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 التابعة جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة

   بشأن امللوثات العضوية الثابتةاستكهوملتفاقية ال
  لثالثااالجتماع 

 ٢٠٠٧ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٣ - ١٩، جنيف

 عن أعمال اجتماعها الثالثجلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتةتقرير 

  إضافة

   مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجارياإلثري تقييم إدارة املخاطر بشأن

  إدارة املخاطرتقرير، ضوية الثابتة، يف اجتماعها الثالث جلنة استعراض امللوثات العاعتمدت 
 إىل املشروع الوارد يف الوثيقة  استناداً مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجارياإلثريبشأن 

UNEP/POPS/POPRC.3/9. مل يتم حترير النص و .ويرد أدناه نص تقييم إدارة املخاطر بصيغته املعدلة
  .بصفة رمسية
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   مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاريإثري

  ملخاطرتقييم إدارة ا

  الثابتة نة استعراض امللوثات العضويةجله تدتمعا
  يف اجتماعها الثالث

  ٢٠٠٧ نوفمرب/تشرين الثاين
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  موجز تنفيذي

وبصفة رئيسية خليط من مواد مثبطة للَّهب مربومة  وه) C-PentaBDE(ثري مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري اإل
ومثبطات ). TetraBDE( رباعي الربوم ثنائي الفينيل اإلثريو PentaBDE مخاسي الربوم ثنائي الفينيل اإلثريااليزومريين 

 اإلثريويستخدم . اشتعال املواد العضويةتكبح أو تثبط  اليت املربومة هي جمموعة من املواد العضوية املربومةاللهب 
 املرنة يوريثانمخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري أو كان يستخدم بصفة حصرية تقريباً يف صنع رغاوي البويل 

 غري الرغوي املستعمل يوريثانصنع البويل يف ويف التغليف و املركباتالتنجيد يف املنازل و مواد األثاث ولالستعمال يف
وتستخدم هذه املواد أيضاً إىل حد ما يف تطبيقات متخصصة يف املنسوجات . يف علب التغليف واملعدات اإللكترونية

 مخاسي اإلثريرباعي الربوم ثنائي الفينيل و اإلثري الكيميائية والفيزيائية ملاديت اخلواصوقد أدت . ةصناعالقطاع يف و
وهلذه .  البشر وتوجد دالئل على سميتهمابني أفرادالربوم ثنائي الفينيل إىل انتشارمها على نطاق واسع يف البيئة و

  . يف كثري من مناطق العاملاً مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري قلقاإلثري  مكوناتسببتاألسباب، 

ينطبق هذا مثالً على املعدات و. لبعض فئات املنتجات توجد معايري وطنية ودولية للسالمة من احلرائقوبالنسبة 
وحتدد هذه .  والستائر واألجهزة اإللكترونية املرتلية والكوابل الكهربائيةمواد التنجيدالكهربائية والتغليف الصناعي و

وحىت .  اللهب اليت يتعين استعماهلانوع مثبطاتلكنها ال حتدد املعايري اخلصائص املطلوبة فيما يتعلق بتثبيط اللهب و
ثبطات مبوقد أصبح مألوفاً اليوم االستعاضة عن هذه املواد إما .  أكثر املثبطات كفاءةاملربومةاآلن، تعترب مثبطات اللهب 

  .تخدام مثبطات اللهباسيف الستمرار لهلب خالية من الربوم أو بتغيري تصميم املنتج حبيث ال تكون هناك حاجة 

خواص مسية  املكوناتوهلذه .  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل يف البيئةاإلثري  مكوناتتكتشف مستويات عالية منو
. القادمةألجيال للذلك فهي متثل خطراً حمتمالً بالنسبة .  ثابتة وقابلة للتراكم اإلحيائيوادشديدة كما اتضح أا م

حتليل املخاطر والسياسات، (وبني أفراد البشر زيادة ملموسة يف احلياة الربية ادة هذه امل تركيزات ازدادت كذلك
 مخاسي اإلثريطوعاً أو قانوناً، من عمليات ختلص تدرجيي، أدت هذه النتائج إىل يف عدة مناطق من العامل  و)٢٠٠٠

 ينبغي النظر يف اختاذ إجراءات عاملية ونظراً ألن هذه املشكلة هي مشكلة عاملية عابرة للحدود،. الربوم ثنائي الفينيل
  .  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجارياإلثريللتخلص التدرجيي من 

كخليط جتاري، وإن الفينيل  مخاسي الربوم ثنائي اإلثريأا سوف تواجه مشاكل فيما يتعلق بتنظيم ب عدة بلدان أبلغت
أو ، ٩٩- بروم ثنائي الفينيلثري اإلو ٤٧- بروم ثنائي الفينيلثري اإل، مثل املكونات الرئيسية املتجانساتإدراج فرادى 

 ،)مع حتديد مواد معينة يف كل نوع( الربوم ثنائي الفينيل مخاسياإلثري  و أنواع من اإلثري رباعي الربوم ثنائي الفينيل
 ثنائي الفينيل، وسوف  مخاسي الربوماإلثري يكون متماشياً مع التشريعات الوطنية القائمة املتصلة مبتجانسات سوف

أنه ينبغي النظر أيضاً يف طُرح اقتراح مفاده و.  على الصعيد الوطينانبعاثاته وإنتاجه واستخدامهييسر رصد ومراقبة 
.  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجارياإلثري سداسي الربوم ثنائي الفينيل الذي يشكل نسبة صغرية يف خليط إثريإدراج 

 مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري، فسوف تكون اإلثريسداسي الربوم ثنائي الفينيل هو أحد مكونات  اإلثريمبا أن و
 تقييم اخليارات فيما يتعلق بإدارة مثاين الربوم ثنائي ىدل سداسي الربوم ثنائي الفينيل اإلثريهناك حاجة للنظر يف إدراج 

  .الفينيل
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  االستنتاج والتوصية

ه  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري، وبعد أن مت التوصل إىل استنتاج مفاده أناإلثريانات خماطر بعد تقييم موجز بيو
ملكوناا من خواص ملا  آثار ضارة كبرية على صحة البشر وعلى البيئة نظراً ملكونات هذا اخلليطيرجح أن تكون 

  .ارة املخاطر على النحو احملدد يف املرفق واو لالتفاقية مت إعداد هذا التقييم إلد،ونتيجة النتقاهلا البيئي بعيد املدى

  ثنائياإلثري- ′٤،٤،′٢،٢ ة مؤمتر األطراف بالنظر يف إدراج توصي اللجن، من االتفاقية٨ من املادة ٩ووفقاً للفقرة 
-BDE( وماإلثري ثنائي الفينيل مخاسي الرب-٥،′٤،٤،′٢،٢ و )BDE-47, CAS No. 40088-47-9(رباعي الربوم الفينيل 

99, CAS No. 32534-81-9( اإلثري ثنائي الفينيل مخاسي   املوجودة يف اإلثري رباعي الربوم ومخاسي الربوممواد وسائر
 ٩٩- بروم ثنائي الفينيلواإلثري  ٤٧-بروم ثنائي الفينيل، مع استخدام اإلثري يف املرفق ألف من االتفاقيةالربوم التجاري 

  . كمؤشرات ألغراض التنفيذ

  مقدمة  - ١

  اهلوية الكيميائية للمادة املقترحة  ١- ١

  معلومات أساسية

 استكهومل مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري لإلدراج يف املرفق ألف التفاقية اإلثري رشحت النرويج ٢٠٠٥يف عام 
  ).ملرفق واوا(النرويج مسؤولة عن صياغة تقييم إدارة املخاطر احلايل ارت صو. اًتبوصفه ملوثاً عضوياً ثاب

 تثبط أو تكبحمثبط هلب مربوم ميثل واحدة من جمموعة مواد عضوية مربومة هو  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل اإلثريو
 التنجيد يف ات ومواداألثاثاملستعمل يف وهو يستخدم أساساً يف صنع رغوة البويل يورثني املرنة . اشتعال املادة العضوية

 واملعدات لب التغليفعإىل حد أقل يف صنع البويل يورثني غري الرغوي املستخدم يف واملنازل واملركبات والتغليف 
كما تستخدم هذه املادة إىل حد ما أيضاً يف تطبيقات متخصصة يف جمال املنسوجات ويف . الكهربائية واإللكترونية

قلق يف كثري من أحناء العامل العلى  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري اإلثري يبعثو. استخدامات أخرى متنوعة
 مخاسي اإلثري و، رباعي الربوم ثنائي الفينيلاإلثريإيزومريات وهي  الرئيسية، ملكوناته الكيميائية والسمية اخلواصبسبب 

  .البشربني الربوم ثنائي الفينيل وانتشارها على نطاق واسع يف البيئة و

  اهلوية الكيميائية للمادة املقترحة

ومكوناا  ثنائي الفينيل احملتوي على الربوم اإلثري مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري إىل خالئط متجانسات إثرييشري 
 ٥، ′٤،٤، ′٢،٢و) BDE-47 CASNo.40088-47-9( رباعي الربوم ثنائي الفينيل اإلثري -  ′٤،٤، ′ ٢،٢: الرئيسية هي

حيث الوزن باملقارنة ، الذين هلما أعلى تركيز من )BDE-99 CAS No.32534-81-9( مخاسي الربوم ثنائي الفينيل اإلثري
من له شأن ات سداسية الربوم ثنائية الفينيل جزءاً اإلثري تشكل فصيلةوميكن أيضاً أن . مع املكونات األخرى للخليط

 يف ةالتجاري املستخدم مخاسي الربوم ثنائي الفينيل اإلثريحتتوي تركيبة و.  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجارياإلثري
  . ثنائي الفينيل سداسي الربوماإلثريمن  ٪١٢ -  ٤ علىأوروبا أمريكا الشمالية و
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 ثنائية الفينيل للمركباتهو نفس النظام املستخدم بالنسبة ) PBDE(متعددة الربوم ات ثنائية الفينيل اإلثريونظام ترقيم 
ثنائية  اتاإلثري"املصطلح العام  املختصر الذي يعبر عن واالسم ).PCBs) (Ballschmiter et al. 1993(متعددة الكلور 

 وأحياناً يستخدم االختصار املربومةات ثنائية الفينيل اإلثري من فصيلةيغطي مجيع املتجانسات  "متعددة الربومالفينيل 
BDE .  

  املرفق هاءالواردة يف علومات من املجلنة االستعراض استنتاجات   ٢-١

غرض تقييم ما إذا كان من احملتمل أن تؤّدي املادة ب إعداد موجز لبيانات املخاطر استكهومل هاء التفاقية يتطلب املرفق
. بالبيئة، حبيث يتعّين اختاذ إجراء عاملياإلنسان أو صحة ب ةضرار كبريأالكيميائية، نتيجة النتقاهلا البيئي بعيد املدى، إىل 

برنامج األمم  (٢٠٠٦ مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري وقبوله يف عام  خماطر اإليثيلاتوقد مت إعداد موجز بيان
  :وخلصت جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة إىل االستنتاجات التالية). ٢٠٠٦املتحدة للبيئة، 

ميكن اخللوص ومن مث . هو مزيج تركييب من أصل اصطناعي وال يوجد يف الطبيعة مخاسي الربوم ثنائي الفينيل اإلثري"
واالنتقال بعيد املدى .  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل يف البيئة حيدث نتيجة ألنشطة اصطناعيةاإلثريإىل أن وجود مكونات 

ويتحلل . هو املسؤول عن وجوده يف بعض املناطق مثل منطقة القطب الشمايل بعيداً عن مواقع إنتاجه وإطالقه يف البيئة
كلة آليات ويف الطيور ايي الفينيل ببطء يف البيئة وميكن أن يتراكم ويتضخم إحيائياً يف الثد مخاسي الربوم ثنائاإلثري

 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري واستخدامه إىل تقليل اإلثري التخلص التدرجيي من إنتاج يؤديو. لألمساك
 واللدائن يف املعدات اإللكترونية حتتوي يثانيوراستخدامه، غري أن الكثري من املواد املستخدمة، ومنها رغاوي البويل 

ارع وترية هذا اإلطالق يف اية عمر مثل هذه سوتت.  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل الذي يطلق ببطء يف البيئةإثريعلى 
الفينيل  مخاسي الربوم ثنائي اإلثريوعلى الرغم من أن مستويات . املواد وخباصة أثناء عمليات االستعادة وإعادة التدوير

يف دم البشر ولنب املرضعات، ويف أنواع بيئية أخرى، تنخفض يف أوروبا، فإا آخذة يف االزدياد يف أمريكا الشمالية 
  .ومنطقة القطب الشمايل

 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري، بالنظر إىل خواص إثريوبناء على املعلومات الواردة يف بيان املخاطر هذا، فإن 
غري البشرية، أن يتسبب  حيتمل، نتيجة انتقاله طويل املدى بالبيئة ومسيته األكيدة بالنسبة لطائفة من األنواع مكوناته،

  ".يف تأثريات ضارة بصحة البشر والبيئة األمر الذي يربر اختاذ إجراء عاملي بشأنه

  إجراءات الرقابة املتخذة على الصعيد الوطين أو اإلقليمي  ٣-١

 مخاسي الربوم ثنائي إثرين متقدمة النمو بعض اإلجراءات من أجل احلد من إنتاج واستخدام اختذت معظم البلدا
  .الفينيل

توجد ال و.  اجلديدةاألصناف مخاسي الربوم ثنائي الفينيل يف اإلثري فعال على استخدام يفرض حظر: أستراليا  •  
  . مربومة اليت حتتوي على مثّبطات هلباألصنافلواردات من ل يةتنظيمضوابط 

 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل يف األسواق واستخدامه اإلثري وضع ٢٠٠٤يحظَر ابتداًء من عام : االحتاد األورويب  •  
ومت التخلص من استخدامه يف ). EU-Directive 2003/11/EC( من حيث الكتلة ٪٠,١بتركيزات تزيد على 

 مبوجب تقييد استخدام املواد اخلطرة يف ٢٠٠٦يوليه / متوز١األجهزة الكهربائية واإللكترونية اعتباراً من 
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 من ٪٠,٢٥وتصنف املنتجات احملتوية على أكثر من . األجهزة الكهربائية واإللكترونية املتبع يف االحتاد األوريب
  .يتم التخلص منها مخاسي الربوم ثنائي الفينيل بوصفها نفايات خطرة عندما اإلثري

 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري اإلثريالصناعة بطريقة طوعية عن إنتاج  قطاع توقف: الواليات املتحدة  •  
وتشترط وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة . ، ويحظَر استخدامه يف بعض الواليات٢٠٠٥ابتداًء من عام 
 CFR 40 القاعدة نظرأ(ر آخبدء التصنيع من جديد ألي استخدام باستعراض املسألة قبل وقيامها إبالغ الوكالة 

Part 721.10000.(  

  .١٩٩٠ مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري بصورة طوعية يف عام اإلثريتوقّف استخدام : اليابان  •  

 مخاسي الربوم ثنائي اإلثريقام هذان البلدان حبظر إنتاج وتوريد وتصدير وتسويق واستخدام : النرويج وسويسرا  •  
 مخاسي الربوم اإلثريمن حيث الوزن أو ما يزيد عليه من  ٪٠,١ حتتوي على ما يساوي الفينيل وخالئطه اليت

  مخاسي الربوم ثنائي الفينيلاإلثري من ٪٠,٢٥وتصنف املنتجات اليت حتتوي على أكثر من . ثنائي الفينيل
 مخاسي اإلثريستخدام تدوير أو إعادة اوال يسمح يف النرويج بإعادة . التخلص منهانفايات خطرة عندما يتم ك

  .الربوم ثنائي الفينيل واملواد احملتوية عليه

 واستخدام لتصنيع اقترحت ضوابط تنظيمية ٢٠٠٦يف عام و.  مخاسي الربوم ثنائي الفينيلاإلثريال ينتج : كندا  •  
 اإلثري عليها اليت حيتويوسوف تضطلع كندا بأنشطة للقضاء عملياً على املتشاات . وبيع وتوريد هذه املادة

  .ومخاسي وسداسي الربوم ثنائي الفينيلمخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري وهي رباعي 

 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل يف املنتجات الكهربائية واإللكترونية اعتباراً من اإلثريحظر استخدام : الصني  •  
  .٢٠٠٧مارس /آذار ١

التفاقيات بالنسبة ل هذه املادة الكيميائية لوضع وصف UNEP/POPS/POPRC.3/INF/23 الوثيقة ويرد يف  •  
  .الدولية

  اإلنتاج واالستخدام واإلطالقات  -٢

  واجتاهامامستويات اإلنتاج واالستخدام   ١-٢

  الطلب واإلنتاج الشامالن

تدى علوم الربوم من منمتاحة  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري اإلثرياستناداً إىل أحدث معلومات سوقية بشأن 
وطبقاً . ٢٠٠١ طن يف ٧ ٥٠٠ إىل ١٩٩٩ طن يف عام ٨ ٥٠٠اخنفض الطلب العاملي اإلمجايل من ) BSEF(والبيئة 

  مخاسي الربوم ثنائي الفينيلاإلثري بلغ إمجايل الكميات املستخدمة التراكمية املقدرة من ١٩٧٠للمنتدى، فإنه منذ عام 
  .٢٠٠١عام يف  طن ١٠٠ ٠٠٠
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. ٢٠٠١ يف عام ، حسب املنطقة، مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاريإثري الطلب العاملي اإلمجايل من ١- ٢ل اجلدو
  ). املئويةةباألطنان املترية والنسب(

النسبة املئوية من إمجايل   اموع  بقية العامل  آسيا  أوروبا األمريكتان  
االستخدام العاملي ملثبطات 

  املربومةاللهب 

ي الربوم يف تركيبة خليط مخاس
   متعدد الربوم ثنائي الفينيلاإلثري

٤  ٧ ٥٠٠  ١٠٠  ١٥٠  ١٥٠  ٧ ١٠٠٪  

  ).٢٠٠١ (BSEF: املصدر

 Peltola(إسرائيل واليابان والواليات املتحدة واالحتاد األورويب يف كل من  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل اإلثريإنتاج ويتم 

et al., 2001 and TNO-report 2005(. اإلثريليط تقين حيتوي على خل براءة اختراع ١٩٩٩يف عام  رت يف الصنيصدو 
 أي نسب متجانسات(ختتلف واخلليط التقين املُنتج يف الصني حيتوي على نسبة للمكّونات . مخاسي الربوم ثنائي الفينيل

  .ة مخاسي الربوم ثنائي الفينيل الذي ينتج يف أوروبا والواليات املتحداإلثريعن ) ختتلف

   ٤  ٥٠٠ووارداا مبا يتراوح بني  الواليات املتحدة إنتاج) ٢٠٠٧(وتقدر وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة 
 مخاسي الربوم ثنائي إلثريلوتوقَّف آخر منتج . صناعياً اً سرتعترب، ولكن األرقام احملددة ٢٠٠٢ طن يف عام ٢٣ ٠٠٠و 

 Great Lakes Chemical(تحدة، وهو شركة البحريات العظمى للمواد الكيميائية الفينيل التجاري يف الواليات امل

Corporation ( ًاليت تسمى حاليا)Chemtura Corporation (وقبل التخلص . ٢٠٠٤إلنتاج بصورة طوعية يف عام عن ا
اسي الربوم ثنائي الفينيل  مخإثريالنهائي يف الواليات املتحدة، كان اجلزء األكرب من اإلنتاج العاملي من مستحضرات 

 من رغاوى ٪٧,٥، كان ما يقرب من ٢٠٠٤ويف اية عام ). ٪٩٧أكثر من (التجاري يستخدم يف أمريكا الشمالية 
 بليون رطل، حيتوي على ٢,١املنتجة كل سنة يف الواليات املتحدة والبالغ وزا أكثر من  املرنة يوريثانالبويل 

  ).٢٠٠٦والية واشنطن، (نائي الفينيل  مخاسي الربوم ثاإلثريمستحضر 

 طن من ١ ٣٠٠ أن كندا قد استوردت ما يقرب من ٢٠٠٠ نتائج دراسة استقصائية أجريت يف كندا يف عام وبينت
 اإلثريوبناًء على الكميات املُبلغ عنها، ميثّل .  متعددة الربوم ثنائية الفينيلاتاإلثرياملنتجات التجارية اليت حتتوي على 

  .املستورد اجلزء األكرب الربوم ثنائي الفينيل التجاري مخاسي

 ١٩٧٩يف عام )  دولة عضو١٥( مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف االحتاد األورويب السابق اإلثريوتوقّف إنتاج 
من خالل النصف الثاين )  دولة عضو١٥(واخنفض االستخدام يف االحتاد األورويب ). ٢٠٠٠االحتاد األورويب، (

االحتاد ) (إلنتاج البويل يوريثانكلها ستخدم ت (٢٠٠٠ طن متري يف عام ٣٠٠كان يقدر مبا يساوي والتسعينات 
 دولة ٢٥( مخاسي الربوم ثنائي الفينيل يف االحتاد األورويب اإلثري مت حظر استخدام ٢٠٠٤ويف عام ). ٢٠٠٠األوريب 
 متعددة الربوم ثنائية الفينيل يف األجهزة الكهربائية واإللكترونية تااإلثري التخلص التدرجيي من استخدام بدأو). عضو
  .٢٠٠٦يوليه / متوز١ من اعتباراً
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، يف بيان عام يف موقعه Dead Sea Bromine Group يف إسرائيل وهو شركة املربومةيعلن املُنتج الرئيسي ملثبطات اللهب 
وهذا من أجل االمتثال . اسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري مخاإلثري أن منتجاته ال حتتوي على ،على شبكة الويب

  .امة لتلك الشركةهللحظر املفروض يف االحتاد األورويب، الذي ميثل سوقاً 

 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري حالياً يف أوروبا واليابان وكندا إلثريل أال يكون هناك أي إنتاج يفترض ومبا أنه
ومل ترد أي معلومات بشأن حالة .  أجزاء أخرى من العامليأيت اإلنتاج املتبقي من املتحدة، فسوف وأستراليا والواليات
  .اإلنتاج يف الصني

االحتاد األورويب أو معظم البلدان يف يف اليت ليست أعضاء ومل يتم احلصول على معلومات تتعلق ببلدان أوروبا الشرقية 
  . بلدان أفريقيا أو أمريكا الالتينيةمنومات ومل ترد معل. منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

   مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجارياإلثرياستخدام    ٢-٢

، فسيوجد احتمال، إذا مل يدرج اإلثري املتقدمة النموعلى الرغم من أن اإلنتاج واالستخدام حمظوران أساسا يف البلدان 
.  ا اخلاصنيبأن تبدأ البلدان النامية إنتاجه واستخدامهبت، كملوث عضوي ثامخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري 

التلوث اجلوي البعيد  الدراسات االستقصائية الوطنية واإلقليمية وللوثائق الوطنية املقدمة مبوجب اتفاقية ملختلفوفقاً و
دم يف القطاعات التالية  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري يستخدم أو كان يستخاإلثري، فإن املدى عرب احلدود

، ووكالة محاية ٢٠٠٠، واالحتاد األورويب ١٩٩٩، وكالة محاية البيئة الدامنركية ٢٠٠٢الوكالة السويسرية للبيئة (
  ):http://www.unece.org/env/popsxg/6thmeeting.htm واملوقع ٢٠٠٣البيئة النروجيية 

األجهزة و، )Betts, 2006; Hazrati and Harrad, 2006( احلواسيب: كهربائية واإللكترونيةاألجهزة ال •
اليت حتتوى على من املعدات اإللكترونية املرتلية واملعدات املكتبية وأجهزة االستخدام املرتيل وغريها 

املزودة  األجزاء الصغرية املتنوعة مثل ية لدائنيةداخل رقائق الدوائر املطبوعة وعلى أغلفة خارجية وأجزاء
 . مصنوعة من البويل إيثيلني املقوىبأغلفة حاوية

على أجزاء داخلية من املنسوجات السيارات والقطارات والطائرات والسفن اليت حتتوي : املرور والنقل •
 .مكونات كهربائيةعلى  وواللدائن

جوات واأللواح العازلة والرغاوي العازلة واألنابيب واحليطان املعجونات الرغوية مللء الف: مواد البناء •
 .والراتنجات وإخلاللدائنية وألواح األرضيات والصحائف 

كذلك ميكن أن يوجد . األثاث املنجدة وأغطية األثاث واملراتب واألجزاء الرغوية املرنةقطع : األثاث •
 . املستخدمة ألغراض التغليفيوريثانيل  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف رغاوي البوإثري

ومالبس العمل السجاد والطبقات الرغوية حتت السجاد واخليام واملشمعات الستائر و: املنسوجات •
 .واملالبس الواقية

 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف مواد التغليف اليت تصنع إثريوميكن العثور أيضاً على : التغليف •
  .وريثانمن رغاوي البويل ي
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  الطلب العاملي على مثبطات اللهب يف املستقبل  ٣-٢

 مع –مثة دالئل على أنه، إذا مل حيظر إثري مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري، فيمكن أن يتزايد إنتاجه واستخدامه 
 الطلب العاملي ، يتوقع أن ينموالسوقحدى الشركات االستشارية يف جمال حتليل إلطبقاً و. مثبطات هلب مربومة أخرى
 ٤,٣ تقدر قيمتها بـ٢٠٠٩ مليون طن متري يف عام ٢,١ يف املائة يف السنة ليبلغ ٤,٤على مثبطات اللهب بنسبة 

البلدان يف الطلب بعيد حد ه إىل يدفعوهذا النمو ). Fredonia Group, 2005(بليون من دوالرات الواليات املتحدة 
ومن املتوقع أن يشمل النمو يف الطلب معظم . أمريكا الالتينية وأوروبا الشرقيةو) بصفة خاصةالصني (النامية يف آسيا 
 رئيسية، ويرجع ذلك بصفة  بأكرب قدر من النموالربوموعلى الصعيد العاملي يتوقع أن حتظى مركبات . مثبطات اللهب

يف األجهزة هذه املواد دام استخعلى طلب المنو وترية كون تومن املتوقع أن . إىل ارتفاع معدالت النمو يف الصني
 نظراً ألن الدوائر اإللكترونية تزداد صغراً ويتم رصها بصورة أكثر كثافة وتتعرض ، األسرعيالكهربائية واإللكترونية ه

وسوف تستمر املنتجات ذات القيمة األعلى يف غزو السوق كبدائل .  إىل درجات حرارة أعلىاللدائنيةمكوناا 
ثبطات مب للبيئة، وال سيما يف أوروبا الغربية ومع االستعاضة عن مركبات الكلور يف الصني للمركبات األقل صداقة

  ).Freedonia Group, 2005( وغريها من مثبطات اللَّهب ت تستخدم الربوم والفوسفايتاللَّهب ال

ملي، باستثناء الصني اليت منواً على الصعيد العااللهب مثبطات كومن املتوقع أن تصبح أسواق التشييد ثاين أسرع أسواق 
. حتتل املرتبة الثانية فيها من حيث سرعة النمو السيارات تليها املنسوجات، ومها صناعتان تنموان بسرعة يف ذلك البلد

 عن املواد األخرى مثل املعادن والزجاج يف نطاق واسع من املنتجات بغية ختفيض باللدائنوسوف تستمر االستعاضة 
النقل ومنتجات البناء جماالت  منتشر ومتزايد يف اللدائنواستخدام . ادة املرونة يف التصميم واإلنتاجالتكلفة والوزن وزي

ونتيجة . قدرة على تثبيط اللهب يف كثري من األجهزةاللدائن ويتعين إكساب . واملنتجات الكهربائية واإللكترونية
  ).Freedonia Group 2005 (اللدائن من مجيع مثبطات اللهب يف ٪٧٥لذلك تستخدم 

ففي أوروبا الغربية واليابان وإىل حد أقل يف أمريكا الشمالية، سوف حتد . وختتلف القيود البيئية من منطقة إىل أخرى
ات متعددة الربوم ثنائية إلثريلهذه القيود بصفة خاصة من منو املركبات املكلورة اليت ميكن اعتبارها بدائل مشاة 

  وال يتوقع له أن ينتشر على نطاق واسعاملربومةيف أوروبا الغربية على بعض مثبطات اللهب ض احلظر املفروو. الفينيل
)Freedonia Group 2005( ولكنه يعطي دفعة لتطوير معدات كهربائية وإلكترونية خالية من املواد احملظور بيعها يف ،

 أا ٢٠٠٥شركات الواليات املتحدة يف عام أعلنت العشرات من الشركات اآلسيوية واألوروبية وو. السوق العاملية
 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل اإلثريهي بصدد تطوير معدات كهربائية وإلكترونية ال حتتوي على  وأقد طورت 
 يف املائة من مصنعي املعدات اإللكترونية بصنع منتجات تستويف ٩٠ويف آسيا يقوم بالفعل أكثر من . التجاري

ويرى مسؤولون من شركات اإللكترونيات وخرباء استشاريون يف جمال الصناعة .  لالحتاد األورويبالضوابط التنظيمية
يف املفروض أن معظم املعدات الكهربائية واإللكترونية املعروضة للبيع يف األسواق العاملية كانت يف حالة امتثال للحظر 

 Environmental International(ات املنتجات ، وذلك نظراً لصعوبات فصل مسار٢٠٠٥عام االحتاد األورويب يف 

reporter 2006.(  
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   مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري واملنتجات اليت تستخدمه كمدخلاإلثرياالنبعاثات من إنتاج   ٤-٢

ئي الفينيل  مخاسي الربوم ثناإثري مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري بأن املسارات الرئيسية إلطالق اإلثريأبلغ منتجو 
 ويتم التخلص من هذين .البيئة أثناء اإلنتاج هي نفايات املرشحات واملواد املرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفاتيف 

 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل يف املياه املستعملة النامجة عن إلثريوميكن أن حتدث إطالقات ل. النوعني يف مدافن النفايات
 اإلثرياهلواء النامجة عن إنتاج يف أما االنبعاثات . )٢٠٠٠ليل املخاطر والسياسات، حت(سوائل التنظيف املستهلكة 

 ).RPA 2000, van der Gon et al. 2005 ( جداًيفترض أن تكون معدومة أو ضئيلةفمخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري 
 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل إثريعلى ويستدل من وضع النماذج على أن االنبعاثات أثناء صنع املنتجات احملتوية 

  .االستهالكاالنبعاثات املرتبطة بالتجاري قليلة باملقارنة مع 

   مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجارياإلثرياالنبعاثات من استخدام املنتجات اليت حتتوي على   ٥-٢

 مخاسي الربوم اإلثري مفاده أن إطالقات إىل استنتاج) ٢٠٠٥(  املنظمة اهلولندية للبحث العلمي التطبيقيتقريرخيلص 
  .كمثبط للهبثنائي الفينيل الرئيسية يف اهلواء نامجة عن املنتجات واملعدات اليت حتتوي على املادة 

  داخل املبايناملعدات اليت تستخدم 

 مدى تعرُّض دراسات عدة داخل املباين وتناولت مخاسي الربوم ثنائي الفينيل اإلثريكشفت بعض الدراسات عن وجود 
برنامج ( أحد املصادر الرئيسية لتعرض البشر داخل املباينغبار اليعترب و). ٢٠٠٦ ،للبيئةبرنامج األمم املتحدة (له البشر 

 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري بوصفه مادة كيميائية مضافة إثريويستخدم  ).٢٠٠٦ ،األمم املتحدة للبيئة
تطاير من املنتجات خالل فترة تميكن أن بعض األجزاء  أخبرة مكوناته، فإن طضغوبالرغم من اخنفاض و. فحسب

ات مخاسية الربوم ثنائية الفينيل تلتصق عند اإلثريأن كما . )٢٠٠٠حتليل املخاطر والسياسات، (عمرها الكاملة 
بيئة السطح يف ألاميكن أن تلتصق باألسطح داخل األجهزة وغريها من ) الغبار(واجلسميات . إطالقها باجلسميات

وميكن أن يساهم . ١٩٩٩، الوكالة الدامنركية حلماية البيئة( األماكن املكشوفةبيئة إىل تنتشر أن  وداخل املباين،
  .داخل املباينغبار ال مخاسي الربوم ثنائي الفينيل يف اإلثرياالحنالل الفيزيائي للمنتجات أيضاً يف وجود 

 داخل املباينغبار الواء واهل مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف ثرياإلوكشفت عدة دراسات عن وجود مكونات 
 Shoeib et al., 2004, Stapleton et al. 2005, and(نبعثة من منتجات مثل املنسوجات واألثاث واألجهزة اإللكترونية امل

Wilford et al., 2005(. ربوم ثنائي الفينيل من رغوة البويل  مخاسي الاإلثري وكشفت جتارب الغرف احملكومة عن تطاير
 تشري إىل أن االحنالل الفيزيائي Hale et al (2002) بيد أن أعمال .)Wilford et al. 2005(يوريثان املستخدمة يف األثاثات 

وتبني .  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل املنبعث من رغوة البويل يوريثانإلثريللرغوة رمبا يكون هو اإلطالق الرئيسي 
 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل يطلقان من األجهزة اإلثري رباعي الربوم ثنائي الفينيل واإلثريبيانات التجارب أن 

وتدعم هذا دراسة . )١٩٩٩الوكالة الدامنركية حلماية البيئة، (اإللكترونية مثل أجهزة التلفاز وشاشات احلواسيب 
 Betts 2006; Hazrati(وم ثنائي الفينيل يف أجهزة احلواسيب األقدم  مخاسي الرباإلثريأُجريت مؤخراً تشري إىل استخدام 

and Harrad 2006.(  
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 من ٪٣,٩قُدر أنه يف أسوأ احلاالت سوف يتم، عن طريق التطاير، إطالق ) ٢٠٠٠ (حتليل املخاطر والسياساتويف 
كل يف  يف املنتجات ةينيل التجاري املوجود مخاسي الربوم ثنائي الفاإلثري مخاسي الربوم ثنائي الفينيل من كمية اإلثري
 إثريقدر أن تبلغ اإلطالقات السنوية العاملية من ي، ٢٠٠٠وحبلول عام .  سنوات١٠ فترة عمرها املتوقع البالغة منسنة 

 ٠٥٣ و٥٨٥يتراوح بني  مايف املنتجات االستخدامات اجلديدة لرغوة البويل يوريثان من مخاسي الربوم ثنائي الفينيل 
  .)UNEP/POPS/POPRC.3/INF/23 ،٣-٢نظر اجلدول أ(السنة /طناً مترياً ١

  األماكن املكشوفةاملوجودة يف عدات امل

األماكن املكشوفة انتشاراً كبرياً بتركيز منخفض يف املوجودة يف عدات امليف الوقت الذي تنتشر فيه املواد املتبخرة من 
 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل اإلثرياحملتوية على ) الرغوة(جات البوملر اهلواء، ميكن أن تطلق يف البيئة جسيمات منت

. . مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجارياإلثرياألماكن املكشوفة اليت حتتوي على املوجودة يف عدات املواملنبعثة من 
طلق أيضاً يف املياه ، ولكنها ميكن أن ت)٪٧٥(الصناعي /يز احلضرياحلوتطلق هذه اجلسميات بصورة رئيسية يف 

 اإلثرياملدمج فيها  كلوريد البويل فينيل وميكن أن يكون قد مت استخدام مادة). ٪٠,١(أو اهلواء ) ٪٢٤,٩(السطحية 
طبقات الطالء :  يف احلاالت التالية)٢٠٠٠حتليل املخاطر والسياسات، ( للّهب كمثبطمخاسي الربوم ثنائي الفينيل 
صنع السقوف وطالء امللفات السلكية وطالء ودهان املنسوجات والكوابل واألسالك التحتية يف السيارات ومواد 

عوامل االنبعاث هلذه اإلطالقات مبا يتراوح ) ٢٠٠٠(حتليل املخاطر والسياساتوتقدر يف .  وكعوب األحذيةنعالو
مثل طبقات ( بلى أعلى  طيلة عمر املنتج، حبيث ينطبق العامل األعلى على املنتجات اخلاضعة ملعدالت٪١٠-٢بني 

 كانت ٢٠٠٠ويف عام .  يف املائة خالل عمليات التصريف٢و، )الطالء التحتية يف السيارات وكعوب األحذية
 الصناعية التربة مخاسي الربوم ثنائي الفينيل يف اإلثري طن من ٪١٥,٨٦اإلطالقات يف منطقة االحتاد األورويب تقدر بـ

 األدبيات تقديراتوال توجد يف .  طن يف السنة يف اهلواء٠,٠٢١السطحية و طن يف السنة يف املياه ٪٥,٢٦و
  .لإلطالقات العاملية

كون قد نتج عن االستخدامات التارخيية للسائل يوفقاً للمعلومات اليت مت احلصول عليها من صناعة الربوم، ميكن أن 
توجد يف ال و. الق كميات مفرطة يف البيئةالتنقيب عن النفط والتعدين إطعمليات يف ) يف شكل مزيج(اهلايدرويل 
  . تقديرات هلذه اإلطالقاتاألدبيات

   مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجارياإلثرياالنبعاثات من النفايات اليت حتتوي على   ٦-٢

عليه ت احملتوية عمليات تصنيع املنتجاالتجاري ويف  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل اإلثري عن إنتاج  النفاياتميكن أن تتولَّد
طالقات من اإل األدبيات بشأنويوجد قدر حمدود من املعلومات يف .  نفاياتعليه إىل املنتجات احملتوية تتحولعندما و

  . مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاريإثريالنفايات احملتوية على 

   مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجارياإلثريالنفايات املتولدة من إنتاج 

 ذكر املنتجون أن املصادر الرئيسية إلطالق النفايات هي نفايات املرشحات  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل،اإلثري إنتاج يف
 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل املائية من حماليل التنظيف إثريوميكن أن حتدث أيضاً إطالقات نفايات . املرفوضةواملادة 

 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل اإلثريومت وضع نفايات حمتوية على . )٢٠٠٠، حتليل املخاطر والسياسات(املستعملة 
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ويف الواليات املتحدة يتم التخلُّص من هذه النفايات . )٢٠٠٠حتليل املخاطر والسياسات، (التجاري يف مدفن نفايات 
النفايات اليت وتعامل يب، تصنف ويف االحتاد األورو.  بوضع النفايات الكيمائية اخلطرة فيهااملسموحيف مدافن النفايات 

أما النفايات من إنتاج .  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل على أا نفايات خطرةاإلثري من ٪٠,٢٥حتتوي على أكثر من 
  .تعترب غري ذات بالفالتجاري  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل اإلثري

   التجاري مخاسي الربوم ثنائي الفينيلإلثرياالنفايات املتولدة من عمليات تصنيع املنتجات احملتوية على 

ويف كثري من األحيان تتم إعادة تدوير الرغوة . تبقى املواد املثبطة للهب املفقودة أثناء هذه العمليات يف الرغوة اخلردة
ورويب  االحتاد األكان(، وال سيما يف الواليات املتحدة )ريبوند(اخلردة باستخدامها يف صنع الطبقة السفلية للسجاد 

حتليل (إىل الواليات املتحدة ألغراض هذا االستخدام ) سنة/ طن٤٠ ٠٠٠حوايل (أحد املصدرين للرغوة اخلردة 
ومتت اإلفادة عن استخدامات أخرى للرغوة اخلردة مثل إعادة طحنها واستخدامها ). )٢٠٠٠املخاطر والسياسات، 

رات، واإلضافة إىل الكحول املتعدد اهلايدريك يف صنع مثل مقاعد السيا(فيما بعد كمواد حشو يف خمتلف األجهزة 
  .كذلك ميكن إيداع الرغاوي اخلردة يف مدافن النفايات أو ترميدها يف كثري من البلدان). مكعبات الرغاوي

وينطبق . يتم أثناء عملية إنتاج لوحات الدوائر املطبوعة تقطيع أجزاء كبرية من الرقائق وتنجم عن ذلك نفايات صلبةو
 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل يستخدم يف إنتاج اإلثريومل يعد .  اإللكترونيةذا األمر أيضاً على إنتاج األجهزة الكهربائيةه

وتطرح هذه النفايات الصلبة يف مدافن النفايات أو يتم ترميدها، . لوحات الدوائر املطبوعة يف معظم البلدان املنتجة هلا
  .ة من إنتاج مواد البناء واملنسوجات واألثاثاتمثلما هو حال النفايات املتولد

  نفاياتثنائي الفينيل التجاري  مخاسي الربوم اإلثري تصبح املنتجات احملتوية على عندما

 اإلثري النفايات اليت حتتوي على املربومة احملتوية على مثبطات اللهب اللدائنيف االحتاد األورويب تغطي اللوائح اليت تنظم 
 األجهزة اإللكترونية والكهربائية قبل االستعادة وإعادة اللدائن عنوجيب فصل هذه . م ثنائي الفينيلمخاسي الربو

 من األجزاء املعدنية يتم التخلص منه أو حرقه اللدائينفصل اجلزء وبعد  .٢٠٠٦ديسمرب /التدوير حبلول كانون األول
 احملتوية على الربوم من تلك غري احملتوية اللدائنات لفصل إن مثة تكنولوجيبيد  .يف مرمدات النفايات التابعة للبلديات

  .إعادة التدوير احملتملةو، مما يساعد يف إدارة النفايات عليه أخذت تظهر

ويف بعض البلدان .  التقطيعرش وبعد ذلك يتم تفكيكها يف ومكشوفةوحتفظ هياكل السيارات املهجورة يف أماكن 
وهذا بطبيعة احلال ينطبق على .  فصل األجزاء احملتوية على مواد خطرة قبل التقطيعتنص اللوائح التنظيمية على أن يتم
 وينتهي األمر مبثبطات  ال حيدث هذا،والنسيجيةاللدائنية  وبالنسبة ملعظم األجزاء ،األجزاء األصغر اليت يسهل تفكيكها

 التقطيع اليت توضع يف مدافن رشمن واللهب املوجودة يف هذه األجزاء إىل أن تصبح بعضاً من النفايات القادمة 
 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل يف اإلثريذلك توضع املنتجات األخرى احملتوية على ك .النفايات أو حترق يف بعض األحيان

  . نفاياتتصريمدافن النفايات أو حترق عندما 

  اإلطالقات من مدافن النفايات والترميد 

 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري من مدافن اإلثرياليت حتتوي على ) رغوةال(ميكن أن ترشح جسميات البوليمري 
وتقدر . بيد أنه ال ميكن حالياً تقييم أمهية هذا النوع من العمليات. النفايات إىل التربة أو املياه السطحية أو اجلوفية
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 ٠٣٦و حيرق يف االحتاد األورويب مبا يساوي  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل الذي يوضع يف مدافن النفايات أاإلثريكمية 
القابلية ( الكيمائية هلذه املادة - وبالنظر إىل اخلواص الفيزيائية . )٢٠٠٠حتليل املخاطر والسياسات، ( طن يف السنة ١

ت يعترب ضعيفاً للغاية احتمال أن ترشح كميا)  االوكتانول عن املاء فصلاملنخفضة للذوبان يف املاء وارتفاع معامل
حتليل (تز هذه املادة بقوة بالتربة  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل من مدافن النفايات إذ أن املتوقع هو أن متاإلثريكبرية من 

 مخاسي الربوم ثنائي اإلثريبيد أنه مت يف دراسات فرز نروجيية قياس تركيزات من . )٢٠٠٠املخاطر والسياسات، 
  ).Fjeld et al. 2003 and 2004(اشحة من مدافن النفايات الفينيل تبعث على القلق يف املياه الر

بيد أنه بناًء . ، يتم تدمري كل مثبطات اللهب تقريباًالتابعة للبلدياترمدات النفايات ملوعند درجات احلرارة التشغيلية 
امنركية حلماية الوكالة الد(على اخلربة باملركبات العضوية األخرى، ميكن أن متر عرب غرفة االحتراق كميات نزرة 

 مخاسي اإلثريستويات من م عن وجود التابعة للبلدياتوقد كشفت دراسات مرافق ترميد النفايات . )١٩٩٩البيئة، 
 اإلثريوكانت هذه املستويات من . الصورتني الغازية والصلبة يف اهلواء يف املنطقة ااورة للمرفقالربوم ثنائي الفينيل يف 
 Agrell et al. 2004, Law 2005, ter Shure(نيل أعلى من املستويات املوجودة يف اخللفية الطبيعية مخاسي الربوم ثنائي الفي

et al. 2004.(  

 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل ميكن أن يتم إطالق منتجات حمتملة السمية إثريأثناء عملية حرق النفايات احملتوية على و
، بنفس )١٩٩٩الوكالة الدامنركية حلماية البيئة، (برتو الفيورانات الديكوسينات وثنائي  -  ب - مثل ثنائي برتو 

ويف الوقت الذي . كلورةاملواد املا املكلورة أثناء عملية حرق نفايات حتتوي على الالطريقة اليت ميكن أن تنتج ا مثي
 الداكسينات انبعاثاترة يعتقد فيه أن التكنولوجيات املستخدمة يف مرمدات النفايات احلديثة جيدة التسيري إلدا

منظمة (الكلورية املختلطة /نواع الربومية أو األاملربومةاملواد املكلورة وثنائي برتو الفيورانات كافية للحد من انبعاثات 
، فإن هذه املواد ميكن أن تطلق أثناء عمليات احلرق املكشوف للمواد )٢٠٠٠التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي، 

  ).٢٠٠٠االحتاد األورويب، ( مخاسي الربوم ثنائي الفينيل أو عمليات حرق أخرى اإلثري على احملتوية

  االنبعاثات من أنشطة إعادة التدوير والتفكيك  ٧-٢

  وحدات إعادة تدوير النفايات الكهربائية واإللكترونية

 اللدائنيةجزاء املعدنية وأحياناً األجزاء يف وحدات إعادة تدوير النفايات الكهربائية واإللكترونية يتم عادة استرداد األ
 وتبني .  األمر يف كومة نفايات ميكن حرقها السترداد الطاقةاولكن رغوة البويل يورثيان ال تسترجع إطالقاً وينتهي

 متعدد الربوم ثنائي اإلثري من ٪ ٣٥ املفككة يف اخلردة الكهربائية أن حوايل FR2حتاليل لوحات الدوائر املطبوعة 
 يف ٢٥وبناًء على معلومات سوقية، يفترض أن .  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجارياإلثريالفينيل املستخدم تتألف من 

التجاري  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل اإلثري املوجودة يف األجهزة األقدم كانت تعاجل مبزيج FR2املائة من رقائق 
  ).٢٠٠٢الوكالة السويسرية، (

 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل واستهالكه وانبعاثاته اجلوية يف اإلثري بوضع تقديرات إلنتاج Prevedoures et al (2004)قام 
ووفقاً لتلك الدراسة يقدر معدل . األدبياتواردة يف  استناداً إىل بيانات ٢٠٠٠ و١٩٧٠أوروبا يف الفترة بني عامي 

  زة الكهربائية واإللكترونية اليت مت التخلص منها مبا يتراوح بني مخاسي الربوم ثنائي الفينيل يف األجهاإلثريتدفق 
وبينت دراسة جتريبية سويسرية ملعدل تدفق هذه . ٢٠٠٥- ٢٠٠٠ طناً مترياً يف السنة خالل الفترة الزمنية ٦٠- ١٧
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 متوقعاً يف الدراسة  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل عما كانإلثرياملادة يف مصنع حديث إلعادة التدوير معدل أكرب بكثري 
وكشفت الدراسة أن أغلبية املنتجني واملوردين ليست لديهم معلومات . القائمة على البيانات الواردة يف األدبيات

  ).٢٠٠٢الوكالة السويسرية، (بشأن حمتوى املركبات الكيميائية يف املنتجات اليت يقومون بتسويقها 

كيلوغرام / مليغرام٣٤ يف األجهزة الكهربائية واإللكترونية مبا يساوي ، قُدر متوسط التركيز)٢٠٠٥( Morf et alويف 
من األجهزة الكهربائية واإللكترونية اللدائنية ووجدت أكرب كمية يف األجزاء .  مخاسي الربوم ثنائي الفينيلاإلثريمن 

 تلوث اهلواء مثل تلك منللحد  وإذا مل تكن عملية إعادة التدوير مزودة بنبيطة ذات كفاءة). كيلوغرام/ مليغرام١٢٥(
اليت كانت مستخدمة يف املصنع احلديث الذي أُجريت فيه الدراسة التجريبية، فيمكن أن تنتقل إىل البيئة كمية كبرية 

ويف املصانع املزودة مبرشحات للغازات املنبعثة، يتم جتميع .  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل الذي حيمله الغباراإلثريمن 
  ).Morf et al. 2005( مخاسي الربوم ثنائي الفينيل اإلثري يف املائة من ٦٥حوايل 

 مخاسي الربوم ثنائي اإلثري عن وجود كميات من إعادة التدوير وحداتوقد كشفت دراسات ظروف العمل يف 
 يف شكل انبعاثات  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل ميكن أن ينشراإلثري وهي تدل على أن ،الفينيل يف اهلواء داخل املباين

وقد خلص القائمون على حتليل لتدفق املواد على الصعيد الوطين أجري لصاحل . منتشرة يف وحدات إعادة التدوير
 كامل الدورة العمرية خلماسي ومثاين وعشاري الربوم ثنائي الفينيل فضالً عن رباعي الربوم ثنائي مشلوسويسرا 
 نفايات متثل أكرب تدفق تتحول إىلن املعدات الكهربائية اإللكترونية اليت  ألف، إىل استنتاج مفاده أ-  البيسفينول

نفايات و النفايات األخرى من قبيل خملفات تقطيع السيارات مع اخلاضعة للدراسة باملقارنة املربومةثبطات اللهب مل
  ). ٢٠٠٢الوكالة السويسرية (التشييد مثالً 

   السياراتتفكيك

 مخاسي الربوم ثنائي اإلثري، قُدرت تركيزات املربومةتناول مثبطات اللهب و أُجري يف سويسرااملواد ويف حتليل لتدفق 
 ٠,٠٨٩ ومبا يساوي ١٩٩٨كيلوغرام يف السيارات املنتجة يف عام / غرام٠,٠٤٤ا يساوي مبيف اللدائن الفينيل 
 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل اإلثريكمية زات إىل يوتشري هذه الترك.١٩٨٠يف السيارات املنتجة يف عام كيلو غرام /غرام

وحىت اية . ألجهزة الكهربائية واإللكترونيةل املكونات اللدائنية يارات ما عداسال يفالوزن الكلي للدائن يف التجاري 
 وعلى املربومةستر غري املشبعة تعاجل مبثبطات اللهب ي يف املائة من مجيع راتنجات البول١٠٠الثمانينات، كانت نسبة 

 رباعي الربوم ثنائي اإلثري مخاسي الربوم ثنائي الفينيل واإلثري عشاري الربوم ثنائي الفينيل وكذلك اإلثريرأسها 
  . ألف- البيسفينول 

وأول خطوة يف إعادة تدوير مكونات املركبات هي التجزئة يف جهاز تقطيع، حيث تفصل املعادن من املواد األخرى 
ميكن و. "ومة املنفوشةكال"ألمر باألجزاء اللدائنية، بصفة رئيسية، إىل أن تصبح جزءاً يسمى وينتهي ا. ويتم استردادها

وحدات إعادة تدوير األجهزة الكهربائية بافتراض أن الظروف احمليطة باالنبعاثات املنتشرة تشبه تلك احمليطة 
  .يةواإللكترون
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  تفكيك املباين واملنشآت األخرى

 يستخدم يف صناعة البناء وحيتوي على ١٩٩٠ئة من رغاوي البويل يوريثان املنتجة يف عام  يف املا٥يف سويسرا، كان 
  ).٢٠٠٠الوكالة السويسرية (التجاري  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل اإلثريكيلو غرام من / غرام٢٢٠

.  البويل فينيل اللدائنية مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف صنع صحائف كلوريداإلثريوهناك دالئل على استخدام 
 واليت ١٩٩٠ يف املائة من املنتجات اليت مت إنتاجها يف عام ٥أُجري يف سويسرا، قُدر أن الذي ويف حتليل تدفق املواد 

وقدرت كمية .  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجارياإلثري صحائف كلوريد البويل فينيل اللدائنية حتتوي على تشمل
 اإلثريانطالق انبعاثات من مادة إمكانية وميكن أن نفترض كيلو غرام / غرام٪٤٩بـالفينيل وم ثنائي  مخاسي الرباإلثري

واملعلومات املتاحة جد حمدودة حبيث أا ال تسمح . مخاسي الربوم ثنائي الفينيل حيملها الغبار أثناء أنشطة التفكيك
  .بتقدير كمي هلذه االنبعاثات

  ة بتقييم إدارة املخاطرموجز املعلومات ذات الصل  -٣

  احملتملةتدابري الرقابة   ١-٣

 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري اإلثريتوجد من حيث املبدأ عدة تدابري رقابية ميكن تنفيذها لتخفيض استخدام 
 ومن .هوملاستكاتفاقية عن نطاق ، ولكن الكثري منها خارج أو ختفيض اآلثار البيئية املرتبطة باستخدام هذه املادة/و

 االلتزامات الطوعية من جانب الصناعة، وخمططات وضع العالمات البيئية، واألدوات االقتصادية، ونظام  التدابريهذه
  .اإليداع واالسترداد

 ميكن  أو املكونات الرئيسية للخليط التجاري مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجارياإلثرياستخدام اج وتإنتقييد /حظرو
. وقد اختذت بعض البلدان بالفعل إجراءات من هذا القبيل. رياً فعاالً إذا ما مت إنفاذه على النحو السليمأن يكون تدب

حتليل املخاطر  (عالة جداًف بروم ثنائي الفينيل يف املنتجات اإلثري  موادتكون املعايري الرامية إىل ختفيض تركيزاتوسوف 
دارة إلوأفضل طريقة . مان مناولة النفايات بطريقة ال تضر بالبيئةضلميكن استخدام املعايري و .)٢٠٠٠والسياسات، 

 ج مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري، عن طريق إدرااإلثرياملخاطر هي فرض حظر عاملي على إنتاج واستخدام 
 توجد بدائل  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجارياإلثريوجلميع استخدامات . استكهوملاتفاقية يف مكونات اخلليط 

وسوف يقضي احلظر على االنبعاثات . مناسبة وأقل إضراراً بالبيئة، ولذلك ميكن فرض حظر يشمل مجيع القطاعات
 بروم اإلثريمواد  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري كما سيقضي على اإلطالقات من إنتاج اإلثريمن عمليات تصنيع 

فرض مثة اعتبار هام هو أن و. يف منتجات جديدةلربوم ثنائي الفينيل التجاري اإلثري مخاسي ا واستخدامثنائي الفينيل 
اليت هي نتجات امل مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري املوجود يف اإلثريحظر بسيط لن يؤثر على االنبعاثات من 

 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل اإلثري أبلغ أحد البلدان عن حاجته إلعفاء يتعلق باستخدام وقد. بالفعل قيد االستعمال
  .التجاري يف الطائرات احلربية، وذلك نظراً لعدم وجود بدائل تليب املتطلبات اخلاصة فيما يتعلق بالسالمة من احلرائق

بيئات العمل من شأنه أن يكفل سالمة  جمموعة متنوعة من تدابري الرقابة يف مرافق اإلنتاج أو مناولة النفاياتإن وجود 
نظيمية تلوائح وضع وتخفيض االنبعاثات إىل البيئة وضوابط املكافحة يف اية اخلط لات التصنيعية اجليدة مارساملو

 مخاسي الربوم ثنائي اإلثريميكن تطبيق هذه التدابري يف مصانع إنتاج و. بشأن مناولة نفايات املنتجات وما إىل ذلك
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 ةأحد مدخالت إنتاجها ويف مرافق مناولكي الربوم ثنائي الفينيل  مخاساإلثريالفينيل التجاري ويف املصانع اليت تستخدم 
  .املعنية هذا أداة فعالة خلفض اإلطالقات من املصادر ميثلاإلنفاذ بطريقة سليمة، فيمكن أن ووإذا مت التصميم . النفايات

  احملتملةالتدابري الرقابية  فعاليةوكفاءة 

 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل أن معظم اإلثريملتعلقة ببقية استخدامات وإنتاج جيب أن يراعى يف اختيار التدابري الرقابية ا
 بيد أنه ال تزال هناك حاجة إىل. لي مخاسي الربوم ثنائي الفيناإلثريالبلدان املتقدمة النمو قد قامت بالتخلُّص من إنتاج 

وجيب حبث .  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجارياإلثريمحاية الصحة البشرية والبيئة من انبعاثات وإطالقات مكونات 
  :)٢٠٠٠حتليل املخاطر والسياسات، (ضوء االعتبارات التالية يف فض املخاطر خلمزيد من اخليارات 

.  التعرُّض احملددة يف تقييم املخاطرومسارات جيب أن يكون التدبري موجهاً حنو اآلثار اخلطرة امللموسة :الكفاءة •
 أن تكون حمددة بفترة زمنية معقولة وعلى ينبغيالتدبري قادراً على ختفيض املخاطر اليت وجيب أن يكون 

 .مداها

وينبغي . أبسط ما ميكن ينبغي أن يكون التدبري قابالً للتنفيذ واإلنفاذ وأن تكون إدارته :إمكانية التطبيق العملي •
 .ا يف إطار اهلياكل األساسية القائمةولوية للتدابري الشائعة االستعمال اليت ميكن تنفيذهاألأن تعطى 

 ينبغي أن يؤثر هذا التدبري بأقل ما ميكن على املنتجني واهزين واملستخدمني واألطراف :األثر االقتصادي •
 .األخرى

  .خفض املخاطريف نجاح ال جيب أن تكون هناك إمكانية للرصد تسمح بتقييم :إمكانية الرصد •

  مناولة النفايات

 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري، يف حد ذاته، على انبعاثات اإلثري على إنتاج واستخدام لن يؤثر فرض حظر
ادة امل بيد أن إدراج .موروثمشكلة ومتثل مشكلة تقنية أن عناصره الباعثة على القلق من مناولة النفايات، حيث ميكن 

 مخاسي الربوم ثنائي اإلثريوإعادة استخدام خمزونات فرض حظر على إعادة تدوير ضمناً  يعين استكهوملاتفاقية يف إطار 
 من االتفاقية أن تتم مناولة النفايات واملخزونات بطريقة آمنة وكفؤة وسليمة بيئياً، ٦وتشترط املادة . الفينيل نفسها

وحتظر املادة .  الدولية مع مراعاة القواعد واملعايري واملبادئ التوجيهية،ليتم تدمري احملتوى أو حتويله بطريقة ال رجعة فيها
 أو استرجاعهاتدويرها أو  اليت تؤدي إىل استعادة مادة امللوثات العضوية الثابتة أو إعادة التخلصأيضاً عمليات 

  .ا البديلةاالاستخدامها املباشر أو استعم

 حتدياً زاء غري احملتوية عليهجاألعن ائي الفينيل التجاري  مخاسي الربوم ثناإلثريوميكن أن ميثل فصل األجزاء احملتوية على 
 كانت اليت املعداتبيد أنه توجد معلومات عن . ليست موسومة بطريقة تدل على حمتوياااملعدات ، ألن معظم خاصاً

 اليت تستخدم فيها هذه املادة اليوم، مثل املعدات املعدات مخاسي الربوم ثنائي الفينيل يف املاضي وبشأن إثريحتتوي على 
يتعين على السلطات الوطنية أن جتري دراسات سوف و.  التغليفحاوياتنية واملنسوجات واملواد العازلة واإللكترو

 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف اإلثرياستقصائية بغية احلصول على مزيد من املعلومات التفصيلية بشأن كمية 
 املكونات اللدائنية اليت حتتوي على لصفالتقنية يتمثل التحدي يف ومن الناحية .  اليت تتحول إىل نفاياتاملعداتخمتلف 
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 إدارة النفايات  علىا يساعدمموقد بدأت تظهر تكنولوجيات يف هذا اال .  تلك اليت ال حتتوي عليهنعالربوم 
  .ولكن تكلفتها باهظةتدوير الوإمكانية إعادة 

من استخدام املنتجات احلالية اليت تتعلق بالتخلص  وضع أهداف ألف وباء يفباالتفاقية لمرفقني لوفقاً ميكن النظر و
ومبا أن هناك كميات كبرية من املنتجات احملتوية على .  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري ومجعهااإلثريحتتوي على 

 بعض التدابري األخرى يمكن للسلطات الوطنية أن تنظر يفف مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري قيد االستخدام، اإلثري
وميكن أن تتراوح هذه التدابري بني إنشاء مراكز جتميع ميكن للناس فيها تسليم منتجام . للحد من اإلطالقات

- إليداعلويبدو من غري املناسب وضع نظام . ماحث وتشجيع الناس بصورة أنشط على تسليم نفايو ،املستعملة
صبح أدها وجديدة حتتوي على اإلثري مخاسي الربوم ثنائي الفينيل، وأن وج ببيع منتجات يسمح ناالسترداد، ألنه ل

لناس كي يقوموا بتسليم منتجام ميثل أحد اخليارات، وإن كان مصدر متويل لغري أن دفع أتعاب . موروثمشكلة 
  . غري واضحهذه العملية

 مخاسي الربوم ثنائي اإلثريهلكة اليت حتتوي على  املستاملعدات/لموادلميثل ضمان املناولة السليمة يف البلدان النامية و
فهذه البلدان هلا خربة حمدودة يف مناولة هذا النوع من النفايات ولذلك فهي حتتاج إىل . الفينيل التجاري حتدياً خاصاً

. رة بالبيئةاملساعدة العملية واملعلومات فضالً عن املساعدة املالية من أجل ضمان معاجلة هذه النفايات بطريقة غري مض
 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري، اإلثريوميكن أن تشمل هذه املساعدة كيفية تفكيك األجهزة احملتوية على 

 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف اية إلثريوالتعامل مع خمتلف األجزاء وأساليب املعاجلة البيئية السليمة ل
مبوجب اتفاقية ، فسوف يتم استكهومليف اتفاقية اسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري  مخاإلثريوإذا مت إدراج . املطاف
 من اتفاقية ٦ من املادة ٢ ةالفقر( واألجهزة احملتوية عليه .هإعداد املبادئ التوجيهية بشأن املعاجلة السليمة لنفاياتبازل 

  .)استكهومل

  )املنتجات والعمليات(معلومات عن البدائل   ٢-٣

 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف أسواق هامة، يعمل الصانعون بنشاط على اإلثريي من جيلُّص التدرمع التخ
 مخاسي الربوم ثنائي إثريبالتخلص من كل ) IKEA(وقد قامت بالفعل بعض الشركات، مثل شركة أيكيا . حتديد بدائل
ائل أن كثرياً من احلكومات والشركات الكبرية قد وضعت ومن العوامل األخرى املشجعة على تطوير بد. ملياًاالفينيل ع

  .متعدد الربوم يف املنتجات اإللكترونيةات ثنائية الفينيل اإلثرير استخدام ظ للمشتريات، حت"خضراء"مبادئ توجيهية 

أن  أبلغت الشركات عن معلومات بش،)٢٠٠٦ ،والية واشنطن(ويف دراسة استقصائية إقليمية يف الواليات املتحدة 
 UNEP/POPS/POPRC.3/INF/23الوثيقة وترد يف .  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري املستخدمة بالفعلاإلثريبدائل 

آثار على الصحة من ما هلذه البدائل لتقرير ا هذا وواضعومل يدرس . قائمة بالبدائل اليت مت حتديدها يف هذه العملية
 مخاسي الربوم إلثريل وهي بديل الدوديكني احللقي سداسي الربومل فإن مادة وعلى سبيل املثا. ثار بيئيةآالبشرية أو 

وهذا املركَّب يسبب بالفعل قلقاً يف عدة بلدان .  بالبديل األفضلتثنائي الفينيل التجاري يف الطالءات وامللصقات ليس
 ذات الصلةالبدائل الكيميائية  أن )٢٠٠٠حتليل املخاطر والسياسات، (ويقترح يف . ومناطق بسبب خواصه الكيميائية

املكلورة استرات فوسفات األلكيل و) TBBE (بت مخاسي الربوم ثنائي الفينيل هي تترا برومو برتوإلثريالوحيدة ل
بيد أنه منذ ذلك الوقت . الفوسفات استراتوتليها  TCPP)( )إيزوبروبيل و كلور٢(فوسفات ثالثي وبصفة خاصة 
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وبالنظر إىل جمموعة . النظر فيها أيضاًوينبغي وأضفي عليها الطابع التجاري ل أخرى قد طورت بدائأن تكون جيوز 
 وإعطاء االصطناعيةتقييم استخدام املواد عمليات التصنيع واحلكمة دراسة سيكون من املتاحة، البديلة مثبطات اللهب 

  .األفضلية لتلك اليت تشكل أقل قدرٍ من املخاطر

  ثنائي الفينيل التجاري يف رغوة البويل يوثريين مخاسي الربوم اإلثريبدائل 

 مخاسي الربوم ثنائي اإلثريأجنز قسم التصميمات البيئية التابع لوكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة تقييماً لبدائل 
ت املتحدة، ، الواليا يف وكالة محاية البيئة( ٢٠٠٥سبتمرب /الفينيل التجاري يف رغاوى البويل يثريين صدر يف أيلول

وأقامت الوكالة شراكة يف جمال مثبطات اللهب يف األثاثات مع جمموعة كبرية من أصحاب املصلحة وذلك . )٢٠٠٥
  األكثر سالمة من الناحية البيئية، مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاريإلثريمن أجل تقييم البدائل الكيميائية ل

كبار مصنعي املواد الكيميائية املثبطة قام . مة األثاث من احلرائقلتحسني سالاألخرى والستكشاف التكنولوجيات 
 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل إلثريعملية ل مستحضراً كيميائياً تشكل بدائل ١٤للهب يف الواليات املتحدة بتحديد 

الوثيقة  يف ٢- ٣ نظر اجلدولأ(ين املرنة منخفضة الكثافة إثريالتجاري يف اإلنتاج الواسع النطاق لرغوة البويل 
UNEP/POPS/POPRC.3/INF/23 .( مخاسي الربوم إلثري غري مسجلة بديلةوالبدائل اليت مت حتديدها هي مواد كيميائية 

. تميز بفعالية التكاليفتلذلك فهي وثنائي الفينيل التجاري، متوافقة مع معدات التجهيز احلالية يف مرافق صنع الرغوة 
األخرى ملعاجلة أنواع أخرى ، تستخدم حالياً بعض املواد الكيميائية ١٤ البالغ عددها وإىل جانب هذه املستحضرات
تستخدم املواد الكيميائية لتثبيط اللهب يف كما . ين املنخفضة الكثافةإثريرغاوي البويل لمن الرغاوي ويف أسواق معينة 

  .ين املرنة عالية الكثافةإثريحالة رغاوي البويل 

 مخاسي الربوم إلثريلية الثالثة األكثر استخداماً واليت رأت خمتلف التقارير أا قد تكون أنسب بدائل واملواد الكيميائ
 -  ٢ -  ثنائي كلورو -  ٣- ٣ (ي فوسفات ثالثثنائي الفينيل من الناحية البيئية وأكثرها قابلية للتطبيق هي امليالمني

وتستخدم حالياً مثبطات اللهب القائمة على ). APP(واألمونيا متعددة الفوسفات ) TCPPأو ) (TDCPP ()بروبيل
تلك اليت تنتفخ عند التسخني وبذلك توفر نوعاً من (ين املرنة والطالءات االنتفاخية، إثريرغاوي البويل يف امليالمني 

ين إثريلبويل وهي تستخدم بفعالية يف أوروبا يف رغاوي ااحلراري اللدائين ين إثريوالبويل أميدات والبويل ) تثبيط اللهب
. كي يف املائة من وزن الكحول املتعدد اهلايدر٤٠ إىل ٣٠يالمني بنسبة إضافة املاملرنة عالية الكثافة ولكنها تتطلب 

. ينإثري يف كثري من مستحضرات رغاوي البويل يستخدم هي عبارة عن ملح عضوي فوسفايت مكلور TDCPPومادة 
ها ييكون ف  تستخدم يف الرغاوي منخفضة الكثافة يف احلاالت اليت الوهي تستخدم يف الرغاوي عالية الكثافة كما

 مادة مضافة مثبطة وهياألمونيا متعددة الفوسفات، ستخدم حالياً تو. شاغالً رئيسياً) تبدل اللون(الصهد الضوئي 
ية خاالنتفاقائق را يف الين املرنة والصلبة، فضالً عن استخدامهإثريللهب، من أجل تثبيط اللهب يف رغاوي البويل 

 منتجي الرغاوي ال يعتربون اتبيد أن مصنعي املواد الكيميائية وجمموع. أنواع الغراءراتنجات التشكيل والسدادات وو
  . مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري على نطاق واسعإلثريهذه املادة بديالً ل

  لتجاري يف رغوة البويل يوثريين ا مخاسي الربوم ثنائي الفينيلإلثريالبدائل غري الكيميائية ل

شمل التكنولوجيات الثالثة املتاحة توبدائل غري كيميائية ) ٢٠٠٥(حددت وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة أيضاً 
ولتكنولوجييت . سطحاأل ات ومعاجلالغرانيت وتشريب الرغوة بالوقايةحالياً لتثبيط اللهب يف األثاثات تكنولوجيات 
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 بشكل الوقايةوتستخدم تكنولوجيات .  جتارية حمدودةات ومعاجلات األسطح استخدامبالغرانيترغوة الب يتشر
  .غالب يف صنع املراتب أكثر منها يف صنع األثاث املرتيل املنجد، ولكن قد تكون هلا استخدامات أخرى

ستخدام مواد احلشو، بل وحىت وعالوة على ذلك، فإنه من اجلدير باملالحظة أن بعض تصميمات األثاثات تستبعد ا
  .لذلك ينبغي أخذ التصميم يف االعتبار عند تقييم الوسائل البديلة لتثبيط اللهب يف األثاثات. املنسوجات كلها

   مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف األجهزة الكهربائية واإللكترونيةاإلثريبدائل 

 متعددة اإلثري عدد من كبار املصنعني يف التخلُّص من كل أنواع أخذ ،٢٠٠٥نوفمرب /اعتباراً من منتصف تشرين الثاين
لحظر الذي فرضه االحتاد األورويب على لتتوقع شركات التصنيع زيادة التكاليف بسبب االمتثال و. الربوم ثنائية الفينيل

 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل ثرياإلاستخدام املواد الكيميائية اخلطرة يف األجهزة الكهربائية واإللكترونية، مبا يف ذلك 
 من منتجي األجهزة الكهربائية واإللكترونية يف العامل أن ٪٣٥ويتوقع . التجاري من بني جمموعة من املواد األخرى

 Environmetal (٪١٠ من املنتجني زيادة األسعار بأكثر من ٪٢٣ بينما يتوقع ٪٥ أسعار منتجام بنسبة أقل من ترتفع

Interational Reporter, 2006 .(لوحات الدوائر : وتشمل أمثلة عمليات تثبيط اللهب البديلة اليت تستخدم حالياً ما يلي
 ة املقاوماللدائنو) هيتاشي(سفور وومثبطات هلب للوحات الدوائر املطبوعة تستخدم الف) سوين(اخلالية من الربوم 

الوكالة ) (ماتسوشيتا/باناسونك(اخلية منخفضة الفلطية واملواد اخلالية من اهلالوجني واألسالك الد) شيباوت(للهب 
  ).٢٠٠٣النروجيية حلماية البيئة، 

أو ت الزنك أو هيدروكسيد املغنسيوم اأنه ال ينبغي أن تنشأ مشاكل من استخدام بور Leisewitz et al (2000)ويقول 
  .املربومةكبدائل ملثبطات اللهب يت القابل للتمديد فالغرا

   مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف املنسوجاتاإلثريبدائل 

الوثيقة  يف ٣- ٣انظر اجلدول (توجد بدائل ملثبطات اللهب خالية من الربوم لالستخدام يف جمال املنسوجات 
UNEP/POPS/POPRC.3/INF/23 .(ًوبعض هذه البدائل مثل ثالث أكسيد الرصاص والبوراكس ليست سليمة بيئيا .

يزعم بعض املصنعني أن فرض حظر على و. مثل الصوف وألياف البوليسترمعمرة د مثبطة للهب وهناك أيضاً موا
  .  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل يف قطاع النسيج سوف يقلل من جودة النسيج ومتانتهاإلثرياستخدام 

   على اتمعاحملتملةآثار تنفيذ تدابري الرقابة   ٣-٣

  ربوم ثنائي الفينيل التجاري مخاسي الاإلثريفوائد التخلص من 

 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف اإلثريتتمثل أوضح الفوائد اليت تعود على اتمع العاملي من التخلص من 
اخنفاض املخاطر اليت تتعرض هلا الصحة البشرية والبيئة نتيجة الخنفاض إطالقات مكونات تعترب ملوثات عضوية ثابتة 

وينتهي اجلزء األكرب ). ٢٠٠٦، برنامج األمم املتحدة للبيئة(ة، فضالً عن اإلطالقات يف أماكن العمل يف اهلواء والترب
. هذه املادة ترتبط باجلسيمات يف البيئةألن  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل يف التربة والرواسب، اإلثريمن إطالقات 

 إحيائياً يف مئة أو الرواسب بسهولة يف السلسلة الغذائية ويتراك مخاسي الربوم ثنائي الفينيل املوجود يف البياإلثريويدخل 
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قد اكتشفت و. وهذه املادة منتشرة انتشاراً واسعاً يف البيئة العاملية.  الراقية مبا يف ذلك البشرالضواريطبقات شحم 
  .مستويات تبعث على القلق يف عدد من األنواع املهددة باالنقراض

برنامج األمم املتحدة ( مخاسي الربوم ثنائي الفينيل يف البشر يف مجيع مناطق العامل اإلثريكما وجدت مستويات من 
 مخاسي الربوم اإلثريوحيدث التعرُّض البشري احملتمل من خالل الطعام واستعمال منتجات حتتوي على ). ٢٠٠٦للبيئة، 

 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل من األمهات إىل ثرياإلوينتقل . الغبار داخل املباينو اهلواء مالمسةثنائي الفينيل التجاري و
 أنه من املرجح أن تكون ، يف تقييمها،)٢٠٠٦اليونيب،  (ختلص دراسة برنامج األمم املتحدة للبيئة. األجنة والرُّضع

ت على الإلثري مخاسي الربوم ثنائي الفينيل آثار ضارة كبرية على الصحة البشرية أو البيئة، حبيث تستدعي اختاذ إجراء
  .وينطوي االستمرار يف استخدامه على تكلفة حمتملة كبرية). ٢- ١انظر الفصل  (الصعيد العاملي

ق، وأيضاً ائائر االجتماعية واالقتصادية بسبب احلرسشيء مهم حلماية سالمة البشر، ولتجنُّب اخللإن الوقاية من احلريق 
ولذلك فإن استخدام كميات أقل من املواد املثبطة للهب أو . ئةملنع انتشار املواد السمية اليت تطلقها احلرائق يف البي

ولكن البدائل املتاحة، وفقاً . استخدام عوامل أقل فعالية، ميكن أن يسبب خسائر إذا ما أصبحت احلرائق أكثر تواتراً
. لفينيل التجاري مخاسي الربوم ثنائي ااإلثريتعمل بنفس كفاءة ) ٢٠٠٥(لوكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة 

ويصنف عدد .  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجارياإلثريومعظم البدائل هي يف حد ذاا أقل خطراً على البيئة من 
وقد . قليل من البدائل بوصفه مواد خطرة على البيئة وإن كانت املعلومات الكاملة غري موجودة يف كثري من احلاالت

  .احملتمل ترشيحهاتقييم املواد البنشر معايري ) ١٩٩٩(امنركية قامت وكالة محاية البيئة الد

وينبغي وضع تقدير الخنفاض التكلفة اليت يتكبدها اتمع بفضل تقليل الضرر الذي يصيب النظم اإليكولوجية والصحة 
 اخنفاض الضرر ومن الصعب قياس قيمة.  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل من السوقاإلثريالعامة، عندما تزال مواد مثل 

على األقل بدون (ونادراً ما يطبق .  ولكنه مت اقتراح عدة أساليب لذلكيصيب البيئة والصحة قياساً كمياً،الذي 
توجد   لذلك الوأو املستخدم هذه التكاليف، / الذي يتحمل مبوجبه املنتج و"امللوثتغرمي "مبدأ ) مساعدة تنظيمية

  .ب الضررتقديرات جيدة للتكلفة احملتملة لتجنُّ

حيث من  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل اإلثري الصافية العامة للتخلص من ةائداملناقشة الواردة أعاله فإن الف وبالنظر إىل
  .اةكون إجيابي جداً أن تمن املرجح ،صحة البشر والبيئة

   مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجارياإلثريتكاليف التخلص من 

 أو جيري التخلص منه يف اإلثري مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاريمة، مت بالفعل التخلص من وفقا للمعلومات املقد
  .البلدان املتقدمة النمو ويف البلدان النامية على السواء

 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري نتيجة اإلثريسوف يتعين النظر يف التكاليف اإلضافية اليت يتكبدها مستخدمو و
ولكل . تعاضة عنه مبواد أخرى يف منتجام أو إعادة تصميم املنتج نفسه دف القضاء على احلاجة إىل إضافاتلالس

 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري، لذلك اإلثريمصنع متأثر جمموعة تكاليف خاصة به يتكبدها نتيجة للتخلص من 
قد يتعين على بعض أصحاب املصانع االستثمار يف معدات ف. حتديد تقييم عام بأي قدر من الدقةيتم أن من الصعب 

وبصفة عامة، . غري مسجلةإنتاج جديدة، ولكن بالنسبة ملعظم املستخدمني يبدو هذا غري ضروري نظراً لوجود بدائل 



UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.1 

23 

تجاري أو  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل الاإلثريتكاليف شراء لفإن تكاليف شراء كثري من البدائل هي فيما يبدو مساوية 
حتليل (تكاليف املرتبطة باحلاجة إىل محوالت أعلى البيد أنه، قد تكون هناك زيادة بالنسبة لبعض البدائل يف . أقل منها

 ه حسب املعلومات املقدمة فإنهذه التكاليف زهيدة نظراً ألن أن تكون غري أنه يفترض. )٢٠٠٠املخاطر والسياسات، 
 مخاسي الربوم ثنائي إلثريوقفوا بالفعل استخدام اأقد تقدمة النمو والبلدان النامية يف البلدان املمعظم أصحاب املصانع 

 احلظر القانوين القائمة يف مناطق أخرى ات عمليبسببتغيريات يف طلب األسواق ال وسوف تتطلب .الفينيل التجاري
رحت من قبل يف الفرع شاليت لك  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري، إدخال تعديالت مثل تاإلثريوالتخلص من 

  . الكهربائية واإللكترونيةاملعدات املتعلق بسوق ٣-٢

 األطراف إىل وضع استكهومل مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري أو مكوناته يف اتفاقية اإلثريوسوف يضطر إدراج 
 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل اإلثريت امللوثة ب النفاياتتعلق مبناولةتدابري أو توجيهات، على النحو احملدد يف االتفاقية، 

 مخاسي اإلثرياملمارسات اليت تتبعها يف جمال مناولة النفايات املتعلقة ببالنسبة للبلدان اليت مل تعدل بعد و. التجاري
دمة النمو على تكاليف إضافية يف البلدان املتق التدابري ينطوي  اعتماد مثل هذهالربوم ثنائي الفينيل التجاري فإن

حكام املتصلة باملناولة اخلاصة، ميكن أن متتد هذه ألواوباإلضافة إىل تكنولوجيا االحتواء . البلدان النامية على السواءو
مدت تعاالتكاليف اليت تكبدا البلدان اليت بشأن وال توجد بيانات . التدابري لتشمل مثالً ترقية وحدات معاجلة النفايات

 مخاسي الربوم ثنائي اإلثريتقديرات تكاليف التخلص من لال توجد أية أرقام موثوق ا كما أنه  .لتدابري من هذا القبي
مما يؤيد هذا التحليل االقتصادي أن و. "منخفضة"الفينيل التجاري، ولكن معظم الدراسات تقول أن هذه التكاليف 

ري بدون صعوبات الربوم ثنائي الفينيل التجا مخاسي اإلثريمعظم املستخدمني يف البلدان متقدمة النمو ختلصوا من 
  .كبرية فيما يبدو

وميكن أن يسبب استخدام كميات أقل  .وينبغي أن يتضمن التحليل التكاليف اإلضافية احملتملة الستخدام املواد البديلة
 هأكثر تواتراً، ولكن اجتماعية واقتصادية إذا أصبح حدوث احلرائق خسائرمن املواد املثبطة للهب أو عناصر أقل فاعلية 
 مخاسي الربوم ثنائي اإلثريفإن البدائل املتاحة تعمل بنفس كفاءة ) ٢٠٠٥(وفقاً لوكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة 

الفوائد تكاليف / للمناقشة مسألة ما إذا كان ينبغي أن تدرج يف حتليل التكاليفختضعوميكن أن . الفينيل التجاري
 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل اإلثريّول يف اية املطاف إىل إنتاج مواد أخرى اليت يتكبدها منتجو وقف اإلنتاج والتح

.  اعتبار هذه التكاليف جزءاً من عملية إعادة تنظيم عادية لإلنتاج نظراً للتغيُّرات يف الطلب السوقيوميكن. التجاري
بيد أن هذه التكلفة . إعادة التنظيم اليت يتكبدها املنتجون أي تقييمات هلذا النوع من تكاليف األدبياتوال توجد يف 

زدياد الطلب السوقي على ال بالفعل إىل إنتاج مواد أخرى وا زهيدة نظراً ألن معظم املنتجني قد حتول أن تكونيفترض
طلب على هذه  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري بسبب التخلص يف املناطق اليت يوجد فيها أعلى اإلثريبدائل 
مبا يف ذلك إدارة  (متثالأما التكاليف اليت تتكبدها احلكومات الوطنية فيما يتصل بأنشطة التنظيم واإلنفاذ واال. املادة

 Environment Canada(وقد قامت كندا بتجميع بعض بيانات من هذا النوع . فينبغي إدراجها يف التقييم) النفايات

 الشاملة منخفضة يف البلدان متقدمة النمو اليت توجد فيها بالفعل نظم ألنشطة ويرجح أن تكون التكاليف). 2006
ومن ناحية . الرصد واملراقبة، ولكن التكاليف ميكن أن تكون كبرية بالنسبة للبلدان النامية اليت ال توجد فيها هذه النظم

 مخاسي الربوم اإلثرية اإلضافية إلدراج  يتطلب إنشاء هذه النظم، لذلك فإن التكلفاستكهوملأخرى فإن تنفيذ اتفاقية 
  .قلثنائي الفينيل التجاري سوف تكون أ
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 مخاسي الربوم اإلثريزال من األسواق مواد مثل توعالوة على ذلك، قد يتكبد اتمع بعض التكاليف احملددة عندما 
 "امللوثتغرمي "وميكن تطبيق مبدأ . ة من نفايات ومواقع ملوثاثنائي الفينيل التجاري وعندما يتم التصدي ملا يرتبط 

 مخاسي الربوم ثنائي اإلثري مثل تلك اليت يرجح أن يطرحها وجود املوروث ومشاكل )١(.ولكن هذا نادراً ما حيدث
 يكون أو األصلي "امللوث"نه يف كثري من احلاالت ال ميكن التعرُّف على ألالفينيل التجاري يف البيئة، كثرياً ما حتدث 

فقط  ميكن أن يكون أحد النهج اليت تتبع يف هذه احلاالت، لكن " يدفععلى امللوث أن"على أن مبدأ . عماله أىقد صف
  . باختاذ مثل هذا اإلجراءالتعرُّف على امللوث األصلي وعندما يسمح اإلطار القانوين للطرفيف احلاالت اليت ميكن فيها 

  مقارنة الفوائد والتكاليف

لإلثري مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري، ووجوده عامليا  )٢٠٠٦اليونيب، (لف املخاطر مبالنظر إىل استنتاجات 
على نطاق واسع يف النباتات واحليوانات والبشر، واإلجراءات اليت اختذت أو اجلارية للتخلص منه يف البلدان املتقدمة 

وعموما .  العامة للتخلص العاملي لكامل منه إجيابية ينتظر أن تكون النتائج،النمو والنامية، وازدياد الطلب على بدائله
 ، زهيدةمتقدمة النمو مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري بالنسبة للبلدان اإلثريلتخلص من اتكلفة ينبغي أن تكون 
 املتصل والتخلص من اإلثري مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري  املتخصصة أن إدارة النفاياتغري. كما نوقش أعاله

 البلدان إىلمساعدة مالية وتقنية تقدمي  وينبغي النظر يف ، لبعض البلدانميكن أن تكون مكلفة) املخزونات واملواد(ا 
  . ملعاجلة هذا اجلانب حبسب االقتضاءالنامية

  جتميع املعلومات  - ٤

  موجز التقييم  ١-٤

رئيسية مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري بصفإثريستخدم ي ستخدم يف ة يف صنع رغوة البويل يوثريين املرنة اليت ت
املستخدم يف ) غري الرغوي(األثاثات ومواد التنجيد يف املنازل واملركبات والتغليف وإىل حد صغري يف البويل يوثريين 

يقات متخصصة وإىل حد ما كانت هذه املادة تستخدم أيضاً يف تطب. عدات الكهربائية واإللكترونيةاملصناديق التغليف و
سببها للصحة البشرية والبيئة يف موجز تي املخاطر اليت صوقد مت تق. النسيج واستخدامات أخرى متنوعةوغزل اليف 

نوفمرب /تشرين الثاينيف  جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة اعتمدتهبيانات املخاطر الوارد يف املرفق هاء والذي 
٢٠٠٦.  

وينطبق هذا على سبيل املثال على . ة للسالمة من احلريق فيما يتعلق ببعض فئات املنتجاتمعايري وطنية ودوليوهناك 
. األثاث املنجد والستائر واألجهزة اإللكترونية املرتلية والكوابل الكهربائيةقطع املواد الكهربائية والتغليف الصناعي و

 تعترب أكثر الطرق فعالية من املربومةنت مثبطات اللهب تقليدياً كاو.  هذه املعايري خواص تثبيط اللهب املطلوبةحتددو
يف بعض احلاالت بيد أنه . فاء القدرة على مقاومة االشتعال على أنواع كثرية من املعداتضناحية التكاليف إل

                                                           
التنمية الذي يعلن أن على ن البيئة وأ من إعالن ريو بش١٦املبدأ إذ تؤكد من جديد "ديباجة اتفاقية استكهومل   )٣(

ى إىل الترويج لتدخيل التكاليف البيئية واستخدام األدوات االقتصادية، آخذة يف االعتبار النهج القاضي السلطات الوطنية أن تسع
بأن على امللوث، من حيث املبدأ، أن يتحمل تكلفة التلويث، مع املراعاة الواجبة للمصلحة العامة ودون اإلخالل بالتجارة 

 ."واالستثمار الدوليني
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صلة واملتم تغيري تصميم املنتج حبيث ال تكون هناك حاجة يثبطات هلب خالية من الربوم، أو  مبعن هذه املواديستعاض 
  .استخدام مثبطات اللهب الكيميائية

غري أن بعض املواد .  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري تقريباًاإلثريويبدو أن هناك بدائل مناسبة جلميع استخدامات 
أن تكون ينتظر ومع ذلك، فإنه . كما جيبتأثريات بعضها مل يتم استقصاء أنه البديلة تتسم باخلطورة أيضاً، كما 

عتقد عموماً أن يو.  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري إجيابيةاإلثريوائد العامة املتأتية من التخلص من استخدام الف
ن معظم البلدان متقدمة نظراً أل "منخفضة"  ستكون مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجارياإلثريتكاليف التخلص من 

وتوجد بدائل . وم ثنائي الفينيل التجاري بدون أن تواجه حتديات مفرطة مخاسي الرباإلثريالنمو قد ختلصت بالفعل من 
 مخاسي الربوم إلثريل بدائل وقد اختذت الشركات منها ،منافسة من حيث التكلفة وال تشكل ملوثات عضوية ثابتة

  .  اإللكترونيةاملعداتين وإثريرغاوي البويل يف  ثنائي الفينيل التجاري

  إدارة املخاطرالستراتيجية عناصر   ٢-٤

بعض اختاذ ينبغي النظر يف فإنه  بروم ثنائي الفينيل يف البيئة ميثِّل مشكلة عاملية عابرة للحدود، اإلثري  مواد أن انتشارمبا
وأفضل وسيلة إلدارة املخاطر هي فرض .  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجارياإلثريدولية للتخلص من الجراءات اإل

وسيكون  . يشمل مجيع القطاعات، مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري واستخدامهاإلثريج حظر عاملي على إنتا
 أنسب تدبري، ألن معظم استكهوملاملرفق ألف التفاقية يف  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري اإلثري  مكوناتإدراج

ى من احلظر لفترة زمنية انتقالية حمدودة بعض وأخرياً ميكن أن تعف. البلدان املتقدمة النمو قد حظرت بالفعل اإلنتاج
) ات رواد الفضاء وما إىل ذلكزالطائرات العسكرية وب( مخاسي الربوم ثنائي الفينيل إلثرياالستخدامات اخلاصة جداً ل

يع وتتوفر لدى البلدان متقدمة النمو مج. أو ذات تكلفة باهظة جداً/اليت تكون فيها البدائل غري ذات فعالية كافية و
وعليه فإن التحدي الرئيسي يف جمال . ابة فضالً عن األدوات التشريعية إلنفاذ احلظرقلرصد والرل الالزمةالقدرات 

  .اإلنفاذ يتمثل يف حصول البلدان النامية على قدرات كافية

 بروم اإلثري  موادليط جتاري حيتوي علىخلوضع ضوابط تنظيمية مشاكل يف  عدة بلدان بأا سوف تواجه أفادتو
يف عدة بلدان بشأن  ة القائمة الوطنياتسوف يكون متماشياً مع التشريعفأما إدراج فرادى املتجانسات . ثنائي الفينيل
اسي الربوم ثنائي الفينيل، وسوف تيسر رصد ومراقبة االنبعاثات واإلنتاج واالستخدام على الصعيد  مخإثري مكونات
كانية إجياد مسارات جتارية إىل واحد أو آخر من مكونات اخلليط، وبذلك عالوة على ذلك، هناك دائماً إمو. الوطين

ظم الضوابط التنظيمية وتتعلق مع.  التجاري مخاسي الربوم ثنائي الفينيلاإلثرييتم جتنُّب أي حظر ينتج عن إدراج 
اإلثري بروم ثنائي (ط  املكونات الرئيسية للخالئإدراجعملياً، بدرجة أكرب، ولذلك سيكون .  معينةركباتالوطنية مب
 واحملتوية على أربعة أو املربومةات ثنائية الفينيل اإلثري أو إدراج مجيع) ٩٩- اإلثري بروم ثنائي الفينيل  و٤٧- الفينيل

 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف اإلثريباسم مخسة برومينات، عوضاً عن إدراج اخلليط التجاري املسمى 
أو ) TetraBDE( رباعي الربوم ثنائي الفينيل اإلثريط اليت حتتوي على أيزومريات ئتصبح كل اخلالفعندئذ س. االتفاقية
وميكن أن تضع . موجودة بكميات نزرة مخاسي الربوم ثنائي الفينيل مشمولة بشروط االتفاقية، إال عندما تكون اإلثري

 )رة مثالًزعناصر ن(ستويات ات أقل من هذه املاالتفاقية حدوداً أقل، حبيث ال تكون اخلالئط احملتوية على تركيز
  .مشمولة
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 وفقاً ملستوى الربومة بدالً من إدراج اخلليط التجاري هو أنه ميكن أن يبدأ من جديد إنتاج ج سبب حمدد لإلدراوهناك
، الذي مت إيقافه  مخاسي الربوم ثنائي الفينيلاإلثريغري م ثنائية الفينيل منخفضة الربومة، ات متعددة الربواإلثريخالئط 

 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري لن إثريوعلى سبيل املثال فإن حظر . ةكتدبري طوعي من جانب قطاع الصناع
 الذي كان يستخدم يف اليابان يف املاضي، إذا ما قرر أحد " رباعي الربوم ثنائي الفينيلاإلثري "ليط التجاري اخليشمل 
حمددة سيشمل هذه احلالةمتجانساتاج ، ولكن إدرعني إنتاجهاملصن .  

 على رباعي الربوم ثنائي الفينيل أو  الربوم ثنائي الفينيلعشاريوحاليا ال حيتوي اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل واإلثري 
 أو ٤على مخاسي الربوم ثنائي الفينيل، ولذلك لن تكون هناك تبعات لإلدراج املقترح ملثبطات اللهب املربومة احملتوية 

  .)Guardia et al. 2006 and EU 2002( برومينات ٥

 سداسي الربوم ثنائي اإلثري يف املائة من ١٢ مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري على ما يصل إىل اإلثريوحيتوي 
الذي التجاري لفينيل  الربوم ثنائي امثاين إلثريواللجنة عاكفة حالياً على النظر يف موجز بيانات خماطر عاملية ل. الفينيل

 سداسي الربوم ثنائي اإلثريرب إذا اعتو.  سداسي الربوم ثنائي الفينيلاإلثريحيتوي أيضاً على كميات ال يستهان ا من 
يف إدراج  بالنسبة لإلثري مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاريثاً عضوياً ثابتاً، فيمكن أن يتمثل أحد اخلياراتالفينيل ملو 

 إلثريولكن هذا سوف تكون له أيضاً تبعات بالنسبة ل.  برومينات٦ إىل ٤ اليت حتتوي على املربومةت اللهب مثبطا
  .بعد تقييما إلدارة املخاطر جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة الذي مل تعد له  الربوم ثنائي الفينيل التجاريمثاين

 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري جزءاً من إلثريختيار البدائل لوينبغي أن يشكل توفري توجيهات بشأن معايري ا
 مخاسي اإلثريوسيكون من املهم عدم تشجيع االستعاضة عن . استراتيجية إدارة املخاطر املتعلقة بالقضاء على هذه املادة

  .الربوم ثنائي الفينيل التجاري مبواد أخرى ضارة بيئياً

 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري واملنتجات اإلثريء على االنبعاثات من تصنيع  إىل القضاوسوف يؤدي فرض حظرٍ
 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل يف املنتجات اليت هي قيد اإلثريولن يؤثر على االنبعاثات الصادرة من . اليت حتتوي عليه
 مخاسي الربوم ثنائي اإلثريحملتوية على سمح بإعادة تدوير أو إعادة استخدام املنتجات ا يلنو. االستخدام بالفعل

اسي  مخاإلثري رباعي الربوم ثنائي الفينيل أو اإلثرييزومريات إلجديد الفينيل، إذا كان ذلك سوف يؤدي إىل استخدام 
لكن إعادة .  من االتفاقية٦ ملنتجات جديدة، ألن هذه األنشطة حمظورة مبوجب املادة نيالربوم ثنائي الفينيل كمكون

 رباعي الربوم اإلثري إال إذا كانت املنتجات اجلديدة ال حتتوي على إيزومريات اوير واالسترداد ال ميكن أن حيدثالتد
وقد يتعين النظر يف ضوابط تنظيمية إضافية عندما جتري .  احملددة مخاسي الربوم ثنائي الفينيلاإلثريثنائي الفينيل أو 

 مثل الفلزات اليت حتتوي عليها هذه املنتجات، ويتم بصورة غري مقصودة معاجلة املنتجات دف استرداد مواد قيمة
وهذا سوف يكون مهماً بصفة خاصة يف جمال إعادة .  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري إىل البيئةاإلثريإطالق 
 حالة ورش التقطيع اليت  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري ويفاإلثري اإللكترونية اليت حتتوي على املعداتتدوير 

ميكن فرز بعض املكونات من اجلزء اخلاص بالنفايات، و. السيارات وغريها من املنتجات مثل املعداتتعاجل فيها هذه 
ضوابط التنظيمية الوعليه فقد تتطلب . ولكنه من غري العملي فعل ذلك بالنسبة ملعظم األجهزة الكهربائية واإللكترونية

غري أن معظم . ، وهذا سيكون أمراً مكلفاً هلااملصانع تلوث اهلواء يف بعض املرمدات وللحد من اجلديدة تركيب أجهزة



UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.1 

27 

 إعادة رشالبلدان متقدمة النمو لديها بالفعل قيود أخرى تشترط ترشيح الغازات املنطلقة من االنبعاثات الصادرة من و
  .التدوير والتقطيع

حتديد أهداف مع  برومينات يف املرفق باء، ٥ أو ٤ واحملتوية على املربومة ات ثنائية الفينيلاإلثريومت النظر يف إدراج 
غري أن جتميع .  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجارياإلثريللتخلص من استخدام منتجات موجودة معينة حتتوي على 

.  عدم وضع توصية كهذههذه املنتجات سوف يشكل عبًء كبرياً كما أن التعقيد احملتمل هلذه املخططات يبعث على
بطبيعة احلال فإن القواعد و. بالنسبة للبلدان متقدمة النموبيد أنه ميكن إضافة فقرة بشأن اجلهود الرامية لتحقيق هذا 

 مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري مبجرد اإلثري على تنطبق سوف استكهوملات يف اتفاقية مبناولة النفايالعامة املتعلقة 
  . برومينات٥ أو ٤ات ثنائية الفينيل اليت حتتوي على اإلثريراج أن يتم إد

.  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري بوصفها نفايات خطرةاإلثريينبغي التعامل مع أجزاء النفايات احملتوية على و
فرض هذا على بعض وقد ي. وهذا ما حيدث بالفعل يف أجزاء كبرية من منطقة جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا

واحللول املتعلقة مبناولة النفايات ينبغي أن تكون إىل حد بعيد معتمدة على . البلدان والقطاعات تكاليف إضافية
 يف االعتبار، استكهوملتفاقية القواعد العامة ال وضع، مع  النظم والتقاليد القائمةالظروف احمللية وأن تصمم حبيث تالئم

درج يف املرفق الثامن مواد من قبيل يهي العام املتعلق مبناولة النفايات يف اتفاقية بازل والذي يمبا يف ذلك املبدأ التوج
  ."املشاات األخرى متعددة الربوم"ات ثنائية الفينيل متعددة الربوم واإلثريركبات ثنائية الفينيل متعددة الكلور وامل

  بيان ختامي

 املخاطر اتمحتوى احملدد يف املرفق واو لالتفاقية وهو يستند إىل موجز بيانمت إعداد بيان إدارة املخاطر هذا وفقاً لل
  .)٢٠٠٦اليونيب،  (٢٠٠٦ه جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة يف عام تالذي اعتمد

 اليت ةدراسات املختربي ال التجارياإلثري مخاسي الربوم ثنائي الفينيل عن املتوفرةاملعلومات تشمل ,
موعات خمتلفة من رصد البيانات وحمددة  متجانساتعلى  أوج التجارية ئ املزاعلى سواء أجريت

 عددا كبريا العلميةاملؤلفات توفر ،  املخاطرملف املعلومات اليت خلصت يف إىل وباإلضافة. املتجانسات
 . ةيئ الكيميااألسرةه ذالعامة هلسمية ال تبنياليت من االستعراضات 

 يتفق هنأويبدو  اإلثري مخاسي الربوم ثنائي الفينيل، متجانساتللمعلومات بعض املستوى احلايل  ويشمل
خصائص   اليت حتدداخلواص ألن، )Canton et al., 2006; Huwe et al., 2007، مثالانظر (مع تقييم عام 

ولذلك، . اليت درست املتجانسات خلواص املخاطر مماثلة ا املرتبطة واملخاطر الثابتة العضويةامللوثات 
 :ما يليوبالنظر إىل 

 وإنفاذج التجارية ئ املزامراقبة يف صعوبات احلاليني أبلغوا عناملشرعني الوطنيني أن   �
 ؛اللوائح

 ؛اخلليط مجيع مكونات تتناولبعض الدراسات أن   �

ربوم مخاسي ال مواد إثري  وجودأثبتت يحيائ التراكم األ ودراساترصدالأن دراسات   �
 ؛)Burreau et al., 2006 مثالانظر  (ةهول جمثنائي الفينيل
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 ال نشارك يف األسرة داخل املتجانسات بعض أن إىل معلومات تشري ال توجدأنه   �
 اليت تتوافر اخلالئط أو املتجانساتيف الحظ ت  امللوثات العضوية الثابتة اليتخصائص

 ؛ وعنها معلومات

 أن القلق ال ميكن أن إىلر يشري  يف ملف املخاطمستوى املخاطر احملتملة احملددأن   �
 ثنائيبروم ثري  اإلإدراج فإن، وبالتايل اخلليط الرئيسية يف املكوناتيقتصر على 

 ، لن يكون كافياا وحدمه٩ - الفينيلثنائيبروم ثري  واإل٤ - الفينيل

اإلثري اص باخلخاطر اململف يف  هااستعراض ة اليت متيئاملواد الكيميا إلدراج ج أفضل أن اللجنة وتقترح
 أو أربعة احملتوية على مواد اإلثري ثنائي الفينيل املتعددة الربومتغطية مجيع هو  مخاسي الربوم ثنائي الفينيل

صائص هذه اموعة خلحمدد  استعراض  إىل هذا االقتراح يستندأن إىل اإلشارةوجتدر . بروميناتمخسة 
 األخرى الكيميائية األسر إىل ة عامبصفة ميددغي أن ال أن هذا النهج ينب، وةيئواد الكيميامن املاملعينة 
  .وثيقة الصلةيسومرات إ  أومتجانسات أو  متشااتاختالفات كبرية بني خصائصتوجد فيها  اليت

اإلثري ثنائي - ′٤،٤،′٢،٢ من االتفاقية، توصي اللجنة مؤمتر األطراف بالنظر يف إدراج ٨ من املادة ٩ووفقاً للفقرة 
-BDE(اإلثري ثنائي الفينيل مخاسي الربوم -٥،′٤،٤،′٢،٢ و )BDE-47, CAS No. 40088-47-9(عي الربوم الفينيل ربا

99, CAS No. 32534-81-9( املوجودة يف اإلثري ثنائي الفينيل  وسائر أنواع ثنائي الفينيل رباعي الربوم ومخاسي الربوم
 كمؤشرات ٩٩- بروم ثنائي الفينيلواإلثري  ٤٧- ينيلبروم ثنائي الف، مع استخدام اإلثري التجاريمخاسي الربوم 
  .على النحو املوصوف أعالهلالتفاقية، يف املرفق ألف ،ألغراض التنفيذ
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