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  2008أآتوبر / تشرين األول29

 ناقش في االجتماع الرابع لمؤتمر األطرافمقترح تعديل مرفقات اتفاقية استكهولم الذي سُي  :الموضوع

في اجتماعيها الثالث والرابع، ابتة التابعة التفاقية استكهولم قررت لجنة استعراض الملوثات العضوية الث 
وأن تقدم تلك التوصية إلى التفاقية أو جيم ل/ومرفقات ألف أو باء  الأن توصي بإدراج تسع مواد آيميائية في

  . من االتفاقية8 من المادة 9مؤتمر األطراف للنظر فيها وفقًا للفقرة 

 للجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة التابعة التفاقية استكهولم في الفترة االجتماع الثالثوقد انعقد  
وفقًا للمرفق أعدت بيانات مخاطر  في جنيف وآان معروضًا عليها 2007نوفمبر / تشرين الثاني23 إلى 19من 

ثير خماسي البروم ثنائي ألهاء من االتفاقية وتقييمات إدارة مخاطر، أعدت وفقًا للمرفق واو من االتفاقية، 
.  أوآتينولورفبالوالليندين والسلفونات المشبعة الفينيل التجاري والكلورديكون وسداسي البروم ثنائي الفينيل 

  :وقررت اللجنة أن توصي

  : باالتفاقيةالمرفق ألفأن تدرج في ب  ) أ(

 (BDE-47, CAS No. 40088-47-9) رباعي البروم ثنائي الفينيل اإلثير - '4،4،'2،2و •
  وأنواع(BDE-99, CAS No. 32534-81-9)خماسي البروم ثنائي الفينيل  اإلثير - 5،'4،4'2،2و

ي البروم ثنائي خماس اإلثير بروم ثنائي الفينيل الموجودة فيرباعي وخماسي الاإلثير 
 ؛الفينيل التجاري

 ؛الكلورديكون •
 ؛سداسي البروم ثنائي الفينيل •
 .الليندين •

  :ء من االتفاقية المواد الكيميائية التاليةألف أو المرفق باأن تدرج في المرفق ب  ) ب(

وفلوريد السلفونيل وأمالحه ، (CAS No: 1763-23-1)السلفونيك المشبع بالفلور أوآتين حامض  •
 )CAS-No: 307-35-7(المشبع بالفلورو أوآتين 

 للجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة التابعة التفاقية استكهولم في جنيف االجتماع الرابعوانعقد   
المعدة وفقًا  بيانات المخاطر على اللجنة، وآان معروضًا 2008أآتوبر / تشرين األول17 إلى 13في الفترة من 

حلقي  وآلورللمرفق هاء من االتفاقية وتقييمات إدارة المخاطر المعدة وفقًا للمرفق واو لالتفاقية لسداسي 
  : البنزين وقررت اللجنة أن توصيو آلورخماسيثير ثماني البروم ثنائي الفينيل وإ والهكسان ألفا وبيتا

  جهات االتصال الرسمية التفاقية استكهولم  :إلى
  التنسيق الوطنية التفاقية استكهولمجهات  
  أعضاء البعثات الدائمة لدى مكتب األمم المتحدة في جنيف  :صورة
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  : باالتفاقيةالمرفق ألفبأن تدرج في   )أ(  

 ؛ حلقي الهكسان ألفاوسداسي آلور •

 ؛حلقي الهكسان بيتا وآلورسداسي  •

 )BDE-153, CAS No. 68631-49-2( البروم ثنائي الفينيل سداسي اإلثير '5،5'4،4'2،2 •
) BDE-154, CAS No. 207122-15-4( البروم ثنائي الفينيل سداسي اإلثير - '5،6،'4،4'2،2
 ،)BDE-175, CAS No.446255-227( البروم ثنائي الفينيل سباعي اإلثير - 6،'4،5،'3،3'2،2و
 ،)BDE-183 CAS No. 207122-16-5( البروم ثنائي الفينيل سباعي اإلثير - 6'5،'3،4،4،'2،2و
ني البروم ثما اإلثير الموجودة فيالفينيل اإلثيرات األخرى سداسي وسباعي البروم ثنائي و

  .ثنائي الفينيل التجاري

  : من االتفاقيةالمرفق ألف والمرفق جيمج في دَريأن ب  )ب(  

 .خماسي آلورو البنزين •

ينظر أن صية بشأن ما إذا آان ينبغي  من االتفاقية أنه إذا تقدمت اللجنة بتو8 من المادة 9الفقرة  وتنص 
يقرر مؤتمر األطراف، ’’أو جيم / ومؤتمر األطراف في إدراج مادة آيميائية معينة في المرفقات ألف أو باء

 في االعتبار الواجب توصيات اللجنة، بما في ذلك أي عدم يقين علمي، على نحو تحوطي، ما إذا آان ًاخذآ
وإذا قرر . ‘‘أو جيم/أو باء و تدابير الرقابة المتصلة بها، في المرفقات ألفسيدرج المادة الكيميائية ويحدد 
أو جيم، فإن المرفق أو المرفقات المعنية /الكيميائية في المرفقات ألف أو باء وادة مؤتمر األطراف أن يدرج الم

  . من االتفاقية22 و21 للمادتين  وفقًا أو ُتعدلعدلُيس

  :يرًا لالجتماع الرابع لمؤتمر األطرافما يمكن أن تفعله األطراف تحض

 في أو جيم/إدراج هذه المواد الكيميائية في المرفقات ألف وباء و المقترحات الرامية إلى سينظر في  
فقد  ،ذلكلو. في جنيف 2009مايو / أيار8 إلى 4االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف المقرر عقده في الفترة من 

  .أو جيم/ في المرفقات ألف وباء ومناقشة إدراج هذه المواد الكيميائيةللنظر في  األطراف أن تكون مستعدة تود

يجب أن يكون ممثلو األطراف الذين يرغبون  ، من النظام الداخلي19وفقًا للمادة بأنه،   األطرافوتذآر 
صادرة فويض تدين بوثائق َمفي االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف، معَتفي المشارآة في عملية صنع القرارات 

 عن ،للتكامل االقتصاديإقليمية  أو في حالة منظمة ،رئيس الدولة أو الحكومة أو عن وزير الخارجيةعن إما 
  .ةالسلطة المختصة في تلك المنظم

وقد تم وضع بيانات المخاطر وتقييمات إدارة المخاطر وآذلك المعلومات األساسية األخرى، بما فيها   
وإذا . )poprc/int.pops.www://http/(ترحات، في موقع اتفاقية استكهولم على الشبكة العالمية الرسائل المقدمة مع المق

.  إليكم نسخًا ورقية عند طلبهارسلودفت أي مشاآل في الوصول إلى الموقع أو في تنزيل الوثائق يمكننا أن نُص
يمكنكم االتصال بالسيدة فطوماتا آيتا وآني في األمانة على العنوان مات إضافية وإذا احتجتم إلى أية معلو

  .المذآور أدناه
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بأي مسألة  2008ديسمبر / آانون األول1ويرجى من األطراف إخطار األمانة في موعد ال يتجاوز   
ألمانة مؤتمر اتوافي وسوف . ذات صلة بالموضوع قد تود إثارتها في االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف

أن يكون هذه المسائل إلى أمانة اتفاقية استكهولم، ويفضل ينبغي إرسال و. تجميع للمسائل المقدمةباألطراف 
  : أو بواسطة البريد العادي إلى،(ssc@pops.int)عن طريق البريد اإللكتروني ذلك 

Secretariat of the Stockholm Convention 
Att: POPs Review Committee 
Ms. Fatoumata Keita Ouane 
United Nations Environment Programme 
11-13 chemin des Anémones 
CH-1219, Châtelaine, Geneva, Switzerland 
Fax: (+41 22) 917 8098 
E-mail: ssc@pops.int or fouane@pops.int 

الستنتاجات اللجنة بشأن آل من المواد الكيميائية قيد النظر رسالة ملخصًا لهذه ال األولالمرفق ويتضمن   
خفض المخاطر، عندما تكون متاحة، ونص المقرر الذي اتخذته لجنة استعراض مقترحة لوآذلك تدابير 

ار تضمن وصفًا لآلثإنه يف المرفق الثانيأما . يميائيةهذه المواد الكإدراج الملوثات العضوية الثابتة بشأن 
  .بالنسبة إلى األطرافلمرفقات ألف أو باء أو جيم من االتفاقية، المترتبة على إدراج المواد الكيميائية في ا

  مخلص،ال

  دونالد آوبر
  تنفيذياألمين ال

  اتفاقية استكهولمأمانة 
  لملوثات العضوية الثابتةل
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  المرفق األول

  يد النظرملخص استنتاجات اللجنة بشأن آل من المواد الكيميائية ق
   في اجتماعها الثالثتوصيات لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة  -ألف 

  األثير خماسي البروم ثنائي الفينيل التجاري  -  1

أآملت اللجنة استعراضها للوثائق المتاحة، ونظرت في تدابير الرقابة الممكنة، وفي 
والمعلومات المقدمة من األطراف المعلومات االجتماعية واالقتصادية المتوفرة، والتعليقات 

وقررت اللجنة أن توصي مؤتمر . االعتبارات المحددة في المرفق واوبوالمتصلة والمراقبين 
 خماسي البروم ثنائي الفينيل  من االتفاقية بأن ينظر في إدراج8 من المادة 9األطراف، وفقًا للفقرة 

  .التفاقيةألف من افي المرفق التجاري 

خماسي البروم ثنائي الفينيل التجاري  اإلثير لمعلومات المتاحة بشأنفحصت اللجنة او
 بيان مخاطر جرى استعراضها بموجب التيواقترحت أن أفضل نهج إلدراج المواد الكيميائية 

البروم ثنائي المتعدد  اإلثير خماسي البروم ثنائي الفينيل التجاري هو تغطية جميع مرآباتاإلثير 
ولذلك أوصت اللجنة بأن ينظر المؤتمر في أن يدرج في . يساخمال أو ياعبرلذات البروم االفينيل 

) BDE- 47, CAS No. 40088-47-9(رباعي البروم ثنائي الفينيل  -'4،4،'2،2المرفق ألف لالتفاقية 
رباعي أثير ، ومرآبات )BDE- 99, CAS No. 32534- 81-9( خماسي البروم ثنائي الفينيل -5،'4،4،'2،2و

خماسي البروم ثنائي الفينيل التجاري،  اإلثير البروم ثنائي الفينيل األخرى الموجودة فيوخماسي 
  . آعالمات من أجل أغراض اإلنفاذBDE- 99و BDE- 47باستخدام 

  

خماسي البروم ثنائي  اإلثير :3/1 –مقرر لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة 
  الفينيل التجاري

  ت العضوية الثابتة،إن لجنة استعراض الملوثا  
خماسي البروم ثنائي الفينيل التجاري الذي  اإلثير  بيان المخاطر بشأنوقد قيّمت  

  )1(،اعتمدته اللجنة أثناء اجتماعها الثاني
خماسي البروم ثنائي الفينيل التجاري، نتيجة  اإلثير  إلى احتمال أن يؤديوقد َخُلَصت  
ما يبرر مأو البيئة / وبشريةصحة الالات آبيرة ضارة بفي البيئة، إلى تأثيربعيد المدى انتقاله 

  اتخاذ إجراء عالمي بشأنه،
خماسي البروم ثنائي الفينيل التجاري  اإلثير  تقييم إدارة المخاطر بشأنمَلْت أْآوقد  

   من اتفاقية استكهولم،8من المادة ) أ (7الوارد في الفقرة 
البروم ثنائي الفينيل التجاري الوارد  خماسي لإلثير تقييم إدارة المخاطر تعتمد  -  1  

  ؛UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.1في الوثيقة 
 من االتفاقية، أن توصي مؤتمر األطراف 8 من المادة 9لفقرة لوفقًا ، تقرر  -  2  

رباعي  اإلثير -'4،4،'2،2في أن يدرج في المرفق ألف من اتفاقية استكهولم  بأن ينظر

                                                 
)1(  UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.1. 
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خماسي البروم  اإلثير -5،'4،4،'2،2 و(BDE-47, CAS No. 40088-47-9) البروم ثنائي الفينيل
رباعي وخماسي البروم ثنائي  اإلثير  وأنواع(BDE-99, CAS No. 32534-81-9)ثنائي الفينيل 

المبروم  اإلثير خماسي البروم ثنائي الفينيل التجاري، باستخدام اإلثير الفينيل الموجودة في
  .، آعالمات ألغراض اإلنفاذ99 -روم ثنائي الفينيل  المبيرواإلث 47 -ثنائي الفينيل 

  الكلورديكون  -  2

أآملت اللجنة استعراضها للوثائق المتاحة، ونظرت في تدابير الرقابة الممكنة، وفي 
المعلومات االجتماعية واالقتصادية المتوفرة، والتعليقات والمعلومات المقدمة من األطراف 

وقررت اللجنة أن توصي مؤتمر . ت المحددة في المرفق واواالعتباراوالمتصلة بوالمراقبين 
  الكلورديكون في بأن ينظر في إدراج، من االتفاقية8 من المادة 9األطراف، وفقًا للفقرة 

  .التفاقيةألف من االمرفق 

عدم رغم من بالوأعدت اللجنة تقييمًا إلدارة المخاطر للكلورديكون وخلصت إلى أنه 
منع إدخاله ما له أهميته  فإن ميجري إنتاجه أو استخدامه حاليًا،لورديكون الكة ما إذا آان معرف
 في المرفق الكلورديكون إدراجوخلصت اللجنة إلى أن . واستعماله في التبادل التجاريفي 

 حيث أنه ال يوجد أي إنتاج أو استخدام محدد ألف بدون أي إعفاءات محددة ممكن عمليًا
رآز جهود التنفيذ على تحديد وإدارة المخزونات العتيقة وأوصت اللجنة بأن تت. متبقي

 واستخدامه في هتدابير فعالة لمنع إنتاجوضع والنفايات التي تحتوي على آلورديكون، وعلى 
  .المستقبل

  الكلورديكون: 3/2 -مقرر لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة 

  إن لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة،  

لكلورديكون الذي اعتمدته اللجنة في اجتماعها لمخاطر ال بيانات تمَّيوقد ق  
  )2(الثاني،

لكلورديكون، نتيجة انتقاله بعيد من المحتمل أن يؤدي ا إلى أن وقد خلصت  
أو البيئة بما يستدعي /على الصحة البشرية وضارة آبيرة  المدى في البيئة، إلى آثار

  اتخاذ إجراءات عالمية بشأنه،

من ) أ (7 تقييم إدارة المخاطر لمادة الكلورديكون وفقًا ألحكام الفقرة آملتوقد أ  
   من اتفاقية استكهولم،8المادة 

 تقييم إدارة المخاطر لمادة الكلورديكون الوارد في الوثيقة تعتمد  -  1  
UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.2؛  

 مؤتمر  من االتفاقية، أن توصي8 من المادة 9، وفقًا للفقرة تقرر  -  2  
األطراف بالنظر في إدراج الكلورديكون في المرفق ألف من االتفاقية دون إعفاءات 

  .محددة

                                                 
)2(  UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.2.  
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  سداسي البروم ثنائي الفينيل  -  3

أآملت اللجنة استعراضها للوثائق المتاحة، ونظرت في تدابير الرقابة الممكنة، وفي 
علومات المقدمة من األطراف المعلومات االجتماعية واالقتصادية المتوفرة، والتعليقات والم

وقررت اللجنة أن توصي مؤتمر .  واوالمرفقاالعتبارات المحددة في والمتصلة بوالمراقبين 
 سداسي البروم ثنائي  من االتفاقية بأن ينظر في إدراج8 من المادة 9األطراف، وفقًا للفقرة 

  .التفاقيةمن األف  المرفق الفينيل في

 بشأن نهج تصنيفي من أجل جميع مرآبات سداسي البروم وقيمت اللجنة السند المنطقي
 إلدارة المخاطر بشأن سداسي البروم ثنائي الفينيل ثنائي الفينيل، ووافقت عليه، وأعدت تقييمًا

يجري إنتاجه سداسي البروم ثنائي الفينيل عدم معرفة ما إذا آان رغم من بال وخلصت إلى أنه
وخلصت اللجنة .  منع إعادة إدخاله في التجارة وفي التداولأو استخدامه حاليًا، ومما له أهميته

آذلك إلى أن إدراج سداسي البروم ثنائي الفينيل في المرفق ألف بدون أي إعفاءات محددة 
وأوصت اللجنة بأن تترآز .  حيث أنه ال يوجد أي إنتاج أو استخدام محدد متبقيممكن عمليًا

ات العتيقة والنفايات التي تحتوي على سداسي البروم جهود التنفيذ على تحديد وإدارة المخزون
  .تدابير فعالة لمنع إنتاجه واستخدامه في المستقبلوضع ثنائي الفينيل، وعلى 

  سداسي البروم ثنائي الفينيل: 3/3 -مقرر لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة 

  إن لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة،  
 ثنائي الفينيل، الذي وافقت عليه اللجنة البرومت مخاطر سداسي  بياناأعدتوقد   

  )3(في اجتماعها الثاني،

سداسي البروم من المحتمل أن يؤدي  في اجتماعها الثاني إلى أن خلصتقد و  
 على صحة آبيرة، إلى آثار ضارة ةالبيئبعيد المدى في انتقاله ، نتيجة ثنائي الفينيل
  رر اتخاذ إجراء عالمي بشأنه،أو البيئة، مما يب/اإلنسان و

) أ( 7  تقييم إدارة مخاطر سداسي البروم ثنائي الفينيل، وفقًا للفقرةآملتقد أو  
  من اتفاقية استكهولم، 8 من المادة

 إلى أنه بالرغم من عدم وجود ما يدل على أن هذه المادة ال تزال تنتج وإذ تشير  
، ولما آان من في المستقبلنائي الفينيل بد من منع إنتاج سداسي البروم ث أو تستخدم، ال

والنفايات المحتوية على البنود أن أي رقابة ينبغي أن ترآز على تحديد وإدارة رأيها 
  هذه المادة وعلى اتخاذ تدابير فعالة لمنع إنتاجها في المستقبل،

 تقييم إدارة مخاطر سداسي البروم ثنائي الفينيل الواردة في الوثيقة تعتمد  -  1  
UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.3؛  

من االتفاقية، أن توصي مؤتمر  8  من المادة9 ، وفقًا للفقرةتقرر  -  2  
ألف من االتفاقية  األطراف بأن ينظر في إدراج سداسي البروم ثنائي الفينيل في المرفق

  .ةحددبدون إعفاءات م
                                                 

)3(  UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.3. 
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 السلفونات المشبعة بالفلورو أوآتين  -  4

ثائق المتاحة، ونظرت في تدابير الرقابة الممكنة، وفي أآملت اللجنة استعراضها للو
المعلومات االجتماعية واالقتصادية المتوفرة، والتعليقات والمعلومات المقدمة من األطراف 

وقررت اللجنة أن توصي مؤتمر . االعتبارات المحددة في المرفق واووالمتصلة بوالمراقبين 
حامض السلفونيك  االتفاقية بأن ينظر في إدراج من 8 من المادة 9األطراف، وفقًا للفقرة 

 وأمالحه وفلوريد السلفونيل المشبع بالفلورو (CAS-No.1763-23-1)المشبع بالفلورو أوآتين 
، مع تحديد تدابير الرقابة التفاقيةمن اأو المرفق باء ألف  المرفق في (CAS-No.307-35-7)أوآتين

ة الستراتيجية خفض المخاطر للسلفونات المشبعة  واقترحت أيضًا العناصر التالي.ذات الصلة
  :بالفلورو أوآتين

 اقترحتها اللجنة والحاجة إلى معلومات إضافية عن لحد من المخاطرلستراتيجية العناصر 
 الفلورو أوآتينبالسلفونات المشبعة 

في الواليات المتحدة وآندا واالتحاد  سائدة آانت التي التالية اتالستخداموبالنسبة ل
رغاوي مكافحة الحرائق؛ السجاد؛ : االستخدامقيد هي ًا حاليمتاحة بدائل  ثمةألوروبي، ا

ة  والمواد المضافاتمفروشات؛ الورق والتغليف؛ الطالءال /المالبس؛ المنسوجات/ودالجل
  .الحشرية مبيدات اآلفات والمبيدات ،؛ منتجات التنظيف المنزلية والصناعيةإليها

إلى اللجنة، يبدو أن توافر البدائل بالنسبة لتي زودت بها لمعلومات اااستنادًا إلى غير أنه 
االستخدام أوجه ، هناك حاجة إلى بعض لذلكو.  غير مؤآدمحددةأوجه استخدام بعض 

بدال بناء على جدوى إللمرء، يمكن بغية إتاحة ذلك، و. لمستقبل المنظورفي االحرجة 
أو أغراض /واألخذ بإعفاءات محددة ، بدالالمطلوب لذلك اإلاالستخدام واإلطار الزمني 

 وباستثناء ، مواد آيميائية أخرى لألغراض المبينة أدناه فقطإلنتاجمقبولة لإلنتاج حسبما يلزم 
 وفلوريد السلفونيل المشبع بالفلور أوآتين وأمالحه ووإنتاج حمض السلفونات المشبع بالفلور

األخذ  ويمكن أيضًا.  تلكاالستخدامأوجه ل أوآتين آوسيط إلنتاج مواد آيميائية أخرى من أج
 واستنادًا.  متاحةلها بدائليكون الستخدام التي قد ألوجه اإعفاءات محددة أو أغراض مقبولة ب

المواد الواقية : ما يليأن تشمل االستخدام الحرجة من شأن أوجه إلى تقييم إدارة المخاطر 
طالء ؛ عملية الطباعة الحجرية التصويريةعمليات لالمضادة لالنعكاس  الطالءات أو الضوئية

  طبيةةجهزوأة في الطيران؛ الهيدروليكي السوائل  الفوتوغرافي؛؛ التصويراألقنعة الضوئية
السامة طعوم ال:  ما يليبدائل متاحةلها تكون خرى التي قد ألستخدام االاأوجه وتشمل . معينة

ورغوة مكافحة  المعدني؛ والطالء؛  األشجارقاورالقاطع أل النمل مكافحةمن أجل للنمل 
 ويمكن بيان شروط استخدام المواد المتصلة .واإللكترونية ئيةالكهربااألجزاء ؛ والحرائق

. باءالمرفق المرفق ألف أو في في جزء ثالث جديد   أوآتين أيضًاو بالفلورةبالسلفونات المشبع
  :ويمكن أن تشمل عناصر هذا الجزء الثالث ما يلي

في لمادة عمال اعلى استفي نهاية المطاف القضاء ب فيما يتعلق ،آل طرفقيام  •
 مثل ، المحددةلألولويات  وفقًاباتخاذ إجراءات الحرجة، اتالستخداماأوجه 
 تحتاج هابدائل متاحة ولكنلها  الستخدام التي قد تكونألوجه ا ، التدريجياإللغاء
 واألجزاءفحة الحرائق، مكارغاوي  الطالء المعدني، وأي، تدريجيًا األخذ بها إلى

 لمكافحةنمل السامة للطعوم ال إلنتاج واستخدام المادة واإللكترونية، ئيةالكهربا
 ؛القاطع ألوراق األشجارالنمل 
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 في المادة المنصوص عليهاآجزء من خطة التنفيذ  يستخدم المادةآل طرف قيام  •
  تنظيميةر تشمل تطوير آليات تنظيمية وغيأنوضع وتنفيذ خطة عمل يمكن ب ،7

 وتنفيذ أعاله المبينة المحددة اإلعفاءات على المواداستعمال قصر  لضمان
االستخدام أوجه  لجميع ة مناسبة واستراتيجيات بديلوأساليبمنتجات عمال ستا

 ؛المعفاة

تقرير آل خمس سنوات عن التقدم المحرز إعداد ب يستخدم المادةآل طرف قيام  •
 ؛15 بالمادة  عمًالاألطراف مؤتمر إلى هوتقديم  استخدامهافي القضاء علي

 المتصلة هذه التقارير في استعراضاته فيبالنظر  مؤتمر األطرافإمكانية قيام  •
 ؛مرة آل خمس سنوات ،المادة القضاء على صوببالتقدم 

 أومواد عن  معلومات جديدة حالما تتوفر، األطراف أيضًامؤتمر إمكانية قيام  •
 األغراض المحددة أو اإلعفاءاتاستعراض ب ،ًاتكنولوجيات بديلة أآثر أمان

 حالما يصبح استخداماستخدام المادة التخلص التدريجي من أوجه ضمان لمقبولة ال
 ؛ اقتصاديًاًا ومجديالتقنيةمن الناحية  ممكنًا أمنًا األآثربدائل ال

 المنتجات بشأنتعزيز البحث والتطوير ب، في حدود قدراتها، األطرافإمكانية قيام  •
طراف ألللمأمونة ا ةبديلالستراتيجيات الساليب واأل وائية وغير الكيميائيةالكيميا

 ة؛التي تستخدم الماد

أخذ في االعتبار، حسب ت أن التي تستخدم المادة األطراف منإمكانية الطلب  •
بأفضل التقنيات  العامة المتعلقة اإلرشادات ذات الصلة من األجزاءاالقتضاء، 

 . الواردة في الجزء الخامس من المرفق جيمالبيئيةارسات  المموأفضل المتاحة

واسع ال تبعثرالشكل خطر تالستخدام التي أوجه التمييز بين إيالء االعتبار أيضًا لينبغي و  
  . تشكل ذلك الخطر البيئة وتلك التي الفينطاق ال

ية، بما فيها ووفقًا للمعلومات اإلضافية الواردة من الصين، فإن العديد من البلدان النام  
الصين، تفتقر إلى الكفاءة وما يتصل بذلك من نظم التفتيش واإلنفاذ بشأن إدارة مخاطر 

  .السلفونات المشبعة بالفلورو أوآتين

 ها أوآتين ومخاطروآلثار السلبية للسلفونات المشبعة بالفلوراإلدراك الكامل لعلى أن 
في إيالء اهتمام بإيجاد بديل لها م تبدأ بعد لأغلبية الصناعات آما أن عد، يتحقق ب، لم المحتملة

  .منهاالتخلص  وأ

مثل ترآيبات ( أوآتين وومعظم المنتجات الثانوية من السلفونات المشبعة بالفلور
التي تستخدمها الصناعات ) معالجة المنسوجات أو المنتجات من المواد شبه الموصلة

هذه محتوى المنتجات من ألن و. البلدان المتقدمةبصورة رئيسية من ستورد تالصينية، 
، ال تستطيع الصين حاليًا أن تطبق إدارة بصورة واضحة في وسم المنتجاتبين السلفونات ال ي
رين على توفير المعلومات ذات الصلة من الصين المصّدسوف تحث و. سليمة للمخاطر
  .منظور االتفاقية
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 أوآتين في البلدان ولفلورالسلفونات المشبعة بااستخدام تفتقر مجاالت وبصورة عامة 
اقتصاديًا وغير ضارة بالبيئة في تقنيًا ومجدية تكون تكنولوجيات بديلة /النامية إلى منتجات

عدم وجود معلومات مفصلة عن التكنولوجيات البديلة، فإنه ال يمكن إلى ونظرًا . نفس الوقت
لبلدان بالنسبة إلى اجدية مألنها أو غير ضارة بالبيئة هذه التكنولوجيات معرفة ما إذا آانت 

من الضروري تشجيع األطراف في فإن  لكولذ. النامية من الناحيتين التكنولوجية واالقتصادية
 .ااالتفاقية على توفير المعلومات ذات الصلة وتعزيز المساعدة التقنية ونقل التكنولوجي
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   أوآتينوشبعة بالفلورالسلفونات الم: 3/5 -مقرر لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة 

  إن لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة، 

الذي اعتمدته اللجنة في السلفونات المشبعة بالفلورو أوآتين مخاطر  بيان وقد قيمت  
  )4(اجتماعها الثاني،

، نتيجة سلفونات المشبعة بالفلورو أوآتينالمن المحتمل أن تؤدي  إلى أن خلصتقد و  
أو البيئة، مما يبرر /، إلى آثار ضارة آبيرة على صحة اإلنسان و في البيئةدىالمانتقالها بعيد 

  اتخاذ إجراء عالمي بشأنها،

من المواد  واحدة  أوآتينو إلى أن مادة فلوريد السلفونيل المشبع بالفلورخلصتقد و  
لف أو  أاتفي المرفقالسلفونات المشبعة بالفلورو أوآتين في المقترح األصلي بإدراج واردة ال

باء أو جيم من اتفاقية استكهولم، هي المادة األولية األآثر شيوعًا لمختلف مشتقات السلفونات 
أن يتحلل فلوريد السلفونيل المشبع ب أوآتين، وأن هناك احتماًال آبيرًا للغاية والمشبعة بالفلور

يد السلفونيل  أوآتين، ولذلك فإن إدراج فلوروبالفلورو أوآتين إلى سلفونات مشبعة بالفلور
 المشبع بالفلورو أوآتين وأمالحه يعد من يكالسلفونحامض المشبع بالفلورو أوآتين إلى جانب 

  التدابير األآثر فعالية لتقليل إطالقات السلفونات المشبعة بالفلورو أوآتين في البيئة،

 إلى أن فلوريد السلفونيل المشبع بالفلورو أوآتين 3/11 - ها في مقررتوقد خلص  
  ستوفي المعايير الواردة في المرفق دال من االتفاقية،ي

 أن فلوريد ، من االتفاقية8من المادة ) أ (7، وفقًا للفقرة 3/11 - ها في مقررقررتوقد   
 أوآتين، ومن خالل تحوله إلى منتج سلفونات مشبعة بالفلور أوآتين، والسلفونيل المشبع بالفلور

أو /صحة اإلنسان وبة، يحتمل أن يؤدي إلى آثار ضارة آبيرة نتقاله بعيد المدى في البيئاونتيجة 
  البيئة مما يبرر اتخاذ إجراء عالمي بشأنه،ب

) أ( 7 ، وفقًا للفقرة أوآتينوالسلفونات المشبعة بالفلور تقييم إدارة مخاطر آملتقد أو  
  من اتفاقية استكهولم، 8 المادة من

الوارد في الوثيقة بعة بالفلورو أوآتين السلفونات المش تقييم إدارة مخاطر تعتمد  -  1  
UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.5؛  

 مؤتمر األطراف بأن توصيمن االتفاقية، أن  8  من المادة9 ، وفقًا للفقرةتقرر  -  2  
، وأمالحها (CAS No. 1763-23-1)ينظر في إدراج مادة حامض السلفونيك المشبع بالفلورو أوآتين 

باء  ألف أو المرفق المرفق في) CAS-No. 307-35-7(وفلوريد السلفونيل المشبع بالفلورو أوآتين 
  من االتفاقية، مع تحديد تدابير الرقابة ذات الصلة؛

إلى  من االتفاقية، األطراف والمراقبين، 8من المادة ) أ (7وفقًا للفقرة ، عوتد  -  3  
بأي معلومات إضافية محددة في المرفق  2008فبراير / شباط5 ، في موعد أقصاهد األمانةيتزو

) سواء الجاري أو المتوقع(واو، وعلى وجه الخصوص، المعلومات عن تصنيع هذه المادة 
  .استخدامها األخرى وبدائلهاوأوجه 

                                                 
)4(  UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.5. 
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 وفلوريد السلفونيل المشبع بالفلور: 3/11 -مقرر لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة 
  تينأوآ

تقديم المعلومات عن أنه ينبغي ينص على  المرفق دال من اتفاقية استكهولم  أنحيث  
إدراجها في المرفقات ألف أو باء أو جيم من االتفاقية، يقترح حولة من أي مادة المنتجات الم

  ،ذا صلة باألمرحيثما آان ذلك 

 ,7 7 ,6 ,6 ,5 ,5 ,4 ,4 ,3 ,3 ,2 ,2 ,1 ,1) مادة فلوريد السلفونيل المشبع بالفلورو أوآتين وحيث أن  

8, 8, 8 –(CAS-No. 307-35-7)  ) آانت مدرجة في المقترح )  أوآتينوسلفونيل المشبع بالفلورالفلوريد
  )5(المقدم من السويد بإدراج السلفونات المشبعة بالفلورو أوآتين في المرفق ألف من االتفاقية،

ع بالفلورو أوآتين هو مادة أولية لترآيب  وجد أن فلوريد السلفونيل المشبوحيث أنه  
  السلفونات المشبعة بالفلورو أوآتين والمواد المرتبطة بهذه السلفونات،

 لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة قامت بتقييم مادة فلوريد السلفونيل وحيث أن  
وارد وصفه في الحسب المشبع بالفلورو أوآتين على أساس المعايير الواردة في المرفق دال 

  المرفق لهذا المقرر،

األطراف والمراقبين إلى تقديم المعلومات ، في اجتماعها األول، دعت اللجنة  أنثوحي  
المحددة في المرفق هاء ذات الصلة بالسلفونات المشبعة بالفلورو أوآتين والمواد المرتبطة بهذه 

  السلفونات،

لسلفونات مادة ال بيانات المخاطر  اللجنة استعرضت المعلومات الواردة فيوحيث أن  
 من 8من المادة ) أ (7وفقًا ألحكام الفقرة قررت المشبعة بالفلورو أوآتين في اجتماعها الثاني، و

 أوآتين، نتيجة انتقالها بعيد المدى والسلفونات المشبعة بالفلورمن المحتمل أن تؤدي االتفاقية، أن 
  برر اتخاذ إجراء عالمي بشأنها،ت ،ارة آبيرةضصحية بشرية وبيئية في البيئة، إلى آثار 

 من االتفاقية األطراف والمراقبين 8من المادة ) أ (7وفقًا للفقرة دعت،  اللجنة، وحيث أن  
السلفونات المشبعة بالفلورو عن إلى األمانة المعلومات المحددة في المرفق واو موا قديإلى أن 

معلومات محددة ، وآذلك أية ة بالفلورو أوآتينأوآتين والسالئف المحتملة للسلفونات المشبع
   أوآتين،وبالسالئف المحتملة للسلفونات المشبعة بالفلورتتصل أخرى 

  ،فإن لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة  

في واردة المعايير الب في أن فلوريد السلفونيل المشبع بالفلورو أوآتين يتقرر  -  1  
  المرفق دال من االتفاقية؛

 أن فلوريد السلفونيل المشبع بالفلورو أوآتين وأمالح السلفونات المشبعة تقرر  -  2  
 و السريع إلى سلفونات مشبعة بالفلورامن خالل تحولهيحتمل أن تؤدي،  أوآتين، وبالفلور

أو بيئية /صحية بشرية وآثار إلى  في البيئةلهذه السلفونات بعيد المدى نتقال االأوآتين، ونتيجة 
  .، مما يبرر اتخاذ إجراء عالمي بشأنهةيرضارة آب

                                                 
)5(  UNEP/POPS/POPRC.1/9. 
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  الليندين  -  5

أآملت اللجنة استعراضها للوثائق المتاحة، ونظرت في تدابير الرقابة الممكنة، وفي 
المعلومات االجتماعية واالقتصادية المتوفرة، والتعليقات والمعلومات المقدمة من األطراف 

وقررت اللجنة أن توصي مؤتمر . المرفق واواالعتبارات المحددة في والمتصلة بوالمراقبين 
 المرفق  فيالليندين  بأن ينظر في إدراج، من االتفاقية8 من المادة 9األطراف، وفقًا للفقرة 

  .التفاقيةألف من ا

 تدابير الرقابة القائمة التي نفذت بالفعل في العديد من البلدان، اللجنةاستعرضت و
  .لليندينالمادة تعرض البشر والبيئة آبير من مخاطر التقليل إلى حد وخلصت إلى أنه يمكن 

المقدمة من األطراف والمراقبين، خلصت اللجنة إلى أن مؤتمر معلومات إلى النظرًا و
 النظر في السماح بإعفاء محدد إلنتاج واستخدام الليندين من أجل مكافحة قمل وداألطراف قد ي

وضع  إيالء النظر في ويمكن أيضًا. غيرالرأس والجرب آعقار صيدالني للصحة البشرية ال 
ستعراض بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل اإلعفاء االبالغ وإضافية لإلاشتراطات 

اإلعفاء هذا ، وفي العناصر التالية من أجل تدابير رقابة إضافية بموجب أعالهالمحدد المذآور 
  :المحدد

 الحد من حجم العبوة؛ •

  مالئم؛وسماشتراط وجود  •

 استخدام الليندين آمرحلة ثانية من العالج فقط؛ •

 الرضع؛الضعيفة وال سيما  فئاتحماية ال •

 برامج تثقيف وتوعية؛ •

  .الترويج للمنتجات والطرائق واالستراتيجيات البديلة •
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  الليندين: 3/4 -مقرر لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة   

  إن لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة،  
 الذي اعتمدته اللجنة في اجتماعها لليندينلمادة امخاطر ال بيان يمتوقد ق  
  )6(الثاني،

 بعيد المدى في هنتيجة انتقالمن المحتمل أن يؤدي الليندين،   إلى أنخلصتقد و  
عالمي إجراء أو البيئة مما يبرر اتخاذ /البيئة، إلى آثار ضارة آبيرة على صحة البشر و

  بشأنه،
 من 8من المادة ) أ (7ييم إدارة المخاطر لمادة الليندين وفقًا للفقرة  تقوقد أآملت  

  اتفاقية استكهولم،
  تقييم إدارة مخاطر الليندين الوارد في الوثيقةتعتمد  -  1  

UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.4؛  

 من االتفاقية، أن توصي مؤتمر 8 من المادة 9، وفقًا للفقرة تقرر  -  2  
  .ليندين في المرفق ألف لالتفاقيةاج الاألطراف بالنظر في إدر

                                                 
)6(  UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.4.  



Secretariat of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants page 14 

 

Office location/Bureaux: International Environment House 1, 11-13 chemin des Anémones, Châtelaine – Geneva. Switzerland 
 
 

التوصيات الصادرة عن لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة في اجتماعها   - باء
  الرابع

   حلقي الهكسان ألفاوسداسي آلور  -  1

أآملت اللجنة استعراضها للوثائق المتاحة، ونظرت في تدابير الرقابة الممكنة، وفي 
 من األطراف المقدمةالقتصادية المتوفرة، والتعليقات والمعلومات المعلومات االجتماعية وا

وقررت اللجنة أن توصي مؤتمر . االعتبارات المحددة في المرفق واووالمتصلة بوالمراقبين 
 حلقي وسداسي آلور  من االتفاقية بأن ينظر في إدراج8 من المادة 9األطراف، وفقًا للفقرة 

  .التفاقية األف من المرفق فيألفا  الهكسان

 حلقي الهكسان وسداسي آلورلوخلصت اللجنة إلى أنه بالنظر إلى أن المصدر األولي 
على ثر ؤندين ستي، فإن تدابير رقابة الل)آمنتج ثانوي آبير الحجم(ندين يألفا يأتي من تصنيع الل
وباإلضافة إلى ذلك، أوصت اللجنة بأن مؤتمر .  حلقي الهكسان ألفاوإنتاج سداسي آلور

 حلقي ولمادة سداسي آلورلمرة واحدة، عفاء انتقال محدد  النظر في السماح بإودألطراف قد يا
من أجل مكافحة قمل الرأس والجرب آعقار صيدالني الهكسان ألفا فيما يتعلق بإنتاج الليندين 

إلى أن إدارة النفايات الخطرة عالوة على ذلك وخلصت اللجنة . للصحة البشرية فقط
يمكن أن تكون  إلى جنب مع معالجة المواقع الملوثة جنبًاموجودة ألرصدة الوالتخلص من ا
أو /حاجة إلى مساعدة مالية ولذلك فإن البلدان النامية قد تكون بلبلدان، وإلى امكلفة بالنسبة 

  .تقنية
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 حلقي وسداسي آلور: 4/3 -مقرر لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة   
  الهكسان ألفا

  ستعراض الملوثات العضوية الثابتة،إن لجنة ا  

الذي  حلقي الهكسان ألفا وبشأن سداسي آلور تقييم بيان المخاطر أآملتوقد   
  )7(،الثالثاعتمدته اللجنة أثناء اجتماعها 

 حلقي الهكسان وسداسي آلورمن المحتمل أن تؤدي مادة  إلى أن وقد خلصت  
، ضارة آبيرةأو بيئية /صحية بشرية و آثار  بعيد المدى في البيئة، إلىاانتقاله، نتيجة ألفا

  ،امما يبرر اتخاذ إجراء عالمي بشأنه

وفقًا  حلقي الهكسان ألفا وسداسي آلور تقييم إدارة المخاطر بشأن أآملتوقد   
   من اتفاقية استكهولم،8من المادة ) أ (7للفقرة 

لوارد في ا حلقي الهكسان ألفا وسداسي آلورل إدارة المخاطر تقييم تعتمد  -  1  
  ؛UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.3الوثيقة 

 من االتفاقية، أن توصي مؤتمر 8 من المادة 9، وفقًا للفقرة تقرر  -  2  
في المرفق ألف من  حلقي الهكسان ألفا وسداسي آلورج ادرإنظر في الاألطراف ب

فا أثناء  حلقي الهكسان ألوسداسي آلورمادة نتاج إل مع إيالء االعتبار الواجبتفاقية اال
  .عملية إنتاج مادة الليندين

                                                 
)7(  UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.8. 
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  حلقي الهكسان بيتاوسداسي آلور  -  2

أآملت اللجنة استعراضها للوثائق المتاحة، ونظرت في تدابير الرقابة الممكنة، وفي 
المعلومات االجتماعية واالقتصادية المتوفرة، والتعليقات والمعلومات المقدمة من األطراف 

 مؤتمروقررت اللجنة أن توصي . عتبارات المحددة في المرفق واواالوالمتصلة بوالمراقبين 
 حلقي وسداسي آلور  من االتفاقية بأن ينظر في إدراج8 من المادة 9األطراف، وفقًا للفقرة 

  .التفاقيةألف من ا المرفق  فيالهكسان بيتا

ن  حلقي الهكساووخلصت اللجنة إلى أنه بالنظر إلى أن المصدر األولي سداسي آلور
، فإن تدابير رقابة الليندين ستؤثر على )آمنتج ثانوي آبير الحجم(بيتا يأتي من تصنيع الليندين 

 مؤتمر بأنوباإلضافة إلى ذلك، أوصت اللجنة .  حلقي الهكسان بيتاوإنتاج سداسي آلور
 حلقي واألطراف قد يود النظر في السماح بإعفاء انتقال محدد لمرة واحدة، لمادة سداسي آلور

لهكسان بيتا فيما يتعلق بإنتاج الليندين من أجل مكافحة قمل الرأس والجرب آعقار صيدالني ا
وخلصت اللجنة عالوة على ذلك إلى أن إدارة النفايات الخطرة . للصحة البشرية فقط

والتخلص من األرصدة الموجودة جنبًا إلى جنب مع معالجة المواقع الملوثة يمكن أن تكون 
أو /ى البلدان، ولذلك فإن البلدان النامية قد تكون بحاجة إلى مساعدة مالية ومكلفة بالنسبة إل

  .تقنية

 حلقي وسداسي آلور: 4/4 -مقرر لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة 
 بيتاالهكسان 

  إن لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة،  

الذي  بيتالهكسان  حلقي اوبشأن سداسي آلور تقييم بيان المخاطر أآملتوقد   
  )8(،الثالثاعتمدته اللجنة أثناء اجتماعها 

سداسي آلور حلقي الهكسان من المحتمل أن تؤدي مادة  إلى أن وقد خلصت  
ضارة أو بيئية /صحية بشرية و بعيد المدى في البيئة، إلى آثار اانتقاله، نتيجة بيتا

  ،ا، مما يبرر اتخاذ إجراء عالمي بشأنهآبيرة

وفقًا  بيتا حلقي الهكسان وسداسي آلورقييم إدارة المخاطر بشأن  تأآملتوقد   
   من اتفاقية استكهولم،8من المادة ) أ (7للفقرة 

الوارد في  بيتا حلقي الهكسان وسداسي آلورل إدارة المخاطر تقييم تعتمد  -  1  
  ؛UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.4الوثيقة 

التفاقية، أن توصي مؤتمر  من ا8 من المادة 9، وفقًا للفقرة تقرر  -  2  
في المرفق ألف من  بيتا حلقي الهكسان وسداسي آلورج ادرإنظر في الاألطراف ب

 أثناء بيتا حلقي الهكسان وسداسي آلورمادة نتاج إل مع إيالء االعتبار الواجبتفاقية اال
  .عملية إنتاج مادة الليندين

                                                 
)8(  UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.9. 
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  ثير ثماني البروم ثنائي الفينيل التجاريإلا  -  3
لت اللجنة استعراضها للوثائق المتاحة، ونظرت في تدابير الرقابة الممكنة، وفي أآم

المعلومات االجتماعية واالقتصادية المتوفرة، والتعليقات والمعلومات المقدمة من األطراف 
وقررت اللجنة أن توصي مؤتمر . االعتبارات المحددة في المرفق واووالمتصلة بوالمراقبين 

ثماني البروم  اإلثير  من االتفاقية بأن ينظر في إدراج8 من المادة 9لفقرة األطراف، وفقًا ل
  .ستكهولما اتفاقيةألف من  المرفق ثنائي الفينيل التجاري في

ثماني البروم ثنائي الفينيل التجاري  اإلثير وفحصت اللجنة المعلومات المتاحة بشأن
 جرى استعراضها بموجب بيان مخاطرواقترحت أن أفضل نهج إلدراج المواد الكيميائية التي 

المتعدد البرومة ثنائي  اإلثير ثماني البروم ثنائي الفينيل التجاري هو تغطية آل مرآباتاإلثير 
ولذلك أوصت اللجنة بأن ينظر المؤتمر في أن . الفينيل مع مرآبات سداسي أو سباعي البروم

-BDE(اسي البروم ثنائي الفينيل سد اإلثير -'5،5،'4،4'2،2يدرج في المرفق ألف لالتفاقية 

153,CAS No. 68631-49-2 (سداسي البروم ثنائي الفينيل  اإلثير -'5،6،'4،4'2،2و)BDE-154, CAS 

No. 207122-15-4( ،سباعي البروم ثنائي الفينيل  اإلثير -6،'4،5،'3،3،'2،2و)BDE-175, CAS No. 

 .BDE-183, CAS No(روم ثنائي الفينيل سباعي الب اإلثير -6،'5،'3،4،4،'2،2و، )446255-22-7

ومرآبات سداسي وسباعي البروم ثنائي الفينيل األخرى الموجودة في ثماني ) 207122-16-5
 آعالمات من BDE-183 وBDE-175 وBDE-154 وBDE-153البروم ثنائي الفينيل التجاري، باستخدام 

  .أجل أغراض اإلنفاذ

ثماني البروم ثنائي الفينيل  اإلثير :4/1- لثابتة مقرر لجنة استعراض الملوثات العضوية ا
  التجاري
  إن لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة،  
 الذي اعتمدته  التجاريإلثير ثماني البروم ثنائي الفينيل مخاطرال  بيانوقد قيمت  

  )9(،اللجنة في اجتماعها الثالث
ثماني البروم باعي وس اإلثير من المحتمل أن تؤدي مرآبات أن  إلىوقد خلصت  

أو /صحية بشرية ولى آثار إ،  في البيئة بعيد المدىا نتيجة انتقاله، التجاريثنائي الفينيل
  ،امما يبرر اتخاذ إجراء عالمي بشأنه، ضارة آبيرةبيئية 

ثماني البروم ثنائي الفينيل التجاري وفقًا  اإلثير  تقييم إدارة مخاطروقد أآملت  
   من اتفاقية استكهولم،8 من المادة) أ (7للفقرة 

 التجاري ثماني البروم ثنائي الفينيل اإلثير  تقييم إدارة مخاطرتعتمد  -  1  
  ؛UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.1الوارد في الوثيقة 

 من االتفاقية، أن توصي مؤتمر 8 من المادة 9 للفقرة ، وفقًاقررت  -  2 
 –'5،5'4،4'2،2قية استكهولم درج في المرفق ألف من اتفاأن ينظر في ياألطراف بأن 

 - '5،6'4،4'2،2و) BDE-153, CAS No. 68631-49-2( البروم ثنائي الفينيل سداسياإلثير 
) BDE-154, CAS No. 207122-15-4( البروم ثنائي الفينيل سداسياإلثير 

-BDE-175, CAS No. 446255-22( البروم ثنائي الفينيل سباعي اإلثير - 6،'4،5،'3،3،'2،2و

-BDE-183 CAS No. 207122( البروم ثنائي الفينيل سباعي اإلثير -6'5،'3،4،4،'2،2و ،)7

 الموجودة فيالفينيل سداسي وسباعي البروم ثنائي ثير إالمرآبات األخرى من ، و)16-5
 BDE-154 وBDE-153 اإلثير  أنواعاستخدامبثماني البروم ثنائي الفينيل التجاري، اإلثير 

  .أغراض اإلنفاذمن أجل عالمات  آ،BDE-183 وBDE-175و

                                                 
)9(  UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.6. 
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  خماسي آلورو البنزين  -  4

أآملت اللجنة استعراضها للوثائق المتاحة، ونظرت في تدابير الرقابة الممكنة، وفي 
المعلومات االجتماعية واالقتصادية المتوفرة، والتعليقات والمعلومات المقدمة من األطراف 

وقررت اللجنة أن توصي مؤتمر . في المرفق واواالعتبارات المحددة والمتصلة بوالمراقبين 
 خماسي آلورو البنزين  من االتفاقية بأن ينظر في إدراج8 من المادة 9األطراف، وفقًا للفقرة 

  .ستكهولما اتفاقيةمن وجيم ألف  المرفق في

 قد توقف منذ بضعة عقود في البنزين ووخلصت اللجنة إلى أن إنتاج خماسي آلور
الرئيسية وأنه لم ترد أي طلبات ولم تحدد أي حاجات معينة بشأن إعفاء البلدان المنتجة 
 البنزين في المرفق ألف لالتفاقية أن يوقف وومن شأن إدراج خماسي آلور. استخدام محدد

 البنزين يتكون وأن خماسي آلوربما و. اإلنتاج واالستخدام غير المحددين في آافة أنحاء العالم
ناء عمليات االحتراق والعمليات الحرارية، فإن من شأن إدراجه آمنتج ثانوي غير عمدي أث

 والنبعاثات خماسي آلوراالستمرار في الخفض إلى أدنى حد في المرفق جيم أن ينشئ هدف 
ي معظم التدابير وستؤد.  عمليًاذلك ممكنًايكون البنزين والتخلص منها في نهاية األمر حيثما 

ورانات، على النحو الموصوف في المبادئ يالف/ البنزينورالمتخذة لتقليل إطالقات خماسي آلو
تفاقية استكهولم من أجل الأفضل الممارسات البيئية /هية ألفضل التكنولوجيات المتاحةالتوجي

 وفي إطالقات خماسي آلورخفض هام عمليات الترميد وغيرها من العمليات الحرارية إلى 
  .البنزين

 البنزين من مصادر االنتشار، وباألخص وآلورخماسي ليحدث اإلنتاج غير العمدي و
الشوائب في منتجات مثل المواد المذيبة ومبيدات اآلفات ومنتجات وقاية األخشاب، وحرق 

 .ت ألغراض الزراعةالبراميل والحرق في الهواء الطلق، والحرائق العرضية، وحرق الغابا
تشريعات سن غير ب، وال يمكن  عمليًامجديةبالنسبة إلى هذه المصادر غير تقنيات التخميد و
جعل تدابير خفض اإلطالقات ت توفير معلومات وتثقيف من قبل السلطات الوطنية والمحليةو

  .ناجعة

  خماسي آلورو البنزين: 4/2 – الملوثات العضوية الثابتةمقرر لجنة استعراض 
  ،الملوثات العضوية الثابتةإن لجنة استعراض   
ي آلورو البنزين الذي اعتمدته اللجنة في خماس بيان المخاطر لوقد قيمت  

  )10(اجتماعها الثالث،
نتيجة خماسي آلورو البنزين،  إلى أنه من المحتمل، أن يؤدي وقد خلصت  
مما يبرر ، ضارة آبيرةأو بيئية /صحية بشرية وبعيد المدى في البيئة، إلى آثار انتقاله 

  شأنه،باتخاذ إجراء عالمي 
من ) أ (7لمخاطر لخماسي آلورو البنزين وفقًا للفقرة  تقييم إدارة اوقد أآملت  
   من اتفاقية استكهولم،8المادة 

تعتمد تقييم إدارة المخاطر لخماسي آلورو البنزين الوارد في الوثيقة   -  1  
UNEP/POPS/PORRC.4/15/Add.2؛  

                                                 
)10(  UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.7. 
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 من االتفاقية، أن توصي مؤتمر 8 من المادة 9لفقرة وفقًا ل ،تقرر  -  2  
ينظر في إدراج خماسي آلورو البنزين في المرفقين ألف وجيم من األطراف بأن 
  .اتفاقية استكهولم
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  المرفق الثاني

من المترتبة على إدراج مادة آيميائية في المرفق ألف أو باء أو جيم نتائج ال
   بالنسبة إلى األطرافاتفاقية استكهولم

  أو جيمالهدف من إدراج مواد آيميائية في المرفق ألف أو باء   -ألف
  المرفق ألف

  .القضاء على إنتاج واستخدم جميع الملوثات العضوية الثابتة المنتجة بشكل عمدي: الهدف

  . من االتفاقية3 من المادة 2 ألحكام الفقرة وفقًا: االستيراد والتصدير

  المرفق باء

  . لألحكام الواردة في ذلك المرفقتقييد اإلنتاج واالستخدام وفقًا: الهدف

  مالمرفق جي

إطالقات المواد الكيميائية، والقضاء االستمرار في الخفض إلى الحد األدنى من مجموع : الهدف
  .عمليًاممكنًا ذلك حيثما يكون عليها في نهاية األمر 

تعديل إدراج مادة آيميائية في المرفق لدى بدء نفاذ األطراف الواقعة على لتزامات اال  -باء
  ألف أو باء أو جيم من االتفاقية

 ألف أو باء أو جيم من تعديل إدراج مادة آيميائية في المرفقبدء نفاذ عند  على األطراف  -1
  :أناالتفاقية، 

الرقابة تلك  تدابير صممتنفذ تدابير الرقابة على المادة الكيميائية المدرجة، وأن ت  )أ(
   ذلك المرفق؛المادة الكيميائية فيدرجة بالنسبة لتلك  للمرفق واالعتبارات المحددة الموفقًا

مرفق لمقرر اتفاقية الفي االعتبار اضعة  من االتفاقية، و7لمادة عمًال باأن تقوم،   )ب(
التصدي ثها عند االقتضاء، من أجل يتحدب، باستعراض خططها الوطنية للتنفيذ، و2/7 -استكهولم
  .مضافة إلى االتفاقيةمن المواد البكل من حيث اتصالها التالية للمسائل 

  )3المادة (اإلطالقات من اإلنتاج واالستخدام العمديين أو القضاء عليها لخفض ير تداب  -  1

  :، أنعلى األطراف، في حالة الملوثات العضوية الثابتة المنتجة عمدًا  -2

أو تتخذ تدابير للقضاء /ية المقصودة وتحظر إنتاج واستخدام المادة الكيميائ  )أ(
المواد الكيميائية المدرجة في (أو تقييدهما ) المرفق ألفالمواد الكيميائية المدرجة في (عليهما 

  ؛)المرفق باء

وأن ،  من االتفاقية4 للمادة طلب إعفاء محدد وفقًاحالة الضرورة، في في ، تبت  )ب(
  تخطر األمانة بذلك؛

  تتخذ تدابير لالمتثال لقيود التجارة المحددة في االتفاقية؛  )ج(
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  )5المادة (نتاج غير العمدي أو القضاء عليها اإلطالقات من اإلخفض  لتدابير  -  2

  : آحد أدنىعلى األطراف في حالة الملوثات العضوية الثابتة المنتجة بشكل غير عمدي،  -3

أو تقديرات لإلطالقات الراهنة أو جرد تضع خطة عمل، تشمل قوائم أن   )أ(
  المتوقعة؛

  ؛هضاء على مصادرأو القإلى مستوى مفيد اإلطالق لخفض بتدابير أن تنهض   )ب(

وإطالق المواد كوين استحداث مواد ومنتجات وعمليات بديلة لمنع تأن تشجع   )ج(
  الكيميائية المدرجة في المرفق جيم؛

أن تروج الستخدام أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية، أو أن   )د(
  .فئات المصادر المحددةلذلك،  طتشتر

  )6المادة (من المخزونات والنفايات أو القضاء عليها اإلطالقات خفض تدابير ل  -  3

على األطراف، في حالة وجود مخزونات من الملوثات العضوية الثابتة المدرجة في   -4
  :المرفق ألف أو باء أو جيم لالتفاقية

 في درجةتضع وتنفذ استراتيجيات لتحديد المخزونات من المادة الكيميائية المأن   )أ(
األصناف ء أو جيم، أو المواد المحتوية عليها، عالوة على المنتجات والمرفق ألف أو با

   عليها أو ملوثة بها؛محتويةمن أي مادة آيميائية من هذه المواد أو المؤلفة المستخدمة والنفايات 

  . إلى أن تعتبر نفاياتة وسليمة بيئيًاؤالمخزونات بطريقة آمنة وآفأن تدير   )ب(

ة وجود نفايات من الملوثات العضوية الثابتة المدرجة في يجب على األطراف في حال  -5
  :المرفقات ألف أو باء أو جيم

تضع استراتيجيات لتحديد المنتجات والمواد المستخدمة المحتوية على أن   )أ(
  نفايات؛

  ؛تتخذ تدابير لمناولة وجمع ونقل وتخزين النفايات بطريقة سليمة بيئيًاأن   )ب(

النفايات بطريقة تقضي على محتواها  التخلص من يتم  أنأن تتخذ تدابير تكفل  )ج(
 الملوثات العضوية الثابتة أو يحول بطريقة ال رجعة فيها بحيث ال تظهر النفايات خصائص من

  ؛بيئيًابطريقة سليمة أو أن يتم التخلص منها، خالفًا لذلك، الملوثات العضوية الثابتة 

تخلص قد تفضي إلى استعادة الملوثات أال تسمح بأن تخضع النفايات لعمليات   )د(
العضوية الثابتة أو إعادة تدويرها أو إعادة تأهيلها أو إعادة استخدامها بشكل مباشر أو 

  باستخداماتها البديلة؛

أال تنقل النفايات عبر الحدود الدولية إال بعد أن تأخذ في اعتبارها القواعد   )ه(
  والمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية؛

  .ةتضع استراتيجيات لتحديد المواقع الملوثة بملوثات عضوية ثابتأن   )و(
_________________  


