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ةعباتلا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ضارعتسا ةنجل 

  ملوهكتسا ةيقافتال
لوألاعامتجالا    

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

تاقفرملا يف اهلاخدإ حرتقملا ةيئايميكلا داوملا يف رظنلا 
 لينيفلا يئانث موربلا يسامخ :ةيقافتالل ميجو ءابو فلأ

 **لينيفلا يئانث موربلا يسامخريتا نأشب حارتقا 

  ةنامألا ةركذم

) ايناملأ(تدنرأ رينر ديسلا هبلط ام بسحب ،ةنامألا هتدعأ ًازجوم ةركذملا هذه قفرم مدقي   - ١
ريتاجاردإ نأشب جيورنلا ةموكح نم مدقملا حارتقالل ،ةنجللا سيئر يف لينيفلا يئانث موربلا يسامخ    
ةداملا نم ١ةرقفلل ًاقفو ةت باثلا ةيوضعلا تاثولملل ملوهكتسا ةيقافتال فلأ قفرملا دريو . ةيقافتالا ن م٨ 
  .UNEP/POPS/POPRC.1/INF/5ةقيثو لا يف لماكلاب مدقملا حارتقالا صن
  ةنجللا هذختت نأ نكمي يذلا ءارجإلا

  :يف ةنجللا بغرت دق  - ٢
  ؛UNEP/POPS/POPRC.1/INF/5ةقيثولا يفو ةقيثولا هذه يف ةمدقملا تامولعملا يف رظنلا   )أ(  

                                                           
*  UNEP/POPS/POPRC.1/1.  

 .٨ةدام ،ملوهكتسا ةيقافتا   **
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لاد قفرملاو ٨ةداملا تاطارتشاب يفي حارتقالا نأب ةعنتقم تناك نإ اميف تبلا   )ب(    
  ؛ةيقافتالل

ةرقفلا يف اهيلإ راشملا تاطارتشالاب يفي حارتقالا نأ تررق اذإ ام ةلاح يف ،مايقلا   )ج(  
ةداملا نم ٦ةرقفلل ًاقفو رطاخم نايب عورشم دادعإل لمع ةطخ عضوب ،ًافنآ ) ب(ةيعرفلا  قافتالاو ٨   ،

تامولعملا اهر ابتعا يف ذخأت نأ ،هذه لمعلا ةطخل اهعضو ىدل ،ةنجللا بغرت دقو. ةطخلا هذه ىلع
  .UNEP/POPS/POPRC.1/INF/11ةقيثولا يف ةمدقملا 
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  قفرملا

ملوهكتسا ةيقافتال فلأ قفرملا يف لينيفلا يئانث موربلا يسامخ ريتا جاردإب حارتقا 
  ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملل

  ةمدقم

نم ًانوكم ةجوزلل ا ديدش ًالئاس ًاجيزم لينيفلا يئانث موربلا يسامخريتا نم يراجتلا جتنملا ربتعي   - ١
موربلا يعابسو لينيفلا يئانث موربلا يسادس تابكرمو لينيفلا يئانث موربلا يسامخ ريتا و يعابرو يثالث
 نـم لــينيفلا يئاـنث مورـبلا يساـمخريت ال ةيـسيئرلا تانوكملا لـثمتتو. لـينيفلا يئاـنث

2,2’,4,4’–tetrabromodiphenyl ether (BDE-47)5,’4,4,’2,2 و–pentabromodiphenyl ether (BDE-99). 
نارملب نئادلو نا ثيريلوبلا يواغر نم لك يف ىلوألا ةجردلاب لينيفلا يئانث موربلا يسامخريتا  مدختسيو
ملاوةئساجلانا ثيريلوبلا داز دقو . ثاثألاو ديجنتلا ةعانص يف هرودب ناثيريلوبلا اذه مظعم مدختسيو. ةنر 

ثيحب ريخألا دقعلا يف فعضلا نم رثكأب لينيفلا يئانث موربلا يسا مخريتا ىلع يملاعلا قوسلا بلط 
ًايونس مغك٦١٠×٨،٥لثمي حبصأ   ٥١٠×٢،١وحنب ابوروأ يف همادختسا صقانت ،تقولا سفن يفو .  

  .ًايونس مغك
ةيض وفملا تمدق دقو. بهلل طبثملا اذه مادختسا فقوب ابوروأ لامش نادلب عيمج تمزتلا  - ٢

داوم وأ تاجتنم وأ لينيفلا يئانث موربلا يسامخ ريتا حرط وأ مادختسا ر ظحب ًاحارتقالعفلاب ةيبوروألا 
يئانث موربلا يسامخ ريتا مادختسال ةليدبلا تاينقتلاو ةيئايميكلا داوملا رفاوتت و. قاوسألا يف هب ةجلاعم
  .هتامادختسا مظعمل ةبسنلاب لينيفلا
طقفيلاحلا فلملا زكري  - ٣ طملا تامولعملا ىلع  ةيقافتال لاد قفرملا نم ٢ و١نيتداملا بجومب ةبول    
  :ةيلاتلا ضارعتسالا ريراقت نم ةاقتسم تامولعم ىلإ ىلوألا ةجردلاب دنتسيو ،ملوهكتسا

ةمالسلل يلودلا جمانربلا . ةموربملا لينيفلا يئانث تاجتنم: ١٦٢ةيئيبلا ةحصلا رايعم  •
. ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم. ةيلودلا لمعلا ةمظنم. ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب. ةيئايميكلا

 ).http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc162.htmعقوملا ىلع ةحاتم  (١٩٩٤فينج 

يئانث موربلا يسامخ ريتا (موربلا يسامخ تاقتشم ،لينيفلا يئانث نأشب رطاخملا مييقت ريرقت  •
بآ خرؤملا يئاهنلا ريرقتلا)لينيفلا ، ضوفملا. ٢٠٠٠سطسغأ /،   .٢٠٠٠ةيبوروألا ةي

مورب ىلع ةيوتحملا بهللاتاطبثم • ةلاكولا )C.A. de Witفلؤملا  (٥٠٦٥ريرقتلا .    ،
 ،   .6-5065-620-91يلودلا فينصتلا مقر . ٢٠٠٠ملوهكتسا ،ةئيبلا ةيامحل ةيديوسلا

ةيفاضإلا تامولعملا نم ةحفص ٥٠نم ةقيثوو يه ةبهسملا تاضارعتسالا كلت لمعت امك   - ٤  
عجرم١٠٠نم رثكأب ةدوزم (حارتقالا ةبحاص ةهجلا ن م ةمدقم راشملا ةيفاضإلا تامولعملل ردصمك )  
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ةتباثلا ةيوضعلا ةثولملا ةيئايميكلا ةداملا هذه نأشب ملوهكتسا ةيقافتال لاد قفرملا نم ٣ةرقفلا يف اهيلإ   
  .قفرملا يف جامدإلل ةحشرملا

  ةيئايميكلا ةداملا ةيوه ديدحت  - ١

  لجسلا ماقرأو ءامسألا  ١-١
ةرئاد يف ةداملا مسا 

  :ةيئايميكلا تاصلختسملا
 ٩٩ -لينيفلا يئانث موربلا نم جيزم نعةرابع يراجتلا جتنملا 

(2,2’,4,4’,5–pentabromodiphenyl ether)بلاو يئا ـنث مورـ 
 (tetrabromodiphenyl ether–’4,4,’2,2) ٤٧-لينيفلا

  ,Pentabromodiphenyl ether (PeBDPE and PentaBDPE)  :تاراصتخالا/تافدارتملا
Benzene, 1,1’-oxybis-, pentabromo derivative, 
Pentabromophenoxybenzene,  
Pentabromobi(s)phenyl ether; biphenyl ether, pentabromo 
derivative = PeBBE, Pentabromobi(s)phenyl oxide = PeBBO, 
Pentabromodiphenyl oxide = PeBDPO = PentaBDPO 

 ,Bromkal 70, Bromkal 70 DE, Bromkal 70 5DE, Bromkal G1  :ةيراجتلا ءامسألا
Great Lakes DE 71, Great Lakes DE-60 F (85% PeBDE), FR 
1205/1215, Pentabromprop, Saytex 115, Tardex 50 

ةرئاد لجس مقر 
  :ةيئايميكلا تاصلختسملا

ةرئ اد ىدل مقر هل سيلو جيزم نع ةرابع يراجتلا جتنملا
، . ةيئايميكلا تاصلختسملا ةرئادلا ىدل ماقرأ اهل هتانوكم ىدارفو

ضعب مدختسي  .BDE-99, 32534-81-9; BDE-47, 40088-47-9ًالثم   
صلختسملا ةل. ةيراجتلا جئازملا  تا ـةعباتلا تامدخلا ةرئاد مقر
 .٩٩ –لينيفلا يئانث موربلل ةبـسنلاب ةيئايميكلا

  لكيهلا  ٢-١

 
جلاةلداعملا   C12H5Br5O  :ةيئيز 

  ٥٦٤،٧  :يئيزجلانزولا 
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  تابثلا  - ٢
ةطشنم ةأمح ىلع يداصت قالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم هترجأ يرايعم رابتخال ًاقفو  - ٥
نع غالبإلامتي ملو . ةلوهسب يئايحألا للحتلل ًالباق ربتعي ال لينيفلا يئانث موربلا يسامخريتا ن إف ،ءاوهلاب  

يئايحأ اللا هللحت نعةيبيرجتتاسارد يأ  عزن نع رفسي يذلا يئوضلا للحتلا ضعب ثدحي دقو .   
يئايحألا للحتلا نع غالبإلامتي ملو . يئايحأ اللا للحتلل ًالمتحم ًاراسم نوكي دقو ةموربلل يضيفخت  

،رجت تاسارد يف ةبرتلاو هايملاو تابسرتلا يف لينيفلا يئانث موربلا يسامخريتا يف يئايحأ اللاو  هنأ ريغ  ةيبي
لينيفلا يئانث موربلا٩٩ -لينيفلا يئانث موربلا نأشب يفصنلا رمعلا ريدقت مت هنأب ٤٧ -  موي ٦٠٠   
ًاموي ١٥٠و) ةيئاوه تابسرت(   .نيسناجتملا نيعونلا نم لكل) ةبرتلاو هايملا( 

  يئايحألا مكارتلا  - ٣
ئفاكم متيراغول نم ميق هل هتانوكم عيمجو لينيفلا يئانث موربلا يسامخ ريتا نم يراجتلا جتنملا   - ٦
لينيفلا يئانث موربلا يسامخ ريتا نم يراجتلا جتنملا تانوكم عيمجو . ٥نم ربكأ ءاملا /لوناتكوالا قيرفت

براكلا  يفًايئايحأزكرتت   )Cyprinus carpio .(يراجتلا جتنملل يئايحألا زكرتلا لماعم ريدقت مت دقو 
باعيتسامتيو. ٢٧٤٠٠ءاهز هنأب طوبشلا كامسأ يف لينيفلا يئانث موربلا يسامخ نم  يئانث موربلا    

وأ ةلثامم تايوتسمبو  )Esox lucius (يكاركلا كامسأ يف ةءافكب ٤٧ –لينيفلا يئانث موربلاو ٩٩ –لينيفلا
يئايحألا مكارتلا تال امتحا نأ نيبت دقو. رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرم نم ريثكلا نم ىلعأ
لينيفلا يئانث موربلاو٤٧ -لينيفلا يئانث موربلا نم لكل قرزألا رحبلا حلب يف ٩٩ -   )Mytilus edulis (
ةدحاوةجردب ىلعأ لينيفلا يئانث تابكرم نم ديدعلل يئايحألا زكرتلا تالامتحا نم مجحلا ثيح نم    
رولكلاددعتم يئانث موربلا نم لك ناذرجلاو نارئفلا بعوتستو.   -لينيفلايئانث موربلاو  ٤٧ -لينيفلا 

  .ءطبب اهزربتتو لينيفلا يئانث موربلا يسامخريتا نم ةيراجتلا تاجتنملاو  ٩٩
ةيئاذغلا تايوتسملا يف ةيسيئرلا لينيفلا يئانث موربلا يسامخ ريتا تاسناجتم تاز ُكرت دادزت  - ٧
ميخضتلا تالامتحا ىلعأ لينيفلا يئانث موربلا يسامخريتا و يعابرريتا تابكرم يدبتو . ةبقاعتملا  
نع غالبإلامت دقو . اهتسارد ترج يتلا موربلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرم عيمج نع يئايحألا  

تايوتسملا تاذ ةيحلا تانئاكلا يف لينيفلا يئانث موربلا يسامخ ريتا تاسناجتم نم ةديازتم تايوتسم 
  .ملاعلا ءاحنأ ةفاك يف ةعفترملا ةيئاذغلا

  ىدملا ديعبلا يئيبلا لاقتنالا تالامتحا  - ٤
ريتاتانوكم  - ٨ ًادج ضفخنم رياطتم عباط اهل يراجتلا لينيفلا يئانث موربلا يسامخ  راخب طغض  ( 

ىلإ ٨- ١٠×٩،٦نيب حوارتي  ًادج ةضفخنم ءاملا يف نابوذلل ةيلباقلاو )لاكساب ٥-١٠×٤،٧   ٢ نيب( 
ليلقلا ىوس رييطتب مايقلا نكمي  ال هنأ ىلإ يرنه نوناقل ةيريدقتلا تباوثلا ريشتو ).رتل/مارغوركيم ١٣و

ةيئام ليلاحم نم ا  ةيلباقلاو راخبلا طغض نم لك صقانتيو . أش اهل تايمكب ةموربملا تانوكملا نم
تاريدقتل ًاقفوو. ةموربلا ةدايز عم ءاملا يف نابوذلل نيب ةقالعلا ةجذمن نم ةذوخأملا يوجلا يفصنلا رمعلا   
يوجلا فالغلا يف ىدملا ديعب لاقتنالا ىلع ةردق لينيفلا يئانث موربلا يسامخ ريت ال نإف ،طاشنلاو لكيهلا
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لينيفلا يئانث موربلا ىلإ ةبسنلاب ًاموي٢٠ – ١٠( لينيفلا يئانث موربلا ىلإ ةبسنلاب ًاموي١١ و٩٩ -   - 
لينيفلا يئانث موربلانم لك ىلع رثع دقو). ٤٧ لينيفلا يئانث موربلاو٤٧ -  ةقطنملا ءاوه يف ٩٩ -   

  .ديوسلاو ادنك يف ةيبطقلا
،  ال  - ٩ نم ديازتم ثولت دوجو حوضوب نيبت ا الإةردان ةيئانلا قطانملا نم ةاقتسملا تانايبلا لازت أ 

يف ناتيحلا يف نييسيئرلا نيسناجتملا نم تازكرت نع غالبإلامت دقو . لينيفلا يئانث موربلا يسامخريتا   
ىلإ ٦٦ءاهز قاطن  موربلا ددعتملينيفلا يئانث(نهد مارغ /مارغونان ٨٦٤  ىلإ ٢٤و) ٤٧ -   ١٦٩ 

موربلا ددعتم لينيفلا يئانث(مارغ /مارغونان  - ٩٩.(  
  ةسكاعملا راثآلا  - ٥

رجلا ىلع انيبت  - ١٠  علطضملا تاساردلا رثأتي يذلا يسيئرلا فدهتسملا وضعلا وه دبكلا نأ نا ذ 
ةرمدم ًاراثآ ةيحلا تانئاكلا ىلع تيرجأ يتلا تاساردلا تدجو دقو .لينيفلا يئانث موربلا يسامخريتا ب  
نارئفلا يف ممستلا نم ة عانم راثآ دوجو نع غلبأ دقو. نارئفلا راغص يف ةرهاظ ةيكولسو باصعألل

نومرهل ةداضم لينيفلا يئانث موربلا يسامخ ريتا تاسناجتم نم ديدعلا نأ ودبيو  .ناذرجلا يف سيلو
  .نيجورتسالا

موربلا ددعتملينيفلا يئانث نأ نيبت  - ١١ يبوكلل ةيمسلا ديدش٤٧ –   رابتخالا يف   Acartia tonsaدو ب 
ىندأ تايوتسم ىلع يقريلا ءوشنلا يف تابارطضا ببسو ةعاس٤٨ةدمل يرايعملا  لاعفلا زيكرتلا غلبيو.    

ةئاملا يف٥٠ةبسنب  مخ ةدمل ةسارد يف    .رتل/مارغوركيم  ١٣مايأ ةس  
  لاغشنالا يعاودنع نايب   - ٦

  :يلاتلا لغاوشلا نايب ىلع جيورنلا ةموكح حارتقا ىوتحي  – ١٢
يئايحأ اللا للحتلا مواقي لينيفلا يئانث موربلا يسامخ ريتا ن إف ،ةحاتملا تانايبلل ًاقفو"
ىلع ةريبك ةردق بكرملا اذه يدلو . ةليوط تاقوأل ةئيبلا يف ًاتباث لظي مث نمو يئايحألاو
يئايحألا همخضت نع ةيدصر دهاوش كلذ ىلإةفاضإلابكانهو ،ي ئايحألا مكارتلا نمو .  

ةيداملا هصاوخ ببسب ،لينيفلا يئانث موربلا يسامخ ريتا ةعاطتساب نأ ضرتفي نأ نكمملا 
غلابلايفصنلا هرمعوةيئايميكلاو  يف ةليوط تافاسمل لقتني نأ ،يوجلا فالغلا يف لوطلا    

يسامخ ريت  الةيجولوكيإلاةيمسلاو ةيمسلا صاوخلا نأش ب ةنيتم تانايب ةدعاق كانهو. ءاوهلا
يف ةسكاعم ةيئوشن ًاراثآ ،رومأ ةلمج نم ،ببسي ،هتاضيأتم وأ ،هنأ نيبت لينيفلا يئانث موربلا 
يف للخو ،ةماس هبش تاريثأتو ،ومنلا يف تابارطضاو ،دبكلا ىلع تاريثأتو ،لسنلا 

  .هتسارد فدهتسملا يوضعلا نئاكلل ًاعبت ،تانومرهلا
تانايب ةطساوب لينيفلا يئانث موربلا يسامخ ريت ال ةراضلا صاوخلاب ةقلعتملا تانايبلا هذه ززعتتو
نم حوضوب ءاوهلاو ةيحلا تانئاكلا ثولت ةيئانلا قطانملا نم ةحاتملا تانايبلا نيب  تذإ. ةئيبلا نم
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ةدايز نع ةيئا ن قطانم نم ةليلق تاظحالم ترفاوت امك. لينيفلا يئانث موربلا يسامخريتا 
ثولتلا يفةتقؤم دوجوداعبتسا نكمي ال هنأ ىلع ديكأتلا نم دبالو.   تاناويحلا يف ةيئايحأ راثآ    
  .ةماع ةفصب رشبلا يف نبللاو مدلا يف يدوعص هاجتا ًاضيأ ظحول دقو. ةيئانلا قطانملا يف ةييدثلا

يف ىتش داوم يف ب هلل طبثمك عساو قاطن ىلع لينيفلا يئانث موربلا يسامخريتا مدختسيو 
ثاعبنا يتأيو . ناثيريلوبلا تامادختسابلاوحألا مظعم يف قلعتي اميف كلذو ،ملاعلا ءاحنأ ةفاك 

يسامخ ريتا ةردق لمعتو  .راشتنالا رداصم نم ىلوألا ةجردلاب لينيفلا يئانث موربلا يسامخريتا 
لاجم عيسوت ةدايز ىلع ه رداصم نع ًاديعب يوجلا فالغلا يف كرحتلا ىلع لينيفلا يئانث موربلا
ببستي يذلا ثولتلا نم دحي نأ ،نادلبلا نم ةعوم . هب ثولتلا  الو ،هدرفمب دلبل نكمي الو

ىلإ ةجاح كانه ن إف كلذلو. هقالطإو همادختساو لينيفلا يئانث موربلا يسامخريتا  جاتنإهيف 
ثولتلا اذه ىلع ءاضقلل ةيملاعوةيميلقإ تاءارجإذاختا   ".  

___________  


