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  اتفاقية استكهومل
  بشأن

 امللوثات العضوية الثابتة

  امللوثات العضوية الثابتة استعراض جلنة
  الرابعجتماعاال

  ٢٠٠٨ر أكتوب/ األول تشرين١٧ - ١٣ ،جنيف

  وثات العضوية الثابتة عن أعمال اجتماعها الرابعتقرير جلنة استعراض املل

  إضافة

   التجارياإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيلتقييم إدارة املخاطر بشأن 
  خاطراملتقييم إدارة اعتمدت جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة يف اجتماعها الرابع   
الوثيقة ساس املشروع الوارد يف  على أ اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاريبشأن

UNEP/POPS/POPRC.4/6 ،ويرد أدناه نص تقييم إدارة املخاطر دون إخضاعه للتحرير . بصيغته املعدلة
  .الرمسي
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   التجارياإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل

 تقييم إدارة املخاطر

  ري التجاإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيللأعده الفريق العامل املخصص 
  املنبثق عن جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة

  التفاقية استكهومل

 ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول
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  موجز تنفيذي
خليطاً جتارياً حيتوي على اإلثريات متعددة الربوم ) اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري (’’c-OctaBDE“املصطلح حيدد 

ويستخدم اإلثري مثاين الربوم . ثنائية الفينيل اليت تتكون منطياً من متجانسات اإلثري مخاسي إىل عشاري الربوم ثنائي الفينيل
بط للهب من النوع املضاف، بشكل رئيسي يف الصناعات البالستيكية للبوليمرات املستخدمة ثنائي الفينيل التجاري كمث

وقدر اإلنتاج السنوي العاملي لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل . احملتوية على إلكترونياتيف العلب اخلارجية ملعدات املكاتب 
 يف املائة من ٧٠ومت استخدام . ٢٠٠١طن حبلول عام  ٣ ٨٠٠طن وهبط إىل  ٦ ٠٠٠ مبا قيمته ١٩٩٤التجاري يف عام 

أوجه وتشمل ) ABS(اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري على املستوى العاملي، يف اكريلونايتريل بيوتاديني الستريين 
والبوليمرات ) PBT(االت والبويل بيوتيلني ترييفث) (HIPSله املركبات متعددة الستريين العالية التأثري االستخدام الثانوية 

  .متعددة األميد
ومتّ التخلص من إنتاجه يف االحتاد األورويب وسويسرا وكندا والواليات املتحدة األمريكية يف الفترة الواقعة بني مطلع عام 

تدرجيي من ومل ينتج اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري على اإلطالق يف اليابان، ومت التخلص ال.  ومنتصفه٢٠٠٠
. وال تتوافر معلومات تشري إىل ما إذا كان إنتاجه مستمراً يف البلدان النامية. ٢٠٠٥استرياده وبيعه بشكل طوعي يف عام 

 طالقاتوبناء عليه، ال بد أن تكون اإل. وقد أفيد أنه من املتعذّر بشكل أساسي شراء هذه املادة حالياً على مستوى العامل
 النامجة طالقاتوتعزى اإل. ناولته ومعاجلته وجتهيزه قد توقفت يف تلك البلدان أو أا شبه معدومةالنامجة عن إنتاجه وم

عن استخدام املنتجات أو إعادة تدويرها والتخلص منها إىل الفواقد املتطايرة أو املتبخرة أو الفواقد اليت حتمل شكل 
 عشر سنوات من منتج حيتوي على اإلثري مثاين الربوم ثنائي وقدرت الفواقد املتطايرة خالل دورة حياة طوهلا. اجلسيمات

وتعادل النسبة املقدرة للفواقد اليت .  يف املائة من حمتواها من اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل٠,٥٤الفينيل التجاري مبا نسبته 
 ٧٥~(اعي من التربة والغبار  فيما هو حضري أو صنطالقات يف املائة، وتتسرب هذه اإل٢حتمل شكل اجلسيمات حوايل 

 النامجة خالل فترة حياة املنتج طالقاتوتسهم اإل).  يف املائة٢٤,٩(~واملياه السطحية )  يف املائة٠,١~(واهلواء ) يف املائة
 ما بعد التخلص متدنية، طالقاتوقد تعترب إ. طالقاتاإلإمجايل النشطة وال سيما عند التخلص منها باحلصة األكرب من 

 الناجتة يف مواقع طالقاتاإللك قد يستدعي األمر مواصلة النظر يف الزيادة احملتملة طويلة األجل يف مستويات ومع ذ
  .النفايات

وبالنظر إىل حظر اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري والتخلص التدرجيي منه، متّ بالبيان العملي توضيح مدى توافر 
 على صحة احملتملةوبسبب تأثريات هذه البدائل األخف وطأة . لكل أوجه استخدامهدياً البدائل الصاحلة عملياً واقتصا

  .البشر والبيئة، مت تفضيلها على اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري
مسية وتتصف هذه خبواص . ومت الكشف يف البيئة عن مستويات ملكونات معينة لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري
وقد أسفرت هذه النتائج . وتبني أا قابلة للثبات والتراكم األحيائي وبذلك فهي متثل أخطاراً حمتملة على األجيال املقبلة

. عن عمليات طوعية وتنظيمية للتخلص التدرجيي من اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف مناطق عدة يف العامل
 عابرة للحدود، فال بد من النظر يف اختاذ إجراءات عاملية بشأا للتخلص التدرجيي من اإلثري ونظراً لكوا مشكلة عاملية

  .مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري وإدراجه يف املرفق ألف من اتفاقية استكهومل للملوثات العضوية الثابتة
ومن شأن إدراج . ثري مثاين الربوم ثنائي الفينيلأا ستواجه متاعب نتيجة تنظيم اخلليط التجاري لإلبلدان عدة وذكرت 

املتجانسات لإلثري متعدد الربوم ثنائي الفينيل اليت هلا خواص امللوثات العضوية الثابتة، أن يتوافق مع التشريعات الوطنية 
  .وى الوطيناملعمول ا حالياً، ويعمل على تيسري رصد ورقابة اإلنبعاثات وعمليات اإلنتاج واالستخدام على املست
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  االستنتاجات والتوصية
بعد تقييم بيان املخاطر لألثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل والتوصل إىل أنه من احملتمل أن تؤدي مكونات هذا اخلليط نتيجة 

 إدارة خلواصها وانتقاهلا بعيد املدى يف البيئة، إىل تأثريات سلبية ملحوظة على صحة البشر والبيئة، مت إعداد بيان تقييم
  .املخاطر هذا على النحو احملدد يف املرفق واو من االتفاقية

وترمي اتفاقية استكهومل من خالل جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة اخلاصة ا إىل محاية صحة البشر والبيئة من 
. من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية ١٥امللوثات العضوية الثابتة مع مراعاة النهج التحوطي على النحو الوارد يف املبدأ 

وتسعى إىل اعتماد تدابري للقضاء على اإلنبعاثات النامجة عن اإلنتاج واالستخدام املتعمدين للملوثات العضوية الثابتة واىل 
 خفض أو القضاء على اإلنبعاثات النامجة عن اإلنتاج غري املتعمد للملوثات العضوية الثابتة أو خفض أو القضاء على

  .إنبعاثات امللوثات العضوية الثابتة من خمزوناا أو نفاياا بطريقة مناسبة وسليمة من الناحية البيئية
   من االتفاقية، توصي اللجنة بأن ينظر مؤمتر األطراف يف٨ من املادة ٩ ووفقاً للفقرة ،ذلكلو

عي الربوم ثنائي الفينيل يف املرفق ألف من إدراج وحتديد التدابري الرقابية ذات الصلة ملتجانسات اإلثري سداسي وسبا
اإلثري سداسي الربوم  (BDE153/154: االتفاقية على النحو املشروح أعاله، واستعماهلا كعالمات مؤشرة ألغراض اإلنفاذ

  ).اإلثري سباعي الربوم ثنائي الفينيل (BDE175/183و ،)ثنائي الفينيل

  مقدمة  -أوالً 

  املقترحةاهلوية الكيميائية للمادة  ١-١

  معلومات أساسية
 بشأن إدراج اإلثري ٢٠٠٦يوليه /قدم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه األطراف يف اتفاقية استكهومل، مقترحاً يف متوز

  .مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف املرفق ألف من اتفاقية استكهومل

  اهلوية الكيميائية للمادة املقترحة
خليطاً جتارياً حيتوي على اإلثريات متعددة الربوم )  التجارياإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل (’’c-OctaBDE“حيدد املصطلح 

ثنائية الفينيل بدرجات متفاوتة من البرومة متألفاً بصورة منطية من ايزومرات اإلثري مخاسي إىل عشاري الربوم ثنائي الفينيل 
ويناظر احملتوى الربومي هذا جزيئاً فعلياً من . من الربوم املترابط عضوياً) على أساس الوزن( يف املائة ٧٩وحمتوياً على قرابة 

اإلثري مثاين الربوم ’’جزيئات اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل وبذلك كانت املنتجات التجارية تسمى يف أغلب األحيان بـ 
  . سلسلة من اإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل حىت وإن كان املنتج حيتوي على‘‘ثنائي الفينيل التجاري

واستخدمت املركبات املُربومة الصناعية هذه بشكل رئيسي كمثبطات للهب يف الصناعات البالستيكية ملنتجات 
  وغريها منواآلالت التجارية الكربى العامةللعلب اخلارجية ملعدات املكاتب صورة منوذجية البوليمرات املثبطة للهب وب

 ٣٠ إىل ٥على منوذجية ووفقاً لدرجة إثباط اللهب الالزمة، حتتوي املنتجات اجلاهزة بصورة . احملتوية إلكترونياتاملعدات 
االستخدام الرئيسية لإلثري مثاين صل أوجه وتت. يف املائة من اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري على أساس الوزن

 يف املائة ١٨ إىل ١٢ حبموالت قدرها ABS)(بوليمرات اكريلونايتريل بيوتاديني الستريين و الربوم ثنائي الفينيل التجاري
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والبويل بيوتيلني ) (HIPS الثانوية باملركبات متعددة الستريين عالية التأثري هاستخدامأوجه على أساس الوزن، وتتعلق 
 يف املائة على أساس الوزن من ١٥ و١٢ح نسبتها بني والبوليمرات متعددة األميد حبموالت منطية تتراو) PBT(ترييفثاالت 
  .املنتج اجلاهز

واإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل هي مثبطات للهب من النوع املضاف أي أا تتحد فيزيائياً مع املادة اليت تتم 
 ويفترض أن تسود الفواقد املتطايرة، .معاجلتها مما يعين أن مثبط اللهب قد ينتشر إىل حد معني، منطلقاً من املادة املعاجلة

  .كامل إنبعاثات اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف البيئة النامجة عن البوليمرات طيلة فترة حياا الفعالة
ي الربوم وبسبب اخلواص الكيميائية والسمية ملكوناته وال سيما ايزومريات اإلثري سداسي الربوم ثنائي الفينيل واإلثري سباع

ثنائي الفينيل إىل جانب انتشاره الواسع يف البيئة ويف البشر، يعمل اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل على إثارة القلق يف الكثري 
  .من املناطق يف العامل

ون من ومثة العديد من املكّونات يف املنتج التجاري ولذا جيب أن يشتمل أي تقييم للمنتج التجاري على تقييم لكل مك
الذي ) ٣٢٥٣٦ - ٥٢ - ٠ الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية(فاإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري . مكوناته

 (c-OctaBDE) التركيبة النمطية لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري ١ويبني اجلدول . يتم متوينه جتارياً هو خليط معقد
ومتّ يف اآلونة األخرية، حتديد تركيبة متجانسات خالئط اإلثري مثاين الربوم ثنائية ). ٢٠٠٧املتحدة، اململكة (املثبط للهب 

الغارديا ) ((DE اثري ثنائي الفينيل ٨ - ٧٩ وبرومكال (DE) ٧٩-الفينيل التجارية الواسعة االستخدام، اثري ثنائي الفينيل 
 من متجانسات اإلثري متعدد الربوم ١٥ حيتوي على (DE-79) ٧٩ -وتبني أن اإلثري ثنائي الفينيل ). ٢٠٠٦وآخرون، 

، واإلثري ) يف املائة٨,٧ ، (BDE153مبكونات رئيسية من بينها اإلثري سداسي الربوم ثنائي الفينيل ) (PBDEثنائي الفينيل 
ثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل واإل)  يف املائة٤٢، BDE) ١٨٣/١٧٥(اثري الربوم ثنائي الفينيل (سباعي الربوم ثنائي الفينيل 

 يف املائة؛ واثري الربوم ١٠,٥، BDE ١٩٦ يف املائة؛ اثري الربوم ثنائي الفينيل ٢٢، ١٩٧BDEاثري الربوم ثنائي الفينيل (
 يف ١١,٥، BDE207اثري الربوم ثنائي الفينيل (واإلثري تساعي الربوم ثنائي الفينيل )  يف املائة٤,٤، BDE ٢٠٣ثنائي الفينيل 

 حيتوي على الفيورانات ٧٩DE -كما وجد أن خليط اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري، اثري ثنائي الفينيل ). املائة
 ٧٩-٨ DE( اثري ثنائي الفينيل ٧٩ - ٨وحيتوي الربومكال ). ٢٠٠٦هناري وآخرون، (ثنائية البرتين متعددة الربومة 

(Bromkal ثنائي الفينيل متعدد الربوم  ثري من متجانسات اإل١٣، علىPBDE) ( م اإلثري سباعي الربومنات رئيسية تضمبكو
اثري الربوم ثنائي (واإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل )  يف املائة١٣، BDE175/١٨٣اثري الربوم ثنائي الفينيل (ثنائي الفينيل 

 يف املائة؛ واثري الربوم ثنائي الفينيل ٣,١، ١٩٦BDEيل  يف املائة؛ واثري الربوم ثنائي الفين١٠,٥، BDE197الفينيل 
BDE203 ،اثري الربوم ثنائي الفينيل (واإلثري تساعي الربوم ثنائي الفينيل )  يف املائة٨,١BDE206 ،يف املائة؛ وإثري ٧,٧ 

 بريةالفينيل بكميات كواملذهل هو وجود اإلثري عشاري الربوم ثنائي ).  يف املائة١١,٢، BDE 207الربوم ثنائي الفينيل 
  ). يف املائة٥٠، BDE209اثري الربوم ثنائي الفينيل (
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  )نسبة مئوية على أساس الوزن(التركيبة النمطية لالثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري املثبط للهب : ١اجلدول 
  ز ٢٠٠٦  و ٢٠٠٦  ه ٢٠٠١  د ٢٠٠٠  ج ١٩٩٧  أ١٩٩٤حىت عام   املكونات الرئيسية

      ٠,٥ ≤  ب ١٢,٠-١,٤    ب١٢,٠-١٠,٥  مخاسي الربوم ثنائي الفينيلاإلثري 
  ٠,٣  ١٠,٥  ١٢ ≤    ٥,٥    اإلثري سداسي الربوم ثنائي الفينيل
  ١٢,٨  ٤٥,٥  ٤٥ ≤  ٥٨,٠-٤٣,٠  ٤٢,٣  ٤٤,٥-٤٣,٧  اإلثري سباعي الربوم ثنائي الفينيل
  ٢١,٨  ٣٧,٩  ٣٣ ≤  ٣٥,٠-٢٦,٠  ٣٦,١  ٣٥,٣-٣١,٣  اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل
  ١٨,٩  ١٣,١  ١٠ ≤  ١٤,٠-٨,٠  ١٣,٩  ١١,٣-٩,٥  اإلثري تساعي الربوم ثنائي الفينيل

  ٤٩,٦  ١,٣  ٠,٧ ≤  ٣,٠-٠  ٢,١  ٠,٧-٠  ثري عشاري الربوم ثنائي الفينيلإلا

  ).١٩٩٤( من منظمة الصحة العاملية ١٩٩٤أخذت بيانات عام   )أ  :ملحوظة
  .م ثنائي الفينيل وإلثري سداسي الربوم ثنائي الفينيلهذه القيمة للكمية الكلية إلثري مخاسي الربو  )ب
  ).١٩٩٧سترتل ونيكسون، ( من عينة مركبة من ثالثة موردين لالحتاد األورويب ١٩٩٧بيانات   )ج
 من تقرير استراتيجية خفض املخاطر وتقييم املزايا والنواقص لتدابري تقييم ٢٠٠٠أخذت بيانات   )د

لتركيبة اليت وردت إىل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان وهي متثل ا) ,RPA ٢٠٠١(املخاطر 
  .االقتصادي مبوجب التزام الصناعات الطوعي

 من املؤسسة الكيميائية للبحريات العظمى متثل التركيبة العلوية استناداً إىل الفرز ٢٠٠١بيانات عام   )ه
أغسطس /إىل آب ٢٠٠٠أغسطس /العشوائي لعينات جمموعات اإلنتاج املختارة من شهر آب

٢٠٠١.  
بل املؤسسة الكيميائية للبحريات العظمى، الواليات  املصنع من ق٧٩ -بيانات لإلثري ثنائي الفينيل   )و

  ).٢٠٠٦الغارديا وآخرون، (املتحدة األمريكية 
الغارديا (بل كالك فابريك الكيميائية، أملانيا  من ق٧٩-٨بيانات لربومكال اإلثري ثنائي الفينيل   )ز

  ).٢٠٠٦خرون، وآ

  االستنتاجات اليت خلصت إليها جلنة االستعراض بشأن املعلومات الواردة يف املرفق هاء  ٢-١
لمخاطر لتقييم ما إذا كان من احملتمل أن تؤدي املادة الكيميائية نتيجة ليتطلب املرفق هاء من اتفاقية استكهومل وضع بيان 

  .أو البيئة مما يربر اختاذ إجراء عاملي بشأا/عاكسة على صحة اإلنسان والنتقاهلا بعيد املدى يف البيئة إىل تأثريات م
  برنامج األمم املتحدة للبيئة، (٢٠٠٧وقد أعد بيان املخاطر لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل ومتّ القبول به يف عام 

برنامج األمم املتحدة (نة إىل ما يلي ، خلصت اللج٣/٦ -ويف مقرر جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة ).  ب٢٠٠٧
  ):أ ٢٠٠٧للبيئة، 

مكونات االثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف البيئة، وأن الدرجة املرتفعة الحتمال أن تثبت إذ تأخذ يف االعتبار ’’
االخنفاض، فإن جلنة  الربية عند مستويات شديدة حلياةتتراكم وتتضخم أحيائياً وأن متثل خطراً على البشر وعلى ا

  :استعراض امللوثات العضوية الثابتة
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تدعو الفريق العامل فيما بني الدورات املعين باإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري الذي أعد بيان   -
ائي املخاطر، إىل حبث أية معلومات أخرى عن إدراج اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل واإلثري تساعي الربوم ثن

الفينيل، وتقديرات املخاطر والتراكم األحيائي املتصلة ما، مبا يف ذلك تأثري إزالة الربومة على البيئة، واىل القيام، 
  حسب االقتضاء، مبراجعة بيان املخاطر لعرضه على اللجنة يف اجتماعها الرابع للنظر فيه؛

 مكونات اإلثري سداسي وسباعي الربوم ثنائي  من االتفاقية، أن٨من املادة ) أ (٧ للفقرة تقرر، وفقاً  -
ثار  آعيد املدى يف البيئة، أن تؤدي إىلالفينيل لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري حيتمل، نتيجة النتقاهلا الب

  أو البيئة مما يربر اختاذ إجراء عاملي بشأا؛/ضارة كبرية على صحة اإلنسان و
العلمي االفتقار إىل اليقني يف االعتبار أن وواضعة  ، من االتفاقية٨من املادة ) أ (٧تقرر، وفقا للفقرة   -

الكامل ينبغي أال مينع املضي يف اقتراح إدراج مادة كيميائية يف مرفقات االتفاقية، وأن مكونات االثري مثاين 
ل، نتيجة انتقاهلا بعيد املدى يف البيئة، وتساعي الربوم ثنائي الفينيل لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري، حيتم

  .‘‘اأو البيئة مما يربر اختاذ إجراء عاملي بشأ/أن تؤدي إىل آثار ضارة كبرية على صحة اإلنسان و

  مصادر البيانات  ٣-١
 إنتاجه حىت ومت. اختذت معظم البلدان املتقدمة بعض اإلجراءات للحد من إنتاج اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل واستخدامه

برنامج األمم املتحدة للبيئة ( يف هولندا وفرنسا والواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة وإسرائيل ٢٠٠٤عام 
 يف االحتاد األورويب والواليات املتحدة لكنه مل يعد ينتج) ٢٠٠٦، BSEF)(، العلوم الربومية واملنتدى البيئي ٢٠٠٨

، ٢٠٠٨برنامج األمم املتحدة للبيئة (قة بإنتاجه يف البلدان النامية ضئيلة، فال ينتج مثالً يف أرمينيا والبيانات املتعل. مريكيةألا
  .إضافة إىل ذلك، مت اختاذ تدابري دولية بشأن اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل). أرمينيا

  االحتاد األورويب
وحدة، ذكر جهتني منتجتني لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل داخل ورد يف قاعدة البيانات الدولية للمعلومات الكيميائية امل

  ).١٩٩٦/١٩٩٨( االحتاد األورويب داخلومع ذلك توقفت الشركتان عن اإلنتاج . ١٩٩٤االحتاد األورويب يف 
ا فيما مت استرياد  طناً يف السنة من املادة نفسه٤٥٠ حبوايل ١٩٩٩وقدرت الكمية املستوردة إىل االحتاد األورويب يف عام 

وبسبب القيود القانونية ).  أ٢٠٠٣املفوضية األوروبية، ( طن يف السنة منها يف شكل أدوات جاهزة ١ ٣٥٠كمية قدرها 
املنفذة يف االحتاد األورويب، حيظر استرياد اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري كمادة أو كمكون يف أدوات، ذلك أن 

  .مبوجب تشريعات االحتاد األورويب" الطرح يف األسواق"تربيع" االسترياد"
ومت يف االحتاد األورويب حتديد اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري كمادة ذات أولوية يف تقييم املخاطر مبوجب 

يف مشروع بيانات تقييم إجراءات احلد من املخاطر إىل ومثة جماالن مت فيهما حتديد احلاجة األكيدة . EEC/793/93 الالئحة
  ).مع أي من التغيريات األخرى(املخاطر بالنسبة لإلنسان والبيئة 

واستناداً إىل تقييم املخاطر، أعدت اململكة املتحدة استراتيجية خفض املخاطر وحتليل املزايا والنواقص للتدابري احملتمل 
  ).٢٠٠٢، (RPAقص تقرير استراتيجية خفض املخاطر وحتليل املزايا والنوا(اختاذها 

االحتاد  (٢٠٠٣ يف عام ١١/٢٠٠٣/EC اإليعازونتيجة لعملية تقييم املخاطر اخلاصة باالحتاد األورويب، مت اعتماد 
الذي يفرض حظراً على طرح اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل يف األسواق واستخدامه كمادة أو ) ٢٠٠٣األورويب، 
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وال جيوز طرح املواد يف .  يف املائة على أساس الكتلة٠,١حضرات بتركيز أعلى من كمكون من مكونات املواد أو املست
 على ٠,١األسواق إذا ما احتوت هي أو األجزاء املثبطة للهب منها على اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل بتركيز أعلى من 

 وبتطبيق التدابري اعتباراً من ٢٠٠٤فرباير /ط شبا١٥وقد ألزمت الدول األعضاء بأن تنفذ احلظر قبل حلول . أساس الكتلة
  .٢٠٠٤أغسطس / آب١٥

وفرض االحتاد األورويب حظراً على اإلثري متعدد الربوم ثنائي الفينيل املوجود يف اإللكترونيات واملنتجات اإللكترونية 
االحتاد  (RoHS)(اد اخلطرة  املتعلق بفرض التقييدات على املواليعاز عمالً با٢٠٠٦ يوليه/متوز ١من اًء بتدااجلديدة 

  ). أ٢٠٠٢األورويب، 
احملتوية على اإلثري متعدد الربوم ثنائي الفينيل ومراقبة التأثريات البيئية النامجة عن املنتجات املستخدمة حالياً وحرصاً على 

ئية واإللكترونية  بشأن نفايات املعدات الكهرباEC/2002/96 إليعاز، ينص اوالتخفيف إىل أدىن حد من هذه التأثريات
(WEEE) ة فيما يتعلق جبمع واسترداد وترخيص جتهيزات املعاجلة ومعايري املعاجلة والفصلاالحتاد ( على شروط حمدد

الدول األعضاء باعتماد ما هو مالئم من تدابري للخفض إىل احلد األدىن بغرض اإليعاز ويلزم ).  ب٢٠٠٢األورويب، 
لى اإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل كمواد غري مفرزة وحتقيق مستويات عالية من مجع التخلص من املنتجات احملتوية ع

، اشترط االلتزام بنظم اجلمع ٢٠٠٥أغسطس / آب١٣ومنذ . نفايات املعدات الكهربائية واإللكترونية على أساس منفصل
مع على أساس منفصل ملا ال يقل عن أربعة ، تقرر اجل٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١وحبلول . من املنازل واالستعادة

يسمح  كيلوغرامات من النفايات من املعدات الكهربائية واإللكترونية لكل فرد من القاطنني سنوياً من املنازل اخلاصة، وال
 حتديد متطلبات ومتّ، إضافة إىل ذلك،. يف التجهيزات املرخص ا اليت متتثل للحد األدىن من املتطلبات التقنيةإال باملعاجلة 

  ).على أساس الوزن(املعاجلة الدنيا ووضع املواعيد املستهدفة كمعدالت لالسترداد لكل من اللوازم 
ويرد ذكر اإلثريات املربومة ثنائية الفينيل بوصفها مواد خطرة يف قائمة املواد ذات األولوية ألغراض وضع سياسات املياه 

  ).٢٠٠٠االحتاد األورويب، (رد دف خفض التلوث من هذه املواد بشكل مط
تنفيذ تدابري الرقابة على املستوى اتمعي، كانت دول عدة من الدول األعضاء يف االحتاد األورويب قد وضعت قبيل و

  .موضع التنفيذ تدابري طوعية أو تقييدات وطنية للتخلص من اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري

  سويسرا
سويسرا، (ي املتعلق باحلد من خماطر استخدام مواد ومستحضرات وأدوات معينة خطرة بوجه خاص ينص القانون احملل

كما . على فرض تقييدات صارمة على تسويق واستخدام اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف سويسرا) ٢٠٠٥
التجاري أو املواد أو املستحضرات اليت حتتوي على يحظر الطرح يف األسواق واالستخدام لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل 

 يف املائة أو أكثر على أساس الكتلة، إال ألغراض التحليل ٠,١اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري بنسبة تعادل 
ثبطات كما يفرض حظراً على إدخال أدوات جديدة إىل األسواق إذا كانت حتتوي على أجزاء تتم معاجلتها مب. والبحث

أما عملية .  يف املائة على أساس الكتلة٠,١اللهب احملتوية على نسبة من اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري تتجاوز 
فهي مبثابة تطبيق توجيه ) (ORRChemاحلظر اليتُ ينص عليها يف القانون املتعلق خبفض املخاطر املتصلة باملنتجات الكيميائية 

  ).٢٠٠٣االحتاد األورويب،  (االحتاد األورويب
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 النرويج
 كانون ١ من ابتداًءو. ٢٠٠٤يوليه /مت حظر استخدام اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف النرويج منذ متوز

يل  يف املائة من اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفين٠,٢٥، صنفت املنتجات اليت حتتوي على نسبة تزيد على ٢٠٠٤يناير /الثاين
  ).ج النرويج٢٠٠٧نامج األمم املتحدة للبيئة، بر(التجاري بوصفها نفايات خطرة إذا ما مت رميها 

  الواليات املتحدة األمريكية
يعترب اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف الواليات املتحدة األمريكية خاضعاً لقاعدة استكمال جرد إعداد التقارير 

د السمية التابع لوكالة احلماية البيئية اليت يتم مبوجبها مجع املعلومات املتعلقة باإلنتاج واالسترياد على لقانون رقابة املوا
، قدر إنتاج الواليات املتحدة لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري ٢٠٠٢فبالنسبة لعام إبالغ التقارير . أساس دوري

برنامج األمم املتحدة  (٢٠٠٦ ومل يتم اإلبالغ عن أي إنتاج له لعام اإلبالغ من األطنان، ٤ ٥٠٠ و٤٥٠مبا يتراوح بني 
  ).، الواليات املتحدة األمريكية٢٠٠٧للبيئة، 
يناير / كانون الثاين١التخلص التدرجيي الطوعي من إنتاج اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف بدأ سريان وقد 
الواليات املتحدة، وكالة محاية  ((TSCA) لقانون رقابة املواد السمية (SNUR)دة هامة تاله استخدام قواعد جديو، ٢٠٠٥
  .استخداموجه تقدمي إخطار عند إعادة بدء اإلنتاج أو االسترياد، ألي الذي يطلب ) ٢٠٠٦البيئة 

يل التجاري يف الواليات وقد سنت عدة واليات أمريكية تشريعات تقيد أو حتظر استخدام اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفين
  .املتحدة األمريكية

  .UNEP/POPS/POPRC.4/INF/10ادة الكيميائية يف إطار تشريعات الواليات املتحدة األمريكية يف الوثيقة  املوترد حالة 

  كندا
مم املتحدة دراسة استقصائية للجنة األ(مل يتم على اإلطالق إنتاج اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف كندا 

 أن اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل ٢٠٠٠وأثبتت نتائج هذه الدراسة األخرية لعام ). ، كندا٢٠٠٧االقتصادية ألوروبا 
مبا فيها ( طن من اإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل ١ ٣٠٠بيد أنه مت استرياد ما يقارب . التجاري الُ يصنع يف كندا

  ).ج، كندا٢٠٠٧نامج األمم املتحدة للبيئة، بر(إىل كندا يف ذلك العام ) م ثنائي الفينيل التجارياإلثري مثاين الربو
، نشرت كندا تقييماً علمياً للفرز بشأن اإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل، أشار إىل أن ٢٠٠٦يوليه / متوز١ويف 

تجانسات اثريات الربوم ثنائية الفينيل احملتواة يف اإلثري مثاين الربوم اإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل مبا يف ذلك مجيع م
الوكالة الكندية  (١٩٩٩قانون محاية البيئة الكندية، من ) أ (٦٤ثنائي الفينيل التجاري، هي مواد مسية مبوجب الفرع 

ي وسداسي الربوم ثنائي الفينيل اليت ويوصي التقرير بتنفيذ القضاء الفعلي على اإلثري رباعي ومخاس). ١٩٩٩حلماية البيئة، 
وأضيفت . تبني أا ثابتة وقابلة للتراكم االحيائي يف البيئة وموجودة فيها بشكل رئيسي من جراء األنشطة البشرية

 ١٩٩٩ئة التابعة للوكالة الكندية حلماية البي) قائمة املواد السمية (١اإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل إىل اجلدول الزمين 
وأطلقت كندا عالنية استراتيجية مقترحة إلدارة ).  ب٢٠٠٦اجلريدة الرمسية الكندية،  (٢٠٠٦ديسمرب /يف كانون األول

  .أو إطالقاا/املخاطر بغية التصدي للمخاطر احملددة اليت يطرحها استخدام اإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل و
وحتظر هذه الالئحة تصنيع سبعة .  النهائيةالئحة اإلثري متعدد الربوم ثنائي الفينيل  نشرت كندا٢٠٠٨يوليه /  متوز٩ويف 

رباعي ومخاسي وسداسي وسباعي ومثاين وتساعي وعشاري الربوم ثنائي (من مركبات اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل 
سي وسباعي ومثاين وتساعي وعشاري كما حتظر الالئحة استخدام وبيع وطرح رباعي ومخاسي وسدا. يف كندا) الفينيل
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الربوم ثنائي الفينيل واملزائج والبوملرات والراتنج احملتوية على تلك املواد من أجل البيع واالسترياد، وحتظر تصنيع هذه 
  . املزائج والبوملرات والراتنجات

ات عديدة أخرى إلدارة املخاطر، مبا ، تعمل كندا على وضع إجراءالئحة اإلثري متعدد الربوم ثنائي الفينيلوباإلضافة إىل 
 واتفاق ‘٢’ الئحة لرقابة مركبات اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل يف املنتجات املصنعة احمللية واملستوردة؛ ‘١’: يف ذلك

 عمليات أداء مع الصناعة لتدنية اإلطالاقات يف البيئة الناجتة عن استخدام مزيج عشاري الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف
 واستعراض تفصيلي للعلوم املنشورة حديثا بشأن التراكم األحيائي واالنتقال البيئي لعشاري الربوم ‘٣’التصنيع الكندية؛ 

ثنائي الفينيل من أجل البت فيما إن كان مثة ما يربر اختاذ املزيد من إجراءات الرقابة على هذا الشكل من هذا اإلثري املتعدد 
 ووضع استراتيجية إلدارة املنتجات احملتوية على اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل عند انتهاء دورة ‘٤’ينيل؛ الربوم الثنائي الف

  .ري مثاين الربوم ثنائي الفينيل ورصد تعرض الكنديني ملركبات اإلث‘٥’حياا؛ 

  آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ
ومع ذلك مت . تستوردهاليابان كانت ، فقد  الفينيل التجاري يف اليابانعلى اإلطالق إنتاج اإلثري مثاين الربوم ثنائيجيرِ مل 

  .٢٠٠٥التخلص التدرجيي وبصورة طوعية من الواردات ومبيعات املخزونات قبل حلول عام 
 يف (AICS)املواد الكيميائية املوجودات األسترالية من جرد ومتت إزالة اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري من قائمة 

  .٢٠٠٧فرباير /شباط
االحتاد األورويب املتعلق بتقييد استخدام املواد الكيميائية إليعاز ، سنت الصني قانوناً مشاا ٢٠٠٦فرباير /ويف شباط

وسيعمل هذا . (RoHS)توجيه  اإليعاز األورويبأما املواد املستهدفة فهي املواد ذاا اليت يستهدفها . (RoHS)اخلطرة 
 ينفذ بصورة تامة، على فرض حظر على استخدام اإلثري مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري واإلثري مثاين القانون حني

الوسم  ( من القانون١تنفيذ املرحلة قد بدأ و. الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف املعدات الكهربائية واإللكترونية اجلديدة
  . فيشوبه الغموض حالياًتاماليد يتقال ٢ول الزمين لتنفيذ املرحلة أما اجلد. ٢٠٠٧مارس /آذار ١يف ) واإلفصاح فقط

 االتفاقيات الدوليةمبوجب حالة املادة الكيميائية   ٤-١

  اتفاقية تلوث اهلواء بعيد املدى عرب احلدود التابعة للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا
التجاري ملوثاً جديداً من امللوثات العضوية الثابتة الواردة يف االتفاقية ، مسي اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل ٢٠٠٥يف عام 

، ٢٠٠٦ويف عام . من قبل هيئتها التنفيذية اليت درسته متناولة اجلانب املتعلق بالوفاء مبعايري الفرز للملوثات العضوية الثابتة
 التجاري اليت من شأا توفري األساس للمفاوضات حول متّ إجراء تقييم خليارات اإلدارة لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل

  .التقييدات املقرر إجراؤها يف وقت الحق

  )١( أوسبارجلنة اتفاقية محاية البيئة البحرية لشمال شرق احمليط األطلسي
، وأدرجت يف قائمة املواد الكيميائية ١٩٩٢، لعام أوسبارمثبطات اللهب املُبرومة أولوية يف خطة عمل اتفاقية منحت 

ويشكل اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري جزءا من قائمة . ١٩٩٨أولوية بشأا يف عام إجراء ذي املتوجب اختاذ 

                                                
ملعمول به حالياً الذي ، هي الصك ا)أوسبار (١٩٩٢ن اتفاقية محاية البيئة البحرية لشمال شرق احمليط األطلسي إ  )١(

وقد عملت على جتميع وحتديث اتفاقية أوسلو . يسترشد به التعاون الدويل يف جمال محاية البيئة البحرية لشمال شرق احمليط األطلسي
  .املصادر الربية للتلوث البحري بشأن ١٩٧٤لعام بشأن إلقاء النفايات يف البحر واتفاقية باريس  ١٩٧٢لعام 
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وال توجد ). ٢٠٠٤سي، اتفاقية محاية البيئة البحرية لشمال شرق احمليط األطل(املواد اليت حيتمل أن تكون موضعاً للقلق 
وقد شجعت هذه االتفاقية على . تستهدف إطالقات مثبطات اللهب املُربومة) أوسبار(اتفاقية مبوجب إجراءات حمددة 

االضطالع بأنشطة يف االحتاد األورويب تتعلق بتقييد استخدام اإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل، واستراتيجيات احلد من 
علق باإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل واإلثري عشاري الربوم ثنائي الفينيل وسداسي كلور البيوتاديني املخاطر فيما يت

(HCBD)إطالقات اإلثري مخاسي الربوم /وتشري بيانات الرصد البيئي إىل أن تصريفات.  وبشأن التشريعات املتعلقة بالنفايات
 املنتشرة طالقاتومع ذلك فقد تبقى بعض اإل. التناقصيف يل التجاري آخذة ثنائي الفينيل واإلثري مثاين الربوم ثنائي الفين

  ).٢٠٠٨وسبار، أاتفاقية ) (البالستيكيات وغريها(بسبب وجودها غري املشروع يف املنتجات املستوردة 

  (HELCOM)جلنة هلسينكي 
يل يف قائمتها اخلاصة باملواد وجمموعات املواد عملت جلنة محاية بيئة حبر البلطيق على إدراج اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفين

  .اليت يشتبه بصلتها الوثيقة ببحر البلطيق وخضوعها للبيانات واملعلومات اليت جتمع من األطراف املتعاقدة

  تدابري الرقابة املتخذة على الصعيدين الوطين واإلقليمي  ٥-١
(OECD)منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

)٢(  

 املواد اليت تضاف إىل األلياف - إلدارة املخاطر املتعلقة مبثبطات اللهب املُربومة ١٩٩٤بعد نشر دراسة عام 
 قامت البلدان األعضاء يف منظمة التعاون -والبالستيكيات االصطناعية للحؤول دون اندالع احلرائق وتصاعد الدخان 

لزيادة خفض  هلذه املواد بإجراء مناقشات تناولت ما ميكن اختاذه من تدابري والتنمية يف امليدان االقتصادي واجلهات املصنعة
 تتعهد به (VIC)، اتفقت البلدان األعضاء يف هذه املنظمة على مراقبة التزام صناعي طوعي ١٩٩٥ويف عام . املخاطر

عرض عام لاللتزام الصناعي ( املخاطر اجلهات العاملية املصنعة ملثبطات اللهب املُربومة بشأن اختاذ إجراءات معينة إلدارة
واالمتثال لاللتزام ) اليابان/الواليات املتحدة وااللتزام الصناعي الطوعي/الطوعي، االلتزام الصناعي الطوعي األورويب

وبالتوازي مع هذا العمل، أجرت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي حتقيقاً يف . الصناعي الطوعي جار اآلن
ارسات إدارة النفايات يف البلدان األعضاء فيما يتعلق باملنتجات اليت حتتوي على مثبطات اللهب املُربومة ووثقت نتائج مم

موقع عرض يف ، ٢٠٠٤ويف عام . هذا التحقيق يف التقرير املعين بترميد املنتجات احملتوية على مثبطات اللهب املُربومة
األخطار خلمسة من /املعلومات عن املخاطر كشوفات بليف الشبكة العاملية أوان االقتصادي نظمة التعاون والتنمية يف امليدم

  )٣(.٢٠٠٥ املعلومات يف عام اتومت حتديث كشوف. مثبطات اللهب املُربومة

  ذات صلة بتقييم إدارة املخاطرموجزة معلومات   -٢
  حتديد تدابري الرقابة املمكنة  ١-٢

ملبدأ، بعضاً من تدابري رقابية عدة ميكن تطبيقها خلفض استخدام اإلثري مثاين الربوم ثنائي تعترب هذه التدابري من حيث ا
أو لتقليص التأثريات البيئية املرتبطة باستخدام هذه املادة، لكن بعض هذه التدابري يتجاوز نطاق اتفاقية /الفينيل التجاري و

ط وضع البطاقات التعريفية اإليكولوجية، والصكوك استكهومل مشتمالً على االلتزامات الصناعية الطوعية، وخط
  .االقتصادية ونظام استعادة الدفعات األولية

                                                
  )٢(  http://www.oecd.org/document/63/0,3343, en _2649 _ 34375 _ 2403647 _1_1_1_1,00..html. 
  )٣(  http://www.oecd.org/dataoecd/44/46/36423809.pdf.  

http://www.oecd.org/document/63/0,3343
http://www.oecd.org/dataoecd/44/46/36423809.pdf
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أو مكونات اخلليط التجاري، إجراء فعاالً /تقييد إنتاج واستخدام اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري و/ويشكل حظر
وتعترب املعايري الرامية إىل . لفعل بإختاذ إجراءات من هذا القبيلإذا ما مت إنفاذه على حنو صائب؛ وقد قامت بعض البلدان با

تقرير استراتيجية خفض املخاطر (خفض تركيزات اإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل يف املنتجات، غاية يف الفعالية 
ة، هو احتمال تقليص الفعالية ، بيد أن ما ميكن أن حيد من نطاق هذه االستراتيجي)٢٠٠١، (RPAوحتليل املزايا والنواقص 

ومثة معايري ميكن تطبيقها لضمان مناولة النفايات بطريقة . من جراء خفض تركيز اإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل
وتتحقق إدارة املخاطر على أفضل وجه من خالل فرض حظر عاملي على إنتاج اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل . سليمة بيئياً

وتوجد بدائل مناسبة أكثر سالمة من الناحية . جاري واستخدامه وذلك بإدراج مكونات اخلليط يف اتفاقية استكهوملالت
القطاعات ويعمل على كل استخدام اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري وبذلك يغطي احلظر ل أوجه البيئية لك

اين الربوم ثنائي الفينيل التجاري وكذلك على إطالقات اثريات الربوم القضاء على اإلنبعاثات النامجة عن تصنيع اإلثري مث
وأحد االعتبارات . ثنائية الفينيل الناشئة عن إنتاج واستخدام اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف منتجات جديدة

 مثاين الربوم ثنائي الفينيل املوجود يف اهلامة يتمثل يف أن فرض احلظر البسيط ال يؤثر يف اإلنبعاثات النامجة عن اإلثري
 .منتجات جيري تداوهلا حالياً

إدراج ذلك أن . كما يؤثر حظر إنتاج واستخدام اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري على القضايا املتعلقة بالنفايات
ستخدام املخزونات ومعاجلة املواقع  على فرض حظر على إعادة تدوير وإعادة اضمناًينطوي مادة يف اتفاقية استكهومل 

 من اتفاقية استكهومل أن تتم مناولة النفايات واملخزونات بطريقة مأمونة وفعالة وسليمة بيئياً ٦وتقتضي املادة . امللوثة
كما تنص املادة على حظر عمليات التخلص اليت قد تؤدي إىل . حبيث يتم تدمري احملتوى امللوث وحتويله بشكل دائم

  .ة امللوثات العضوية الثابتة أو إعادة تدويرها أو استصالحها أو استخدامها املباشر أو أوجه االستخدام البديلة هلااستعاد
وتضمن خمتلف تدابري الرقابة يف مرافق اإلنتاج أو مناولة النفايات، تكوين بيئات عمل مأمونة وأنظمة تتعلق مبناولة نفايات 

فإن مت تصميمها وإنفاذها على حنو صائب، تشكل . التدابري يف مرافق مناولة النفاياتوقد تطبق هذه . املنتجات وحنو ذلك
  .أداة فعالة خلفض اإلنبعاثات النامجة عن املصادر قيد البحث

  كفاءة وفعالية تدابري الرقابة املمكنة يف تلبية أهداف خفض املخاطر  ٢-٢
لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري وإنتاجه، يف االعتبار أن جيب أن يأخذ نوع التدبري الرقايب لالستخدامات املتبقية 

ومع ذلك، ال يزال من . معظم البلدان املتقدمة قد ختلصت تدرجيياً من إنتاج اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري
 مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري الضروري اختاذ إجراءات من أجل محاية صحة البشر والبيئة من إنبعاثات مكونات اإلثري

تقرير استراتيجية خفض املخاطر وحتليل (وينبغي دراسة املزيد من خيارات خفض املخاطر مقابل املعايري التالية . وإطالقاا
  ):٢٠٠١، (RPAاملزايا والنواقص 

ددة مبوجب تقييم جيب أن يستهدف التدبري التأثريات السمية امللحوظة ومسارات التعرض احمل: الفعالية •
املخاطر، على أن يكون التدبري قادراً على خفض املخاطر اليت يتعني احلد منها يف غضون فترة زمنية معقولة 

 .وعلى إمتدادها

جيب أن يكون التدبري قابالً للتنفيذ واإلنفاذ ومن البساطة مبكان حبيث ميكن إدارته، : القابلية للتطبيق العملي •
 .ولوية للتدابري الشائعة االستخدام اليت ميكن تنفيذها يف إطار البىن التحتية القائمة حالياًعلى أن يتم إيالء األ
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جيب أن يكون األثر االقتصادي للتدابري على اجلهات املنتجة واملصنعة واملستخدمة وغريها : األثر االقتصادي •
 .من األطراف، أثراً متدنياً قدر اإلمكان

 .عملية الرصد ممكنة إلتاحة اال إلجراء تقييم للنجاح يف خفض املخاطرجيب أن تكون : القابلية للرصد •

  مناولة النفايات  ١-٢-٢
ال يؤثر حظر إنتاج واستخدام اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري حبد ذاته على انبعاثات مكوناته املثرية للقلق من 

ومع ذلك، ينطوي إدراج مادة يف اتفاقية . تتعلق باملخلفاتجراء مناولة النفايات، حني متثل تلك مشكلة تقنية أو 
استكهومل ضمناً على فرض حظر على إعادة تدوير وإعادة استخدام املخزونات من اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل 

خزونات بطريقة  من اتفاقية استكهومل بأن جتري مناولة النفايات وامل٦وتقتضي املادة . التجاري ومعاجلة املواقع امللوثة
مأمونة وفعالة وسليمة بيئياً لكي يتم تدمري احملتوى امللوث وحتويله بشكل دائم مع مراعاة القواعد واملعايري واملبادئ 

كما تنص املادة على حظر عمليات التخلص اليت قد تؤدي إىل استعادة مادة امللوثات العضوية الثابتة أو . التوجيهية الدولية
  .و استصالحها أو استخدامها املباشر أو أوجه االستخدام البديلة هلاإعادة تدويرها أ

نظراً  ،خاص يف فصل املواد احملتوية على اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري عن تلك اخلالية منه دحتيتمثل ميكن أن و
أصناف ع ذلك توجد معلومات عن وم.  تظهر ما حتتوي عليهأصناف املنتجاتعدم وضع بطاقات تعريفية على معظم إىل 

 اليت يتم استخدامه فيها اليوم، صنافاحتوت على اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف السابق وعن نوع األ
وجيب أن جتري السلطات الوطنية دراسات استقصائية . كاألدوات اإللكترونية واملنسوجات ومواد العزل وعلب التغليف

 اليت صنافات أكثر تفصيالً عن احملتوى من اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف خمتلف األللحصول على معلوم
ومن الناحية العملية، يتمثل التحدي يف فصل املكونات البالستيكية احملتوية على الربوم عن األخرى . تتحول إىل نفايات

 البزوغ مما يعمل على دعم إدارة النفايات واحتمال إعادة تدويرها أما التكنولوجيات يف هذا اال فآخذة يف. اخلالية منه
  .علماً بأا تكنولوجيات باهظة التكاليف

وقد تتم دراسة املواعيد املستهدفة للتخلص التدرجيي من استخدام املنتجات املوجودة حالياً احملتوية على اإلثري مثاين الربوم 
ونظرا لوجود أرصدة . مجعها وفقاً للمرفق ألف أو املرفق باء من االتفاقيةثنائي الفينيل التجاري وكذلك النظر يف 

يستهان ا من املنتجات اليت حتتوي على اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري واجلاري استخدامها، ميكن أن تنظر  ال
د تتراوح هذه التدابري من إقامة نقاط وق. السلطات الوطنية يف اختاذ بعض التدابري اإلضافية للحد من حجم اإلطالقات

للتجميع يستطيع الناس عندها نقل وجتهيز منتجام املستعملة وأخرى تدعو على حنو أنشط إىل تشجيع الناس على نقل 
وال يبدو نظام استعادة الدفعات األولية مناسباً يف هذا اال بسبب التوقف عن السماح ببيع . نفايات املنتجات اخلاصة م

املنتجات اجلديدة اليت حتتوي على اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري فيضحى وجودها بذلك مشكلة من مشكالت 
بيد أن دفع الرسوم للناس لنقل وجتهيز منتجام سيشكل خياراً علماً بأن مصدر التمويل لعملية كهذه ليس . اإلرث
  .واضحاً

األدوات اليت حتتوي على اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل يف البلدان /يمة للمواد خاص يف ضمان املناولة السلويكمن حتد
مساعدة عملية ومعلومات إىل من جتربة حمدودة يف جمال مناولة هذا النوع من النفايات، حتتاج بسبب ما هلا النامية اليت 

وقد تشمل املساعدة كيفية تفكيك وجتريد األدوات . يات النفاهفضالً عن املساعدة املالية لضمان املناولة السليمة بيئياً هلذ
احملتوية على اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل ومعاجلة األجزاء املختلفة واألساليب للمعاجلة السليمة بيئياً لإلثري مثاين الربوم 

عاجلة املإعداد مبادئ توجيهية بشأن ففي حال إدراجه يف اتفاقية استكهومل، سيتم . ثنائي الفينيل التجاري يف شكله النهائي
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لنفايات لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري واألدوات اليت حتتوي على هذه املادة، وذلك يف إطار اتفاقية السليمة ل
  ). من اتفاقية استكهومل٦ من املادة ٢الفقرة (بازل 

  خفض االنبعاثاتإىل التدابري الرامية   ٢-٢-٢
، إىل نقص يف املعلومات املتعلقة ٢٠٠٧تقصائية اليت أجرا جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أشارت الدراسة االس

بتقنيات رقابة االنبعاثات اليت قد طبقت بالفعل أو اليت قد تطبق يف املستقبل القريب مثل عمليات وتكنولوجيات اإلنتاج 
 اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل إطالق تقنيات منع التلوث خلفض أو غريها من/البديلة، واملمارسات التشغيلية البديلة و

ومل يتم حتديد أي دراسات معينة بشأن تقنيات رقابة اإلنبعاثات لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل . التجاري يف البيئة
  .التجاري

لتجاري أثناء دورة احلياة الفعالة وال سيما عند وجيري ما تبقى من اإلطالقات الرئيسية لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل ا
ومن الصعب جداً رقابة االنبعاثات اليت تسببها . التخلص من املنتجات احملتوية على اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري

ركبات املثبطة للهب الفواقد املتطايرة الناشئة عن البوليمرات خالل دورة حياا الفعالة؛ وميكن التوصية باستخدام امل
  .التفاعلية النوع بوصف ذلك أحد التدابري احملتملة

ناقش وهذه ت. ميكن اختاذ العديد من التدابري خلفض االنبعاثات احملتملةعند التخلص، االنبعاثات، على قابة بالروفيما يتعلق 
  .بإجياز يف هذا اجلزء

النامجة عن إنتاج وتصنيع واستخدام اإلثري مثاين الربوم ثنائي يعمل على القضاء على االنبعاثات إن من شأن احلظر أن 
ومن هنا ميكن . الفينيل التجاري يف منتجات جديدة، وقد ال تتأثر به االنبعاثات الناشئة عن املنتجات اجلاري استخدامها

ألدوات اإللكترونية احملتوية النظر يف أنظمة إضافية، األمر الذي ينطوي على أمهية مثالً، بالنسبة إلعادة تدوير وتفكيك ا
وقد مت يف االحتاد األورويب، إرساء متطلبات حمددة فيما يتعلق مبعايري اجلمع، . على اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري

ربوم واالسترداد، وترخيص جتهيزات املعاجلة، ومعايري املعاجلة والفصل للبالستيكيات اليت حتتوي على اإلثريات متعددة ال
  ).٢٠٠٢االحتاد األورويب، (ثنائية الفينيل 

استردادها، هو التدبري املتعلق بفصل /ومن بني التدابري احملددة املتعلقة مبناولة النفايات عند التخلص منها وإعادة تدويرها
من  صنافيد هذه األوحتد(اخلالية منه صناف  اليت حتتوي على اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري عن األصنافاأل

مثالً معاجلة النفايات بوصفها (ومن مث إرساهلا إىل عمليات التخلص اخلاضعة للرقابة ) أمر يصعب البت فيهاملنتجات 
أو حتديد مواعيد التخلص التدرجيي من استخدام ما هو موجود حالياً من املنتجات احملتوية على اإلثري مثاين ) نفايات خطرة
استخدام يف املنتجات بلكشف عن وجود مركبات برومية اوميكن . يل التجاري وجتميع هذه املنتجاتالربوم ثنائي الفين

نظام العرض القياسي اآليل لإلشارة إىل تلبية التوجيه املتعلق بتقييد استخدام املزودة ب احملمولة (XRF) (guns XRF)بندقية 
وتعمل الوكاالت الفيدرالية للواليات املتحدة على .  الفشل يف ذلك أو غريه من املعايري التنظيمية أو(RoHS)املواد اخلطرة 

  .http://www.innovxsys.com/en/products/eb/defenderاستخدام هذه التكنولوجيا أنظر مثالً 
 مثاين ومثة شواغل أيضاً إزاء تصدير نفايات األدوات اإللكترونية إىل البلدان النامية الذي يؤدي إىل نشوء انبعاثات اإلثري

وإضافة إىل ذلك، قد يسفر حرق أو ترميد النفايات احملتوية على . الربوم ثنائي الفينيل التجاري أثناء عمليات إعادة التدوير
اليزويتز (اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري عن تكوين وإطالق ثنائي برتو بارا ديوكسني متعدد الربوم والفيورانات 

  ).٢٠٠٠وآخرون، 

http://www.innovxsys.com/en/products/eb/defender
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هناك عدد من التدابري اليت ميكن أن يتخذها مركبو املواد البالستيكية ومصنعوها أثناء استخدام اإلثري مثاين الربوم ثنائي و
فمثالً فيما يتعلق بالفواقد املتجهة حنو نفايات املياه واهلواء من خالل . الفينيل التجاري من أجل خفض انبعاثاته يف البيئة

 من إطالقات عن طريق الغسل، ميكن أن تعمل الشركات على تعديل ممارساا حبيث يتم مجع تسوية الغبار وما يلي ذلك
وبالنسبة للفواقد املتطايرة، ميكن أن تضمن الشركات بأن مجيع العمليات . الغبار والتخلص من النفايات اخلاضعة للرقابة

أن تعتمد تكنولوجيات التخفيف من احلدة عند مطبقة اإلغالق مما حيول دون دخول الفواقد إىل البيئة، أو يف وسعها 
  ).٢٠٠٢، (RPAتقرير استراتيجية خفض املخاطر وحتليل املزايا والنواقص (املواقع للتأكد من تطويق أية انبعاثات حمتملة 

ت وعموماً ميكن أن تطبق التدابري احملددة خلفض االنبعاثات البيئية لدى جهات التركيب والتصنيع أيضاً، على عمليا
وجيب أن ترمي هذه إىل التخفيف من انبعاثات الغبار واهلواء إىل . التخلص وإعادة التدوير واالستعادة وتفكيك املرافق
وميكن بوجه خاص، اقتراح التدابري للحد من االطالقات من خالل . احلد األدىن واىل تاليف املدخالت إىل املياه العادمة

ويتمثل . مارسات البيئية عند التخلص وإعادة التدوير والتفكيك وإعادة االستخدامأفضل امل/تطبيق أفضل التقنيات املتاحة
شأن معاجلة النفايات بالرغم من أنه مل يتم فيها حتديد التدابري  ب)٤()BREF(أحد املصادر للتدابري املمكنة، يف وثيقة املراجع 

ومن بني التدابري احملتملة األخرى، التدابري التقنية . )٢٠٠٦املفوضية األوروبية، (إلعادة التدوير واالسترجاع والتفكيك 
  :والتنظيمية البسيطة وعمليات املكافحة عند املصب خلفض االطالقات يف البيئة، وأمثلة على ذلك

مثالً، رقابة جريان أو تسرب املياه السطحية من أماكن (النظر يف تقنيات شاملة تطبق على خزن النفايات  •
 وليمر لتغطية مرافق خزن املواد الصلبة املكشوفة اليت قد تتولد عنها اجلسيمات؛اخلزن؛ واستخدام الب

من خالل تفضيل التفريغ اهلوائي ومجع الغبار (النظر يف تقنيات خلفض استخدام املياه ومنع التلوث املائي  •
 ؛)مثالً على الغسل باخلرطوم

 ومجع الغبار والتخلص منه كنفايات خاضعة التخفيف إىل احلد األدىن من دخول الغبار إىل نفايات املياه •
 ؛)الترميد أو الردم(للرقابة 

 تطبيق العمليات املناسبة ملعاجلة نفايات املياه؛ •

 استخدام وئة العوادم احمللية للتحكم يف الغبار واإلنبعاثات املتطايرة؛ •

 .ارية هلواء العوادمالتمزيق أو التقطيع يف النظم املغلقة مبا يف ذلك فصل الغبار واملعاجلة احلر •

  تكون ذات صلةحيث ) املنتجات والعمليات(معلومات عن البدائل   ٣-٢
فإنتاجه توقف يف االحتاد األورويب : لقد بلغ التخلص التدرجيي من اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري مرحلة متقدمة

وبالنظر إىل .  الطوعي منه يف اليابان جار على قدم وساقص الصناعات التدرجييوالواليات املتحدة األمريكية وكندا، وختلّ
 يف االحتاد األورويب واستخدام البدائل اآلخذة ٢٠٠٤حظر والتخلص التدرجيي من اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل يف عام 

  ). املتصلة ذه الورقةINF الوثيقة أنظر(يف التزايد، فإن توافر البدائل الصاحلة عملياً واقتصادياً قد مت إيضاحه بالبيان العملي 
وقد تؤدي التغيريات يف التصميم إىل القضاء على احلاجة إىل مثبطات اللهب باستخدام مواد أو تصاميم بديلة تعمل على 

  ). املتصلة ذه الورقةINFأنظر الوثيقة (اإلستغناء عن مثبطات اللهب الكيميائية 

                                                
  )٤(  BREF =وثيقة املراجع اخلاصة بأفضل التقنيات املتاحة .  
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 الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف بالستيك األكريلونايتريل بيوتاديني البدائل الكيميائية لإلثري مثاين  ١-٣-٢
  )(ABSالستريين 

تقرير استراتيجية خفض ( ‘‘استراتيجية خفض املخاطر وحتليل املزايا والنواقص لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل’’إن تقرير 
تدابري املستوى الرقايب لالحتاد األورويب، حيتوي على  الذي تقدم على )٢٠٠٢، RPAاملخاطر وحتليل املزايا والنواقص 

حتليل يتناول مدى مالءمة خمتلف البدائل لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل من حيث األداء التقين واملخاطر على الصحة 
 ٢-١ ألف و-فينولومن بني البدائل احملتملة احملددة رباعي الربوم مضاعف ال. والبيئة والتأثريات املتعلقة بالتكاليف

االيثان، وثالثي فينيل الفوسفات ) فينوكسي ثالثي الربوم( مضاعف ٢-١االيثان و) فينوكسي مخاسي الربوم(مضاعف 
  .والستريين املتعدد املربوم) ثنائي فينيل الفوسفات(وريسورسينول مضاعف 

باعي الربوم مضاعف الفينول ألف ، يستخدم املركب ر)(ABSويف بوليمرات األكريلونايتريل بيوتاديني الستريين 
TBBPA) ( ا غري مرتبطة بالبوليمرمة كمثبطات للهب من النوع املضاف أي أأو ليغومرات بوليمرات االيبوكسي املربو

واملركب رباعي الربوم مضاعف الفينول ألف هو مركب سام للخاليا . وبذلك ترتع بشكل أكرب حنو اإلنبعاث يف البيئة
ويعمل على انقباض هرمون الغدة الدرقية مع قدرة كامنة على اختالل وظيفة االستروجني املنظمة ملمرات وجلهاز املناعة 

ويصنف مركب رباعي الربوم مضاعف الفينول ألف على أنه شديد ). ٢٠٠٤برينبوم وستاسكال، (العمليات البيولوجية 
ئية املتوجب اختاذ أولوية اإلجراءات بشأا التابعة التفاقية السمية للكائنات املائية، كما أنه مدرج يف قائمة املواد الكيميا

تقرير استراتيجية خفض املخاطر وحتليل املزايا والنواقص ) (أوسبار(محاية البيئة البحرية لشمال شرق احمليط األطلسي 
؛ اتفاقية أوسبار، ٢٠٠٢، RPA(تقرير استراتيجية خفض املخاطر وتقييم املزايا والنواقص (لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل 

، مت )(ABSوتالفياً الستخدامه يف تطبيقات بوليمرات الستريين بيوتاديني االكريلونتريل بيوتاديني الستريين ). ٢٠٠٥
املوهنة اللهب بريسورسينول ) PPO/HIPS(وبوليمرالبوليستريين عايل التأثري ) أكسيد الفينيلني(اقتراح استخدام مزائج بويل 

  ).٢٠٠٦موروز،  (RDP)(الفوسفات ثنائي 
 ‘‘بلو اجنل’’وتشتمل املركبات ثنائية الفوسفور ومشتقاا على ريسورسينول ثنائي الفوسفات وتستخدم يف أجهزة الطبع 

لويزوتس  (ABS/PC)(بتغليفات بوليمرات االكريلونترايل بيوتاديني الستريين ) PCs(والكمبيوترات الشخصية احملمولة 
ويدرج تقرير وكالة الواليات املتحدة حلماية البيئة فوسفات ثالثي االريل وأحد مشتقات االيزو ). ٢٠٠٠وآخرون، 

وكالة الواليات (برومبيل بوصفها مركبات ذات خواص معتدلة للتراكم االحيائي استناداً إىل الترابط التركييب النشاطي 
وتشري . االيثان فلم حتدد خصائصه بالشكل الالزم) وكسيثالثي برومو فين(أما مضاعف ). ٢٠٠٥املتحدة حلماية البيئة، 

والية (الدراسات اليت وضعها املصنعون له إىل تدين مستوى مسيته، لكن هذه املادة تبدي ميالً للثبات والتراكم األحيائي 
  ).٢٠٠٥واشنطن، 

  ت االصطناعيةالبدائل الكيميائية لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف املنسوجا  ٢-٣-٢
مثالً راتنجات البوليستر وراتنجات االيبوكسي (تستخدم مثبطات اللهب التفاعلية النوع يف العادة يف تصليد املواد باحلرارة 

وحتتوي البدائل الكيميائية لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف املنسوجات، على مكونات ). والبوليوريثنات
ومل يتم تبني مكونات فوسفورية حمددة يف التقرير الدامنركي . مركبات سداسي الربوم سيكلودوديكنيفوسفورية تفاعلية و

الرقم يف سجل مستخلصات املواد (على الرغم من استخدام االستريات متعددة اجلاليكول حلمض ميثيل الفوسفونيك 
الرقم يف سجـل مستخلصات املواد  (ملثبطات اللهب يف رغاوي البويل يوريثني) ٦٧٦ - ٩٧ - ١الكيميائية 
وقد استقطب محض ميثيل الفوسفونيك ). ١٩٩٩الوكالة الدامنركية للحماية البيئية، ) (٢٩٤٦٧٥ -٥١-٧  الكيميائية



UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.1 

18 

املستخدمة يف احلرب ) العضوية الفوسفاتية(اهتمام العاملني يف جمال األسلحة الكيميائية ذلك ألنه منتج حتللي للعوامل 
منظمة حظر (وسارين وسومان ) (VX methylphosphonothioicالسلوك العصيب وهي ميثيل فوسفونوثيويك املؤثرة على 

ويصنف الباحثون يف خمترب اولد ريدج الوطين يف الواليات املتحدة محض ميثيل ). ٢٠٠٦، (OPCW)األسلحة الكيميائية 
ومع ). أ١٩٩٩مونرو وآخرون، " (بثبات كبري "الفوسفونيك على أنه أحد منتجات التحلل لألسلحة الكيميائية متصفاً

واألنواع األخرى اليت أفيد ). ب١٩٩٩مونرو وآخرون، (ذلك ال يبدو محض ميثيل الفوسفونيك قابالً للتراكم األحيائي 
وكالة الواليات املتحدة حلماية (بأا تظهر خواص السمية ضئيلة للغاية، لكن هذه املادة تتفاعل بشكل عنيف مع املاء 

وتتضمن عشرية محض الفوسفونيك أيضاً محض امينو ميثيل الفوسفونيك وهو منتج حتلل للجالبفوسيت ). ١٩٨٥البيئة، 
  ).ميثيل الفوسفينيك] كربوكسي ميثيل أمينو[املعروف أيضاً حبمض (املبيد لألعشاب 

بذلك إىل عدم ارتباطه  كمثبط للهب من النوع املضاف مشرياً HBCD)(مو سايكلوديكني وويستخدم مركب سداسي بر
مبيل كبري لإلنبعاث يف البيئة، فيثبت ويتراكم أحيائياً فيها ويسبب تغيريات ) (HBCDبالبوليمر، وعليه يتصف مركب 

 ).٢٠٠٤برينبوم وستاسكال، ) (أنابيب االختبار(سلوكية عصبية خارج اجلسم احلي 

  يل التجاري يف االيالستومريات البالستيكية احلراريةالبدائل الكيميائية لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفين  ٣-٣-٢
مثالً الربوبيلني، البوليثيلني، واثيلني (تستخدم مثبطات اللهب من النوع املضاف يف العادة، يف املواد البالستيكية احلرارية 

  .(PVC))فينيل األسيتات وبوليفينيل الكلورايد 
وم ثنائي الفينيل التجاري يف اإليالسومتريات البالستيكية احلرارية، مضاعف ومن بني البدائل الكيميائية لإلثري مثاين الرب

ومتت مناقشة ). ١٩٩٩الوكالة الدامنركية حلماية البيئة، (االيثان واثرياألليل ثالثي برومو الفينيل ) ثالثي برومو فينوكسي(
 الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف بوليمرات االيثان أعاله يف إطار البدائل لإلثري مثاين) ثالثي برومو فينوكسي(مضاعف 

وال يتوافر سوى القليل من املعلومات عن إثري األليل ثالثي برومو الفينيل علماً ). (ABSاالكريلونترايل بيتاديني الستريين 
ني الوكاالت الختبارها من قبل جلنة االختبار املشتركة فيما ب" مؤجلة"بأنه مدرج يف قائمة مثبطات اللهب اليت تعترب 

  ).١٩٩٧الربنامج الدويل املعين بالسالمة الكيميائية، (التابعة لوكالة الواليات املتحدة حلماية البيئة 

   املتعددةوليفيناتاالالبدائل الكيميائية لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف   ٤-٣-٢
 ثنائي برومو -هو البوليربوبيلني املتعددة وليفينات االينيل التجاري يف من بني البدائل الكيميائية لإلثري مثاين الربوم ثنائي الف

 وردو). ١٩٩٩الوكالة الدامنركية حلماية البيئة، (الستريين، وثنائي بروموالستريين ورباعي الربوم مضاعف الفينول ألف 
ين الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف وصف رباعي الربوم مضاعف الفينول ألف أعاله يف إطار البدائل الكيميائية الثري مثا

وال يتوافر سوى القليل من املعلومات عن ثنائي برومو ). (ABSبالستيكيات بوليمرات األكريلونترايل بيتاديني الستريين 
ورويب وفيما يتعلق بثنائي برومو الستريين، وجد تقييم أجراه االحتاد األ.  ثنائي برومو الستريين-الستريين والبويل بروبيلني 

معلومات غري كافية عن السمية والتراكم األحيائي على أساس قيمة منخفضة ملعامل التركيز األحيائي وثبات أمجايل مدته 
  ).٢٠٠٧باكالني وآخرون، ( يوماً استناداً إىل عملية منذجة ٤٩

  اجلدوى التقنية  ٥-٣-٢
 من الناحية التقنية وقد ممكنة وصفها أعاله هي بدائل مجيع البدائل لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري الوارد

  .استخدمت يف التطبيقات التجارية
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استناداً إىل ’’ أنهإىل ) RPA(وقد خلص تقرير االحتاد األورويب بشأن استراتيجية خفض املخاطر وتقييم املزايا والنواقص 
د قامت بالفعل باالستعاضة عن اإلثري مثاين الربوم املشاورات اليت جرت مع الدوائر الصناعية، اتضح أن معظم الشركات ق

ثنائي الفينيل يف منتجاا مبثبطات أخرى للهب فيما تستخدم بعض الشركات تدابري تتعلق بالتصميم بدالً من مثبطات 
بأخرى وعموماً ال يبدو أن هناك أية عقبات تقنية كربى تعترض استبدال املادة هذه . اللهب ألنواع معينة من املنتجات

جمموعات البوليمرات اليت مت حبثها يف هذا اجلزء، هو أداء متدين /على الرغم من األداء التقين لبعض مثبطات اللهب
  ).٢٠٠٢، (RPAتقرير استراتيجية خفض املخاطر وتقييم املزايا والنواقص (‘‘ املستوى يف تطبيقات معينة

 فعلى سبيل ، اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاريبدائل ل منالبدائل لكوقام العديد من الشركات البارزة باستخدام 
على إلغاء مجيع ) لواليات املتحدةا حواسيب الشخصية يفللالشركة األكثر مبيعاً ) (DELL(املثال، عملت شركة ديل 

، وقامت مؤخراً ٢٠٠٤ام عواسيب املكتبية واحملمولة يف مثبطات اللهب املهلجنة يف كل األجزاء البالستيكية من هيكل احل
). ٢٠٠٦غرينييه وآخرون،  (٢٠٠٦يونيه /بتوسيع نطاق هذه التقييدات لتشمل مجيع املنتجات املصممة بعد حزيران

ثريات املتعددة الربوم إل، ا)الواليات املتحدةمن حيث مبيعات احلواسيب الشخصية يف السادسة (وحذفت شركة لينوفو 
ثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري واإلثري عشاري الربوم ثنائي الفينيل التجاري من مجيع ثنائية الفينيل مبا يف ذلك اإل

 كل إللغاء) الواليات املتحدةيف لتلفزيونات من حيث مبيعات االثامنة  (LGوختطط شركة ). ٢٠٠٦بريس، (منتجاا 
ومتت مقارنة اجلهات املصنعة . (Clean Production Action, 2006) ٢٠١٠مثبطات اللهب املبَرومة األخرى حبلول عام 

من حيث احلدود الزمنية للتخلص التدرجيي من مثبطات اللهب املربومة  وسبةالتلفزيون واأللعاب احملحواسيب وأجهزة لل
)BFR( ومت جتميع املنتجات اخلالية من مثبطات اللهب املربومة ،)BFR ( من قبل حركة السلم األخضر الدولية وجيري
  ).٢٠٠٧الدولية، غرين بيس حركة (ديثها كل ثالثة أشهر حت

ومن الشركات األخرى اليت ختلصت من اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري وغريه من اإلثريات متعددة الربوم ثنائية 
، )Intel(، وانتل )مبا يف ذلك شركة باناسونيك(، وماتسوشيتا )Apple( وايركسون وأبل IBMالفينيل يف منتجاا، شركة 

  ).٢٠٠٦السني وآخرون، ) (B&O(ويب أند أو 

  ملعلومات عن تأثريات تنفيذ تدابري الرقابة املمكنة على اتمعاموجز   ٤-٢
  فوائد التخلص التدرجيي من اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري  ١-٤-٢

لص التدرجيي من اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري، يف تتمثل أبرز الفوائد اليت جينيها اتمع الدويل بسبب التخ
يف اهلواء واملاء والتربة من مكوناته اليت تعترب ملوثات اخنفاض اإلطالقات خفض املخاطر على صحة البشر والبيئة نتيجة 

وتدخل بعض ).  ب٢٠٠٧برنامج األمم املتحدة للبيئة، (عضوية ثابتة إىل جانب إطالقاا يف بيئات أماكن العمل 
، وحىت ضواريمكونات اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف سلسلة الغذاء وتتراكم أحيائياً يف األنسجة الدهنية لل

  .وقد مت الكشف عنها يف العديد من أنواع احليوانات املعرضة لالنقراض. يف البشر
 الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف أجسام البشر يف شىت أحناء العامل ومت العثور على مستويات من بعض مكونات اإلثري مثاين

وحيتمل أن يتعرض البشر له من خالل األطعمة واستخدام املنتجات احملتوية ).  ب٢٠٠٧برنامج األمم املتحدة للبيئة، (
 وخيلص برنامج األمم املتحدة للبيئة .على اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري وانتقاله من األمهات إىل األجنة والرضع

إىل نتيجة مفادها أنه من احملتمل أن يسفر اإلثري مثايت الربوم ثنائي الفينيل )  ب٢٠٠٧برنامج األمم املتحدة للبيئة، (
ترتب على توقد . التجاري عن تأثريات سلبية ملحوظة على صحة البشر والبيئة مما يستدعي اختاذ إجراء عاملي بشأنه

  .امه بصورة متواصلة تكاليف كبرية حمتملةاستخد
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احلرائق هاماً لإلبقاء على سالمة البشر وتفادي اخلسائر االجتماعية واالقتصادية النامجة عن احلرائق نشوب ويعترب منع 
 املثبطة ذلك فإن استخدام كمية أقل من املوادلو. وكذلك للحؤول دون انتشار املواد السمية اليت تطلقها احلرائق يف البيئة

ووفقاً للمفوضية . للهب أو العوامل املثبطة األقل فعالية قد يؤدي إىل خسائر أكرب يف حال اندالع احلرائق بشكل متكرر
، فإن أداء معظم البدائل املتاحة لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري هو أقل )٢٠٠٥املفوضية األوروبية، (األوروبية 

  .اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاريخطراً على البيئة من 
وينبغي إجراء تقديرات خلفض التكاليف اليت يتكبدها اتمع نتيجة خفض األضرار اليت تلحق بالنظم اإليكولوجية 

ومن الصعب إجراء . والصحة العامة حني يتم سحب مواد من قبيل اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري من األسواق
قدير كمي حلجم األضرار املخفضة اليت تلحق بالبيئة والصحة علماً بأنه قد مت اقتراح العديد من األساليب يف هذا ت

أو املستخدمة، نادراً ما يتم /فمبدأ تغرمي امللوث الذي يتم مبوجبه تدخيل التكاليف من قبل اجلهات املنتجة و. اخلصوص
. بذلك ال توجد تقديرات موثوقة للتكاليف احملتملة لألضرار اليت يتم جتنبها؛ و)على األقل بدون مساعدة تنظيمية(تطبيقه 

ويف مجيع األحوال، من احملتمل جداً أن تكون التأثريات الصافية اإلمجالية للتخلص التدرجيي من اإلثري مثاين الربوم ثنائي 
  .الفينيل التجاري اليت تقع على البشر والبيئة، هي تأثريات إجيابية

  لصناعاتإىل ااآلثار املترتبة على التكلفة بالنسبة   ٢-٤-٢
مت يف اآلونة األخرية، التخلص من إنتاج اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف االحتاد األورويب والنرويج وسويسرا 

. تاجه يف بلدان ناميةومل يعثر على معلومات تدل على ما إذا كان يتم إن. وكندا واليابان والواليات املتحدة األمريكية
وتتوافر بدائل مالئمة . ويعترب تصنيع اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري غري موجود إطالقاً يف االحتاد األورويب وكندا

لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري ويعمل إنتاج البدائل بكميات ضخمة على خفض تكاليفها بشكل ملحوظ 
  ).٢٠٠٦، يساأكرمان وم(

 أخرى إلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري مادةًباوال تتوقع كندا أي آثار تتعلق بالتكلفة على صناعاا نظراً الستبداهلا 
وبالنظر إىل احلظر التام املفروض على اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري ).  أ٢٠٠٦اجلريدة الرمسية الكندية، (

يف االعتبار التخلص التدرجيي الطوعي من يؤخذ عندما و. ام منه، ميكن اخلروج بنتيجة مماثلة بالنسبة ألوروباوالتخلص الت
 نشوء تكاليف إضافية أيضاًاإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف الواليات املتحدة األمريكية، فمن غري املتوقع 

  .ةبالنسبة لصناعات الواليات املتحدة األمريكي
الناجتة عن األنظمة املقترحة وحتديد كلفتها ) الصحية والبيئية(وترى كندا أنه من املتعذر حتديد حجم الفوائد الوقائية 

بالعملة الرمسية نظراً للتوقف عن استخدام اإلثري متعدد الربوم ثنائي الفينيل التجاري من قبل األوساط الصناعية وعدم 
ومع ذلك مت تقدير التكاليف اليت تواجه الصناعات واحلكومات بسبب .  على هذه املادةإمكانية تقدير الطلب املستقبلي

األنظمة املقترحة مع مراعاة املعايري االقتصادية ملا تتكبده الصناعات من تكاليف نتيجة إعادة عمليات التركيب باستبعاد 
نظراً لتوافر البدائل وهبوط أسعارها ) صفراً( معدومة وقد اعتربت هذه التكلفة. اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري

وانطالقاً من ذلك، . والتوقف عن تصنيع اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري واسترياده إىل كندا أو استخدامه فيها
كاليف اليت تواجه كما اعتربت الت. يتوقع أن تواجه الصناعات أي تكاليف إضافية نتيجة لتطبيق الشروط التنظيمية ال

وهذه التكاليف مت حساا . احلكومات جزءاً من التحليل االقتصادي الذي يشتمل على أنشطة تشجيع االمتثال واإلنفاذ
وإمجاالً أشارت ).  يف املائة٥,٥حبسم قدره ( دوالر ٤٣٩ ٦٤٦ سنة وقدر أا تعادل ما قيمته ٢٥ضمن إطار زمين مدته 
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حسمت القيمة الصافية ( دوالر ٤٣٩ ٦٤٦ قد أدت إىل نشوء خدمات صافية سلبية قدرها التقديرات إىل أن األنظمة
  ).، كندا٢٠٠٨برنامج األمم املتحدة للبيئة، ( عاماً ٢٥ضمن إطار زمين مدته )  يف املائة٥,٥احلالية بنسبة قدرها 

ت البيئية عملية رشيدة من أجل خفض أفضل املمارسا/ويف حال تنفيذ فرض احلظر، يعترب تطبيق أفضل التقنيات املتاحة
اإلطالقات الناشئة عن املنتجات اليت حتتوي على اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري عند مرافق التخلص وإعادة 

وقد تنجم تكاليف إضافية بوجه خاص عن التدابري التقنية اليت تطبق عند مرافق التخلص وإعادة . االستعادة/التدوير
أفضل املمارسات البيئية وتتطلب ما /وتتصل التدابري التقنية املمكنة بأفضل التقنيات املتاحة. االستعادة والتفكيك/التدوير

وحسب التعريف، تعترب التكاليف النامجة عن تنفيذ أفضل التقنيات . أو االستثمارية/هو معقول من التكاليف التشغيلية و
وترتبط أفضل املمارسات . د هذا املصطلح التقنيات املتاحة اقتصادياً وتقنياًاملتاحة صاحلة للتطبيق االقتصادي حيث حيد

  .البيئية عادة بأفضل التقنيات املتاحة وبفعالية وكفاءة أدائها
تكنولوجيات الرقابة عند املصب باهظ التكاليف لكن تدابري مكافحة امللوثات عند املصب قائمة بالفعل تركيب قد يكون 

كإزالة البخار العضوي (واالستصالح يف معظم البلدان ال سيما املتقدمة منها /وإعادة التدويرعند منشآت التخلص 
ولذلك فان اآلثار املتوقع أن تترتب على ). واجلسيمات الصلبة يف منشآت احلرق ورقابة اإلنبعاثات يف منشآت التقطيع

  .التكلفة تقتصر على تلك البلدان
ملكة املتحدة يف االحتاد األورويب، استراتيجية خلفض املخاطر وحتليالً ملزايا ونواقص وقد أعدت املفوضية األوروبية وامل

التدابري احملتمل اختاذها خلفض املخاطر احملددة على البيئة من خالل تطبيق تدبري تقييم املخاطر اخلاص باالحتاد األورويب 
RPA, 2002) .(ائي الفينيل التجاري والتخلص التدرجيي منه، مل يعد مثل ويف ظل احلظر املفروض على اإلثري مثاين الربوم ثن

  .هذا التحليل متماشياً مع الزمن احلايل ال سيما فيما يتعلق بالتقييم االقتصادي

  ملستهلكنيإىل ااآلثار املترتبة على التكلفة بالنسبة   ٣-٤-٢
تقرير استراتيجية خفض (ستنتقل إىل املستهلكني كلفة تدابري تقييم املخاطر إىل أن زيادة التكلفة توردت اإلشارة يف تقييم 

نشأ تومبا أنه لن ). ٢٠٠٢، RPA(املخاطر وتقييم املزايا والنواقص للتدابري احملتملة لتقييم املخاطر احملددة بالنسبة للبيئة 
وحىت يف حال . زيادات أخرى يف التكلفة بالنسبة للصناعات، فمن غري املتوقع أن ترتفع التكلفة بالنسبة للمستهلكني

التوقف عن استخدام اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف جمال إنتاج البنود والسلع االستهالكية، فسوف يتواجد 
ومن . ال يستهان ا من املنتجات اليت حتتوي على اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاريطائفة يف اتمعات احمللية 
بعض التكاليف إذا سنت تشريعات تفرض عليهم تكاليف أساليب التخلص السليمة سوف يتكبد لك الواضح أن املسته

  .بيئياً

  ميزانيات الدولإىل اآلثار املترتبة على التكلفة بالنسبة   ٤-٤-٢
ري مثاين  الدول يف االحتاد األورويب تكاليف إضافية وذلك بفضل احلظر املفروض على اإلثاتمن غري املتوقع أن تتكبد ميزاني

وال لزوم . الربوم ثنائي الفينيل التجاري والتخلص التدرجيي منه كإحدى التبعات املترتبة على اخليار املقترح
  .ميزانيات إضافية لإلنفاذ واالمتثال/لتكاليف

 اإلنفاذ وأجرت كندا حتليالً لألثر التنظيمي للتكاليف اليت تتكبدها احلكومة الفيدرالية نتيجة االضطالع بأنشطة تشجيع
حظر  (٢٠٠٨يوليه / متوز٩اليت نشرت يف  ثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل التجاريةإل ابالئحةواالمتثال املتصلة 
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استخدام وبيع وطرح رباعي ومخاسي وسداسي وسباعي ومثاين وتساعي وعشاري الربوم ثنائي الفينيل واملزائج والبوملرات 
  ). من أجل البيع واالسترياد، وحظر تصنيع هذه املزائج والبوملرات والراتنجاتوالراتنج احملتوية على تلك املواد

  :وتضم االفتراضات األساسية املستخدمة للتحليل ما يلي
 إىل ٢٠٠٧( . عاما٢٥ًجيري تقييم التكاليف واملنافع على امتداد إطار زمين مدته : اإلطار الزمين للتحليل •

٢٠٣٢( 

نافع اليت جيري تقييمها هي تلك اليت تؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر على كندا التكاليف وامل: حالة احملاسبة •
 )٥(.٢٠٠٦عام بأسعار وسكاا ويعرب عن مجيع التكاليف واملنافع بالدوالرات الكندية 

ويستخدم معدل حقيقية يتم بيان اآلثار املترتبة على التكلفة، حيثما أمكن ذلك، كقيم صافية : معدل احلسم •
 . يف املائة٥,٥يقي اجتماعي قدره حسم حق

حتدد املصادر األساسية للشكوك احمليطة بالوضع ويتم حبثها يف منت : يقنياختبار املخاطر ومدى عدم ال •
 .التحليل

 عاماً ٢٥أن التكاليف اإلمجالية لتشجيع اإلنفاذ واالمتثال بالنسبة للحكومة الكندية على امتداد إطار زمين مدته ذُكر و
  :دوالر كندي وميكن جتزئتها على النحو اآليت ٣٢٧ ٤٢٠بة  قدرت بقرا
 ٧٥ ٠٠٠ مبلغ قدره فيما يتعلق بتكاليف اإلنفاذ، فبالنسبة للسنة األوىل بعد إنفاذ األنظمة املقترحة، يلزم  •

 .دوالر مرة واحدة من أجل تدريب موظفي اإلنفاذ

ي تنفيذ التدريب، يقدر أن تتطلب تكاليف اليت تلاألوىل إىل اخلامسة إضافة إىل ذلك، بالنسبة للسنوات  •
 ألغراض التفتيش اًدوالر ٧ ٤٧٥:  جمزأة على النحو التايلاًدوالر ٢٢ ٦٣٣اإلنفاذ ميزانية سنوية قدرها 

 ١٤ ٣٣٠، و)اليت تضم تكاليف العمليات وأعمال الصيانة وتكاليف النقل واختيار العينات(والتدقيق 
مبا يف ذلك األوامر (اة دعاملاخلروقات معاملة الراً للتدابري الرامية إىل دو ٨٢٨ ألغراض التحقيقات واًدوالر

 ).املتعلقة باالمتثال حلماية البيئة واإلنذارات القضائية بشأا

، يقدر أن تتطلب تكاليف اإلنفاذ، ميزانية إمجالية ) سنة٢٥ سنوات وحىت ٦(وبالنسبة للسنوات الالحقة  •
اليت تتضمن (دوالر ألغراض التفتيش والتدقيق  ١٣ ٥٠٠: ى النحو التايل جمزأة علاًدوالر ٤٧ ٥٨٢قدرها 

 ألغراض اًدوالر ١٤ ٣٣٠، )تكاليف العمليات وأعمال الصيانة، وتكاليف عمليات النقل واختبار العينات
 دوالراً ١٨ ٠٩٦و دوالراً ملعاملة االنتهاكات املدعاة للتدابري ١ ٦٥٦والتحقيقات واإلنذارات القضائية، 

 .إلقامة الدعاوي

على حتقيق االمتثال اخلاضع للتنظيم يقصد بأنشطة تشجيع االمتثال أن تعمل على حث اتمع احمللي  •
 دوالر خالل السنة األوىل ١١٨ ٠٠٠وقد تتطلب أنشطة تشجيع االمتثال ميزانية سنوية قدرها . لوائحل
بالربيد بصيغتها النهائية اللوائح إرسال بام أنشطة تشجيع االمتثال القيوميكن أن تشمل . بدء نفاذ اللوائحل

وضع ، و) العامليةالشبكةاليت ستنشر بواسطة أي الكشوف املالية واملواد (ووضع املواد التروجيية وتوزيعها 
محالت دعائية يف منشورات جتارية متخصصة، وحضور مؤمترات الرابطات ودورات حلقات 

                                                
  .اً كندياً دوالر١,٥٣= اليورو الواحد   )٥(  
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وقد يتضمن هذا أيضاً الرد على االستفسارات وتعقبها . ئحللواالدورات اإلعالمية لشرح نصوص ا/العمل
 .إضافة إىل اإلسهام يف قاعدة بيانات تشجيع االمتثال

 ذلك، قد تتناقص أنشطة تشجيع االمتثال من حيث الكثافة، وتركز على يويف السنوات األربع اليت تل •
الرابطات والرد على توجيه الرسائل واإلعالنات يف جمالت جتارية متخصصة، وحضور مؤمترات 

االستفسارات وتعقبها واإلسهام يف قاعدة بيانات تشجيع االمتثال؛ وقد يتطلب ذلك ميزانية قدرها 
 أعلى من اجلهود فيما يتعلق بأنشطة ىوجتدر مالحظة احلاجة احملتملة إىل بذل مستو.  دوالر٣٦ ٨٠٠

وبالنسبة للسنوات الالحقة، .  واألنظمة كافيةمل تكن األنشطة املتعلقة بإنفاذ القواننيذا تشجيع االمتثال إ
يتوقع وجود أي نشاط إضايف لتشجيع االمتثال وعليه تقدر التكاليف اإلمجالية لتشجيع االمتثال مبا قيمته  ال

 . دوالر١٥٤ ٨٠٠

شأن االثري بللوائح يف ضوء اكومية مليزانيات احلإىل ا تتوقع نشوء تكاليف إضافية بالنسبة الوخالصة القول، أن كندا 
  .متعدد الربوم ثنائي الفينيل وال لزوم مليزانيات إضافية لإلنفاذ واالمتثال

بيد أنه حيث أن . ص تأثري القيود املمكنة على اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيلومل تقدم البلدان النامية أي معلومات خبصو
جها يف املرفق األول لالتفاقية ميكن أن تكون له ادة، فإن إدرستخدم، أو استخدم، هذه املايزال ي من تلك البلدان ال بعضاً

ويف هذا الصدد، قد يكون من الضروري كفالة املساعدة التقنية واملالية . بعض التكاليف اإلضافية على ميزانياا احلكومية
  .زاماا مبوجب اتفاقية استكهوملاح هلا باحترام التملتلك البلدان للس

  ليف واملنافعمقارنة التكا  ٥-٤-٢
برنامج األمم املتحدة للبيئة، (يف ظل االستنتاجات اليت خلص إليها بيان املخاطر لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري 

 ة أو اجلارية املتخذاتوانتشار وجوده بشكل واسع على نطاق العامل، ويف الكائنات احلية ويف البشر، واإلجراء) ٢٠٠٧
 هذه املادة يف بلدان نامية ومتقدمة، وتزايد الطلب على بدائل هذه املادة، يرجح كثرياً أن تكون للتخلص التدرجيي من

وعموماً ال بد أن . املترتبة على التخلص العاملي التام من اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري، إجيابيةنتائج العامة ال
الربوم ثنائي الفينيل التجاري بالنسبة للبلدان النامية، ضئيلة كما ورد تكون تكاليف التخلص التدرجيي من اإلثري مثاين 

ومع ذلك قد تكون العمليات املتخصصة إلدارة النفايات والتخلص منها املتصلة باإلثري مثاين الربوم . شرحه فيما تقدم
 وجيب النظر يف تقدمي املساعدة .مرتفعة التكاليف بالنسبة لبعض البلدان) املخزونات واألدوات(ثنائي الفينيل التجاري 

  .طلوباملالية والتقنية للبلدان النامية للتصدي هلّذا اجلانب على النحو امل

  اعتبارات أخرى  ٥-٢

  خيارات اإلدارة املمكنة  ١-٥-٢
و وارد دف اتفاقية استكهومل إىل محاية صحة البشر والبيئة من امللوثات العضوية الثابتة مع مراعاة النهج التحوطي كما ه

 النامجة طالقاتوينطوي هذا عملياً على اعتماد التدابري للقضاء على اإل.  من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية١٥يف املبدأ 
عن اإلنتاج واالستخدام املتعمدين مثل فرض احلظر على اإلنتاج، واالستخدام، واالسترياد والتصدير؛ ووضع إجراءات 

لوثات العضوية الثابتة املنتجة بصورة غري متعمدة بغية مواصلة خفضها إىل احلد األدىن خلفض اإلطالقات النامجة عن امل
  .إلدارة املخزونات والنفايات بطريقة مناسبة سليمة من الناحية البيئيةتدابري والقضاء النهائي عليها؛ واستنباط 



UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.1 

24 

التجاري أثناء دورة احلياة النشطة وال سيما عند لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل املتبقية االنبعاثات الرئيسية حتدث و
منتج أو منتجات إدخال ومع ذلك، فإن إعادة . استصالحها/ وإعادة تدويرهاالتخلص من املنتجات احملتوية على هذه املادة

  .مماثلة أمر ممكن حالياً
أو متجانساته اليت حتمل /ائي الفينيل ووتتمثل خيارات اإلدارة املمكنة، يف تقييد إنتاج واستخدام اإلثري مثاين الربوم ثن

كما أن إدراج اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري مع حتديد كل من .  أو القضاء عليهخواص امللوثات العضوية الثابتة
م مبا متجانساته كعالمات مؤشرة ألغراض اإلنفاذ، ميكن أن يعمل على تيسري رصد ورقابة اإلنبعاثات واإلنتاج واالستخدا

وبذلك تكون مجيع اخلالئط احملتوية على متجانسات خبواص امللوثات . يتوافق مع التشريعات الوطنية املعمول ا حالياً
  .العضوية الثابتة مشمولة باالتفاقية إال يف حال وجودها كمواد نزرة

يف إطار تقييم إدارة املخاطر اخلاص به كما نوقشت اخليارات املتعلقة بتنظيم اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري 
واقترح أنه يف حال اختاذ قرار بشأن إدراج اثريات الربوم ثنائية الفينيل رباعية أو ).  د٢٠٠٧برنامج األمم املتحدة للبيئة، (

ة ضئيلة من مخاسية الربوم، ينبغي ايالء االعتبار أيضاً إلدراج اإلثري سداسي الربوم ثنائي الفينيل الذي حيتوي على نسب
وبالرغم من املزايا الواضحة اليت يتسم ا هذا، فإن املعلومات السابقة . خليط اإلثري مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري

مل تتضمن الكثري من ) مبا يف ذلك موجز بيان املخاطر للمرفق دال(عن اإلثري مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري 
وكذلك نظراً لكون اإلثري سداسي الربوم ثنائي الفينيل هو أحد . سي الربوم ثنائي الفينيلاملعلومات عن اإلثري سدا

مكونات اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري، يستدعي األمر النظر يف إدراج اإلثري سداسي الربوم ثنائي الفينيل لدى 
  .تجاريتقييم خيارات اإلدارة لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل ال

على تقييم إدارة املخاطر اخلاص باإلثري مخاسي الربوم ثنائي الفينيل  افقةًومقررت جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة، و
درج يف املرفق ألف من أن ي من االتفاقية، أن توصي بأن ينظر مؤمتر األطراف يف ٨ من املادة ٩وفقاً للفقرة التجاري، 

، الرقم يف سجل املستخلصات (BDE-47 اثري رباعي الربوم ثنائي الفينيل – '٤، ٤ '٢،٢من املركب اتفاقية استكهومل كل 
الرقم يف سجل  (BDE-99)( اثري مخاسي الربوم ثنائي الفينيل - ٥،  ' ٤،٤، ' ٢،٢و) ٤٠٠٨٨ - ٤٧ - ٩الكيميائية 

ائية الفينيل األخرى املوجودة يف اإلثري واثريات رباعي ومخاسي الربوم ثن) ٣٢٥٣٤-٨١ - ٩املستخلصات الكيميائية 
برنامج األمم ( كعالمات مؤشرة ألغراض اإلنفاذ BDE-99 وBDE-47مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري باستخدام 

  ). أ٢٠٠٧املتحدة للبيئة، 

 مناقشة اخليارات  ٢-٥-٢

) التصنيع والتجهيز( واملناولة والتركيب والتحويل ميكن إطالق اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري عن طريق اإلنتاج
 .واستخدام املنتجات والتخلص منها وإعادة تدويرها وتفكيكها

اري واستخدامه أو حتقيق القضاء طويل األجل واحلؤول دون إعادة تقدمي اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجبغية و
ومن شأن هذا اإلجراء . حظر تام على إنتاجهينبغي أن يفرض الثابتة، املتجانسات اليت حتمل خواص امللوثات العضوية 

أن يضمن القضاء طويل األجل على مجيع املخاطر النامجة عن مكونات امللوثات العضوية الثابتة اليت تشملها خالئط وحده 
كما يعمل هذا على احلؤول . كمياًاثريات الربوم ثنائية الفينيل، وأن يسهم يف حتقيق املنافع القصوى غري القابلة لتحديدها 

دون اإلنتاج اجلديد لإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل التجارية باستخدام املتجانسات املختلفة إلثريات سداسي 
  .وسباعي ومثاين وتساعي الربوم ثنائية الفينيل من أجل تركيب خالئط جديدة إلثري الربوم ثنائي الفينيل التجاري
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برنامج األمم (بشأن تنظيم اخلليط التجاري لإلثري مخاسي الربوم ثنائي الفينيل مشاكل عدة أا ستواجه وذكرت بلدان 
وينسحب ذلك أيضاً . وذلك ألن معظم األنظمة والقوانني الوطنية تعىن باملركبات أو ختصها)  د٢٠٠٧املتحدة للبيئة، 

لسبب أوصت جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة بإدراج وهلذا ا. على اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري
االثريات رباعية ومخاسية الربوم ثنائية الفينيل باستخدام متجانسات حمددة إلثري الربوم ثنائي الفينيل كعالمات مؤشرة 

اثري سداسي وسباعي الربوم وباملثل، فبالنسبة لالثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري، ميكن إدراج متجانسات . لإلنفاذ
اإلثري سداسي  (BDE 153/154: ثنائي الفينيل، وميكن استخدام املتجانسات التالية ذات الصلة كعالمات مؤشرة لإلنفاذ

مزيتان أوالمها أن العالمات املؤشرة تقوم  وهلذا. اإلثري سباعي الربوم ثنائي الفينيل (BDE175/183؛ )الربوم ثنائي الفينيل
وثانيهما، فرض احلظر على إنتاج واستخدام . ؤشرات التنظيمية الدقيقة لدعم العمليات األكفأ للرصد والرقابةبدور امل

  .مجيع مكونات خليط االثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري مبا يتوافق مع أهداف االتفاقية
ثري متعدد الربوم ثنائي الفينيل، من غري املرجح أن  إىل التركيبات الكيميائية للتفاعالت املتضمنة يف تكوين االواستناداً

جمدية ملية عتكون عملية إنتاج اخلالئط باستبعاد املتجانسات احملددة الرئيسية املستخدمة لعمليات التصنيع القائمة حالياً، 
  .ةلصناعإىل ابالنسبة من حيث التكلفة 

  املعلوماتتوليف   -٣
  موجز التقييم  ١-٣

 حيدد خليطاً جتارياً حيتوي على االثريات متعددة ‘‘اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري’’ (c-OctaBDE)إن مصطلح 
الربوم ثنائية الفينيل التجارية ويتألف بصورة منطية من متجانسات اإلثري مخاسي إىل عشاري الربوم متعدد الفينيل وقد 

وقد استخدم اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري . ان األخرىختتلف التركيبة احملددة للخالئط األقدم أو خالئط البلد
كمثبط للهب من النوع املضاف وبشكل رئيسي يف الصناعات البالستيكية للبوليمرات املستخدمة يف العلب اخلارجية 

 املخاطر الذي اعتمدته جلنة ومت حبث املخاطر اليت ميثلها على صحة البشر والبيئة يف املرفق هاء ملوجز بيان. ملعدات املكاتب
  ). ب٢٠٠٧برنامج األمم املتحدة للبيئة،  (٢٠٠٧نوفمرب /استعراض امللوثات العضوية الثابتة يف تشرين الثاين

وينطبق هذا على سبيل املثال على املواد . ومثة معايري وطنية ودولية للسالمة من احلرائق بالنسبة لبعض جمموعات املنتجات
وحتدد هذه . ليف الصناعي وتنجيد األثاث والستائر واللوازم املرتلية اإللكترونية والكابالت الكهربائيةالكهربائية والتغ

وجرت العادة على أن يتم اعتبار مثبطات اللهب املبرومة أكثر الطرق الفعالة . املعايري اخلواص املثبطة للهب الالزمة
ومع ذلك جيري يف حاالت كثرية استبدال تلك، .  مقاومة االشتعالتكاليفياً لتزويد أنواع كثرية من املواد بقدرة على

مبثبطات للهب خالية من الربوم، أو تغيري تصميم املنتج حبيث تنعدم احلاجة إىل مواصلة استخدام مثبطات اللهب 
  .الكيميائية

ونتيجة لتأثرياا على . لفينيل التجارياستخدام اإلثري مثاين الربوم ثنائي اأوجه وتتوافر بدائل مناسبة صاحلة اقتصادياً جلميع 
ومع ذلك فإن بعض البدائل املستخدمة . صحة البشر والبيئة، يتم تفضيلها على اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري

مثبطات تتصف به من خواص أو بسبب االفتقار إىل املعلومات املتاحة، ويبدو بوجه عام، أن إىل ما حالياً تثري القلق نظراً 
اللهب التفاعلية النوع اليت ميكن استخدام تلك فيها، والبدائل اخلالية من اهلالوجني، هي املواد املفضلة فيما يتعلق باجلوانب 

  .البيئية والصحية
  .ونتيجة لذلك من غري املتوقع وجود تكاليف إضافية للصناعة نتيجة لفرض احلظر التام
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 الفينيل التجاري يف اية األمر إىل القضاء على اإلنبعاثات النامجة عن اإلنتاج ويؤدي حظر اإلثري مثاين الربوم ثنائي
والتصنيع واالستخدام يف منتجات جديدة، علما بأنه ال يؤثر يف االنبعاثات من املنتجات اجلاري استخدامها وال يؤثر 

أفضل املمارسات / أفضل التقنيات املتاحةوميكن أن يشكل تطبيق. مباشرة يف االنبعاثات النامجة عن التخلص أو االستعادة
البيئية عند التخلص وإعادة التدوير والتفكيك وإعادة االستخدام، طريقة فعالة ومقبولة اقتصادياً بغية خفض االنبعاثات إىل 

 .احلد األدىن

  .ومن غري املتوقع أن يتأثر املستهلكون باآلثار املترتبة على التكلفة
وقد توجد تكاليف ترتبط بتدابري الرقابة . املتخذة تتكبدها احلكومات فتعتمد على إجراءات اإلدارة أما التكاليف املالية اليت

كما قد توجد تكاليف ترتبط برصد ورقابة املواد اليت . الرمسية مثالً تدابري الرصد واإلنفاذ املتعلقة مبرافق إدارة النفايات
  .حتتوي على اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل

  دارة املخاطرإلعناصر إستراتيجية   ٢–٣
مبا أن انتشار اثريات الربوم ثنائية الفينيل يف البيئة ميثل مشكلة عاملية وعابرة للحدود، فال بد من النظر يف اختاذ بعض 

 تتمثل يف وخري وسيلة إلدارة املخاطر. اإلجراءات العاملية للتخلص التدرجيي من اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري
ويعترب إدراج . فرض حظر عاملي على إنتاج واستخدام اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري الشامل جلميع القطاعات

متجانسات اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري اليت هلا خواص امللوثات العضوية الثابتة يف املرفق ألف من اتفاقية 
أن معظم البلدان املتقدمة قد قامت حبظر اإلنتاج وتضع كل إىل  األنسب يف هذا اخلصوص، نظراً استكهومل، هو اإلجراء

وبذلك يتمثل . قدرات الرصد والرقابة فضالً عن األدوات التشريعية اخلاصة ا موضع التنفيذ من أجل إنفاذ احلظر
  .ضع ما يكفي من القدرات موضع التنفيذالتحدي الرئيسي املتعلق باإلنفاذ واملاثل أمام البلدان النامية يف و

ستخدام متجانسات خليط اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري ذات الصلة كعالمات مؤشرة ألغراض ومن شأن ا
نائي يتوافق مع التشريعات الوطنية املعمول ا حالياً يف العديد من البلدان بالنسبة ملكونات اإلثري مثاين الربوم ثأن اإلنفاذ، 

  .الفينيل التجاري، ويعمل على تيسري رصد ورقابة االنبعاثات واإلنتاج واالستخدام على املستوى الوطين
أن يشكل تقدمي اإلرشادات بشأن املعايري الختيار البدائل لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري جزءاً من ينبغي و

مواد أخرى تلحق الضرر بالبيئة عدم تشجيع استبدال مما يكتسي أمهية و. دةاستراتيجية إدارة املخاطر للقضاء على هذه املا
  .اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاريب

ويتعني مناولة أجزاء النفايات اليت حتتوي على اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري بطريقة مأمونة وفعالة وسليمة بيئياً، 
لتحديد مثل هذه النفايات، األمر الذي ميكن أن يفرض تكاليف  اليفجمدية من حيث التكقة ويستدعي األمر وجود طري

وجيب أن ترن احللول ملسألة مناولة النفايات إىل حد كبري، باألوضاع احمللية وأن . إضافية على بعض البلدان والقطاعات
 األحكام الشاملة التفاقية استكهومل مبا يف ذلك املبادئ تصمم حبيث تتسق مع النظم والتقاليد القائمة مع األخذ يف االعتبار

التوجيهية العامة بشأن مناولة النفايات يف اتفاقية بازل اليت تتضمن يف مرفقها الثالث مواد من قبيل مركبات ثنائي الفينيل 
  .‘‘املتناظرات األخرى متعددة الربوم’’متعددة الكلور ومركبات ثنائي الفينيل متعددة الربوم و



UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.1 

27 

  اخلالصةبيان   -٤
 املخاطر الذي مت إعداد بيان إدارة املخاطر هذا وفقاً للمحتوى احملدد يف املرفق واو من االتفاقية، ويقوم على أساس بيان

).  ب٢٠٠٧برنامج األمم املتحدة للبيئة،  (٢٠٠٧نوفمرب /ة الثابتة يف تشرين الثايناعتمدته جلنة استعراض امللوثات العضوي
 نتيجة مفادها أنه من احملتمل أن تؤدي مكونات اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري، بسبب انتقاهلا خيلص إىلهو و

  .على صحة اإلنسان والبيئة مما يربر اختاذ إجراء عاملي بشأا ضارة  كبرية بعيد املدى يف البيئة، إىل تأثريات
ات العضوية الثابتة، إىل محاية صحة البشر والبيئة من امللوثات ن خالل جلنة استعراض امللوثماتفاقية استكهومل ودف 

وتسعى إىل .  من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية١٥العضوية الثابتة مع مراعاة النهج التحوطي على النحو الوارد يف املبدأ 
لثابتة، وإىل خفض أو ات العضوية ااعتماد تدابري للقضاء على االطالقات النامجة عن اإلنتاج واالستخدام املتعمدين للملوث

 امللوثات العضوية الثابتة الناجتة عن اإلنتاج غري املتعمد هلذه امللوثات، واىل خفض أو القضاء على إطالقاتالقضاء على 
 العاملي  دعماً للهدف املتفق عليه يف مؤمتر قمة جوهانسربج،اطالقات امللوثات العضوية الثابتة النامجة عن خمزوناا ونفاياا

، إنتاج املواد الكيميائية واستخدامها بطرق من شأا ٢٠٢٠، املتمثل يف كفالة أن يتم حبلول عام ٢٠٠٢للتنمية املستدامة 
  .أن تقلل إىل احلد األدىن من التأثريات السلبية امللحوظة على البيئة وصحة البشر

يف املرفق ألف من جنة بأن ينظر مؤمتر األطراف يف أن يدرج  من االتفاقية، توصي الل٨ من املادة ٩ ووفقاً للفقرة ،ذلكلو
على النحو املبني املتصلة بذلك ة يرقابالتدابري الحيدد أن ومتجانسات اإلثري سداسي وسباعي الربوم ثنائي الفينيل، االتفاقية 

 BDE175/183؛ ) الفينيلاإلثري سداسي الربوم ثنائي (BDE 153/154: فيما تقدم، وأن يستخدم كعالمات مؤشرة لإلنفاذ
 .)ثري سباعي الربوم ثنائي الفينيلاإل(
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