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لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة 

تفاقية استكهولم بشأن الملوثات التابعة ال
  العضوية الثابتة

  ثالثالاالجتماع 
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 عن أعمال اجتماعها لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتةتقرير 
  الثالث

 إضافة

   سداسي البروم ثنائي الفينيلتقيم إدارة المخاطر بشأن
تقييم  الثالثاعتمدت لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة في اجتماعها 

، استنادا إلى المشروع الوارد في  سداسي البروم ثنائي الفينيلإدارة المخاطر بشأن
. ويرد أدناه نص تقييم إدارة المخاطر بصيغته المعدلة. UNEP/POPS/POPRC.3/11الوثيقة 

  . إدارة المخاطر بصفة رسميةتقيمولم يتم تحرير 
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  موجز تنفيذي

 إدراج 2005يها األطراف في اتفاقية استكهولم في عام اقترحت الجماعة األوروبية والدول األعضاء ف
وقررت لجنة استعراض الملوثات العضوية . سداسي البروم ثنائي الفينيل في المرفق ألف لالتفاقية

 من االتفاقية، أنه بالنظر إلى أن من المحتمل 8من المادة ) أ (7 للفقرة وفقًاالثابتة في اجتماعها الثاني، 
بروم ثنائي الفينيل، نتيجة النتقاله البيئي البعيد المدى، إلى آثار ضارة لها شأنها أن يفضي سداسي ال

  .على صحة البشر وعلى البيئة بما يسوغ اتخاذ إجراء عالمي بشأنه

 وفقًاو. سداسي البروم ثنائي الفينيل مادة آيميائية تنتج عمدا وآانت تستخدم آمؤخر لالحتراق
ال يمكن استبعاد أنها   واستخدام المادة بالفعل قبل عدة سنوات، غير أنهللمعلومات المتاحة، توقف إنتاج

 في المقام األول في وآان سداسي البروم ثنائي الفينيل يستخدم. ال تزال تنتج في بعض البلدان النامية
ة تبلغ  إلى فترة عمر للمنتجات الكهربائية واإللكترونياستنادًاو.  والكوابل المكسيةABSتيكية مواد البالس

  .نتجات قد تم التخلص منها بالفعل سنوات، فمن المتوقع أن تكون جميع الم10 -5

وأآثر تدابير الرقابة آفاءة هي حظر جميع صور إنتاج واستخدام سداسي البروم ثنائي الفينيل 
وحيث أنه لم يتم تحديد أي . والمنتجات واللوازم التي تحتوي على سداسي البروم ثنائي الفينيل

دامات متبقية لسداسي البروم ثنائي الفينيل، فإن إدراج سداسي البروم ثنائي الفينيل في المرفق استخ
آما أن من شأن . ألف بدون أي إعفاءات محددة يمكن أن يكون تدبير الرقابة األولي بموجب االتفاقية

 بشأن 3م المادة  أن تنطبق أحكاأيضًاإدراج سداسي البروم ثنائي الفينيل في المرفق األلف أن يعني 
  . بشأن الهوية والتخلص السليم من المخزونات والنفايات6التصدير واالستيراد والمادة 

رغم أنها ال تتصل (وفيما يتعلق بالمواد الكيميائية البديلة والبدائل التقنية، فإن البيانات المبلغ عنها 
تبين أن ) ات االحتراق المبرومةبوجه خاص بسداسي البروم ثنائي الفينيل وإنما آبدائل عامة لمؤخر

قد يكون من بين  بيد أنه ال يمكن إغفال أنه. هناك بدائل أقل خطورة، مثل ثالثي هيدروآسيد األلمنيوم
مثل (البدائل مواد ضارة بنفس القدر أو أآثر بالمقارنة مع مجموعة مؤخرات االحتراق المبرومة ذاتها 

  ).هلجنة جزئياالفسفور المهلجن ومرآبات الفسفور غير الم

بدائل، وآفاءتها لوحيث أن إنتاج سداسي البروم ثنائي الفينيل قد توقف منذ بعض العقود، فإن توافر ا
 إلى نفس الخلفية، ليس من المتوقع حدوث آثار استنادًاو. واآلثار المتعلق بالتكاليف ال تمثل مشكلة

  .لفينيل في المرفق ألف لالتفاقيةئي اسلبية لها شأنها على المجتمع إذا ما أدرج سداسي البروم ثنا

ويمكن توقع تأثير نافع في حالة وقف أي إنتاج غير معروف في الوقت الراهن في أي مكان من العالم، 
وإذا ما نظمت آذلك إدارة جميع المخزونات المتبقية المحتملة والتخلص منها، وإذا ما منعت إعادة 

  .اق عالميإنتاج سداسي البروم ثنائي الفينيل على نط
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  مقدمة  -1

اقترحت الجماعة األوروبية والدول األعضاء فيها األطراف في اتفاقية استكهولم إدراج سداسي البروم 
  .ثنائي الفينيل في المرفق ألف التفاقية استكهولم

  ماتهااهوية المادة الكيميائية وإنتاجها واستخد  1-1

  هوية المادة الكيميائية  1-1-1

ويشير . ثنائي الفينيل إلى مجموعة مرآبات ثنائي الفينيل متعددة البرومةينتمي سداسي البروم 
إلى مجموعة من " ثنائي الفينيل متعدد البروم"أو " ثنائي الفينيل متعدد البرومة"مصطلح 

. الهيدروآربونات متعددة البرومة التي تشكلت بإحالل البروم محل الهيدروجين في ثنائي الفينيل
محتمال، مدرجة في ) أيزومريا( شكال متشابها نوويا 42سي البروم بوصفها وتوجد متجانسات سدا

أرقام سجل دائرة المستخلصات الكيميائية واالتحاد الدولي للكيميائية البحتة والتطبيقية وفي وآالة سجل 
وفي المرفق باء للوثيقة ) 2004(المواد واألمراض السمية في الواليات المتحدة األمريكية 

UNEP/POPS/POPRC.2/9.  

   hexabromo-1,1´-biphenyl: اسم المادة الكيميائية في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية
  ;hexabromobiphenyl   :األسماء األخرى

Biphenyl, hexabromo;  
1,1´- biphenyl, hexabromo -; 

HBB 
  ;FireMaster(R) BP-6   :األسماء التجارية

    FireMaster(R) FF-1  

على العديد من مرآبات ) FireMaster(R)(لرتبة التقنية من مرآبات ثنائي الفينيل متعدد البروم تحتوي ا
ويتغير تشكيل . ثنائي الفينيل متعدد البروم، ويعتبر سداسي البروم ثنائي الفينيل المكون الرئيسي لها

FireMaster(R) BP-6  سداسي -‘5، 5، ‘4، 4، ‘2، 2من حزمة إلى أخرى، ولكن مكوناتها الرئيسية هي 
 - 12( سباعي البروم ثنائي الفينيل -‘5، 5، ‘4، 4، 3، ‘2، 2و) ٪80 -60(البروم ثنائي الفينيل 

آما لوحظت مرآبات بروموآلور ثنائي الفينيل . إلى جانب مرآبات مبرومة أدنى مرتبة) 25٪
 FireMaster FF-1و. FireMaster(R) (EHC 152 (IPCS, 1994))والنفتالين المتعدد البروم آمكونين ثانويين في 

 آعنصر ٪2أضيف إليها سيلكات الكالسيون بنسبة ) رقاقة بنية( FireMaster BP-6هو ) مسحوق أبيض(
بيانات إضافية في وآالة سجل المواد واألمراض السمية في  وترد. (EHC 152 (IPCS, 1994))مضاد للتلزن 

انسات ثنائي الفينيل متعدد البروم المحددة في عن تشكيل متج) ATSDR (2004)(الواليات المتحدة 
FireMaster BP-6 وFireMaster FF-1. 
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-01-36355 :سجل دائرة المستخلصات الكيميائيةالرقم في 
رقم مشترك أليزومرات سداسي البروم ( )1(

ثنائي الفينيل في سجل دائرة المستخلصات 
 )الكيميائية

59536-65-1 Firemaster (R) BP-6 (EHC 192 (IPCS, 1997) 
67774-32-7 FireMaster(R) FF-1 (EHC 192 (IPCS, 1997) 

سجل دائرة  في 9-40-59080رقم ( سداسي البروم ثنائي الفينيل -‘5، 5، ‘4، 4، ‘2، 2وهيكل 
مصدر  (1مبين في الشكل ) 153، متجانس ثنائي الفينيل متعدد البروم رقم المستخلصات الكيميائية

  )(EHC 192 (IPCS, 1997): الصيغة الهيكلية

   سداسي البروم ثنائي الفينيل - ‘5، 5، ‘4، 4، ‘2، 2  الهيكلية بشأنصيغةال: 1الشكل 
 

Br
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  اإلنتاج واالستخدامات  1-1-2
فيما يلي موجز للبيانات الواردة في موجز بيانات المخاطر بشأن إنتاج واستخدامات سداسي البروم 

وقد أنتج . 1970وقد بدأ اإلنتاج التجاري لمرآبات ثنائي الفينيل متعدد البروم في عام . ي الفينيلثنائ
 1970 مليون آغم من مرآبات ثنائي الفينيل متعدد البروم في الواليات المتحدة في الفترة من 6زهاء 
من هذا ) ٪88حوالي ( مليون آغم 5.4ويشكل سداسي البروم ثنائي الفينيل حوالي . 1976إلى 

ويتطلب إعادة استهالل . 1975وقد توقف اإلنتاج في الواليات المتحدة األمريكية في عام . اإلجمالي
إخطار وآالة الحماية البيئية في الواليات المتحدة األمريكية  تصنيع مرآبات ثنائي الفينيل متعدد البروم

م المعتزم واألنشطة المتصلة به، ويمكن أن  يوما، تقوم خاللها الوآالة بتقييم االستخدا90قبل ذلك بمدة 
  .تنظم المادة من أجل حظر أو تقييد أنشطة بحسب ما هو مالئم

 للمعلومات المتاحة، توقف إنتاج واستخدام سداسي البروم ثنائي الفينيل في معظم البلدان إن لم وفقًاو
 يزال ينتج في بعض البلدان بيد أنه من الممكن أن يكون سداسي البروم ثنائي الفينيل ال. يكن آلها

  .النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال

وآان سداسي البروم ثنائي الفينيل يستخدم في الواليات المتحدة وآندا آمؤخر لالحتراق في ثالثة 
 acrylonitrile-butadiene- styrene (ABS)منتجات األآريلونتيريل بوتادين ستيرين : منتجات تجارية رئيسية

مثل تغطية (البالستيكية الحرارية من أجل تغطية آالت صناعة التشييد وفي المنتجات الصناعية 

                                                           
 المسجل في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية مذآور آرقم نوعي من أرقام سجل 8-01-36355رقم   )1(

دائرة المستخلصات الكيميائية بشأن مرآبات ثنائي الفينيل المتعدد البروم في الالئحة التنظيمية لالتحاد 
  في اتفاقية روتردام التابعة إلى برنامج األمم المتحدة للبيئةاألوروبي بشأن التصدير واالستيراد و

7 
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 ماليين طن من سداسي البروم ثنائي الفينيل في الواليات المتحدة األمريكية في الفترة 5وقد أنتج زهاء 
 طن من سداسي البروم ثنائي الفينيل التي يقدر بأنها 2200ومن بين آمية . 1976 إلى 1970من 

 واستخدمت آمية أآبر البالستكية ABS طن في منتجات 900، استخدم حوالي 1974أنتجت في عام 
ولم يتم نشر شيء عن الكمية التي استخدمت بالضبط في الرغاوي المتعددة . منها في تكسية الكوابل

وتوقفت أآبر جهتين مستهلكتين عن استخدام . اليوريتان من أجل مواد التنجيد الخاصة بالسيارات
لفينيل متعدد البروم لم يتحلل في ألن ثنائي ا) 1972 في عام إحداهما(سداسي البروم ثنائي الفينيل 

  .عملية الترميد النهائية للسيارات المخردة
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  المطلوبة بموجبمعلوماتالاستنتاجات لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة بشأن   1-2
   دال وهاءينالمرفق

ات  موجز بيان2006نوفمبر / تشرين الثاني10 - 6وضعت اللجنة في اجتماعها الثاني في جنيف في 
، )2/3-المقرر لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة(وخلصت اللجنة .  للمرفق هاءوفقًاالمخاطر 
 من االتفاقية، من المحتمل أن 8من المادة ) أ (7 للفقرة وفقًا إلى موجز بيانات المخاطر إلى أنه استنادًا

البيئة، إلى آثار ضارة آبيرة على يؤدي سداسي البروم ثنائي الفينيل، نتيجة النتقاله بعيد المدى في 
ورغما عن ذلك، طلبت اللجنة إلى . صحة البشر والبيئة مما يبرر اتخاذ إجراء عالمي في هذا الشأن

الفريق العامل المخصص الذي أعد موجز بيانات المخاطر بشأن سداسي البروم ثنائي الفينيل أن 
ات للمخاطر على صحة البشر والبيئة يواصل تحسين موجز بيانات المخاطر بواسطة تقديم تقدير

الناجمة عن التعرض إلى سداسي البروم ثنائي الفينيل، والتي ينبغي أن تشمل المخاطر المحتملة 
) أ (7 للفقرة وفقًاآذلك قررت اللجنة، . المتصلة بوجود سداسي البروم ثنائي الفينيل في مواد ونفايات

 لمؤتمر األطراف في اتفاقية 1/7-مقرر اتفاقية استكهولم من ال29 من االتفاقية والفقرة 8من المادة 
 إلعداد تقييم إلدارة المخاطر يشمل تحليال لتدابير الرقابة مخصصًا عامًال فريقًااستكهولم، أن تنشئ 

 للمرفق واو لالتفاقية، ودعت األطراف والمراقبين، وفقًاالمحتملة بشأن سداسي البروم ثنائي الفينيل 
 من االتفاقية، إلى أن تقدم إلى األمانة المعلومات المحددة في المرفق واو 8من المادة ) أ( 7 للفقرة وفقًا

بشأن سداسي البروم ثنائي الفينيل وأي معلومات أخرى للسماح بتحسين تقييم األخطار وموجز بيانات 
  .المخاطر بشأن سداسي البروم ثنائي الفينيل

  مصادر البيانات  1-3

وقد . مخاطر في المقام األول إلى معلومات قدمتها األطراف في االتفاقية والمراقبونيستند تقييم إدارة ال
اقية استكهولم ردودا بشأن المعلومات المحددة في المرفق واو التف) 1-1الجدول (قدمت البلدان التالية 

  ).إدارة المخاطر(

  2007 أبريل/و المسلمة قبل نيساناستبيانات المرفق وا  -1الجدول 
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  :إلى جانب الردود على االستبيان، فيما يلي تمثلت مصادر المعلومات الرئيسية المستخدمة،

تحليل تدفق : ، مؤخرات االحتراق المبرومة)Danish EPA, 1999(وآالة الحماية البيئية الدانمرآية  •
 :يمكن االطالع عليها على الموقع. 1999يونيه /المادة وتقييم البدائل، حزيران

http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?pg=http://www2.mst.dk/udgiv/Publications/19
99/87-7909-416-3/html/kap08_eng.htm  

• )USPEA, 2005(من أجل -، مواجيز بيانات بيئية عن البدائل الكيميائية لمؤخرات االحتراق 
 :يمكن االطالع عليها على الموقع. الرغاوي المتعددة اليوريتان المنخفضة الكثافة

htm.alt-ffr/flameret/pubs/dfe/gov.epa.www://http  

• )OSPAR, 2001 :( سلسلة المواد ذات األولوية التابعة التفاقية حماية البيئة البحرية لشمال
 ,Polybrominated Diphenylethers -شرق المحيط األطلسي؛ مؤخرات احتراق مبرومة معينة

Polybrominated Biphenyls, Hexabromo-Cyclododecane, OSPAR Commission 2001 (2004 Update) 

• (BMU, 2000): Leisewitz A, Kruse H, Schramm E, German Federal Ministry of the Environment, 
Nature Conservation, and Nuclear Safety, Substituting Environmentally relevant flame retardants: 

Assessment Fundamentals, Research Report 204 08 642 or 207 44 542, 2000 

. لم تكن هناك تقارير إدارة مخاطر وطنية ودولية مخصوصة بشأن سداسي البروم ثنائي الفينيل متاحة
) 2001(واتفاقية أوسبار ) 1999(بيد أن هناك عددا من التقارير من وآالة الحماية البيئية الكندية 

ج قضية رقابة وإحالل تعال) 2005( ووآالة الحماية البيئية الكندية UBA (2003a, 2003b) وBMU (2000)و
  .مؤخرات االحتراق المبرومة على النطاقين الدولي أو الوطني

مبادئ " وترد جوانب عامة عن إدارة ثنائي الفينيل متعدد البروم بدون مواصفات أخرى في مشروع 
الفينيل توجيهية لإلدارة السليمة بيئيا للنفايات المكونة من مرآبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو ثالثي 

 أبريل/ نيسان7، نسخة "متعدد الكلور أو ثنائي الفينيل متعدد البروم، أو تحتوي عليها أو ملوثة بها
  .html.index/techmatters/int.basel.www://http: يمكن االطالع عليه على الموقع. 2006

  دة الكيميائية بموجب االتفاقيات الدوليةحالة الما  1-4

ثنائي الفينيل متعدد البروم مسجل في المرفق األول لبروتوآول الملوثات العضوية الثابتة التابع 
وأحكام البروتوآول تلزم األطراف بالتخلص التدريجي . التفاقية التلوث الجوي بعيد المدى عبر الحدود

  . ئي الفينيل متعدد البروممن جميع أشكال إنتاج واستخدامات ثنا

آما أن سداسي البروم ثنائي الفينيل مدرج هو وثنائي الفينيل متعدد البروم في اتفاقية روتردام بشأن 
تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد آيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في 

  ).الفاو(والزراعة التجارة الدولية التابعة لليونيب ومنظمة األغذية 

مذآورة بموجب اتفاقية أوسبار ) بما فيها سداسي البروم ثنائي الفينيل(ومؤخرات االحتراق المبرومة 
بشأن حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط األطلسي آجزء من قائمة للمواد الكيميائية من أجل 

http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?pg=http://www2.mst.dk/udgiv/Publications/1999/87-7909-416-3/html/kap08_eng.htm
http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?pg=http://www2.mst.dk/udgiv/Publications/1999/87-7909-416-3/html/kap08_eng.htm
http://www.epa.gov/dfe/pubs/flameret/ffr-alt.htm
http://www.epa.gov/dfe/pubs/flameret/ffr-alt.htm
http://www.basel.int/techmatters/index.html
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وسداسي البروم ثنائي الفينيل مدرج بموجب اتفاقية هلسنكي بشأن حماية البيئة البحرية لمنطقة بحر 
، 19/5التوصية (لمختارة من أجل اتخاذ إجراءات فورية ذات أولوية  في المواد ا)2()هيلكوم(البلطيق 

وتهدف هيلكوم إلى الدفع ). المرفق األول، الجزء الثاني(والمقرر القضاء عليها ) 3الملحق، التذييل 
  .2020قدما بهدف وقف تصريفات المواد الخطرة وانبعاثاتها وخسائرها قبل عام 

وم مصنفة بموجب اتفاقية بازل على أنها خطرة في المرفق الثامن مرآبات ثنائي الفينيل متعدد البر
  .بدون مواصفات أخرى

، حتى ولو لم يكن بمثابة اتفاقية )سايكم(ويبدو النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية 
عددة وقد وضح النهج االستراتيجي بواسطة لجنة تحضيرية مت. دولية، إجراء دوليا جديرا بالذآر

أصحاب المصلحة ومتعددة القطاعات ويدعم إنجاز الهدف المتفق عليه في مؤتمر القمة العالمي للتنمية 
وال يعالج النهج االستراتيجي سداسي البروم ثنائي . 2002المستدامة الذي عقد في جوهانسبرغ في 

كيميائية التي قد تولى لها الفينيل بوجه خاص ولكنه يدرج الملوثات العضوية الثابتة آطبقة من المواد ال
ويتمثل أحد أهداف النهج االستراتيجي في آفالة أن المواد . األولوية في التقييم والدراسات ذات الصلة

الكيميائية أو االستخدامات الكيميائية التي تخلق مخاطر غير معقولة أو غير قابلة لإلدارة بخالف ذلك 
ال تنتج بعد ذلك أو تستخدم ) ثات العضوية الثابتة أخرىمن جملة الملو(على صحة البشر وعلى البيئة 
 إلى تقييم علمي للمخاطر وأخذا في االعتبار بتكاليف وفوائد استنادًافي تلك االستخدامات، وذلك 

النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، (البدائل األآثر أمنا عالوة على توفرها وفعاليتها 
2006.(  

   إجراءات رقابة وطنية أو إقليمية تم اتخاذهاأي  1-5

 .No (EC)سداسي البروم ثنائي الفينيل مدرج في االتحاد األوروبي في المرفق األول لالئحة التنظيمية 

 بشأن الملوثات العضوية الثابتة مع الحظر الكامل لإلنتاج واالستخدام في الدول األعضاء 850/2004
  . دولة27البالغ عددها 

 بشأن النفايات من المعدات الكهربائية واإللكترونية EC/2002/96توجيه االتحاد األوروبي رقم "يشترط 
أن تزال مؤخرات االحتراق المبرومة من أي نفايات معدات آهربائية وإلكترونية تم جمعها بشكل 

 
)2(   Baltic Marine Environment Protection Commission -Helsinki Commission  

list/GB_en/ionact/hazsubs/2environment/fi.helcom.www://http governing body of the Convention  

http://www.helcom.fi/environment2/hazsubs/action/en_GB/list
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في الالئحة تعالج قضية وجود سداسي البروم ثنائي الفينيل في النفايات على الصعيد األوروبي 
850/2004/EC .1195/2006 لهذه الالئحة، على النحو المعدل بالالئحة وفقًاف/EC يتعين تدمير الملوثات ،

 50العضوية الثابتة من قبيل سداسي البروم ثنائي الفينيل الموجودة في النفايات إذا ما زاد الترآيز عن 
  .آغم/ملغم

 في المنسوجات بالفعل قبل عدة عقود بواسطة التوجيه وقد ُمنع استخدام ثنائي الفينيل متعدد البروم
1976/69/EEC .  

وعلى الصعيد الوطني، أبلغت آندا والواليات المتحدة األمريكية وأستراليا عن اتخاذ إجراءات رقابة 
 C12H (10-n)ففي آندا، تظهر مرآبات ثنائي الفينيل متعدد البروم التي تضم صيغة الجزيء . قانونية

Brnتكون فيه ، والذي n من وآالة حماية البيئة ) قائمة المواد السمية (1، في الجدول 2 أآبر من
. ، وتخضع للحظر فيما يتعلق بتصنيعها واستخدامها وبيعها وطرحها للبيع واالستيراد1999الكندية، 

 المواد -قائمة رقابة التصدير (1، الجزء 3وباإلضافة إلى ذلك، تظهر هذه المواد في الجدول 
  .، الذي يحظر فعليا تصديرها، إال بغرض تدميرها1999من وآالة حماية البيئة الكندية، ) محظورةال

 TSCA Significant New Useوفي الواليات المتحدة األمريكية، يخضع سداسي البروم ثنائي الفينيل إلى 

Ruleيعه أو استيراده من  التي تشترط تقديم إخطار إلى وآالة الحماية البيئية قبل إعادة استهالل تصن
  ).CFR 721.1790 40؛ 1998أغسطس / آبFR 45955 ،28 63(أجل أي استخدام آان 

وفي أستراليا، يحظر إدخال سداسي البروم ثنائي الفينيل وثنائي الفينيل ثماني البروم وثنائي الفينيل 
يميائية الصناعية أو تصديرها بموجب الئحة المواد الك) أي تصنيعها أو استيرادها(وعشاري البروم 

 ما لم يعطي مدير المخطط الوطني إلخطارات وتقييم المواد الكيميائية 1990لعام ) اإلخطار والتقييم(
  .الصناعية تصريحا مكتوبا بذلك

  ةحتملتحديد تدابير الرقابة الم  -2

. ر واالستيرادتتمثل تدابير الرقاة المنفذة بالفعل على نطاق واسع في إزالة اإلنتاج واالستخدام والتصدي
وتشير وآالة الحماية البيئية في الواليات المتحدة إلى أن خضوع سداسي البروم ثنائي الفينيل إلى 
قانون رقابة المواد السمية وقواعد االستخدام الجديدة الهامة يتطلب إخطار الوآالة قبل إعادة استهالل 

). CFR 721.1790 40؛ 1998أغسطس / آبFR 45955 ،28 63(التصنيع أو االستيراد من أجل أي استخدام 

 
من الوزن في المادة المتجانسة من ثنائي % 0.1بحد أقصى من الترآيز يبلغ ) 1 (5تسمح المادة   )3(

  .الفينيل متعدد البروم من أجل االستخدامات
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تجات، وفي إعادة تدوير نالموقد يحدث التعرض إلى سداسي البروم ثنائي الفينيل بخصوص استخدام 
المواد البالستيكية المحتوية على ثنائي الفينيل متعدد البروم بعد التخلص منها في مقالب القمامة، بحيث 
أنه ينبغي بصفة عامة أخذ اإلطالقات من المواد المستخدمة واإلطالقات من النفايات في االعتبار عند 

  ).OSPAR, 2001(النظر في تدابير الرقابة 

ُتعالج التدابير المتصلة بالمخزونات والمواد المستخدمة بشأن رقابة اإلطالق والتطهير في الردود لم 
  .على استبيان المرفق واو

 هي )4(وحيث أن سداسي البروم ثنائي الفينيل مادة آيميائية تنتج عمدا، فإن أآثر تدابير الرقابة آفاءة
 التي تحتوي على مرآبات سداسي البروم ثنائي حظر جميع صور إنتاج واستخدام المنتجات واللوازم

، فإن التدابير القانونية )1 (3 للمادة وفقًاومن الناحية البديلة، . الفينيل وثنائي الفينيل متعدد البروم
الضرورية ) مثال، سحب أو حجب التصريح المسبق بإنتاج أو تسويق المادة الكيميائية(واإلدارية 

وحيث لم يبلغ عن أي استخدامات . ائي الفينيل، سيكون لها نفس التأثيرللقضاء على سداسي البروم ثن
متبقية لسداسي البروم ثنائي الفينيل، فإن إدراج سداسي البروم ثنائي الفينيل في المرفق ألف بدون أي 

  .إعفاءات محددة يمكن أن يكون تدبير الرقابة األولي بموجب االتفاقية

 3 تطبيق أحكام المادة أيضًاي الفينيل في المرفق ألف أن يعني ومن شأن إدراج سداسي البروم ثنائ
  . بشأن تحديد المخزونات والتخلص اآلمن منها6بشأن التصدير واالستيراد والمادة 

  البدائل  2-1

يصف موجز بيانات مخاطر سداسي البروم ثنائي الفينيل المنتجات التجارية الرئيسية التي تحتوي على 
  :الفينيل في الواليات المتحدة األمريكية وآنداسداسي البروم ثنائي 

 البالستيكية الحرارية المستخدمة من أجل تغطية آالت acrylonitrile-butadiene-styreneمواد  -1
  نشاط األعمال ومنتجات آهربائية مثل أجهزة اإلذاعة والتلفزيون؛

 ومؤخرات االحتراق في تكسية الكوابل ومواد طالء اللك؛ -2
 .اق في الرغاوي المتعددة اليوريتان من أجل معدات تنجيد السياراتومؤخرات االحتر -3

وقد توقف إنتاج واستخدام سداسي البروم ثنائي الفينيل في الواليات المتحدة األمريكية وآندا، وربما 
بيد أن من الممكن أن يكون سداسي البروم ثنائي الفينيل ال يزال ينتج ويستخدم . في معظم أنحاء العالم

وحيث أن معظم اإلنتاج . ض البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالفي بع

 
لوقت الراهن وفي تتمثل هنا في العمل في ا(الحد األدنى للجهود المبذولة إلنجاز أهداف محددة   )4(

المستقبل على عدم إنتاج واستخدام سداسي البروم ثنائي الفينيل من أجل تجنب اإلطالقات البيئية واآلثار 
  ).أو على البيئة/الضارة الهامة على صحة البشر و
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وتوفر سلسلة أوسبار . هناك عدد من التقارير المتاحة عن تقدير المخاطر بشأن مواد وعمليات أبكر
. موجزا للمعلومات عن بدائل مؤخرات االحتراق المبرومة) OSPAR, 2001(بشأن المواد ذات األولوية 

ية الدانمرآية مؤخرات االحتراق الخالية من الهالوجين البديلة من أجل وقد وصفت وآالة الحماية البيئ
ضرب من االستخدامات، بما في ذلك اإلبوآسي، والراتنجات الفينولية، والرغاوي المتعددة اليوريتان 

وآالة الحماية البيئية ( ABS الصلبة والمرنة، والمنسوجات، وضرب من مواد البالستيك بما فيها
وقد وصفت وآالة . المقتحمة مدرجة على حد سواء والمواد والبدائل الكيميائية). 1999الدانمرآية، 

وآالة الحماية البيئية (الحماية البيئية بدائل العمليات والبدائل الكيميائية للرغاوي المتعددة اليوريتان 
لمؤخرات االحتراق وقد أبلغت وآالة البيئة االتحادية األلمانية عن بدائل ). 2005للواليات المتحدة، 

  ). BMU, 2000(تستخدم في قطاعات اإللكترونيات والتنجيد وغيرها من القطاعات 

 فقط من استهالك مؤخرات االحتراق على النطاق ٪15وحيث أن مؤخرات االحتراق المبرومة تمثل 
ويمكن . )OSPAR, 2001(العالمي، فإنه يمكن من ناحية األساس اعتبار عدد آبير من المرآبات آبدائل 

  :أن يحدث اإلحالل على ثالثة مستويات

يمكن إحالل مؤخرات االحتراق المبرومة في بعض التطبيقات بمؤخرات احتراق أخرى  -1
  ؛)مجموعة رئيسية من البدائل(بدون تغيير البوليمر األساسي 

يمكن إحالل المادة البالستيكية، أي البوليمر األساسي المحتوي على مؤخرات احتراق  -2
 polysulfone, polyaryletherketoneمثل (ضافة أخرى، بواسطة مادة بالستيكية أخرى ومواد م

and polyethersulfone(؛ 
يمكن أن يحل منتج مختلف محل المنتج، مثال، إحالل المادة البالستيكية بمادة أخرى  -3

 .أو يمكن الوفاء بالوظيفة بواسطة استخدام حل مختلف تماما) الصوف مثال(

المستخدمة في الوقت الراهن في أوروبا ) 1أنظر الفقرة الفرعية (ل الكيميائية المبلغ عنها وتشكل البدائ
ومرآبات ) ج(ومؤخرات احتراق غير عضوية، ) ب(مرآبات الفوسفور العضوي، ) أ(مجموعة من 

  )1999وآالة الحماية البيئية الكندية، (تحتوي على النتروجين 

العضوية على البدائل الرئيسية التالية مقسمة إلى تحتوي مجموعة مرآبات الفوسفور   )أ(
  :مجموعتين

)1(  halogenated organophosphorus (tris-dichloropropyl-phosphate, tris-chloropropyl-

phosphate and tri-chloroethyl phosphate) 
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)2(  non-halogenated organophosphorus (triphenyl phosphate, tricresyl phosphate, resorcinal 

bis(diphenylphosphate), phosphonic acid, (2-((hydroxymethyl)carbamyl)ethyl)- dimethyl 

ester, phosphorus and nitrogen constituents for thermosets) 

مجموعة الفسفور غير العضوي وتحتوي على ثالثي هيدروآسيد األلمنيوم،   )ب(
  يوم متعدد الفوسفات، وفسفور أحمر، وبورات الزنكوهيدروآسيد المغنسيوم، وأمن

مجموعة المرآبات المحتوية على نتروجين وتحتوي على ميالمين ومشتقات   )ج(
  .الميالمين، مثل سيانورات الميالمين وميالمين متعدد الفوسفات

  : من، تقييما لكل2005وباإلضافة إلى ذلك، توفر وآالة الحماية البيئية في الواليات المتحدة، 

tribromoneopentyl alcohol, chloroalkyl phosphate, other aryl phosphates, tetrabromophthalate diol diester 
 tetrabromobisphenol-Aقد ذآر و.  PeBDE االحتراق المبرومة التفاعلية آبدائل محتملة من أجل ومثبطات

(TBBPA)الفوسفور متعدد الهيدريك  وphosphorus polyols أيضًا التفاعلي آبديل محتمل .  

  )المواد(وصف البدائل  2-1-1

   البالستيكيةABS ئل موادبدا

يمكن استخدام مرآبات الفسفور العضوية المتاحة في صورة مواد مهلجنة أو غير مهلجنة آبدائل 
  .البالستيكية ABSالستخدام مواد 

 ,tris-chloropropyl-phosphate (TCPP), tris-chloroethyl-phosphateوتشمل مرآبات الفسفور العضوية المهلجنة 

and tris dichloropropyl phosphate (TDCPP) (BMU, 2000) .لما تذآره وآالة الحماية البيئية في الواليات وفقًاو 
 يستخدم في آثير من األحيان في TDCPPالمتحدة فإن تروميتامين ثنائي آلوروبروبيل الفوسفات 

 ثنائي آلوروبروبيل الفوسفات بيد أن. ان في الواليات المتحدة وخارجهاالرغاوي المتعددة اليوريت
وثالثي آلوروبروبيل الفوسفات وثالثي آلوروإيثيل الفوسفات تثير انشغاال معتدال بشأن السرطنة، 
والسمية التكاثرية، والسمية النمائية، والسمية الجهازية، والسمية الجينية، والسمية الحادة والمزمنة، 

  ).2005، لحماية البيئية للواليات المتحدةوآالة ا) (1998منظمة الصحة العالمية، (بات والث

 ساما جدا للكائنات العضوية التي تعيش في (TBBPA or TBBP-A)ويعتبر رابع بروم البيسفينول ألف 
. ويستخدم هذا المؤخر لالحتراق بالدرجة األولى في لوحات الدوائر المطبوعة. المياه وثابت جدا

 براتينجات لوحة الدوائر المطبوعة، فليس هناك آيميائيًارابع بروم البيسفينول مرتبط  وحيث أن
بيد . تعرض مباشر للبيئة المائية ومن ثم توجد درجة دنيا من المخاطر على الكائنات العضوية المائية

وجب اتفاقية أنه بالنسبة ألغراض التخلص واالسترجاع، تصنف لوحات الدوائر على أنها خطرة بم
بازل إذا ما احتوت على ثنائي الفينيل متعدد البروم إلى الحد الذي يجعلها تملك صفات المرفق الثالث 

 بشأن شحن النفايات 1013/2006 (EC)وبناء عليه فإن الالئحة األوروبية رقم ). A 1180المرفق الثالث، (
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تشمل مرآبات الفوسفور العضوي غير المهلجنة آمؤخر لالحتراق من أجل مواد البالستيك متعددة 
 triphenylموادا شائعة االستخدام مثل ) PC(والمتعددة الكربونات ) HIPS(االستيرين عالية التأثير 

phosphate (TPP), tricresyl phosphate (TCP), resorcinol bis(diphenylphosphate) (RDP), and phosphonic acid (2-

((hydroxymethyl) carbamyl)ethyl)-dimethyl ester (Pyrovatex®) ) ،1999وآالة الحماية البيئية الدانمرآية.(  

عن مخاطر عامة معتدلة بشأن ) 2002(وآالة الحماية البيئية في الواليات المتحدة األمريكية وتبلغ 
 في حين أنها تعتبر خطرة بيئيا في ألمانيا بسبب سميتها للكائنات العضوية TPPالفوسفات ثالثي الفينيل 

.  لأليزومروفقًا مختلفة TCPومن الواضح أن سمية الفوسفات ثالثي الكرستيل ). BMU, 2000(المائية 
 o المنقيين لمنع تكون أيزمر p وmالبرنامج الدولي للسالمة الكيميائية باستخدام أيرزمري  ويوصي

فوسفات ثنائي الفينيل م الوعادة ما يستخد). 1999وآالة الحماية البيئية الدانمرآية، (الشديد السمية 
RDPجنبا إلى جنب مع الفوسفات ثالثي الفينيل .  

Pyrovatex®  ليس موصوفا بشكل جيد رغم أن التقرير الدانمرآي يشير إلى أنه مثبط ضعيف الستراس
 ونظام االنزيمات الميكروسومي وأن الترآزات المرتفعة تحفز acetyl choline esteraseأسيتيل الكولين 

ويشير التقرير األلماني إلى أن البيروفاتكس . على انحراف الكروزومات وعكس اتجاه الطفرات
بسهولة وآثيرا ما يستخدم مع آارباميد اإليثيلين للمساعدة على ) ألديهيد النمل(صل الفورمالديهيد يف

  ).BMU, 2000(احتجاز الفورمالديهيد المطلق 

ويعلق آال من التقريرين األلماني والدانمرآي على عدم آفاية بيانات السمية البشرية والبيئية بشأن 
خلص التقريران إلى أنه بالنظر إلى االفتقاد إلى معلومات السمية وي. RDPالفوسفات ثنائي الفينيل 

وانتقالها المحتمل إلى البشر من استخدام منتجات المستهلك، إلى أن البيانات غير آافة للتمكين من 
  . وضع توصيات

 
)5(  Morf LS, Tremp J, Gloor R. Huber Y, Stengele M, Zennegg M. Brominated flame retardants in waste 

electrical and electronic equipment: substance flows in a recycling plant. Environ Sci Technol 39:8691-8699, 2005.  
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  طالء اللكالبدائل في التكسيات ومواد 

لى ثالثي هيدروآسيد األلمنيوم وبورات يمكن أن تحتوي الكوابل المطاطية الخالية من الهالوجين ع
  .الزنك آبدائل مؤخرة لالحتراق وتضم بوليمرات إثينيل فينيل األستات آذلك

وآالة الحماية البيئية الدانمرآية، (وثالثي هيدروآسيد األلمنيوم هو أآثر مؤخرات االحتراق استخداما 
را إلى تفاعله الماص للحرارة عندما  نظأيضًا للدخان ، ويعتبر فعاال بدرجة مرتفعة ومخمدًا)1999

وتتمثل مساوئه الوظيفية في أنه تكون هناك حاجة إلى آميات آبيرة . يتحلل وغير ذلك من الخواص
وقد يكون من غير المحتمل للغاية أن . وهو ما يمكن أن يؤثر على خواص المادة) ٪50تصل إلى (

ولم يتم اآتشاف تراآم للمادة في . رةيتسبب استخدامه في منتجات المستهلك في إحداث آثار ضا
آما أن تقرير البدائل األلماني يصف استخدام ثالثي ). 1999وآالة الحماية البيئية، (السلسلة الغذائية 

  ".غير مثير للمشاآل"هيدورآسيل األلمنيوم آمؤخر لالحتراق بأنه 

وآالة الحماية البيئية، (ره البيئية وهيدروآسيد المغنسيوم له آثار مقارنة؛ بيد أنه لم يتم بعد تقييم آثا
1999.(  

. وآثيرا ما تأتلف بورات الزنك مع ثالثي هيدروآسيد األلمنيوم ليستخدما آبديل لثالث أآسيد األنتيموني
يصف التقرير األلماني خاصية البورون المسخية إلى جانب قدرته على التسبب في التهاب األعين، 

ويفترض التقرير أن استخدامه آمؤخر لالحتراق لن . يات مرتفعةواألعضاء التنفسية، والجلد بمستو
بيد أنه يخلص إلى أن من المهم قياس قدرة . يسفر عن ترآيزات إضافية لها شأن بالنسبة للبشر

  .البورون على أن يطلق في التراب قبل استخدامه الواسع في منتجات المستهلكين في المنازل

  نبدائل الرغاوي المتعددة اليوريثا

األمونيوم المتعدد الفوسفات مؤخر مضاف لالحتراق يستخدم في الوقت الراهن لتأخير التهاب 
الرغاوى المتعددة اليوريثان المرنة والجامدة، وآذلك آمصفحات منتفخة، وراتنجات قولبة، وموانع 

 - 20و  من الرغاوى المرنة،٪10 - 4وتمثل ترآيبات األمونيوم المتعدد الفوسفات . للتسرب وأصماغ
ويشيع استخدام ). 2005وآالة الحماية البيئية في الواليات المتحدة، ( من الرغاوى الجامدة 45٪

األمونيوم المتعدد الفوسفات في توليفات مع هيدروآسيد األلمنيوم والميالمين؛ ويتأيض إلى أمونيا 
 تحليل لسميته طويلة بيد أنه لم يحدث). BMU, 2000(وفوسفات وال يعتقد بأنه يسبب سمية حادة للبشر 

وينقسم األمونيوم . األجل، أو خاصيته المسخية، أو خاصيته المحدثة للطفرات، أو خاصيته المسرطنة
ومن الممكن حدوث التهابات . المتعدد الفوسفات إلى عناصره بسرعة وال يتراآم في السلسلة الغذائية

  .جلدية بسبب تكوين األحماض الفوسفورية

ء الخصائص آبات البولياميد سهل االشتعال وسيمستخدم بالدرجة األولى في مرالفوسفور األحمر ال
وال توجد بيانات متاحة عن الفوسفور األحمر بشأن السمية اإليكولوجية، أو . من الناحية السمية

الخاصية المسرطنة، أو الخاصية المحدثة للطفرات، أو السمية الطويلة األجل أو دينامياته السمية، وال 
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في الوقت الراهن في الرغاوي المتعددة ) cyanurate, polyphosphate(ويستخدم الميالمين ومشتقاتة 
اليوريثان المرنة، والتكسيات المنتفخة، ومنتجات البوليميد والبالستيك الحراري المتعدد اليوريثان 

)Special chemicals, 2004 .( وتستخدم هذه المرآبات بفعالية في أوروبا في الرغاوي المتعددة اليوريثان
.  بالمائة من الميالمين بحسب وزن البوليول40 إلى 30المرنة المرتفعة الكثافة، ولكنها تحتاج إلى 

الواليات وآالة الحماية البيئية في (ويظهر الميالمين ومشتقاته العديد من اآلثار السمية في الحيوانات 
 وتطلق سيانورات الميالمين سيانورات). 1999؛ وآالة الحماية البيئية الدانمرآية، 1985المتحدة، 

  ).BMU, 2000(أدخنة سمية مثل حامض الهيروسيانيك واإليزوسيانات في حالة حدوث حريق 

السويدي  إلى نتائج مشروع مؤخرات االحتراق استنادًابيد أن التقرير الدانمرآي يشير إلى أنه 
)Berglind, 1995 ( ودراسة منStevans et al.(1999) ال توجد أي بيانات عن انبعاث من المنتجات وأنه يبدو ،

ال ُيتصور حدوث آثار معاآسة من مستوى "..أن للميالمين سمية حادة ومزمنة منخفضة، ويخلص إلى 
حماية البيئية الدانمرآية، وآالة ال." (التعرض المتوقع من استخدام الميالمين آمؤخر لالحتراق

وعلى النقيض، يصف التقرير األلماني نقص البيانات، والوجود في العينات البيئية والسمية ). 1999
  ).BMU, 2000". (مادة مسببة للمشاآل"المعتدلة للميالمين في األعضاء، ويخلص إلى أنه 

ددة بوصفها بدائل محتملة للرغاوي سفور المتعدد الهيدريك ذات تفاعالت محلم يتم تحديد مرآبات الفو
المتعددة اليوريثان المرنة في التقرير الدانمرآي، رغم أن االستيرات المتعددة الجليوآول الناتجة عن 

آانت تستخدم آمؤخرات ) 1-97-676سجل دائرة المستخلصات الكيميائية (أحماض ميثيل الفوسفونيك 
) 7-52-294675، سجل دائرة المستخلصات الكيميائية مثال(لالحتراق في الرغاوي المتعددة اليوريثان 

)OPCW, 2006 .( ويصف الباحثون في مختبر أوك ريدج الوطني في الواليات المتحدة حامض ميثيل
وأنواع ). Murno et al., 1999". (ثبات له شأنه"الفوسفونيك بأنه أحد منتجات تحلل األسلحة الكيميائية وله 

وآالة الحماية البيئية في (ضئيلة ولكن المادة تتفاعل بعنف في الماء المعلومات السمية األخرى 
ميثيل الفوسفونيك،  - آما تضم عائلة حامض الفوسفونيك حامض أمينو). 1985الواليات المتحدة، 

 باسم حامض ميثيل الفوسفونيك أيضًاالمعروف (وهو منتج لتحلل مبيد األعشاب غليفوسفات 
]carboxymethylamino) ([الشبكة الدولية للقضاء على الملوثات العضوية 2007ود الملحق واو، رد ،

  )الثابتة
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بشأن بدائل مؤخرات االحتراق الصادر عن وآالة الحماية " تصميم من أجل البيئة"وقد بحث تقرير 
في الخصائص السمية ) 2005وآالة الحماية البيئية في الواليات المتحدة، (البيئية في الواليات المتحدة 

 من هذه 12وآان لدى .  في الرغاوي المنخفضة الكثافةPentaBDE بشأن آيميائيًالخمسة عشر بديال 
 مواد إضافية تعلق 6وآان لدى . المواد تعلق معتدل أو مرتفع بالثبات أو قد تنتج منتجات تحلل ثابتة

نيل الفوسفات، ثالثي بما في ذلك ثالثي في(وأثارت جميع المواد . معتدل بالقدرة على التراآم األحيائي
شواغل عامة معتدلة بشأن صحة ) بروم نيوبنتيل الكحول ومنتجات أريل الفوسفات المسجلة الملكية

  .البشر وتراوحت من مخاطر منخفضة إلى مرتفعة بالنسبة للبيئة المائية

  )التكنولوجيات(وصف البدائل  2-1-2

ثالث ) 2005 الواليات المتحدة، وآالة الحماية البيئية في (US EPADfEتناقش بإيجاز في تقرير 
تكنولوجيات الحواجز، والرغوي المحقونة بالجرافيت (تكنولوجيات بديلة متاحة في الوقت الراهن 

وتكنولوجيات الحواجز لها أآثر أوسع التطبيقات التجارية الفورية وتنطوي على ). والمعالجة السطحية
ذلك مواد قطنية معالجة بحامض البوريك ويشمل . طبقات من المواد التي توفر مقاومة للحريق

 ,VISIL(وتستخدم في حشايا السرائر؛ وخالئط من ألياف طبيعية ومخلقة تستخدم في األثاثات والحشايا 

Basofil, Polybenzimidazole, KEVLAR, NOMEX ،؛ ومواد تخليقية مرتفعة األداء تستخدم )واأللياف الزجاجية
وفيما يتعلق بتكنولوجيات الحواجز التي تستخدم . فاء وحلل الفضاءفي المالبس النظامية لرجال اإلط

) BMU, 2000أنظر أعاله، (القطن وحمض البوريك، فإنه ينبغي أخذ اآلثار السلبية المحتملة للبورون 
في االعتبار ومن المهم قياس قدرة البورون على أن يطلق في الغبار قبل استخدامه الواسع النطاق في 

ويمكن االطالع على المزيد من المعلومات عن األلياف الحاجزة أو . هلك في المنازلمنتجات المست
وآالة الحماية البيئية في ) (Lowell) 2005( Posner) 2004حتى القضاء على استخدام مواد الحشو في 

والرغاوي المحقونة بالجرافيت والمعالجات السطحية لها استخدامات ). 2005الواليات المتحدة، 
رغاوي مقاومة لالحتراق بشكل "ويمكن اعتبار الرغاوي المحقونة بالجرافيت . رية محدودةتجا

وهي تكنولوجيا جديدة نسبيا . أي ذاتية إخماد اللهب ومقاومة لالحتراق بدرجة مرتفعة" متأصل
آما أن المعالجات . وتستخدم إلى حد آبير في األسواق المتميزة مثل تصنيع مقاعد الطائرات العامة

لسطحية تستخدم في بعض التطبيقات وفي األسواق المتميزة وقد تكون مالئمة لتصنيع بعض ا
بيد أن المعالجات السطحية قد ال تكون صالحة آبدائل على نطاق الصناعة . المنسوجات واألثاثات

  ).2005وآالة الحماية البيئية، (الستخدام الرغاوي المنخفضة الكثافة 

  الجدوى التقنية  2-1-3

ردود المرفق ( البدائل الموصوفة آنفا مجدية من الناحية التقنية واستخدمت في تطبيقات تجارية جميع
  ).، الشبكة الدولية للقضاء على الملوثات العضوية الثابتة2007واو، 

  التكاليف، بما في ذلك التكاليف البيئية والصحية  2-1-4
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 المبرومة، ولكن قد تكون تكاليف أسعار البدائل ليست أعلى بصفة عامة من مؤخرات االحتراق
ويصدق ذلك على وجه الخصوص بالنسبة لمرآبات . التحميل األعلى ضرورية في آثير من األحيان

وبالنظر إلى انخفاض سعر ثالث . ثالث هيدروآسيد األلمنيوم غير العضوية وهيدروآسيد المغنسيوم
السعر من المواد المحتوية على مؤخرات هيدروآسيد األلمنيوم فقد ال تكون المواد البديلة أغلى في 

. احتراق ُمبرومة، ولكن المواد المحتوية على مغنسيوم تكون أغلى في الثمن عادة بشكل له شأنه
  ).1999وآالة الحماية البيئية الدانمرآية، (

 تصف) 2005( البديلة، فإن وآالة الحماية البيئية في الواليات المتحدة بالتكنولوجياتوفيما يتعلق 
بيد أن الرغاوي ". أقل المواد الحاجزة المؤخرة لالحتراق المتاحة تكلفة"القطن المعالج بالبوريك بأنه 

المعدلة المحقونة بالجرافيت يمكن أن تكون منافسة من الناحية السعرية بواسطة تدنية النفقات المتصلة 
  .باأللياف المؤخرة لالحتراق

ة للقضاء على الملوثات العضوية الثابتة فإن هناك نقاطا هامة تؤخذ  لما تذآره الشبكة الدوليوفقًابيد أنه 
  :Ackermann et al., (2006)في االعتبار عند تقييم تكاليف البدائل ألي منتج، على نحو ما هو مذآور في 

قد تكون البدائل التي تكون تكلفة شرائها األولية أعلى أآثر مردودية للتكلفة على مدار  •
 .ا تؤخذ عوامل التحمل وغيرها في االعتبارعمر المنتج عندم

 .يمكن أن يقلل إنتاج البدائل بالجملة من تكاليفها بشكل له شأنه •
ض األسعار بسرعة ف ما يبالغ في تكاليف مبادرات حماية الصحة والبيئة مسبقا ثم تنخآثيرًا •

 .بعد ذلك بعد تنفيذ الضوابط التنظيمية

  الفعالية  2-1-5

كة الدولية للقضاء على الملوثات العضوية الثابتة، فإن أيا من البدائل المطبقة عادة  لما تذآره الشبوفقًا
في ميادين استخدام سداسي البروم ثنائي الفينيل المعروفة الباآرة قد حظرتها القوانين االتحادية أو 

طات التنظيمية قوانين الواليات بالنسبة لالستخدامات الموصوفة آنفا، وبهذا المعنى فإنها تفي باالشترا
بيد أن الجهات المصنعة . االتحادية واالشتراطات التنظيمية للواليات في الواليات المتحدة األمريكية

والجماعات التجارية لمصنعي الرغاوي ال يعتبرون أن األمنيوم متعدد الفوسفات بديال لمؤخرات 
 آثارًافي المعهود آجامد وأن له وترجع أسباب ذلك إلى أنه يدمج . االحتراق المبرومة على نطاق آبير

معاآسة على خواص الرغاوي وعملياتها وأنه ال يعتبر فعاال آمؤخر لالحتراق بالمقارنة مع البدائل 
، مقتبس في وآالة الحماية البيئية في 2002وآالة الحماية البيئية في الواليات المتحدة (األخرى 

  ).2005الواليات المتحدة، 

ين ثنائي آلوروبروبيل الفوسفات، باعتبارهما اثنان من أشيع المواد الكيميائية تروميتام ووالميالمين
استخداما في الرغاوي المتعددة اليوريثان المؤخرة لالحتراق المرنة المرتفعة الكثافة، إما أن يسفرا 

وي أو تأثير سلبي على الخواص الفيزيائية للرغا) تأثير جمالي ما لم يكن حادا(عن انسفاع للرغاوي 
آما أن الكثير من ترآيبات هذه المواد . إذا ما استخدمت في الرغاوي المرنة المنخفضة الكثافة

سريع لبعض مؤخرات االحتراق  الكيميائية تكون متاحة فقط آجوامد؛ مما يجعلها أقل استصوابا آبديل
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  التوافر  2-1-6

ردود المرفق واو، (البدائل الموصوفة هنا متاحة حيث أن الكثير منها يستخدم بصفة تجارية بالفعل 
بيد أن آون الكثير من البدائل في حالة ). ، الشبكة الدولية للقضاء على الملوثات العضوية الثابتة2007

  .ا متاحة على الصعيد العالميري ال يعني بالضرورة أنهاستخدام تجا

  سهولة الحصول عليها  2-1-7

ردود (البدائل الموصوفة هنا يسهل الحصول عليها حيث أن الكثير منها يستخدم بصفة تجارية بالفعل 
 بيد إن آون الكثير من).  الشبكة الدولية للقضاء على الملوثات العضوية الثابتة2007المرفق واو، 

  .الصعيد العالميالبدائل في حالة استخدام تجاري ال يعني بالضرورة أنه يسهل الحصول عليها على 
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  الحد من المخاطرب  المتعلقةهدافاألاء بففعالية وآفاءة تدابير الرقابة المحتملة في الو  2-2

  الجدوى التقنية  2-2-1

ة الثابتة فإن إنتاج واستخدام سداسي  لما تذآره الشبكة الدولية للقضاء على الملوثات العضويوفقًا
ردود (البروم ثنائي الفينيل على النطاق العالمي يشير إلى أن البدائل المجدية تقنيا قيد التنفيذ بالفعل 

  ). الشبكة الدولية للقضاء على الملوثات العضوية الثابتة2007المرفق واو، 

  التكاليف، بما في ذلك التكاليف البيئية والصحية  2-2-2

 لما تذآره الشبكة الدولية للقضاء على الملوثات العضوية الثابتة، فإن ما حدث بالفعل من تخلص وفقًا
  .تدريجي جم من سداسي البروم ثنائي الفينيل يبين أن تكاليف البدائل لم تثبط من حلولها محله

دريجي من بيد أنه حيث أن التخلص الت. لم تقدم األطراف أي تعليقات محددة على هذا الموضوع
سداسي البروم ثنائي الفينيل قد استغرق زمنا طويال بالفعل، فليس من المتوقع تكبد تكاليف لها شأنها 

ومن الممكن أن تنشأ تكاليف إضافية عن أحكام محددة بشأن تحديد . من الحظر العالمي على المنتجات
  .المعدات المتبقية وجمعها وتفكيكها والتخلص منها

  ات عن اآلثار المترتبة على المجتمع من تنفيذ تدابير الرقابة المحتملةموجز للمعلوم  2-3

  الصحة، بما في ذلك الصحة العامة والبيئية والمهنية  2-3-1

حظر سداسي البروم / لما تذآره وآالة البيئة االتحادية األلمانية فإن من المتوقع أن تكون آثار تقييدوفقًا
لم منخفضة إلى حد ما بالنسبة للمنطقة األوروبية حيث أن سداسي ثنائي الفينيل بموجب اتفاقية استكهو

البروم ثنائي الفينيل مقيد بالفعل بالنسبة الستخدامات معينة داخل االتحاد األوروبي، وحيث أنه قد تم 
بيد أنه يمكن توقع آثار إيجابية على صحة البشر وعلى . مؤخرا تحديد مستوى حرج بالنسبة للمياه

). ، ألمانيا2007ردود المرفق واو، (صعيد العالمي من حظر سداسي البروم ثنائي الفينيل البيئة على ال
، الجمهورية 2007ردود المرفق واو، ( لتدابير الرقابة المحتملة آثارًاآما ال تتوقع الجمهورية التشيكية 

ة فإن القضاء على  لما تذآره الشبكة الدولية للقضاء على الملوثات العضوية الثابتوفقًاو). التشيكية
إنتاج سداسي البروم ثنائي الفينيل واستخدامه وتصديره واستيراده من خالل إدراجه في المرفق ألف 
التفاقية استكهولم من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على صحة البشر وعلى البيئة بواسطة منع استخدام 

تمع من حظر سداسي البروم ثنائي ولم يبلغ عن أي آثار سلبية ملحوظة على المج. مادة سمية ثابتة
إن . الفينيل أو التخلص التدريجي منه حيث أن من الواضح أنه ليس موضع استخدم في الوقت الراهن

  .من شأن اإلدراج في المرفق ألف أن يمنع اإلنتاج واإلدراج في المنتجات في المستقبل

  حراجةالزراعة، بما في ذلك تربية األحياء المائية وال  2-3-2
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 توجد آثار محتملة على الزراعة حيث أن سداسي البروم ثنائي الفينيل لم يكن موضع استخدام في ال
آما يمكن أن تكون لآلثار البيئية اإليجابية في صورة تخفيض التلوث أثار إيجابية مباشرة . هذا القطاع

  .على الزراعة
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  )التنوع البيولوجي(نباتات المنطقة وحيواناتها   2-3-3

اص الثبات والتراآم األحيائي والسمية الخاصة بسداسي البروم ثنائي الفينيل قد اتضحت حيث أن خو
بموجب بروتوآول الملوثات العضوية الثابتة وبموجب اتفاقية استكهولم، فمن الممكن توقع آثار إيجابية 

  .تحادية األلمانيةلة البيئة اال لما ذآرته وآاوفقًاتقييد المادة /على نباتات المنطقة وحيواناتها من حظر

  الجوانب االقتصادية  2-3-4

 لما تذآره الشبكة الدولية للقضاء على الملوثات العضوية الثابتة، فإن البدائل ذات التكلفة التنافسية وفقًا
التي ال تظهر خصائص الملوثات العضوية الثابتة موضع تنفيذ الشرآات بالفعل من أجل جميع 

  .الفينيلمات سداسي البروم ثنائي استخدا

  التحرك نحو التنمية المستدامة  2-3-5

حيث أنه تم توضيح خواص الثبات والتراآم األحيائي والسمية الخاصة بسداسي البروم ثنائي الفينيل، 
عالوة على إمكانية انتقاله البعيد المدى عبر الحدود بموجب بروتوآول الملوثات العضوية الثابتة 

الثابتة التابعة التفاقية استكهولم والتي خلصت إلى أن سداسي ولجنة استعراض الملوثات العضوية 
البروم ثنائي الفينيل يفي بمعايير الفرز المذآورة في المرفق دال، فإن وآالة البيئة االتحادية األلمانية 

، 2007ردود المرفق واو، (تقييد المادة /تتوقع تأثيرا إيجابيا على التنمية المستدامة عالميا من حظر
 لما تذآره الشبكة الدولية للقضاء على الملوثات العضوية الثابتة فإن تقييد سداسي البروم وفقًاو). نياألما

ثنائي الفينيل والقضاء عليه يتسق مع خطط التنمية المستدامة التي تسعى إلى الحد من االنبعاثات من 
تراتيجي لإلدارة الدولية للمواد  الخطط العالمية في النهج االسإحدىوتتمثل . المواد الكيميائية السمية

 وتحتوي خطة العمل العالمية )6(.الكيميائية الذي برز عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة
الخاصة بالنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية على تدابير محددة لدعم الحد من 

  . والسميةأحيائيًالفعالة للمواد الثابتة والمتراآمة المخاطر تشمل تحديد أولويات البدائل اآلمنة وا

  التكاليف االجتماعية  2-3-6

حيث أنه تم إحالل سداسي البروم ثنائي الفينيل بمواد أو تكنولوجيات أخرى، فإنه ينبغي أن يكون 
الشبكة  لما تذآره وفقًاالتأثير على التكاليف بالنسبة للمستهلكين نتيجة لإلدراج في المرفق ألف طفيفا 

  .الدولية للقضاء على الملوثات العضوية الثابتة

  ) الجدوى التقنية-النفايات واآلثار الناجمة عن التخلص منها(اآلثار األخرى   2-3-7

 
)6(  http://www.chem.unep.ch/saicm/.  

http://www.chem.unep.ch/saicm/
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 من سداسي البروم ثنائي الفينيل، فإنه ينبغي أن يكون تأثيره تقريبًاحيث أنه قد تم التخلص تدريجيا 
 لما تذآره الشبكة الدولية للقضاء على الملوثات وفقًا طفيفا على نفايات البلديات والتخلص منها

  .العضوية الثابتة

بيد أن موجز بيانات المخاطر يوجز استخدامات المستهلك السابقة لسداسي البروم ثنائي الفينيل، بما 
  البالستيكية المستخدمة في تغطية آالت نشاط األعمال والمنتجات الكهربائية مثلABSفي ذلك مواد 

وباإلضافة إلى ذلك، ثمة . أجهزة اإلذاعة والتلفزيون، وتكسية الكوابل، والرغاوي المتعددة اليوريثان
شواغل بشأن تصدير النفايات اإللكترونية إلى البلدان النامية مما يفضي إلى إطالقات من سداسي 

 النفايات المحتوية على وأخيرا، فإن حرق أو ترميد. البروم ثنائي الفينيل أثناء عمليات إعادة التدوير
سداسي البروم ثنائي الفينيل يمكن أن يفضي إلى تكوين وإطالق ديوآسينات وفورانات ثنائي بترو 

  .البنزين

ومن شأن إدراج سداسي البروم ثنائي الفينيل في المرفق ألف أن يخضع النفايات أو المنتجات أو 
تكهولم وأن يشترط التخلص منها بطريقة سليمة  من اتفاقية اس6اللوازم المحتوية على المادة للمادة 

  .بيئيا

 5.4( مليون باوند 11.8 لما تذآره وآالة الحماية البيئية في الواليات المتحدة، فقد استخدم زهاء وفقًاو
من سداسي البروم ثنائي الفينيل في منتجات تجارية واستهالآية في الواليات المتحدة تبلغ ) مليون آغم

ومن المفترض أن معظم هذه المنتجات، مثل تغطية .  سنوات10 -5مها التقديرية فترة عمر استخدا
آبائن التلفزيون وآالت نشاط األعمال، قد تم التخلص منها بواسطة دفنها في مقالب الزبالة أو ترميدها 

)US ATSDR, 2004 .( في وقد استنفدت الجهة المنتجة الوحيدة في الواليات المتحدة مخزوناته المتبقية
  IARC Monographs, 1972 to present, V. 18, p. 110, quoted in TOXNET) 1975 أبريل/نيسان
entry,http://toxnet.nlm.nih.gov(  

  .وال توجد بيانات عن المنتجات والمخزونات العتيقة في زامبيا

ض أنه ال يكاد توجد منتجات مستخدمة تحتوي على سداسي ومن الممكن في ظل هذه الخلفية افترا
ولذلك فليس من المتوقع أن توجد آثار أخرى، . تقريبًاالبروم ثنائي الفينيل ألنه تم التخلص منها آلها 

  .مثال ما يتعلق بالمخزونات والنفايات والتخلص منها أو المواقع الملوثة

  اعتبارات أخرى 2-4

  ومات والتوعية الجماهيريةسهولة الحصول على المعل  2-4-1

حيث أن سداسي البروم ثنائي الفينيل محظور داخل االتحاد األوروبي وتم تحديد مستوى حرج له 
بالنسبة للماء، فإن الحاجة إلى برامج توعية جماهيرية بشأن آثار سداسي البروم ثنائي الفينيل في 

 من المواقع الرسمية التفاقية استكهولم بيد أنه يمكن لكل فرد الحصول على معلومات. ألمانيا منخفضة
بروتوآول الملوثات (واتفاقية التلوث الجوي العابر للحدود البعيد المدى وبروتوآول أهاروس 

http://toxnet.nlm.nih.gov/
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  حالة الرقابة والقدرة على الرصد  2-4-2

ن شأن إدراج سداسي  لما تذآره الشبكة الدولية للقضاء على الملوثات العضوية الثابتة، فإن موفقًا
البروم ثنائي الفينيل في المرفق ألف أن ينطوي على تدابير للرقابة تكون مباشرة حتى يمكن توصيلها 
ومن ثم ينبغي أن تكون فعالة ومناسبة، حتى في البلدان التي لديها بنية تحتية تنظيمية محدودة للمواد 

 الصعب من الناحية العملية تحديد اللوازم والنفايات وفيما يتعلق بتدابير رقابة النفايات، فمن. الكيميائية
 إلى االفتراض بأن معظم المنتجات استنادًاالمحتوية على سداسي البروم ثنائي الفينيل، غير أنه 

المحتوية على سداسي البروم ثنائي الفينيل قد تم التخلص منها، فإنه يمكن توقع أال تكون هناك حاجة 
  .ابة والرصدإلى المزيد من قدرات الرق

  توليفة للمعلومات  -3

 5400حوالي ( لموجز بيانات المخاطر بشأن سداسي البروم ثنائي الفينيل، فإن اإلنتاج التجاري وفقًا
 بواسطة 1975 حتى 1970حدث في المقام األول في الواليات المتحدة األمريكية في الفترة من ) طن

وال توجد أي معلومات عن .  في مدينة سانت لويسMichigan Chemical Corporationجهة منتجة وحيدة هي 
تي تمر اإلنتاج المحتمل من سداسي البروم ثنائي الفينيل في روسيا أو في البلدان النامية والبلدان ال

، فقد يكون سداسي )1999( لما تقوله وآالة الحماية البيئية الكندية وفقًاو. اقتصاداتها بمرحلة انتقال
  .نيل ال يزال ينتج في آسياالبروم ثنائي الفي

.  البالستيكية وفي تكسية الكوابلABSلقد استخدم سداسي البروم ثنائي الفينيل بالدرجة األولى في مواد 
 سنوات، فمن المتوقع أن 10 - 5 إلى العمر المتوقع للمنتجات الكهربائية واإللكترونية البالغ استنادًاو

  .لفعلالتخلص من جميع المنتجات بايكون قد تم 

 الملوثات العضوية الثابتة لبروتوآولسداسي البروم ثنائي الفينيل مدرج بالفعل في المرفق ألف 
، الذي يشترط )بروتوآول آهاروس(الخاص باتفاقية التلوث الجوي البعيد المدى العابر للحدود 

لفينيل مدرج، آما أن سداسي البروم ثنائي ا. التخلص التدريجي من جميع أشكال اإلنتاج واالستخدام
جنبا إلى جنب مع منتجات ثنائي الفينيل متعدد البروم في اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة 
المسبقة عن علم على مواد آيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية المشترآة 

ار سداسي البروم ثنائي الفينيل باعتباره وتدرج اتفاقية أوسب. بين اليونيب ومنظمة األغذية والزراعة
  .1998مادة آيميائية تحتاج إلى إجراء ذي أولوية منذ عام 
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 (EC)وعلى المستوى األوروبي، سداسي البروم ثنائي الفينيل مدرج في المرفق األول لالئحة التنظيمية 
No 850/2004وباإلضافة .  واالستخدام بشأن الملوثات العضوية الثابتة مشفوعا بحظر آامل على اإلنتاج

 بشأن النفايات من المعدات الكهربائية واإللكترونية يشترط إزالة EC/2002/96إلى ذلك، فإن التوجيه 
مؤخرات االحتراق المبرومة من أي نفاية معدات آهربائية وإلكترونية تم جمعها بشكل منفصل قبل 

 بشأن القيود على مواد خطرة معينة في EC/2002/95وينص توجيه االتحاد األوروبي . مواصلة معالجتها
 على أال تحتوي اللوازم الكهربائية واإللكترونية على 4المعدات الكهربائية واإللكترونية في المادة 
  )7(.2006يوليه /ثنائي الفينيل متعدد البروم اعتبارا من تموز

وروبي في الالئحة وتعالج قضية سداسي البروم ثنائي الفينيل في النفايات على المستوى األ
850/2004/EC .1195/2006 لتعديلها بموجب الالئحة وفقًاو/EC فإنه يتعين تدمير سداسي البروم ثنائي الفينيل 

  .آغم/ ملغم50في النفايات إذا ما تم تجاوز حدود الترآيز البالغة 

 عن اتخاذ إجراءات وعلى الصعيد الوطني، أبلغت ألمانيا وآندا وأستراليا والواليات المتحدة األمريكية
  .رقابة قانونية

رغم أنها ال تتصل بوجه خاص بسداسي البروم ثنائي (وفيما يخص البدائل الكيميائية والبدائل التقنية 
فإن البيانات المبلغ عنها تبين أنه توجد ) الفينيل وإنما بالبدائل العامة لمؤخرات االحتراق المبرومة

بيد أنه ال يمكن التغاضي عن أنه قد توجد مواد ال . ل األلمنيومبدائل أقل خطورة مثل ثالثي هيدروآسي
تقل خطورة أو تزيد بين البدائل بالمقارنة مع مجموعة مؤخرات االحتراق المبرومة في حد ذاتها 

وينبغي أن يكون توفير التوجيه ). مثال، الفوسفور المهلجن ومرآبات الفوسفور غير المهلجنة جزئيًا(
ر بدائل سداسي البروم ثنائي الفينيل جزءا من استراتيجية إدارة المخطر بالنسبة بشأن معايير اختيا

ومن شأن ذلك أن يساعد على عدم التشجيع على إحالل . للقضاء على سداسي البروم ثنائي الفينيل
 غير خطر؛ وينبغي أن تشمل المعايير مسارا تخليقيًا. سداسي البروم ثنائي الفينيل بمواد ضارة أخرى

ا أدنى من السمية البشرية والبيئية؛ وحدا أدنى من اإلطالقات أثناء استخدام المنتج؛ وحدا أدنى من وحد
تكوين مواد خطرة أثناء الترميد أو الحرق؛ والقدرة على إعادة التدوير أو التحلل إلى مواد غير 

  )8(.خطرة

فإن توافر البدائل وفعاليتها وحيث أن إنتاج سداسي البروم ثنائي الفينيل قد توقف قبل بعض العقود، 
 إلى نفس الخفية، فإنه ال يتوقع حدوث آثار سلبية استنادًاو. واآلثار المترتبة على تكلفتها ال تمثل مشكلة

  .هامة على المجتمع نتيجة إلدراج سداسي البروم ثنائي الفينيل في المرفق ألف

 من االتفاقية، 8من المادة ) أ (7فقرة  للوفقًالقد قررت لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة، 
وبالنظر إلى أن من المحتمل أن يسفر سداسي البروم ثنائي الفينيل، نتيجة النتقاله البيئي البعيد المدى، 

  .عن آثار معاآسة هامة على صحة البشر وعلى البيئة بما يسوغ اتخاذ إجراء عالمي
 

بحسب الوزن في المواد % 0.1حد أقصى ، يسمح بترآيز ب)1 (5بالنسبة لالستخدامات في المادة   )7(
  .المتجانسة من سداسي البروم ثنائي الفينيل

)8(  Danish Environmental Protection Agency, Brominated flame retardants: Substance flow analysis and 
assessment of alternatives, June 1999  
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معروف في الوقت الراهن في أي جزء من العالم إذا ومن الممكن توقع أثر نافع في حالة اإلنتاج غير ال
ما خضعت إدارة المخزونات المتبقية المحتملة والتخلص منها للمزيد من التنظيم وأن يمنع إعادة 

  .إدخال سداسي البروم ثنائي الفينيل على الصعيد العالمي

  بيان ختامي  -4

وبعد سداسي البروم ثنائي الفينيل،  بعد أن استعرضت موجز بيان المخاطر المناظر ل،خلصت اللجنة
 سداسي البروم ثنائي الفينيل مرآباتأن أجرت تقييمها لمبررات اتباع نهج طبقي بشأن جميع 

وبعد أن أعدت تقييمها وتوصلت إلى استنتاجاتها بهذا الصدد آما هو مبين في مرفق هذه الوثيقة، 
 الكيميائية، نتيجة النتقالها البعيد المدى في إلدارة المخاطر، إلى أن من المحتمل أن تسفر هذه المادة

. أو على البيئة، مما يسوغ اتخاذ إجراء عالمي بشأنها/البيئة، عن آثار ضارة هامة على صحة البشر و
يستخدم، فمن المهم منع  وأورغم أنه من غير المعروف أن سداسي البروم ثنائي الفينيل ال يزال ينتج 

 . في المستقبل واستخدامهاهذه المادةإنتاج 

 من 8 من المادة 9 للفقرة وفقًاولذلك فإن اللجنة توصي مؤتمر األطراف في اتفاقية استكهولم، 
وحيث أنه لم يتم تحديد أي . االتفاقية، بأن ينظر في إدراج سداسي البروم ثنائي الفينيل في المرفق ألف

دون أي إعفاءات جه في المرفق ألف براإنتاج أو استخدام متبق من سداسي البروم ثنائي الفينيل، فإن إد
 وعالوة على ذلك، توصي اللجنة بترآيز جهود التنفيذ على تحديد وإدارة . التحقيقمحددة أمر ممكن

األصناف والنفايات المحتوية على سداسي البروم ثنائي الفينيل ووضع تدابير سليمة لتجنب إعادة 
  .إدخاله في المستقبل
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  مرفق
بشأن مجموعات المواد " النهج الطبقي"مبرر إضافي التِّباع 

الكيميائية ذات الصلة الوثيقة لجميع مواد سداسي البروم ثنائي 
 ) متجانسا42(الفينيل 

 الفينيل الدراسات ثنائيلبروم  عن سداسي االمتوفرةالمعلومات تشمل 
محددة ورصد متجانسات   على خالئط أوعلى سواء أجريت التي لمختبريها

 المعلومات التي إلى وباإلضافة. المتجانساتالبيانات لمجموعات مختلفة من 
المؤلفات توفر ،  الفينيلثنائي سداسي البروم عنلخصت في ملف المخاطر 

األسرة  سمية هذه تعرض الشاملة التيضات  عددا آبيرا من االستعراالعلمية
 . الكيميائية

 متجانساتشمل جميع أن المستوى الحالي للمعلومات ال يومن الواضح 
تقييم ال مع متسقة المعلومات أن، يبدو ومع ذلك.  الفينيلثنائيسداسي البروم 

بين المتجانسات ختالفات  أن من المتوقع أن تكون هناك ا، ورغملذلك. العام
 العضوية الثابتة التي تحدد خصائص الملوثات الخواصفي ل هذه األسرة داخ

 بحيث من الكبر االختالفاتهذه تكون ، ال يحتمل أن وما يرتبط بها من مخاطر
بمواد آيميائية االتفاقية بالفعل على قوائم وتحتوي .  عامقييمدون إجراء تحول ت

، والتوآسافين، ةة الكلوردمتعدهي المرآبات ثنائية الفينيل ، ووثيقةذات صلة 
 .ومرآبات ثنائي بنزوفوران ة الكلورة ثنائي بنزوباراديوآسين متعددومرآبات

 الفينيل ثنائي سداسي البروم اللجنة نهج إدراج، تؤيد وفي ضوء ما تقدم
أصال  ، آما اقترحتهةالمتجانسات سداسية البرومجميع في ذلك  بما ،آمجموعة
 .ألعضاء فيها األوروبية والدول االجماعة

قدم هذا االقتراح بعد استعراض ي الصياغة فريق أن إلى اإلشارةوتجدر 
 أن ينبغي االقتراح وأن، المعينة من المواد الكيميائيةخصائص هذه المجموعة 

اختالفات فيها  جدتالتي ُو األخرى األسر الكيميائية شمللي ة عامبصفة وسعي
  .وثيقة الصلةيسومرات واإل المتشابهات والمتجانساتآبيرة بين خصائص 

  ـــــــ
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