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  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 

   

  
ةعباتلا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ضارعتسا ةنجل 

  ملوهكتسا ةيقافتال
  لوألا عامتجإلا

يناثلا نيرشت١١ – ٧فينج    ٢٠٠٥ربمفون / 
تقؤملا لامعألا لودج نم)ج (٥د نبلا  *  

تاقفرملا يف اهجاردا حرتقملا ةيئايميكلا داوملا يف رظنلا 
ةيقافتالا نمميجو ءابوفل أ لينيفلا يئانثموربلايسادس :     

  **لينيفلا يئانثموربلا يسادس نأشب حرتقم 

  ةنامألا ةركذم

ةيقافتالا هذه يف فارطألا ءاضع ألا هلودو يبوروألا داحتالا حرتقم ةركذملا هذهل قفرملا لمشي  - ١
أ قفرملا يف لينيفلا يئانثموربلايسادس ةدام جاردإ نأشب  وهكتسا ةيقافتا نمفل  تاثولملا نأشب مل  

ةرقفلا بجومب ةتباثلا ةيوضعلا ةداملا نم ،١  نم ٨  عم قفاوتي يكل حرتقملا اذه ررح دقو  .ةيقافتالا 
  .ضارعتسالا ةنجل ىلع ةضورعملا ىرخألا تاحرتقملا

                                                           
*  UNEP/POPS/POPRC.1/1.  

 .٨ةدام ،ملوهكتسا ةيقافتا   **
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ةنجللا هذختت نألمتحييذلا ءارجإلا     
يف ةنجللابغرت دق  - ٢  :  

  ؛ةقيثولا هذه يف ةمدقملا تامولعملا يف رظنت نأ  )أ(
د قفرملاو٨ةداملا تابلطتمب يف ي حرتقملا نأب ةعنتقم تناك اذإ ام ررقت نأ  )ب( نم لا   

  ؛ةيقافتالا
راشملا تابلطتملاب يف  يحرتقملا نأتررق اذإ ،لمع ةطخ ىلع قفتت نأ  و،روطت نأ  )ج(

رطاخم نايب عورشم دادعإل ،هيلاع )ب(ةيعرفلا ةرقفلا يف اهيلإ  ةداملا نم ٦ةرقفلا بجو مب  دنعو . ٨ 
ت نأ يف ةنجللا بغرت دق،هذه لمعلا ةطخ لثمل اهريوطت دراولا تامولعملااهرابتعايف عض   ةقيثولا يف ة   

UNEP/POPS/POPRC.1/INF/11.  
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  قفرملا

أ قفرملا يف لينيفلا يئانثموربلايسادس ةدام  جاردإلحرتقم  وهكتسا ةيقافتا نمفل  مل  
  ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب

  ةمدقم

فلا يئانث تابكرمل ًاقاطن عسوأ ةعومجم ىلإ لينيفلا يئانثموربلايسادس ةدام يمتنت   - ١  ةددعتم ليني 
موربلاةددعتم لينفلا يئانث تابكرم"حلطص مو. موربلا موربلاةددعتم لينيفلا يئانثداوم وأ " "   "(PBBs)  
شتت يتلا ةموربملانوبركورديهلا تابكرم نم ةعومجم ىلإ ريشت  يف نيموربلاب نيجورديهلا لادبتساب لك 
ةيسيئر ةروصب تمدختسُادق ًادمع جتنت يتلا ةيئايميكلا داوملا هذهو . لينيفلا يئانث قارتحإلل تاطبثمك   

نئادللاوةيعانطصالافايلألا يف  موربلاةددعتم لينيفلا يئانث تابكرم لمتشت و.  نم ديدعلا ىلع ةينقتلا    
موربلاةددعتم لينيفلا يئانث تابكرم جلا داوملاوتارموسيألاو   يئانث موربلا يسادس لكشي يتلا ،ةسين  

ةيسيئرلا ا    .انوكم دحأ لينيفلا
بجومبةتباث ةيوضع ةثولم ةدامك لينيفلا يئانث موربلا يسادس ديدحت مت  - ٢ لوكوتربلا  صاخلا    
ثولتلل ىدملا ليوط لاقتنإلا ةيقافتال عباتلاةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاب ءاوهلا قيرط نعدودحلا ربع   ربجتو  . 

موربلا يسادس تامادختساو جاتنإعيمج نم يجيردتلا صلختلا ىلع فارطألا لوكوتربلا اذه ماكحأ   
  .لينيفلا يئانث
ةروصب فلملا اذهزكري   - ٣ ا ىلعةيرصق  د قفرملا نم٢و١نيترقفلا بجو مب ةمزاللا تامولعمل   لا 
اولا تامولعملا ىلإ ةيسيئر ةروصب دنتسيو،ملوهكتسا ةيقافتا نم ةيئيبلا ةحصلا ريياعم ضارعتسا نم ةد ر 
لينيفلا يئانثب ةصاخلا دراولاموربلا ددعتم  هاندأة   :  

تم لينيفلاةيئانث داوملا :١٥٢ (EHC)يئيبلا ةحصلا رايعم    • يلودلا جمان ربلا. موربلا ةددع 
ةمظنم  .ةيلودلا لمعلا ةمظنم .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا ةيئايميكلا ةمالسلل
 :ينورتكلإلاناونعلا اذه ىلع رفاوتم وهو  .١٩٩٤ فينج. ةيملاعلا ةحصلا

http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc.152.htm.  
 ٣ةر قفلا يف اهيلإ راشملا ةيفاضإلا تامولعملل ردصمك ةيئيبلاةحصلا رايعم ضارعتسا موقيو   - ٤
هذه نأشب ملوهكتسا ةيقافتا نملاد قفرملا نم تباث يوضع ثولمك ةحشرملا ةداملا   >  
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  ةيئايميكلا ةداملا ةيوه ديدحت  - ١
ليجستلا مقروءامسألا  ١-١    

ةرئاد يف ةداملا مسا 
  :ةيئايميكلا تاصلختسملا

Hexabromo-1,1’ –biphenyl  

  Hexabromobiphenyl  :تارصتخم/تافدارم
Biphenyl, hexabromo-HBB  
HBB 

يراجتلامسالا  :  Fire Master 

ةر ئاد يف ليجستلا مقر
  :ةيئايميكلا تاصلختسملا

36355-01-8 

  ةبيكرتلا  ٢-١
  :يئايميكلا بيكرتلا

 
  )/http://chemfinder.bridgesoft.com:ةيبيكرتلا ةغيصلا ردصم(
  C12H4Br6  :ةيئايميكلا ةلداعملا
  627.58  :يئيزجلا نزولا

  تابثلا  - ٢
لينيفلا ةيئانث داوملانأ ةيئيبلا ةحصلا ريياعم ضارعتسا جتنتسا   - ٥ موربلاةددعتم  ةرقتسم داوم يه ة   
ةيئيبلا يفةتباثو لينيفلا ةيئانث داوملا للحتنأو .   موربلاةددعتم  ئايحأ ريغ ةيئايميك تالعافتبة   ةتحبةي  
مسقلا رظنأ ،ةيئايميكلا ةيئوضلاتالعافتلا ءانثتساب( هاندأ     .ةلمتحم ريغ ربتعت) ٤ 
لينيفلا ةيئانث داوملانأ رك ُذ  - ٦ موربلاةددعتم  دق ة  اغلب ُأ  ةيلقحلا فورظلا يفابث ليلحتنأو.     
نم ةذوخأملاتانيعلا ينيفلا يئانث عينصتل قباس عقوم نم ةبرتلا  موربلا ددعتم ل   ةدعب هليلحت دعبتبثأ د ق 

قلطت اتاونس  داومأ ةيضرع ًا  ىلع لمتشت تلاز ال  لينيفلا ةيئانث داوم  موربلاةددعتم  كلذ عمو . ة 
ألا جيزملا نم رصانعلا نيوكتفلتخا ثودح ىلإ ريشي امم موربلا ددعتم لينيفلا يئانثل يلص  يئزج للحت   
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، هرهظأ  امل ًاقبطو. ةبرتلا تانيع يف موربلا ددعتم لينيفلا يئانث تافلخمل ةيئيبلا ةحصلا ريياعم ضارعتسا
ددعتم لينيفلا يئانث جاتنإ نم ءاهتنالا دعب تاونس ثالثتدتماةرتف لالخ ةيلاتلا ثحبلا تايلمع ن إف   

ددعتم لينيفلا يئانث تايوتسم يفلاب اذضافخنا يأ رهظت مل موربلا  بساورلا يف موربلا   نم ةذوخأملا   
را  موربلاةددعتملينيفلا تايئانث جئاز م نأ ةيربتخمتاصوحف  نم ودبيو. ألا ةلوقعم ةمواقمب مستت    

  .يموثرجلا للحتلل

  يئايحألا مكارتلا  - ٣
لينيفلا ةيئانث داوملانأ ىلإ ةيئيبلا ةحصلا ريياعم ضارعتسا ريشي   - ٧ موربلاةددعتم  نوهدلل ةبحم    
كلتجاتنتسالا اذه معدتو. ءاذغلا ةلسلس يف ًايئايحأ زكرتت نأ نكميو تاسارد ا    رهظأ يتلا جئاتنلا  
كرت تلظ ًالثمف.ةيربلا ةايحلا موربلاةددعتم لينيفلا يئانث تازي  ؤرلا تاذ ةونملا كامسأ يف  ةنيمسلا س و 
)Pimephales promelas(  ر ددعتم لينيفلا يئانث تايوتسم يف مكحتلا متيف صافقأ لخاد ةدوجوملا  
ودلا ىلعهيف موربلا كلت داسجأ يف تاثولملا هذه تزكرتو ،رتل/مارغوركيم ٠،١نم لقأ دنع ما    
نم رثكأب كامسألا ةداملا هذهلاهضرعتنم نيعوبسأ لالخ فعض فالآ ةرشع    .  
  6.39-7   :(LogKow)ءاملا /لوناتكألا قيرفت لماعم
  )كامسألا يف (١٠٠٠٠<   :يئايحألا زيكرتلا لماع

ةئيبلا يفىدملا ليوط لاقتنالا يلع ةردقلا  - ٤    
تامولعم رفاوتت الو ) لاكسب وليك ٦،٩ ×١٠(لينيفلا يئانث موربلا يسادس راخب طغض غلبي   - ٨
مورب يسادسل ةسيقملا ةايحلا فصننع ىلإ ةيئيبلا ةحصلا ريياعم ضارعتسا ريشيو . ءاوهلا يف لينيفلا يئانث  

دق و hexabromobiphenyl-'5,5,'4,4,'2,2غلابلا لينيفلا يئانث موربلا يسادسل يئوضلا لعافتلا طاشن نأ 
نكلو.ًايبسن عفترم هنأ دجو متي مل  ةيئوضلا تالعافتلا قاطن وأ تالدعم ديدحت ىرخأ ةيحان نم    
تابث عافترا ىلإ ةليلقلا ةيناديملا تاظحالملا ريشتو .ةلصفم ةروصب ةيئيبلا يف موربلا ددعتم لينيفلا يئانثل  

موربلاةددعتملينيفلا تايئانث  ألاة  زجلاروهدتلا وأ ةيلص  ةمورب لقألا ةيئوضلا جتاونلل ثدحي يذلا يئ ي 
لينيفلا تايئانثل ىدملا ليوط لاقتنالا نأ ىلإ ةيئيبلا ةحصلا ريياعم ضارعتسا صلخيو . ًابلاغ ةيمس رثكألاو
موربلاةددعتم   (PBBs) متي مل يوجلا فالغلا يف لوجع تانيع يف تابكرملا هذه دوجو نأ ريغ ،هتابثإ   
عساولايفارغجلاعيزوتلا ىلإ ريشت يلامشلا بطقلا يف رح بلا  .  

  ةراضلا تاريثأتلا  - ٥
لينيفلا تايئانث تاريثأت نع ةليلق تانايب الإرفاوتت  ال  - ٩ موربلاةددعتم  ىلع   يف ةدوجوملا تانئاكلا   
موربلاةددعتملينيفلا تايئانث تاريثأت نع تامولعم رفاوتت الو . ةئيبلا   (PBBs) ةيجولوكيإلامظنلا ىلع  .  

موربلاةددعتملينيفلا تايئانث نأ ىلإ ةيئيبلا ةحصلا ريياعم ضارعتسا صلخيو   - ١٠   (PBBs)  داوم يه
تاناويحلا يف تاناطرسو ةنمزم ةيمس تاريثأت جتنت ا،ةيحلا تانئاكلا يف ةياغلل تابثلا ةديدش  أو ىلعو .  
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دنع ثدحي ناطرسلانإفةضفخنم ةداحلا ةيمسلا نأ نم مغرلا  اهردق ةعرج   نزو نم غك /غم٠،٥ 
نم ددع ظحول دق و ًايموي مسجلا نزو نم غك/غم٠،١٥هردق ظوحلم ريغ ريثأتو ًايموي مسجلا 

غم١ىلإ ًابيرقت لصت يتلا تاعرجلا دنع براجتلا تاناويح يف ةنمزملا ةيمسلا تاريثأتلا  نزو نم غك / 
موربلا يسادس ناطرسلا ثوحبل ةيل ودلا ةلاكولا تفنص دقو. دمألا ليوط ضرعت دعب ًايموي مسجلا
  ).IARC group 2B( رشبلل ةلمتحم ةنطرسم ةدامك لينيفلا يئانث

  قلقلل ةيعادلا بابسألا نايب  - ٦
هجوأ نايب ىلع لمتش يفةيقافتالا يف فارطألا ءاضعألا ه لودو يبوروألا داحتالا حرتقم امأو  - ١١

  :ةيلاتلا قلقلا
ةئيبلا يف ةياغللةتباث ةداموه لينيفلا يئانث مورب لا يسادس نإ" ةريبك تالامتحا ىلع يوطنتو،    

يئايحألامخضتلاىلع ةردق اهل نأ ضرتفملا نم نأ كلذ ىلإ فاضي يئايحألا مكارتلل    .
نكمي ،ةيئيبلا تانيعلا نم ةذوخأملا جئاتن لاىلإ ًادانتساو ةيئايميكلاو ةيداملا اهصاوخ ببسبو 

نع ًاديعب ،ًاوج ةليوط تافاسم ربع لقتني نأ نكمي  لينيفلا يئانث موربلا يسادس نأ ضارتفا
اهرابتعإ نكميو ،ناسنإلل ةلمتحم ةنطرسم ةدام وه لينيفلا يئانث موربلا يسادسو. هرداصم  

  .ةيقردلا ددغلا ماظنل لالتخإ ثادحإ ىلع ةرداق ةدامك
لينيفلا تايئانث مادختساو جاتنإفقوت دقل و موربلاةددعتم  ةريخألا دوقعلا لالخ   نمزلا نم  
ال لينيفلا يئانث موربلا يسادس نوكي نأ لمتحملا نمهنإف كلذ عمو ،ةمدقتملا نادلبلا ىدل لازي   
ثدحت يتلاتاثاعبنالانأ كلذ ىلإ فاضي . ةيمانلا نادلبلا ضعب ىدل مدختسيو جتني ءانثأ    
قاطنلا عساولا مادختسالانم ةئيبلا ىلإ لخدت داوملا هذه مادختس  اوأ عينصت  ةطبثملا تاجتنملل 
لينيفلا تايئانث نم هب سأب ال ردق كانهو .لاعتشإلل موربلاةددعتم  ةجتنملا  فوس  لخدت  ىلإ    

بسب ًالجأ وأ ًالجاعنإلمتحي ام ىلع ةئيبلا  تانوكملا كلت تابث عافتراب  كلذ ىلإ فاضي .   
لكشت دق ةيئايميكلا داوملا هذه ضعب نأ موربلاةددعتمنيرتبلا ةيئانث تانارو ف  ةيمس  ءانثأ    

  .قارتحالا تايلمع
هببسي يذلا ثولتلا ضيفختب اهدحو موقت نأ نادلبلا نم ةعومجم وأ دحاو دلبل نكمي الو  
 ،ةيرورض ربتعت ةيميلقإ تاءارجإ ذاختا يف لعفلاب ريكفتلا مت كلذل. لينيفلا يئانث موربلا يسادس

ةيوضعلا تاثولملا لوكوتور ببجومب ًالماك ًارظح ًاروظحم لينيفلا يئانث موربلا يسادس حبصأو 
ا ًاوج دودحلل رباعلا ىدملا ليوط ثولتلاةيقافتالعباتلا ةتباثلا  . ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاب قلعتمل 

ةجيتنك اهلكشي يتلا رطاخملاو لينيفلا يئانث موربلا يسادسل ةراضلا صئاصخلا ىلإ رظنلابو  
رارمتسا لامتحال تحبصأ همادختساو هجاتنإ  نم صلختل اهل ًارربم دجت ةيملاعل  اتاءارجإلا 
  "ثولتلا اذه

___________  


