
 اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم :-2/15ل.ا.ك
 الكيميائية،إن جلنة استعراض املواد  
من اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية  5إىل املادة  إذ تشري 

 معي ِّنة خطرة متداولة يف التجارة الدولية،ومبيدات آفات 
العشاري الربوم أن اإلخطارات ابإلجراء التنظيمي النهائي املتعلقة ابإليثر الثنائي الفينيل  تستنتج -1

 تستويف املعايري املنصوص عليها يف املرفق الثاين لالتفاقية؛ (1)والنرويج وكندااليت قدمتها الياابن 
 تعتمد األساس املنطقي الستنتاج اللجنة الوارد يف مرفق هذا املقرر؛ -2
من االتفاقية، أبن يدرج مؤمتر األطراف اإليثر الثنائي الفينيل  5من املادة  6، وفقاً للفقرة توصي -3

يف املرفق الثالث لالتفاقية  (5-19-1163سجل دائرة املستخلصات الكيميائية )الرقم يف  العشاري الربوم
 بوصفه مادة كيميائية صناعية؛

من االتفاقية، إعداد مشروع وثيقة توجيه قرارات بشأن اإليثر  7من املادة  1، وفقاً للفقرة تقرر -4
 الربوم؛الثنائي الفينيل العشاري 

املعدلة مبوجب  2/2 -، وفقاً لعملية صياغة واثئق توجيه القرارات الواردة يف املقرر ا رتقرر أيضاً  -5
كلف إبعداد وثيقة توجيه القرارات بشأن يتم تشكيل فريق الصياغة العامل بني الدورات امل، أن 6/3-ر املقرر ا

عمل الفريق، على النحو الوارد يف املرفقني الثاين والثالث، على اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم وخطة 
 (2)التوايل، من تقرير اللجنة عن أعمال اجتماعها اخلامس عشر.

 2/15 -مرفق املقرر ل.ا.ك 
األساس املنطقي الذي استندت إليه جلنة استعراض املواد الكيميائية يف استنتاجها أبن اإلخطارات إبجراء 
تنظيمي هنائي اليت قدمتها الياابن والنرويج وكندا بشأن اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم ضمن الفئة 

 الصناعية تستويف معايري املرفق الثاين التفاقية روتردام
الفينيل حتققت األمانة من أن اإلخطارات اليت قدمتها الياابن والنرويج وكندا بشأن إدراج اإليثر الثنائي  -1

اإلخطارات العشاري الربوم تتضمن املعلومات املطلوبة مبقتضى املرفق األول التفاقية روتردام. وخضعت 
 يبدو.يف متطلبات االتفاقية على ما الستعراض أويل أجرته األمانة واملكتب، للنظر فيما إذا كانت تستو 

                                                           
 .5/5UNEP/FAO/RC/CRC.1انظر   (1)
 .UNEP/FAO/RC/CRC.15/7انظر   (2)



وقد أتيحت اإلخطارات والواثئق الداعمة هلما ونتائج االستعراض األويل للجنة استعراض املواد  -2
 UNEP/FAO/RC/CRC.15/INF/9/Rev.1و UNEP/FAO/RC/CRC.15/5للنظر فيها )الواثئق  الكيميائية

 .UNEP/FAO/RC/CRC.14/INF/11)و UNEP/FAO/RC/CRC.15/INF/10/Rev.1و
 الياابن - أوالا 
 نطاق اإلجراء التنظيمي الذي أخطرت به الياابن )أ(

يتعلق اإلجراء التنظيمي الذي أخطرت به الياابن ابالستخدامات الصناعية لإليثر الثنائي الفينيل  -3
(. وينص اإلخطار على أنه 5-19-1163العشاري الربوم )الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية 

ظر  يع االستخدامات حمظورة مبوجب تصنيع هذه املادة الكيميائية واستريادها واستعماهلا، كما ينص على أن مجُيح
اإلجراء التنظيمي النهائي وأنه مل تعد هناك استخدامات مسموح هبا. وححددت املادة على أهنا مادة كيميائية 

التنظيمي مبوجب قانون مراقبة املواد الكيميائية يف الياابن وأمر التنفيذ املتعلق به. ودخل اإلجراء  1حمددة من الفئة 
 الياابين(.من اإلخطار  2، الفرع (UNEP/FAO/RC/CRC.15/5 2018نيسان/أبريل  1يذ يوم حيز التنف

 املعيار الوارد يف الفقرة )أ( من املرفق الثاين )ب(
ذ من أجل محاية صحة البشر، أو البيئة؛ )أ(   التأك د من أن اإلجراء التنظيمي النهائي قد اُّتخ

ذ حلماية صحة البشر والبيئة من خماطر اإليثر الثنائي  -4 تؤكد اللجنة أن اإلجراء التنظيمي النهائي اُّتح
 الفينيل العشاري الربوم.

بسمية ويشري اإلخطار إىل أن هذه املادة الكيميائية مقاومة للتحلل وترتاكم بيولوجياً بشكل كبري وتتميز  -5
العضوية الثابتة إىل التقييم العلمي الذي أجرته جلنة استعراض امللواثت طويلة األجل للبشر، ليس فقط استنادًا 

، (UNEP/FAO/RC/CRC.15/5التابعة التفاقية استكهومل فحسب، بل أيضاً إىل تقييم املخاطر احمللي يف الياابن 
 من اإلخطار الياابين(. 1-2-4-2الفرع 

الياابنية ت العلمية يف الياابن، خلصت السلطات ونتيجًة للتقييم الداخلي الذي استخدمت فيه البياان -6
قانون مراقبة إىل أن هذه املادة الكيميائية تستويف معايري تصنيفها كمادة كيميائية حمددة من الفئة األوىل مبوجب 

 من اإلخطار الياابين(. 1-4-2، الفرع (UNEP/FAO/RC/CRC.15/5املواد الكيميائية 
، وهو املكون (BDE-209) 209-يثر الثنائي الفينيل العشاري الربومويذكر اإلخطار أيضًا أن اإل -7

الرئيسي لإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم التجاري، يتميز آباثر إجنابية وتطورية وآاثر على الغدد الصماء 
و والبقاء والنفوق الكائنات احلية املائية والثدييات والطيور. وأحبلغ أيضًا عن آاثر على النم يف ومسية عصبية

UNEP/FAO/RC/CRC.15/5) من اإلخطار الياابين(. 2-2-3، الفرع 
والغرض من اإلجراء التنظيمي النهائي هو أن يؤدي إىل احلد من تعرض البشر والبيئة لإليثر الثنائي  -8

-2-4-2 الفرعان ،UNEP/FAO/RC/CRC.15/5)العشاري الربوم مع التخلص التدرجيي من استخدامه  الفينيل
 من اإلخطار الياابين(. 2-2-4-2و 1



 .(UNEP/FAO/RC/CRC.15/INF/9/Rev.1)وترد املعلومات املوجزة يف اإلخطار يف الوثيقة الداعمة  -9
 بناًء على ذلك تؤكد اللجنة أن املعيار الوارد يف الفقرة )أ( من املرفق الثاين قد استويف. -10

 من املرفق الثاين املعايري الواردة يف الفقرة )ب(  )ج(
د من أن اإلجراء التنظيمي النهائي قد اُّتذ نتيجة لتقييم املخاطر. وأن ذلك التقييم يستند  )ب(  التأكخ

يف إطار الظروف السائدة يف الطرف املعين. وهلذا الغرض، تبني  الواثئق املقد مة ما إىل استعراض للبياانت العلمية 
 يلي:

 البياانت استحخلصت وفقاً لألساليب املتعارف عليها علمياً؛أن  ’1‘
أن استعراض البياانت أحجري ومت توثيقه وفقًا للمبادئ واإلجراءات العلمية املتعارف عليها  ’2‘

 عموماً؛
يفيد اإلخطار أبن اإلجراء التنظيمي النهائي استند إىل تقييم للمخاطر. وهو يشري إىل تقييم خماطر  -11

الكيميائية الداخلة يف تركيب املنتجات، اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم، ورقم تسجيله يف دائرة املواد 
، الذي أعده املعهد الوطين للتكنولوجيا والتقييم، وزارة االقتصاد 5-19-1163املستخلصات الكيميائية 

تقييم ، وإىل 2017الياابن، يف أيلول/سبتمرب  والتجارة والصناعة، ووزارة الصحة والعمل والرعاية االجتماعية، يف
وزارة فينات املكلورة القصرية السلسلة واإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم، الذي أعدته ااملخاطر البيئية للبار 

اإلخطار من  1-4-2، الفرع UNEP/FAO/RC/CRC.15/5) 2017أيلول/سبتمرب  22البيئة، يف الياابن، يف 
 اابين(.الي

وتتضمن الواثئق الداعمة املقدمة مع اإلخطار الياابين ملخصني ابللغة اإلنكليزية للتقريرين املذكورين  -12
عن التقريرين الكاملني ابللغة الياابنية. وضحمنت كذلك مذكرة موجزة منفصلة جتمع املعلومات  أعاله، فضالً 

 .(UNEP/FAO/RC/CRC.15/INF/9/Rev.1)املستمدة من هذين التقريرين 
-2-3وأشري إىل اخلصائص الفيزايئية والكيميائية، واملعلومات عن خواص السمية، الواردة يف الفرعني  -13
من اإلخطار، على أهنا مستقاة من موجز املخاطر بشأن اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم  2-2-3و 1

التابعة الفينيل العشاري الربوم( الذي أعدته جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة )املزيج التجاري لإليثر الثنائي 
 .(UNEP/POPS/POPRC.10/10/Add.2)التفاقية استكهومل 

وتشري الوثيقة املوجزة املدرجة يف مذكرات املعلومات الداعمة إىل أن تقييم املخاطر الياابين استخدم  -14
الفينيل د األدىن من املخاطر من تقرير تقييم املخاطر بشأن اإليثرات الثنائية مستوى أتثري السمية ومستوى احل

. 2017املتعددة الربوم الصادر عن وكالة تسجيل املواد السامة واألمراض يف الوالايت املتحدة يف آذار/مارس 
والسيارات اليت ملنازل ولتقدير كميات التعرض، ححدِّ د ما جمموعه مثانية سيناريوهات للتعرض للبيئات داخل ا

التقدير وفقاً لسيناريوهات تحستخدم فيها املنتجات اليت ستخضع للدراسة أو توجد فيها، كما ححددت معادالت 
وابرامرتات التعرض وفقًا للبيئة اليت التعرض والبارامرتات الالزمة للمعادالت املقدرة. وقد ححدِّ دت سيناريوهات 



لظروف استخدام املنتجات. وححدد كل املنتجات اليت ستخضع للدراسة، أو وفقًا تحستخدم فيها أو توجد فيها 
يتعلق ابلبارامرتات اليت مل جيرى هلا فحص كاف ابرامرت استناداً إىل نتيجة الدراسة من املؤلفات املوجودة. أما فيما 

نتجات احملتوية على اإليثر أجريت اختبارات للمللتأكد من صحتها أو ال تتوفر معلومات كافية بشأهنا، فقد 
تكنولوجيا سالمة املنتجات التابع للمعهد الوطين يف مركز  (BDE-209) 209-الثنائي الفينيل العشاري الربوم

واستخدمت النتائج أيضاً للتكنولوجيا والتقييم ومكتب هوكوريكو اإلقليمي 
(UNEP/FAO/RC/CRC.15/INF/9/Rev.1). 

ية لإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم استنادًا إىل بياانت الرصد البيئي وأحجري تقييم للمخاطر البيئ -15
 .2017إىل عام  2003الذي نفذته احلكومة الياابنية وأصدرته يف الفرتة من عام 

ووثقت  ألساليب معرتف هبا علمياً  وتعترب البياانت والدراسات والتقارير املذكورة أعاله قد صدرت وفقاً  -16
 .ملبادئ وإجراءات علمية معرتف هبا عموماً  وفقاً 
 من املرفق الثاين قد استوفيت. 2‘’و ‘1’وتؤكد اللجنة أن املعايري الواردة يف الفقرة )ب(  -17

ستند اإلجراء التنظيمي النهائي إىل تقييم للمخاطر مشل الظروف السائدة لدى الطرف الذي ا ’3‘
 اُّتذ اإلجراء؛

ويف موجز تقييم املخاطر على صحة اإلنسان الذي أجراه املعهد الوطين للتكنولوجيا والتقييم، يالحظ  -18
واملنسوجات يستخدم أساساً كمثبط للهب يف الراتنجات  (BDE-209)أن اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم 

ومقاعد السيارات. ويدخل يف تركيب املنتجات االستهالكية مثل األجهزة الكهرابئية واملنتجات البالستيكية 
يتعرضون لإليثر الثنائي ولذلك أجرى املعهد تقييمًا للمخاطر بشأن اآلاثر الصحية للسكان الياابنيني الذين 

واستنادًا إىل بياانت عن طريق تلك املنتجات داخل املباين وداخل السيارة.  209-يل العشاري الربومالفين
يف اخلارج، ححددت مستمدة من الدراسات الياابنية، إىل جانب معلومات مستمدة من تقييمات املخاطر 

مصادر التعرض اليت يتعني خلي على أهنا األاثاثت، وأقمشة السيارات، والغبار داخل املباين، وغبار السيارات الدا
يعيشون يف الياابن، على أهنم سنوات، الذين  6دراستها. وقد ححدد البالغون واألطفال الذين تقل أعمارهم عن 

مشل صغار األطفال يرجع إىل فئات مستهدفة من السكان يف تقييم املخاطر هذا. والسبب يف أن التقييم 
خالل الغبار، أي أن طريقة تناوهلم ألشياء مثل إمساك األشياء يف أفواههم ولعقها، أو من سلوكياهتم يف تناول ا

 لألشياء ُّتتلف عن طريقة تناول البالغني هلا.
وححسب التعرض البشري املقدر يف اليوم الواحد من خالل مجع كميات التعرض املقدرة لكل سيناريو  -19

قيم للبالغني واألطفال كانت خمتلفة إىل حد كبري، فقد ححسب  من سيناريوهات التعرض الثمانية. ومبا أن
البشري سنة للبالغني، للحصول على متوسط للتعرض  64سنوات لألطفال وفرتة  6متوسطها، ابستخدام فرتة 

 عاماً. 70املقدر على مدى 
 209-اري الربومومن مث قورن التعرض البشري املقدر الكلي لإليثر الثنائي الفينيل العش -20

السامة كالة تسجيل املواد و ابلنانوغرام/كغم/يوم بقيمة أتثري السمية )قيمة تقييم املخاطر(، املستمدة من نتائج 



احلياة كان أقل واألمراض يف الوالايت املتحدة، للحصول على نسبة اخلطر. ومبا أن متوسط قيمة التعرض مدى 
مستوى اخلطر ، مما يشري إىل أن (0,6) 1 حلصول على نسبة خطر أقل منمن قيمة تقييم املخاطر، فقد مت ا

 ليس مثرياً للقلق.
قد حظر يف الياابن مبوجب قانون مراقبة  209-ومبا أن اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم -21
البشري املقدر الكيميائية فإن من املتوقع أن يصبح مقدار التعرض أقل من متوسط التعرض  املواد

املخاطر يف املستقبل، مما يؤدي إىل املزيد من االخنفاض يف مستوى املخاطر  تقييم يف املستخدم
(UNEP/FAO/RC/CRC.15/INF/9/Rev.1). 

البيئي. وقد أحجري تقييم املخاطر البيئية لإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم استناداً إىل بياانت الرصد  -22
احلد األقصى القيمة دال أو الرتكيز غري املؤثر املتوقع لإلنسان واملفرتسات العالية املستوى استناداً إىل  وعند مقارنة

أصبح من الواضح املتوقع لكمية التعرض وبياانت مسية اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم، يف الوقت احلاضر، 
هي قيمة تقييم . والقيمة دال (UNEP/FAO/RC/CRC.15/INF/9/Rev.1)أن هناك شواغل بشأن املخاطر 

 املخاطر، وهي أدىن مستوى ذي أتثري ضار مالحظ/عوامل عدم اليقني.
الفينيل وقحدِّ ر اخلطر البيئي يف املستقبل استناداً إىل سيناريو حظر إنتاج واسترياد واستخدام اإليثر الثنائي  -23

واستخدام اخلطر البيئي يف سيناريو حظر إنتاج واسترياد العشاري الربوم يف املستقبل. ونتيجة لذلك، اخنفض 
التعرض أقل من اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم، كما أن من املتوقع أن يكون احلد األقصى املتوقع ملقدار 

مسية اإليثر الثنائي  بياانتالقيمة دال أو الرتكيز غري املؤثر املتوقع لإلنسان واملفرتسات العالية املستوى استناداً إىل 
 .(UNEP/FAO/RC/CRC.15/INF/9/Rev.1)الفينيل العشاري الربوم 

غري ولذلك، اعترب أنه ال حاجة إىل اُّتاذ تدابري إضافية، مثل مجع املنتجات، ملنع تطور التلوث البيئي.  -24
التدابري وم يف املستقبل واُّتاذ أنه اعترب أن من الضروري مواصلة الرصد البيئي لإليثر الثنائي الفينيل العشاري الرب 

 .(UNEP/FAO/RC/CRC.15/INF/9/Rev.1)الالزمة وفقاً للوضع 
وابلنظر إىل هذه املعلومات املستمدة من تقييمات املخاطر املتعلقة بصحة اإلنسان والبيئة، خلصت  -25

والبيئة طر اليت يتعرض هلا شعبها اللجنة إىل أن اإلخطار واملعلومات الداعمة الواردة من الياابن تبني تقييماً للمخا
 فيها.
 من املرفق الثاين قد استويف. ‘3’بناًء على ذلك تؤكد اللجنة أن املعيار الوارد يف الفقرة )ب(  -26
 وتؤكد اللجنة أن املعايري الواردة يف الفقرة )ب( من املرفق الثاين قد استوفيت. -27

 املرفق الثايناملعايري الواردة يف الفقرة )ج( من  )د(
النظر فيما إذا كان اإلجراء التنظيمي النهائي يوفر أساساً عريضاً مبا يكفي لتربير إدراج  )ج( 

 الثالث، وذلك مبراعاة ما يلي:املادة الكيميائية يف املرفق 



كمية ما إذا كان اإلجراء التنظيمي النهائي قد أدى، أو من املتوقع أن يؤدي إىل ُّتفيض كبري يف   ’1‘
 الكيميائية املستخدمة، أو عدد استخداماهتا؛املادة 

بلغ  2016ويشري اإلخطار إىل أن استخدام اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم يف الياابن يف عام  -28
-2، الفرع UNEP/FAO/RC/CRC.15/5)طناً صحدرت  80طن أنتِّجت و 500وكان هناك  -طناً  502زهاء 
 من اإلخطار الياابين(. 1-5
وُيظر اإلجراء التنظيمي النهائي الياابين تصنيع اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم واسترياده  -29

من اإلخطار الياابين(. ويشري اإلخطار أيضًا إىل  1-2-2، الفرع UNEP/FAO/RC/CRC.15/5) واستخدامه
توجد استخدامات مسموح هبا  نظيمي النهائي وأنه المجيع االستخدامات حمظورة مبوجب اإلجراء التأن 

(UNEP/FAO/RC/CRC.15/5 وأن اإلجراء التنظيمي النهائي هو مبثابة  2-3-2، الفرع ،)من اإلخطار الياابين
 من اإلخطار الياابين(. 1-2، الفرع UNEP/FAO/RC/CRC.15/5)حظر 

النفاذ املواد الكيميائية الياابين، الذي دخل حيز  ونتيجًة لإلجراء التنظيمي النهائي مبوجب قانون مراقبة -30
الربوم يف ، فإن من املتوقع أن تتوقف استخدامات اإليثر الثنائي الفينيل العشاري 2018نيسان/أبريل  1يف 

 الياابن.
 قد استويف. ‘1’بناًء على ذلك تؤكد اللجنة أن املعيار الوارد يف الفقرة )ج(  -31

كان اإلجراء التنظيمي النهائي قد أدى إىل خفض فعلي للمخاطر، أو يتوقع أن يسفر ما إذا   ’2‘
 للمخاطر على صحة البشر أو البيئة لدى الطرف الذي قدم اإلخطار؛عن خفض كبري 

وميكن أن ُيدث إطالق اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم يف البيئة أثناء التصنيع واملعاجلة وطوال  -32
 دام املنتجات واملواد احملتوية عليه، وعند التخلص من املادة أو املنتجات احملتوية على املادة.فرتة استخ

ونظرًا ألن اإلجراء التنظيمي النهائي ُيظر تصنيع واسترياد واستخدام اإليثر الثنائي الفينيل العشاري  -33
الفينيل تعرض الناس والبيئة لإليثر الثنائي الربوم، فإن من املتوقع أن يؤدي اإلجراء التنظيمي النهائي إىل اخنفاض 

صحة اإلنسان العشاري الربوم مع التخلص التدرجيي من استخدامه، مما يؤدي إىل اخنفاض كبري يف املخاطر على 
 والبيئة يف الياابن.

 قد استويف.‘ 2’وتؤكد اللجنة أن املعيار الوارد يف الفقرة )ج(  -34
اليت أدت إىل اُّتاذ اإلجراء التنظيمي النهائي غري منطبقة سوى على  ما إذا كانت االعتبارات ’3‘

 حمدودة، أو يف ظروف حمدودة أخرى؛منطقة جغرافية 
ومل تقدم معلومات يف اإلخطار بشأن هذا املعيار، غري أنه لوحظ أن اإليثر الثنائي الفينيل العشاري  -35

القضاء عفاءات حمددة لإلنتاج واالستخدام. واهلدف هو الربوم قد أدرج يف املرفق ألف التفاقية استكهومل مع إ
واالسترياد على املواد املدرجة يف املرفق ألف التفاقية استكهومل يف مجيع أحناء العامل، من خالل حظر التصنيع 

للنقل  وهو قابلواالستخدام. ولإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم ، بوصفه ملواثً عضوايً اثبتاً، خواص خطرة 



اإلجراء التنظيمي مناسباً البعيد املدى. وميكن ألية دولة أو منطقة ُيتمل حدوث تعرض أو إطالق فيها أن تعترب 
 للغرض.

 قد استويف. ‘3’بناًء على ذلك تؤكد اللجنة أن املعيار الوارد يف الفقرة )ج(  -36
 ادة الكيميائية على الصعيد الدويل؛ما إذا كان هناك دليل على استمرار التداول التجاري يف امل ’4‘ 

فيها ، كانت آخر مرة استوردت UNEP/FAO/RC/CRC.15/INF/4ووفقاً للمعلومات الواردة يف الوثيقة  -37
آذار/مارس  31-2015نيسان/أبريل  1) 2015الياابن اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم يف السنة املالية 

ذلك ؛ وكانت الياابن تصنع اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم يف وقت من األوقات ولكنها أوقفت (2016
 ؛ كما أهنا توقفت عن تصدير هذه املادة.2017يف السنة املالية 

قبلت و ، 2017وقد أحدرج اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم يف املرفق ألف التفاقية استكهومل يف عام  -38
إبعفاءات معظم األطراف يف االتفاقية هذا اإلدراج. واتفقت األطراف، كجزء من عملية اإلدراج، على السماح 

إنتاج واستخدام حمددة لالستخدام واإلنتاج. ومل تستخدم هذا اإلعفاء سوى أطراف قليلة. وهذا يشري إىل استمرار 
 مبستوى أقل كثرياً.ن املتوقع استمرار التجارة فيه وإن كان ذلك اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم، وإىل أن م

 قد استويف. ‘4’بناًء على ذلك تؤكد اللجنة أن املعيار الوارد يف الفقرة )ج(  -39
 وتؤكد اللجنة أن املعايري الواردة يف الفقرة )ج( من املرفق الثاين قد استوفيت. -40

 املرفق الثايناملعيار الوارد يف الفقرة )د( من  )هـ(
أن يؤخذ يف االعتبار أن إساءة االستخدام املتعمدة ال تشكل حبد ذاهتا سبباً كافياً إلدراج املادة  )د( 

 الكيميائية يف املرفق الثالث.
ذ خمافة إساءة االستخدام املتعمدة للمادة. -41  ال يوجد يف اإلخطار ما يشري إىل أن اإلجراء التنظيمي اُّتخ
إىل النقطة املذكورة أعاله، تؤكد اللجنة أن املعيار الوارد يف الفقرة )د( من املرفق الثاين قد واستنادًا  -42

 استويف.
 االستنتاج )و(

تستنتج اللجنة أن اإلخطار ابإلجراء التنظيمي النهائي الذي قدمته الياابن يستويف املعايري املنصوص  -43
 عليها يف املرفق الثاين لالتفاقية.

 النرويج - اثنياا 
 نطاق اإلجراء التنظيمي الذي أخطرت به النرويج )أ(

يتعلق اإلجراء التنظيمي الذي أخطرت به النرويج ابالستخدامات الصناعية لإليثر الثنائي الفينيل  -44
(. ويوصف اإليثر الثنائي الفينيل 5-19-1163العشاري الربوم )الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية 



)أكرب من  (BDE-209)الربوم أبنه يتكون بصورة أساسية من اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم العشاري 
٪( واإليثر الثنائي الفينيل 3 -0,3٪( ومستوايت منخفضة من اإليثر الثنائي الفينيل التساعي الربوم )97

 الثماين الربوم
(0-0, 04.)٪ 

وينص اإلخطار على حظر إنتاج اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم، واسترياده، وتصديره، وبيعه،  -45
أكرب من واستخدامه بصورته النقية، ويف املستحضرات، ويف املنتجات، ويف أجزاء من منتجات حمتوية على نسبة 

 يف املائة من حيث الوزن. 0,1أو تساوي 
القواعد املتعلقة بفرض قيود على تصنيع واسترياد وتصدير وبيع ’’للتنظيم يف إطار وخضعت املادة  -46

مبوجب ‘‘ واستخدام املواد الكيميائية وغريها من املنتجات اخلطرة على الصحة والبيئة )القواعد اخلاصة ابملنتجات(
 1النفاذ يف دخل اإلجراء التنظيمي حيز . وقد 2004حزيران/يونيه  1املؤرخ  922قانون وزارة البيئة ذي الرقم 

أساساً . ولذلك فإن اإلجراء التنظيمي النهائي ُيظر 2013متوز/يوليه  1وعحدل يف  2008نيسان/أبريل 
 النروجيي(.من اإلخطار  2، الفرع UNEP/FAO/RC/CRC.15/5)استخدام اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم 

 املعيار الوارد يف الفقرة )أ( من املرفق الثاين )ب(
ذ من أجل محاية صحة البشر، أو البيئة؛ )أ(   التأك د من أن اإلجراء التنظيمي النهائي قد اُّتخ

ذ حلماية صحة البشر والبيئة من خماطر اإليثر الثنائي  -47 تؤكد اللجنة أن اإلجراء التنظيمي النهائي اُّتح
 الفينيل العشاري الربوم.

ويشري اإلخطار إىل أنه استنادًا إىل القلق العام بشأن استخدام مثبطات اللهب املربومة، وضعت  -48
تركز على مخس مواد  (2009)ححدثت الحقًا يف عام   2002السلطات النروجيية خطة عمل وطنية يف عام

قابلة ر بياانت الرصد النروجيية مستوايت ذات أولوية تشمل اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم التجاري. وتظه
الفينيل للكشف لإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم يف عدة مكوانت بيئية وتركيزات عالية من اإليثر الثنائي 

املواقع. ، وهو املكون الرئيسي لإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم التجاري يف بعض 209-العشاري الربوم
املصل يف عينات األغذية وعينات  209-مستوايت عالية من اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم ووجدت
 من اإلخطار النروجيي(. 1-2-4-2، الفرع UNEP/FAO/RC/CRC.15/5)اجملمعة 

العشاري الربوم استنادًا إىل خواص مقاومة التحلل  وحظرت السلطات النروجيية اإليثر الثنائي الفينيل -49
العشاري والرتاكم البيولوجي والسمية احملتملة فيه وإىل القلق العام إزاء االنتشار الواسع النطاق لإليثر الثنائي الفينيل 

اإليثر اء وجود الربوم وزايدة مستوايته يف البيئة، مبا يف ذلك املنطقة القطبية الشمالية النروجيية، والقلق إز 
، الفرع (UNEP/FAO/RC/CRC.15/5الفينيل العشاري الربوم يف األنسجة البشرية وإزاء الصحة البشرية  الثنائي

 من اإلخطار النروجيي(. 2-4-2-1
الطويلة ويشري اإلخطار أيضاً إىل أن تقييم اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم يثري القلق بشأن اآلاثر  -50

وجوده للدراسة واكتشفت  209-يف البيئة. ويف النرويج، خضع اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم األجل



املرتسب يف  209-عدد من الدراسات. وتظهر بياانت الرصد النروجيية أن اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم
الشبكات الغذائية يف اك وأنه منتشر على نطاق واسع يف بيئة القطب الشمايل متاح بيولوجياً للكائنات احلية هن

 النروجيي(.من اإلخطار  2-2-4-2، الفرع (UNEP/FAO/RC/CRC.15/5القطب الشمايل 
يف إن القلق العام إزاء االنتشار الواسع النطاق لإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم يف وزايدة مستوايته  -51

نزع الربوم مستوايت اإليثرات الثنائية الفينيل املتعددة الربوم املقاومة للتحلل بسبب عملية البيئة والقلق إزاء زايدة 
مركبات اإليثرات املستمرة من جمموعة اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم يف البيئة، إىل جانب خماطر آاثر مزيج 

املراحل القابلة للتأثر، لغدد الصماء على الكائنات احلية يف الثنائية الفينيل املتعددة الربوم املتشاهبة املعيقة لعمل ا
، UNEP/FAO/RC/CRC.15/5)دفع السلطات النروجيية إىل حظر استخدام اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم 

 من اإلخطار النروجيي(. 2-2-4-2الفرع 
ملخاطر على الصحة البشرية والبيئة والغرض من اإلجراء التنظيمي النهائي هو أن يؤدي إىل احلد من ا -52

-4-2 ، الفرعان(UNEP/FAO/RC/CRC.15/5من اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم واملنتجات احملتوية عليه 
 من اإلخطار النروجيي(. 2-2-4-2و 2-1

 استويف.بناًء على ذلك تؤكد اللجنة أن املعيار الوارد يف الفقرة )أ( من املرفق الثاين قد  -53
 

  



 املعايري الواردة يف الفقرة )ب( من املرفق الثاين )ج(
د من أن اإلجراء التنظيمي النهائي قد اُّتذ نتيجة لتقييم املخاطر. وأن ذلك التقييم  )ب(  التأكخ

تبني  الواثئق يف إطار الظروف السائدة يف الطرف املعين. وهلذا الغرض، يستند إىل استعراض للبياانت العلمية 
 املقد مة ما يلي:

 أن البياانت استحخلصت وفقاً لألساليب املتعارف عليها علمياً؛ ’1‘
أن استعراض البياانت أحجري ومت توثيقه وفقًا للمبادئ واإلجراءات العلمية املتعارف عليها  ’2‘

 عموماً؛
النهائي تقييم للمخاطر. وهو يشري إىل املشروع يفيد اإلخطار أبن اإلجراء التنظيمي النهائي استند إىل  -54

يف لتقييم خماطر اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم، رقم تسجيله  2007لشهر تشرين األول/أكتوبر 
بية للمواد الكيميائية التجارية املوجودة و ، ورقمه يف القائمة األور 5-19-1163املستخلصات الكيميائية  دائرة

 2004)مبا يف ذلك حتديثات عامي   2002، الذي أعدته املفوضية األوروبية يف عام9-604-214
(؛ واالقرتاح إبدراج اإليثر 2009، 2002(وخطة العمل النروجيية بشأن مثبطات اللهب املربومة ؛ )2007و

العشاري الربوم )املزيج التجاري( يف املرفق ألف و/أو ابء و/أو جيم التفاقية استكهومل بشأن  الثنائي الفينيل
، الفرع (UNEP/POPS/POPRC.9/2 UNEP/FAO/RC/CRC.15/5العضوية الثابتة الوارد من النرويج، امللواثت 

االحتاد األورويب لعام النروجيي(. وقدمت النرويج تقرير تقييم املخاطر الصادر عن  اإلخطار من 2-4-1
، ضمن املعلومات الداعمة اليت قدمتها يف الوثيقة 2003عن تقييم املخاطر لعام  موجز وتقرير، 2002

UNEP/FAO/RC/CRC.15/INF/10/Rev.1 الثنائي . وتتضمن الواثئق الداعمة أيضًا معلومات عن بدائل اإليثر
 ثبطة للهب.الفينيل العشاري الربوم يف استخداماهتا امل

وقد أشري إىل أن اخلصائص الفيزايئية والكيميائية واملعلومات املتعلقة ابخلصائص السمية والسمية  -55
، بصيغته املستكملة يف 2002اإليكولوجية مستقاة من تقييم املخاطر الذي أجراه االحتاد األورويب يف عام 

يتعلق خبواص السمية، إىل االقرتاح النروجيي إبدراج اإليثر  . وأشري أيضاً، فيما2012و 2007و 2004األعوام 
الثنائي الفينيل العشاري الربوم يف املرفق ألف و/أو ابء و/أو جيم من اتفاقية استكهومل 

(UNEP/POPS/POPRC.9/2) ؛ وإىل استعراض لسمية اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم(BDE-209) ، الرقم(
املتكاملة (، صدر دعماً للمعلومات املوجزة عن النظام 5-19-1163يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية 

وتقرير عن خماطر ؛ EPA/635/R-07/008Fللمعلومات عن املخاطر، أجرته وكالة محاية البيئة يف الوالايت املتحدة، 
املتعددة الربوم، أعِّد شاري الربوم وغريه من اإليثرات الثنائية الفينيل اآلاثر املركبة بني اإليثر الثنائي الفينيل الع
من اإلخطار  2-3، الفرع UNEP/FAO/RC/CRC.15/5) 2014للوكالة النروجيية حلماية البيئة، يف عام 

 .(النروجيي
ر. وترد يف الوثيقة ـــــد إىل تقييم للمخاطـــــراء التنظيمي النهائي استنـــــار أبن اإلجــــويفيد اإلخط -56

UNEP/FAO/RC/CRC.15/INF/10/Rev.1  تقييم قائمة ابلواثئق الداعمة لإلجراء التنظيمي النهائي. ويستخدم



الصلة كمية كبرية من البياانت والدراسات العلمية ذات   2002املخاطر الذي أجراه االحتاد األورويب يف عام 
وآاثره على شأن انبعااثت اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم والتعرض له املتاحة آنذاك ذات النوعية املوثوقة ب

املعرتف هبا علمياً البيئة وصحة اإلنسان. وجرى التحقق من صحة البياانت اليت مت توليدها وفقًا لألساليب 
 واستخدامها يف التقييم.

والتعرض معلومات عن املخاطر  وإضافًة إىل ذلك، نحشرت دراسات حبثية مرجعية أخرى، تشتمل على -57
النظراء أو يف على السواء، مبا يف ذلك دراسات يف األراضي النروجيية، يف جمالت علمية خضعت الستعراض 

-4-2و 1-2-4-2، الفرعان UNEP/FAO/RC/CRC.15/5)شكل تقارير إدارية خاضعة الستعراض النظراء 
 من اإلخطار النروجيي(. 2-2

أن اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم مل يصنف على صعيد اآلاثر البيئية أو  ويشري اإلخطار إىل -58
 من اإلخطار النروجيي(. 1-3، الفرع UNEP/FAO/RC/CRC.15/5) 2014الصحية يف عام 

علمياً، ومبا أن مجيع البياانت والدراسات والتقارير املذكورة أعاله قد أعِّدت وفقاً ألساليب معرتف هبا  -59
اللجنة وأن استعراضات البياانت قد أجريت ووثقت وفقاً للمبادئ واإلجراءات العلمية املعرتف هبا عموماً، فإن 

 من املرفق الثاين قد استوفيت. ‘2’و ‘1’تؤكد أن املعايري الواردة يف الفقرة )ب( 
روف السائدة لدى الطرف الذي استند اإلجراء التنظيمي النهائي إىل تقييم للمخاطر مشل الظ ’3‘

 اُّتذ اإلجراء؛
تظهر بياانت الرصد النروجيية مستوايت قابلة للكشف لإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم يف عدة  -60

، وهو املكون الرئيسي لإليثر 209-مكوانت بيئية وتركيزات عالية من اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم
يف  209-لعشاري الربوم، يف بعض املواقع. وقد اكتشف اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربومالثنائي الفينيل ا

أخرى الطحالب، وبلح البحر، واألمساك، ويف املوظ والوشق، من بني أنواع  - الرواسب واملياه والكائنات احلية
(UNEP/FAO/RC/CRC.15/5 من اإلخطار  2-2-4-2، الفرع.)النروجيي 

املرتسب يف بيئة القطب  209-وتظهر بياانت الرصد النروجيية أن اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم -61
الشمايل متاح بيولوجيًا للكائنات احلية هناك وأنه منتشر على نطاق واسع يف الشبكات الغذائية يف القطب 

اسات الرصد البيئي النروجيية اليت تبحث يف منط املركبات . وكشفت در (de Wit et al., 2006, 2010)الشمايل 
تتكاثر املتشاهبة من اإلثريات الثنائية الفينيل املتعددة الربوم ومستوايهتا يف بيض وبالزما طيور النورس الغلوكي اليت 

يف  209-الربوميف بورنواي يف القطب الشمايل، عن مستوايت قابلة للكشف من اإليثر الثنائي الفينيل العشاري 
من جنوب أورواب. بالزما هذه الطيور مماثلة للمستوايت املوجودة يف عينات كبد الطيور املوجودة يف أجزاء أبعد 

وأحبلغ عن نتائج مماثلة يف عينات كبدية من طيور النورس الغلوكي من منطقة سفالبارد 
UNEP/FAO/RC/CRC.15/5) جيي(.من اإلخطار النرو  2-2-4-2، الفرع 

ويف الدراسات احليوانية للربمائيات واألمساك والقوارض اليت عحرضت لإليثر الثنائي الفينيل العشاري  -62
واالستريويد يف مراحل قابلة للتأثر مثل مرحلة النمو، فإن اآلاثر على احملور اهلرموين مثل الغدة الدرقية  209-الربوم



واضحة، فإن غري  209-سمية لإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربومتثري القلق. وعلى الرغم من أن بياانت ال
، UNEP/FAO/RC/CRC.15/5)بعض الدراسات تشري إىل آاثر سلبية على النمو العصيب عند جرعات منخفضة 

 من اإلخطار النروجيي(. 2-2-4-2و 1-2-4-2الفرعان 
الطويلة ويشري اإلخطار أيضاً إىل أن تقييم اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم يثري القلق بشأن اآلاثر  -63

وزايدة مستوايته األجل يف البيئة. إن القلق العام إزاء االنتشار الواسع النطاق لإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم 
املتشاهبة املعيقة لعمل الغدد كبات اإليثرات الثنائية الفينيل املتعددة الربوم يف البيئة، إىل جانب خماطر آاثر مزيج مر 

إىل حظر استخدام اإليثر الثنائي الصماء على الكائنات احلية يف املراحل القابلة للتأثر، دفع السلطات النروجيية 
من اإلخطار  2-2-4-2و 1-2-4-2، الفرعان UNEP/FAO/RC/CRC.15/5)الفينيل العشاري الربوم 

 النروجيي(.
، 209-ويف عينات األغذية اليت ححللت يف النرويج للكشف عن اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم -64

الكميات وجدت مستوايت عالية يف البيض والزيوت النباتية واآليس كرمي والبسكويت، يف حني وجدت أعلى 
والتعرض املهين مها والزبدة. ومع ذلك، يعتقد أن الغبار املنزيل  يف منتجات األلبان، اليت تشمل احلليب واجلنب

املتشاهبة األخرى املوجودة يف واملركبات  209-املصدران الرئيسيان للتعرض لإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم
دير يومية أكرب من الغبار والرضع مقااإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم التجاري. ويتناول األطفال الصغار 

 209-اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربومومنتجات األلبان مقارنًة ابلبالغني، وقد وجدت مستوايت أعلى من 
مقارنة مع والديهم. ويتعرض بعض املهنيني ملستوايت سنوات  5يف مصل دم يف األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

ابلسكان العاديني والعمال اآلخرين. وتفيد التقارير أبن أعلى من اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم مقارنًة 
أعلى  وفنيي احلواسيب الشخصية لديهم مستوايت مصليةالعاملني يف إعادة تدوير الرغاوى، ومثبيت السجاد، 

، UNEP/FAO/RC/CRC.15/5)مقارنًة ابجملموعات املرجعية  209-من اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم
 من اإلخطار النروجيي(. 1-2-4-2الفرع 
اننوغرام/غرام من  10) 209-وقد وجدت مستوايت عالية من اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم -65

 2,26صل جممعة من السكان النروجييني. واكتشفت دراسة مماثلة متوسطًا يبلغ الليبيدات( يف عينات م
، UNEP/FAO/RC/CRC.15/5)اننوغرام/غرام من الليبيدات يف بالزما النساء احلوامل من منطقة بودو يف النرويج 

 من اإلخطار النروجيي(. 1-2-4-2الفرع 
ي الربوم على نطاق واسع يف البيئة القلق يف ضوء وجود ويستدعي وجود اإليثر الثنائي الفينيل العشار  -66

إيثرات أدلة قوية على أن هذه املادة مقاومة للتحلل يف البيئية وترتاكم بيولوجياً، من خالل نزع الربوم وتكوين 
 ثنائية الفينيل متعددة الربوم أقل برومًة.

ميز هبا اإليثر الثنائي الفينيل العشاري إن خواص مقاومة التحلل والرتاكم البيولوجي والسمية اليت يت -67
احلظر الربوم والقلق بشأن وجوده يف األنسجة البشرية وآاثره على صحة اإلنسان، هي أيضاً أسباب أسهمت يف 

 النروجيي على هذه املادة.



وترد كمية كبرية من بياانت الرصد العلمي املستمدة من الدراسات النروجيية يف اإلخطار النروجيي  -68
UNEP/FAO/RC/CRC.15/5) 2-2-4-2و 1-2-4-2، الفرعان.) 

وابلنظر إىل هذه املعلومات عن الكشف عن اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم يف الرصد البيئي  -69
الداعمة النروجيي، ودراسات الرصد البيولوجي البشري واإليكولوجي، ُّتلص اللجنة إىل أن اإلخطار واملعلومات 

 ا النرويج تبني إجراء تقييم للمخاطر على بيئتها.اليت قدمته
 من املرفق الثاين قد استويف.‘ 3’بناًء على ذلك تؤكد اللجنة أن املعيار الوارد يف الفقرة )ب(  -70
 وتؤكد اللجنة أن املعايري الواردة يف الفقرة )ب( من املرفق الثاين قد استوفيت. -71

 ن املرفق الثايناملعايري الواردة يف الفقرة )ج( م )د(
النظر فيما إذا كان اإلجراء التنظيمي النهائي يوفر أساساً عريضاً مبا يكفي لتربير إدراج املادة  )ج( 

 الثالث، وذلك مبراعاة ما يلي:الكيميائية يف املرفق 
كبري يف كمية ما إذا كان اإلجراء التنظيمي النهائي قد أدى، أو من املتوقع أن يؤدي إىل ُّتفيض   ’1‘

 الكيميائية املستخدمة، أو عدد استخداماهتا؛املادة 
املستحضرات وُيظر اإلجراء التنظيمي النهائي النروجيي تصنيع واسترياد وتصدير وبيع واستخدام املواد أو  -72

. كما ُيظر الربوميف املائة من حيث الوزن أو أكثر من اإليثر الثنائي الفينيل العشاري  0,1اليت حتتوي على 
يف املائة  0,1على تصنيع واسترياد وتصدير وتسويق منتجات أو أجزاء مثبطة للهب من املنتجات اليت حتتوي 

على املنتجات وأجزاء من حيث الوزن أو أكثر من اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم. وينطبق احلظر املفروض 
بعض فئات هذه املعدات واإللكرتونية. ويبدأ سراين التقييد فيما خيص املنتجات أيضاً على املعدات الكهرابئية 

بعض االستخدامات احملدودة . وهناك 2019وتنته يف متوز/يوليه  2014على مدى فرتة زمنية تبدأ يف متوز/يوليه 
الفرع  ،UNEP/FAO/RC/CRC.15/5)ظلت مسموحًا هبا. ويشري اإلخطار النروجيي إىل أن هذا يشكل حظرًا 

 من اإلخطار النروجيي(. 2-3-2
 ونتيجة لإلجراء التنظيمي النهائي اخنفض عدد االستخدامات يف النرويج اخنفاضاً كبرياً. -73
 قد استويف. ‘1’بناًء على ذلك تؤكد اللجنة أن املعيار الوارد يف الفقرة )ج(  -74

فعلي للمخاطر، أو يتوقع أن يسفر ما إذا كان اإلجراء التنظيمي النهائي قد أدى إىل خفض  ’2‘
 للمخاطر على صحة البشر أو البيئة لدى الطرف الذي قدم اإلخطار؛عن خفض كبري 

وميكن أن ُيدث إطالق اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم يف البيئة أثناء التصنيع واملعاجلة وطوال  -75
 لتخلص من املادة أو املنتجات احملتوية على املادة.فرتة استخدام املنتجات واملواد احملتوية عليه، وأثناء ا

ومبا أن الغرض من اإلجراء التنظيمي النهائي هو محاية الشعب والبيئة النروجيية من املخاطر املرتبطة  -76
 علىابملواد الكيميائية وغريها من املنتجات، مبا يف ذلك اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم، اليت تشكل خطراً 



التنظيمي الصحة والبيئة، وذلك حبظر التصنيع واالسترياد والبيع واالستخدام، فإن من املتوقع أن يؤدي اإلجراء 
 النهائي إىل اخنفاض كبري يف املخاطر على صحة اإلنسان والبيئة يف النرويج.

 قد استويف.‘ 2’وتؤكد اللجنة أن املعيار الوارد يف الفقرة )ج(  -77
االعتبارات اليت أدت إىل اُّتاذ اإلجراء التنظيمي النهائي غري منطبقة سوى على ما إذا كانت  ’3‘

 حمدودة، أو يف ظروف حمدودة أخرى؛منطقة جغرافية 
ويذكر اإلخطار الذي قدمته النرويج أنه من املرجح أن تواجه بلدان أخرى تستخدم فيها هذه املادة  -78

 من اإلخطار النروجيي(. 2-5-2، الفرع UNEP/FAO/RC/CRC.15/5)شواغل مماثلة لتلك اليت ححددت 
استكهومل العشاري الربوم قد أدرج يف املرفق ألف التفاقية  إضافةً إىل ذلك لوحظ أن اإليثر الثنائي الفينيل -79

التفاقية استكهومل مع إعفاءات حمددة لإلنتاج واالستخدام. واهلدف هو القضاء على املواد املدرجة يف املرفق ألف 
شاري الربوم، الفينيل العيف مجيع أحناء العامل، من خالل حظر التصنيع واالسترياد واالستخدام. ولإليثر الثنائي 

ألية دولة أو منطقة ُيتمل حدوث بوصفه ملواثً عضوايً اثبتاً، خواص خطرة وهو قابل للنقل البعيد املدى. وميكن 
 تعرض أو إطالق فيها أن تعترب اإلجراء التنظيمي مناسباً للغرض.

 قد استويف. 3‘’بناًء على ذلك تؤكد اللجنة أن املعيار الوارد يف الفقرة )ج(  -80
 ما إذا كان هناك دليل على استمرار التداول التجاري يف املادة الكيميائية على الصعيد الدويل؛ ’4‘

وقبلت ، 2017وقد أحدرج اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم يف املرفق ألف التفاقية استكهومل يف عام  -81
إبعفاءات ن عملية اإلدراج، على السماح معظم األطراف يف االتفاقية هذا اإلدراج. واتفقت األطراف، كجزء م

إنتاج واستخدام حمددة لالستخدام واإلنتاج. ومل تستخدم هذا اإلعفاء سوى أطراف قليلة. وهذا يشري إىل استمرار 
 مبستوى أقل كثرياً.اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم، وإىل أن من املتوقع استمرار التجارة فيه وإن كان ذلك 

 قد استويف. ‘4’ًء على ذلك تؤكد اللجنة أن املعيار الوارد يف الفقرة )ج( بنا -82
 وتؤكد اللجنة أن املعايري الواردة يف الفقرة )ج( من املرفق الثاين قد استوفيت. -83

 املعيار الوارد يف الفقرة )د( من املرفق الثاين )هـ(
االستخدام املتعمدة ال تشكل حبد ذاهتا سبباً كافياً إلدراج املادة أن يؤخذ يف االعتبار أن إساءة  )د( 

 الكيميائية يف املرفق الثالث.
ذ خمافة إساءة االستخدام املتعمدة للمادة. -84  ال يوجد يف اإلخطار ما يشري إىل أن اإلجراء التنظيمي اُّتخ
رد يف الفقرة )د( من املرفق الثاين قد واستنادًا إىل النقطة املذكورة أعاله، تؤكد اللجنة أن املعيار الوا -85

 استويف.
 االستنتاج )و(



تستنتج اللجنة أن اإلخطار ابإلجراء التنظيمي النهائي الذي قدمته النرويج يستويف املعايري املنصوص  -86
 عليها يف املرفق الثاين لالتفاقية.

 كندا - اثلثاا 
 كندانطاق اإلجراء التنظيمي الذي أخطرت به   )أ(

يتعلق اإلجراء التنظيمي الذي أخطرت به كندا ابالستخدامات الصناعية لإليثرات الثنائية الفينيل  -87
اجملموعة . وتشمل هذه 10و 4بني  n، حيث ترتاوح قيمة On)Brn-10H(12Cاملتعددة الربوم ذات الصيغة اجلزيئية 

واإليثر (، 9-47-40088ائرة املستخلصات الكيميائية اإليثر الثنائي الفينيل الرابعي الربوم )الرقم يف سجل د
(، واإليثر 9-81-32534الثنائي الفينيل اخلماسي الربوم )الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية 
(، واإليثر 0-60-36483الثنائي الفينيل السداسي الربوم )الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية 

(، واإليثر 3-80-68928لسباعي الربوم )الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية الفينيل االثنائي 
(، واإليثر الثنائي 0-52-32536الثماين الربوم )الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية الثنائي الفينيل 

(، واإليثر الثنائي 1-56-63936الربوم )الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية الفينيل التساعي 
 (.5-19-1163)الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية الفينيل العشاري الربوم 

قدمتها املتعددة الربوم حمل اإلخطارات اليت سبق أن  وُيل هذا اإلخطار املتعلق ابإليثرات الثنائية الفينيل -88
الفينيل الثماين كندا بشأن املزيج التجاري لإليثر الثنائي الفينيل اخلماسي الربوم، واملزيج التجاري لإليثر الثنائي 

 .2010تشرين األول/أكتوبر  14الربوم يف 
َظر تصنيع أو استخدام أو بيع أ -89 و عرض بيع أو استرياد اإليثرات الثنائية الفينيل وذكر اإلخطار أنه ُيح

الثنائية املتعددة الربوم، مبا يف ذلك اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم ومجيع املنتجات اليت حتتوي على اإليثرات 
املتعلقة حبظر  الفينيل املتعددة الربوم، ابستثناء األصناف املصنعة. وُّتضع املادة لقيود تنظيمية يف إطار اللوائح

الكندي حلماية ، والصادرة يف إطار القانون 2016، على النحو املعدَّل يف العام 2012مواد مسية معينة للعام 
ولذلك فإن . 2016كانون األول/ديسمرب   23. ودخل اإلجراء التنظيمي حيز النفاذ يف 1999البيئة لعام 

ذلك اإليثر الثنائي  استخدام اإليثرات الثنائية الفينيل املتعددة الربوم، مبا يف اإلجراء التنظيمي النهائي ُيظر أساساً 
 الكندي(.من اإلخطار  2و 1، الفرعان UNEP/FAO/RC/CRC.15/5)الفينيل العشاري الربوم 

 املعيار الوارد يف الفقرة )أ( من املرفق الثاين )ب(
ذ من أجل محاية صحة البشر، أو البيئة؛التأك د من أن اإلجراء  )أ(   التنظيمي النهائي قد اُّتخ

ذ حلماية البيئة من خماطر اإليثرات الثنائية الفينيل  -90 املتعددة تؤكد اللجنة أن اإلجراء التنظيمي النهائي اُّتح
 الربوم، مبا يف ذلك اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم.

( 2006)رز الكندي السابق لإليثرات الثنائية الفينيل املتعددة الربوم ويشري اإلخطار إىل أن تقييم الف -91
أو خلص إىل أن هذه اإليثرات، مبا يف ذلك اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم، تدخل البيئة بكمية أو تركيز 



فإهنا ولوجي، وابلتايل يف ظروف هلا أو قد يكون هلا أثر ضار فوري أو طويل األجل على البيئة أو تنوعها البي
-4-1، الفرع (UNEP/FAO/RC/CRC.15/5تستويف املعايري التشريعية الواردة يف القانون الكندي حلماية البيئة 

 من اإلخطار الكندي(. 2
الذي أجرته وزارة بشأن اإليثرات الثنائية الفينيل املتعددة الربوم وأشار تقرير تقييم الفرز اإليكولوجي  -92

احملتملة من اإليثرات الثنائية الفينيل املتعددة الربوم يف البيئة الكندية ( إىل أن أكرب املخاطر 2006)ندية البيئة الك
لألحياء الربية من استهالك فرائس حتتوي أجسادها على تركيزات مرتفعة تتمثل يف التسمم الثانوي الذي ُيدث 

القاعية. وقد مت اكتشاف اإليثرات الثنائية الفينيل املتعددة التأثريات على الكائنات من هذه اإليثرات، وكذلك 
مجيع أحناء العامل، مبا يف ذلك املنطقة القطبية الشمالية الكندية )يف اهلواء والبحريات الربوم يف مواقع انئية يف 

ري الربوم، تتميز يشري إىل أن هذه اإليثرات، مبا يف ذلك اإليثر الثنائي الفينيل العشاوالكائنات احلية(، مما 
 من اإلخطار الكندي(. 2-2-4-2، الفرع (UNEP/FAO/RC/CRC.15/5ابالنتقال البعيد املدى 

إن تطبيقات االستخدام النهائي الرئيسية لإليثرات الثنائية الفينيل املتعددة الربوم، مبا يف ذلك اإليثر  -93
مثل العشاري الربوم، هي استخدامها يف شكل مثبطات للهب، غالباً يف املنتجات االستهالكية  الثنائي الفينيل

(، 2016)األاثاثت وأجهزة التلفزيون واحلواسيب. ويف الوقت الذي عحدلت فيه لوائح حظر بعض املواد السامة 
العشاري الربوم. ر الثنائي الفينيل مل يكن هناك مستوردون أو مستخدمون كنديون معروفون للمزيج التجاري لإليث

يف املنتجات غري إضافًة إىل ذلك، جرى التخلص تدرجييًا من استخدام اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم 
قطاع الفضاء اجلوي املصنعة )مثل املواد الالصقة، واملواد املانعة للتسرب، واجللفطة(. وحىت وقت قريب كان 

متخصصة ولكنه أكمل منذ ي على اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم يف تطبيقات يستخدم منتجات حتتو 
العشاري الربوم. وقد أوقفت الشركات ذلك احلني االنتقال إىل منتجات بديلة ال حتتوي على اإليثر الثنائي الفينيل 

الربوم العاملة يف الوالايت املتحدة العشاري املصنعة الرئيسية الثالث للمزيج التجاري لإليثر الثنائي الفينيل 
من اإلخطار  1-3-2، الفرع UNEP/FAO/RC/CRC.15/5) 2013صادراهتا طوعًا إىل كندا يف عام 

 الكندي(.
أو ويهدف اإلجراء التنظيمي النهائي إىل محاية البيئة الكندية من املخاطر املرتبطة بتصنيع أو استخدام  -94

بيع أو عرض بيع أو استرياد اإليثرات الثنائية الفينيل املتعددة الربوم، مبا يف ذلك اإليثر الثنائي الفينيل 
ت، مبا فيها اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم وبعض املنتجات احملتوية على هذه اإليثرا الربوم، العشاري

UNEP/FAO/RC/CRC.15/5) من اإلخطار الكندي(. 2-2-4-2، الفرع 
 .UNEP/FAO/RC/CRC.15/INF/11وترد املعلومات املوجزة يف اإلخطار يف الوثيقة الداعمة  -95
 فق الثاين قد استويف.بناًء على ذلك تؤكد اللجنة أن املعيار الوارد يف الفقرة )أ( من املر  -96

 املعايري الواردة يف الفقرة )ب( من املرفق الثاين )ج(
د من أن اإلجراء التنظيمي النهائي قد اُّتذ نتيجة لتقييم املخاطر. وأن ذلك التقييم يستند  )ب(  التأكخ

الغرض، تبني  الواثئق املقد مة ما يف إطار الظروف السائدة يف الطرف املعين. وهلذا إىل استعراض للبياانت العلمية 
 يلي:



 أن البياانت استحخلصت وفقاً لألساليب املتعارف عليها علمياً؛ ’1‘
أن استعراض البياانت أحجري ومت توثيقه وفقًا للمبادئ واإلجراءات العلمية املتعارف عليها  ’2‘

 عموماً؛
قييم للمخاطر، ويشري إىل تقرير تقييم الفرز يفيد اإلخطار أبن اإلجراء التنظيمي النهائي استند إىل ت -97

، 2006اإليكولوجي لإليثرات الثنائية الفينيل املتعددة الربوم، الذي أعدته وزارة البيئة الكندية يف حزيران/يونيه 
الذي  ولهوحت إليثر الثنائي الفينيل العشاري الربومالرتاكم البيولوجي لوالتقرير عن احلالة اإليكولوجية للعلوم بشأن 

من  1-4-2، الفرع (UNEP/FAO/RC/CRC.15/5 2010البيئة الكندية يف آب/أغسطس أعدته وزارة 
وتقدم كندا هذه التقارير ضمن املعلومات الداعمة الواردة يف الوثيقة اإلخطار الكندي(. 

UNEP/FAO/RC/CRC.15/INF/11 . ًمعلومات عن الدراسات  ويتضمن تقرير تقييم الفرز وتقرير حالة العلم أيضا
الصلة بكندا أو منطقتها اجلغرافية، واألنواع املستوطنة يف هذه املناطق. وتتضمن ومقتطفات من الدراسات ذات 

 معلومات عن بدائل املادة يف استخداماهتا املثبطة للهب.الواثئق الداعمة أيضاً 
متها كندا إىل جانب خواص السمية وهناك إشارة إىل أن اخلواص الفيزايئية والكيميائية اليت قد -98

البيئة اإليكولوجية مستقاة من تقرير تقييم الفرز بشأن اإليثرات الثنائية الفينيل املتعددة الربوم، الذي أعدته وزارة 
 من اإلخطار الكندي(. 2-3، الفرع (UNEP/FAO/RC/CRC.15/5 2006الكندية يف حزيران/يونيه 

املخاطر اومة التحلل والرتاكم البيولوجي والسمية، وكذلك حتليل حاصل وتشري املعلومات املتاحة عن مق -99
الفينيل املتعددة للكائنات البحرية والقاعية وكائنات الرتبة، ومستهلكي األحياء الربية، إىل أن اإليثرات الثنائية 

كندا )معلومات ولوجيًا يف الربوم، مبا يف ذلك اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم، ميكن أن تسبب ضرراً إيك
 من اإلخطار الكندي(. 3-2-3، الفرع UNEP/FAO/RC/CRC.15/5موجزة من الوثيقة 

 UNEP/FAO/RC/CRC.15/5وترد قائمة ابلواثئق الداعمة لإلجراء التنظيمي النهائي يف الوثيقتني  -100
 .UNEP/FAO/RC/CRC.15/INF/11و

حزيران/يونيه نائية الفينيل املتعددة الربوم )وزارة البيئة الكندية، يستخدم تقرير تقييم الفرز عن اإليثرات الثو  -101
من املؤلفات العلمية ( كمية كبرية من البياانت والدراسات ذات الصلة املوثوق يف جودهتا واملتاحة آنذاك، 2006

وإضافًة إىل عمليات  األصلية املنشورة، وواثئق االستعراض، وقواعد البياانت واملؤشرات التجارية واحلكومية.
من اجلهات للحصول البحث يف قواعد بياانت املؤلفات، أحجرى اتصال مباشر مع الباحثني والصناعة وغريها 

ذلك، مجعت دراسة على معلومات ذات صلة بشأن اإليثرات الثنائية الفينيل املتعددة الربوم. عالوًة على 
تصنيع هذه اإليثرات بياانت عن  2000املتعددة الربوم لعام استقصائية صناعية لإليثرات الثنائية الفينيل 

عن السمية وذلك مبقتضى واستريادها واستخداماهتا وإطالقاهتا يف كندا. وقدمت الدوائر الصناعية أيضاً دراسات 
خطار والتعرض املعلومات املتعلقة ابألمن القانون الكندي حلماية البيئة. وغطت البياانت والدراسات  70القسم 

 ذلك كندا.للمادة، وجاءت يف املقام األول من أورواب وأمريكا الشمالية، مبا يف 



العشاري الربوم )وزارة البيئة  ويقدم التقرير اإليكولوجي عن حالة العلوم بشأن اإليثر الثنائي الفينيل -102
العشاري الربوم  ( حتلياًل مستكماًل للرتاكم البيولوجي لإليثر الثنائي الفينيل2010الكندية، آب/أغسطس 

املنشورة وحتويله، وذلك بتلخيص األدلة اليت نحظر فيها يف تقييم الفرز، ومن مث دراسة العلوم اجلديدة ذات الصلة 
مبعايري . وأكد هذا التحليل أن اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم ال يفي 2009آب/أغسطس  25حىت 

الكندي حلماية دد يف لوائح مقاومة التحلل والرتاكم البيولوجي مبوجب القانون الرتاكم البيولوجي على النحو احمل
آخذة يف االرتفاع البيئة. غري أن بعض الدراسات أظهرت أن مستوايت اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم 

وعلى الرغم من أنه لوحظ ابطراد يف بعض الكائنات احلية، ويف بعض احلاالت، اعتحربت الرتكيزات املقيسة عالية. 
اإليثر الثنائي الفينيل العشاري تزال قائمة، فقد رأى التقرير أن من املعقول استنتاج أن  أن أوجه عدم اليقني ال

أن ترتاكم بيولوجياً، مثل مركبات الربوم قد يسهم أيضًا يف تكوين منتجات حتول ترتاكم بيولوجيًا و/أو ُيتمل 
 والبيئة.املتعددة الربوم األقل برومًة، يف الكائنات احلية  اإليثر الثنائية الفينيل

وقد خضع تقرير تقييم الفرز بشأن اإليثرات الثنائية الفينيل املتعددة الربوم واحلالة اإليكولوجية للتقرير  -103
العلمي بشأن اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم الستعراض نظراء علمي خطي خارجي/استشارات، كما 

اإليكولوجية أخذت التعليقات الواردة يف االعتبار عند إعداد التقارير النهائية. كذلك خضع مشروع تقرير احلالة 
 .يوماً  60للتقرير العلمي لفرتة تعليقات عامة مدهتا 

، ومبا أن مجيع البياانت والدراسات والتقارير املذكورة أعاله قد أعِّدت وفقاً ألساليب معرتف هبا علمياً  -104
اللجنة وأن استعراضات البياانت قد أجريت ووثقت وفقاً للمبادئ واإلجراءات العلمية املعرتف هبا عموماً، فإن 

 من املرفق الثاين قد استوفيت. ‘2’و ‘1’تؤكد أن املعايري الواردة يف الفقرة )ب( 
وف السائدة لدى الطرف الذي استند اإلجراء التنظيمي النهائي إىل تقييم للمخاطر مشل الظر  ’3‘

 اُّتذ اإلجراء؛
املتعددة الربوم من بني املواد املختارة ملشروع جترييب لتقييمات الفرز يف  وكانت اإليثرات الثنائية الفينيل -105

إطار القانون الكندي حلماية البيئة، على أساس مقاومتها احملتملة للتحلل و/أو تراكمها البيولوجي يف البيئة 
ئة الكندية الظروف السائدة ومسيتها املتأصلة للكائنات احلية. ويتناول تقرير تقييم الفرز الذي أعدته وزارة البي

داخل كندا وجرى تقييم النتائج مقابل املعايري التشريعية الكندية: أي أنه استنتج أن اإليثرات الثنائية الفينيل 
هلا املتعددة الربوم، مبا يف ذلك اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم، تدخل البيئة بكمية أو تركيز أو يف ظروف 

ابملعايري ا أثر ضار فوري أو طويل األجل على البيئة أو تنوعها البيولوجي، وابلتايل فهي تفي أو قد يكون هل
مجيع اإليثرات )أ( من القانون الكندي حلماية البيئة. وخحلص إىل أنه يف حني أن 64 املنصوص عليها يف الفقرة 

معايري مقاومة التحلل، الفينيل العشاري الربوم، تستويف  الثنائية الفينيل املتعددة الربوم، مبا يف ذلك اإليثر الثنائي
اليت تفي ابملعايري التشريعية فإن اإليثر الثنائي الفينيل الرابعي الربوم واخلماسي الربوم والسداسي الربوم فقط هي 

ميكن أن يرتاكم إىل  العشاري الربومللرتاكم البيولوجي. غري أن التحليل أشار أيضًا إىل أن اإليثر الثنائي الفينيل 
بيولوجياً وتقاوم التحلل، وهي مركبات حد ما يف الكائنات احلية وأن يفقد الربوم ليتحول إىل نواتج حتول ترتاكم 

 اإليثر الثنائي الفينيل املتعدد الربوم املتشاهبة األقل برومة.



يف تقرير تقييم الفرز وترد كمية كبرية من بياانت الرصد العلمي املستمدة من الدراسات الكندية  -106
اإليكولوجي بشأن اإليثرات الثنائية الفينيل املتعددة الربوم، والتقرير اإليكولوجي عن حالة العلوم بشأن تراكم 

( 2010الثنائي الفينيل العشاري الربوم بيولوجيًا وحتوله )وزارة البيئة الكندية، آب/أغسطس  اإليثر
UNEP/FAO/RC/CRC.15/INF/11)والتذييلني ألف وابء(.2-2-2و 2-1-2لفرعان ، ا ، 

من اإلخطار الوارد من كندا دليل على اكتشاف اإليثرات الثنائية الفينيل  3-2-3ويرد يف الفرع  -107
أمريكا املتعددة الربوم يف مجيع الوسائط البيئية وكذلك يف محأة مياه اجملارير، وهناك أدلة على أن مستوايهتا يف بيئة 

الكندية، ولوحظت خذة يف االزدايد. وأحبلغ عن نتائج بشأن الكائنات احلية يف املنطقة القطبية الشمالية الشمالية آ
الثدييات البحرية، مثل بعض االجتاهات الزمنية مثل الزايدة يف مستوايت اإليثر الثنائي الفينيل املتعدد الربوم يف 

 الفقمة احللقية واحليتان البيضاء.
الثنائية ذحكر أن حتليل حاصالت املخاطر يشري إىل أن أكرب احتمال ملخاطر اإليثرات  عالوًة على ذلك، -108

احملتوية الفينيل املتعددة الربوم يف البيئة الكندية يرجع إىل التسمم الثانوي لألحياء الربية من استهالك الفرائس 
وأشري كذلك الثنائي الفينيل الثماين الربوم.  على تركيزات عالية من اإليثر الثنائي الفينيل اخلماسي الربوم واإليثر

خطرًا على إىل أن الرتكيزات العالية ملكوانت اإليثر الثنائي الفينيل اخلماسي الربوم يف الرواسب قد تشكل 
اإليثرات الثنائية الكائنات القاعية. وقد تكون املخاطر املرتبطة هبذه املركبات املتشابه انجتة عن نزع الربوم من 

 لفينيل املتعددة الربوم العالية الربوم، مثل اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم.ا
يفي وعلى الرغم من أن البياانت املتاحة ال تبني عموماً أن اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم نفسه  -109

مبوجب القانون تحلل والرتاكم البيولوجي ابملعايري الرقمية للرتاكم البيولوجي، على النحو احملدد يف لوائح مقاومة ال
العشاري الربوم تزداد الكندي حلماية البيئة، إال أن بعض الدراسات أظهرت أن تركيزات لإليثر الثنائي الفينيل 

صقور العاسوق، والعصفور، ابطراد يف بعض أنواع األحياء الربية. ويف بعض احلاالت، كما هو احلال يف أنسجة 
البحر الذي يعيش يف املوانئ، والنورس الغلوكي، والثعلب األمحر، ومسك القرش، وخنزير  صقر الشاهني،و 

 الربوم املقيسة على أهنا عالية.والدالفني البيضاء األنوف، فحسرت تركيزات اإليثر الثنائي الفينيل العشاري 
عن الربوم يف البيئة انجم أساساً  وخلص تقييم الفرز أيضاً إىل أن وجود اإليثرات الثنائية الفينيل املتعددة -110

 النشاط البشري.
الربوم، وابلنظر إىل املعلومات املتعلقة ابخلواص اخلطرة، والكشف عن اإليثرات الثنائية الفينيل املتعددة  -111

البيولوجي مبا يف ذلك اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم، يف الرصد البيئي الكندي، ودراسات الرصد 
الفينيل العشاري ولوجي، خحلص إىل أن اإليثرات الثنائية الفينيل املتعددة الربوم، مبا يف ذلك اإليثر الثنائي اإليك

طويل األجل على البيئة الربوم، تدخل البيئة بكمية أو تركيز أو يف ظروف هلا أو قد يكون هلا أثر ضار فوري أو 
من القانون الكندي حلماية )أ(   64املنصوص عليها يف الفقرة أو تنوعها البيولوجي، وابلتايل فهي تفي ابملعايري

كندا تبني إجراء تقييم للمخاطر البيئة. وابلتايل ُّتلص اللجنة إىل أن اإلخطار واملعلومات الداعمة اليت قدمتها 
 اليت تتعرض هلا بيئتها.



 من املرفق الثاين قد استويف. ‘3’بناًء على ذلك تؤكد اللجنة أن املعيار الوارد يف الفقرة )ب(  -112
 وتؤكد اللجنة أن املعايري الواردة يف الفقرة )ب( من املرفق الثاين قد استوفيت. -113

 املعايري الواردة يف الفقرة )ج( من املرفق الثاين )د(
إدراج املادة النظر فيما إذا كان اإلجراء التنظيمي النهائي يوفر أساساً عريضاً مبا يكفي لتربير  )ج( 

 الثالث، وذلك مبراعاة ما يلي:الكيميائية يف املرفق 
ما إذا كان اإلجراء التنظيمي النهائي قد أدى، أو من املتوقع أن يؤدي إىل ُّتفيض كبري يف كمية  ‘1’

 الكيميائية املستخدمة، أو عدد استخداماهتا؛املادة 
ُيظر اإلجراء التنظيمي النهائي الكندي تصنيع أو استخدام أو بيع أو عرض بيع أو استرياد اإليثرات  -114

على الثنائية الفينيل املتعددة الربوم، مبا يف ذلك اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم ومجيع املنتجات اليت حتتوي 
على عدد ناء األصناف املصنعة. وينص اإلجراء التنظيمي النهائي اإليثرات الثنائية الفينيل املتعددة الربوم، ابستث

 حمدود من اإلعفاءات.
ويشري اإلخطار الكندي إىل أن هذا يشكل حظراً، وال تظهر أية استخدامات على أهنا مسموٌح هبا.  -115

اإليثرات ظيم مبوجب لوائح ويبني اإلخطار أيضاً أن اإليثرات الثنائية الفينيل املتعددة الربوم كانت سابقاً ُّتضع للتن
النهائي يف اليت كانت موضوع إخطارين سابقني ابإلجراء التنظيمي  2008الثنائية الفينيل املتعددة الربوم لعام 

بصيغتها املعدلة ، 2012. وأحلغيت هذه اللوائح واستعيض عنها بلوائح حظر مواد مسية معينة لعام 2010عام 
الربوم املوجودة ي على الضوابط التنظيمية املتعلقة ابإليثرات الثنائية الفينيل املتعددة . وقد أحبق2016يف عام 

الفينيل املتعددة ابلفعل وجرى توسيع نطاقها مبوجب التعديالت التنظيمية لكي تشمل مجيع اإليثرات الثنائية 
 األصناف املصنعة.حملتوية عليها، ابستثناء الربوم، مبا يف ذلك اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم، واملنتجات ا

أو ويهدف اإلجراء التنظيمي النهائي إىل محاية البيئة الكندية من املخاطر املرتبطة بتصنيع أو استخدام  -116
العشاري بيع أو عرض بيع أو استرياد اإليثرات الثنائية الفينيل املتعددة الربوم، مبا يف ذلك اإليثر الثنائي الفينيل 

 وم، وبعض املنتجات احملتوية على هذه اإليثرات.الرب 
، بصيغتها املعدلة 2012ونتيجة لإلجراء التنظيمي النهائي مبوجب لوائح حظر مواد مسية معينة لعام  -117

، اخنفض عدد 2008، إىل جانب لوائح اإليثرات الثنائية الفينيل املتعددة الربوم السابقة لعام 2016يف عام 
 ات يف كندا اخنفاضاً كبرياً.االستخدام

 قد استويف. ‘1’بناًء على ذلك تؤكد اللجنة أن املعيار الوارد يف الفقرة )ج(  -118
ما إذا كان اإلجراء التنظيمي النهائي قد أدى إىل خفض فعلي للمخاطر، أو يتوقع أن يسفر  ’2‘

 اإلخطار؛ للمخاطر على صحة البشر أو البيئة لدى الطرف الذي قدمعن خفض كبري 
ومبا أن الغرض من اإلجراء التنظيمي النهائي هو محاية البيئة الكندية من املخاطر املرتبطة ابإليثرات  -119

الثنائية الفينيل املتعددة الربوم، مبا يف ذلك اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم، وذلك حبظر التصنيع أو 
اخنفاض رياد، فإن من املتوقع أن يؤدي اإلجراء التنظيمي النهائي إىل االستخدام أو البيع أو العرض للبيع أو االست



الفينيل متعددة كبري يف املخاطر على البيئة يف كندا. إن املعلومات اليت تفيد أبنه مل يتم تصنيع أي إيثرات ثنائية 
الربوم قد جرى العشاري طن من اإليثر الثنائي الفينيل  0,1، وأن أقل من 2000الربوم يف كندا بعد عام 

 ، تشري إىل فعالية اإلجراءات التنظيمية الكندية.2006استرياده واستخدامه منذ عام 
 قد استويف.‘ 2’بناًء على ذلك تؤكد اللجنة أن املعيار الوارد يف الفقرة )ج(  -120

النهائي غري منطبقة سوى على ما إذا كانت االعتبارات اليت أدت إىل اُّتاذ اإلجراء التنظيمي  ’3‘
 حمدودة، أو يف ظروف حمدودة أخرى؛منطقة جغرافية 

العشاري  وجتدر اإلشارة إىل أن األطراف يف اتفاقية استكهومل قد اتفقت على إدراج اإليثر الثنائي الفينيل -121
 2-5-2، الفرع UNEP/FAO/RC/CRC.15/5)الربوم يف املرفق ألف مع إعفاءات حمددة لإلنتاج واالستخدام 

مجيع أحناء من اإلخطار الكندي(. واهلدف هو القضاء على املواد املدرجة يف املرفق ألف التفاقية استكهومل يف 
بوصفه ملواثً . ولإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم، العامل، من خالل حظر التصنيع واالسترياد واالستخدام

حدوث تعرض أو عضوايً اثبتاً، خواص خطرة وهو قابل للنقل البعيد املدى. وميكن ألية دولة أو منطقة ُيتمل 
 إطالق فيها أن تعترب اإلجراء التنظيمي مناسباً للغرض.

 قد استويف.‘ 3’لفقرة )ج( بناًء على ذلك تؤكد اللجنة أن املعيار الوارد يف ا -122
 ما إذا كان هناك دليل على استمرار التداول التجاري يف املادة الكيميائية على الصعيد الدويل؛ ’4‘

، وقبلت 2017العشاري الربوم يف املرفق ألف التفاقية استكهومل يف عام  أحدرج اإليثر الثنائي الفينيل -123
إبعفاءات معظم األطراف يف االتفاقية هذا اإلدراج. واتفقت األطراف، كجزء من عملية اإلدراج، على السماح 

إنتاج واستخدام ر حمددة لالستخدام واإلنتاج. ومل تستخدم هذا اإلعفاء سوى أطراف قليلة. وهذا يشري إىل استمرا
 مبستوى أقل كثرياً.اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم، وإىل أن من املتوقع استمرار التجارة فيه وإن كان ذلك 

 قد استويف.‘ 4’بناًء على ذلك تؤكد اللجنة أن املعيار الوارد يف الفقرة )ج(  -124
 املرفق الثاين قد استوفيت. وتؤكد اللجنة أن املعايري الواردة يف الفقرة )ج( من -125

 املعيار الوارد يف الفقرة )د( من املرفق الثاين )هـ(
أن يؤخذ يف االعتبار أن إساءة االستخدام املتعمدة ال تشكل حبد ذاهتا سبباً كافياً إلدراج املادة  )د( 

 الكيميائية يف املرفق الثالث.
ذ خمافة إساءة ال يوجد يف اإلخطار أو يف الواثئق  -126 الداعمة ما يشري إىل أن اإلجراء التنظيمي اُّتخ

 االستخدام املتعمدة للمادة.
واستنادًا إىل النقطة املذكورة أعاله، تؤكد اللجنة أن املعيار الوارد يف الفقرة )د( من املرفق الثاين قد  -127

 استويف.

 االستنتاج )و(



عليها ابإلجراء التنظيمي النهائي الذي قدمته كندا يستويف املعايري املنصوص تستنتج اللجنة أن اإلخطار  -128
 يف املرفق لثاين لالتفاقية.

 االستنتاج - رابعاا 
تستويف ُّتلص اللجنة إىل أن اإلخطارات ابإلجراء التنظيمي النهائي اليت قدمتها الياابن والنرويج وكندا  -129

 املرفق الثاين لالتفاقية.مجيع املعايري املنصوص عليها يف 
وُّتلص اللجنة أيضًا إىل أن اإلجراء التنظيمي النهائي الذي اُّتذته الياابن والنرويج وكندا يوفر أساساً  -130

-19-1163كافياً إلدراج اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم )الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية 
ية يف الفئة الصناعية وأن يتعني صياغة وثيقة توجيه قرارات على أساس هذه يف املرفق الثالث لالتفاق( 5

 اإلخطارات.
 


