ججلة .وحبسب
االتفاقية .ويتم إطالق الديوكسينات والفيورانات اليت تشكلت أثناء عملية التصنيع من املواد ج
اإلفادات الواردة فإن تدابري الرقابة اليت أدخلت يف كندا والواليات املتحدة األمريكية وأوروبا أدت إىل ختفيضات
يف تركيزات الديوكسينات والفيورانات كشوائب يف الفينول اخلماسي الكلور ،على النحو املبني يف موجز املخاطر
(الفقرة  .)260وقدمت كندا معلومات تفصيلية عن تدابري الرقابة املطبقة إلدارة إطالقات الديوكسني من الفينول
اخلماسي الكلور وبدائله غري الكيميائية.(UNEP/POPS/POPRC.10/INF/19) .
 - 40وكما هو مبني أعاله (الفقرة  ،)05فمن املفهوم أن االستخدامات يف أغراض أخرى غري معاجلة
األخشاب ،اليت مت حتديدها يف موجز املخاطر ،مل تعد نشطة .وعليه ،فلن تكون إلدراج الفينول اخلماسي
الكلور يف إطار االتفاقية أية آثار سلبية (أو إجيابية) على هذه االستخدامات ،وبالتايل فال حاجة الستثناء تلك
االستخدامات .لذا ،فإن الرتكيز يف ما تبقى من املناقشة سينصب على استخدام الفينول اخلماسي الكلور
كمادة حافظة لألخشاب فقط.
 - 44وسيؤدي حظر إنتاج واستخدام واسترياد وتصدير الفينول اخلماسي الكلور (إدراجه يف امللحق ألف)
إىل استبعاد أي مدخالت جديدة هلذه املادة يف دورة حياة املنتجات ،وسيخفض من اإلطالقات إىل البيئة من
هذه املصادر ويقضي عليها يف هناية املطاف .وسيتطلب احلظر استخدام مواد كيميائية بديلة حلف األخشاب،
أو مواد بديلة الستخدامها يف تطبيقات مثل أعمدة الكهرباء واألذرعة املستعرضة ،فضال عن دعائم تثبيت
قضبان السكك احلديدية واألخشاب املستخدمة للبناء اخللوي .وسيتناول أيضا التعرض عن طريق
االستخدامات األخرى للفينول اخلماسي الكلور (لعدم توفر معلومات عن نطاق االستخدامات احلالية األخرى،
لذا مل يتم النظر فيها بأي قدر من التفصيل) .وقد يكون من املناسب أيضا النظر يف حظر تسويق األشياء
املوجودة املعاجلة بالفينول اخلماسي الكلور (على سبيل املثال وضعت هولندا قيودا على السلع اليت حتتوي على
أكثر من  5ملغم/كلغم) (هولندا.)7324 ،
 - 45وميكن تنفيذ قيود على االستخدام بعدد من الطرق .ويتمثل أحد اخليارات يف قصر استخدام الفينول
اخلماسي الكلور على احلفاظ على اخلشب الصناعي (على أنه االستخدام الوحيد احملدد يف أمريكا الشمالية)،
وهو أمر سيؤدي إىل استبعاد احتمال حدوث إطالقات من استخدامات أخرى مثل معاجلة األخشاب
الستخدامها ألغراض غري صناعية (على سبيل املثال ،لالستخدام املنزيل) ،أو لالستخدام يف دباغة اجللود أو
املنسوجات ،سواء لالستخدامات املعاصرة ،أو عن طريق إعادة االستخدامات التارخيية .لذا يتعني إدراج
األطراف يف سجل االستثناءات احملددة أو األغراض املقبولة .وقد يكون هناك اشرتاط بإعادة النظر يف
االستثناءات احملددة أو األغراض املقبولة واملتطلبات احملددة الوقت لإلبالغ عن التقدم احملرز يف القضاء على
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الفينول اخلماسي الكلور كما هو احلال مع املواد األخرى يف االتفاقية (مثل سلفونات البريفلوروكتان.)PFOS ،
وقد يتمثل اخليار اآلخر يف تقييد االستخدامات املغطاة ،على سبيل املثال االستعمال كمادة حافظة لألخشاب
املستخدمة ألعمدة الكهرباء واألذرعة املستعرضة فقط ولكن ليس لبعض االستخدامات األخرى ،مثل مواد
البناء اخللوي ،أو الدعائم أو الروافد املستعرضة ’’الفلنكات‘‘ لتثبيت قضبان السكك احلديدية (تشري اللجنة
االقتصادية ألوروبا ( ،)7323على سبيل املثال ،إىل أن هناك الكثري من البدائل املتاحة الستخدامات
األخشاب املنشورة واألخشاب (األشجار) املقطوعة خبالف استخدامها يف أعمدة الكهرباء ،وأنه ميكن استبدال
تلك البدائل بسهولة أكرب) .وقد يكون من املناسب إدراج إنتاج الفينول اخلماسي الكلور كاستثناء حمدد أو
غرض مقبول (حبسب امللحق الذي قد يتم إدراج الفينول اخلماسي الكلور فيه) .ويفرتض أنه ميكن إدخال مثل
هذا التقييد عن طريق اإلدراج يف أحد املرفقني [ألف أو باء].
 - 46وميكن أيضا استكمال القيود ،أو استكمال احلظر ،مبتطلبات الختاذ تدابري للسيطرة على االنبعاثات.
وميكن للمتطلبات املتعلقة بالسيطرة على عمليات التصريف واالنبعاثات أن تتخذ أشكاال خمتلفة ،وستكون هذه
املتطلبات ،على النحو األمثل ،مستهدفة يف مجيع مراحل دورة احلياة اليت ميكن أن حتدث فيها االنبعاثات.
وعلى سبيل املثال ،فإن قرار كندا الذي اختذته مؤخرا ( ،)PMRA 2011والذي وجد أن االستخدامات املسجلة
حاليا مقبولة ،يتوقف على تنفيذ تدابري رقابية إضافية ،أبرزها التقيد بوثيقة التوصيات الفنية ( )TRDاملعنية
بالتوصيات املتعلقة بتصميم وتشغيل مرافق احلفاظ على األخشاب ( ،)Environment Canada 2004bوهو أمر
تدعمه التوجيهات الفنية .وتشتمل تلك التوجيهات ،من بني أمور أخرى ،على العديد من املبادئ التوجيهية
املتعلقة بكل مما يلي :منطقة استالم وتفريغ املواد الكيميائية؛ وختزين املواد الكيميائية؛ وخلط املواد الكيميائية؛
ونظم عملية املعاجلة؛ ومناطق تقطري األخشاب؛ ومناطق ختزين األخشاب املعاجلة؛ واملمارسات العامة؛
والصيانة؛ ومعاجلة النفايات/التخلص منها؛ والرصد .وقد نشرت وزارة البيئة الكندية ( Environment Canada
 )2004aأيضا مبادئ توجيهية تتناول املراحل املتأخرة من دورة احلياة ،وتغطي مسائل مثل :حتديد مواقع مرافق
التخزين اجلديدة وإدارة املرافق القائمة؛ الرتكيب واملناولة؛ النظر يف البدائل باملواقع احلساسة؛ وإدارة النفايات
اخلشبية (تشجيع إعادة االستخدام ،وتتبع اخلشب بعد استخدامه ،وذلك باستخدام التسلسل اهلرمي إلدارة
النفايات).
 - 42عالوة على ذلك ،وكجزء من قرار حتديد األهلية إلعادة التسجيل الصادر يف الواليات املتحدة
األمريكية (الواليات املتحدة األمريكية )7324 ،وتقديرات التكلفة لتكنولوجيات ختفيف املخاطر يف منشأة
منوذجية ملعاجلة األخشاب ( ،)USEPA 2008cفقد مت تسليط الضوء على عدد من تدابري الرقابة ،مبا يف ذلك:
تركيب أبواب أوتوماتيكية على اسطوانات املعاجلة لتحل حمل األبواب اليدوية؛ وتركيب قضبان جسر هيدروليكية
لتحل حمل قضبان اجلسر اليدوية؛ وسحب فراغ هنائي بعد االنتهاء من معاجلة األخشاب (للحد من النزف أثناء
العمليات اليت تعقب املعاجلة مثل املناولة والشحن والتخزين واستخدام املنتج) .وستقلل هذه التدابري من
إطالقات الفينول اخلماسي الكلور ولكن لن تقضي عليها متاما.
 - 48وباإلضافة إىل ذلك ،فإن الوسم أو وضع العالمات (املمارس يف كندا والواليات املتحدة) على
األخشاب اجلديدة املعاجلة بالفينول اخلماسي الكلور سيساعد على تسهيل اإلدارة الصحيحة والسليمة بيئيا
للمخزونات والنفايات مع االمتثال التام للمادة  6من االتفاقية .كما أن النواحي العملية لتطبيق الوسم أو وضع
العالمات ستتطلب املزيد من البحث.
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 - 49وينبغي أن تكون قد متت بالفعل معاجلة التوليد غري املقصود للشوائب مثل الديوكسينات والفيورانات
أثناء تصنيع الفينول اخلماسي الكلور من خالل اإلدراج احلايل للديوكسينات والفيورانات يف املرفق جيم
(اإلطالقات غري املقصودة) .وال توجد معلومات حاليا عن تكون الفينول اخلماسي الكلور كشوائب عرضية
ولذلك ال يتوفر أساس إلدراجه يف املرفق جيم.
 - 53إن إدراج مادة ما يف االتفاقية سيجعلها ختضع ألحكام التخزين والنفايات الواردة يف املادة  .6وتتطلب
املادة  6من االتفاقية أن تتم مناولة النفايات واملخزونات بطريقة مأمونة وفعالة وسليمة بيئيا .وتتطلب املادة أيضا
التخلص بطريقة يتم فيها تدمري احملتويات من امللوثات العضوية الثابتة أو حتويلها بصورة دائمة ،أو التخلص منه
بطريقة سليمة بيئيا .وتفرض هذه املادة حظرا على عمليات التخلص اليت تؤدي إىل اسرتجاع مواد امللوثات
العضوية الثابتة ،أو إعادة تدويرها أو إصالحها أو استخدامها املباشر أو البديل إذا كان مستوى تركيزها أعلى
من احملتوى املنخفض للملوثات العضوية الثابتة املشار إليه يف الفقرة ( 2د) ’ ،‘7والذي سيتم حتديده عن طريق
العمل املشرتك مع مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل .وستظل األخشاب املعاجلة بالضغط ،يف هناية حياهتا اخلدمية،
حمتوية على بعض الفينول اخلماسي الكلور ،على الرغم من أن هناك بعض املؤشرات على أن الكمية املتبقية
ستكون منخفضة نسبيا (الواليات املتحدة األمريكية .)7324 ،وسيلزم التخلص من هذه األخشاب وفقا
للمادة  .6ومبا أن احلرق ميكن أن يؤدي إىل اإلنتاج غري املقصود للديوكسينات ،فمن املرجح أن تكون املبادئ
التوجيهية ألفضل التكنولوجيات املتاحة/أفضل املمارسات البيئية وأحكام امللحق جيم من االتفاقية مناسبني
لتشغيل التكنولوجيا املناسبة للقضاء على تلك الكميات املتبقية أو التخلص منها .وال يسمح ،مبوجب املادة 6
(د) ’ ،‘0بإعادة استخدام تلك األخشاب ،يف احلدائق مثال ،إذا كانت حتتوي على الفينول اخلماسي الكلور
برتكيز أعلى من احملتوى املنخفض للملوثات العضوية الثابتة الذي حددته اتفاقية استكهومل.
 - 52وقد تكون التجارة الدولية يف النفايات اخلشبية املعاجلة ،وغريها من النفايات احملتوية على الفينول
اخلماسي الكلور ،كبرية احلجم .فقد صدرت كندا يف عام  ،7327على سبيل املثال ،حوايل  97 333طن من
النفايات املتضمنة للفينول اخلماسي الكلور ،أو احملتوية عليه ،أو امللوثة به (مثل النفايات اخلشبية ،والرتبة
امللوثة) .إال أن هذه الصادرات تتم الستخدامها ألغراض التخلص السليم بيئيا وفقا للوائح الكندية لتصدير
واسترياد النفايات اخلطرة واملواد اخلطرة القابلة إلعادة التدوير واتفاقية بازل (كندا .)7324 ،وبالتايل فإن املادة
 6من االتفاقية مناسبة أيضا يف حالة الفينول اخلماسي الكلور.

 - 57وميكن لألطراف أن تنظر أيضا يف تنفيذ احلدود القصوى للمخلفات يف املياه أو الرتبة أو الرواسب أو
الطعام .وقد وضعت الواليات املتحدة األمريكية معايري متعددة ملياه الشرب ( )USA 2014وحدود للتعرض
املهين ()USEPA, 2000؛ وأدخلت كندا مبادئ توجيهية للفينول اخلماسي الكلور يف مياه الشرب والرتبة
( )Health Canada 2012 and CCME 1997وكذلك للتعرض املهين ()Canada 2014b؛ وتغطي املبادئ التوجيهية
ملياه الشرب الصادرة عن منظمة الصحة العاملية الفينول اخلماسي الكلور ( .)WHO, 2003باإلضافة إىل ذلك،
فقد عاجلت هولندا مساحات واسعة من األراضي امللوثة بالفينول اخلماسي الكلور برتكيزات تزيد عن ’’القيمة
املوجبة للتدخل‘‘ ( .)Netherlands 2014ووفقا للمادة ( 2-6ه) من االتفاقية ،ينبغي لألطراف أن تسعى
لوضع اسرتاتيجيات لتحديد املواقع ومعاجلة املواقع امللوثة بطريقة سليمة بيئيا.
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 2-2كفاءة وفعالية تدابير الرقابة الممكنة في تحقيق أهداف خفض المخاطر

 1-2-2الجدوى التقنية
حظر االستخدام
 - 50مل حتدد معلومات تشري إىل أنه ستكون هناك أي خماوف بشأن اجلدوى التقنية حلظر استخدام الفينول
اخلماسي الكلور يف استعماالت أخرى غري معاجلة األخشاب .واالستخدام الوحيد املتبقي يف أغراض غري معاجلة
األخشاب ،والذي مت حتديده من قِبجل اهلند ،هو استخدام فينات الصوديوم اخلماسية الكلور كمبيد آفات
أحيائي يف دهانات الديستمرب حلماية املنتج أثناء التخزين .والكمية املستخدمة من فينات الصوديوم اخلماسية
الكلور هلذا الغرض غري معروفة ،حيث من املرجح أن تكون معاجلة األخشاب هي االستخدام الرئيسي لفينات
الصوديوم اخلماسية الكلور .وتقوم اهلند بتصنيع واستخدم ما يقرب من  2 833طن من فينات الصوديوم
اخلماسية الكلور سنويا ( .)ICC 2014bومل تتح اهلند تقييمات للبدائل .ولن يتم إجراء املزيد من البحث عن
االستخدامات األخرى خبالف احملافظة على األخشاب ألنه ال تتوافر معلومات بشأن أي استخدام فعلي يف
الوقت احلاضر يف تطبيقات غري االستخدام كمادة حافظة لألخشاب.
 - 54وعلى حنو ما هو مبني يف الفرع  0-7املعين بالبدائل ،فهناك جمموعة واسعة من املواد الكيميائية واملواد
األخرى املستخدمة حاليا كبدائل يف العديد من البلدان اليت تكون فيها قابلة للتطبيق من الناحيتني التقنية
واالقتصادية .ويشري التوافر التجاري الواسع لبدائل الفينول اخلماسي الكلور إىل اجلدوى التقنية يف ظل جمموعة
من الشروط .لذا فقد يكون من املمكن االستمرار يف األنشطة الرئيسية املعنية (مثل نقل خدمات املنافع
العامة) ،على الرغم من أن بعض البدائل من شأنه توفري حل ردئ من الناحية الفنية ،وقد يقدم البعض حلوال
جيدة ،مبا يف ذلك البدائل غري الكيميائية يف ظروف معينة .وال ينبغي ،يف سياق اجلدوى التقنية ،إغفال حقيقة
أن بعض مواد حف األخشاب املختلفة تكون مالئمة ملناخات ومناطق جغرافية معينة ،أكثر من املواد األخرى.
وباملثل فإن بعض املواد احلافظة تالئم أنواعا معينة من األشجار ،فعلى سبيل املثال هناك ما يفيد بأن الفينول
اخلماسي الكلور أكثر مالءمة لألعمدة اخلشبية من بدائل مثل الكريوسوت وزرنيخات النحاس الكروماتية وذلك
ألخشاب الصنوبر اجلنويب وأخشاب تنوب دوغالس (والنوع األخري من األخشاب هو املستخدم على نطاق
أوسع يف األعمدة الكهربائية باألجزاء الغربية من الواليات املتحدة األمريكية) (مبادرة االقتصاد األخضر،
 .)7335وتفيد التقارير أن استخدام بعض البدائل الكيميائية ميكن أن يؤدي إىل تشوهات يف األذرعة
املستعرضة اخلشبية ،مما يؤدي إىل الضغط على األسالك الكهربائية ،وإىل ما يرتبط بذلك من انقطاع يف التيار
الكهربائي يف مثل هذه الظروف (مبادرة االقتصاد األخضر .)7335 ،ويف هذا الصدد فإن استخدام بدائل غري
كيميائية قد يوفر أيضا خيارا قيما كبديل للفينول اخلماسي الكلور .عالوة على ذلك ،فهناك ما يفيد أيضا بأن
األعمدة اخلشبية ميكن أن تسمح مبرونة أكرب يف االستخدام (على سبيل املثال ،مقارنة باألعمدة غري اخلشبية
اليت تتطلب تعديال حتديثيا إذا متت إضافة خطوط جديدة إىل خط ناقل قائم) ( .)USA 2014bعالوة على
ذلك ،فإن استخدام األعمدة اخلشبية واألذرعة املستعرضة يسمح خلدمات املنافع العامة بأن حتصل بسرعة على
بدائل يف غضون مهلة زمنية قصرية يف أعقاب حريق ،أو عواصف ،أو غريها من احلوادث اليت تؤدي إىل احلاجة
إىل استبدال عدد كبري من األعمدة بسرعة .وعلى سبيل املثال قامت شركات معاجلة األخشاب ،يف أعقاب
إعصار ساندي يف الواليات املتحدة األمريكية ،بتزويد خدمات املنافع العامة مبا يقرب من  65 233من
األعمدة اخلشبية و 230 533من األذرعة املستعرضة اخلشبية خالل بضعة أسابيع فقط ( .)Bush 2013وتصمم
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األعمدة الفوالذية لتكون مستوفية للمعايري وميكن تصنيعها بدرجات خمتلفة من املتانة استنادا إىل احلجم
واحتياجات مصمم اخلط .وميكن تصنيع األعمدة الفوالذية لتحل حمل األعمدة اخلشبية يف خط قائم بدون
()2
احلاجة إىل خطوط حمسنة أو جديدة ،يف ظل شروط معينة.
 - 55وتشري منظمة العمل اجملتمعي بأالسكا املعنية باملواد السامة/الشبكة الدولية للقضاء على امللوثات
العضوية الثابتة ) )2014b( )ACAT/IPENإىل أنه يبدو أن هذه املخاوف قد عوجلت بشكل كاف يف كثري من
البلدان اليت ألغت بالفعل استخدام الفينول اخلماسي الكلور يف احلفاظ على األخشاب .كذلك حتولت البلدان
ذات الظروف املناخية املشاهبة لكندا عن استخدام الفينول اخلماسي الكلور إىل استخدام البدائل الكيميائية
األخرى/املواد غري الكيميائية .وتسلط فرقة العمل املعنية بالفينول اخلماسي الكلور ) )2014C( (PCPTFالضوء
على أن استخدام الفينول اخلماسي الكلور كمادة حافظة لألخشاب املتينة لشبكات خدمات املنافع العامة مل
يكن كبريا خارج الواليات املتحدة األمريكية وكندا ،حيث أن بعض الدول اليت حظرت استخدام الفينول
اخلماسي الكلور يف احلفاظ على األخشاب مل تكن تستخدمه يف الواقع إىل حد كبري هلذا الغرض ( Canada and
.)PCPTF 2014c
 - 56ويتمثل أحد مصادر القلق الرئيسية فيما يتعلق باجلدوى التقنية لفرض حظر على االستخدام يف أن
ذلك يتطلب تغيريات كبرية يف الصناعة بالبلدان اليت حيدث فيها استخدام الفينول اخلماسي الكلور (مثال ،كندا
والواليات املتحدة األمريكية) .ويف هذه البلدان يتحجج البعض بأن استخدام للفينول اخلماسي الكلور أمر
حاسم ألن هناك قيود فيما يتعلق بالبدائل (وزارة البيئية الكندية ،)7320 ،وحبقيقة أنه ال ميكن االستعاضة عن
األعمدة خشبية بشكل فردي حينما تقرتب من هناية حياهتا اخلدمية (ألن استخدام بدائل لألعمدة اخلشبية
سيتطلب استبدال قطاعات كاملة من خطوط األعمدة الكهربائية اليت تعمل كنظام متكامل) ( USEPA
.)2014B
 - 52كما أن تنفيذ حظر على إعادة استخدام املواد املعاجلة ميكن أن يشكل حتديا تقنيا على الرغم من
إمكانية تيسريه عن طريق الوسم أو وضع العالمات .وميكن بيع مواد مثل أعمدة الكهرباء أو روافد تثبيت
قضبان السكك احلديدية إلعادة استخدامها ،وغالبا ما يتم ذلك يف أسواق ثانوية حيث ميكن تركيبها يف
األماكن السكنية يف أسيجة احلدائق (الواليات املتحدة األمريكية ،)7324 ،ومن املرجح أنه سيكون من
الصعب معرفة استخدام األخشاب املعاجلة بالفينول اخلماسي الكلور ملثل هذه األغراض والتحكم فيه .وسيؤدي
الوسم أو وضع العالمات على املواد اليت حتتوي على الفينول اخلماسي الكلور إىل تسهيل منع مثل إعادة
االستخدامات السكنية هذه ،وبالتايل إىل آثار صحية أو بيئية حمتملة.

القيود على االستخدام
 - 58قد ينشئ القيد على االستخدام استثناءات حمددة أو أغراض مقبولة ،مثل االستخدام يف احلفاظ على
األخشاب ،مع عدم إمكانية حدوث استخدامات أخرى .ومرة أخرى ،فإنه مل يتم حتديد خماوف بشأن اجلدوى
التقنية ألنشطة غري معاجلة األخشاب.

( )2مقدم من احتاد شركات اجللفنة األمريكية خالل االجتماع العاشر للجنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة
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 - 59وميكن للقيد أن يتغلب على املخاوف احملددة بشأن اجلدوى التقنية إذا مت مع ذلك فرض حظر كامل
عن طريق تقدمي استثناءات حمددة لالستخدامات (مثل االستخدام يف أعمدة الكهرباء اليت يبدو أن هلا قدر من
التأثري االجتماعي واالقتصادي ،أو هلا مشاكل اجتماعية واقتصادية مع توافر البدائل ،أكرب مما هو مع
االستخدامات األخرى مثل االستخدام يف مواد البناء اخللوي ،أو يف الدعائم ،أويف الروافد املستعرضة
’’الفلنكات‘‘) اليت ميكن أن تكون ذات فرتة زمنية حمددة تسمح مبزيد (أو تتطلب املزيد) من التحقيق والتطوير
والتسجيل للبدائل ،وميكن أن تكون مرتبطة أيضا مبتطلبات ملراقبة االنبعاثات.

السيطرة على التصريفات واالنبعاثات
 - 63يبدو أن التحكم يف التصريفات واالنبعاثات إىل البيئة ممكن من الناحية التقنية ،على األقل من حيث
الضوابط اليت تتخذ للحد من االنبعاثات أثناء عملية تصنيع األخشاب ومعاجلتها ،على الرغم من أنه لن يقضي
على مجيع اإلطالقات .وعلى سبيل املثال ،تفيد البيانات الواردة من كندا (كندا )7324 ،أن  54من مرافق
معاجلة األخشاب الـ ـ  55العاملة يف كندا معتمدة يف إطار برنامج لالعتماد يضمن أن املرافق تستويف املتطلبات
احملددة يف وثيقة التوصيات الفنية الكندية (انظر أعاله) .ومجيع الشركات التسعة اليت ذكر أهنا تستخدم الفينول
اخلماسي الكلور هي شركات معتمدة (وزارة البيئة الكندية .)7324 ،وخلصت إعادة التقييم املشرتكة بني وكالة
محاية البيئة بالواليات املتحدة ) (US EPAووكالة تنظيم مكافحة اآلفات التابعة لوزارة الصحة يف كندا )(PMRA
إىل أنه ،ومبوجب هذه التدابري الرقابية ،تتم السيطرة بقدر كاف على املخاطر على صحة اإلنسان والبيئة بشكل
يسمح باالستخدام املستمر .ويف املكسيك ،يتخذ إنتاج الفينول اخلماسي الكلور الصبغة النظامية يف إطار
جمموعة من القوانني البيئية ،حيث يطلب من منشأة االنتاج أن تكون حاصلة على ترخيص من وزارة البيئة
واملوارد الطبيعية ( )SEMARNATفيما يتعلق باألثر البيئي.
 - 62ومن احملتمل أن تشكل تدابري القيام مبناولة واستخدام اخلشب املعاجل (أي بعد عملية التشريب) حتديا
أكرب من الناحية الفنية ،نظرا لالستخدام األكثر تشتتا واألعداد الكبرية من املنظمات واألفراد املعنيني .وستؤدي
متطلبات الوسم أو وضع العالمات على املواد اليت حتتوي على الفينول اخلماسي الكلور إىل التخفيف من حدة
هذه املشكلة.
 - 67ونظرا إىل أنه ميكن إطالق الديوكسينات والفيورانات من اخلشب املعاجل بالفينول اخلماسي الكلور
(على النحو املبني يف موجز املخاطر) ،فإن تدابري السيطرة على إطالق الفينول اخلماسي الكلور من اخلشب
املعاجل الذي ال يزال يف اخلدمة ميكن أن تقلل أيضا من انبعاثات الديوكسني يف البيئة ،ولكنها لن تقضي عليها.

إدارة النفايات واملخزونات
 - 60من شأن متطلبات الوسم أو ووضع العالمات أن تيسر من عملية حتديد وإدارة النفايات واملخزونات
من األخشاب احملتوية على الفينول اخلماسي الكلور .وإذا تاوزت النفايات احملتوى املنخفض من امللوثات
العضوية الثابتة فإهنا ستكون عرضة للتدمري أو للتحويل الذي ال رجعة فيه .وجيب أن تتم معاجلة هذه النفايات
وفقا لاللتزامات الواردة يف املادة  6مع مراعاة املبادئ التوجيهية ألفضل التكنولوجيات املتاحة/أفضل املمارسات
البيئية.
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 2-2-2تحديد االستخدامات الحرجة
 - 64ال تشري أي من املعلومات الواردة من األطراف/املراقبني أو اليت مت استعراضها يف املصنفات العلمية إىل
اعتبار أي من االستخدامات ألغراض غري معاجلة األخشاب على أهنا استخدامات حرجة.
 - 65حددت كندا الفينول اخلماسي الكلور وبدائله الكيميائية (زرنيخات النحاس والزنك األمونية
وزرنيخات النحاس الكروماتية والكريوسوت) بوصفها ضرورية للغاية بالنظر إىل القيود على البدائل غري اخلشبية
( .)PMRA 2011ولذلك يعترب استخدام الفينول اخلماسي الكلور يف معاجلة األخشاب ألغراض االستخدام
املسجلة ،واليت تشمل أعمدة الكهرباء كما تشمل استخدامات أخرى مثل مواد البناء اخللوي ،كأحد
االستخدامات احلرجة يف كندا (كندا )7324 ،وذلك بسبب القيود احلالية على البدائل الكيميائية وغري
اخلشبية (انظر  .)UNEP/POPS/POPRC.10/INF/9وباإلضافة إىل ذلك خلصت التقييمات اليت أجريت يف
الواليات املتحدة وكندا إىل أن الفينول اخلماسي الكلور مقبول للتسجيل املستمر باعتباره مادة حافظة
لألخشاب املتينة ،مع أخذ تدابري الرقابة املطلوبة بعني االعتبار .وتبدي الواليات املتحدة ،كحكومة مراقبة،
وضعا مماثال.
 - 66ويف اهلند تستخدم فينات الصوديوم اخلماسية الكلور بشكل رئيسي يف ألواح األخشاب/اجلسيمات
املشربة حلمايتها من الفطريات يف األغراض الصناعية واملنزلية.
 - 62وتبعا لظروف االستخدام ،فإن األثر السليب الذي قد حيدث على اجملتمع من عدم السماح بأي استثناء
أو غرض مقبول هلذا االستخدام قد يشتمل على اخنفاض طول مدة خدمة أعمدة الكهرباء اخلشبية عند
استخدام بعض البدائل الكيميائية (مع ما ينشأ عن ذلك من حاجة لإلحالل بتواتر أكثر وما يرتبط به من آثار
اقتصادية وبيئية) ،باإلضافة إىل املخاوف اليت مت تسليط الضوء عليها أعاله ،واملتعلقة بالسالمة عند استخدام
أنواع معينة من األخشاب كأذرعة مستعرضة (مبادرة االقتصاد األخضر.)7335 ،

 3-2-2تكاليف وفوائد تنفيذ تدابير الرقابة
احلظر على االستخدام
 - 68وفيما يتصل بالفوائد البيئية والصحية من خفض التعرض للفينول اخلماسي الكلور/األنيسول اخلماسي
الكلور ،فسيكون احلظر أكثر فعالية يف مواصلة خفض إطالقات الفينول اخلماسي الكلور يف البيئة .ولكن احلظر
سيؤدي إىل زيادة استخدام املواد الكيميائية البديلة ،واليت ميتلك معظمها ،خصائص سامة مثرية للقلق ،أو قد
يؤدي إىل زيادة استخدام املواد البديلة ،مع توصل التحليالت املختلفة لدورة احلياة إىل استنتاجات خمتلفة بشأن
ما إذا كان اخلشب أو اخلرسانة أو الصلب هو األفضل من منظور دورة احلياة (Bolin 2011, Aqua-e-Ter 2012
) .and SCS Group 2013وميكن الدفع حبجج خمتلفة بشأن إمكانية احلصول على فائدة صحية/بيئية صافية من
استخدام بدائل للفينول اخلماسي الكلور.
 - 69وإذا ما أريد تطبيق حظر على التصنيع فإن ذلك سيكبد الدول املنتجة لتلك ملادة (مثل املكسيك)
تكاليف باهظة ،على افرتاض أن املرافق ستكون ملزمة بوقف اإلنتاج .وتقدر مبيعات الشركة من الفينول
اخلماسي الكلور يف عام  7339حبوايل  03مليون دوالر (اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم املتحدة،
( )7323ال تتوفر يف أحدث تقرير مايل تفاصيل عن الفينول اخلماسي الكلور و/أو عن إنتاج املكسيك منه).
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ومن املرجح أن تقابل هذه اخلسائر زيادة يف املبيعات ملنتجي البدائل ،على الرغم من أن االنتشار اجلغرايف
للتأثريات ميكن أن يكون خمتلفا.
 - 23وفيما يتصل حبظر االستخدام ،ومبا أن شركات توليد الطاقة وشركات اهلاتف تستخدم الفينول
اخلماسي الكلور على نطاق واسع يف أمريكا الشمالية ،حيث تتم معاجلة  08يف املائة من مجيع أعمدة الكهرباء
بالفينول اخلماسي الكلور يف الواليات املتحدة األمريكية على سبيل املثال ) .)Aqua-e-Ter 2012ويف كندا تعاجل
 25يف املائة تقريبا من األعمدة اخلشبية بالفينول اخلماسي الكلور بينما تعاجل البقية بزرنيخات النحاس
الكروماتية (استنادا إىل مسوحات شرطة الطاقة واملياه)  -لذا فإن غالبية اآلثار االجتماعية واالقتصادية تقع على
كندا والواليات املتحدة وعلى تلك الدول األخرى اليت ال تزال تستخدم الفينول اخلماسي الكلور يف احلفاظ
على األخشاب (مثل اهلند) .ويشري معهد تطوير سوق الصلب ( )7322إىل أن مرفقا رئيسيا واحدا فقط من
مرافق خدمات املنافع العامة يف الواليات املتحدة األمريكية (توكسون للطاقة الكهربائية) بدأ يف التحول إىل
استخدام أعمدة الصلب ،ويد ِعي هذا املرفق أن ’’أكثر من  633من شركات الكهرباء تستخدم أعمدة الصلب
لتوزيع الكهرباء ،كما أن بعضا من تلك الشركات حول الغالبية من أعمدة نظامها للتوزيع الكهربائي إىل
الصلب‘‘ (معهد تطوير سوق الصلب .)7322 ،ولكن لصناعة معاجلة األخشاب رأي خمالف يتمثل يف أن
أعمدة الصلب ما زالت ال تستخدم سوى يف جزء صغري من السوق ،ومعظمها لتطبيقات أكثر ختصصا
( .)2014b ،PCPTF-KMGوستكون التكاليف حمدودة أو معدومة بالنسبة للبلدان اليت حظرت االستخدام
بالفعل.
 - 22وستشتمل عناصر التكلفة الرئيسية املرتبطة حبظر االستخدام على ما يلي:
الفروق يف تكاليف شراء وتهيز البدائل اليت تدخل يف تصنيع اعمدة الكهرباء وغريها من
(أ)
املنتجات (أنظر الفرع املعين بـ ـ ’معلومات عن البدائل‘) .فالبدائل اليت يكون سعر شرائها األويل مرتفعا قد تكون
يف الواقع أكثر فعالية من حيث التكلفة على مدى عمر املنتج عندما يؤخذ التحمل ،وغريه من العوامل ،يف
االعتبار؛
(ب) التغريات يف تكاليف املواد والعمالة بسبب إتباع تواتر خمتلف الستبدال أعمدة الكهرباء على
سبيل املثال ،بالنسبة لألعمدة الكهربائية فإن (األعمدة اخلشبية املعاجلة مبواد حافظة أقل فعالية قد حتتاج إىل
استبدال أكثر تواترا؛ ولكن األعمدة الفوالذية واخلرسانية قد حتتاج إىل استبدال أقل تواترا ،ويعتمد ذلك على
التطبيق)؛
(ج) التغريات يف املعدات ذات الصلة الالزمة لرتكيب وتفتيش وصيانة أعمدة الكهرباء املصنوعة
من مواد بديلة (مثل الصلب) .ومل يتم إجراء حصر كمي لآلثار النامجة على سالمة العمال سواء بالنسبة
لألعمدة املعاجلة بالفينول اخلماسي الكلور أو بالنسبة للبدائل؛
(د) التكاليف اليت تقع على منشآت معاجلة األخشاب واملرتبطة بفقدان اإليرادات واحتمال
حدوث تكاليف مرتبطة بفقدان القيمة املتبقية ملعداهتم الرأمسالية ،والتعويض من األرباح احملتملة نتيجة ملعاجلات
أخرى.
(ه) هناك تسعة منشآت ملعاجلة األخشاب باستخدام الفينول اخلماسي الكلور يف كندا (وزارة
البيئة الكندية)7324 ،؛
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(و) إذا مت متديد احلظر على األخشاب العاملة يف اخلدمة واليت متت معاجلتها بالفعل (أي
االستبدال املمرحل للمخزون احلايل) ،فستكون هناك تكاليف مرتبطة بتحديد/رصد وجود األخشاب املعاجلة
بالفينول اخلماسي الكلور ،والتحول إىل االستخدامات األخرى ،واستبدال األخشاب العاملة يف اخلدمة
والتخلص منها.

وضع قيد على االستخدام
 - 27ومن حيث اخنفاض التعرض للفينول اخلماسي الكلور فلن يكون لوضع قيد على االستخدام نفس
الدرجة من الفائدة مثل احلظر ،نظرا ألن أعمدة اخلدمات واألذرع املستعرضة ستبقى كاستثناءات حمددة أو
أغراض مقبولة .وينبغي أن توضع يف احلسبان أيضا التعليقات الواردة أعاله بشأن صايف التغري يف التكاليف
والفوائد الصحية/البيئية الستخدام الفينول اخلماسي الكلور .ولكن وضع تقييد يسمح باالستخدام املستمر
للفينول اخلماسي الكلور يف احملافظة على األخشاب (الصناعية) فقط أو فينات الصوديوم اخلماسية الكلور يف
ألواح األخشاب/اجلسيمات املشربة ستكون له فائدة يف القضاء على التعرض عن طريق أي استخدامات حالية
أو إعادة اإلدخال أو االستخدامات التارخيية/اجلديدة.
 - 20والتقييد الذي يسمح باالستخدام املستمر الستخدامات حمددة (مستثناة) قد يقلل من بعض
التكاليف السلبية األكثر أمهية ،واحملددة للحظر ،مثل فقدان الشركات الصانعة إليرادات املبيعات وللعمالة،
باإلضافة إىل فقداهنا للعائدات أو للمعدات الرأمسالية الزائدة عن احلاجة .إال أنه سيقلل أيضا من الفوائد األكثر
أمهية ،واحملددة للحظر ،مثل زيادة إيرادات املبيعات والعمالة من الشركات الصانعة واملصانع العاملة يف
مبيعات/تطبيقات البدائل.
 - 24ومن املمكن خفض التكاليف املرتبطة باستبدال الفينول اخلماسي الكلور مبوجب التقييد أو احلظر
بشكل كبري إذا ِمسح بإجراء االستبدال بوترية أبطأ يف البلدان اليت ال يزال استخدام الفينول اخلماسي الكلور فيها
يعترب من االستخدامات احلرجة.

السيطرة على التصريفات واالنبعاثات
 - 25ستكون هناك فوائد من اخنفاض التصريفات الناشئة عن إطالقات مرافق احلفاظ على األخشاب؛ سواء
أثناء فرتة اخلدمة أويف مرحلة هناية دورة املادة .ومل يتم التعرف على معلومات جكمية عن احلجم النسيب لالنبعاثات
الناتة عن هاتني املرحلتني ،والقدر الذي ميكن به ختفيضهما عن طريق االمتثال ألفضل التقنيات املتاحة/أفضل
املمارسات البيئية .وميكن أن تسهم تدابري حتسني ممارسات معاجلة األخشاب (وخاصة تلك اليت تقلل من كمية
الفينول اخلماسي الكلور احلر يف األخشاب) يف احلد من اإلطالقات أثناء فرتة اخلدمة.
 - 26ويقدِّر أحد حتليالت وكالة محاية البيئة بالواليات املتحدة ( )2008c ،USEPAالسرتاتيجيات التخفيف
على العمال يقدِّر متوسط التكاليف اإلمجالية السرتاتيجيات التخفيف لكل مصنع حبوايل:
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باب آيل 233 333 :دوالر ملصنع صغري و 2 233 333دوالر ملصنع كبري (رقم تقرييب)؛

(ب)

قضبان للجسر اآليل 733 333 :دوالر و 033 333دوالر على التوايل؛

(ج)

سحب الفراغ النهائي 55 333 :دوالر و 85 333دوالر على التوايل.
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وتدر اإلشارة إىل أن تدابري التخفيف هذه قـيِّمت كجزء من تقييم للتعرض املهين عن طريق اجللد وعن
طريق االستنشاق .وقد أوردت هذه التقديرات ضمن النص الستخدامها كدليل ،ولكن ينبغي أن ندرك
أن تدابري خفض إطالقات الفينول اخلماسي الكلور يف البيئة ،أو القضاء عليها ،سيتطلب إعادة تقييم
للنطاق املطلوب.
 - 22ولكن من غري املعروف إىل أي مدى قد ميكن يف الواقع حتمل هذه التكاليف اإلضافية ،ألن عدد
املرافق اليت وضعت هذه التدابري موضع التطبيق بالفعل غري معروف .ومتتثل مجيع مرافق مصانع املعاجلة بالفينول
اخلماسي الكلور الكندية بالفعل مبتطلبات وثيقة التوصيات الفنية ).)7324 ،Canada
 - 28وستكون هناك أيضا تكاليف مرتبطة بالسيطرة على االنبعاثات الناتة من استخدام اخلشب املعاجل،
مثل التكاليف املتعلقة مبرافق التخزين ،واستخدام البدائل يف املواقع احلساسة وإدارة/تتبع النفايات اخلشبية.
 - 29وميكن للضوابط أن تقلل إىل احلد األدىن من إطالقات الفينول اخلماسي الكلور وامللوثات العضوية
الثابتة األخرى من مرافق التصنيع واملعاجلة ولكنها ال ميكن أن تقضي عليها بشكل كامل.

إدارة النفايات واملخزونات
 - 83قد تكون هناك تغيريات يف التكاليف ،ويعتمد ذلك على مسار إدارة النفايات .وعلى سبيل املثال،
فإن حتويل اخلشب املعاجل القدمي من مدفن القمامة إىل مكان احلرق قد يدمر الفينول اخلماسي الكلور (حيث
أنه يؤكد تقليل تكون الديوكسني إىل احلد األدىن) ،ولكن من املرجح أن يأيت هذا بتكلفة إضافية ،على سبيل
املثال زيادة يف قدرات احلرق .ولكن قد يكون هناك أيضا اخنفاض يف التكاليف املرتبطة باحلاجة إىل خفض
معاجلة السوائل امللوثة بالفينول اخلماسي الكلور الراشحة من مدافن القمامة.
 - 82إذا مت إدخال قيود على مبيعات األخشاب املعاجلة بالفينول اخلماسي الكلور إىل األسواق الثانوية (مثل
أسيجة احلدائق) ،فقد تكون هناك تغيريات حمتملة يف التكاليف من خالل توافر واستخدام البدائل ،مثل املواد
(البكر ،على سبيل املثال) ،والتكاليف املرتبطة بالتخلص منها ،وتكاليف وسم هذه األخشاب أيضا (على
سبيل املثال ،عن طريق الوسم أو وضع العالمات).

املبادئ التوجيهية للجودة البيئية يف املياه أو الرتبة أو الرواسب واستصالح األراضي
 - 87ميكن أن حتد املبادئ التوجيهية للجودة البيئية من التعرض البشري والبيئي للفينول اخلماسي الكلور
وتوفر ،بالتايل ،فوائد إضافية شريطة االلتزام هبا.
 - 80وباإلضافة إىل الفوائد املتمثلة يف اخنفاض تعرض اإلنسان والبيئة ،فمن املمكن لفرض قيد يقضي مبنع
التلوث الصناعي أو حبظر االستخدام أن يؤدي إىل اخنفاض التكاليف عن طريق خفض نطاق تلوث األراضي،
وبالتايل خفض احلاجة لتكاليف استصالح األراضي.
 - 84من الواضح أن معاجلة األراضي امللوثة تارخييا بالفينول اخلماسي الكلور ميثل حتديا طويل املدى وباه
التكلفة ،حيث يعتمد مستوى تكلفته على مستويات التدخل املستخدمة ومدى املعاجلة .وعلى سبيل املثال،
أنفقت وكالة محاية البيئة بالواليات املتحدة  0.7مليون دوالر يف الفرتة  7323-7339على تنظيف موقع
واحد ملوث بالفينول اخلماسي الكلور ) .)2012 ،USEPA( (Havertownوجيري حاليا العمل يف نيوزيلندا (حيث
يشكل االستخدام السابق للفينول اخلماسي الكلور واحدا من املصادر الرئيسية للمواقع امللوثة) يف مشروع
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لتنظيف قناة ملوثة مبادة الديوكسني الناتة عن استخدام الفينول اخلماسي الكلور يف مصانع ملعاجلة األخشاب
قبل عام  ،2993وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع  4.4مليون دوالر نيوزيلندي ( 0.2مليون دوالر أمريكي)
( .)BOPRC 2014كما مت استصالح مساحات واسعة يف مناطق أخرى ،مثل منطقة هورست يف هولندا،
) )7324 ،Netherlandsوكانت تلك املساحات ضرورية من أجل السماح بالتطوير السكين يف املنطقة .وقد يؤدي
اخنفاض تلوث األرض أيضا إىل زيادة يف قيمتها ،وهي فائدة أخرى من فوائد تدابري الرقابة املختلفة قيد النظر.
ولكن املمارسات املاضية اليت أدت إىل تلوث املواقع على النحو املوصوف أعاله قد ال تكون مؤشرا على
املمارسات احلالية للفينول اخلماسي الكلور الصناعي ،أو على احتمال حدوث التلوث بناء على املمارسات
احلالية.

 3-2معلومات عن البدائل (المنتجات والعمليات)

 1-3-2مقدمة
 - 85إن الردود على طلب املعلومات الواردة يف املرفق واو إىل جانب املعلومات الداعمة املقدمة من الواليات
املتحدة األمريكية وكندا حتدد أن االستخدام الوحيد للفينول اخلماسي الكلور يتمثل يف معاجلة األخشاب
الصناعية ،مع استخدام رئيسي خصوصي يف أعمدة الكهرباء واألذرعة املستعرضة (انظر الفرع  .)7.3ويورد
اجمللس الكيميائي اهلندي أيضا (أنظر رد اجمللس الكيميائي اهلندي على املرفق واو) بأن فينات الصوديوم
اخلماسية الكلور تستخدم ملعاجلة األخشاب ،كما حيدد اجمللس الكيميائي اهلندي ( 7324ب) استخداما فعاال
آخر لفينات الصوديوم اخلماسية :وهو استخدامها كمبيد آفات احيائي يف دهانات الديستمرب ذات القاعدة
املائية ملقاومة التحلل امليكرويب أثناء التخزين قبل االستخدام .وتشري املعلومات الواردة من املكسيك ()7324
إىل أن االستخدام الفعال احلايل الوحيد املتبقي يف املكسيك هو االستخدام يف معاجلة األخشاب ،مع مالحظة
أن االستخدامات احملددة األخرى توقفت اآلن.
 - 86تشكل أعمدة الكهرباء واألذرعة املستعرضة جزءا رئيسيا من البنية التحتية لشبكة الكهرباء مع اهلياكل
احلاملة اليت هي مطلوبة لتلبية املستويات القياسية من األداء لضمان استمرار نقل الكهرباء .وتوجد كال من
البدائل الكيميائية وغري الكيميائية للفينول اخلماسي الكلور ضمن هذه التطبيقات ،ويوجد ضمن معاجلة
األخشاب بشكل أوسع ،عدد من املواد الكيميائية املقبولة لالستخدام يف احلفاظ على األخشاب واليت بإمكاهنا
أن حتل حمل الفينول اخلماسي الكلور ،ويعتمد ذلك على التطبيق املعين .وترد يف اجلدول 7 ،الذي أنتج يف
األصـل ضمن تقييم البدائل الذي أعدته وكالة محاية البيئة بالواليات املتحدة األمريكية (،)US EPA 2008b
وتكرر ضمن استكشاف خيارات اإلدارة الذي أعدته اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم املتحدة ( UNECE
 )2010تفاصيل عن بدائل كيميائية قابلة للتطبيق ،وتطبيقات موافق عليها من قبل اجلمعية األمريكية للمواد
احلافظة لألخشاب ( .)AWPAومن املتوقع أيضا أن تكون هذه التطبيقات ممثِلة الستخدام مبيدات اآلفات يف
كندا واملكسيك .وتقدم أفرع التقرير التالية حتليال مفصال للبدائل الكيميائية ( ،)7-0-7والبدائل غري
الكيميائية ( ،)0-0-7مث تقدم أخريا ملخصا ملقارنات تكلفة كل من البدائل الكيميائية وغري الكيميائية
للفينول اخلماسي الكلور ( .)4-0-7وتتوفر ثالثة تقييمات لدورة املواد .وكانت دراسة معهد آي يف إل ()IVL
اليت قدمت خالل االجتماع العاشر للجنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة عبارة عن مقارنة لآلثار البيئية من
أعمدة اخلدمات من خمتلف املواد.
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 2-3-2البدائل الكيميائية للحفاظ على األخشاب
 - 82حيدد تقييم البدائل الذي أعدته وكالـة محاية البيئة بالواليات املتحدة األمريكية ( )2008b،US EPAاملواد
احلافظة األساسية الرئيسية لألخشاب ،واليت يتم إنتاجها باجلملة ،وهي :الفينول اخلماسي الكلور )،(PCP
وزرنيخات النحاس الكروماتية ( )CCAواملنتجات القائمة على الكريوسوت .وتتفق الوثيقة التوجيهية الكندية
لألخشاب املعاجلة صناعيا ) )Canada 2004aمع هذه املواد احلافظة اليت مت حتديدها مع إضافة زرنيخات الزنك
النحاسية النشادرية ( .)ACZAومت أيضا حتديد عدد من املواد احلافظة اإلضافية ،وهي رباعي األمونيا والنحاس
( ،)ACQونافتينات النحاس ،على أهنا مواد جيري استخدامها يف أمريكا الشمالية ،وميكن أن توفر خيارات قابلة
للتطبيق ملعاجلة األخشاب لسيناريوهات معينة يستخدم فيها حاليا الفينول اخلماسي الكلور .ويف نيوزيلندا فإن
مركب رباعي األمونيا والنحاس ( )ACQونافتينات النحاس مها املادتان احلافظتان املعتمدتان إىل جانب
زرنيخات النحاس الكروماتية (وهي املنتج الرئيسي) ،وآزوالت النحاس (اآلزوالت هي مركبات جحلجقية غري
متجانسة للنرتوجني) ،واالزوالت/البريميثرين .كما تستخدم أمالح البورات (أمالح حامض البوريك) ولكنها من
املواد احلافظة الغري ثابتة وميكن أن تستخدم فقط يف استعماالت األخشاب يف األماكن املغلقة نظرا لقابليتها
للنض (اإلرتشاح) ،وبالتايل فهي ليست بديل لالستخدامات احلالية للفينول اخلماسي الكلور .ومل يتم اعتماد
الكريوسوت يف نيوزيلندا كما مل يتم اعتماد الفينول اخلماسي الكلور ).(New Zealand 2014
 - 88ومبوجب نظام منتجات مبيدات اآلفات األحيائية لالحتاد األورويب ،تشتمل (الئحة االحتاد األورويب
 )7327/578حىت اآلن على  07من املواد الفعالة كمبيدات لآلفات األحيائية اليت مت اعتمادها على مستوى
االحتاد األورويب الستخدامها كمبيدات آفات أحيائية حلف األخشاب ومعظمها مصرح هبا لالستخدامات
املنزلية .وتغطي هذه املواد الفعالة جمموعة واسعة من التطبيقات مبا يف ذلك بعض املواد املذكورة آنفا ولكن
الغالبية العظمى من هذه املواد الـ ـ  07الفعالة كمبيدات آفات أحيائية ال تستخدم حلف األخشاب الصناعية.
ومن املفهوم أن أكثر املواد احلافظة لألخشاب استخداما يف االحتاد األورويب للتطبيقات الرئيسية ،مثل أعمدة
الكهرباء ،هو الكريوسوت ،وذلك بعد أن مت حظر استخدام الفينول اخلماسي الكلور وزرنيخات النحاس
الكروماتية .وترد املزيد من التفاصيل يف هناية الفرع .7-0-7
 - 89وسيقدم ما تبقى من هذا الفصل حتليال تفصيليا لكل واحد من البدائل الرئيسية مع حتليل جلدواه
الفنية ،وتسليط الضوء على نقاط قوته ونقاط ضعفه احملتملة وخماطره على الصحة والبيئة.

زرنيخات النحاس الكروماتية

()CCA

 - 93زرنيخات النحاس الكروماتية هو منتج يتكون من العناصر الفعالة حلمض الكروميك ،ومحض الزرنيخ،
وأكسيد النحاسيك ،بنسبة  7:0:5على التوايل ( .)Canada 2014bوهذا املنتج مستخدم بالفعل على نطاق
واسع يف أمريكا الشمالية وهو معروف على أنه منتج املعاجلة الرئيسي حلف األخشاب لألغراض الصناعية
بالواليات املتحدة األمريكية ،وتبلغ حصته يف السوق  44يف املائة ( .)US EPA 2008bكما أنه مستخدم على
نطاق واسع يف كندا ( .)Canada 2014وهو مستخدم على نطاق واسع أيضا يف نيوزيلندا )،New Zealand
 .)2014وعلى الرغم من أن زرنيخات النحاس الكروماتية تستخدم على نطاق واسع ملعاجلة األخشاب ،فقد مت
إستبعادها طوعا من سوق االستخدام يف األخشاب املعدة لألغراض املنزلية/السكنية (مثال ،من قبل أصحاب
املنازل) يف عام  7330يف كل من الواليات املتحدة األمريكية وكندا بسبب املخاوف على الصحة العامة.
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واحنصر استخدامها اآلن يف األخشاب املعدة للتطبيقات الصناعية واليت تتم مناولتها من قبل مستخدمني حمرتفني
(.)Environment Canada 2013, US-EPA 2008b
 - 92وعادة ما تستخدم زرنيخات النحاس الكروماتية يف عملية ملعاجلة األخشاب بالضغط يف أعقاب عملية
مماثلة للفينول اخلماسي الكلور والكريوسوت ،على الرغم من أن زرنيخات النحاس الكروماتية تستخدم يف
درجات حرارة تطبيق منخفضة 65 :درجة مئوية باملقارنة مع  233درجة مئوية للفينول اخلماسي الكلور
والكريوسوت ( 2008 ،USEPAج) .وعند االنتهاء من املعاجلة بالضغط (جلميع أنواع املواد احلافظة)
فمن الضروري أن تدخل ضمن العملية دورة للتجفيف .إال أنه من غري املناسب استخدام التجفيف
بالفرن لزرنيخات النحاس الكروماتية (يفضل تفيفها باهلواء) حيث أن هناك احتمال إلطالق الكروم يف اهلواء
( 2008 ،USEPAج) .وعندما تطبق عملية املعاجلة بالضغط بشكل صحيح ،فإهنا توفر معدالت تثبيت عالية
لزرنيخات النحاس الكروماتية حبيث تلتصق املكونات املعدنية بإحكام إىل اخلشب )،Environment Canada
 2004أ).
 - 97توجد لزرنيخات النحاس الكروماتية نقاط قوة ونقاط ضعف يف معاجلة األخشاب مقارنة بالفينول
اخلماسي الكلور .ومن املعروف عن زرنيخات النحاس الكروماتية أهنا تنتِج سطحا هنائيا نظيفا وجافا وخاليا من
الراوئح ويسهل طليه بالدهان .وعلى العكس من ذلك ،فبما أن الفينول اخلماسي الكلور هو مادة ملعاجلة
األخشاب ذات قاعدة زيتية ،فإن األخشاب املعاجلة به ميكن أن ’تنزف‘ وعادة ما تكون هلا رائحة الفينول
( .)2005 ،GEIوهذا جيعل اخلشب املعاجل بزرنيخات النحاس الكروماتية أكثر قابلية للتطبيق يف األماكن العامة
مثل األرصفة أو مناطق املشاة .كذلك فإن معدالت التثبيت العالية لزرنيخات النحاس الكروماتية تعين أيضا أهنا
مناسبة لالستخدام يف املناطق ذات احملتوى العايل من الرطوبة يف الرتبة أو ذات منسوب املياه اجلوفية املرتفع.
ولكن املعاجلة بزرنيخات النحاس الكروماتية ميكن أن يكون هلا تأثري على حمتوى الرطوبة يف اخلشب حبيث تعل
األخشاب جافة بشكل واضح .وقد تسبب هذا يف السابق يف حدوث مشاكل إضافية لتسلق أعمدة الكهرباء،
ومت التغلب عليه اآلن باستخدام امللجيِّنات ).)2014 ،Canadaويف املناخات احلارة واجلافة فقد يؤدي استخدام
زرنيخات النحاس الكروماتية أيضا إىل مشاكل تقلص األخشاب أو تشق ِقها أو التواءها .وهذا األمر هو على
وجه اخلصوص مشكلة بالنسبة للهياكل احلاملة مثل األذرعة املستعرضة ألعمدة الكهرباء ( .)2005 ،GEIويوفر
استخدام املواد احلافظة ذات القاعدة الزيتية مثل الفينول اخلماسي الكلور والكريوسوت ’’ليونة‘‘ إضافية
لألخشاب ميكن أن حتميها ضد اإللتواء والتشقق يف املناخات احلارة واجلافة .ومن املعروف أيضا أن زرنيخات
النحاس الكروماتية تؤدي إىل تآكل بعض أنواع املعادن ،وهذا يعين أنه ينبغي استخدام األربطة املعدنية اجمللفنة
باالقرتان مع استخدام زرنيخات النحاس الكروماتية ) .)2010 ،UNECEويؤخذ هذا النهج باعتباره املعيار
الصناعي يف الواليات املتحدة األمريكية ( 2008 ،USEPAب).
 - 90لقد أثار كل من اجمللس الكيميائي اهلندي ومنظمة العمل اجملتمعي بأالسكا املعنية باملواد
السامة/الشبكة الدولية للقضاء على امللوثات العضوية الثابت )7324 ،ICCأ و)7324 ،ACAT/IPEN
املخاوف بشأن اآلثار اليت ترتكها زرنيخات النحاس الكروماتية على البيئة وعلى صحة اإلنسان ،حيث أشاروا
إىل أن زرنيخات النحاس الكروماتية حتتوي على مواد شديدة السمية ومسرطنة مع املخاوف من وصول هذه
املواد إىل البيئة الطبيعية .وحتتوي زرنيخات النحاس الكروماتية على اثنتني من املواد املسرطنة ،ومها الكروم
سداسي التكافؤ ( )CrVIوالزرنيخ ،باإلضافة إىل النحاس الذي هو سام جدا للكائنات املائية )2013 ،CDC
و 2013 ،USEPAو 2008 ،SEPAد) .ولكن ،بعد التثبيت ،فإن األخشاب املعاجلة بزرنيخات النحاس
26

UNEP/POPS/POPRC.10/10/Add.1

الكروماتية العاملة يف اخلدمة ال حتتوي على الكروم السداسي التكافؤ ،بل حتتوى بدال من ذلك على الكروم
الثالثي التكافؤ ( .)1998 ،USEPAويصنف الكروم الثالثي التكافؤ على أنه مادة من اجملموعة ’’( 0غري قابلة
للتصنيف كمادة مسرطنة للبشر‘‘) بينما يصنف الكروم السداسي التكافؤ على أنه مادة مسرطنة من اجملموعة 2
(’’مسرطنة لإلنسان‘‘) ) . )2014 ،IARCويشري فريق إدارة املعارف ( )2014 ،PCPTF- KMGإىل ما يلي:

’’مبوجب الئحة مبيدات اآلفات األحيائية ،مل يعد يؤذن باستخدام زرنيخات النحاس الكروماتية يف االحتاد
األورويب‘‘.
 - 94وتشري وكالة تنظيم مكافحة اآلفات التابعة لوزارة الصحة الكندية ( ،)PMRAاليت نفذت مع وكالة
محاية البيئة بالواليات املتحدة األمريكية تقييما مشرتكا ملخاطر املواد احلافظة لألخشاب املتينة ،إىل أن من املتوقع
أن التقييم األصلي لزرنيخات النحاس الكروماتية كان مغاليا يف تقديره للمخاطر ،وأن مرافق معاجلة األخشاب
اليت تتبع وثيقة التوصيات الفنية (( )TRDمن حيث الوسم ،والتخزين ،وخطط إدارة املخاطر) ستقلل بدرجة كبرية
من خطر التعرض وفقدان البيئة .وجاء يف الوثيقة ذاهتا أيضا أن زرنيخات النحاس الكروماتية املستخدمة يف
ظروف املياه العذبة لديها قدرة منخفضة على النض (الرشح) وأن أي مواد مفقودة من أعمدة الكهرباء يف
ظروف الغمر ستكون حمتجزة يف الرواسب عند أسفل العمود مع احلد األدىن من خطر تعرض األنواع املائية
) 2011 ،PMRAو 2008 ،USEPAأ) .وقد قام كماشاناونق ( )7323ومريسر ( )7327بأجراء دراسات خمتربية
لتقييم إمكانية ارتشاح زرنيخات النحاس الكروماتية داخل بيئات افرتاضية حتاكي ظروف مدافن القمامة غري
املبطنة؛ وبالنسبة لكماشاناونق فإن هذا يعين أن الدراسات أجريت يف ظل ظروف استوائية .وأبرزت نتائج هذه
الدراسات إمكانية حدوث اإلرتشاح ،وهي يف بيئات العامل احلقيقي قد تسبب القلق فيما يتعلق باملياه اجلوفية.
ولكن األمهية البيئية هلذه الدراسات غري معروفة .ويف كندا والواليات املتحدة األمريكية ،قام املسجلون طوعا
بسحب استخدامات اخلشب املعاجل بزرنيخات النحاس الكروماتية للمستهلكني (أي االستخدامات غري
الصناعية) اعتبارا من عام  .7334وعليه ،فإن هذه االستخدامات حمظورة يف كندا والواليات املتحدة األمريكية،
كما أن تصدير اخلشب هلذه األغراض حمظور أيضا ) 2014 ،USEPAو 2003 ،US EPAو2002 ،PMRA
و .)2006 ،PMRAومن الصعب معاجلة أنواع معينة من األخشاب املستخدمة يف أعمدة الكهرباء بزرنيخات
النحاس الكروماتية بسبب عدم قدرة املعاجلة على اخرتاق مسام اخلشب املسدودة .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن
أعمدة الكهرباء املعاجلة بزرنيخات النحاس الكروماتية أكثر صعوبة يف التسلق ).)2010 ،UNECE
 - 95ويف سري النكا تستخدم بورات النحاس الكروماتية ( )CCBكبديل لزرنيخات النحاس الكروماتية
ضمن تطبيقات حمددة ال تشمل أعمدة اخلدمات (.)Sri Lanka 2014 b

املنتجات القائمة على الكريوسوت
 - 96يـنتجج الكريوسوت من تقطري قطران الفحم وهو حيتوي على حوايل  753-733من األنواع الكيميائية،
على الرغم من أن  85يف املائة من هذه األنواع هي هيدروكربونات عطرية متعددة احللقات )) (PAHsوزارة البيئية
الكندية .(2013 ،وحيتوي الكريوسوت على عدد كبري من املواد السامة مبا يف ذلك اهليدروكربونات العطرية
املتعددة احللقات ،والفينول ،والكريسوالت .والكريوسوت هو مادة حافظة لألخشاب تستخدم على نطاق
واسع ،وقد أثبتت فعاليتها يف ذلك على الرغم من أن لديها عواقب بيئية وصحية سالبة .وتظ ِهر دراسات
الفعالية أن الكريوسوت فعال ضد طيف واسع من الكائنات احلية الضارة ،مبا يف ذلك الفطريات اليت تصيب
اخلشب بالتعفن ،كما أنه فعال ضد تعفن اخلشب عند اتصاله بالرتبة واملياه ،وضد احلشرات ،وضد القشريات
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البحرية الثاقبة لألخشاب ) .)2014 ،Swedenويستخدم الكريوسوت على نطاق واسع يف الواليات املتحدة
األمريكية ،حيث حيصل على حصة تبلغ  26يف املائة من سوق األعمدة الكهربائية ( 2008 ،USEPAب) و02
يف املائة من مجيع األخشاب يف الواليات املتحدة األمريكية ( ،)2009 ،Vloskyكما يستخدم يف كندا ()7324
وسري النكا ،على الرغم من أن املعلومات الواردة من سري النكا تشري إىل أن فرتة خدمته تبلغ من  03إىل
 53عاما يف ظل املناخات املدارية القاسية ) .)2014 ،Sri Lankaويف االحتاد األورويب أيضا ،يستخدم
الكريوسوت على نطاق واسع يف مجيع أحناء الدول األعضاء يف االحتاد األورويب ،ووفقا لرابطة صناعة الكهرباء
األوروبية ،يورو إلكرتيك ( ،)7323فإنه تتم معاجلة حواىل  2مليون مرت مكعب من األخشاب بالكريوسوت
كل عام .ويستخدم الكريوسوت على وجه اخلصوص يف روافد تثبيت قضبان السكك احلديدية واألذرعة
املستعرضة ألعمدة الكهرباء ) ،)2010 ،UNECEويف االحتاد األورويب فإن أغلبية األخشاب املعاجلة بالكريوسوت
حتتسب على هذه االستخدامات ).)2008 ،WEI-IEO
 - 92ومثل الفينول اخلماسي الكلور ،فإن الكريوسوت هو منتج ذو قاعدة زيتية يستخدم يف املعاجلة
الصناعية لألخشاب بالضغط .ويف كندا ،يستخدم كمعاجلة بالفرشاة لألسطح املقطوعة حديثا
باألخشاب واألشجار املقطوعة املعاجلة بالكريوسوت عن طريق الضغط للتطبيقات الصناعية وتتم مناولته
من قِبجل مستخدمني حمرتفني ) .)2011 ،PMRAإن استخدام املواد احلافظة ذات القاعدة الزيتية يوفر طبقة
مضادة للماء على األسطح اخلشبية ،وإىل حد ما على الرتكيبات املعدنية أيضا ،خالل فرتة اخلدمة .كما
أن استعمال املستحضرات ذات القاعدة الزيتية مثل الكريوسوت والفينول اخلماسي الكلور يوفر ’’ليونة‘‘
لألخشاب املعاجلة ميكن أن تساعد على منع االنكماش ،والتشقق ،واإللتواء ،وال سيما يف الظ ـ ـ ـروف املناخية
القاسية ) .)2010 ،UNECEوهذا األمر ذو أمهية خاصة للهياكل احلاملة مثل روافد تثبيت قضبان السكك
احلديدية واألذرع املستعرضة ألعمدة الكهرب ـ ـ ـاء ) 2008 ،USEPAب) .ويبني الرد الكندي على املرفق واو
) )2014 ،Canadaأن طول نظام السكك احلديدية الكندية يبلغ حوايل  53 333كيلومرت وبه ما يقرب من 93
مليون من روافد تثبيت قضبان السكك احلديدية العاملة يف اخلدمة .ويبني الرد الكندي على الدراسة
االستقصائية باملرفق واو أيضا أن الكريوسوت هو مادة احملافظة على األخشاب اهلامة الوحيدة املستخدمة حاليا
ملعاجلة روافد تثبيت قضبان السكك احلديدية .ويرتبط إنتاج وتوافر الكريوسوت بإنتاج الصلب وبأي تقلبات يف
سوق الصلب .وقد مت حتديد الفينول اخلماسي الكلور كبديل مهم هلذا االستخدام ،إذا أصبح الكريوسوت غري
متوفر .وهذا يسلط الضوء على أمهية الفينول اخلماسي الكلور يف مرونة البنية التحتية للسكك احلديدية بكندا.
 - 98وقد أثريت خماوف بشأن اآلثار الصحية والبيئية للكريوسوت .ويسلط فريق إدارة املعارف الضوء
) )2014 ،PCPTF-KMGعلى أن املكونات الرئيسية للكريوسوت هي اهليدروكربونات العطرية املتعددة احللقات
) (PAHsاليت مت االعرتاف هبا بالفعل على أهنا ملوثات عضوية ثابتة ( )POPيف إطار اتفاقية اللجنة االقتصادية
ألوروبا بشأن اتفاقية التلوث اجلوي البعيد املدى عرب احلدود .ويسلط  )2010 ،FNV) FNVالضوء على أن
استخدام الكريوسوت كان قيد النقاش لعدة عقود بسبب تأثريه الضار على البيئة وعلى صحة العاملني اللذين
يقومون بعمليات احلف  .ومن املرجح أن يتعرض النجارون وعمال البناء أثناء استخدام األخشاب املعاجلة
أيضا .وقد حددت كل من الوكالة الدولية لبحوث السرطان ووكالة محاية البيئة بالواليات املتحدة أن الكريوسوت
املصنوع من قطران الفحم هو مادة مسرطنة حمتملة للبشر ) .)2002 ،ATSDRويقتصر استخدام الكريوسوت يف
الواليات املتحدة األمريكية وكندا على التطبيقات الصنـاعية فقط ) 2008 ،USEPAب) .ويف أوروبا متت إضافة
الكريوسوت إىل املرفق األول للتوجيه  EC/8/98املتعلق مبنتجات مبيدات اآلفات األحيائية ،وهذا يعين أنه مل
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يعد يف اإلمكان وضعه يف السوق دون ترخيص ) .)2014 ،Swedenكما أنه مذكور أيضا يف املرفق السابع عشر
لالئحة تنظيم تسجيل وتقييم وتفويض وتقييد املواد الكيميائية باالحتاد األورويب ( )EC 1907/2006اليت تغطي
قيود معينة على االستخدام .وتشري وكالة تنظيم مكافحة اآلفات التابعة لوزارة الصحة الكندية ( ،)PMRAاليت
أجرت تقييم خماطر املواد احلافظة لألخشاب املتينة ،إىل أن من املتوقع أن تقييم الكريوسوت كان مغاليا يف
تقديره للمخاطر ،وأن مرافق معاجلة األخشاب اليت تجـتبِع وثيقة التوصيات الفنية (( )TRDمن حيث الوسم،
والتخزين ،وخطط إدارة املخاطر) ستقلل بدرجة كبرية من خطر التعرض وفقدان البيئة ).)2011 ،PMRA

نفتينات النحاس
 - 99نفتينات النحاس هي مادة حافظة لألخشاب ذات حامل زييت ) ،)2010 ،UNECEيتم انتاجها
على شكل مزيج من أمالح النحاس وحامض النفتنيك ،وهو منتج ثانوي من عمليات تكرير البرتول،
) .)1997 ،Feldmanويف حني أن تكوين أمالح النحاس مفهوم جيدا ،إال أن املكون ،حامض النفتنيك ،قد
يكون ذا تركيبات متغرية تبعا لطبيعة مصدر البرتول املكرر ) .)1997 ،Feldmanوقد مت اعتماد نفتينات النحاس
لكل من االستخدام الصناعي واملنزيل يف الواليات املتحدة األمريكية ) 2008 ،USEPAب).
 -233حتوز نفتينات النحاس يف سوق معاجلة األخشاب على نسبة أقل من زرنيخات النحاس الكروماتية،
والفينول اخلماسي الكلور ،والكريوسوت ولكن من املتوقع أن ينمو الطلب عليها ) 2008 ،USEPAب) .وتوضح
بيانات وكالة محاية البيئة بالواليات املتحدة لعام  7334أن  933طنا من نفتينات النحاس قد استخدمت يف
الواليات املتحدة األمريكية مع املزيد من إمكانات النمو .وقد اعتمدت نفتينات النحاس لالستخدام فوق سطح
األرض ،ويف األرض ،ويف املياه العذبة ولكنها ال تصلح للتطبيقات الساحلية/البحرية .وميكن استخدامها يف
الواليات املتحدة األمريكية يف عمليات املعاجلة بالضغط بنفس القدر الذي ميكن أن يستخدم به الفينول
اخلماسي الكلور ،وزرنيخات النحاس الكروماتية ،والكريوسوت.
 -232ويستشهد مسيث وآخرون (غري مؤرخ) باملشاكل املتعلقة باجلودة اليت حدثت خالل فرتة منتصف
التسعينات من القرن املاضي فيما خيتص بدفعات حمددة من املنتجات .ويف تلك احلاالت شكل املنتجج مستحلبا
أثناء املعاجلة بالضغط مما أدى إىل معاجلة مرقعة ألعمدة الكهرباء ومحاية رديئة يف مناطق كانت فيها التغطية
بالزيت رديئة أيضا .ويالح من ذلك أن نفتينات النحاس ستكون مركزة يف األجزاء اليت يتواجد هبا الزيت.
وبدأت األعمدة املعاجلة هبذه الدفعات من نفتينات النحاس تواجه مشاكل يف غضون أربع سنوات من تركيبها.
وقد حدثت يف عدد من احلاالت أضرار لألخشاب نامجة عن الفطريات واآلفات ،وخاصة إبتداء من منتصف
العمود إىل ذروته العليا .وتبني دراسة حالة افرادية واحدة يف والية ويسكونسن بالواليات املتحدة األمريكية،
أجريت يف عام  ،2992أنه من  722عمودا جرت دراستها ،فإن ما نسبته  40يف املائة كان يف حالة
إصالحية مرتدية .ومن غري املعروف حدوث أي قضايا حديثة تتعلق بالدفعات.
 -237وتوضح معلومات من قاعدة البيانات توكسنيت ) )2011 ،Toxnetأنه على الرغم من االستخدام
الواسع النطاق لنفتينات النحاس إال أن موجزها البيئي وخواصها السمية غري معرفة بشكل جيد؛ ويرجع ذلك
جزئيا إىل الطبيعة املتغرية للمنتج البرتويل .ويأخذ هذا يف االعتبار أن املكون املتمثل يف املنتج البرتويل ،ميكن أن
تتواجد فيه مركبات متعددة منها على وجه اخلصوص البنزين ) .)1997 ،Feldmanوتسلط توكسنيت الضوء أيضا
على أن نفتينات النحاس ،مثل زرنيخات النحاس الكروماتية ،ترشح من األخشاب ،وأن الدراسات اليت أجريت
على الفئران تشري إىل أن هذه املادة قادرة على أن متتلك خاصية السمية الوراثية .ولكن من غري املتوقع أن يرتكز
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جزيء حامض النفتنيك حيويا بدرجة كبرية .وترتاوح معدالت معامالت الرتكيز األحيائي املنمذجة ) (BCFsبني
 )2011 ،U.S. EPA) ،2659-2464وهي أقل بكثري من معيار اتفاقية استكهومل الذي يبلغ  .5333وتشري
وكالة محاية البيئة بالواليات املتحدة األمريكية ( )2996أيضا إىل آثار صحية حمتملة للتعرض املهين عند وضع
نفتينات النحاس يدويا على اخلشب يف األوضاع املنزلية والسكنية.

زرنيخات الزنك النحاسية

النشادرية ()ACZA

 -230زرنيخات الزنك النحاسية النشادرية ( )ACZAهو منتج مائي قائم على العناصر الفعالة ألكسيد
النحاسيك ،وأكسيد الزنك ،وحامض الزرنيخ بنسبة  5:0:7على التوايل .ويأيت منتج زرنيخات الزنك النحاسية
النشادرية مسبق اخللط برتكيزات نشطة متثل  23يف املائة من املركب بينما تستعمل األمونيا كعامل نقل .وميكن
استخدام زرنيخات الزنك النحاسية النشادرية يف املعاجلة بالضغط حيث يؤدي تبخر األمونيا إىل تثبيت املركبات
املعدنية إىل سطح اخلشب ،وباإلضافة إىل ذلك توفر األمونيا أيضا احلماية من التآكل لألجزاء املعدنية العاملة
يف اخلزان نفسه أثناء نقل زرنيخات الزنك النحاسية النشادرية .ويف كندا حلت زرنيخات الزنك النحاسية
النشادرية حمل زرنيخات النحاس النشادرية ( )ACAحيث مت تسجيلها بشكل كامل يف عام .2999
 -234وعادة ما تستخدم زرنيخات الزنك النحاسية النشادرية يف الواليات املتحدة األمريكية بشكل أكثر يف
الواليات الغربية ،ويرجع ذلك جزئيا إىل قدرهتا اخلاصة على معاجلة أشجار التنوب نوع دوغالس ،وهي النوع
السائد من األخشاب يف تلك املنطقة ) 2008 ،USEPAب) .وتستخدم زرنيخات الزنك النحاسية النشادرية
على نطاق أقل اتساعا يف الواليات الشرقية واجلنوبية .وترتكز مرافق اإلنتاج يف الواليات الغربية.
 -235متتلك زرنيخات الزنك النحاسية النشادرية ،مثل زرنيخات النحاس الكروماتية ،معدل تثبيت عال.
وميكنها أيضا أن تقدم أداء أفضل من زرنيخات النحاس الكروماتية يف احلماية ضد بعض أنواع اآلفات
( 2008 ،USEPAب).كما أن زرنيخات الزنك النحاسية النشادرية معتج جمدة لالستخدام يف التطبيقات
الساحلية/البحرية مع عدد حمدود من املواد احلافظة األخرى املعتمدة يف هذا اجملال (أمهها الكريوسوت) .ولكن
بينما توفر زرنيخات النحاس الكروماتية سطحا هنائيا نظيفا وجافا وخاليا من الروائح لألخشاب املعاجلة ،متيل
األخشاب املعاجلة بزرنيخات الزنك النحاسية النشادرية إىل االحتفاظ برائحة األمونيا اليت قد تكون أقل مالءمة
للمواقع العامة مثل األرصفة أو مناطق املشاة.
 -236إن املوجز البيئي واالهتمامات البيئية لكل من زرنيخات الزنك النحاسية النشادرية وزرنيخات النحاس
الكروماتية متشاهبني يف العموم إىل حد كبري ،مع وجود كل من الزرنيخ وأكسيد النحاس يف كليهما .ومتتلك
زرنيخات الزنك النحاسية النشادرية القدرة على االرتشاح من األخشاب ،ويشمل ذلك أعمدة الكهرباء املعاجلة
( 1996 ،Lebowو 2008 ،US EPAأ) ،كما أن لديها القدرة على أن تكون سامة ومهيجة عند تعرض العمال
املباشر هلا (وزارة البيئة الكندية .)7320 ،وهي مدرجة داخل الواليات املتحدة األمريكية على أهنا ’مبيد آفات
مقيد االستخدام‘ وخمصص لألغراض الصناعية ) 2008 ،USEPAب) .وتشري وكالة تنظيم مكافحة اآلفات
التابعة لوزارة الصحة الكندية ( ،)PMRAاليت أجرت تقييم خماطر املواد احلافظة لألخشاب املتينة ،إىل أن من
املتوقع أن تقييم زرنيخات الزنك النحاسية النشادرية كان مغاليا يف تقديره للمخاطر ،وأن مرافق معاجلة
األخشاب اليت تتبع وثيقة التوصيات الفنية (( )TRDمن حيث الوسم ،والتخزين ،وخطط إدارة املخاطر) ستقلل
بدرجة كبرية من خطر التعرض وفقدان البيئة ،وأن استخدام زرنيخات الزنك النحاسية النشادرية يتم فقط داخل
النظم املغلقة.
30

UNEP/POPS/POPRC.10/10/Add.1

املواد احلافظة األخرى البديلة يف معاجلة األخشاب
 -232إىل جانب البدائل الكيميائية املذكورة أعاله ،توجد بدائل كيميائية إضافية؛ ويشكل رباعي األمونيا
والنحاس ( ،)ACQوآزوالت النحاس ،وبورات الصوديوم ( )SBXداخل أمريكا الشمالية أيضا ،جزءا من خليط
منتجات معاجلة األخشاب املتوافرة .وتستخدم هذه البدائل أيضا يف نيوزيلندا .وباإلضافة إىل ذلك حتدد بوابة
بيانات دعم االستبدال ( )Subsport 2012أيضا بوليمرات السيليكون كبديل عملي .ويف االحتاد األورويب،
ومبوجب الئحة منتجات مبيدات اآلفات األحيائية لالحتاد األورويب ) ،(EU 528/2012هناك  07من املواد
الفعالة املذكورة باالسم واليت مت اعتمادها من االحتاد األورويب الستخدامها كمبيدات آفات أحيائية حلف
األخشاب ،مبا يف ذلك عـدد من املـواد اليت جرى توضيــح تفاصيلها سـابقا ) ،)7327 ،EU biocidesولكن
الغالبية العظمى من هذه املواد ال ـ ـ ـ  07الفعالة كمبيدات آفات أحيائية ال تستخدم حلف األخشاب الصناعية.
ويوفر اجلدول املبني يف التذييل تقييم إدارة املخاطر احلايل عن الفينول اخلماسي الكلور وأمالحه وإسرتاته تفاصيل
تلك املواد مع إيراد التشريعات املطبقة على قيود االستخدام يف أوروبا .ويرد ادناه املزيد من الشرح املفصل لرباعي
األمونيا والنحاس ،وآزوالت النحاس ،وبورات الصوديوم ( ،)SBXكبدائل حمتملة للفينول اخلماسي الكلور.
الجدول  2االستخدامات المعتمدة للمواد الحافظة في معالجة األخشاب من الجمعية األمريكية للمواد
الحافظة لألخشاب )( (AWPAاللجنة االقتصادية ألوروبا)2212 ،
الكريوسوت واملواد احلافظة اليت تذوب يف الزيوت

الكريوسوت

الكريوسوت-النفط

حملول الكريوسوت

الفينول اخلماسي الكلور

نفثينات النحاس
d

أرسينات النحاس الكروماتية

جيم والنوع دال

e

النوع باء
مركب حناس األمونيوم الرباعي-النوع

مركب حناس األمونيوم الرباعي -

آزول النحاس -النوع باء

النشادرية
آزول النحاس -النوع ألف

أخشاب البناء واألخشاب املقطوعة واخلشب الرقائقي
+
املعيار ( :)C2أخشاب البناء واألخشاب
املقطوعة وروابط اجلسور وروابط املناجم

زرنيخات الزنك النحاسية

املنتج/التطبيق

املواد احلافظة اليت تذوب يف املاء

+a

+

+a

+a

+

+a

NA

+a

+a

+

املعيار ( :)C9اخلشب الرقائقي

+

+

+

+

NA

+

+

NA

+

+

+

املعيار ( :)C22أساسات خشبية دائمة

NR

NR

NR

NR

NA

+

+

+

+

+

+

املعيار ( :)C28األجزاء اخلشبية الصفائحية
امللصقة

+

NA

NA

+

+

+

+

NA

NA

NA

+

الركائز
املعيار ( :)C3الركائز

+

+

+

+

+b

+

+

NR

NR

NR

+

املعيار ( :)C18اإلنشاءات البحرية

+

NR

+

NR

NA

+

NR

NR

NR

NR

+

املعيار ( :)C21األخشاب البحرية

+

NA

NA

+

+

+

+

NA

+

+

+

املعيار ( :)C24األخشاب املنشورة اليت
تستخدم لتدعيم اهلياكل السكنية والتجارية

+

NA

NA

+

NA

+

+

NA

NA

NA

+

31

UNEP/POPS/POPRC.10/10/Add.1

الكريوسوت واملواد احلافظة اليت تذوب يف الزيوت

الكريوسوت

الكريوسوت-النفط

حملول الكريوسوت

الفينول اخلماسي الكلور

نفثينات النحاس
d

أرسينات النحاس الكروماتية

جيم والنوع دال

e

النوع باء
مركب حناس األمونيوم الرباعي-النوع

مركب حناس األمونيوم الرباعي -

آزول النحاس -النوع باء

النشادرية
آزول النحاس -النوع ألف

زرنيخات الزنك النحاسية

املنتج/التطبيق

املواد احلافظة اليت تذوب يف املاء

الدعامات
املعيار ( :)C4الدعامات

+

NR

+

+

NA

+

NR

+

NR

NR

+

املعيار ( :)C23الدعامات واألعمدة
املستديرة اليت تستخدم يف منشآت املباين

+

NR

+

+

NA

+

NR

NR

NR

NR

+

األعمدة
املعيار ( :)C5أعمدة السياج

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

املعيار ( :)C14أخشاب الطرق السريعة

+

+

+

+

+

+

+

+f

+c

+c

+

املعيار ( :)C15أخشاب اإلنشاءات
التجارية والسكنية

+

+

+

+

+

+

+

NA

+

+

+

املعيار ( :)C16األخشاب املستخدمة يف
املزارع

+

+

+

+

NA

+

+

NA

+

+

+

الروافد املستعرضة ’’الفلنكات‘‘ وروافد التحويل
املعيار ( :)C6الروافد املستعرضة
’’الفلنكات‘‘ وروافد التحويل

+

+

+

+

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

ويرجى مال حظة أنه ،على الرغم من إمكانية ’’موافقة‘‘ اجلمعية األمريكية للمواد احلافظة لألخشاب على هذه
االستخدامات ،إال أنه جيب أن تأيت املوافقة النظامية عليها من وكالة تنظيم مكافحة اآلفات التابعة لوزارة الصحة يف كندا
( )PMRAومن وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة األمريكية ).(USEPA
 :NAغري متوافر :NR ،ال يوصى به
( )aال يستعمل يف املياه املاحلة
( )bلالستخدام يف اليابسة ويف املياه العذبة؛ ال يستخدم يف األساسات
( )cقوائم الربط املنشورة من أربعة جوانب فقط
( )dنفثينات النحاس معتمدة أيضا من اجلمعية األمريكية للمواد احلافظة لألخشاب كمادة حافظة ذات حامل مائي لبعض
االستخدامات.
( )eأرسينات النحاس الكروماتية متاحة للتطبيقات الصناعية فقط
( )fمستدير ،ونصف مستدير ،وربع مستدير فقط

 -238رباعي األمونيا والنحاس ( ،)ACQهو من مواد حف األخشاب ذات احلامل املائي ويستخدم بطريقة
مماثلة لزرنيخات النحاس الكروماتية )( (CCAوزارة البيئة الكندية .)7320 ،ومنذ استبعاد زرنيخات النحاس
الكروماتية من السوق احمللي لألخشاب يف كندا والواليات املتحدة األمريكية يف عام  ،7330منا استخدام
رباعي األمونيا والنحاس بشكل كبري .ويف عام  7332حصل رباعي األمونيا والنحاس (ورباعي األمونيا
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والنحاس املسحوق يف شكل جزيئات دقيقة) على  45يف املائة من مجيع عمليات معاجلة األخشاب باملواد
احلافظة يف الواليات املتحدة ،وحصلت زرنيخات النحاس الكروماتية على املركز الثاين ( .)2009 ،Vloskyولكن
رباعي األمونيا والنحاس ال يستخدم حاليا يف الواليات املتحدة األمريكية ألعمدة الكهرباء واألذرعة املستعرضة.
ويف حني يستخدم رباعي األمونيا والنحاس يف كندا على نطاق واسع (بشكل رئيسي يف السوق احمللية
لألخشاب) ،إال أنه ال يتم استخدامه يف تطبيقات البنية التحتية مبا يف ذلك أعمدة الكهرباء (وزارة البيئية
الكندية .)7320 ،وقد تركز االستخدام الواسع النطاق لرباعي األمونيا والنحاس داخل السوق احمللية لألخشاب
ويف األخشاب الليِّنة ،ويرجع ذلك جزئيا إىل اخنفاض املخاطر املهنية للعاملني ،واحلد األدىن من خطر فقدان
البيئية (وزارة البيئة الكندية .)7320 ،ومن املعرتف به أن رباعي األمونيا والنحاس مفيد يف معاجلة أخشاب
تنوب دوغالس اليت من الصعب معاجلتها يف العادة ،ولكنه يؤدي إىل تآكل املعادن بدرجة أكرب من زرنيخات
النحاس الكروماتية وزرنيخات الزنك النحاسية النشادرية ( .)ACZAويتطلب استخدام رباعي األمونيا والنحاس
استخدام تهيزات الصلب املقاوم للصدأ يف مرافق املعاجلة وهو أمر قد يكون مكلفا ) 2008 ،USEPAب) .ويف
اآلونة األخرية ،فإن ظهور استخدام رباعي األمونيا والنحاس املسحوق يف شكل جزيئات دقيقة يوفر منتجا
منخفض القدرة على إحداث التآكل مع قدرة أكرب على اإلخرتاق ،وذلك باستخدام أكسيد النحاس املسحوق
بشكل ناعم ضمن املنتج لتحسني التطبيق ).)2009 ،Vlosky
 -239ويأيت رباعي األمونيا والنحاس يف أربعة أنواع من املنتجات املختلفة تصنف على أهنا من األنواع ألف
إىل دال ،وهي حتتوي على كل من النحاس ومركبات األمونيوم الرباعية (’’رباعي‘‘) كعناصر نشطة .ومن بني
هذه ،فإن رباعي األمونيا والنحاس -ألف ورباعي األمونيا والنحاس -باء حيتويان على ’’الرباعي‘‘ ’دال دال
ألف جيم‘ ،وحيتوي رباعي األمونيا والنحاس -جيم على ’’الرباعي‘‘ ’ألف دال باء ألف جيم‘ ،بينما حيتوي
رباعي األمونيا والنحاس -دال على كل من ’دال دال ألف جيم‘ و ’دال دال ألف جيم باء‘ .وينبين كل واحد
من أنواع املنتجات األربعة حول نسبة أكسيد النحاس إىل ’’الرباعي‘‘ وميكن أن حيتوي إما على األمونيا أو
على اإليثانول أمني كمحلول حامل (وزارة البيئة الكندية .)7320 ،ويتميز ’دال دال ألف جيم‘ بالثبات يف كل
من املياه والرتبة ،بينما لدى ’ألف دال باء ألف جيم‘ مشاكل تتمثل يف اخنفاض الثبات ،حيث يبلغ عمره
النصفي يف الرتبة  20يوما .ويتميز ’دال دال ألف جيم باء‘ ،وهو اجلزء الفعال يف رباعي األمونيا والنحاس-
دال ،بالثبات وهو مضر بالكائنات احلية املوجودة يف الرتبة ،وله تركيزات توجيهية قصوى يف املياه تبلغ
 3.3325ملغم/لرت (وزارة البيئة الكندية .)7320،ويستخدم كل من رباعي األمونيا والنحاس -ألف ،ورباعي
األمونيا والنحاس -جيم ،ورباعي األمونيا والنحاس -دال ،مجيعها داخل كندا (وزارة البيئة الكندية .)7320،
ويتبخر املكون النشادري بسرعة يف اهلواء تاركا أكسيد النحاس الذي يتسم بدرجة عالية من السمية لألمساك إذا
وصل إىل البيئة الطبيعية ) .)2010 ،Dubeyويتحرر النحاس من اخلشب املعاجل برباعي األمونيا والنحاس يف
السوائل الراشحة من مدافن القمامة مما يرفع املخاوف من املزيد من التلوث ).)2010 ،Dubey
 -223آزول النحاس هو ناتج ذو حامل مائي يتكون من مركب حناسي -أميين ومن مبيدات اآلفات
األحيائية املتشاركة ) 2008 ،USEPAب) .وتوجد منه صيغتان مبنيتان على نسبة النحاس إىل املركبات األخرى.
ويتم توريد املنتج يف شكل مركز مث يتم ختفيفه عند نقطة االستخدام (وزارة البيئة الكندية .)7320 ،وهو معتجمد
يف الواليات املتحدة لالستخدام فوق األرض ،ولالستخدام األرضي ،ولالستخدام يف املياه العذبة ولكنه ليس
مناسبا لالستخدام يف الظروف االستوائية أو للتطبيقات الساحلية/البحرية ) ،)2010 ،UNECEوال يستخدم
حاليا يف الواليات املتحدة األمريكية ألعمدة الكهرباء واألذرعة املستعرضة .وقد اعتمد يف كندا للسوق احمللي
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لألخشاب فقط وال يستخدم يف تطبيقات البنية التحتية مبا يف ذلك أعمدة الكهرباء (وزارة البيئة الكندية،
 .)7320ومثل رباعي األمونيا والنحاس ،فإن آزول النحاس يتسبب يف تآكل أدوات الربط املعدنية ،لذا سيكون
الصلب املقاوم للصدأ مطلوبا ،وهو قد يكون مكلفا لعمليات حتديث مرفق املعاجلة ) 2008 ،USEPAب).
ولكن يتواجد اآلن أحد منتجات آزول النحاس املسحوق يف شكل جزيئات دقيقة وهو منخفض القدرة على
إحداث التآكل مع إمكانية اإلخرتاق العميق لألخشاب ) .)2009 ،Vloskyوهذا املنتج بالذات ال يزال جديدا
نسبيا يف السوق وسجله يف االستخدام الطويل املدى يف تطبيقات البنية التحتية غري معروف )2008 ،USEPA
ب) .وال يعرف عن آزول النحاس أنه مادة مسرطنة (وزارة البيئة الكندية.)7320 ،
 -222ويبلغ العمر النصفي للتيبيوكونازول )( (Tebuconazoleوهو املكون غري املعدين املبيد لآلفات األحيائية
يف آزول النحاس)  233يوم يف الرتبة ويتسم أيضا بإعتدال السمية للحياة املائية (وزارة البيئة الكندية.)7320 ،
ولكن التيبيوكونازول يتحلل بسرعة أكرب يف الظروف املائية مما هو يف الرتبة وتقوم األمساك بالتخلص منه إىل
درجة كبرية مما حيد من إمكانية الرتاكم البيولوجي .وحي ِدث املنتج هتيجا عند االتصال املباشر باجللد ،كما ميكن
أن يؤدي التعرض املهين على املدى الطويل إىل تضرر الرئة والكبد والكلى .واالزوالت ،مثل التيبيوكونازول ،فعالة
األرضة أو العفن .وبالتايل ،جيب استخدامها مع مواد
ضد الفطريات املسببة للتحلل ،ولكنها ليست فعالة ضد ج
كيميائية أخــرى ،وال سيما النحاس ( .(2013,Townsendومبوجب لوائح االحتاد األورويب لطرح منتجات املبيدات
احليوية يف السوق ( )EC 528/2012حدد التيبيوكونازول كمادة مرشحة مستوفية ملعايري مقاومة التحلل والرتاكم
البيولوجي والسمية.
 -227إن استخدام نظم املواد احلافظة القائمة على النحاس كبديل للفينول اخلماسي الكلور يف معاجلة
املكونات اهليكلية اهلامة مثل أعمدة الكهرباء واألذرعة املستعرضة قد ال يكون مناسبا بسبب وجود الفطريات
املتحملة للنحاس واملنتشرة على نطاق واسع يف البيئة .وهناك نوع من الفطريات القادرة على نزع السمية من
املركبات احملتوية على النحاس إما عن طريق تميد حركتها أو امتصاصها (موريل.)2992 ،
 -220بورات الصوديوم هي من املواد احلافظة ذات احلامل املائي مع كميات متفاوتة من البورات (وكالة محاية
البيئة بالواليات املتحدة األمريكية 2008 ،ب) .ويأيت املنتج على شكل مسحوق يتم بعد ذلك خلطه للقوة
املطلوبة قبل استخدامه (وزارة البيئة الكندية .)7320 ،وتستخدم بورات الصوديوم يف سري النكا
(سري النكا )7324 ،ملعاجلة اخلشب املطاطي كمعاجلة إنتشارية ،ولكن استخدامها كبديل للفينول اخلماسي
الكلور حمدود .ترتك بورات الصوديوم باألخشاب سطحا هنائيا نظيفا وجافا وخاليا من الروائح .إن مركبات
البورات سامة بالنسبة لعملية التكاثر وفقا للمعيار  GHSلدى األمم املتحدة .كما أهنا ترشح أيضا بسهولة من
األخشاب الرطبة مما يؤثر على األداء (وكالة محاية البيئة بالواليات املتحدة األمريكية 7338 ،ب) .وتستجبقى
بورات الصوديوم خصيصا لالستخدام يف التطبيقات الداخلية أو فوق سطح األرض حيث تكون األخشاب
حممية بشكل مستمر من املياه (اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم املتحدة ،)7323 ،وبالتايل فإن بورات
الصوديوم ليست بديال لالستخدامات احلالية للفينول اخلماسي الكلور.
 -224واقرتح آزول النحاس والبورون كبديل لزرنيخات النحاس الكروماتية ولكن ليس لالستخدام خصيصا
على األعمدة الكهربائية واألذرعة املستعرضة ( .)2013 ،ICC-ESوعادة ما يستخدم اإليثانول أمني األحادي
)مونوايثانوالمني( ليشكل مركبا مع النحاس ،مما يزيد من التكاليف (تاونسند .)7336 ،ويتحرر النحاس من
اخلشب املعاجل بآزول النحاس والبورون يف السوائل الراشحة من مدافن القمامة مما يرفع املخاوف من املزيد من
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التلوث (دويب .)2010 ،والنحاس شـ ـديد السمية بالنس ـ ـبة للكائنات املائية (وكالة محاية البيئة بالواليات املتحدة
األمريكية 2008 ،ب).
 -225وتوفر بوليمرات السيليكون أيضا خيارا حمتمال ملعاجلة منتجات األخشاب .وبدال من قتل الفطريات،
فإن هذا النهج خيلق حاجزا ماديا هلجوم الفطريات .وتستخدم بوليمرات السيليكون غري العضوية مع األمحاض
العضوية يف معاجلة األخشاب القائمة على املاء وتفف حتت درجة حرارة مرتفعة ( .)2012 ،Subsportويقوم
اخلليط بتغليف األلياف اخلشبية ،وخلق حاجز مادي على سطح األخشاب مما جيعل الفطريات غري قادرة على
الوصول إليها .وتقوم شركة أورقانوكليك ،ومقرها يف السويد ( )2014 ،Organoclickببيع املنتج حتت االسم
التجاري أورقانو وود ( )OrganoWoodكما يباع معه طالء سطحي لالستخدامات الصناعية يسمى طالء
أورقانو وود السطحي ) .(OW-surfaceولكن فريق عمل الفينول اخلماسي الكلور  -فريق إدارة املعارف2014 ،
وكندا b7324 ،يالحظان بأن بوليمرات السيليكون تبدو غري جمربة لالستخدام الصناعي الواسع النطاق ،خاصة
بالنسبة لألعمدة الكهرباء ،وأنه مل يتم تسجيل املزيد من بوليمرات السيليكون داخل كندا لالستخدام يف
اخلشب الصناعي .وتقرتح التوصيات اليت قدمتها أورقانوكليك 2014 ،االستخدام يف تطبيقات الرتبة املذكور
أعاله .وأثار فريق عمل الفينول اخلماسي الكلور  -فريق إدارة املعارف ،2014 ،قلقا مفاده أن استخدام
السيليكون يف تطبيقات تؤدي إىل االتصال مع األرض قد يتسبب يف مشكلة حمتملة ،وأنه نظرا ألمهية اتصال
األعمدة الكهربائية باألرض ،لذا ينبغي النظر يف هذا األمر .وبينما تشكل بوليمرات السيليكون خيارا مهما
ملعاجلة األخشاب ،إال أنه بسبب طبيعتها غري اجملربة على نطاق صناعي واسع إىل حد كبري تعين أهنا ،وعلى
املدى القصري ،ليست خيارا بديال قابال للتطبيق لتحل حمل الفينول اخلماسي الكلور دون إجراء مزيد من
التجارب.

 3-3-2البدائل غير الكيميائية لألخشاب
 -226وإىل جانب البدائل الكيميائية الستخدام الفينول اخلماسي الكلور كمادة حافظة ملعاجلة األخشاب،
هناك أيضا خيارات غري كيميائية هي قيد االستخدام حاليا .ولألخشاب تطبيقات يف عمليات التشييد املنزيل
والصناعي تشتمل على جمموعة واسعة من االستخدامات .وللخشب املعاجل بالفينول اخلماسي الكلور تطبيق
خاص حيث أنه يستخدم يف البنية التحتية ،مثل األعمدة الكهربائية لشبكات اإلمداد الكهربائي واألذرعة
املستعرضة لشبكات السكك احلديدية .ومن املمكن هلذه التطبيقات احملددة أن تعتمد مواد بديلة مثل اخلرسانة،
والصلب ،واملركبات املقواة بألياف زجاجية ( )FRCأو حىت ببدائل من األخشاب الصلبة اليت تتمتع مبقاومة أكرب
هلجمات الفطريات واآلفات يف بعض األوضاع .وسيستكشف هذا الفرع اجلدوى الفنية للبدائل غري الكيميائية
وفعاليتها وتكاليفها.
 -222يوفر تطبيق اخلرسانة ،والصلب ،واملركبات املقواة بألياف زجاجية كال من التحسينات الفنية وأوجه
الضعف ،العامة واخلاصة ،باملقارنة مع اخلشب املعاجل .ويقدم اجلدول  0حملة موجزة عن أوجه القوة وأوجه
الضعف العامة مت تلخيصها ضمن االستعراض الذي أجرته وكالة محاية البيئة بالواليات املتحدة األمريكية (وكالة
محاية البيئة بالواليات املتحدة األمريكية 7338 ،ب) مع تعليقات فردية ترد عقب اجلدول .0
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الجدول  - 3التحسينات وأوجه الضعف العامة في المواد البديلة غير الخشبية
الخرسانة

الصلب

المركبات المقواة
بألياف زجاجية

التحسينات الفنية العامة مقارنة بالخشب المعالج
احلجم املعياري واملواصفات املعيارية

X

X

X

اخنفاض الصيانة املطلوبة

X

X

_

منيع ضد هجمات الفطريات واآلفات

X

X

X

أوجه الضعف الفنية العامة مقارنة بالخشب المعالج
أكثر تكلفة من األعمدة اخلشبية (على أساس التكاليف األولية).
ال ميكن تسلق األعمدة غري اخلشبية باستخدام املعدات املوجودة حاليا مثل ال
’ ،‘Gaffsولكنها مصممة حبيث توفر أنظمتها اخلاصة هبا ،مثل ’خطوات
الصعود املثبتة‘

X

X

X

X

X

X

ازدياد خطر صعق احليوانات بالكهرباء يتطلب عزال إضافيا

X

X

-

أثقل من األعمدة اخلشبية

X

-

-

اخلرسانة
 -228تقدم األعمدة الكهربائية والروافد املستعرضة ’’الفلنكات‘‘ اخلرسانية منتجا موحدا ذا مقاومة شد
(تقدر حبوايل  8333رطل يف البوصة املربعة) ومتانة عاليتان ( 2008 ،USEPAب) .ويشمل هذا مقاومة أكرب
للتلف من ضربات الربق ،واحلرائق ،واالهتزازات ،وآفات الفطريات واحلشرات ،والرياح (بولني.)7322 ،
واألعمدة الكهربائية اخلرسانية أقل عرضة من املنتجات اخلشبية املعاجلة للتشقق واإللتواء مقارنة مع اخلشب
املعاجل ( 2008 ،USEPAب) .وتبني نيوزيلندا (نيوزيلندا )7324 ،أنه ،بالنسبة للروافد املستعرضة ’’الفلنكات‘‘
للسكك احلديدية ،فقد حتولت شركة السكك احلديدية الوطنية يف نيوزيلندا بنجاح إىل استخدام اخلرسانة يف عام
 ،2992وهي اآلن اخليار املفضل من املواد هلذا الغرض .فاملتانة املعززة يف مواقع مثالية ،والصيانة األقل تواترا،
واحتمال البقاء فرتة أطول يف اخلدمة من اخلشب املعاجل كيميائيا ،هي عوامل تظ ِهر املستوى العايل من الكفاءة
للخرسانة يف تلبية االحتياجات اإلنشائية لألعمدة الكهرباء ( 2008 ،USEPAب) .وتبني ادعاءات إحدى
الشركات الصانعة أن فرتة خدمة األعمدة الكهربائية اخلرسانية ميكن أن تصل إىل  25عاما (،Stresscrete
 ،)2014يف حني أن كندا (كندا  7324ب) تبني أن متوسط املدى العمري لألخشاب املعاجلة يقدر بنحو 23
سنة أو أكثر ( .)7337 ،Mankowskiوترتاوح التقديرات األخرى املقدمة لطول العمر احملتمل لألعمدة
اخلرسانية ما بني  53إىل  83عاما ،يف حني تبلغ تقديرات طول عمر األعمدة اخلشبية من  73إىل  23عاما.
ومل تقدم معلومات مفصلة عن الكيفية اليت تؤثر هبا االعتبارات اجلغرافية املناخية على طول العمر النسيب
لألعمدة اخلرسانية واخلشبية .وقد تكون املتانة الشديدة لألعمدة اخلرسانية وتركيبتها املوحدة عامال رئيسيا يف
احلفاظ على مدة خدمة طويلة ويف منع فشل األعمدة يف نقطة زمنية سابقة لألوان .واملسألة األكثر أمهية
بالنسبة للخرسانة مقارنة مع اخلشب املعاجل هي الوزن ،حيث أفيد بأن وزن األعمدة اخلرسانية يبلغ ثالثة
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أضعاف وزن األعمدة اخلشبية (بولني .)7322 ،إن الوزن الكلي لألعمدة الكهربائية اخلراسانية يزيد من
تكاليف الشحن والرتكيب ( 2008 ،USEPAب) ،ومن املرجح أن يؤدي اعتماد األعمدة اخلرسانية على نطاق
واسع إىل آثار على الصناعة حيث ستحتاج الصناعة إىل ’إعادة التزود باألدوات‘ .وتتمتع األعمدة اخلرسانية
مبيزة أهنا ال تتطلب املعاجلة الكيميائية مبواد كيميائية ثابتة وسامة تنطلق إىل البيئة ،وبالتايل متنح الفوائد للعاملني
ولصحة البيئة .كما أن محاية النظام اإليكولوجي للغابات واحملافظة على األشجار هي فوائد إضافية الستخدام
لألعمدة اخلرسانية بدال من األعمدة اخلشبية إذا مل تكن األشجار من غابات تدار على أساس تاري ،ولكن
من الناحية األخرى فإن األمسنت واخلرسانة يأتيان من موارد حمدودة جيب حفرها ،وميكن أن تكون هناك آثار
بيئية أخرىإلنتاج األمسنت ،مثل استخدام الرماد املتطاير أو غريه من املواد الضارة ،إضافة إىل انبعاثات ملوثات
للهواء واملاء ( 2014 ،ACAT/IPENب)؛ بينما متثل األعمدة اخلشبية من الغابات اليت تدار على أساس تاري
موردا متجددا .وعلى الرغم من أن تكاليف الشراء األولية لألعمدة اخلرسانية أعلى كما تبني بعض الدراسات
(2008 ،USEPAب) ،إال أنه ميكن تعويض هذه الفروق يف التكلفة إىل حد ما عن طريق تكاليف التخلص
املضافة ،كما أنه ميكن أن تكون هناك وفورات يف التكاليف على املدى الطويل على امتداد حياة األعمدة.
وخلصت دراسات حتليل دورة احلياة اليت أجرهتا صناعة املواد احلافظة لألخشاب (بولني ،7322 ،وأكوا -ئي-
تري  )7327إىل أنه ،باملقارنة مع املنتجات اخلشبية ،فإن صناعة األعمدة اخلرسانية تتطلب املوارد الطبيعية ،مثل
املياه ،بقدر أكرب ،واألهم من ذلك أهنا ترتبط بكميات عالية جدا من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون
امللوثة لنوعية اهلواء (افرتضت الدراسة أن عمر خدمة اخلشب املعاجل مماثل لعمر خدمة األعمدة
واإلنبعاثات ِّ
اخلرسانية) .وتتسم األعمدة اخلرسانية أيضا خباصية االمتصاص للرطوبة ،مبع ى أهنا أكثر عرضة لألضرار النامجة
عن التجمد/الذوبان يف املناخات القاسية .وينقل تقرير وكالة محاية البيئة بالواليات املتحدة األمريكية أيضا
بيانات عن معهد حبوث الطاقة الكهربائية (معهد حبوث الطاقة الكهربائية )2992 ،تشري إىل أنه ال ميكن
استخدام األعمدة اخلرسانية يف التطبيقات الساحلية/البحرية حيث أن األمالح البحرية هتاجم اخلرسانة .ولكن
إحدى كربيات الشركات املصنعة لألعمدة اخلرسانية ،سرتس كريت ) ،(StressCreteتدلل على االستخدام
الفعال للخرسانة يف كل من بيئات املياه العذبة واملياه املاحلة عندما تصاغ تركيبتها خصيصا هلذه البيئة املعينة .وملا
هلا من قدرة على مقاومة التآكل ،واملتانة ،وعدم معاجلتها كيميائيا ،لذا ،تستخدم األعمدة اخلرسانية بالقرب من
املسطحات املائية احلساسة ،وميكن استخدامها يف بيئات املياه العذبة واملياه املاحلة .ويتعلق احد العيوب
اإلضافية للمنشآت اخلرسانية بنهاية حياهتا :فبينما ميكن إعادة تركيب األعمدة اخلشبية املعاجلة يف مواقع خمتلفة
خالل حياهتا العملية ،فإنه ال ميكن تركيب األعمدة اخلرسانية إال مرة واحدة ،على الرغم من أنه ميكن إعادة
تدوير املواد ألنه ليس من الضروري ارساهلا إىل مكب النفايات اخلطرة.

الصلب
 -229يتم تصنيع اعمدة الكهرباء املصنوعة من الصلب كهياكل جوفاء ،مما يسمح هلا بأن تكون أخف وزنا
من أعمدة اخلشب املعاجل (بنسبة  53-03يف املائة) مع قوة محل مماثلة أو أكرب (وكالة محاية البيئة بالواليات
املتحدة األمريكية7338 ،ب ،منظمة العمل اجملتمعي بأالسكا املعنية باملواد السامة/الشبكة الدولية للقضاء على
امللوثات العضوية الثابتة ،7324 ،واللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم املتحدة .)7323 ،ويؤدي اخنفاض
الوزن هذا إىل حتسن يف تكاليف الشحن والرتكيب .وتشري االستعراضات اليت اجرهتا وكالة محاية البيئة بالواليات
املتحدة األمريكية واللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم املتحدة (وكالة محاية البيئة بالواليات املتحدة
األمريكية2008 ،ب ،واللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم املتحدة )7323 ،إىل أن أعمدة الصلب قد تكون
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عرضة لتآكل السطح ،وهو أمر قد يصعب تقييمه من قبل طواقم الصيانة .كما أهنا معرضة أيضا للتآكل حتت
األرض .ولكن هاتني املسألتني كليهما ميكن التغلب عليهما باستخدام هياكل الصلب اجمللفن (منظمة العمل
اجملتمعي بأالسكا املعنية باملواد السامة/الشبكة الدولية للقضاء على امللوثات العضوية الثابتة .)7324 ،ويبني
زمان زاده أن استخدام الصلب اجمللفن للهياكل التحت -أرضية وحده قد ال تكون كافيا .ومن املطلوب اختاذ
احليطة عند تقييم وضع األعمدة ألن الصلب اجمللفن املركب حتت سطح األرض ميكن أن يكون عرضة للهجوم
(وخاصة يف الرتبة احلمضية) مما يؤدي إىل التآكل الذي ميكن أن يقلل إىل حد كبري من أمد اخلدمة .وينبغي
إجراء التقييم أثناء عملية الرتكيب ،كما ينبغي عند الضرورة ،اختاذ تدابري إضافية مثل استخدام مواد الردم املقاومة
للتآكل .والعيب الرئيسي يف هياكل الصلب هو أهنا حتتاج إىل التعامل معها حبذر أثناء النقل والرتكيب ألهنا
ميكن أن تتلف بسهولة ( 2008 ،USEPAب ،و .)2014 ،PCPTF-KMGوتشري وكالة محاية البيئة بالواليات
املتحدة األمريكية أيضا إىل أنه يف حاالت حتميل أعمدة الصلب ألعباء يف الوزن تفوق طاقتها فإهنا تلتوي بدال
من أن تنشطر أو تتكسر ،مما يعين أن نقل الكهرباء سيتوقف أثناء القيام باإلصالحات (2008 ،USEPAب).
وكما هو احلال مع أي هيكل معدين ،فهناك أيضا زيادة يف خطر الصعق بالكهرباء ليس فقط للحيوانات مثل
الطيور اجلارحة ،بل أيضا ألطقم العمل ( ،)7324 ،WPCعلى الرغم من أنه ميكن أن تكون األعمدة مغطاة
مبادة عازلة ملنع حدوث هذه املشكلة .وعلى العكس من اهلياكل اخلرسانية ،فإنه ميكن إعادة تدوير أعمدة
الصلب أو استخدامها مرة أخرى حسب احلاجة على غرار بدائل اخلشب املعاجل احلالية (بولني .)7322 ،وقد
مت إجراء حبوث يف استخدام الفوالذ يف األعمدة الكهربائية كمادة بديلة من قبل بعض املرافق العامة يف الواليات
املتحدة األمريكية (مثل والية نيفادا ،ووالية أريزونا ،ومدينة أوسنت بوالية تكساس) ( )2014 ،ACAT/IPENاليت
هبا تكامل يف شبكة توليد الطاقة يتم على أساس اسرتاتيجي حمدد اهلدف ،ومدفوع جزئيا بالظروف اجلغرافية
واملناخية .وخلص حتليل دورة احلياة الذي أجرته صناعة املواد احلافظة لألخشاب (بولني )7322 ،أنه باملقارنة
مع املنتجات اخلشبية ،فإن تصنيع أعمدة الصلب يتطلب استهالكا أكرب للموارد الطبيعية مثل املياه ،واألهم من
امللوثة للهواء .وتشري
ذلك فإنه يرتبط بكميات عالية من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون وانبعاثات املواد ِّ
الدراسات اليت أجرهتا اس سي اس العاملية ( )7320وبولني ( )7322إىل أن فرتة خدمة أعمدة الصلب ترتاوح
بني  63إىل  83عاما ،يف حني ترتاوح تقديرات طول عمر األعمدة اخلشبية بني  73إىل  23عاما .ومل تقدم
معلومات مفصلة عن الكيفية اليت تؤثر هبا االعتبارات اجلغرافية املناخية على طول العمر النسيب ألعمدة الصلب
واألعمدة اخلشبية .وقد استنبطت الدراسة اليت أجرهتا اس سي اس العاملية مصفوفة مكونة من  72من املعايري
البيئية اليت أظهرت أن طول فرتة خدمة أعمدة الصلب مقرونة باخنفاض احتياجاهتا من الصيانة تعين أن ألعمدة
الصلب موجز بيئي أفضل عموما من املوجز البيئي لألعمدة اخلشبية املعاجلة.

املركبات املقواة بألياف زجاجية

((FRC

 -273مبا أن البدائل املستندة على مركبات مقواة بألياف زجاجية ( )FRCهي جديدة نسبيا يف السوق ،لذا
فإن تاريخ استخدامها حمدود ( .)2014 ،WPCولكنها ،مثل الصلب واخلرسانة ،توفر مادة موحدة ذات
مواصفات قياسية معروفة (وكالة محاية البيئة بالواليات املتحدة األمريكية7338 ،ب) .إن األعمدة املصنوعة من
مركبات مقواة بألياف زجاجية ،مثل الصلب ،تكون أخف وزنا من اخلشب املعاجل مما يعين اخنفاضا يف تكاليف
الشحن والرتكيب .ولكن املنتجات القائمة على مركبات مقواة بألياف زجاجية ميكن أن تتشوه عند ربط
اخلردوات املعدنية إليها باللولبة ( )2014 ،WPCوبالتايل فإن تلك اخلردوات املعدنية قد تصبح غري حمكمة الربط
مبرور الوقت مما جيعل املركبات املقواة بألياف زجاجية عموما غري مناسبة للمكونات احلاملة مثل األعمدة واألذرع
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املستعرضة .وتصمم األعمدة املصنوعة من مركبات مقواة بألياف زجاجية لتشكيالت حمددة ،مثل عمليات
الربط عرب األشجار واألنواع األخرى من عمليات الربط .ويف معظم احلاالت يصبح من غري املمكن تعديل ذلك
بعد الرتكيب .كما أن األعمدة املصنوعة من مركبات مقواة بألياف زجاجية قد تكون أكثر عرضة لألشعة فوق
البنفسجية ،واليت ميكن أن تؤدي يف املناخات احلارة واجلافة إىل انفصال طبقات املركب املقوى بأللياف
الزجاجية وإىل ضعف شامل يف اهليكل اإلنشائي (2008 ،USEPAب) .وال تتوفر األعمدة املصنوعة من مركبات
مقواة بألياف زجاجية إال يف أطوال تقل عن  55قدما أيضا ،وهذا قد مينع القيام ببعض التطبيقات اليت تعتمد
على التضاريس ( .)2014 ،WPCكذلك فإن تقارير صناعة املواد احلافظة لألخشاب ()7327 ،Aqua-e-Ter
تقدم حتليالت لدورة احلياة تشري إىل أن متطلبات تصنيع األعمدة املصنوعة من مركبات مقواة بألياف زجاجية
من الطاقة أكرب من متطلبات البدائل املصنوعة من اخلشب املعاجل وأن ستكون لألعمدة املصنوعة من مركبات
مقواة بألياف زجاجية بصمة كربونية أكرب من البصمة الكربونية للخشب املعاجل ،ولكن من احملتمل التعويض
عن هذا األمر باخنفاض السمية واخنفاض تكاليف التخلص (.)2014 ،ACAT/IPEN

البدائل من اخلشب غري املعاجل
 -272وإىل جانب البدائل غري اخلشبية لألخشاب املعاجلة بالفينول اخلماسي الكلور فمن املمكن
أيضا االستفادة من أنواع بديلة من األخشاب اليت تتمتع مبقاومة أكرب للهجوم من قبل الفطريات واآلفات.
فيمكن أن تصل فرتة اخلدمة اجملدية ألصناف اخلشب الصلد إىل  75عاما يف الواليات املتحدة دون احلاجة إىل
املعاجلة الكيميائية (2008 ،USEPAب) .واملشكلة الرئيسية اليت تواجه زيادة استخدام أصناف اخلشب الصلد
تتمثل يف توافر املخزون الصاحل لالستخدام ،والذي سيتفاوت على الصعيد العاملي .وميكن استخدام األخشاب
املقاومة للتعفن ،مثل أخشاب األرز ،واألخشاب الصلدة دون معاجلة كيميائية (اللجنة االقتصادية ألوروبا،
 .)7323وهلذه األخشاب قوة ميكانيكية أكرب من القوة امليكانيكية لألخشاب اللينة املعاجلة كيميائيا ،على
الرغم من أن التكلفة األولية لشرائها أغلى بكثري من التكلفة األولية لألخشاب املعاجلة كيميائيا .ومن املرجح أن
يكون للتحول إىل أصناف األخشاب الصلدة اليت لديها مقاومة أكرب للهجوم من قبل اآلفات آثار ضارة ،سواء
من الناحية االقتصادية بالزيادة يف تكلفة األخشاب ،وأيضا لتأثري هذا التحول على الغابات والنظم البيئية احمللية
حيث ستكون هناك حاجة إىل تلبية الطلب على األخشاب (2008 ،USEPAب) .وستختلف فعالية استخدام
أصناف األخشاب الصلدة بناء على الظروف املناخية ،وطريقة التطبيق ،وتوافر املخزون املناسب .وستتم موازنة
ذلك بالفوائد املعززة النامجة عن خفض استخدام املواد الكيميائية واالنبعاثات إىل البيئة مقارنة بالفينول اخلماسي
الكلور.

املعاجلة احلرارية لألخشاب

 -277يجستخ ِدم هذا النهج املعاجلة احلرارية لألخشاب لدرجة حرارة تقرب من  733درجة مئوية أو تزيد عنها
يف ظروف اخنفاض األكسجني جلعلها مقاومة للتعفن مع احلفاظ على ثبات األبعاد .وتقتصر االستخدامات
الرئيسية على االستخدام فوق سطح األرض ألغراض غري إنشائية مثل ألواح اجلدران اخلارجية ،وكسوة األسطح،
واألرضيات ،وأثاث احلدائق ،وأثاث املالعب ،وإطارات األبواب والنوافذ ،واألثاث الداخلي .لذا ،فإن
األخشاب املعاجلة حراريا ليست بديال صاحلا لالستخدامات احلالية للفينول اخلماسي الكلور (أي لالستخدام
داخل األرض ،ولالتصال باألرض ،ومالمسة املاء ،ولألغراض اإلنشائية) .وختتلف عملية املعاجلة وفقا لنوع
اخلشب وليس هناك حاجة ملواد كيميائية .وتتوافر ستة عمليات رئيسية للمعاجلة مبا يف ذلك ثريمو وود (فنلندا)،
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بالتو وود (هولندا) ،ريتيفيكيشن (فرنسا) ،بويس بريديري (فرنسا) ويستوود (الواليات املتحدة األمريكية ،وكندا،
وروسيا) ،واملعاجلة حبرارة الزيت (أملانيا) ( .)2001 ،ECRDوتشري مقارنة لتكاليف اإلنتاج بني الطرق املختلفة إىل
أن التكاليف ترتاوح بني  65إىل  263يورو/للمرت املكعب (وانغ ،بدون تاريخ).
 -270ويعترب دفن خطوط املرافق خيارا يف احلاالت اليت متنع فيها النواحي اجلمالية أو ظروف الطقس إنشاء
أنظمة توزيع الطاقة فوق األرض ( .)IPEN/ACATإال أنه من غري الواضح ما إذا كانت املعاجلات الكيميائية
للخطوط تكون ضرورية ملنع التحلل ومشاكل اآلفات .ومن غري الواضح أيضا ما إذا كانت هناك تكاليف
إضافية ومسائل صيانة مرتبطة بدفن اخلطوط.

 4-3-2موجز عن البدائل
 -274لقد قدمت الفصول السابقة وصفا موجزا للبدائل الكيميائية وغري الكيميائية الرئيسية .وتستخدم
بالفعل داخل أمريكا الشمالية بدائل كيميائية مثل زرنيخات النحاس الكروماتية ( )CCAوالكريوسوت ،ويتم
إنتاجها باجلملة ،يف حني تكتسب بدائل جديدة مثل نفتينات النحاس وزرنيخات الزنك النحاسية النشادرية
( )ACZAشهرة متزايدة .ويسلط الفصل السابق الضوء أيضا على أن لدى البدائل الكيميائية املطروحة يف
السوق نقاط القوة ونقاط الضعف اخلاصة هبا ،وقد ال تكون قابلة ألن حتل مباشرة حمل الفينول اخلماسي الكلور
يف تطبيقات حمددة .وهذا صحيح أيضا بالنسبة للبدائل غري الكيميائية .عالوة على ذلك ،ونظرا خلصائصها
البنيوية املختلفة ،فقد ال تكون البدائل غري الكيميائية يف كثري من األحيان قابلة للتطبيق حبيث حتل حمل أعمدة
مفردة موجودة كمكون ضمن خطوط نقل راسخة مت إنشاؤها باألعمدة اخلشبية .ويقدم اجلدول  4مقارنة
للتكلفة وردت ضمن تقييم لبدائل الفينول اخلماسي الكلور أعدته وكالة محاية البيئة بالواليات املتحدة األمريكية
( 2008 ،US-EPAب).
 -275وكمسألة منفصلة ،أفاد اجمللس الكيميائي اهلندي ( 2014 ،ICCأ) باستخدام فينات الصوديوم اخلماسية
الكلور ،وأوضح بأن تطوير وانتاج وتصنيع بدائل لفينات الصوديوم اخلماسية الكلور بأسعار تنافس أسعار
منتجات فينات الصوديوم اخلماسية الكلور احلالية سيستغرق ما ال يقل عن  8إىل  23سنوات .وتستخدم
فينات الصوديوم اخلماسية الكلور يف نيوزيلندا بصفة رئيسية كمادة مانعة لتلون أسطح األخشاب بسبب
الفطريات بدال من استخدامها كمادة حافظة لألخشاب ،وقد مت التخلص منها تدرجييا يف الثمانينيات من القرن
املاضي ،حيث أصبح عدد من البدائل القابلة للتطبيق جاهزا يف السوق (نيوزيلندا .)7324 ،وتشرب البيانات
الواردة يف اجلدول  4إىل أنه ،بناء على التكلفة ،فإن استخدام الفينول اخلماسي الكلور ،وزرنيخات النحاس
الكروماتية ،والكريوسوت ،ونفتينات النحاس هو استخدام متماثل يف العموم ،إال أن زرنيخات الزنك النحاسية
النشادرية ( )ACZAأغلى حبوايل  73دوالرا للعمود .وتكلفة رباعي األمونيا والنحاس ( )ACQأعلى بكثري من
غريها من املنتجات بسبب مشكلة التآكل واحلاجة إىل تهيزات الصلب غري القابل للصدأ .ومن املمكن التغلب
على هذه املسألة باستخدام رباعي األمونيا والنحاس املسحوق يف شكل جزيئات دقيقة .ومل يتم إيراد معلومات
عن تكلفة آزوالت النحاس على الرغم من أنه من املتوقع أن تكون أكثر تكلفة من الفينول اخلماسي الكلور.
 -276ويعرض اجلدول  5التكاليف املقتبسة لتكلفة البدائل غري الكيميائية ،حمسوبة بتكلفة العمود ،ويأخذ
اجلدول يف االعتبار التكاليف الكاملة لإلنتاج والرتكيب فضال عن الصيانة .ويف حني تتطلب البدائل غري
الكيميائية صيانة أقل من الصيانة املطلوبة للخشب املعاجل ،إال أن التكاليف األولية للرتكيب تعل تلك الوفورات
غري مكافئة للتكاليف األولية اإلضافية (وكالة محاية البيئة7338 ،ب) .وعند إضافة العامل املتمثل يف فرتة
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اخلدمة األطول ،تصبح التكاليف تنافسية .ويستند هذا املوقف إىل دراسة حالة إفرادية ملرفق كبري لتوزيع الطاقة
الكهربائية خلصت إىل أن الـ  483من أعمدة الصلب املركبة ،من بني أكثر من  733 333من األعمدة
الكهربائية الغري مصنوعة من الصلب التابعة هلا ،توفر للمرفق  73-23يف املائة من تكاليف دورة احلياة مقارنة
مع  483من األعمدة اخلشبية املماثلة املعاجلة كيميائيا (معهد تطوير سوق الفوالذ .)7322
الجدول  4ملخص للتكاليف الوارد ذكرها في تقرير وكالة حماية البيئة بالواليات المتحدة األمريكية
( )2222بالنسبة للبدائل الكيميائية
البدائل الكيميائية  -التكلفة مبنية على أساس ’لكل عمود كهربائي‘ معالج
الفينول
اخلماسي
الكلور

زرنيخات
النحاس
الكروماتية*

الكريوسوت

نفتينات
النحاس

زرنيخات الزنك
النحاسية
النشادرية

 299دوالر

 292دوالر

 298دوالر

 733دوالر

 773دوالر

رباعي األمونيا آزوالت
النحاس
والنحاس**
782- 743
دوالر

بورات
الصوديوم***
-

-

تشمل التكلفة  73دوالرا لعوامل التليني

*
**

***

تشمل التكلفة متطلبات تهيزات الصلب غري القابل للصدأ مبا يعادل  02دوالرا إىل  25دوالرا للعمود.
يرجى مالحظة أن بورات الصوديوم لن تكون مناسبة كبديل للفينول اخلماسي الكلور ألهنا من املواد احلافظة الغري ثابتة.

الجدول  9ملخص للتكاليف الوارد ذكرها في تقرير وكالة حماية البيئة بالواليات المتحدة األمريكية
( )2222بالنسبة للبدائل غير الكيميائية
البدائل غير الكيميائية  -التكلفة مبنية على أساس ’لكل عمود كهربائي‘ لتكاليف اإلنتاج والتركيب والصيانة
املقواة

اخلشب املعاجل

اخلرسانة املربومة

الصلب*

املركبات
زجاجية

 833دوالر

 2 253دوالر

 2 023دوالر

 2 653دوالر

بألياف

* تشري مجاعة العمل املعنية بالسموم يف أالسكا إىل وجود دراسة منفصلة قامت هبا إس سي إس العاملية ( )7320تبني إىل أن
سعر أعمدة الصلب مماثل لسعر اخلشب املعاجل عند تقييمهما على أساس طول العمر الكامل واخنفاض تكاليف الصيانة.

 4-2معلومات موجزة عن اآلثار المترتبة على المجتمع جراء تنفيذ تدابير الرقابة الممكنة

 1-4-2الصحة ،بما في ذلك الصحة العامة والبيئية والمهنية

 -272يوثق موجز املخاطر شواغل صحة اإلنسان والبيئة املرتبطة بالفينول اخلماسي الكلور ) (PCPواألنيسول
اخلماسي الكلور ) (PCAحيث يفيد التقرير بأن الفينول اخلماسي الكلور واألنيسول اخلماسي الكلور سامان
بدرجة عالية ألنواع األحياء املائية وبدرجة معتدلة ألنواع األحياء الربية .كما توجد شواهد على عدد من اآلثار
دون املميتة مع القدرة على التسبب يف أضرار على أنواع األحياء املائية والربية .وتظ ِهر آثارمها على الطيور أكرب
قدر من التباين يرتاوح بني عدم السمية والسمية العالية .ففي البط الربي والتدرج ،تشتمل اآلثار دون املميتة
على اخنفاض عدد الفقسات ،يف حني أنه بالنسبة لألحياء املائية تشتمل اآلثار دون املميتة على األضرار اليت
تصيب عمليات التكاثر والبقاء والنمو .وبالنسبة للبشر فقد مت اكتشاف الفينول اخلماسي الكلور يف الدم والبول
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والسائل املنوي وحليب الثدي واألنسجة الدهنية لإلنسان مما يدل على التعرض ،وبالتايل على احتمال حدوث
أخطار لألجنة والرضع والبالغني .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن الفينول اخلماسي الكلور ،باملقارنة مع غريه من
املركبات املكلورة ،هو أحد أكثر امللوثات السائدة حيث تظهر كميات مقاسة منه يف بالزما الدم ويف عدد من
الدراسات الوبائية واملتعلقة بالصحة الصناعية ،واليت تستند بصفة رئيسية على التعرض عن طريق االستنشاق
واجللد ،وقد ارتبط الفينول اخلماسي الكلور مبجموعة متنوعة من أنواع السرطان( .ميكن اإلضطالع على املزيد
من املعلومات يف الوثائق  ،UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.3و ،2014 ،ACAT/IPENو 7338 ،USEPAأ).
وتعين طبيعة الثبات اليت يتميز هبا كل من الفينول اخلماسي الكلور واألنيسول اخلماسي الكلور أن آثار
إطالقاهتما ميكن أن تكون طويلة األمد ،على الرغم من أنه ،وكما هو مبني يف موجز املخاطر الذي يتضمن
بيانات مراقبة طويلة األمد ،فإن تركيزات الفينول اخلماسي الكلور واألنيسول اخلماسي الكلور آخذة يف التناقص
يف اهلواء ويف الكائنات احلية.
 -278وخلصت دراسة أجراها مركز حبوث الصحة العامة يف ويلينغتون ،نيوزيلندا )2007 ،CPHR( ،إىل أنه،
وبعد عدة عقود من توقف استخدام الفينول اخلماسي الكلور والتعرض له ،فإن بعض اآلثار الصحية الضارة
(اآلثار املادية واآلثار النفسية العصبية على حد سواء) ال تزال موجودة لدى بعض عمال األخشاب السابقني
اللذين تعرضوا للفينول اخلماسي الكلور ،كما ال تزال توجد مستويات مرتفعة من الديوكسينات يف مصل الدم.
 -279واستنادا إىل األدلة اليت مت استعراضها ،فإن رد منظمة العمل اجملتمعي بأالسكا املعنية باملواد
السامة/الشبكة الدولية للقضاء على امللوثات العضوية الثابتة ( )7324يدعي بأن ادراج الفينول اخلماسي
الكلور ضمن إطار اتفاقية استكهومل ستكون هلا آثار إجيابية على صحة اإلنسان والبيئية .ويربز رد السويد
( )7324أيضا بأن السيطرة على استخدام الفينول اخلماسي الكلور تسهم يف خفض انبعاثات الديوكسينات
والفيورانات (ملزيد من املعلومات ،أنظر تقرير وكالة محاية البيئة بالسويد.)2009 ،
 -203وقد حدد القرار الكندي املتعلق بإعادة التقييم بشأن الفينول اخلماسي الكلور ) )2011 ،PMRAوجود
خماطر صحية حمتملة يف بعض املهام املهنية املتصلة مبرافق معاجلة األخشاب .ولكنه أشار إىل أن من املرجح أن
تكون قد حدثت مغاالة يف تقدير املخاطر ،ويرجع ذلك إىل حقيقة أن التقييم استند إىل تقديرات تجـ جعرض يف
فرتة سبقت اعتماد الصناعة الواسع النطاق لتدابري احلد من املخاطر .وعليه فقد خلص القرار إىل أن
االستخدامات املسجلة حاليا للفينول اخلماسي الكلور مقبولة بشرط تنفيذ تدابري جديدة للحد من املخاطر
وضوابط كافية يف مثل هذه املرافق .وخيلص قرار وكالة محاية البيئة بالواليات املتحدة األمريكية املتعلق بإعادة
التقييم بشأن الفينول اخلماسي الكلور باملثل إىل أن املنتجات اليت حتتوي على الفينول اخلماسي الكلور مؤهلة
إلعادة التسجيل ،شريطة اعتماد تدابري لتخفيف املخاطر .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن ردي الواليات املتحدة
األمريكية وكندا على املرفق واو يشريان إىل أن البدائل ال ختلو من املخاطر الصحية والبيئية (أنظر الفرع .)0-7
لذا ،فإن إحالل واحد أو أكثر من هذه البدائل حمل الفينول اخلماسي الكلور قد يؤدي ،أو قد ال يؤدي ،إىل
اخنفاض كبري يف املخاطر اإلمجالية املثرية للقلق (الواليات املتحدة األمريكية7324 ،ب).
 -202إن اعتماد البدائل وخصوصا البدائل غري الكيميائية سيخفض التعرض للفينول اخلماسي الكلور املرتبك
بتصنيع واستخدام هذه املادة والتخلص منها .كما أن التنفيذ الفعال للبدائل سيقلل املخاطر احملتملة على
اإلنسان والبيئة.
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 -207وأكدت دراسة نشرت حديثا من جانب الربنامج الوطين للسموم يف الواليات املتحدة ،يف التقرير
(أيلول/سبتمرب  )7324عن املواد املسرطنة أن الفينول اخلماسي الكلور والنواتج الثانوية لتصنيعه تشري إىل وجود
أدلة معقولة على أهنا مواد مسرطنة لإلنسان .وأشارت وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة ( US Dept. HHSS
 )2014يف االجتماع العاشر للجنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة إىل أن هذا التصنيف اجلديد لن يعدل
القرار املتخذ يف عام  .7338وتأخذ الوكالة يف االعتبار املعلومات اجلديدة كجزء من عملية استعراض
التسجيالت.
 -200وتشري كندا أيضا إىل أنه ،يف حني أن إجراء املزيد من القيود على االستخدامات املسجلة حاليا
للفينول اخلماسي الكلور واالنتقال إىل بدائل أخرى قد يقلل من إطالقات الفينول اخلماسي الكلور واألنيسول
اخلماسي الكلور يف البيئة ،إال أنه من غري الواضح ما إذا كان هذا سيؤدي إىل اخنفاض صاف يف املخاطر البيئية
والصحية .وتفيد كندا بأنه مل يتم التمييز اجليد للمسامهات احلالية لألنيسول اخلماسي الكلور/الفينول اخلماسي
الكلور يف االستخدامات املسجلة بالنسبة إىل غريها من االستخدامات العاملية التارخيية األخرى أو ملصادر
إطالق الفينول اخلماسي الكلور (مثل استقالب سداسي كلورو البنزين) ،وبالتايل فمن غري املمكن التنبؤ مبا اذا
كانت تدابري الرقابة القائمة أو اإلضافية على االستخدامات الكندية ستؤدي إىل تأثريات صحية أو بيئية ذات
مغزى .وتشري كندا ،على وجه اخلصوص ،إىل أن بيانات الرصد اجلوي لألنيسول اخلماسي الكلور يف حمطة
اإلنذار الكندية بأعايل القطب الشمايل (نونافوت) يف الفرتة من عام  2990إىل عام  7322تظهر اخنفاضا
حادا يف تركيزات األنيسول اخلماسي الكلور منذ عام  7330على الرغم من املستويات املستمرة ،واملتزايدة
قليال ،الستخدام الفينول اخلماسي الكلور يف كندا (انظر الفرع  7وكندا .)7324 ،ولكن من املرجح أن يكون
ما لوح من تراجع لألنيسول اخلماسي الكلور يف القطب الشمايل انعكاسا لالخنفاض العاملي يف استخدام
الفينول اخلماسي الكلور وليس مرتبطا ،بالضرورة ،باالستخدام يف كندا.

 2-4-2الزراعة والزراعة المائية والغابات
 -204على الرغم من أنه قد مت القضاء على استخدامات الفينول اخلماسي الكلور يف الزراعة (مثال ،كمبيد
لألعشاب ،أو مسقط ألوراق النباتات ،أو مبيد للبكترييا) إىل حد كبري نظرا لتوافر وفعالية البدائل ،فإن حظر
الفينول اخلماسي الكلور مبوجب االتفاقية سيكفل املزيد من الشفافية واالمتثال لضمان القضاء على أي
استخدامات متبقية .وستنتج عن ذلك فوائد صحية وبيئية لألراضي الزراعية ،وملياه الزراعة املائية ،وللمنتجات
الغذائية من خالل منع املزيد من التلوث بالفينول اخلماسي الكلور وبالديوكسينات والفيورانات املرتبطة به
( .)2014 ،ACAT/IPENإال أن الواليات املتحدة األمريكية تيب برد مضاد مفاده أن من الالزم إجراء تقييم
دقيق ألمهية أي فوائد على صحة اإلنسان والبيئة ومقارنتها بالزيادة يف استخدام البدائل ( 2014 ،USAب).
 -205عالوة على ذلك ،فإن رد منظمة العمل اجملتمعي بأالسكا املعنية باملواد السامة/الشبكة الدولية للقضاء
على امللوثات العضوية الثابتة ( )7324يبني أن استبدال استخدام األعمدة اخلشبية املعاجلة باملواد البديلة غري
الكيميائية سيسهم يف احلفاظ على الغابات وعلى النظم اإليكولوجية للغابات .ولكن أطرافا ومراقبني آخرين
(كندا 7324 ،واجمللس الكيميائي اهلندي )2014 ،يدعون بأن الفينول اخلماسي الكلور يطيل من عمر خدمة
اخلشب املعاجل ،مما يسهم أيضا يف احلفاظ على الغابات .وباإلضافة إىل ذلك ،تبدى فرقة العمل املعنية بالفينول
اخلماسي الكلور -فريق إدارة املعارف ( (2014مالحظة مفادها أن هناك غابات تزرع خصيصا إلنتاج األخشاب
ذات القيمة العالية واملناسبة لألعمدة الكهربائية ،وأن هذه الغابات تسهم أيضا يف امتصاص الكربون.
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 3-4-2الكائنات الحية
 -206يورد موجز املخاطر) (UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.3بيانات موثقة تفيد بأن الفينول اخلماسي
الكلور واألنيسول اخلماسي الكلور مادتان سامتان بدرجة عالية جدا لألحياء املائية ،على الرغم من أن تركيزات
الرصد البيئي املبلغ عنها أقل عموما من تلك املستويات اليت يتوقع أن تسبب تأثريا بيئيا خاصة يف املناطق النائية.
ولكن موجز املخاطر خيلص إىل أنه بالنظر إىل االنتشار الواسع للفينول اخلماسي الكلور/األنيسول اخلماسي
الكلور ،فإنه كثريا ما توجد مستويات قابلة للقياس من الفينول اخلماسي الكلور/األنيسول اخلماسي الكلور يف
الكائنات احلية ،وأن للفينول اخلماسي الكلور واألنيسول اخلماسي الكلور طريقة عمل عن طريق الغدد الصماء،
لذلك ال ميكن استبعاد اآلثار البيئية .ويشري موجز املخاطر أيضا إىل أنه قد اتضح بأن الفينول اخلماسي الكلور
يؤثر سلبا على اجلهاز املناعي يف العديد من األنواع احليوانية .كما أبلغ عن تأثريات مسية عصبية يف التجارب
املختربية خارج اجلسم احلي (أنابيب االختبار) ،عالوة على تغيريات يف نسيج املخ يف التجارب املختربية باجلسم
احلي ،ومن تارب األداء الوظيفي العصيب اليت تجرى على احليوانات .ويتوقع رد منظمة العمل اجملتمعي بأالسكا
املعنية باملواد السامة/الشبكة الدولية للقضاء على امللوثات العضوية الثابتة ( )7324حدوث تأثريات إجيابية على
الكائنات احلية والتنوع البيولوجي إذا مت حظر استخدام الفينول اخلماسي الكلور.
 -202ولكن املراقبني املذكورين أعاله الحظوا أيضا أن البدائل الكيميائية املختلفة احملتوية على النحاس تشكل
أيضا خماطر على أنواع األحياء املائية .وبعض البدائل الكيميائية األخرى اليت نوقشت أعاله قد تطلق مواد مؤذية
هلا آثار ضارة على الالفقاريات واألمساك واحلياة الربية (مثال ،يطلق الكريوسوت اهليدروكربونات العطرية
املتعددة احللقات ) (PAHsاليت ترتاكم أحيائيا ،كما تطلق زرنيخات النحاس الكروماتية ) (CCAمواد مسرطنة
مثل الزرنيخ ،وكذلك النحاس ،وهو مادة سامة لألحياء املائية).
 -208وفيما يتعلق بالبدائل غري الكيميائية ،فإن زيادة خماطر الصعق الكهربائي للحيوانات يتطلب العزل
الكهربائي الكايف ملواد التوصيل الكهربائي املعدنية وغريها من مواد التوصيل ( 2008 ،USEPAب) .وميكن
ختفيف هذه املخاطر بشكل فعال.

 4-4-2الجوانب االقتصادية
 -209تتوقع العديد من البلدان اليت يستخدم فيها الفينول اخلماسي الكلور وأمالحه واسرتاته حاليا حدوث
آثار اقتصادية سالبة إذا مت إدراج الفينول اخلماسي الكلور يف االتفاقية .وتشري كندا على وجه اخلصوص ،إىل أن
احلظر سيؤثر سلبا على صناعة معاجلة األخشاب املتينة اليت تستخدم الفينول اخلماسي الكلور (هناك حاليا 9
حمطات يف مواقع خمتلفة تستخدم هذه املادة) وتشدد على االستخدام الواسع النطاق للفينول اخلماسي الكلور
يف األعمدة الكهربائية اخلشبية يف كندا .وحيث أن تكلفة االستبدال تبلغ حوايل  7 333دوالر ،فإهنم يشريون
إىل أن هناك فائدة اقتصادية كبرية من متديد فرتة خدمة أعمدة الكهرباء .وتفيد كندا أن إمجايل حركة مبيعاهتا
السنوية من األعمدة الكهربائية املعاجلة بالفينول اخلماسي الكلور (’’بنتا‘‘) املباعة يف كندا يبلغ 45- 08
مليون دوالر كندي ،يف حني أن قيمة األعمدة الكهربائية املعاجلة بالفينول اخلماسي الكلور ’’بنتا‘‘ يف كندا
واملصدرة إىل الواليات املتحدة األمريكية تبلغ  83 -27مليون دوالر كندي سنويا .وتربز كندا أيضا أمهية
الفينول اخلماسي الكلور كبديل للكريوسوت يف روافد تثبيت قضبان السكك احلديدية بسبب عدم التيقن من
توافر الكريوسوت يف املستقبل ،والذي يرتبط بإنتاج الصلب .وأخريا ،تبدى كندا مالحظة مفادها أنه يف حني أن
كمية الفينول اخلماسي الكلور املستخدمة ملعاجلة األخشاب لالستخدامات املسجلة األخرى ليست كبرية،
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إال أن بعض االستخدامات املعينة ،مثل استخدام اخلشب يف اجلسور ويف االستخدامات اإلنشائية األخرى،
ميكن أن تكون ذات قيمة من حيث متديد مدة خدمة الب ى التحتية اخلشبية املهمة (كندا.)7324 ،
 -243وبالنسبة للمجلس الكيميائي اهلندي ،فإن فينات الصوديوم اخلماسية الكلور ) (Na-PCPضرورية
للحفاظ على األخشاب ،وبالتايل حلف الغابات ،يف اهلند .وأشار اجمللس إىل أن األمر سيستغرق ما ال يقل عن
 23-8سنوات لتطوير وانتاج وترويج بدائل فعالة من حيث التكلفة لفينات الصوديوم اخلماسية الكلور يف
اهلند .ويف هذا الصدد ،يسلط اجمللس الكيميائي اهلندي الضوء على األمهية االقتصادية واالجتماعية لصناعة
األخشاب يف بلد يقدر أن يزيد الطلب على األخشاب فيه من  58مليون مرت مكعب يف عام  7335إىل
 250مليون مرت مكعب يف عام .)2014 ،ICC( 7373
 -242وتشري اآلراء اليت أعربت عنها منظمة العمل اجملتمعي بأالسكا املعنية باملواد السامة/الشبكة الدولية
للقضاء على امللوثات العضوية الثابتة ( )7324إىل احتمال جين بعض منتجي ومستخدمي البدائل
لفوائد اقتصادية .فعلى الرغم من التكاليف األولية للمواد البديلة ميكن أن تكون مرتفعة (مثل الصلب أو
اخلرسانة) ،إال أن عمرها املتوقع الذي من احملتمل أن يكون أطول ،واخنفاض نسبة األعمدة الالزمة منها لكل
كيلومرت ،هي عوامل ميكن أن تعلها منافسة من حيث التكلفة يف بعض األوضاع (ملزيد من التفاصيل ،أنظر
الفرع  .)0-0-7وترى منظمة العمل اجملتمعي بأالسكا املعنية باملواد السامة/الشبكة الدولية للقضاء على
امللوثات العضوية الثابتة ( )7324أيضا أنه من غري املتوقع أن تكون اآلثار االقتصادية حلظر اإلنتاج
كبرية ،ويرجع ذلك إىل حقيقة أن شركة واحدة فقط مقرها الرئيسي يف الواليات املتحدة األمريكية هي اليت تقوم
بإنتاج الفينول اخلماسي الكلور ،وهلا مرفق تصنيع يف املكسيك ومنشـ ـ ـ ـأة للرتكيب يف الواليات املتحدة األمريكية
] .(2014 ،ACAT/IPEN) [2014 ،KMGولكن للواليات املتحدة األمريكية (7324ج) رأي خمالف مفاده أنه،
مع عدد يقدر بنحو  205-203مليونا من األعمدة الكهربائية اخلشبية املعاجلة باملواد احلافظة العاملة يف
اخلدمة بالواليات املتحدة األمريكية ( 2008 ،USEPAب) ،فمن املرجح أنه سيتم حتديد تأثريات كبرية
ملستخدمي املادة الكيميائية نظرا لوجود عدد كبري من شركات املرافق العامة اليت تستخدم األعمدة اخلشبية،
وكذلك نظرا للتكاليف املرتبطة باستبدال تلك األعمدة والتخلص منها.

 9-4-2التحرك نحو التنمية المستدامة
 -247ووفقا ملنظمة العمل اجملتمعي بأالسكا املعنية باملواد السامة/الشبكة الدولية للقضاء على امللوثات
العضوية الثابتة ،فإن استبعاد الفينول اخلماسي الكلور يتسق مع النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد
الكيميائية ) ،(SAICMالذي اعتمد يف عام  ،7336والذي انبثق عن مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة الذي
عقد يف جوهانسربغ ( .)7337وحي ِدث النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية الرابطة اجلوهرية بني
السالمة الكيميائية ،والتنمية املستدامة ،واحلد من الفقر .وتتضمن خطة العمل العاملية للنهج االسرتاتيجي لإلدارة
الدولية للمواد الكيميائية تدابري حمددة ملساندة احلد من املخاطر تشمل إعطاء األولوية للبدائل اآلمنة والفعالة
للمواد العسرية التحلل ،واملواد اليت ترتاكم بيولوجيا ،واملواد السامة.)2014 ،ACAT/IPEN( .
 -240وتويل كندا تقديرا كبريا ملسامهة الفينول اخلماسي الكلور يف االستخدام املستدام للموارد الغابية
املتجددة ،وذلك بفضل خصائصه املتمثلة يف احلفاظ على األخشاب ،واليت ميكن أن متدد متوسط فرتة خدمة
العمود اخلشيب إىل ما يصل إىل  23سنة (كندا 7324 ،استنادا إىل مانكوويسكي وآخرون،)7337 ،
وخلصت كندا مؤخرا إىل أن الفينول اخلماسي الكلور مقبول للتسجيل املستمر.
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 6-4-2التكاليف االجتماعية (العمالة وغيرها)
 -244رمبا حتدث تأثريات اجتماعية نتيجة لآلثار االقتصادية اإلجيابية أو السلبية يف البلدان اليت يستخدم فيها
الفينول اخلماسي الكلور وأمالحه واسرتاته حاليا .ونظرا الستبدال الفينول اخلماسي الكلور ببدائل يف عدد كبري
من البلدان ،تتوقع منظمة العمل اجملتمعي بأالسكا املعنية باملواد السامة/الشبكة الدولية للقضاء على امللوثات
العضوية الثابتة ) (2014أنه ينبغي أن تكون هناك تكاليف اجتماعية قليلة مرتبطة باستبعاد الفينول اخلماسي
الكلور.
 -245ومن املتوقع حدوث آثار اجتماعية سلبية لتلك الدول املنتجة واملستخدمة هلذه املادة (مثل املكسيك
والواليات املتحدة األمريكية وكندا) ،على افرتاض أن املرافق املوجودة هبا ستحتاج إىل وقف اإلنتاج .وعلى وجه
اخلصوص ،فإن مصنع اإلنتاج يف املكسيك يوظف أكثر من  53شخصا ،وقد أفيد بأنه ظل عضوا مهما يف
اجملتمع احمللي ألكثر من ربع قرن ( .)2014 ،KMGولكن من احملتمل أن تكون هناك آثار توزيعية ،حيث أنه قد
حتدث زيادة يف فرص العمل مع استخدام البدائل ،ولكن من احملتمل أن حتدث هذه الزيادة يف مواقع/بلدان
خمتلفة.
9-2

اعتبارات أخرى

 1-9-2إمكانية الوصول إلى المعلومات وتوعية الجمهور
 -246تتوافر املعلومات عن الفينول اخلماسي الكلور يف بلغاريا على املوقع اإلليكرتوين لوزارة الصحة املعين
مببيدات اآلفات األحيائية ( ،)http://www.mh.government.bgوكذلك على املوقع اإللكرتوين للوكالة البلغارية
لسالمة األغذية املعنية مبنتجات وقاية النباتات ).(http://www.babh.government.bg
 -242ويف هولندا ،يتم إبالغ الشركات اليت تستورد املنتجات اليت قد حتتوي على الفينول اخلماسي الكلور من
خالل املوقع اإللكرتوين .http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/regel/pentachloorfenol :وتقوم اهليئة
اهلولندية لسالمة األغذية واملنتجات االستهالكية بإبالغ اجلمهور بشأن اللوائح املتعلقة بالفينول اخلماسي الكلور
يف املالبس واملنسوجاتhttps://www.vwa.nl/onderwerpen/consumentenartikelen/dossier/kleding-en- :
.textiel/eisen-produceren-en-verhandelen-kleding-en-textiel/chemische-eisen-textiel-en-leer
 -248ويقوم مكتب وكالة محاية البيئة بالواليات املتحدة األمريكية املعين بربامج مبيدات اآلفات بإضفاء
الصبغة النظامية على الفينول اخلماسي الكلور كمادة حافظة لألخشاب يف الواليات املتحدة األمريكية .وتتوافر
مجيع الوثائق املتاحة للجمهور بشأن تسجيل الفينول اخلماسي الكلور على املوقع اإلليكرتوين التايل:
.http://www.epa.gov/oppsrrd1/reregistration/pentachlorophenol/
 -249ويف كندا ،فإن العديد من الوثائق عن الفينول اخلماسي الكلور ،واليت تقدم معلومات عن تدابري الرقابة
املطلوبة وعن أفضل املمارسات اإلدارية عند العمل على املواد احلافظة لألخشاب ،تتاح للجمهور على االنرتنت
)،
على املواقع اإلليكرتونية لوكالة تنظيم مكافحة اآلفات الكندية (
ولوزارة البيئية الكندية (من خالل فهرس املطبوعات.)https://www.ec.gc.ca/default.asp?lang=En&n=FD9B0E51-1 :
http://www.hc-sc.gc.ca /ahc-asc/branch-dirgen/pmra-arla/index-eng.php

 2-9-2حالة القدرة على الرقابة والرصد
 -253إن وكالة تنظيم مكافحة اآلفات ) ،(PMRAبالشراكة مع اجلهات الرقابية األخرى ،هي املسؤولة يف
كندا عن تعزيز االمتثال لشروط استخدام الفينول اخلماسي الكلور من خالل وضع اسرتاتيجيات/برامج وأنشطة
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تعليمية ،كما أهنا مسؤولة عن إجراءات اإلنفاذ يف حاالت عدم االمتثال .ويطلب من مرافق احلفاظ على
األخشاب باستخدام الفينول اخلماسي الكلور أن تكون ممتثلة بوثيقة التوصيات الفنية ) (TRDالصادرة عن وزارة
البيئية الكندية (وزارة البيئة الكندية7334 ،ب) اليت توصي بالرصد الروتيين ملكان العمل ،والرصد الروتيين
البيولوجي والبيئي .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن اهليئة الكندية العتماد مواد حف األخشاب ( )CWPCAتقوم
بإدارة برنامج إلصدار شهادات االعتماد من قبل طرف ثالث لضمان أن تفي النباتات املعتمدة باملتطلبات اليت
حددهتا وثيقة التوصيات الفنية (كندا.)7324 ،
 -252وتضطلع حمطة اإلنذار الكندية بأعايل القطب الشمايل منذ عام  2990بالرصد اجلوي لألنيسول
اخلماسي الكلور ،وهو مستمر إىل اآلن (هونغ ،7324 ،وثيقة غري منشورة) .وباإلضافة إىل ذلك ،تقوم كندا
حاليا جبمع عينات من اهلواء يف حوض البحريات العظمى ،حيث بدأ مسح تلك البحريات مؤخرا فيما يتعلق
باألنيسول اخلماسي الكلور (كندا.)7324 ،
 -257وتتوافر البيانات عن إطالقات الفينول اخلماسي الكلور يف قائمة جرد إطالق املواد السامة اليت تصدرها
وكالة محاية البيئة بالواليات املتحدة األمريكية ) .http://www.epa.gov/tri/tridata (TRIووفقا للبيانات اليت أعلن
عنها يف عام  ،7327فقد أطلق ما جمموعه  704،743رطال ( 236،759كيلوجراما) من الفينول اخلماسي
الكلور إىل البيئة ،ولكن مت إطالق  99يف املائة من هذه الكمية إىل مدافن النفايات اخلطرة اليت ختضع نظاميا
لقانون اسرتداد وحف املوارد (( )RCRAالواليات املتحدة األمريكية . )7324 ،وتشري اململكة املتحدة إىل أمهية
التطاير من األخشاب املعاجلة العاملة يف اخلدمة (حيث أن ذلك رمبا ال يكون قد أدرج يف البيانات أعاله):
وقدرت هذه اإلطالقات يف عام  7327بـ  033،333كيلوجرام يف اململكة املتحدة وحدها.
 -250وجيري رصد الفينول اخلماسي الكلور يف املياه باالحتاد األورويب وفقا للتوجيه اإلطاري األورويب بشأن
املياه ( ،)EC/63/7333الذي حيدد الفينول اخلماسي الكلور كمادة ذات أولوية .وباإلضافة إىل ذلك ،يتم
رصد تركيزات الفينول اخلماسي الكلور يف احلمأة ومياه اجملارير سنويا منذ عام  7334من قبل وكالة محاية البيئة
السويدية (السويد .)7324 ،وأدرج الفينول اخلماسي الكلور أيضا ضمن الئحة السجل األورويب إلطالق
امللوثات ونقلها ( EC( )E-PRTRرقم  ،)7336/266واليت تطلب من مجيع املنشآت القائمة باالحتاد األورويب
ولديها تراخيص بيئية مبوجب النظام املتكامل ملنع التلوث ومكافحته ( )IPPCأن تقوم بتقييم انبعاثاهتا إىل اهلواء
واليابسة واملاء وأن تبلغ عنها سنويا إىل السلطات املختصة بالدول األعضاء ( .)PRTR 2006وعادة ما تتكون
هذه التقييمات من خليط من علميات الرصد والنمذجة واحتساب التقديرات.
 -254وتضم مؤسسات التحكم واملراقبة يف بلغاريا ما يلي :الوكالة البلغارية لسالمة األغذية ،للحصول على
الرتاخيص الالزمة ملنتجات وقاية النباتات ،وتسجيلها أو إعادة تسجيلها؛ وزارة الصحة ،للحصول على تراخيص
ملبيدات اآلفات احليوية؛ وزارة البيئة واملياه ،للسيطرة على طرح املواد الكيميائية واملخاليط يف األسواق
واستخدامها؛ والوكالة احلكومية للجمارك ،للسيطرة على الواردات والصادرات (بلغاريا.)7324 ،
 -255ويف صربيا ،تقوم وكالة محاية البيئة الصربية بإدارة عملية مجع ورصد البيانات املتعلقة مبلوثات اهلواء
واملاء .وكشفت نتائج مراقبة املياه السطحية واملياه اجلوفية ابتداء من عام  7327أنه ،يف مجيع العينات الشهرية
اليت مت مجعها من هنر الدانوب ،كان تركيز الفينول اخلماسي الكلور يقل عن  3.32ميكروجرام/لرت (صربيا،
.)7324
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 -256ولدى سري النكا نظام للسيطرة على استرياد مجيع مبيدات اآلفات ،مبا يف ذلك املبيدات القائمة على
الفينول اخلماسي الكلور ،مبوجب قانون مراقبة املبيدات رقم  00لسنة  ،2983الذي يديره مكتب مسجل
املبيدات .وقد مت حتديد رموز مجركية خمصصة مبوجب قانون الرقابة على االسترياد والتصدير رقم  32لسنة
 2969ملراقبة الفينول اخلماسي الكلور وأمالحه وإسرتاته عند نقطة الدخول (سري النكا.)7324 ،
 - 3توليف المعلومات
 1-3موجز المعلومات عن موجز المخاطر
 -252الفينول اخلماسي الكلور ) (PCPهو مركب عضوي كلوري ،ويستخدم بصفة رئيسية كمادة حافظة
لألخشاب ذات قاعدة زيتية .ومنذ إدخاله يف االستخدام يف ثالثينيات القرن املاضي ،فقد كان يستخدم أيضا
كمبيد حيوي ،ومبيد آفات ،ومبيد حشرات ،ومطهر ،وعامل لتعرية األشجار ،وعامل مضاد للتبقع يف
األخشاب ،وعامل مضاد للميكروبات ،كما أنه يستخدم يف إنتاج اإلسرت ،لورات الفينيل اخلماسي الكلور
) .(PCP-Lأما امللح ،فينات الصوديوم اخلماسية الكلور ( ،)Na-PCPفقد استخدم ألغراض مماثلة لتلك اليت
يستخدم فيها الفينول اخلماسي الكلور ،ويتحلل هذا امللح بسهولة إىل الفينول اخلماسي الكلور .وال يستخدم
األنيسول اخلماسي الكلور ) (PCAكمادة كيميائية تارية أو كمبيد لآلفات ،وال يتم إطالقه عمدا وبشكل
مباشر يف البيئة .وميكن إنتاجه عن طريق حتول الفينول اخلماسي الكلور وغريه من املواد الكيميائية ،مثل البنزين
السداسي الكلور) ،(HCBوالكوينتوزين ( ،)PCNBوالليندين ،يف البيئة .والعالقات بني الفينول اخلماسي الكلور
واألنيسول اخلماسي الكلور ،مبا يف ذلك مسارات التحلل ،هي عالقات معقدة ،والفينول اخلماسي الكلور ليس
هو املصدر الوحيد لألنيسول اخلماسي الكلور .وألغراض اقرتاح إضافة هاتني املادتني إىل اتفاقية استكهومل،
ينبغي النظر يف الفينول اخلماسي الكلور واألنيسول اخلماسي الكلور معا على أهنما الفينول اخلماسي الكلور
وأمالحه وإسرتاته.
 -258ويتصف الفينول اخلماسي الكلور واألنيسول اخلماسي الكلور بالسمية الكبدية ،وبأهنما مادتان
مسرطنتان ،وسامتان جلهاز املناعة ،ولألعصاب ولعملية التكاثر .وتدر اإلشارة إىل أن طريقة عمل الغدد
الصماء ميكن أن تستحث حدوث بعض هذه املخاطر ،وهناك عدم إمجاع علمي فيما يتعلق بوجود عتبة لطريقة
العمل هذه .وبسبب مالحظة وجود تركيزات للفينول اخلماسي الكلور واألنيسول اخلماسي الكلور يف البشر،
فال ميكن استبعاد اآلثار السلبية املتعلقة بالسميات املذكورة أعاله على صحة اإلنسان.
 -259والفينول اخلماسي الكلور واألنيسول اخلماسي الكلور مها مادتان سامتان بدرجة عالية جدا للكائنات
احلية املائية .إن تركيزات الرصد البيئي املبلغ عنها أقل عموما من تلك املستويات اليت يتوقع أن تسبب تأثريا بيئيا
والسيما يف املناطق النائية .ولكن ،بالنظر إىل االنتشار الواسع للفينول اخلماسي الكلور/األنيسول اخلماسي
الكلور ،ونظرا ألنه كثريا ما توجد مستويات قابلة للقياس من الفينول اخلماسي الكلور/األنيسول اخلماسي
الكلور يف الكائنات احلية ،وكذلك نظرا ألن للفينول اخلماسي الكلور واألنيسول اخلماسي الكلور طريقة عمل
عن طريق الغدد الصماء ،لذلك ال ميكن استبعاد اآلثار البيئية.
 -263واألنيسول اخلماسي الكلور قابل للذوبان جزئيا يف املاء ومن املرجح أن يكون عدمي احلركة إىل متحرك
بشكل طفيف يف الرتبة وينفصل إىل الرواسب يف النظم املائية .ومن املتوقع أن يتطاير األنيسول اخلماسي الكلور
من الرتبة الرطبة ومن النظم املائية بناء على ثابت قانون هنري ،ولكن حتت ظروف املخترب ،لوح تطايره من
املاء ،ولكن ليس من الرتبة .ويليب األنيسول اخلماسي الكلور معايري املرفق دال للرتاكم البيولوجي .ومن املرجح
48

UNEP/POPS/POPRC.10/10/Add.1

أن ينتقل األنيسول اخلماسي الكلور ملسافات طويلة إىل أماكن نائية كما يتضح من تطايره املتوقع وامللحوظ يف
الدراسات املختربية ،فضال عن اكتشافه يف اهلواء والثلوج يف املناطق النائية.
 -262لقد مت الكشف عن الفينول اخلماسي الكلور واألنيسول اخلماسي الكلور يف اهلواء واملاء والرتبة
والكائنات احلية يف مجيع أحناء العامل ،مبا يف ذلك يف املناطق النائية ،مما يوحي بقدرهتما على احلركة وإمكانية
انتقاهلما ملسافات بعيدة .ويسود األنيسول اخلماسي الكلور بدرجة أكرب من الفينول اخلماسي الكلور يف اهلواء
بينما يوجد الفينول اخلماسي الكلور برتكيزات أعلى من األنيسول اخلماسي الكلور يف الرتبة والرواسب واحلمأة.
ويف الكائنات احلية ،يتواجد األنيسول اخلماسي الكلور والفينول اخلماسي الكلور برتكيزات متماثلة .ويف احلاالت
اليت تتواجد فيها بيانات الرصد على املدى الطويل ،فإن تركيزات الفينول اخلماسي الكلور واألنيسول اخلماسي
الكلور آخذة يف التناقص يف اهلواء ويف الكائنات احلية.
 -267إن عمليات تصنيع واستخدام الفينول اخلماسي الكلور والتخلص منه هي مصادر للديوكسينات
والفيورانات.
 -260ومن املرجح أن يؤدي الفينول اخلماسي الكلور واألنيسول اخلماسي الكلور إىل آثار سلبية كبرية على
صحة اإلنسان و/أو البيئة ،وذلك نتيجة النتقاهلما البعيد املدى يف البيئة ،مما يربر اختاذ إجراء عاملي بشأهنما.
 2-3موجز المعلومات المتعلقة بتقييم إدارة المخاطر
 -264تقوم شركة مصنعة واحدة بإنتاج الفينول اخلماسي الكلور يف مرفق إنتاجي باملكسيك (6 633
طن/سنويا) ،ويتم بعد ذلك تركيبه يف شكل مركز تصنيعي يف منشأة لتحضري املستحضرات الكيميائية بالواليات
املتحدة األمريكية ( 2 333طن/سنويا) .وباإلضافة إىل ذلك يتم إنتاج واستهالك  2 533طن/سنويا من
فينات الصوديوم اخلماسية الكلور باهلند (الستخدامها يف معاجلة األخشاب فقط).وحتوز أمريكا الشمالية على
احلصة الرئيسية من سوق الفينول اخلماسي الكلور.
 -265لقد كانت للفينول اخلماسي الكلور استخدامات متعددة يف املاضي ولكن مت التخلص منها يف الوقت
احلايل .واالستخدام الرئيسي املتبقي هو يف احلفاظ على األخشاب من التلف الذي تتسبب فيه الفطريات
واآلفات ،وخاصة استخدامه يف أعمدة الكهرباء واألذرعة املستعرضة ،مع استخدامات طفيفة يف روافد تثبيت
قضبان السكك احلديدية (الروافد املستعرضة أو ’’الفلنكات‘‘) ويف مواد التشييد اخلارجي.
 -266وقد مت بالفعل حظر استخدام الفينول اخلماسي الكلور ،أو تقييد استخدامه بشكل مشدد ،يف معاجلة
األخشاب يف عدد من الدول مبا يف ذلك إندونيسيا ،وإكوادور ،واملغرب ،وأسرتاليا ،وسري النكا ،ونيوزيلندا،
إضافة إىل الدول األعضاء يف االحتاد األورويب .ولكن يظل استخدم الفينول اخلماسي الكلور كمادة حافظة
لألخشاب املتينة كبريا يف الواليات املتحدة األمريكية وكندا .ويف هذه البلدان تستخدم املعاجلات الكيميائية
البديلة القائمة على زرنيخات النحاس والكريوسوت على نطاق واسع يف بعض احلاالت؛ بينما يتم أيضا تصنيع
املواد البديلة غري الكيميائية مثل اخلرسانة والصلب وتستخدم تلك املواد ضمن بعض شبكات البنية التحتية
سواء يف تلك البلدان أو يف أماكن أخرى.
 -262ويوجد عدد من البدائل الكيميائية (مثل زرنيخات النحاس الكروماتية ،والكريوسوت ،ونافتينات
النحاس ،وزرنيخات الزنك النحاسية النشادرية ،وبوليمريات السيليكون) وهي على وجه العموم مماثلة يف السعر
ويف عملية التطبيق للفينول اخلماسي الكلور .ولكن املنتجات البديلة ليست قابلة للتبديل مباشرة ،حيث أن
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هناك خماوف بشأن مسية البعض منها (مثل زرنيخات النحاس الكروماتية ،والكريوسوت) ،وستكون هلا نقاط قوة
ونقاط ضعف حمددة يف أي تطبيق معني.
 -268وتتوافر بدائل غري كيميائية لألخشاب املعاجلة بالفينول اخلماسي الكلور ،وقد يكون لتلك البدائل
مدى عمري أطول يف ظروف معينة ،مع اخنفاض تكاليف صيانتها ،ومقاومتها لآلفات/احلريق ،ومتتعها
مبواصفات موحدة (وهو أمر يقل احتمال حتقيقه مع اخلشب ألنه منتج طبيعي) .إن التكاليف األولية املتعلقة
بالتصنيع والرتكيب لتلك البدائل هي أعلى بكثري من تكاليف اخلشب املعاجل ،على الرغم من أن التكاليف
األخرى قد تكون أقل (مثل تكاليف الشحن) .وينبغي أيضا مالحظة أنه من املمكن إعادة تدوير منتجات
اخلرسانة والصلب بينما جيب أن تعامل األخشاب املعاجلة بالفينول اخلماسي الكلور على أهنا نفايات خطرة عند
التخلص منها.
 -269وتوصلت التحليالت املختلفة لدورة احلياة إىل استنتاجات خمتلفة ،حيث توضح بعضها أن التكاليف
املتكبدة على مدى العمر وموجز البيانات البيئية ميكن أن يكونا أفضل ،بينما يوضح بعضها اآلخر أهنما قد
يكونا أسوأ ،من اخلشب املعاجل ،مع عدم وجود قرار واضح يف هذا األمر .وقد مت توفري األدلة اليت تربهن على
أنه ،يف بعض أجزاء الواليات املتحدة األمريكية ،بدأت بعض شركات املرافق يف استخدام/إدماج أعمدة الكهرباء
املصنوعة من الصلب اليت هي أخف من اخلشب (مما يعين اخنفاض تكاليف شحنها) وتوفر املتانة والقوة .ولكن
الرأي املعارض يسلط الضوء على املوصلية الزائدة هلياكل الصلب واحتياجها للحماية ضد تآكل السطح (عادة
عن طريق اجللفنة) ،فضال عن زيادة خطر حدوث األضرار اليت تلحق هبياكل الصلب أثناء النقل والرتكيب
(.)USEPA, 2008b and PC PTF-KMG, 2014
 3-3تدابير إدارة المخاطر المحتملة
 -223ومتشيا مع مقرر جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة رقم  ،0/9فهناك ما يربر اختاذ إجراء عاملي
بشأن الفينول اخلماسي الكلور واملركبات املرتبطة به .وسيكون إدراج الفينول اخلماسي الكلور يف املرفق ألف
متسقا مع خواص امللوثات العضوية الثابتة هلذه املادة اليت تنتج عن عمد .ويرد تقييم للخيارات املقرتحة لتدابري
الرقابة املمكنة يف الفرع  2-7بالتفصيل ،وميكن تلخيصه على النحو التايل:
(أ)

ميكن إدراج الفينول اخلماسي الكلور يف املرفق ألف

إن إدراج الفينول اخلماسي الكلور يف املرفق ألف سريسل رسالة واضحة إىل مفادها أن إنتاج واستخدام
هذه املادة جيب أن يتم التخلص منهما تدرجييا .وقد يكون هلذا اإلدراج أيضا آثار على البلدان اليت
تنضم لالتفاقية فيما خيص هذه املادة ،يف ضوء االستخدامات املستمرة اليت مل تطور هلا بدائل.
وسيكون من الصعب تطوير أو تطبيق إعفاءات حمددة لبعض االستخدامات احلرجة ،اليت ال تتوفر هلا
بدائل مالئمة يف الظروف احمللية ،بالنظر إىل الفرتة الزمنية العامة ومدهتا مخس سنوات ،مع إمكانية
التمديد اليت تنطبق على إعفاءات حمددة ،من بني أسباب أخرى.
وميكن جلميع األطراف ممارسة هذا اخليار ،ويف هذه احلالة سيتعني عليها التسجيل للحصول على
إعفاء .وسيدل ذلك أيضا على أن أي قيود تتعلق بالزمن ستظهر يف جزء جديد من املرفق ألف.
وتشري املعلومات املقدمة إىل أنه بالنسبة لبعض االستخدامات فإن هذه اآلجال النهائية ميكن أن يكون
من الصعب حتديها يف الوقت احلاضر.
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(ب) املرفق ألف بدون استثناءات حمددة .واحلقيقة املتمثلة يف أن الغالبية العظمى من البلدان يف مجيع
أحناء العامل قد قامت بالفعل باختاذ بدائل الستخدام الفينول اخلماسي الكلور يف معاجلة األخشاب أيضا ،تعطي
مؤشرا جيدا على أن احلظر الكلي الستخدامه ممكن من الناحية الفنية .وسيؤدي حظر بيع واستخدام الفينول
اخلماسي الكلور إىل تقليل إطالقاته يف البيئة ،ويقضي عليه يف هناية املطاف (على مدى فرتة زمنية طويلة ،نظرا
لإلطالقات املستمرة من املواد املستخدمة) .وميكن تيسري احلظر دون استثناءات حمددة إذا مت إعطاء فرتة انتقالية
للبلدان اليت ال تزال بعض االستخدامات تعترب فيها بالغة األمهية .وسيتطلب ذلك استبدال الفينول اخلماسي
الكلور بالبدائل الكيميائية املتاحة أو باملواد البديلة يف االستخدامات احلرجة مثل أعمدة الكهرباء .ولكن ،من
املهم مالحظة أنه يف الوقت احلاضر ،فإن بعض البدائل تثري قضايا اجلدوى الفنية (مثال ،املرتبطة بظروف املناخ)
ويبدو أنه ال يوجد توافق يف اآلراء بشأن ما إذا كان سيتم جين فائدة صحية/بيئية صافية من استخدام بدائل
خمتلفة للفينول اخلماسي الكلور يف بعض التطبيقات .وقد يكون من املناسب إدراج استثناء مبوجب االتفاقية
إلنتاج الفينول اخلماسي الكلور حبيث يقتصر اإلنتاج على استثناء االستخدام احملدد .وقد يكون من املناسب
أيضا توفري ارشادات بشأن معايري الختيار بدائل للفينول اخلماسي الكلور ،من أجل الثين عن استبدال الفينول
اخلماسي الكلور مبواد أخرى ضارة بيئيا؛
(ج) املرفق ألف مع وضع استثناءات حمددة .وعلى الرغم من أن هذا اخليار لن يؤدي إىل اإلزالة
الفورية للفينول اخلماسي الكلور ،إال أنه ميكن أن يوفر فرتة للتخلص التدرجيي منه ،ويتغلب على املخاوف
املتعلقة باجلدوى الفنية اليت مت حتديدها ،واملتعلقة باحلظر الفوري ،عن طريق حتديد استثناءات حمددة ،مثل
االستخدام يف احلفاظ على األخشاب الصناعية لألعمدة الكهربائية واألذرع املستعرضة ،ومنع االستخدامات
األخرى .ومبا أن هذا التقييد حمدد الوقت ،فإنه ميكن ربط اجراء املزيد من التحقيقات وتسجيل البدائل ،كما
ميكن ربط التقييد نفسه ،مبتطلبات للسيطرة على اإلطالقات واالنبعاثات .وهذا النهج يلزم األطراف بتسجيل
عزمها على انتاج/استخدام الفينول اخلماسي الكلور ملثل هذا الغرض .وقد يؤدي فرض هذا القيد إىل تقليل
التكاليف املرتبطة باالستبدال بشكل كبري ،مما يسمح بالقيام به بوترية أبطأ يف البلدان اليت ال تزال تعترب استخدام
الفينول اخلماسي الكلور أمرا بالغ األمهية .ولكن ،سيكون اخلفض الفوري للتعرض البيئي والبشري للفينول
اخلماسي الكلور أقل مما لو مت إدراج الفينول اخلماسي الكلور يف املرفق ألف بدون استثناء .وهناك عدم وضوح
بشأن الفوائد اخلالصة لصحة اإلنسان والبيئة عند التحول إىل البدائل احملددة؛

(د) ميكن إدراج الفينول اخلماسي الكلور يف املرفق باء مع أغراض مقبولة:
إضافةج إىل الشروط املبينة أعاله يف إطار املرفق ألف اإلعفاءات احملددة ،فإن إدراج الفينول اخلماسي
الكلور يف املرفق باء سيسمح ببعض األغراض املقبولة نتيجة لعدم اليقني احلايل احمليط بتوفر البدائل
لالستخدامات احلرجة خالل فرتة اخلمس إىل عشر سنوات القادمة.
(ه) وعند ربط القيود بالنقطة املذكورة أعاله ،يصبح من املمكن ربطها أيضا بتدابري للسيطرة على
االنبعاثات .وقد تتخذ متطلبات السيطرة على عمليات التصريف واالنبعاثات أشكاال خمتلفة ،وسيتم استهدفها،
على حنو مثايل ،يف مجيع مراحل دورة احلياة اليت ميكن أن حتدث فيها هذه االنبعاثات .وتوفر وثيقة التوصيات
الفنية الكندية مثاال لوسائل قابلة للتطبيق ،من الناحية الفنية ،للسيطرة على االنبعاثات من املنشآت الصناعية،
يف حني أن الوثيقة اإلرشادية ملستخدمي األخشاب الصناعية املعاجلة (وزارة البيئة الكندية 7334 ،أ) تتضمن
تدابري ملراقبة اإلطالقات النامجة عن استخدام األخشاب والتخلص منها؛
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(و) وستخضع املخزونات والنفايات احملتوية على الفينول اخلماسي الكلور ألحكام املادة  .6كما
أن األخشاب املعاجلة بالضغط سوف ال تزال حتتوي ،يف هناية فرتة خدمتها ،على بعض الفينول اخلماسي الكلور
الذي يلزم التخلص منه وفقا لاللتزامات مبوجب املادة  .6ومبا أن احلرق ميكن أن يؤدي إىل اإلنتاج غري املقصود
للديوكسينات ،لذا ،فمن املرجح أن تكون أحكام املرفق جيم لالتفاقية مناسبة يف هذا الصدد؛
(ز) وباإلضافة إىل ذلك ،فإن وسم األخشاب املعاجلة بالفينول اخلماسي الكلور سيساعد على
تسهيل اإلدارة السليمة واملناسبة بيئيا للمخزونات والنفايات يف امتثال كامل للمادة  6من االتفاقية؛
(ح) وسيكون قد مت التصدي بالفعل للتكوين غري املقصود للشوائب ،مثل الديوكسينات
والفيورانات ،أثناء تصنيع الفينول اخلماسي الكلور بإدراج هذه املواد يف املرفق جيم (االطالقات غري املقصودة).
ولكن ،يعترب الفينول اخلماسي الكلور أيضا منتجا ثانويا مماثال للمركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور ()PCBs
أو للبنزين اخلماسي الكلور ،وبالتايل فإن إدراج الفينول اخلماسي الكلور نفسه يف هذا املرفق ،كمنتج غري
مقصود ،ميكن أن ينظر إليه على أن أمر مناسب حىت ولو أنه مل يكن املصدر الرئيسي احملدد يف موجز املخاطر.
وفوق ما ذكر أعاله ،فيمكن أن يجنظر األطراف أيضا يف تطبيق املستويات القصوى للمخلفات يف املياه أو الرتبة
أو الرواسب أو الطعام .وقد يساعد التقيد هبذه املستويات يف احلد من التعرض البشري والبيئي للفينول اخلماسي
الكلور ،مما بوفر بالتايل فوائد إضافية .وقد تكون هناك حاجة ملعاجلة األراضي امللوثة بسبب االستخدامات
التارخيية للفينول اخلماسي الكلور يف هذا السياق ،على حنو ما مت االضطالع به يف عدة بلدان (بتكلفة كبرية يف
كثري من األحيان) .وميكن استكشاف املساعدة التقنية يف تكاليف التحليل واملعاجلة اليت تتكبدها البلدان النامية
أو البلدان ذات االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية.
 -222وعموما ،فإن تدبري الرقابة املقرتح يتمثل يف أنه ينبغي إدراج الفينول اخلماسي الكلور واملركبات ذات
الصلة به يف االتفاقية .وسيكون هذا متسقا مع خصائص امللوثات العضوية الثابتة اليت تتسم هبا هذه املادة
املنتجة عن عمد ،وسريسل إشارة واضحة مفادها أن التخلص التدرجيي من إنتاج واستخدام الفينول اخلماسي
الكلور هو أمر مرغوب فيه .وال توصي اللجنة بإدراج الفينول اخلماسي الكلور وأمالحه وإسرتاته يف املرفق جيم.
 - 4البيان الختامي
 -227حيث أن اللجنة قد قررت بأن من املرجح أن يؤدي الفينول اخلماسي الكلور وأمالحه واسرتاته ،مبا يف
ذلك منتجه التحويل ،األنيسول اخلماسي الكلور ،إىل آثار سلبية كبرية على صحة اإلنسان و/أو البيئة ،وذلك
نتيجة النتقاهلا البعيد املدى يف البيئة ،مما يربر اختاذ إجراء عاملي بشأهنا .وبعد أن أعدت تقييما إلدارة املخاطر
ونظرت يف اخليارات اإلدارية.
 -220فإهنا توصي ،وفقا للفقرة  9من املادة  8من االتفاقية ،بأن ينظر مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل يف
إدراج الفينول اخلماسي الكلور وأمالحه وإسرتاته يف إطار اتفاقية استكهومل يف املرفق ألف على حنو ما هو
موضح أدناه ،مع حتديد تدابري الرقابة ذات الصلة.
أوال  -ال ينبغي إعطاء أي إعفاءات خاصة ألمالح وأسرتات الفينول اخلماسي الكلور؛
ثانيا  -يقتصر إنتاج الفينول اخلماسي الكلور فقط الستخدامات أغراض احلفاظ على األخشاب
الصناعية الالزمة ملعاجلة أعمدة الكهرباء واألذرعة املستعرضة؛
ثالثا  -يسمح باالستخدامات املبينة يف الفقرة ’ ‘7أعاله وفقا فقط للشروط التالية:
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’ ‘2ختضع مرافق املعاجلة إلدارة املخاطر/أفضل ممارسات اإلدارة بغية احلد من تعرض اإلنسان
والبيئة للفينول اخلماسي الكلور.

’ ‘7على األطراف املستفيدة من إعفاءات خاصة/أغراض مقبولة أن حتدد احلدود القصوى
للمخلفات يف املياه أو الرتبة أو الرواسب أو الكائنات احلية ،وتنفذ برامج املراقبة والرصد.

رابعا  -ال جيب إعادة استخدام املواد املعاجلة بالفينول اخلماسي الكلور إال لألغراض الـمعفاة؛
خامسا  -األطراف اليت تنتج و/أو تستخدم الفينول اخلماسي الكلور جيب أن تأخذ بعني االعتبار ،حسب
االقتضاء ،مثل تلك التوجيهات اليت وردت يف األجزاء ذات الصلة من التوجيهات العامة بشأن أفضل
التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية الواردة يف اجلزء اخلامس من املرفق جيم من االتفاقية.

 -224باإلضافة إىل ذلك ،ينبغي أن تكفل األطراف أن الوثائق التوجيهية بشأن أفضل املمارسات ملنع انبعاث
الفينول اخلماسي الكلور أثناء إنتاجه واستخدامه متاحة عالنية للجمهور .ومثال على هذا التوجيه هو وثيقة توصيات
وزارة البيئة الكندية بشأن ’’تصميم وتشغيل مرافق احلفاظ على األخشاب‘‘.
 -225هبدف خفض وبالتايل القضاء على إنتاج و/أو استخدام هذه املواد الكيميائية ،يشجع مؤمتر األطراف اآليت:
أن يتخذ كل طرف يستخدم هذه املواد الكيميائية اإلجراءات الالزمة للتخلص التدرجيي من هذه
(أ)
االستخدامات عندما تتوفر لديه البدائل من املواد أو الطرق؛
(ب) أن يضع وينفذ كل طرف يستخدم و/أو ينتج هذه املواد الكيميائية خطة عمل كجزء من خطة
التنفيذ احملددة يف املادة  2من االتفاقية؛
(ج) أن تعزز األطراف ،يف حدود قدراهتا ،إجراء البحوث والتطوير بشأن إجياد بدائل آمنة للمنتجات
والعمليات الكيميائية وغري الكيميائية ،والعمليات واألساليب واالسرتاتيجيات الالزمة لألطراف اليت
تستخدم هذه املواد الكيميائية ،ذات الصلة لظروف تلك األطراف .والعوامل الواجب تعزيزها عند النظر يف
البدائل أو جمموعات البدائل جيب أن تشمل خماطر مثل هذه البدائل على صحة اإلنسان واآلثار البيئية
الناتة عنها.
 -226ترى اللجنة أن املواد املعاجلة بالفينول اخلماسي الكلور وأمالحه وأسرتاته ال ينبغي استخدامها يف األغراض
املنزلية أو السكنية ،مثل املباين السكنية والعامة.
 -222جيب تنفيذ التدابري الالزمة للتعرف بسهولة على املواد املعاجلة بالفينول اخلماسي الكلور عن طريق وضع
العالمات أو أي وسيلة أخرى طوال دورة حياهتا.
 -228ال توصي اللجنة بإدراج الفينول اخلماسي الكلور وأمالحه وأسرتاته يف املرفق جيم.
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تذييل
أسماء المواد الفعالة في معالجة األخشاب داخل االتحاد األوروبي بموجب الالئحة
اسم المادة الفعالة
ثاين كلوريد أوكتيل اآليسوثيازولينون

الرقم في سجل دائرة

المستخلصات الكيميائية

EC528/2012

قيود االتحاد األوروبي على االستخدام

64359-81-5

األمر التوجيهي ( )2011/66/EUبتاريخ  2متوز/يوليه 7322

كلوريد ألكيل ثاين ميثيل بنزيل
األمونيوم ()ADBAC

68424-85-1

األمر التوجيهي ( )2013/7/EUبتاريخ  72شباط/فرباير 7320

كربونات النحاس القاعدية

12069-69-1

األمر التوجيهي ( )2012/2/EUبتاريخ  9شباط/فرباير 7327

حامض البوريك

10043-35-3

األمر التوجيهي ( )2009/94/ECبتاريخ  02متوز/يوليه 7339

أكسيد البوريك

1303-86-2

األمر التوجيهي ( )2009/98/ECبتاريخ  4آب/أغسطس 7339

البايفنثرين

82657-04-3

األمر التوجيهي ( )2011/10/EUبتاريخ  8شباط/فرباير 7322

الكلورفينابري

122453-73-0

األمر التوجيهي ( )2013/27/EUبتاريخ  22أيار/مايو 7320

الكلوثيانيدين

210880-92-5

األمر التوجيهي ( )2008/15/ECبتاريخ  25شباط/فرباير 7338

()DCOIT

أكسيد النحاسيك (/)7هيدروكسيد
النحاس

1317-38-0/
20427-59-2

األمر التوجيهي ( )2012/2/EUبتاريخ  9شباط/فرباير 7327
األمر التوجيهي ( )2011/71/EUبتاريخ  76متوز/يوليه 7322
ال مينح اإلذن إال يف حالة عدم توفر بديل عملي مالئم .ويتعني على السلطات اليت

الكريوسوت

8001-58-9

السايربمثرين

52315-07-8

الدازوميت

533-74-4

الدايكلوفلوانيد

1085-98-9

تسمح باستخدام هذه املنتجات على أراضيها أن تقدم تقريرا يف أجل أقصاه 02
متوز/يوليه  7326إىل املفوضية تربر فيه ما خلصت إليه بشأن عدم وجود بدائل
مالئمة ،مع اإلشارة إىل الكيفية اليت يتم هبا التشجيع على تطوير بدائل.
الئحة االحتاد األورويب ( )945/2013بتاريخ  7تشرين األول/أكتوبر 7320
األمر التوجيهي ( )2010/50/EUبتاريخ  23آب/أغسطس 7323

كربونات ثاين ديسيل ثاين ميثيل
األمونيوم ()DDACarbonate
كلوريد ثاين ديسيل ثاين ميثيل
األمونيوم ()DDAC

894406-76-9

7173-51-5

يتناول تقييم املخاطر على مستوى االحتاد األورويب االستخدام املهين فقط خارج
األماكن املغلقة فيما خيص معاجلة األعمدة اخلشبية ،مثل أعمدة التحويل ،من خالل
إدخال احلبيبات .أما إذا رغب املستخدمون على مستوى الدولة العضو يف احلصول
على إذن الستخدامات ال يشملها األمر التوجيهي على مستوى االحتاد األورويب فإنه
يتعني على السلطة املعنية إجراء تقييم لالستخدامات املعنية هبدف محاية السكان
والبيئة.
األمر التوجيهي ( )2007/20/ECبتاريخ  0نيسان/أبريل 7332
األمر التوجيهي ( )2012/22/EUبتاريخ  77آب/أغسطس 7327
األمر التوجيهي ( )2013/4/EUبتاريخ  24شباط/فرباير 7320
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ملح رابع هيدرات األوكتابورات
الثنائية الصوديوم
ملح رابع البورات الثنائية الصوديوم
(كل األنواع)

12280-03-4

األمر التوجيهي ( )2009/96/ECبتاريخ  02متوز/يوليه 7339

12267-73-1/
1303-96-4/

األمر التوجيهي ( )2009/91/ECبتاريخ  02متوز/يوليه 7339

1330-43-4/

اإليتوفينربوكس

80844-07-1

األمر التوجيهي ( )2008/16/ECبتاريخ  25شباط/فرباير 7338

الفينوكسيكارب

72490-01-8

األمر التوجيهي ( )2011/12/EUبتاريخ  8شباط/فرباير 7322

الفينربوبيمورف

67564-91-4

األمر التوجيهي ( )2009/86/ECبتاريخ  79متوز/يوليه 7339

الفلوفينوكسورون

101463-69-8

األمر التوجيهي ( )2012/20/EUبتاريخ  6متوز/يوليه 7327

سيانيد اهليدروجني

74-90-8

كاربامات بيتويل بروبينيل اليود

األمر التوجيهي ( )2012/42/EUبتاريخ  76تشرين الثاين/نوفمرب 7327

55406-53-6

األمر التوجيهي ( )2008/79/ECبتاريخ  78متوز/يوليه 7338

أكسيد هيدروكسيديازين اهلكسيل
احللقي ،ملح البوتاسيوم ()K-HDO

66603-10-9

األمر التوجيهي ( )2008/80/ECبتاريخ  78متوز/يوليه 7338

الربوبيكونازول

60207-90-1

األمر التوجيهي ( )2008/78/ECبتاريخ  75متوز/يوليه 7338

فلوريد السلفوريل

2699-79-8

()IPBC

األمر التوجيهي ( )2006/140/ECبتاريخ  73كانون األول/ديسمرب 7336
األمر التوجيهي ( )2008/86/ECبتاريخ  5أيلول/سبتمرب 7338
مبوجب الئحة االحتاد األورويب بشأن طرح منتجات املبيدات البيولوجية يف األسواق

التيبوكونازول

107534-96-3

الثيابيندازول

148-79-8

الثياكلوبريد

111988-49-9

األمر التوجيهي ( )2009/88/ECبتاريخ  03متوز/يوليه 7339

الثياميثوكسام

153719-23-4

األمر التوجيهي ( )2008/77/ECبتاريخ  75متوز/يوليه 7338

التوليلفلوانيد

731-27-1

املصدر:

( :)EC 528/2012حدِّد التيبوكونازول على أنه مادة مرشحة تستويف معايري مقاومة
التحلل والرتاكم البيولوجي والسمية .وتعترب هذه املادة مرشحة لالستبدال مع التخلص
التدرجيي من استخدامها الفعلي.
األمر التوجيهي ( )2008/85/ECبتاريخ  5أيلول/سبتمرب 7338

األمر التوجيهي ( )2009/151/ECبتاريخ  72تشرين الثاين/نوفمرب 7339

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/active-substances/approved-substances_en.htm
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