
	  

	  

 

2017اايیارر  1للنشر االفورريي :   

للمزيید من االمعلوماتت   

pamela@akaction.orgبامم ميیلر   

-ديیدد. مارريیانن لو biomap@oztoxics.orgسميیث    

غيیر مسبوقق للمواادد االكيیميیائيیة االسامة االموجوددةة في أألعابب ااألططفاللفي ااجتماعع ااألمم االمتحدةة٬، تمنح االحكوماتت ااستخداامم   

: االيیومم في مؤتمر ااألططراافف االثامن لمؤتمر ااسكتهھولم ٬، هھھھرعت االحكوماتت من خاللل قرااررااتت إلددررااجج 2017اايیارر  1جيینيیفا٬، 
تهھا. وواالمواادد االكيیميیائيیة هھھھي ااإلثيیر ماددتيین كيیميیائيیتيین سامتيین٬، وولكنهھا قدمت ثغرااتت ااستثنائيیة تسمح بجميیع ااستخدااما

 ٬، ووهھھھي ماددةةSCCPفي االنفايیاتت ااإللكتروونيیة٬، وو  ٬، ووهھھھو مثبطاتت االلهھب االتي توجد عاددةةDecaBDEدديیكبروومودديي االفيینيیل 
مستمرةة٬، شديیدةة  كل من االماددتيین االكيیميیائيیتيین 1للهھب في االلداائن.  ووكمثبط ةاالمعدنيی كيیميیائيیة صناعيیة تستخدمم في ااألعمالل

ااألخيیرةة كال من االماددتيین موجوددتيین  IPENررااساتت . ووقد ووجدتت ددنتقل لمسافاتت بعيیدةة ووتترااكم في االسلسلهھ االغذاائيیهھيیة٬، تاالسم
2.على نطاقق ووااسع في لعب ااألططفالل  

االممثليین سخروواا ووااستهھزؤؤاا من موضوعع  : "٬IPEN، كبيیرهه االمستشارريین في ووقالت االدكتوررةة مارريیانن لويید سميیث
للمواادد  االعمالل  اتت." تضمن قرااررااتت االيیومم تعرضاالسمومم". ااستفادد االمندووبونن من موضوعع ااالجتماعع -غيیرااالجتماعع٬،"مستقبل 

إإعاددةة االتدوويیر االملوثة٬، وواالمزيید من إإلقاء االنفايیاتت. وويیبدوو اانن االموضوعع االحقيیقى  ٬، وولعب ااألططفالل االسامم٬، ووااستمراارريیهھاالضاررهه
-غيیرلالجتماعع هھھھو "مستقبل  مسمومم".   

ءفترااتت ااستثنائيیة لإلعفا  

 االفيینيیل دديیكبرووموددييوواالفترااتت االزمنيیة لهھذهه االثغرااتت لم يیسبق لهھا مثيیل. فعلى سبيیل االمثالل٬، يیسمح باستخداامم ااإلثيیر 
DecaBDE ووعلى االنقيیض من ذذلك٬، تحددد 2036عاما حتى عامم  20لما يیقربب من  االجديیدةة ووقطع االغيیارر في االسيیاررااتت .

في االطائرااتت تخفي بذكاء حقيیقة أأنن   DecaBDEتسمح االمعاهھھھدةة فترةة خمس سنوااتت لإلعفاءااتت االمحدددةة. ووااللغة االتي
ذاا بوضوحح أأنن هھھھ  Boeing. ووذذكرتت بويینغ 2100وويیستعمل حتى عامم  2050االتصنيیع سيیستمر على ااألررجح حتى عامم 

.اعة االطيیراانن في ااالتحادد ااألووررووبينيیابة عن صن فرضهھ٬، وويیبدوو أأنهھ تم عفاء ليیس ضروورريیاااإل  

عددد كبيیر من االثغرااتت  

الستخداامهھ في قطع  DecaBDEقامت لجنة االخبرااء االتابعة لالتفاقيیة بتقيیيیم ددقيیق لهھذهه االمواادد ووااقترحت ااستثناء ووااحد فقط لل
االثامن قائمة ططويیلة من االثغرااتت االتي لم يیوصى بهھا بسبب تواافر  . وومع ذذلك٬، فقد منح مؤتمر ااألططرااففمركباتتغيیارر اال

. ووااستخدمت DecaBDE بماددهه لمنح إإعفاء من إإعاددةة االتدوويیر االملوثة ررفض ااقترااحح قدمهھ بلديین تم االبداائل. وولحسن االحظ٬،
ررغم أأنن لجنة االخبرااء لم توصي بأيي منهھا. SCCPsستخداامم الاالحكوماتت االعديید من االثغرااتت   

 نشأتت بالقربب: "هھھھذاا االقراارر شخصي بالنسبة لي٬، وواالمحقق في االقطب االشمالي  IPENيیلر٬، االرئيیسة االمشارركة فيووقالت بامم م
سرططانيیة ". بأكملهھا ووتحولل االمجتمع إإلى كتلةلوثواا االمنطقة . حيیث SCCPsمن شركة ررئيیسيیهھ مصنعة لماددهه   

 
ال تسميیهھ للمواادد في االمنتجاتت  

لن تتمكن االبلداانن االناميیة وواالبلداانن االتي تمر ااقتصاددااتهھا بمرحلة اانتقاليیة من االوفاء بسهھولة بمتطلباتت االمعاهھھھدااتت االمتعلقة 
االمنتجاتت محتويیاتت االمواادد في تسميیة خصوصص ااالقترااحاتت بعلى ااألقل بالنفايیاتت٬، ألنن مجموعة صغيیرةة من االبلداانن ررفضت 

اتت االملوثة لن يیكونن لديیهھم أأيي معلوماتت عن محتوااهھھھا.. وواالمستهھلكونن االمهھتمونن بالمنتججديیدةةاال  



وواالمستهھلك هھھھو مبدأأ أأساسي من  دوولةلل معرفهھاال: "إإنن حق IPENراانسكايیا٬، االرئيیس االمشارركك لل االدكتورر أأوولغا سبيی تووقال
وويیعرضواا ااططفالهھم لهھذهه االمواادد االكيیميیائيیة  نن االمستهھلكيین سوفف يیشتروونن بدوونن ددرراايیة" إإ تضاف". ووأأمباددئئ االسالمة االكيیميیائيیة

النن االحكوماتت لم تكن جريیئة بما فيیهھ االكفايیة للمطالبة بتسميیة هھھھذهه االصناعة لهھم".  

ووتستمر إإعاددةة االتدوويیر االسامة  

ااتفق االمندووبونن على االسماحح بإعاددةة تدوويیر االمواادد االتي تحتويي على مثبطاتت االلهھب االسامة (ااإلثيیر خماسي االبروومم ثنائي 
. إإذذاا لم يیتم لكتروونيیة) االموجوددةة في ااألثاثث وواالنفايیاتت ااإل OctaBDEووااإلثيیر ثماني االبروومم ثنائي االفيینيیل PentaBDEنيیل االفيی

تفاقيیة إإززاالة االمواادد االكيیميیائيیة٬، يیتم نقلهھا إإلى منتجاتت جديیدةة عندما يیتم إإعاددةة تدوويیر االبالستيیك. ووتنتهھك هھھھذهه االمماررسة اا
قائمتهھا. وومن االمفاررقاتت أأنن  االموجوددةة في ااستخداامم االموااددتدوويیر االمواادد ووإإعاددةة إإعاددةة  ااستكهھولم٬، االتي تحظر بشكل صريیح

ااألططفالل  لعبما في ذذلك االقراارر ااعترفف بأنن مثبطاتت االلهھب االسامة قد ااكتشفت في مجموعة من االمواادد االمستخدمة٬، ب
امة يیلوثث على نطاقق ووااسع منتجاتت سيیاسة إإعاددةة االتدوويیر االس يیةأأنن ااستمراارر IPENلل  االبالستيیكيیة. ووتبيین ددررااسة جديیدةة

ااألططفالل.  

أأنن  ممكن : "كيیف يیمكن للبلداانن أأنن تستمر في سيیاسةIPENاالعلومم وواالتكنولوجيیا في  مستشاررووقالل االدكتورر جو دديیغانجي٬، 
تلوثث منتجاتت جديیدةة٬، توااصل مواادد إإعاددةة االتدوويیر االتي تحتويي على مواادد كيیميیائيیة سامة ووأأضافف: " تسمم ااألططفالل؟ "

".مصدااقيیة إإعاددةة االتدوويیر ضعفووت االتعرضض  

لجنة االخبرااء تحذرر من إإعاددةة االتدوويیر االسامة  

بإززاالة هھھھذهه االمواادد من تيیارر إإعاددةة  بشكل صريیح  ووقد حذررتت لجنة خبرااء االمعاهھھھدةة من مماررسة إإعاددةة االتدوويیر االسامة ووأأووصت 
تلوثث إإنساني ووبيیئي أأووسع ... ووفي  االتدوويیر "بأسرعع ما يیمكن"٬، مشيیراا إإلى أأنن "ااإلخفاقق في االقيیامم بذلك سيیؤدديي حتما إإلى

فقداانن مصدااقيیة إإعاددةة االتدوويیر على االمدىى االطويیل ". إإنن إإعفاء إإعاددةة االتدوويیر االمقترحح هھھھو أأيیضا بمثابة إإضفاء االصفة االقانونيیة 
دوويیر ".بأنهھا" إإعاددةة االت سخريیهھعلى إإلقاء االنفايیاتت ااإللكتروونيیة (االنفايیاتت ااإللكتروونيیة) في االبلداانن االناميیة٬، وواالتي ووصفت ب  

إإثيیوبيیا: "االنفايیاتت ااإللكتروونيیة هھھھي أأسرعع االنفايیاتت نمواا في االعالم٬، وويیبدوو أأنن االحكوماتت  ٬PAN، ووقالل االدكتورر تادديیسي أأميیراا
ضافف "لقد تلقيینا بالفعل كميیاتت هھھھائلة من االنفايیاتت اااللكتروونيیة٬، وويیبدوو ااالنن اانهھم يیريیدوونن ززيیاددةة ". ووأأأأنن تلقي بالمزيیدتريید 

-االعبء االسامى  يیتعاررضض تماما مع هھھھدفف االمعاهھھھدةة". ووهھھھو ما   

HCBDإإددررااجج سدااسي كلورروو االبوتادديین   
 

-إإلى االمرفق جيیم  HCBD وواافق االمندووبونن على إإضافة االبيیوتادداايیيین االسدااسي االكلورر االجزء من االمعاهھھھدةة االتي تتناوولل االمواادد  
لكلورر من خاللل توصيیاتت بشأنن أأفضل تمهھد االقائمة االطريیق لمعالجة إإططالقاتت االبيیوتادداايیيین االسدااسي ااتجة عن غيیر قصد. االمن

االتقنيیاتت االمتاحة ووأأفضل االمماررساتت االبيیئيیة.  
 

)SCCPتت االمكلوررةة االقصيیرةة االسلسلة (وواالبارراافيینا دديیكبروومودديي فيینيیل ااإليیثر 1  
يیرجى ااالططالعع على االتقريیريین هھھھنا: 2  

-children%E2%80%99s-plastic-contaminates-recycling-release-http://ipen.org/news/press   
 stewa-electronic-chemicals-toxic-toys  

-industrial-toxic-contaminated-toys-children%E2%80%99s-release-http://ipen.org/news/press
global-recommended-chemical  
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IPEN  بلد للحد من االضررر االذيي  100هھھھي شبكة من االمنظماتت غيیر االحكوميیة ذذااتت االمصلحة االعامة االعاملة في أأكثر من

  يیلحق بصحة ااإلنسانن وواالبيیئة من االمواادد االكيیميیائيیة االسامة وواالقضاء عليیهھ. 
www.ipen.org  twitter: @ToxicsFree 

 

 

 


