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  تفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتةال
  ثالثالاالجتماع 
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  تقرير جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة عن أعمال اجتماعها الثالث

  إضافة

  أوكتنيور ل بالفشبعاملسلفونات لبشأن ا تقييم إدارة املخاطر

 اطرتقييم إدارة املخ ،الثالثاعتمدت جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة، يف اجتماعها 
 إىل املشروع الوارد يف الوثيقة استناداً ،أوكتني بالفلور شبعاملسلفونات البشأن 

UNEP/POPS/POPRC.3/13 . تقييم الومل يتم حترير  .، بصيغته املعدلةرتقييم إدارة املخاطويرد أدناه نص
  .رمسياً
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  أوكتني بالفلور شبعاملسلفونات ال

  تقييم إدارة املخاطر

  ة ض امللوثات العضوية الثابت استعراجلنةاعتمدته 
  يف اجتماعها الثالث

  ٢٠٠٧ نوفمرب/تشرين الثاين
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  موجز تنفيذي

املرتبطة املواد  من ٩٦ و(PFOS) أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات ال ٢٠٠٥اقترحت السويد يف عام 
وقرر االجتماع الثاين للجنة . لملوثات العضوية الثابتةح لكمرشَّ أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات الب

، نتيجة أوكتني بالفلور شبعاملفونات سلالؤدي عضوية الثابتة أن من احملتمل أن ياستعراض امللوثات ال
  .مما جييز القيام بعمل عامليلنقل البيئي طويل املدى، إىل آثار ضارة مهمة على الصحة البشرية والبيئة، ل

ذات مواد كيميائية تحلل ل تعمدم غري ومنتج عمدا مادة منتجة هو أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الإن 
 يف املرفق كثر تدابري الرقابة كفاءة تضمينه وبناء على االتفاقية، تشمل أ. باألنشطة البشريةتبطةرمصلة 

،  واملواد املرتبطة بهأوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات للمعينة وللسماح باستخدامات حرجة . ألف أو باء
بول مق ، ميكن منح استثناء لغرضأوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات التتحلل يف النهاية إىل ميكن أن اليت 

وإنتاج به مرتبطة كيميائية معينة مواد و أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات الحمدد الستخدام إعفاء /
 إلنتاج حسبما يلزم، فقط كوسيطبه مرتبطة كيميائية معينة مواد و أوكتني  بالفلورالسلفونات املشبع

 لشروط هذه وصف تفصيليإدراج االستخدامات احلرجة، مع هذه مواد كيميائية أخرى من أجل 
على وخيضع التكديس والنفايات احملتوية . االستخدامات يف جزء ثالث جديد من املرفق ألف أو باء

  .٦ألحكام املادة  به املرتبطةاملواد أو  أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات ال

  مقدمة  - ١

  اهلوية الكيميائية للمادة املقترحة  ١-١

 أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات اليد مقترحا إلدراج ، قدمت حكومة السو٢٠٠٥ يوليه/ متوز١٤يف 
  ).(POPsامللوثات العضوية الثابتة بشأن كهومل است ةاتفاقييف املرفق ألف من  بهاملرتبطة املواد  من ٦٩و

  أوكتني بالفلور سلفونات املشبعال  ١-١-١
  )PFOS( أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات ال: اسم املادة الكيميائية

  -C8F17SO3: زيئيةالصيغة اجل

الذي ينتج ك يونحلامض السلفو.  حمددCAS رقم ن، ليس لهيونأ، كأوكتني بالفلور السلفونات املشبع
  : املهمة جتارياأمالحهوترد أدناه بعض أمثلة ). (CAS No. 1763-23-1 معترف به CAS رقم منه

  )(CAS No. 2795-39-3ملح البوتاسيوم 

  )(Diethanolamine CAS No. 70225-14-8ملح 

  )(CAS No. 29081-56-9ملح األمونيوم 

  )(CAS No. 29457-72-5ملح الليثيوم 
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 الفلورمن فلوريد السلفونيل املشبع ب ياجتارالسلفونيك املشبع بالفلور أوكتني  وميكن إنتاج محض
فلوريد السلفونيل املشبع  من شكلي أنميكن أنه كما . قلويال يؤالتمعن طريق ) PFOSF (أوكتني

 لألغراضبالنسبة  مفرطة البطء مبعدالت ولكن، يف املاء يف درجة حرارة الغرفة  أوكتنيالفلورب
 املواد ذات الصلة  أوكتني أحدالفلوروكان فلوريد السلفونيل املشبع ب). Lehmler, 2005 (.الصناعية

  . يف املقترح املقدم من السويد أوكتني املدرجة بالفلورشبعاملسلفونات بال

  ملح البوتاسيوميف شكل  مبينة أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات لل التركيبيةالصيغة : التركيبيةالصيغة 
 
 
 
 
 
 

  أوكتني بالفلور شبعاملسلفونات ال باملرتبطةاملواد املسائل املتعلقة ب  ٢-١-١
، يستخدم عامة كملح أو متضمن يف كامل الفلورة أيون وه أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات الإن 
، اليت قد حتتوي  به ارتباطا وثيقااملرتبطة املركباتو أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات الو. مرات أكرببل

  هي،أوكتني بالفلور السلفونات املشبعنتج تأو مواد قد  أوكتني  بالفلورالسلفونات املشبععلى شوائب 
سلفونات ال الناظمة بشأن ابريهويف تد.  بالفلور ألكيلاملشبعسلفونات الأعضاء يف عائلة أكرب من مواد 

: زيئيةاجل ةصيغال اليت هلا اجلزيئات، تناول االحتاد األورويب مجيع أوكتني بالفلور شبعامل
X2OS17F8C،) حيثX= معدين ملح شق اهليدروكسيل أو )+M-O(  مشتقات  وأأميد  وأهاليد أو

  ). ٢٠٠٦االحتاد األورويب،  ()بلمراتالأخرى مبا يف ذلك 

التمثيل بواسطة التحلل امليكرويب البيئي أو بواسطة ( أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات اليل ميكن تشك
توية احملزيئات اجل، أي، أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات ال برتبطةاملواد املمن )  كائنات أكرب يفالغذائي
فية املسامهة الصابتنبؤ الوبالرغم من عدم القدرة على . أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات الجمموعة على 

 يف األمحال البيئية على حدة أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات اللكل من املواد املرتبطة النهائية 
سلفونات الجمموعة أن يكون أي جزيء حيتوي على ب، هناك احتمال أوكتني  بالفلورشبعامللسلفونات ل

 مصري املواد منذجة  أيضاًدعم هذاوت. وكتنيأ بالفلور شبعامللسلفونات ل سلفا أوكتني  بالفلوراملشبع
  ).Dimitrov et al. 2004( يف البيئة املشبعة بالفلورالكيميائية 

فيها كون يهي بلمرات ألوزان جزئية عالية  أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات ال باملرتبطةاملواد إن غالبية 
منظمة التعاون والتنمية ( والناتج النهائي  فقط من البلمرال ضئياجزء أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات ال

بطريقة  أوكتني  بالفلوربعشاملسلفونات ال باملرتبطةاملواد فت رلقد ع). ٢٠٠٢يف امليدان االقتصادي، 
 أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات ال برتبطةاملواد امل عدد من قوائم حالياًخمتلفة يف سياقات خمتلفة ويوجد 
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أن قد إا ميكن عتي أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات ال باملرتبطةاملواد اوتة من حتتوي على أعداد متف
  .أوكتني بالفلور السلفونات املشبعتتحلل إىل 

 بني املنظمات املشتركالربنامج منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، يف إطار لقد نشرت 
 شبعامللسلفونات لالقوائم األولية : ٢١خاطر رقم رة املسلسلة إدا"لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، 

مرتبطة  ومركبات شبع بالفلور األوكتايناملامض احل و بالفلور ألكيلشبعاملسلفونات الو أوكتني بالفلور
 )PFCA(محض الكربوكسيليك املشبع بالفلور، ومواد كيميائية ميكن أن تتحلل إىل ا
)ENV/JM/MONO(2006)15( ."بالفلوراملشبعسلفونات الرفقان األول والثاين على قوائم وحيتوى امل  

 حالياًوجيرى . املرتبطة بهركبات املو بالفلور ألكيل املشبعسلفونات ال واملرتبطة بهركبات املو أوكتني
  .قريباًحتديث هذه القوائم وسوف تنشر القوائم احملدثة 

، BRE و(RPA يف اململكة املتحدة )DEFRA(  إدارة البيئة واألغذية والشؤون الريفيةمؤخراًاقترحت 
ومع ذلك، مل حتدد . أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات الباملواد املرتبطة من  ٦٩ـ بقائمة ) ٢٠٠٤

، استكهومل أمانة اتفاقية معلومات مقدمة إىل (3M لـ ووفقا .٩٦ الـواد امل خاصياتبشكل عام 
ة خمتلفة مثل القابلية للذوبان واالستقرار والقدرة على  بيئيمميزات ، ميكن أن تكون هلذه املواد)٢٠٠٦

 نشوءإال أن وثيقة اململكة املتحدة تستدل على أن هذه املواد تؤدى إىل . التمثيل الغذائياالستيعاب أو 
  ).٢٠٠٤ ،BRE و(RPAتحلل للائي  ناتجك أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات ال

على أا مواد  أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات الكندا سالئف يعرف تقييم املخاطر اإليكولوجية لبيئة 
أن هلا مقدرة على  perfluorooctylsulfonyl (C8F17SO2, C8F17SO3, or C8F17SO2N) moietyحتتوي على 

، "سلف"وينطبق مصطلح ). ٢٠٠٧ كندا،( أوكتني  بالفلوراملشبع السلفونات  إىلتحللت أو تتحول
ومع ذلك، ال تعترب هذه القائمة .  مادة معرفة يف التقييم اإليكولوجي٥١  على،حصراًولكن ليس 

 بالفلور املشبعسلفونات للسالئف  أيضاً هي مشبعة بالفلور ألكيلألنه قد توجد مركبات شاملة، 
ومت مجع هذه املعلومات على أساس مسح للصناعة الكندية وحكم اخلرباء ومنوذج . أوكتني

CATABOL غري املركبات لتحديد ما إذا كانت مركب مشبع بالفلور ألكيل ٢٥٦، حيث متت دراسة 
املشبع تحلل لل  النهائيناتجال وما إذا كان أحيائياًأو /املفلورة لكل مادة يتوقع أن تتحلل كيميائيا و

وبينما مل يعترب التقييم اآلثار املضافة . أوكتني بالفلور  أن يكون سلفونات مشبعمتوقعاً بالفلور
 أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات ال، من املسلم أن سالئف وسالئفه أوكتني  بالفلورشبعامل سلفوناتلل

 بدور  أيضاًوميكن أن تقوم السالئف. أوكتني بالفلور املشبعلسلفونات ل البيئي النهائي احلملتساهم يف 
 املناطق النائية، يف أوكتني  بالفلوروبالتايل تتحلل إىل سلفونات مشبعرئيسي يف النقل عرب مدى طويل 

  .مثل املنطقة القطبية الكندية

 املرتبطةاملواد على أساس األدبيات الدولية قائم  ٢٠٠٥ سويسرا يف عام املواد يفتدفق ل أويلحتليل قدر 
 كيلوغرام ٢٣٠وايل حب 3Mيف املنتجات بعد سحب منتجات املتبقية  أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات الب

  .)٢٠٠٧سويسرا،  (سنوياً
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لمواد ذات الصلة ل التارخييستعمال ال ااألورويب يف الواليات املتحدة وكندا واالحتاد وقد تأكد
 . يف التطبيقات التالية بالفلور أوكتني بالسلفونات املشبع

 رغاوي مكافحة احلرائق   •
 السجاد   •
 البس امل/اجللد  •
 فروشات امل/املنسوجات  •
 الورق والتغليف   •
 لطالءل املضافة املوادالطالء و  •
 املرتلية ومنتجات التنظيف الصناعية   •
  احلشرية واملبيدات اآلفاتمبيدات  •

لمواد ذات الصلة ال تزال حتدث ل هذه االستخدامات ت كانإنومن غري الواضح يف الوقت احلاضر ما 
 بالفلور عالسلفونات املشبالصني تستخدم  هذه االستخدامات، إىل وباإلضافة.  العاملأحناءيف بعض 

  . النانويةجتهيز املوادو يف الصناعة النفطية أيضاأوكتني 

  هاءعلومات املرفق  جلنة استعراض ماستنتاجات  ٢-١
  بالفلورشبعاملسلفونات الجلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة واعتمدت دراسة خماطر وضعت 
.  للمرفق هاء من االتفاقيةاًطبق، UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.5الواردة يف الوثيقة  أوكتني

 أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات ال من االتفاقية، أن ٨من املادة ) أ (٧ للفقرة طبقاًواستنتجت اللجنة، 
 ؤدى إىل آثار ضارة مهمة على الصحة البشرية والبيئةيأن  البيئي طويل املدى، من احملتمل، نتيجة لنقله

 واستنتجت اللجنة). ٢/٥ –نة استعراض امللوثات العصوية الثابتة ر جلمقر (مما جييز القيام بعمل عاملي
ينبغي  أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات الأن املسائل املتعلقة بإدراج سالئف )  من املقرر٣البند  (أيضاً

  .أوكتني بالفلور شبعاملسلفونات التناوهلا عند وضع مشروع تقييم إدارة خماطر 

  مصادر البيانات  ٣-١
اجلزائر وأرمينيا وأستراليا والربازيل وكندا واجلمهورية : طراف التالية بيانات تتعلق باملرفق واوقدمت األ

 السابقة وأملانيا واليابان وموريشيوس ةيوغوسالفيال  مقدونياالتشيكية واملفوضية األوروبية ومجهورية
 European Photo and Imaging Association; European: وموناكو وسويسرا واملراقبني التاليني

Electronic Component Manufacturers Association; International Imaging Industry Association; 

European Semiconductor Industry Association (EECA-ESIA); International Indian Treaty Council 

(IITC)- Indigenous Environmental Network (IEN); International POPs Elimination Network 

(IPEN); Japan Electronics and Information Technology Industries Association –Japan 

Semiconductor Industry Association (JEITA-JSIA); Photo Sensitized Materials Manufacturers’ 

Association; Semiconductor Industry Association (SIA); Semiconductor Equipment and Materials 

International (SEMI) and United States of America. 
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   الكيميائية بناء على االتفاقيات الدوليةاملادةحالة   ٤-١
 اتفاقية جلنة األمم املتحدة بناء على أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات الجيرى تقييم إدارة خماطر 

.  بشأن امللوثات العضوية الثابتة التلوث اجلوي بعيد املدى عرب احلدودلربوتوكول وروبااالقتصادية أل
 الستكشاف خيارات ٢٠٠٧ يونيه/الثابتة يف فيينا يف حزيران للملوثات العضوية هامواجتمع فريق امل

 إىل ام امله فريقهوسيقدم التقييم الذي يضع. أوكتني بالفلور شبعامللسلفونات لإدارة املخاطر املمكنة 
 وإىل الس التنفيذي يف ٢٠٠٧سبتمرب /الفريق العامل بشأن االستراتيجيات واالستعراض يف أيلول

  . ملزيد من النظر٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

   وطنية أو إقليمية متخذة رقابةأي إجراءات  ٥-١
ها الوطين ل خمططمن خال أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات الالس تتعلق بأستراليا ثالثة أطأصدرت 
 يف أستراليا مواد كيميائية قائمة على حالياًوال تنتج . وتقييمهاعن املواد الكيميائية الصناعية  لإلخطار

؛ ومع ذلك، تصنع منتجات حمتوية على هذه املواد الكيميائية أوكتني بالفلور شبعاملسلفونات ال
  .وتستخدم يف أستراليا

يف  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الاحملتوية على نتجات املجيي على أشار أول إنذار إىل القضاء التدر
وكذلك، القضاء على . ٢٠٠٢سبتمرب /حبلول أيلوللشحوم املنتجات الطاردة لملياه والزيت والتربة وا

ويتم . ٢٠٠٣مارس /إلنتاج املنتجات اجللدية حبلول آذار أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات الاستخدام 
لرغاوي مكافحة احلرائق يف بعض املواقع يف  أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات الخزونات االحتفاظ مب
املخطط ويعمل . وسيجرى استبدال هذه بعد مرور تاريخ االنتهاء أو عندما تنفذ املخزونات. أستراليا
ستخدام  على وضع استراتيجية للقضاء على ا عن املواد الكيميائية الصناعية وتقييمهالإلخطارالوطين 

  .يف أستراليا أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات ال

 بالفلور ألكيل شبعاملسلفونات الو أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات ال الثاين توصيات تتعلق باإلنذارقدم 
  :وتشمل هذه التوصيات. شبع بالفلور األوكتايناملامض احلو

 الكيميائية القائمة على واملواد( أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات الأن ال يستخدم  •
وجد هلا بدائل، تالستخدامات األساسية اليت ال إال يف ا)  بالفلور ألكيلشبعاملسلفونات ال

 لالستخدام يف متارين  احلرائق من الصنف باء، ولكن ليسمثل بعض رغاوي مكافحة
 التدريب على مكافحة احلرائق؛

 شبعامللسلفونات لكبديل تاين شبع بالفلور األوكاملامض احلاحلذر يف اختيار توخي  •
 نفس الشواغل يسببقد شبع بالفلور األوكتاين املامض احلنظرا ألن  أوكتني بالفلور

  .أوكتني بالفلور شبعاملسلفونات ال اليت يسببهاالبيئية والصحية 

أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات ال استخدامات ٢٠٠٧فرباير / الثالث الذي نشر يف شباطاإلنذارث حيد 
  :اإلنذاروتشمل التوصيات يف هذا .  يف أستراليااملرتبطة بهواملواد ا 
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واملواد الكيميائية القائمة على ( أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات الأن ال يستخدم  •
وجد هلا بدائل تالستخدامات األساسية اليت ال يف ا إال)  بالفلور ألكيلشبعاملسلفونات ال

 .مناسبة

  بالفلورشبعاملسلفونات الكافحة احلرائق احلالية القائمة على ال تستخدم رغاوي مأن  •
 .ألغراض التدريب على مكافحة احلرائق للحد من التسرب إىل البيئة أوكتني

شبع بالفلور األوكتاين املامض باحل أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات الستبدل ال يأن  •
  .صحيةكون له نفس الشواغل البيئية وال قد تهكبديل، نظرا ألن

 واملواد اليت وأمالحه أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات ال حلظر إنتاج واستخدام تنظيماتاقترحت كندا 
   C8F17SO2, C8F17SO3 or C8F17SO2N: حتتوي على اموعات التالية

)Canada Gazette, vol. 140, No 50, December 16, 2006.( 

  :ما يليهي  أوكتني لفلور بااملشبعسلفونات لل املقترحة إن التنظيمات

  بالفلورشبعاملسلفونات ال  مواد واستخدام وبيع والعرض للبيع واستريادصنعحظر  •
 توية على هذه املواد؛احملنتجات املأو  أوكتني

 بالفلور شبعاملسلفونات التشكيل األفالم القائمة على ل  املائيةرغاويالاستثناء استخدام  •
 أو املصنعة) (AFFFكافحة احلرائق مل  املائيةرغاويال بأحياناً، املشار إليها أوكتني

 تنظيماتال املقترحة بفترة مخس سنوات بعد بدء نفاذ التنظيماتاملستوردة قبل بدء نفاذ 
هذه للتدريب أو الرغاوي املائية ملكافحة احلرائق ولكن ال ميكن استخدام (املقترحة 

 ؛)غراض االختباراتأل

وبيع  أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات الان القائمة على  الدخكابتاتاستثناء استخدام  •
 املقترحة التنظيماتعرض للبيع واالسترياد من أجل ذلك االستخدام، قبل بدء نفاذ الو

للطالء الكهربائي بالكروم وأنودة  املقترحة التنظيماتبفترة مخس سنوات بعد بدء نفاذ 
 polytetrafluoroethyleneي لـ الكروم والنمش العكسي والطالء بالتحليل الكهربائ

 لبالستيك قبل بلمرا؛ا  بفعلاملتأثرةاملادة النيكل ومنش 

 أو ته املوصالاشبأ:  التاليةاملصنوعةاستثناء استخدام وبيع والعرض للبيع واسترياد البنود  •
مكونات مماثلة من األجهزة اإللكترونية أو األجهزة املنمنمة األخرى وأفالم التصوير 

  وألواح الطباعة؛وأوراق

 أو صنعت اليت املصنوعة األصنافاستثناء استخدام وبيع والعرض للبيع واسترياد  •
  املقترحة؛التنظيماتقبل بدء نفاذ استوردت قبل 

  . معيارية للمختربات والبحوث العلمية واملعايري التحليلية للمخترباتاستثناءاتتوفري  •
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تقدمي  أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات الة على  الدخان القائمكابتاتسوف يطلب من مستوردي 
  .تقارير سنوية تفصل األمناط والكميات واملبيعات واالستخدامات النهائية للمواد اليت تستورد

 ١٢ يف EEC/76/769 للربملان األورويب وتوجيه الس EC/2006/122اعتمد االحتاد األورويب التوجيه 
 واألحكام اإلدارية للدول األعضاء والتنظيماتب القوانني  بشأن تقري٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول

املرتبطة واملواد  ومستحضراته أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات الاملتعلقة بالقيود على تسويق واستخدام 
  :وتشمل هذه القيود ما يلي. به

 مكونات  باعتبارها مواد أواملرتبطة بهواملواد  أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات اليتم حظر  •
يف املائة من منتجات شبه مصنعة . ،..٥ تركيزات مساوية أو أعلي من يفمستحضرات 

يف املائة باستثناء املنسوجات أو املواد املطلية اليت يكون فيها . ،١وأصناف عند مستوى 
 .µg/m2 1هو  أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات ال من الذي مت تقييدهاملقدار 

التالية، وكذلك  أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات الستخدامات  استثناءات المت توفري •
ضادات االنعكاسية امل وءلضول املقاومةطالءات ال:  إلنتاجهاةاملطلوباملستحضرات للمواد و

 للطالء رذاذ الوكابتاتلعمليات الليثوغرافية الضوئية والطالء الفوتوغرايف الصناعي ل
 للطريان؛ اهليدروليةالسوائل  وكذلك كهربائيالبالكروم واالستخدامات األخرى للطالء 

الرغاوي املائية ملكافحة  إىل ذلك، ميكن استخدام املخزونات املوردة من وباإلضافة
 قبل شهراً ١٢يف أو قبل تاريخ  أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات الالقائمة على احلرائق 

  .شهراً ٥٤دة مببدء نفاذ التشريع 

 من ٨٨لـ املهمة  ة اجلديدات لالستخدامفدراليةقواعد ة للواليات املتحدة اعتمدت وكالة محاية البيئ
 .تنطبق على التصنيع اجلديد واالستخدامات اجلديدة هلذه املواد أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات مواد ال

قواعد فدرالية لالستخدامات اجلديدة  ٢٠٠٧أكتوبر /وعالوة على ذلك، صدرت يف تشرين األول
    بالفلور ألكيلاملشبعسلفونات مواد ال من إضافية مادة ١٨٣ املهمة لـ

(72 FR 57222, October 9, 2007) . وتطلب هذه القواعد من املنتجني واملستوردين إخطار وكالة محاية
باستثناء  أو استرياد هذه املواد ألي استخدام صنع قبل األقل يوما على ٩٠البيئة للواليات املتحدة مبدة 

ويوفر هذا لوكالة البيئة الوقت الضروري لتقييم االستخدام اجلديد . خدامات الضيقة اجلارية االستبعض
 الفدرالية تطلب القواعد وبينما ال.  وحظر أو احلد من النشاط اجلديد، إذا لزم األمراملتعمد

 الرئيسي يف عالُمصن املنتجني احلاليني وقف إنتاج أو بيع املواد، توقف مناملهمة  ة اجلديداتلالستخدام
الفدرالية وهلذا، مبجرد أن تصبح القواعد . ٢٠٠٢ وعام ٢٠٠٠ اإلنتاج بني عام  عنالواليات املتحدة

سلفونات لل واسترياد صنعتقيد كل  أساساً فإا ، التنفيذقيداملتعلقة باملواد لالستخدامات اجلديدة 
، املستثناة من تخدامات احملددة األخرىالسبعض اماعدا الصنع واالسترياد ألجل  أوكتني  بالفلورشبعامل

  :وتشمل هذه االستخدامات. هذه القواعد
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 اخلاصة اهليدرولية  إستر الفوسفاتسوائليف  كمادة مضافة مضادة للتآكل االستخدام •
 ؛ واملقاومة للحرائقلطريانبا

خافض  مقاومة للضوء، مبا يف ذلك مولد حامض ضوئي أو ملادةكمكون االستخدام  •
لطالءات مضادات االنعكاسية لعمليات الليثوغرافية الضوئية أو كمكون سطحي التوتر ال
 أو مكونات مماثلة من األجهزة اإللكترونية أو األجهزة املنمنمة موصالت أشباهإلنتاج 
 األخرى؛

التالصق   يفتحكمال وي والتفريغ اإلستايتتوتر السطحفيما يتعلق بالطالء اليف االستخدام  •
، أو كخافض للتوتر السطحي الرقمية وأوراق وألواح الطباعةو التماثليةة ألفالم التصويريل

 ؛يف اخلالئط املستعملة لتجهيز أفالم التصوير

 :املواد التاليةأحد استخدام  •
1-Pentanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5- 
undecafluoro-, potassium salt (CAS No. 3872-25-1); Glycine, N-ethyl-N-
[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]-, potassium salt (CAS No. 67584-53-6); Glycine, N-
ethyl-N-[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]-, potassium salt 
(CAS No. 67584-62-7); 1-Heptanesulfonic acid, 
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-, ammonium salt (CAS No. 68259-07-
4); 1-Heptanesulfonamide, N-ethyl- 
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro- (CAS No. 68957-62-0); Poly(oxy-1,2-
ethanediyl), .alpha.-[2- 
[ethyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl]-.omega.-methoxy-(CAS No. 
68958-60-1); or 1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, 
compd. with 2,2'- iminobis[ethanol] (1:1) (CAS No. 70225-16-0) 

كمكون ملادة تنميش، مبا يف ذلك ملادة خافضة للتوتر السطحي أو كابتة للدخان، 
  .تستخدم يف عملية الطالء املعدين إلنتاج األجهزة الكهربائية

 CAS No(etraethylammonium perfluorooctanesulfonate t .56773-42-3(استخدام  •
: ذلكومن األمثلة على . مغاطس صقل وطالء املعادنالرذاذ يف /كمادة كابتة للدخان

الطالء بالكروم الصلد؛ والطالء بالكروميوم التزييين؛ واألنودة حبامض الكروميك؛ 
 الطالء املعدين على اللدائن؛ والطالء القلويوالطالء بالنيكل أو الكادميوم أو الرصاص؛ و

 .بالزنك

 لالستخدامات فحسبمواد كيميائية أخرى تستخدم  إلنتاجفقط كوسيط االستخدام  •
  .عالهأيف النقاط الثالث األوىل الواردة 

وكالة محاية البيئة للواليات املتحدة بشأن القضاء التدرجيي على منتجات مبيدات   أيضاًتفاوضت
 مادة تصنع باستخدام  على سلفوراميد، وهواحملتوي أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات ال بملرتبطةااآلفات 

 ملح  إىلأو أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات الوتتحلل إىل  أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات المشتق من 
قواعد  لل٢٠٠٢نسخة عام نشر ، بالتزامن مع )(LPOS أوكتني  بالفلوراملشبعلسلفونات لالليثيوم 
 بالفلور شبعاملسلفونات ال  مواد مادة من٨٨بشأن املهمة  ة اجلديداتلالستخدامالنهائية  الفدرالية
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إنتاج الطعم يف حمطات  أوكتني  بالفلوراملشبعلسلفونات لملح الليثيوم  ويشكل السلفوراميد و.أوكتني
 احلبييب لالستخدام النثردبابري، ويف  لالستخدام يف مكافحة النمل والصراصري والنمل األبيض والالسام

واتفق املسجلون  .يف مقاومة النمل القاطع ألوراق الشجر يف مناطق إعادة حتريج أشجار الصنوبر
للعالمات التجارية املرتبطني ذه املنتجات على اإللغاء الطوعي لبعض منتجام والقضاء على املنتجات 

 باستخدام أنتجتقد فأما املنتجات اليت يستمر القضاء عليها .  زمين متفق عليهحداملتبقية بناء على 
يف  أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات الخمزونات سلفوراميد املنتجة قبل االنتهاء من القضاء التدرجيي على 

  .٢٠٠٢الواليات املتحدة يف عام 

   متعلقة بتقييم إدارة املخاطرةموجزمعلومات   - ٢

  مكنةحتديد تدابري الرقابة امل  ١-٢
. هو محاية الصحة البشرية والبيئة من امللوثات العضوية الثابتة) ١املادة (إن هدف اتفاقية استكهومل 

 املرتبطة ينبغي النظر يف احتمال حتلل مجيع املواد ،وعند تقييم تدابري الرقابة بناء على االتفاقية
ومن مث تساهم يف جمموع  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات إىل ال أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات الب

وعند تقييم ما إذا كانت استثناءات حمددة ستكون مالئمة، ينبغي األخذ يف االعتبار، من . احلمل البيئي
بني االعتبارات األخرى احملددة يف املرفق واو من االتفاقية، عوامل مثل التعرض وحجم اإلنتاج 

 كل األوقات والبيئة واألثر املمكن على األجيال يف البشر املوجود يفوالتكاليف االجتماعية وتلوث 
  .املستقبل

  :وبناء على االتفاقية، ميكن حتقيق هذا بطرق خمتلفة

يف املرفق ألف، مع  به املرتبطةأو املواد /و أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات ال إدراجميكن  •
مادة أو  جزء ثالث جديد يفصل إجراءات كل بصحبة أو ،أو دون استثناءات حمددة

أو استخدامات هذه املواد؛  أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات ال باملرتبطةجمموعة من املواد 
 أو

يف املرفق باء، مع  به املرتبطةأو املواد /و أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات ال إدراجميكن  •
ات ثالث من املرفق باء يفصل إجراءجزء استثناءات حمددة أو /استثناءات ألغراض مقبولة

أو استخدامات  أوكتني  بالفلورعشباملسلفونات ال باملرتبطةكل مادة أو جمموعة من املواد 
 هذه املواد؛ أو

يف املرفق جيم كملوث عضوي ثابت  أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات ال إدراجميكن  •
ى اليت قد تؤد أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات ال باملرتبطة مجيع املواد ليشمل األمر عرضي

  البيئة؛ أوتسرا إىلعند  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الإىل 

، كما ورد أعاله، يف املرفق ألف أو باء أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات ال إدراجميكن  •
  . يف املرفق جيميدرجويف نفس الوقت 
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الث ث يف مجعهاوميكن . يف عملية املرفق واو، حددت األطراف واملراقبون بعض االستخدامات
  .جمموعات فرعية

 لبعض ة تقنيجدوىعلى أساس املعلومات املقدمة إىل األمانة، قد ال تتاح بدائل ذات   -  ألف
؛ السوائل ته املوصالاشبأالتصوير الضوئي والقناع الضوئي؛ : وهذه االستخدامات هي. االستخدامات
ذات قسطرات الو األوعية، مثل قسطرات تصوير  عدم النفاذ الالسلكيقسطرات للطريان؛ اهليدرولية

  . للنمل القاطع ألوراق األشجار السامطعمال وصنع بر داخليةاإل

مواد أو تاح هلا ت تتاح هلا أو ميكن أن على أساس املعلومات املقدمة إىل األمانة، استخدامات  - باء
ادن؛ طالء املع: وهذه االستخدامات هي.  بالتدريجاستخدامهاتكنولوجيات بديلة ولكن حتتاج إىل 

  .واألجزاء الكهربائية واإللكترونية؛ ورغاوي مكافحة احلرائق

 بدائل يف البلدان  هلاالستخدامات اليت توجدتشمل ا، األمانة إىل املعلومات املقدمة إىلاستنادا   - جيم 
املفروشات / واملنسوجات،املالبس/اجللودو، رغاوي مكافحة احلرائق، والسجاد: ما يلي  النمواملتقدمة
 اآلفات، و مبيدات لية، ومنتجات التنظيف الصناعية املرتومضافات الطالء، والطالء ق والتغليفوالور

 . احلشريةواملبيدات 

 بالفلور أوكتني واملواد بالسلفونات املشبعد استخدام املواد ذات الصلة نه نظرا لتعقّأ إىل اإلشارةجتدر و
تشارك يف  قطاعات اتمع اليت وتعدد ذات الصلة بفلوريد السلفونيل املشبع بالفلور أوكتني

نه قد تكون هناك استخدامات أ، والنامية  النمواملتقدمة، العديد من البلدان أعلن، فقد استخدامها
فئات ال إىل تضاف أنيف املستقبل ولذا فقد يلزم . حالياا  على علم  هيتليس املذكورةلمواد لأخرى 

  .أدناه رجةاملد غري تلك أخرى  استخداماتختلفةامل

  . أدناه٣- ٢وسيجرى وصف هذه االستخدامات والبدائل املمكنة يف القسم 

   أهداف خفض املخاطرحتقيقكفاءة وفعالية تدابري الرقابة املمكنة يف   ٢-٢

أو / يف الواليات املتحدة إىل خفض حجم املواد الكيميائية املنتجة ووالتنظيملقد أدى القضاء التدرجيي 
ن يف عام طناً أ٨ إىل أقل من ٢٠٠٠ طن يف عام ٢ ٩٠٠يات املتحدة من حوايل املستخدمة يف الوال

٢٠٠٦.  

 أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات لل الكندي املقترح للتنظيملفاعلية التكلفة وطنيا حتليالً وفرت كندا 
ة يف حتليل وتشمل االعتبارات الرئيسية املستخدم. أوكتني بالفلور شبعاملسلفونات ال باملرتبطةواملواد 

  :فعالية التكلفة

الرغاوي ، مع استثناء ٢٠٠٩ميكن أن يبدأ نفاذ تدابري الرقابة املقترحة يف عام : إطار زمين •
يتجاوز عام ال مبا وقطاع طالء املعادن ينتهي بعد مخس سنوات املائية ملكافحة احلرائق 

 ؛٢٠١٤
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 شبعاملسلفونات ال عمر  سنة حلساب مدة٢٥ إطار زمين ملدة خيتار: فترة زمنية للتحليل •
وكذلك عمر خدمة معدات الرغاوي املائية ملكافحة احلرائق  يف احملتوى أوكتني بالفلور

 ؛٢٠٣٢  عام إىل٢٠٠٨  من عامومن مث، يكون اإلطار الزمين للتحليل هو. طالء املعادن

اليت التكاليف والفاعلية  ، إىل أقصي حد ممكن،يف التحليلشمل ت: منظور فعالية التكلفة •
 ؛ غري مباشرة بالصحة البشرية والبيئةبطريقة تتأثر مباشرة أو 

 يف املائة ومجيع التكاليف ٥,٥جيرى التعبري عن معدل اخلصم البالغ : معدل اخلصم •
 . باليورو أو الدوالر األمريكي٢٠٠٦النقدية والفوائد يف عام 

وينبغي مالحظة .  دوالر أمريكي٣٣٧ ٠٠٠ املقترحة لكندا حبوايل للتنظيماتقدرت الفوائد الصافية 
وعدم البيانات لنظام اإليكولوجي حيث ال ميكن تقديرها نتيجة حلدود على اد ئأن هذا ال يشمل الفوا

 وينبغي أن يالحظ أن التحليالت اليت أجرا كندا قد ال تكون ذات صلة ).٢٠٠٦كندا،  (هاالتيقن من
دان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية، باحلاالت املوجودة يف بلدان أخرى، وخصوصا البل

وقد اقترحت الصني أن االستخدام يف الصناعة النفطية ويف . غري أنه ال تتوافر معلومات عن هذه النقطة
  .جتهيز املعادن النانوية رمبا يدخل يف هذه الفئات أيضا

  توفرتما حيث، )املنتجات والعمليات(معلومات عن البدائل   ٣-٢

من احملتمل أن  أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات الاتفقت جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة على أن 
 نتيجة للنقل البيئي طويل املدى واآلثار الضارة املهمة على الصحة البشرية يكون ملوثا عضويا ثابتا

 استراتيجية خفض أي خماطر من دف منوينبغي أن يكون اهل.  عامليمما جييز القيام بعمل ،والبيئة
 مع أخذ القائمة التسرب أو االنبعاثاتهو اخلفض أو القضاء على  أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات ال

عني االعتبار مبا يف ذلك اجلدوى التقنية لتدابري الرقابة والبدائل املمكنة، وخماطر ب يف املرفق واو اإلشارية
وعند النظر يف أي استراتيجية خلفض مثل هذه املخاطر، . ستخدامهاوفوائد املواد واستمرار إنتاجها وا

 مرتبطةويف هذا الصدد، حيتاج استبدال مادة . معنيةقطاعات من املهم النظر يف توافر بدائل يف 
  :مبادة كيميائية أخرى أو نظام بديل أن تأخذ يف االعتبار عوامل مثل أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الب

 نيةاجلدوى التق •

 التكاليف، مبا يف ذلك التكاليف البيئية والصحية •

 الكفاءة •

 املخاطر •

  وسهولة احلصول على البديلالتوافر  •

 شبعاملسلفونات ال باملرتبطةللمواد " لالستخدامات املستمرة"ترد أدناه مناقشة توافر ومالءمة البدائل 
، يعترب غياب معلومات على العكسمرة؛ ويف ستاملستخدامات الوتركز املناقشة على ا. أوكتنيبالفلور 

  .خرىاألقطاعات الحدث يف قد االستبدال  أن
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إىل  أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات ال باملرتبطةلقد انتقل جزء كبري من املستعملني السابقني للمواد 
وال تتعلق هذه التيلومرات ). املرتبطة االتيلومرات واملنتجات ( فلورية أخرى ةكيميائيمنتجات 

مشبع بالفلور ولكن حتت ظروف معينة قد تتحلل إىل حامض  أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات الب
ومن املهم مالحظة أن، بينما توجد . به رتبطةامل  الكربوكسيليك املشبعة بالفلورأو حوامضأوكتاين 

 عمل مكثف يف اًحالي لتقييم اآلثار البيئية والصحية للتيلومرات، جيرى حالياًمعلومات قليلة متاحة سوى 
وحىت االنتهاء من .  مصري وسلوك هذه املوادقلق بشأنن أخرى حيث يوجد بلداًالواليات املتحدة و

البشرية / التوصل إىل استنتاجات مؤكدة تتعلق باملزايا البيئيةنهذه الدراسات، لن يكون من املمك
اليت استبدلت  أوكتني  بالفلورشبعامل سلفوناتال باملرتبطةملواد  عن ااملرتبطة اللتيلومرات واملنتجات 

  .ا

ن عديدة، مبا يف ذلك الواليات بلداًيف  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات ال لقد مت القضاء على صنع
يف كندا  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات لل تصنيعوال يوجد .  أعاله٥-١املتحدة، كما ورد يف القسم 

ن كما بلداًيف بعض ال به املرتبطةاملواد و أوكتني  بالفلورشبعامل سلفوناتال صنعوجيرى . أو أستراليا
منظمة  (٢٠٠٦الحظ املسح الذي قامت به منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف عام 

  ).٢٠٠٦التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 

  ات جدوى تقنية يف الوقت احلاضر ذ بدائل الواردة،لإلجابات طبقاً،  هلاتتوفرال  استخدامات  -ألف

واد ذات الصلة بالسلفونات أشارت الصني إىل أن هناك استخدام مستمر للمرد أدناه،  إىل ما يباإلضافة
  . بالفلور أوكتني يف الصناعة النفطية ويف جتهيز املعادن النانوية ال تتوفر للصني حاليا بدائل هلااملشبع

  التصوير الضوئي  ١-٣-٢

توغرايف، ورد أن املواد الكيميائية أو أصناف من املواد الكيميائية اليت تعترب و التصوير الف لصناعةطبقاً
أو حىت على  (كلها الصناعة نطاقعلى  به املرتبطةللمواد أو  أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات لبدائل ل
 أوكتني  بالفلورشبعملاسلفونات الومشلت البدائل الناجحة ملواد . حالياًال تتاح )  الشركات عامةنطاق

لتوتر السطحي اهليدروكربونية ومواد كيميائية ذات  مثل خوافض اشبعة بالفلورممواد كيميائية غري 
ويف حاالت قليلة، كان من . والسيليكونات والتيلومرات) (C3-C4 مشبعة بالفلورقصرية  سالسل

  . االستايتللمركباملمكن تشكيل طالءات أقل حساسية 

 املرتبطةفة للمواد و بدائل معرحالياًاستخدامات التصوير حيث ال توجد /ة، فإن منتجات للصناعطبقاًو
  :واليت متثل استخدامات حرجة هي كما يلي أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات الب

 مستخدمة يف الطالء املستخدم يف األفالم وورق خلالئطخافضات التوتر السطحي  •
 إلنتاجهي حرجة  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات ل لوألواح الطباعة؛ واملواد الكيميائية

 كميات كبرية من إنتاجطالءات ذات تعقيد عايل بطريقة متسقة، ومن مث تتجنب 
 النفايات نتيجة لعدم انتظام مسك الطالء؛
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 مستخدمة يف طالءات األفالم وورق خلالئطشحن استايت كهربائي عوامل التحكم يف  •
 توفر أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات الضادة االستاتية ملواد واخلواص امل. وألواح الطباعة

، ومن مث ةستاتيإل اءكهرباال وتفريغ تراكم خواص سالمة مهمة بواسطة التحكم يف أيضاً
ضرار مبعدات التشغيل واملنتجات وخماطر حدوث أمتنع إصابة العاملني واملستعملني و

 احلرائق واالنفجارات؛

األفالم وورق  املستخدمة يف للخالئط األوساخكاك وطرد عوامل التحكم يف االحت •
 وألواح الطباعة؛

 التحكم يف ويضفي.  املستخدمة يف الطالءاتللخالئطعوامل التحكم يف االلتصاق  •
  بالفلورسلفونات املشبعال طالءات األفالم نتيجة الستخدام مواد  علىخاصيةااللتصاق 
  .كمساعدات للطالء أوكتني

 يف مياه  كيلوغرام١,٠٢، UK Defra من صناعة التصوير الضوئي، كما وضعتها لتسرباتبلغ تقديرات 
، وتقدر الصناعة.  يف اهلواء من استخدامات اإلنتاج يف االحتاد األورويبكيلوغرام ٠,٠٥١النفايات و

  .يف مجيع أحناء العامل كيلوغرام ٢ أقل من ا جمموععلى أساس االستقراء،

 بالفلور شبعاملسلفونات ال باملرتبطةواد املهين واالستهالكي ال حيتوى على إن معظم ورق التصوير امل
-0.1توى الطالءات على تركيزات يف مدى حتواد، امل  هذهأما بالنسبة للورق الذي حيتوي على. أوكتني

08 µg/cm2 .شبعاملسلفونات ال برتبطةاملادة امل ألنوجد على سطح الطالء ومعظم هذه املادة ال ي 
  . مبصفوفات الطالءتوجد يف مصفوفة وترتبط أوكتني وربالفل

 مليون ٤٠-٢٠يف مدى  أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات الوتقدر التكاليف، حىت اآلن، الستبدال مواد 
وتقوم هذه التكاليف على أساس التكاليف املقدرة لتحقيق . يورو للمدى الكامل ملنتجات التصوير

ويتوقع . أوكتني بالفلور شبعاملسلفونات ال باملرتبطةئة يف استخدام املواد  يف املا٨٣اخلفض احلايل بنسبة 
أعلى من )  يف املائة١٧للنسبة املتبقية البالغة ( لالستبدال اإلضايفأن تكون التكاليف املتكبدة من العمل 

  .األرقام أعاله نظرا ألن عمل االستبدال أكثر صعوبة

 وعام ٢٠٠٠للخفض ما بني عام  مليون يورو ٤٠- ٢٠لبالغة وعلى أساس تقديرات التكاليف السابقة ا
ومن .  للطن مليون دوالر أمريكي٢، يكون متوسط التكلفة  تقريباًطناً ١٥، أي خفض مقداره ٢٠٠٤

.  للطن ماليني دوالر أمريكي٥ فتصل إىلالضعف  أكثر من ضافيةاإلتخفيضات تكلف الاملقدر أن 
 ألن من ونظراً.  مليون دوالر أمريكي٥٠ن حوايل طناً أ١٠لبالغ وستبلغ تكاليف االستبدال املتبقي ا

 ٢٥ يف البيئة، فإن تكاليف اخلفض إىل صفر، باستخدام هذه التقديرات تبلغ كيلوغرام ٢ تسرباملتوقع 
ويدل هذا احلساب على مستوى كبري من التكاليف خلفض عمليات . كيلوغراممليون دوالر أمريكي لل

  .التسرب
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  ته املوصالاشبأ الضوء واتممقاو  ٢-٣-٢

سلفونات الالقائمة على ) (PAGs مولدات احلامض الضوئي إن عملية، ته املوصالاشبأ لصناعة وفقا
 ESIA وتشري. رافية الضوئيةغعملية الليثوال يف ته املوصالاشبأحرجة لصناعة  أوكتني  بالفلورشبعامل
 نفس املستوى الوظيفي احلرج للقيام توفر حالياً عدم وجود بدائل معروفة إىل SEMI وSIA وJSIAو

  .  احلجمتصنيعبتحول فعال وكفؤ يف مقاومات الضوء اليت ميكن أن تستخدم يف 

ىل عدم  إESIA تشري مع مقاومات الضوء، املستخدمة يف التآلفوبالنسبة للطالءات املضادة االنعكاسية 
وتقوم الصناعة بتقييم ). ٢٠٠٣، ESIA(ة  املتطلبات التقنية الضرورية احملددلتلبيةود بديل متاح جو

  بالفلوراملشبعسلفونات الالستخدام أي بديل حايل  فيه يوجدقد ال  واحد إضايفتطبيق متخصص 
  .قناع ضوئيبطالء الش سائل يف عملية ستخدام يف منمالاوهو  – أوكتني

دائل هلذه االستخدامات  أن الصناعة ومورديها يواصالن البحث عن بإىل ته املوصالاشبأ صناعة تشري
 أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات ل يف حالة حتديد بدائل له هو أنته املوصالاشبأإن طابع إنتاج . احلرجة

 املشبعسلفونات اللكيمياء مدخالت مثل استخدام  التعديل احلرج يف مرحلة البحث األساسية، يؤدى
 تعديالت بعيدة املدى يف عملية التصنيع بكاملها ية الضوئية إىلفراغيف العملية الليثو أوكتني بالفلور

ومن مث، تعتقد . العمليات الكيميائية طوال عملية اإلنتاج تظل متراصةوسلسلة اإلمداد لضمان أن 
 لتصميم وتشغيل وتكامل التكنولوجيا اجلديدة، إضافية سنوات ١٠ تلزم قد  أنهته املوصالاشبأصناعة 
عة، يعترب التأخري وظيفة ضرورية يف تطوير  للصناووفقا. ته املوصالابشأ حتديدها، يف عملية تصنيع بعد

 سنوات ملزيد من التطوير قبل ١٠تتطلب االبتكارات التكنولوجية عامة ف ،ته املوصالاشبأتكنولوجيا 
  )٢٠٠٧ SEMI وSIA وJSIA وESIA( كبرية بكمياتتصنيع الأن تنعكس يف 

يكون احتمال تعرض ي للمنتجات الليثوغرافية الضوئية، ينبغي مالحظة أنه خالل التشكيل الكيميائ
.  كبريبشكل ومغلق للغاية مؤمتتلعملية حتدث حتت أوضاع نظام  بسبب أن اجداًالعمال منخفضا 

  بالفلورشبعاملسلفونات ال باملثل، مع حجم منخفض من مؤمتتةونفس العملية للتصنيع اإللكتروين 
 ات من إجراءأساسياًالعزل الكيميائي جزء يشكل و. قائية، واستخدام معدات واملستخدم أوكتني

  .النوعيةعلى رقابة ال

 بالفلور شبعاملسلفونات للضغط البخار املنخفض لونتيجة . تعترب احتماالت التسرب إىل البيئة منخفضة
ا يف ومع ذلك، جيرى ترميد نفايات املنتجات، مب.  يف اهلواءانبعاثات، وطابع العملية، ال تتوقع أوكتني

وتعترب عمليات التسرب إىل ).  وخمفضات التوتر السطحيPAGs ( يف املائة من تشكيل املقاوم٩٣ك ذل
يف تصنيع أشباه  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات ال عن ذلك، ال توجد بقايا مركب وفضالً. املياه ضئيلة
ص أو إعادة تدوير  التخلعند تعرض للمستهلك أو شاغل حول عمليات تسرب وليس هناكاملوصالت 

  .النفايات اإللكترونية
سلفونات الإن عمليات التسرب من االستخدامات الليثوغرافية الضوئية صغرية باملقارنة باستخدام 

 ، مت تسرب حوايل بكاملهاوروباأل ٢٠٠٢ويف عام . يف قطاعات أخرى للصناعة أوكتني  بالفلوراملشبع
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ستخدامات الليثوغرافية الضوئية، اليف ملوثات من ا أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات ال من كيلوغرام ٤٣
وتدل بيانات توازن الكتلة . يف املائة من مجيع عمليات التسرب يف ذلك الوقت يف أوروبا. ،٤٥مما ميثل 

 أن نسبة صغرية مماثلة من  أيضاًوقدر. كيلوغرام ٥٤حوايل على تسرب  ٢٠٠٤ألوروبا يف عام 
ات املتحدة واليابان ترجع إىل االستخدامات الليثوغرافية الضوئية، على عمليات التسرب يف الوالي

  . أمناط االستخدام يف املاضي القريبأساس

سلفونات ال استخدام االستعاضة عنيف يف النهاية من الصعب تقدير التكاليف اليت سيجرى تكبدها 
إن . حالياً، مع عدم توافر هذه البدائل يف صناعة الليثوغرافية الضوئية مبواد بديلة أوكتني  بالفلوراملشبع

ومع . حالياً متطلبات االبتكار واجلدوى التقنية احملدودة هي عوامل رئيسية حتد من الوصول إىل بدائل
ىل إ، ستكون هناك تكاليف باهظة مرتبطة باالنتقال  يف النهايةذلك، إذا مت التغلب على هذه العقبات
، من احملتمل وجود تكاليف باهظة مثالًف. ليثوغرافية الضوئيةاستخدام مواد بديلة يف العملية ال

إعادة تكاليف نتاج بأحجام كبرية، مبا يف ذلك اإلب يقوم نظام جديد جعلرتبطة امل اتلالستخدام
يعين و. ةم جديدكثريا لدى استخدام نظعائد اخنفاض ال باإليرادات املرتبط وإمكانية خسارة التأهيل
حالل الصاحل إل أن اواحدةشركة املتبعة يف عملية كي تناسب الومات خصيصا لف الكثري من املقايتكي

 التيقن هذا، فإن موبناء على عد. لى كامل الصناعةبالضرورة تطبيقه ع يتسىنواحدة قد ال لشركة 
  .حجم التكاليف املتضمنةعلى شتق من هذا التقييم، هو داللة املالتقدير أدناه، 

ا عملية تصنيع مستهلكة للوقت متبعهمكثفني ت  وتطويراًحبوثاً احلالية يتطلب إحالل نظم املقاومات
 ١٩٢ فقد قدرت تكاليف التطوير لنظام مقاومات للضوء جديد كامل للصناعة حبوايل. إلعادة التأهيل

 ٢١٨ ومبلغ 157nm مليون دوالر أمريكي للمقاوم ٢٨٧، ومبلغ 193nmمليون دوالر أمريكي للمقاوم 
 تكلفة ألن متطلباته اجلديدة األعلى 157nmويعترب تطوير مقاوم . EUVريكي للمقاوم مليون دوالر أم
  .EUV أو 193nmأكثر من املقاوم 

ومع افتراض .  مليون دوالر أمريكي٧٠٠سوف تبلغ تكاليف تطوير نظام جديد ملقاوم الضوء حوايل 
ت لتطوير نظام جديد وفترة زمنية  سنوا٥ تلزمأن التكاليف املتغرية هي نفسها كما يف النظام احلايل، 

  بالفلوراملشبعسلفونات الاملواد املرتبطة بويعين هذا أن اخلفض يف تسرب .  سنة للتحليل٢٥تبلغ 
 ١٠٠٠ هجمموعما ، أي، ) يف كل سنةكيلوغرام ٥٠( سنة من عمليات التسرب ٢٠تساوي  أوكتني
 بالفلور املشبعسلفونات ال من غرامكيلومليون دوالر أمريكي لل. ،٧وتصبح التكاليف . كيلوغرام
ه اشبأوباملقارنة، كانت لصناعة . ويدل هذا احلساب على مستوى تكاليف خفض التسرب. أوكتني
  )١(.٢٠٠٦ مليار دوالر أمريكي يف عام ٢٤٨ مبيعات بلغت تاملوصال

سلفونات الة على  اتفاقا للحد من استخدام املواد الكيميائية القائمته املوصالاشبأ صناعة مؤخراًوقعت 
ه اشبوبناء على االتفاق، التزم أعضاء الس العاملي أل. على املستوى العاملي أوكتني  بالفلوراملشبع
ن بلداًق الصغرية يف معظم الئالرقا، الذي يتألف من الروابط التجارية اليت متثل صناعات تاملوصال

                                                           
)١(  http://www.sia-online.org/pre_facts.cfm. 
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 SEMIو)  والروابط التجارية يف آسياESIA وSIA مبا يف ذلك( الرائدة يف العامل ته املوصالاشباملنتجة أل
يف  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات ل إاء االستخدامات غري احلرجة ل‘١’: جراءات التاليةإلعلى ا

يف االستخدامات  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات ل العمل على حتديد بدائل ل‘٢’تواريخ حمددة؛ 
 من املذابة تدمري النفايات ‘٣’متاحة يف الوقت احلاضر؛ احلرجة اليت ال توجد هلا مواد أخرى 

لبيئية احملتملة من استخدام  ا اختاذ خطوات أخرى ختفف من اآلثار‘٤’االستخدامات احلرجة؛ 
  .يف التطبيقات احلرجة هذه أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات ال

  لبلورات السائلةأشباه املوصالت وشاشات العرض بااألقنعة الضوئية يف صناعات   ٣-٣-٢

 ت وشاشاته املوصالاشبأإن األقنعة الضوئية هي جزء ضروري للعملية الليثوغرافية الضوئية إلنتاج 
 شاشات  أوته املوصالاشبأ من منتجي أساساًإنتاج القناع الضوئي ب ويعهد. عرض بالبلورات السائلةال
  .عرض بالبلورات السائلة إىل شركات أخرىال

أن العملية الرطبة تستخدم يف إنتاج معظم ب رئيسيني للقناع الضوئي يف اليابان ثة منتجني ثالويفيد
ه اشبأشات يف منم بهواملواد املرتبطة  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات ال ويوجد. األقنعة الضوئية

. جداً ا دقيقا، بسبب أن هذه املنتجات تتطلب تنميط)(TFTاألفالم الرقيقة ترانزستور ح الوأ وتاملوصال
وتنتج .  عملية جافة لبعض احلاالت اخلاصة أيضاًقنعة ضوئية ألشباه املوصالت، تستخدماألويف حالة 

  . بسبب حجمها الكبري،باستخدام عملية رطبة األفالم الرقيقة ترانزستوراتمجيع 

 املشبعت سلفوناجمموعة مواد المبا يف ذلك ( أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات اليقدر املقدار الكلي من 
املستخدمة هلذا الغرض يف اليابان ) أوكتني بالفلور املشبعسلفونات الاملواد املرتبطة بيف  أوكتني بالفلور

ومن املقدر أن الشركات اليابانية تقوم بدور رئيسي يف إنتاج القناع .  يف السنةكيلوغرام ٧٠وايل حب
ومن مث، يقدر أن جمموع استخدام . ة يف املائة من حصة السوق العاملي٧٠الضوئي، وهلا أكثر من 

  .كيلوغرام ١٠٠هلذا االستخدام يف العامل حبوايل  بهواملواد املرتبطة  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات ال

 يف مستقراً يوبسبب احلامض القوي للمنمشات، ال يكون خمفض التوتر السطحي غري الفلور
 عن ذلك، ال تكون خمفضات التوتر السطحي الًوفض. املنمشات، ومن مث ال ينطبق على هذه العملية

 قدرا على  أن بالفلور ألكيل مناسبة بسبباملشبعسلفونات للالفلورية األخرى مثل السلسلة األقصر 
  .خفض التوتر السطحي غري كافية

 .ش اجلاف على أمناط غاية يف الدقة لنهاية عالية لألقنعة الضوئية ألشباه املوصالتينمتتطبق عملية ال
من العملية )  مرة٢٠ إىل ١٥من (ش اجلاف هي أقل كثريا ينمتومع ذلك، فالعائد وإنتاجية عملية ال

 بسبب ،عرض بالبلورات السائلةال العملية اجلافة أللواح شاشات ال تستخدم عن ذلك، وفضالً. الرطبة
  ).أكثر من ميلي واحد يف ميلي واحد(أن حجمها كبري 
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  لطريانالسوائل اهليدرولية ل  ٤-٣-٢

 املنتجني الرئيسيني للسوائل اهليدرولية، ال توجد بدائل  منتج واحد من للمعلومات الواردة منطبقاً
 وال توجد الطائرات يف نظم حالياًاليت تستخدم  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات اللمواد املرتبطة بل

  .كيمياء بديلة معروفة توفر محاية كافية للطائرات

 ١٠ستغرق تارخييا حوايل كانت تائل جديد لالستخدام يف الطائرات التجارية إن عملية تأهيل س
  بالفلوراملشبعسلفونات ال بدائل ملواد حالياًوال توجد . سنوات من بداية التصنيع التجاري الفعلي

 يف نظم الطائرات وال توجد معلومات عن التكاليف أو اآلثار على حالياًاملستخدمة  أوكتني
  . البشرية للبدائلالصحة/البيئة

   معينةطبيةأجهزة   ٥-٣-٢

ملدة  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الاستخدمت صناعة األجهزة الطبية مواد أولية كثرية حتتوي على 
كمشتت فعال عندما تدمج عوامل التباين يف  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الستخدم ، يمثالًف. طويلة
بدور رئيسي  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات القوم وي ).ETFE(كوبوليمر  إثيلني تترافلورو إثيلني طبقة

، مما يسمح بتحقيق مستويات الكفاءة لإلشعاعغري املنفذ إثيلني تترافلورو إثيلني كوبوليمر يف إنتاج 
قسطرات تصوير األوعية ، مثل لإلشعاعنفذة املقسطرات غري ال، مثال(والدقة املطلوبة لألجهزة الطبية 

  ).بر داخليةاإلذات قسطرات الو

هي على البيئة  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات ال آثار  أن، عندما حتدد٢٠٠٠عام ومنذ حوايل 
 مع موردي املواد الكيميائية لإلشعاعغري املنفذ اإلثيلني تترافلورو إثيلني كوبوليمر املشكلة، عمل منتجو 

  .على إجياد بدائل

 املشبعسلفونات ال استخدام ٢٠٠٦مية يف امليدان االقتصادي لعام حدد مسح منظمة التعاون والتن
ويف بعض احلاالت، ميكن استخدام تلك . كخافض للتوتر السطحي يف منتجات الطالء أوكتني بالفلور

غري أنه . اإلثيلني تترافلورو إثيلني كوبوليمراملادة كمشتت لعامل تباين غري عضوي عندما خيلط يف 
 يستمرأن  ومن املتوقع. تسمح بتحقيق نفس املعيارئل بدا ال توجد بعد ية كثريةبالنسبة ألجهزة طب

  .، نتيجة خلاصياته الفريدةيف أجهزة طبية متنوعة أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الاستخدام 

  يجبالتدرإىل األخذ ا ولكن حتتاج بديلة االستخدامات اليت قد تتاح هلا مواد بديلة أو تكنولوجيات   - باء

  الطالء املعدين  ٦-٣-٢

  :يف االستخدامات الرئيسية التالية أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الملواد املرتبطة بتستخدم ا

 الطالء بالكروم الزخريف؛ •

  .الطالء الصلد بالكروم •
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عامل معاجلة الطالء و ،عامل املعاجلة التحضريية للطالء بالبالستيك: واالستخدامات املهمة األخرى هي
 ، وعامل املعاجلة التحضريية لطالء ألواح الدوائر املطبوعة،اإلثيلني تترافلورو إثيلني كوبوليمرحوق مبس

 والطالء بالزنك ،الرصاصالطالء ب أو ، والطالء بكادميوم النيكل،وحامض الكروم املعاجل باألنود
  .حناسميائي لسبيكة كيالاك احلعامل ال و، ال يصدأ الذيلفوالذل وعامل التجليخ الكهربائي ،القلوي

  بالفلوراملشبعسلفونات مواد ال ٢٠٠٦حدد مسح منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي لعام 
 رذاذكابتات وتدل املعلومات األخرى على عدم وجود . للرذاذككابتات ) (C4 PFAS أوكتني

هلذه االستخدامات  أوكتني فلور بالاملشبعسلفونات اللمواد املرتبطة بل ةبديل ة معروفةفعالكيميائية 
  ).٢٠٠٧، الواليات املتحدة، ٢٠٠٧اليابان، (

 أو Cr (VI)بديل ومع ذلك، تدل املعلومات الواردة من عدد من الصناعات والسلطات الناظمة على أن 
 الطالء الزخريف سيقضي على احلاجة ت األقل خطورة يف استخداماCr (III)كروم سداسي التكافؤ مع 

ترتب على هذا  وت.يف هذا االستخدام أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الدام املواد املرتبطة بإىل استخ
قطاع الطالء الصحة والسالمة والبيئة يف   على يف التكاليف احملتملة وفوائد مهمةالبديل وفورات

  .املعدين

تكاليف املنخفضة يف لا الوفورات من تساويها وتزيد عليها Cr (III)ستخدام إن التكاليف املرتفعة ال
. معاجلة النفايات والتكاليف املنخفضة يف رصد اهلواء واالحتفاظ بالسجالت واملعدل املنخفض للرفض

 مل معاعت ال يتسبب فيهالذيباخلطر املنخفض على العاملني املرضي ومع ذلك، تتعلق الفائدة الرئيسية 
، مثالًات النوعية لألسواق املختلفة، متطلب بسبب اإلحاللوخيتلف التقدم يف . الكروم سداسي التكافؤ

ويف مثل هذه احلاالت، هناك حاجة إىل .  شركة عملياا١٠٠٠شركة من  ٥٠-٤٠ بان، غريتايف الي
  .حلماية صحة العاملني أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات ال باستخدام الرذاذ ملكافحةعوامل 

 Cr (III) مع Cr (VI)وبالنسبة للطالء الصلد بالكروم، تدل املعلومات الواردة على أن البديل املباشر لـ 
 قد Cr (VI)وبينما أشارت الصناعة إىل أن عملية البديل للطالء الصلد بالكروم . حالياًليس خيارا متاحا 

 ونطاق ت متاحة على نطاق كبري تكنولوجياحالياًمت تطويرها لبعض االستخدامات الصغرية، ال توجد 
ويف اليابان، مل حتدد بعد بدائل الستخدامات غري . Cr (VI) طالء تحالل أغلبية استخداماجتاري إل

  .أجزاء الضخ يف السياراتيف ، مثالً بسبب متطلبات الثقة العالية، جزئياًالطالء الصلد بالكروم 

 على ة القائمالرذاذكابتات لبديل ك املوصي ا االستخراج،لقد مت حساب تكاليف التهوية احملسنة مع 
 يورو يف السنة يف كل وحدة إنتاج حيث مدة ٣ ٤٠٠، حبوايل أوكتني بالفلور املشبعسلفونات ال

مئات قليلة من الوحدات يف االحتاد األورويب، ومع افتراض ). ٢٠٠٤، RPA( سنة ١٥االستثمار هي 
 ٤٠ ٠٠٠ويف اليابان، قدرت التكاليف حبوايل . يوين يوروتبلغ التكاليف الكلية ما بني مليون أو مل

  ).٢٠٠٧اليابان، ( لتر ١٠٠٠دوالر أمريكي لكل 

حسب حجم املصنع حوايل ) ٥- ١انظر القسم (وقعة للتنظيمات الكندية املقترحة تتبلغ التكاليف امل
 ٥٢كي لعدد  مليون دوالر أمري٢,٦، ومبلغ اً صغريمصنعاً ٣٤مليون دوالر أمريكي لعدد . ،٦٥
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ويبلغ اموع املقدر . كبرياً مصنعاً ١٤مليون دوالر أمريكي لعدد . ،٦٨ ومبلغ متوسطاً مصنعاً
  بالفلوراملشبعسلفونات اللتكاليف االمتثال للمرافق الكندية املستخدمة لكابتات الدخان باستخدام 

 يف املائة ٥,٥خمصومة بنسبة (مليون دوالر أمريكي  ٣,٩لالمتثال للتنظيمات املقترحة حوايل  أوكتني
 طن ٨٦حبوايل  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الوينتج عن هذا خفض يف تسرب ).  سنة٢٥طوال 

،  هذهوعلى أساس احلسابات الكندية). ٢٠٠٦كندا،  (٢٠٣٢  عام إىل٢٠١٣  عامطوال الفترة من
  .أوكتني  بالفلوراملشبعفونات سلالمن خيفَّض  كيلوغرامكل دوالر أمريكي ل ٦٤تبلغ تكاليف اخلفض 

  رغاوي مكافحة احلرائق  ٧-٣-٢

 املشبعسلفونات اليوجد اآلن عدد من البدائل الستخدام خوافض التوتر السطحي الفلورية القائمة على 
خوافض التوتر : وتشمل هذه البدائل. حتت التطوير/تاحةامليف رغاوي مكافحة احلرائق  أوكتني بالفلور

خوافض التوتر السطحي القائمة و أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الغري القائمة على السطحي الفلورية 
على السيليكون وخوافض التوتر السطحي القائمة على اهليدروكربون ورغاوي مكافحة احلرائق اخلالية 

وهناك حاجة . ملكافحة احلرائق تتجنب استخدام الفورين أخرى ناشئةمن الفلورين وتكنولوجيات 
  .ر يف كفاءة هذه البدائلللنظ

 يف املائة عن رغاوي ١٠-٥رغاوي مكافحة احلرائق اخلالية من الفلورين هي أكثر تكلفة حبوايل إن 
 أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات المبا يف ذلك الرغاوي القائمة على (خوافض التوتر السطحي الفلورية 

رغاوي مكافحة احلرائق اخلالية نتجون أن أسعار ، يبني املذلكومع ).  يف السابق تسويقهاكان يتماليت 
  . بشكل عامقالبة للمقارنةوهلذا، يفترض أن األسعار . من الفلورين تنخفض عندما يزداد حجم السوق

قد حدث يف معظم  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات ال االنتقال من املنتجات القائمة على أنمبا 
حالل الرغاوي ودة للتطوير أو التشغيل مصاحبة إلكاليف حمدن كثرية، هناك تبلداًاالستخدامات يف 

سية التكاليف الرئيو. برغاوي املنتجني أو املستعملني أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الالقائمة على 
دارة املخزونات والنفايات إبتتعلق  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الالرغاوي القائمة على للتخلص من 
  .لرغاوياملوجودة يف ا

وافض التوتر السطحي الفلورية القائمة على غري خلوفيما يتعلق باملالءمة السمية والسمية البيئية 
ما أما ما إذا كانت التلومرات متثل شاغال مه. ، تعترب البيانات حمدودةأوكتني بالفلور املشبعسلفونات ال

  . بشأنه وتنتظر االستنتاجات لالستعراض يف أماكن أخرىخاضع على الصحة البشرية والبيئة فهذا

قائمة الرغاوي ال با، مقارنةرغاوي اخلالية من الفلورين، تدل املعلومات احلالية على أوفيما يتعلق بال
). نتيجة لغياب الفلورين( يف البيئة أحيائياً، ال تتداوم أو تتراكم أوكتني بالفلور املشبعسلفونات العلى 

رغاوي اخلالية من الفلورين هلا مسية حادة أقل، بالرغم من أن الو أن وفيما يتعلق بالسمية احلادة، يبد
  .املعلومات املتوفرة حىت اليوم غري قاطعة
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القائمة والرغاوي املائية ملكافحة احلرائق وبالنسبة لكندا، يقدر أن التنظيمات املقترحة ستخفض تسرب 
 وعام ٢٠٠٨ طن خالل الفترة بني عام ٢,٨٣يف البيئة حبوايل  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات العلى 
 املطارات واملرافق العسكرية ومعامل تتكبدهاحالل اليت قيمة احلالية لتكاليف التخلص واإلوال. ٢٠٣٢

 يف املائة ٥,٥خمصومة بنسبة ) ٢٠٠٦بدوالر عام (مليون دوالر أمريكي . ،٦٤حوايل تبلغ التكرير 
  هذهساس احلسابات الكندية لتكاليف اخلفضوعلى أ). ٢٠٠٦كندا، (نة من الزمن  س٢٥طوال فترة 

  بالفلوراملشبعسلفونات المن خيفض  كيلوغرام لكل  دوالر أمريكي٢٢٦ تكاليف اخلفض بلغت
  .أوكتني

وتبلغ .  يورو للطن٦٠٠٠وبالنسبة لالحتاد األورويب، قدرت تكاليف إحالل وتدمري الرغاوي حبوايل 
، تبلغ تكلفة RPA حسابات أساسوعلى ). ٢٠٠٤، RPA( طناً ١٢٢املخزونات يف االحتاد األورويب 

 جتديد الرغاوي، قد وبعد. أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات المن خيفض  كيلوغرام لك يورو ل٦اخلفض 
  .كيلوغرامللفقط تبلغ تكلفة التدمري يورو واحد 

يف املوجود يف  أوكتني ور بالفلاملشبعسلفونات الافئات ك من مطناً ٨٦ وجود من املقدرويف اليابان، 
وعلى أساس هذه املعلومات، يصبح املقدار الكلي . منتجات الرغاوي املائية ملكافحة احلرائقمن السوق 

 طن يف تركيز رغاوي مكافحة ٢٠٠يف السوق أقل من  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الاملقدر من 
احملتوية على اوي مكافحة احلرائق  رغمركَّز طن من ٢١ ٠٠٠وقد خزنت السوق حوايل . احلرائق

 طن من رغاوي مكافحة احلرائق على ١١ ٤٠٠حوايل حيتوي و ،أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات ال
سلفونات ال طن الباقية على مشتقات ٩ ٦٠٠  الـتوينفسه، وحت أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات ال

 مكافحة احلرائق لسوائل مائية غري قابلة وغالبية خمزونات السوق هي رغاوي. أوكتني بالفلور املشبع
  بالفلوراملشبعسلفونات اللالمتزاج مثل الزيت والنفط والوقود اهليدروكربوين، وتسوق بدائل خالية من 

 يةقدرة اإلنتاجال أساس سنة على ١٥ومن املقدر أن االحالل سيستغرق . هلذا االستعمال أوكتني
 طن من خمزون السوق، رغاوي مكافحة احلرائق لسوائل ٢٠٠ يكون حوايل ،ومن ناحية أخرى. ةاحلالي

قبل وقت طويل للوقود  مائية غري قابلة لالمتزاج مثل كحوليات اجلليكول واألسيتون ال غين عنها
 لتلبية ةورغاوي السائل املائي غري القابل لالمتزاج مطلوب). ثانول البيولوجي وما إىل ذلكاإل(لبيولوجي ا

نتيجة  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات ال من بديل خالتطوير حىت اآلن ومل يتم املعايري احلكومية 
ومن املتوقع أن يستغرق تطوير البديل عدة سنوات وأن يستغرق .  التقنيةىللصعوبات التقنية واجلدو

سلفونات ال عن ذلك، ختزن رغاوي مكافحة احلرائق احملتوية على وفضالً.  سنة١٥  أيضاًاإلحالل
  ).٢٠٠٧اليابان، (يف املطارات  أوكتني بالفلور املشبع

واد تحدة الصنع اجلديد أو استرياد ميف الواليات املاملهمة  ة اجلديداتقواعد الفدرالية لالستخدامالتقيد 
. أوكتني بالفلور املشبعسلفونات الواملنتجات احملتوية على الكيميائية  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات لا

ات الواليات املتحدة أي قيد على استخدام املخزونات احلالية من الرغاوي املائية وال تفرض تنظيم
املصنعة أو املستوردة إىل الواليات  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الملكافحة احلرائق القائمة على 

  .متوقعاً على هذه املخزونات وليس يفترض القضاءاملتحدة قبل تاريخ بدء نفاذ التنظيمات، وال 
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  األجزاء الكهربائية واإللكترونية  ٨-٣-٢

. بشكل واسع يف إنتاج األجزاء الكهربائية واإللكترونية أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الستخدم ي
الت بدائل أو هي قيد وتتاح هلذه االستعما.  كعوامل ملنع التسرب واللصق هيومعظم االستخدامات

ومع ذلك، مت . نسبياًبسرعة  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات ال االستعاضة عنجرى التطوير، وست
وأحد هذه االستخدامات هو . حتديد استخدامات عديدة لن توجد هلا بدائل متاحة يف القريب العاجل

  .طابعات متعددة الوظائف/يف حزام النقل الوسيط ألجهزة النسخ امللونة

 للمعلومات طبقاًو. ت النسخ امللونةإن حزام النقل الوسيط هو جزء أساسي للطابعات امللونة وآال
 يف املائة من أحزمة بوليميد ٦٠الذي يورد أكثر من (الواردة من احلكومة اليابانية، يستخدم أكرب منتج 

وحتتوي أحزمة النقل . لضمان اخلواص املطلوبة أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات ال) للنقل الوسيط
ويستخدم اجلزء . أوكتني بالفلور املشبعسلفونات اليون من  جزء يف املل١٠٠الوسيط هلذا املنتج على 

 قطع  أيضاً السوق العاملية؛ ويورد يفةمنتشرطابعة متعددة الوظائف /ملون جهاز نسخ ١٢من قبل 
طابعة متعددة /وحيدد حزام النقل الوسيط تصميم جهاز نسخ ملون.  يف مجيع أحناء العاملالغيار

، وإذا توقفت طابعات متعددة الوظائف/ألجهزة النسخ امللونةونتيجة للعمر الطويل . الوظائف
 عمر املنتج، انتهاءوطابعات متعددة الوظائف قبل /مدادات، قد خترد ماليني من أجهزة النسخ امللونةاإل

  . غري ضروري حمتملمما يؤدى إىل ضرر بيئي

 املشبعسلفونات التوية على  يف وحدات التثبيت احملPFAومياثل أحزمة النقل الوسيطة، دلفينات وأحزمة 
 أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الفقد أبلغ أكرب منتج هلذه الوحدات أن . لنفس السبب أوكتني بالفلور
ستخدمة يف إنتاج الوحدات، وأن تلك املادة املضافة املوجد يف املادة املضافة  ي ppm 4-10×8مبقدار 

 وحدة يف الشهر، واالستهالك السنوي من ٣٠٠ ٠٠٠حجم اإلنتاج يبلغ و. .3µg/cm2قدار مبتستخدم 
  .غرامات ٣هو أقل من  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات ال

يف أنواع خمتلفة من املواد املضافة، مثل  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الستخدم  عن ذلك، يوفضالً
وكمكونات ملادة تنميش لدقيق،  القياس اوأجهزةاملواد املضافة للشحومات ألجهزة االنزالق امليكانيكية 
وسع من استخدامات أخرى يف أوكذلك مدى تستخدم يف عملية الطالء إلنتاج األجهزة الكهربائية، 

 املتضمنة، كما ورد جداًومع ذلك، ونتيجة للتركيزات املنخفضة . الصناعات الكهربائية واإللكترونية
، ومن مث هناك حاجة جداً مؤخراًام يف هذا اال  االستخداستبانة تأعاله، وسلسلة التوريد املعقدة، مت

  .ملزيد من الدراسة

  .فيما يتعلق بأداء املنتج أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات لل ما هو األثر من استخدام بدائل واضحاًوليس 
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يف إنتاج الطعم السام  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات ال اتمشتقأحد استخدام   ٩-٣-٢
  النمل القاطع ألوراق الشجركافحة ملللنمل 

-octanesulphonamide-N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro; CAS: 4151-50-1) السلفلوراميديصنع 

   أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات الب متصلباستخدام مشتق  ,(2
).7-35-307CAS No ,  )PFOSF( perfluorooctyl sulfonyl fluoride( . هو مكون نشط السلفلوراميدإن 

 بالفلور املشبعسلفونات اليف صنع الطعم السام للنمل يف صيغ جاهزة ومن املعروف أنه يتحلل إىل 
ويستخدم .  طن متري يف العام٣٠ يف الربازيل هو حوايل السلفلوراميدومن املقدر أن إنتاج . أوكتني

 طن متري من الطعم ١٠ ٠٠٠نتج عنه إنتاج حوايل يف املائة، مما ي. ،٣ بتركيز نسبته السلفلوراميد
 طن متري من الطعم السام للنمل ٤٠٠، مت تصدير حوايل ٢٠٠٦ويف عام . السام للنمل يف العام

ن  دوالسلفلوراميدوال ميكن صنع .  يف جنوب ووسط أمريكابلداً ١٣إىل ) يف املائة. ،٣ السلفلوراميد(
ينحلّ إىل من السلفوراميد % ١٠ومبا أن . أوكتني بالفلور شبعاملسلفونات ال متصلة باستخدام مشتقات

 أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات ل لا مباشراتسربميثل  استخدامه فإن أوكتني بالفلور املشبعسلفونات ال
  .إىل البيئة

 لوجية وكيميائية، مبا يف ذلك صيغ خمتلفة، ملكافحةومتت دراسة طرق عديدة ميكانيكية واستنباتية وبي
 ملكافحة النمل القاطع ستخداماًاوميثل الطعم احلبييب أكثر الطرق . النمل القاطع ألوراق األشجار

ومكون ) عادة من لب الربتقال والزيت النبايت (مادة جاذبةتألف من خليط من وي ،ألوراق الشجر
طرق ال على بعض املزايا املهمةب هذه الطريقة وتتميز. ، مقدم يف شكل حبيبات)مبيد للحشرات(نشط 
فهي طريقة منخفضة التكاليف، وحتقق كفاءة عالية مع خفض املخاطر على الصحة البشرية . خرىاأل

وجيرى تطوير صيغتها بتركيزات منخفضة .  حتديدا اآلفة املستهدفةوختص ،والبيئة خالل االستخدام
خيفض أو حيول وينبغي أن . للمكونات النشطة، وال يتطلب استخدامها احمللي معدات لالستخدام
 سنوياً السلفلوراميد من طناً ٣٠استخدام الصيغ اجلاهزة عمليات التسرب إىل اإلنسان، إال أن تسرب 

  .أوكتني بالفلور املشبعسلفونات ال إىل بيئة سيؤدى يف النهاية إىل حتلل جزء كبري منهاإىل ال

فربونيل ال والسلفلوراميد :، فإن املكونات النشطة املستخدمة يف الطعم السام للنمل هيحالياًو
كلوربرييفوس مها أكثر مسية على الثدييات والكائنات املائية واألمساك الفربونيل والإن . كلوربرييفوسالو

على  احملتويوتبني الدراسات املقارنة الكفاءة املنخفضة للطعم السام للنمل . السلفلوراميدوالنحل من 
استبدال حاليا مات املرفق واو عن الربازيل، ال ميكن  ملعلوطبقاًو. كلوربرييفوسالفربونيل وال

ويف االحتاد . جتاريا لنفس الغرضتستغل أخرى  بكفاءة يف الربازيل مبنتجات مسجلة السلفلوراميد
، RPA(يف صنع مبيدات اآلفات  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الملواد املرتبطة باألورويب، ال تستخدم ا

 مسجل يف نيوزيلندا ميثروبرين وبايريربوفيكسني- إساحملتوي على ونمل سام للطعم الال و).٢٠٠٤
  ).ERMANZ ,2007( عن طريق التطبيقات اجلوية واألرضية النادرةملكافحة أصناف النمل 
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من  أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات لعن تعرض العمال املصاحب لاحملدودة املقدمة علومات وتشري امل
أو وال توجد معلومات عن تعرض . إىل أن تعرض العمال منخفض وراميدالسلفلب صنع الطعم السام

  .السلفلوراميداحتمال تعرض اتمعات احمللية والبيئة من استخدام الطعم السام ب

  االستخدامات اليت توجد هلا بدائل يف البلدان املتقدمة النمو  –جيم 

ت املتحدة وكندا واالحتاد األورويب، توجد بالنسبة لالستخدامات التالية، الشائعة تارخييا يف الواليا
املفروشات؛ الورق /املالبس؛ املنسوجات/رغاوي مكافحة احلرائق؛ السجاد؛ اجللود: بدائل وتستخدم

والتغليف؛ الطالءات ومضافات الطالءات؛ منتجات التنظيف الصناعية واملرتلية؛ مبيدات اآلفات 
  .واملبيدات احلشرية

  بالفلور أوكتنيالسلفونات املشبعكانت هذه االستخدامات للمواد املتصلة بوليس واضحا حاليا ما إن 
  بالفلور أوكتنيالسلفونات املشبع لصني مازال يستخدمغري أنه يف ا. مازالت جارية يف بعض أحناء العامل

  . يف صنع املالبس ويف طالء السطوحبهأو املواد املتصلة /و

  تمع من تنفيذ تدابري رقابة ممكنةعلومات عن اآلثار على ااملموجز   ٤-٢

  البيئية واملهنيةوالعامة الصحة الصحة، مبا يف ذلك   ١-٤-٢

سلفونات ال الرقابة اخلاصة باحلد منتدابري  على الصحة البشرية وعلى البيئة من إجيايبميكن توقع أثر 
دابري الرقابة على  إن وضع مزيد من ت.على النطاق العاملي عليهأو القضاء  أوكتني  بالفلوراملشبع

 إجيابياًساهم وجد هلا بدائل بعد، يفترض أا يت ال اليت أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الاستخدامات 
  .الدمقيم و التكاثريةالسمية ب الصحة البشرية والبيئة، وال سيما فيما يتعلق يف

ألجنة والرضع نتيجة للسمية  الرئيسي على اموعات الضعيفة مثل احلوامل وااإلجيايبقد يكون األثر 
 للسكان األصليني يف  أيضاً مفيدةاإلجيابيةوتكون اآلثار . أوكتني بالفلور املشبعسلفونات للالتكاثرية 

 املشبعسلفونات الالدائرة القطبية الذين يعتمدون على األغذية احمللية التقليدية وبالتايل يتعرضون ملخاطر 
 املشبعسلفونات ال احمللية األخرى، نظرا لالنتشار الواسع للتلوث بن اتمعاتمأكثر  أوكتني بالفلور
لقد مت االعتراف باملخاطر اخلاصة اليت تفرضها . يف السلسلة الغذائية للمنطقة القطبية أوكتني بالفلور

  . امللوثات العضوية الثابتة على النظم اإليكولوجية واتمعات احمللية األصلية يف ديباجة االتفاقية

 اإلنتاج ، وإذا تواصل أو زادأوكتني بالفلور املشبعسلفونات التم إدارة إنتاج واستخدام تذا مل إ
، فإن من احملتمل أن ترتفع املستويات يف البيئة مبا يف ذلك يف اإلنسان واحليوان، حىت يف واالستخدام

 عدد صغري منة ناجتة  آثار سلبيتوقعقد الحظت الصناعة عدم و. ن بعيدة عن اإلنتاج واالستخدامأماك
  .ته املوصالاشبأمن االستخدامات احلرجة اجلارية مثل صناعة التصوير وصناعة 
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  الزراعة، مبا يف ذلك تربية األحياء املائية والغابات  ٢-٤-٢

الزراعة الربازيلية بشكل ضار على  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات ال على  الفوريميكن أن يؤثر القضاء
ملكافحة النمل القاطع ألوراق  السلفلوراميدباستخدام للنمل طعم السام الإنتاج  على من خالل أثره

سلفونات السمح استثناءات حمددة مبواصلة استخدام توميكن أن . الشجر يف الزراعة واملشاريع احلرجية
ص التدرجيي إىل أن يوضع برنامج للتخل،  للنملالسام السلفلوراميدطعم إنتاج يف  أوكتني  بالفلوراملشبع
  .املنظم

  )التنوع البيولوجي (الكائنات احلية  ٣-٤-٢

بروتوكول يف  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات ل والسمية لأحيائياًلقد تبينت اخلواص الثابتة واملتراكمة 
 وبناء على اتفاقية لتلوث اجلوي بعيد املدى عرب احلدود املتعلق بامللوثات العضوية الثابتةhاتفاقية 
  .تقييد املواد/ على احليويات من حظرإجيايب، ويتوقع أثر وملاستكه

أن ستويات التعرض احلالية  ميكن مب أوكتني بالفلوراملشبعسلفونات ال لقد حددت األدبيات العلمية أن
 املوجودة يف ، مبا يف ذلك) لألمساكاآلكلةمثل الدب القطيب والطيور (بعض الكائنات احلية الربية ؤذي ي

الطيور والالفقريات املائية منو وتشمل اآلثار كبح .  يف املنطقة القطبية الكنديةمثالًنائية األماكن ال
 US EPA OPPT AR226-0097, OECD)واآلثار على الكبد والغدة الدرقية يف الثدييات وموت األمساك 

لوجي  والتغريات يف التنوع البيوUS EPA OPPT AR226-0101) والفقريات املياه املاحلة (2002
(Boudreau et al. 2003a, Sanderson et al. 2002)()  ،٢٠٠٧كندا.(  

 أول اخنفاض يف أوضحت قد ٢٠٠٥فقمة من عام المن أن بيانات عينات الدب القطيب وبالرغم 
 يف إضافية، ينبغي مجع بيانات عينات ٢٠٠٠املستويات منذ خفض اإلنتاج العاملي الذي بدأ يف عام 

 التأكد من أن التخفيضات هي يف الواقع بداية اجتاه هابط طويل األجل يف السنوات القادمة قبل
  ).٢٠٠٧كندا، ( أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات المستويات 

اجلوانب االقتصادية، مبا يف ذلك التكاليف والفوائد للمنتجني واملستهلكني وتوزيع   ٤-٤-٢
  التكاليف والفوائد

 اليت تعزى إىل ، اإلمداد باملياه البديلةعلىالنفقات اليت ميكن جتنبها من املقدر أن الفوائد احملتملة من 
واملواد  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الحظر إنتاج وتسويق واستخدام (التنظيمات الكندية املقترحة 

 ومن. مليون دوالر أمريكي يف السنة. ،٤٩تنتج عنها يف املتوسط فوائد صافية سنوية تبلغ ) بهاملرتبطة 
لفوائد اليت للتقدير التقرييب لاملسلم به أن هذه الفوائد غري مؤكدة؛ ومع ذلك، ميكن استخدام القيمة 

 مليون دوالر أمريكي ٥,٥٧ويقدر جمموع الفوائد للكنديني حبوايل . نتيجة للتنظيمات املقترحةتستمد 
قط من هذه الفوائد ال فيومن املسلم به أن هذه الفائدة غري مؤكدة وأن جزء ضئ). ٢٠٠٦كندا، (

  .فر بيانات من بلدان أخرى لتقييم إدارة املخاطر وال تتو. له تقدير نقديوضع
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  التصوير الضوئي
  بالفلوراملشبعسلفونات اللمواد املرتبطة ب للصناعة، سيكون للقيود على االستخدامات املتبقية لطبقاً

 عدد من منتجات التصوير باستخدام إنتاج على قدرة صناعة التصوير الضوئي علىتأثري شديد أوكتني
واالختبارات غري (العمليات احلالية، مبا يف ذلك املنتجات التشخيصية الطبية وأشعة إكس الصناعية 

وتكبد تكاليف باهظة، ليس على املنتجني ملنتجات ) قناع الطباعة(والطباعة الفوتوغرافية ) املدمرة
 على  أيضاً فحسب، بلة يف البحث والتطوير،، من خالل طلب استثمارات كبريالتصوير الضوئي

  .حالل نظمهم احلالية بنظم جديدة، مثل نظم رقمية بديلةاملستعملني، من خالل اضطرارهم إل

  مقاومات الضوء وأشباه املوصالت
 ٢٠٠٦ مليار دوالر أمريكي، مع تقديرات أولية لعام ٢٢٨ مبلغ ٢٠٠٥بلغت املبيعات العاملية يف عام 

 عامل يف الواليات ٢٢٦ ٠٠٠ ته املوصالاشبأوتستخدم صناعة . مليار دوالر أمريكي ٢٦٠أكثر من 
 يف عام ٥٠٠ ٠٠٠وكانت العمالة العاملية يف الصناعة حوايل .  عامل يف أوروبا٨٧ ٠٠٠املتحدة و
  .، ولكن زاد هذا الرقم بالتأكيد٢٠٠٣

سلفونات ال استخدام متنع عمليااليت  أن تنفيذ تدابري الرقابة ته املوصالاشبأتعترب صناعة ومع ذلك، 
نتاج اإل متنع من احملتمل أن ته املوصالاشبأيف االستخدامات احلرجة لصناعة  أوكتني  بالفلوراملشبع

وتعتقد الصناعة أن هذا اإلجراء ميكن أن يكون له أثر .  لفترة طويلةته املوصالاشبالكبري احلجم أل
  .عنيف على االقتصاد العاملي

  عدينالطالء امل
 القائمة على رذاذمت حساب تكاليف التهوية احملسنة مع االستخراج، اليت يوصي ا كبديل لكابتات ال

 يورو يف السنة لكل وحدة إنتاج حيث مدة ٣ ٤٠٠حبوايل  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات ال
وحدات يف ومع افتراض مئات قليلة من ال). ٢٠٠٤، RPA( سنة يف االحتاد األورويب ١٥االستثمار 

ويف اليابان، قدرت التكاليف . االحتاد األورويب، تبلغ التكاليف الكلية ما بني مليون أو مليوين يورو
 شركة طالء، معظمها ١٠٠٠اليت تؤثر على أكثر من   لتر١٠٠٠ دوالر أمريكي لكل ٤٠ ٠٠٠حبوايل 

ت الكندية، تبلغ وعلى أساس احلسابا). ٢٠٠٧اليابان، (من الشركات الصغرية ومتوسطة احلجم 
  .أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات المن خيفض  كيلوغرامكل دوالر أمريكي ل ٦٤تكاليف اخلفض 

  رغاوي مكافحة احلرائق
وتبلغ .  يورو للطن٦٠٠٠قدرت تكاليف إحالل وتدمري الرغاوي حبوايل لالحتاد األورويب، بالنسبة 

، تبلغ تكلفة RPA حسابات أساسوعلى ). ٢٠٠٤، RPA( طناً ١٢٢املخزونات يف االحتاد األورويب 
 جتديد الرغاوي، قد وبعد. أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات المن خيفض  كيلوغرام لك يورو ل٦اخلفض 

تكاليف اخلفض بلغ ت احلسابات الكندية أساسوعلى . كيلوغرام لل فقطتبلغ تكلفة التدمري يورو واحد
ويف اليابان، تقدر . أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات لامن خيفض  كيلوغرامكل ل دوالر أمريكي ٢٢٦

 ١٠٠٠حوايل  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات احملتوية على التكاليف ترميد رغاوي مكافحة احلرائق 
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ومن مث، من الصعب تقدير الوقت الضروري . ترميد حمدودةعلى القدرة وال ،دوالر أمريكي للطن
  ).٢٠٠٧اليابان، (للتدمري 

   الطبيةاألجهزة
قسطرة  مليون ٤٨ ولإلشعاعقسطرة غري منفذة  ٧ ٥٠٠ يف اليابان سنوياً ملا قدمته اليابان، ينتج طبقاً

، مل حالياًو. كجزء من عملية اإلنتاج أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الطلب هلا ، يذات إبرة داخلية
 حيتاج منتجو األجهزة الطبية ، املالئمةولتحديد البدائل. توجد بعد بدائل لألجهزة الطبية هذه يف اليابان

إىل القيام بدراسات عديدة طوال عدة سنوات يف جماالت مثل اجلدوى والقدرة على نزع األمالح 
 يف هذه املرحلة، من الصعب التنبؤ بوقت توافر وهلذا،. والسالمة واحلاجة إىل موافقة السلطات الناظمة

  .البدائل لالستخدام

  مقارنة التكاليف
 احلسابات التقريبية القائمة على البيانات احلالية احملدودة والتقديرات أن االختالفات يف تكاليف تدل

 كيلوغرامفقد قدرت تكلفة ال. جداًكبرية  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الملواد املرتبطة بخفض ا
 دوالر أمريكي مليون. ،٧للتصوير الضوئي و)  مليون يورو١٨,٦(دوالر أمريكي  مليون ٢٥حبوايل 

 دوالر ٤٦لتدمري رغاوي مكافحة احلرائق و)  يورو١٣٧( دوالر أمريكي ١٨٤ألشباه املوصالن و
بتقديرات مماثلة  القيام إمكانية البيانات إىل عدم وأدى االفتقار إىل. لطالء املعادن)  يورو٤٠(أمريكي 

األجزاء الكهربائية واإللكترونية والطعم لألقنعة الضوئية والسوائل اهليدرولية للطريان واألجهزة الطبية و
اللذين ستخدامني تكاليف اال بني االستخدامات تتراوحهذه تكاليف  بأنوميكن احلكم . السام للنمل

  .نسبياً يتكلف خفضهما تكاليف منخفضة  اللذينستخدامنياللف خفضهما مبالغ كبرية واكيت

  التحرك حنو التنمية املستدامة  ٥-٤-٢

واحتمال انتقاهلا عرب  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات ل والسمية لأحيائياً الثابتة واملتراكمة  اخلواصمبا أن
لتلوث اجلوي بعيد املدى عرب ا يف بروتوكول امللوثات العضوية الثابتة واتفاقية  مبينةاحلدود ملدى طويل

ية الثابتة التفاقية جلنة استعراض امللوثات العضودراسة املخاطر اليت وافقت عليها يف واحلدود 
  .هذه املادةتقييد / على التنمية املستدامة عامليا من حظرإجيايبتوقع أثر في ،استكهومل

  آثار أخرى  ٦-٤-٢

ستخدم يف رغاوي مكافحة احلرائق، مازالت مل يعد ي أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات البالرغم من أن 
  ).٢٠٠٧أملانيا، (ورويب  يف االحتاد األطناً ١٢٢هناك خمزونات تقدر حبوايل 

  بالفلوراملشبعسلفونات الرغاوي مكافحة احلرائق القائمة على يتواصل استخدام املخزونات احلالية من 
كافحة احلرائق قائمة ملجديدة يف الواليات املتحدة، بالرغم من عدم إنتاج أو استرياد رغاوي  أوكتني
 حتالف رغاوي مكافحة احلرائق، وقد قدر. يات املتحدةإىل الوال أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات العلى 
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 منتجات رغاوي مكافحة احلرائق املائية خمزونات جمموع ٢٠٠٤، يف عام وهو جمموعة من الصناعات
 ٤,٦ حوايل منها مليون جالون من املركزات، ٩,٩وايل حباحملتوية على فلورين يف الواليات املتحدة 

 يف املائة من رغاوي مكافحة احلرائق املائية القائمة ٦ يف املائة و٣  بنسبةتركيزات هيجالون مليون 
  . مليون جالون املتبقية مواد قائمة على التلومري٥,٣الـ ، وأوكتني بالفلور املشبعسلفونات العلى 

 آثار على ات االستهالكية لهيف املنتج أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات ل لالواسع النطاقاالستخدام إن 
سلفونات ال إدراج وسوف يؤدي. يات احلضرية والتخلص منها مع إيالء االنتباه ملخزونات اإلنتاجالنفا
النفايات أو املنتجات أو األصناف احملتوية على إىل إخضاع يف املرفق ألف أو باء  أوكتني  بالفلوراملشبع
 وفعالة بطريقة سليمة "... التخلص منها وسوف يستوجب استكهومل من اتفاقية ٦ املادة ألحكاماملادة 

 بالفلور نها فيما يتصل بالسلفونات املشبع وميكن أن تكون إدارة يف النفايات والتخلص م".وسليمة بيئيا
وعالوة . أوكتني مشكلة للبلدان النامية، وينبغي النظر يف تقدمي مساعدة مالية وتقنية لدعم هذه املهمة

ساعدة مالية وتقنية إلجياد البدائل أو التحول إىل على ذلك ميكن أن حتتاج البلدان النامية إىل م
  .استخدامها

   أخرىاعتبارات  ٥-٢

  الوصول إىل املعلومات والتثقيف اجلماهريي  ١-٥-٢

، رجاء أوكتني بالفلور املشبعسلفونات الملزيد من املعلومات عن ابتكارات الصناعة فيما يتعلق ببدائل 
  :ويب التاليةالمراجعة مواقع 

SIA: http://www.sia-online.org/home.cfm  
EECA-ESIA: http://www.eeca.org/esia.htm  

SEMI: http://www.semi.org/ 
  )ته املوصالابأش(

وصول إىل املعلومات عن تنظيم الواليات املتحدة هلذه املواد الكيميائية واستجابة الصناعة من يتاح ال
وتتاح املعلومات عن هذه اإلجراءات على موقع ويب . مباشرة وكالة محاية البيئة للواليات املتحدة

   .htm.related/pubs/pfoa/opptintr/gov.epa.www://httpوكالة محاية البيئة على 

شبعة بالفلور املركبات املو أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات ال عن إضافية معلوماتتتاح للجمهور 
 .the EPA Docket Office as Administrative Record AR-226 يف بيانات غري منتظمة من قبل املرتبطة به

226-ARولكن ميكن طلب دليل الوثائق بواسطة الربيد اإللكتروين من إلكترونياًهي غري متاحة  و ،
gov.epa@ncic.oppt26وثائق يف ال و-AR ٢٠٠٧الواليات املتحدة، ( متاحة على قرص مدمج.(  

ملستقبل تتعلق بالوصول إىل املعلومات وال تتاح يف هذا الوقت معلومات حمددة عن االحتياجات يف ا
  .والتثقيف اجلماهريي



UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.5 

32 

  الرصدعلى قدرة الحالة الرقابة و  ٢-٥-٢

 معلومات الصناعة امعة كل وإتاحة يف مجيع أحناء العامل جبمع ته املوصالاشبأستقوم روابط صناعة 
  :لكسنتني لتوفري اتصاالت شفافة عن التقدم احملرز للشركات األعضاء، مبا يف ذ

مبا يف ذلك بيانات قياس  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات النتائج تقييمات معاجلة مياه نفايات   ) أ(
 أي مياه نفايات؛

وصف لألنشطة احلالية للبحث والتطوير ذات العالقة وأي استنتاجات مبا يف ذلك نتائج   ) ب(
 التعاون مع موردي املعدات واملواد الكيميائية؛

 احلرجة وغري احلرجة يف إنتاج الستخدامات املعروفة اعلىدرجيي ول الصناعة للقضاء التجداً  ) ج(
 ؛ا ومعاجلتهته املوصالاشبأ

  ).٢٠٠٧، (SIA أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات لاكتلة نتائج منوذج توازن   ) د(

  جتميع املعلومات  - ٣

  موجز معلومات دراسة املخاطر  ١-٣

ستخدم كملح يف بعض االستخدامات أو لور يهو أيون مشبع بالف أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الإن 
 ة واسع جمموعة تارخييا يفونتيجة خلصائصه النشطة على السطح، استخدم. رات أكربيتضمن يف بومل

طرد الزيت أو الشحم أو /من االستخدامات، تشمل رغاوي مكافحة احلرائق ومقاومة السطحتنوع ال
ملواد من ابواسطة التحلل من جمموعة كبرية  أوكتني ر بالفلواملشبعسلفونات التشكل وميكن أن ي. تربةال

-١انظر التعريف يف القسم ( أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات ال، يشار إليها باملواد املرتبطة باملرتبطة به
تفاوتا كبريا، من أقل املختلفة  أوكتني  بالفلورشبع السلفونات امل مشتقات وتتفاوت كميات).٢- ١

  . األطنانمن طن واحد إىل مئات

إىل البيئة خالل إنتاجها  بهواملواد املرتبطة  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات التسرب وميكن أن ي
واستخدامها صناعيا واالستخدامات االستهالكية، ومن التخلص من املواد الكيميائية أو أصناف حتتوي 

  .عليها بعد استخدامها

 غري معروفني املواد الكيميائية املرتبطة بهمن  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الإن معدل ومدى تشكيل 
عل من الصعب تقدير املسامهة الصافية لتحول واالفتقار إىل البيانات جي. لفردية بني املواد اانوقد ختتلف

 بالفلور املشبعسلفونات لل بيئية أمحال إىل أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الكل مادة من املواد املرتبطة ب
  بالفلوراملشبعسلفونات ال كون ي الشديد، من املتوقع أنقرارهتس اأساسومع ذلك، وعلى . نيأوكت

  .بهاملنتج النهائي للتحلل جلميع املواد املرتبطة  أوكتني

بني أي حتلل يف اختبارات التحليل تيومل . إىل أقصي حد ثابت أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الإن 
والوضع الوحيد املعروف . رها اختباحيث متو التحلل األحيائي يف وضع بيئي  أو التحليل الضوئي أباملاء
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هو من خالل درجة حرارة مرتفعة للترميد حتت  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات التحلل حيث ي
  .أوضاع خاضعة للرقابة

فق دال نظرا معايري املر أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الليب التراكم األحيائي، يوبالنسبة الحتمال 
لفقمة والنسر األصلع للتركيزات املرتفعة اليت وجدت يف احليوانات املفترسة مثل الدب القطيب وا

 أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات ال التركيزات العالية من وهواجلدير باملالحظة إىل أقصى حد . واملنك
 املشبعسلفونات الومت اكتشاف . ية عن مصادر األنشطة البشراليت وجدت يف احليوانات القطبية، بعيداً

واحليوانات املفترسة مثل األمساك والطيور ذات املستوى الغذائي العايل  يف احليويات أوكتني بالفلور
، وجد أن األنواع املفترسة مثل النسور، تراكم وأيضاً. اآلكلة لألمساك واملنك واحليويات القطبية

 املستوى الغذائي ذات الطيور يف أعلى من تركيزاته تنيأوك  بالفلوراملشبعسلفونات التركيزات من 
من قبل بعض املنتجني، ميكن أن  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الوحىت مع اخلفض يف إنتاج . قلاأل

  بالفلوراملشبعسلفونات ال مثل أحيائياًتستمر احلياة الربية، مثل الطيور، يف التعرض ملواد ثابتة ومتراكمة 
  .طويل األجلال وتراكمه ثباتهبسبب  أوكتني

ويتضح . معايري النقل احملتمل طويل املدى أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الليب  للبيانات املتاحة، يطبقاًو
يف أجزاء  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الهذا من خالل رصد البيانات اليت تبني مستويات مرتفعة من 

 عن مصادر ح هذا بصورة خاصة يف احليويات القطبية، بعيداًويتض. خمتلفة من نصف الكرة الشمايل
  .ددة لنصف العمر اجلوياحملعايري امل أيضاً أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات ال ليبوي. نشطة البشريةاأل

فقد بينت مسية جتاه الثدييات يف دراسات . معايري اآلثار الضارة أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الليب ي
تكررة شبه املزمنة عند تركيزات منخفضة، وكذلك معدل مسية تكاثرية مع موت األجراء اجلرعة امل

 للكائنات احلية املائية سام أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الإن . الذي حيدث عقب الوالدة بوقت قصري
  . باعتبارمها أكثر الكائنات حساسيةChironomus tentansمثل اجلمربي و 

من قبل أكرب منتج يف الواليات  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات العلى إنتاج إن القضاء الطوعي 
للمواد املرتبطة احلايل واالستخدام املتحدة، مع اإلجراءات الناظمة احلكومية، أدت إىل خفض اإلنتاج 

رتبطة واملواد امل أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات ال ومع ذلك، مازال. أوكتني بالفلور املشبعسلفونات الب
  بالفلوراملشبعسلفونات ال خلواص ونظراً. ن كثريةبلداًن ويستمر استخدامها يف بلداًتنتج يف بعض ال به

 أو تتجاوز مستويات  من، مع التركيزات الواضحة أو احملتملة يف البيئة اليت تقتربفيهاملوروثة  أوكتني
 ونظراًألمساك والثدييات؛ الطيور آكلة  مثل االعايلالغذائي ذات املستوى  التأثري على بعض احليويات

 ألن ونظراًيف احليويات، مبا يف ذلك يف املناطق النائية؛  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الالنتشار وجود 
 بالفلور املشبعسلفونات لقد تساهم يف الوجود الشامل ل أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات النويدات 
  بالفلوراملشبعسلفونات ال أن لجنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة ل، استنتج االجتماع الثاينأوكتني
ؤدى إىل آثار ضارة مهمة على الصحة النتقاله طويل املدى يف البيئة، أن يمن احملتمل، نتيجة  أوكتني

  . القيام بعمل عاملييربرالبشرية والبيئة، مما 
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  التدابري املقترحة إلدارة املخاطر  ٢-٣

دف محاية الصحة  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات ال أن يدار من االتفاقية، ينبغي ١ادة متشيا مع امل
وينبغي إيالء العناية باحتمال حتلل مجيع املواد املرتبطة . البشرية والبيئة من امللوثات العضوية الثابتة

مث تساهم يف جمموع ومن  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الإىل  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الب
  .احلمل البيئي

وأمالحه وفلوريد السلفونيل املشبع بالفلور أوكتني  أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات ض المح إخضاعإن 
ُ حكام األ ، مبا يف ذلك صنع ن تناول جوانب خمتلفة من الدورات العمرية للموادن مكِّميالتفاقية

أفضل /أفضل التقنيات املتاحة االنبعاثات، مثل واستخدام واسترياد وتصدير وكذلك حتديد تدابري
  بالفلورشبعاملسلفونات ال إخضاعإن .  أو خفض التسرب دف القضاء عليهااملمارسات البيئية

 يف  الواردةالتفاقية سيجعلها ختضع ألحكام التخزين والنفاياتحكام ا ألبهأو املواد املتصلة /و أوكتني
  .٦املادة 

 ميكن اليتوجود عدد كبري من املواد ذات الصلة و  بالفلور أوكتنيلسلفونات املشبعا لةمسأد ونظرا لتعقّ
يف اليت تدرج بشأن املواد  إمكانيات عدة توجد، لتلك السلفونات مجايلإلا البيئي احلمل يف تسهم أن

 شبعاملسلفونات نيون األ إىل باإلضافةمادة  ٩٦ األصلي السويديترشيح ال مشلوقد .  االتفاقيةمرفقات
كاتيون  دائما مع بل يف عزلة أبدا يوجدال نه أحيث  نفسه األنيون إدراجال ينبغي و. أوكتنيفلور بال

 األنيونترشيح ال  يشملأن على ١ -  الثابتةالعضويةاستعراض امللوثات وقد وافق قرار جلنة . مضاد
 أنوهذا من شأنه . حهوأمال احلامض إدراجأحد اخليارات أن يكون بالتايل ميكن و. وأمالحهاحلامض و

حىت و. األنيونتحرير ل يف البيئة تنفصلأا و ةمالح مؤينألن مجيع ابأعقول املفتراض اليقوم على ا
 بالفلور السلفونات املشبع ألنيون توازينتركيز  جدا سيكون هناك الصعبة الذوبانمالح بالنسبة لأل
 لكونونظرا . احلية للكائنات ا متاحيصبحف  للذوبانقابلية أكثر بكاتيونعلق يميكن أن   احلرأوكتني

 إىل ستنفصلمالح ألن مجيع ابأيمكن احلكم ف إىل أقصى حد ثابتا  بالفلور أوكتنيالسلفونات املشبع
لبيئي اإلمجايل للسلفونات  ااحلمل إىل تضيف جيعلهازمين طار إيف   بالفلور أوكتنيسلفونات مشبع

 .  بالفلور أوكتنياملشبع

لسلفونات ل يف شكل مشتقات ظهر ياال التقين يف املوجود  بالفلور أوكتنيبعات املشالسلفونومعظم 
  بالفلور أوكتنيالسلفونات املشبعأن  إىلنه بالنظر إ أخرىوميكن القول مرة .  بالفلور أوكتنياملشبع
 إطار يف  بالفلور أوكتنيا ستنحل إىل سلفونات مشبع مجيع املواد ذات الصلة فإن  إىل أقصى حدثابت
بعض الدعم من االعتبارات حيظى ب االستدالل يف االجتاههذا و.  البيئي اإلمجايلاحلمليف يسهم زمين 

 هذا تؤكد حمدودة جتريبية بيانات ال توجد سوى خرىاألناحية الومن . ةوالنمذجالفيزيائية الكيميائية 
 كل الذي يؤكد أن التجرييب توفري الدعماملوارد والوقت حيث من مكلفا للغاية سيكون و ،النهج

 البيئي اإلمجايل احلمل يف ينحل ليسهم  بالفلور أوكتنيالسلفونات املشبع  مشتقات منمشتق على حدة
 . هلذه السلفونات
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لسلفونات اسلفونيل  وهي فلوريد ،الترشيح السويديب املشمولة ٩٦  الـ من املوادةواحدوهناك 
-Octanesulphonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-1 املشبع بالفلور أوكتني،

heptadecafluoro (CAS-No: 307-35-7) (PFOSF) ،السلفونات  مشتقات صنع موقعا مركزيا يف حتتل
ختلفة من امل نواعاأل لتوليفالبادئة شيوعا  املواد وهي أكثر. )Lehmler, 2005( بالفلور أوكتني املشبع

واحتمال احنالل هذه املادة إىل .  املستخدمة حاليا بالفلور أوكتنيت املشبعوناالسلفباملواد ذات الصلة 
 ستسهم اأ ال يدع جماال للشك  مبا واضحاليكون الكفاية مبا فيه كبري  بالفلور أوكتنيسلفونات مشبع

  فلوريد السلفونيل املشبعفإنوهكذا .  بالفلور أوكتنيلسلفونات املشبع البيئي اإلمجايل لاحلمليف 
من خالل و.  يف البيئة بالفلور أوكتنيلسلفونات املشبع الواضحة ل هو من السالئفبالفلور أوكتني

 السلفونات املشبع  محض جنب معإىلجنبا فلوريد السلفونيل املشبع بالفلور أوكتني  إدراج/مراقبة
. مشمولة تني بالفلور أوكلسلفونات املشبعاملمكنة لكل املشتقات ستكون  وأمالحه بالفلور أوكتني

  بالفلور أوكتنيالسلفونات املشبعطالقات إمجيع  احلد من يف جدا فعاالولذلك سيكون هذا اإلدراج 
  . البيئةإىل

 فلوريد السلفونيل املشبع بالفلور أوكتنيوأمالحه و أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات ال  محضإدراجإن 
  بالفلورشبعاملسلفونات محض الترياد وتصدير من االتفاقية سيحظر صنع واستخدام واسيف املرفق ألف 

باستثناء ما يسمح به بناء على املعاهدة ( فلوريد السلفونيل املشبع بالفلور أوكتنيوأمالحه و أوكتني
وميكن أن يرتبط باستثناءات حمددة تنص على تواريخ ائية للقضاء النهائي على ) للتخلص السليم بيئيا
 مع اإلدراجوميكن أن يتوافق هذا . واستخدامه أوكتني  بالفلوراملشبع سلفوناتالما تبقي من إنتاج 

  بالفلوراملشبعسلفونات لجزء ثالث من املرفق ألف يصف بتفاصيل أكثر االستخدامات احلرجة ل
والشروط املالئمة لصنعها واستخدامها،  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الأو املواد املرتبطة ب/و أوكتني

  . حدود الوقتمبا يف ذلك

 فلوريد السلفونيل املشبع بالفلور أوكتني وأمالحه وأوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات محض ال إدراجإن 
  بالفلورشبعاملسلفونات ال  محضمن االتفاقية سيحظر صنع واستخدام واسترياد وتصديريف املرفق باء 

استثناءات حمددة / ألغراض مقبولةاماعد فلوريد السلفونيل املشبع بالفلور أوكتنيوأمالحه و أوكتني
 مع جزء ثالث من اإلدراجوميكن أن يتوافق هذا .  بدائل متاحةحالياًكما ورد أعاله اليت ال توجد هلا 

أو املواد /و أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات لاملرفق ألف يصف بتفاصيل أكثر االستخدامات احلرجة ل
 زمنية حدودوالشروط املالئمة الستخدامها، مبا يف ذلك  نيأوكت  بالفلوراملشبعسلفونات الاملرتبطة ب

  .الستعراضها وتنقيحها، حسب احلاجة

  :كما يليهي  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الاخليارات املقترحة لتدابري الرقابة على و

يف املرفق ألف، مع أو دون استثناءات  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات ال إدراجميكن   -  ١
 إجراءات كل مادة أو ليفصمن الرفق ألف  جزء ثالث جديد  ويصاحب ذلك،ةحمدد
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فلوريد السلفونيل وأمالحه و أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات ال  محضموادجمموعة من 
 أو استخدامات هذه املواد؛ أو املشبع بالفلور أوكتني

مع استثناءات ألغراض يف املرفق باء،  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات ال إدراجميكن   -  ٢
ل إجراءات  جزء ثالث من املرفق باء يفصيصاحب ذلك و،استثناءات حمددةأو  مقبولة

فلوريد وأمالحه و أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات محض المواد كل مادة أو جمموعة من 
 .أو استخدامات هذه املواد السلفونيل املشبع بالفلور أوكتني

  .ارات أدناهويرد مزيد من وصف هذه اخلي

فلوريد السلفونيل املشبع وأمالحه و أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات محض ال إدراج  :١اخليار 
  يف املرفق ألف بالفلور أوكتني

فلوريد السلفونيل املشبع بالفلور وأمالحه و أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات محض ال إدراج يتمشى
ومثل هذا . ملادة املنتجة عن عمداذه هلضوية الثابتة يف املرفق ألف مع خواص امللوثات الع أوكتني
لقضاء ينبغي ا أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات ال يرسل إشارة واضحة على أن إنتاج واستخدام اإلدراج

ذه  فيما يتعلقن اليت تنضم إىل االتفاقية بلداً آثار على الاإلدراجكون هلذا وميكن أن ت. عليهما تدرجييا
  .وء االستخدامات اجلارية اليت ال يتم تطوير بدائل هلااملادة، على ض

فلوريد السلفونيل املشبع بالفلور وأمالحه و أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات محض الللسماح باستخدام 
كما يتطلب إلنتاج مواد  .."مثالًيف تطبيقات حرجة، ميكن توفري استثناء لإلنتاج واالستخدام،  أوكتني

 احملددة لبعض ات إن االستثناء". للجزء الثالث من هذا املرفقطبقاً إالتستخدم ال كيميائية أخرى 
 وتطبيقها، صوغهامن الصعب ميكن أن يكون االستخدامات احلرجة، اليت ال توجد هلا بدائل متاحة، 

طبق على استثناءات حمددة، هي ن للحد الزمين العام خلمس سنوات، ومع متديد ممكن يونظراًومع ذلك، 
  .بني األسباب األخرىمن 

. وميكن جلميع األطراف أن متارس هذا اخليار، ويف هذه احلالة ليست هناك حاجة لتسجيل االستثناء
وتدل املعلومات . ويعين هذا أن التقييدات فيما يتعلق بالوقت تظهر يف جزء ثالث جديد من املرفق ألف

يكون من الصعب حتديد املواعيد النهائية لبعض االستخدامات، ميكن أن على أنه، بالنسبة اليت توفرت 
  .يف الوقت احلاضر

فلوريد السلفونيل املشبع وأمالحه و أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات محض ال إدراج  :٢اخليار 
 يف املرفق باء بالفلور أوكتني

ر فلوريد السلفونيل املشبع بالفلووأمالحه و أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات محض ال إدراج يتمشى
ويسمح هذا . ملادة املنتجة عن عمداذه هل مع خواص امللوثات العضوية الثابتة باءيف املرفق  أوكتني

ألغراض مقبولة نتيجة لعدم التيقن احلايل حول توافر بدائل الستخدامات /ددةاحملببعض االستثناءات 
  .حرجة عديدة يف السنوات اخلمس أو العشر القادمة
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 إعطاءيف تطبيقات حرجة، ميكن  أوكتني  بالفلوراملشبعسلفونات الرتبطة باملواد املللسماح باستخدام 
فلوريد السلفونيل املشبع  وأمالحه وأوكتني بالفلور شبعاملسلفونات محض الغرض مقبول إلنتاج 

 للجزء الثالث من طبقاً إالتستخدم ال  إلنتاج مواد كيميائية أخرى يلزمكما  .."مثالً، بالفلور أوكتني
  ".رفقهذا امل

  االستنتاجات

 هناك أنوال يبدو . احلالةموضوع سياسي يف هذه يف اية املطاف القرار بني املرفق ألف أو باء هو 
 لينص على هميكن تعديلكال املرفقني ف.  اآلخردون أحد املرفقني اختيار استنادا إليه  يتمتقينأساس 
 . تدابري الرقابةاملتعلقة ب بعض االعتبارات أدناهترد و. املناسبة املراقبة إجراءات

 لحد من املخاطرلة ستراتيجيالعناصر 

املتحدة وكندا واالحتاد األورويب،  تارخييا يف الواليات سائدة اليت كانت  التاليةالستخداماتل بالنسبة
فروشات؛ امل/املالبس؛ املنسوجات/ودرغاوي مكافحة احلرائق؛ السجاد؛ اجلل: وتستخدمبدائل توجد 

مبيدات اآلفات  ،والصناعية؛ منتجات التنظيف املرتلية ة إليهااف واملواد املضات؛ الطالءغليفالورق والت
  .احلشريةواملبيدات 

 بالنسبة لبعض االستخدامات على أساس املعلومات املقدمة إىل اللجنة، ال يبدو أن توافر البدائل مؤكد
وللسماح ذا، ميكن، . ستقبل املنظورىل بعض االستخدامات احلرجة للمإوهلذا، هناك حاجة . احملددة

أغراض مقبولة أو /استثناءات و استحداث، لإلحاللبناء على جدوى إحالل االستخدام واإلطار الزمين 
لألغراض املبينة أدناه فقط وباستثناء إنتاج محض  إلنتاج مواد كيميائية أخرى يلزم حسبمالإلنتاج 

 كوسيط إلنتاج فلوريد السلفونيل املشبع بالفلور أوكتنيووأمالحه  أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات ال
وميكن أيضا استحداث إعفاءات حمددة أو أغراض . من أجل تلك االستخداماتمواد كيميائية أخرى 

واستنادا إىل تقييم إدارة املخاطر تشمل االستخدامات . مقبولة لالستخدامات اليت قد توجد هلا بدائل
 احلجريةالطباعة عمليات ب  اخلاصةاملضادة لالنعكاس الطالءات أو اقية الضوئيةاملواد الو: ما يلي احلرجة

؛ ة يف الطرياناهليدروليكي السوائل  الفوتوغرايف؛؛ التصويرطالء األقنعة الضوئيةعملية ؛ التصويرية
:  ما يليهلا متاحةبدائل  تكون هناكخرى اليت قد ألستخدامات االاوتشمل .  معينةطبيةجهزه وأ
ورغوة مكافحة ؛  املعدينوالطالء؛  األشجارقاورألالقاطع النمل  مبكافحة نمل اخلاصةسامة للالوم طعال

السلفونات  وميكن بيان شروط استخدام املواد املتصلة ب.لكترونيةواإل ئيةالكهربااألجزاء ؛ واحلرائق
تشمل عناصر هذا اجلزء وميكن أن . يف جزء ثالث جديد باملرفق ألف أو باءأيضا   بالفلور أوكتنياملشبع

  :الثالث ما يلي

يف على استخدام املادة يف اية املطاف القضاء ب فيما يتعلق ، كل طرفيقوم أنينبغي   -
 :ما يلي مثل ، احملددةلألولويات وفقا إجراءاتباختاذ  ،احلرجةالستخدامات ا

هلا متاحة بدائل   هناكالستخدامات اليت قد تكونل ،ولويةألا على سبيل ، التدرجيياإللغاء  -
 واألجزاء، مكافحة احلرائقرغاوي ، وطالء املعدين الأي، تدرجييا األخذ ا إىلولكن حتتاج 
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القاطع النمل  ملكافحة نملسامة للالطعوم ال إلنتاج واستخدام املادة ،لكترونيةواإل ئيةالكهربا
 ؛ األشجارألوراق

املنصوص جزء من خطة التنفيذ وضع وتنفيذ خطة عمل كب يستخدم املادةكل طرف قيام   -
 استعمال  أن لضمان تنظيميةمل تطوير آليات تنظيمية وغري تشأن، ميكن ٧ يف املادة عليها
 وأساليبمنتجات ستخدام ا وتنفيذ أعاله املبينة احملددة اإلعفاءات يقتصر على املواد

 ؛املعفاةجلميع االستخدامات  ة مناسبةبديلواستراتيجيات 

  عن التقدم احملرز يف القضاء علي تقرير كل مخس سنواتبتوفري ستخدم املادةيكل طرف قيام   -
 ؛١٥ باملادة عمال األطراف مؤمتر إىل وتقدميه استخدامها

 بالتقدم حنو القضاء على املتصلةيف استعراضاته هذه التقارير   يف ينظر مؤمتر األطرافأن ميكن -
 ؛ مخس سنواتعلى فترات طوهلا املادة

 تكنولوجيات أومواد عن  معلومات جديدة حاملا تتوفر،  أيضااألطرافمؤمتر   يقومأنميكن   -
 استخدامات أنضمان لقبولة امل ألغراضا احملددة أو اإلعفاءاتاستعراض ب ،أكثر أمانابديلة 
 ا وجمديالتقنيةمن الناحية ممكنا  أمنا كثراألبدائل ال حاملا يصبح استخدام منهاالتخلص يتم املادة 
 ؛اديااقتص

 ئيةالكيميااملنتجات  بشأنتعزيز البحث والتطوير ب، يف حدود قدراا، أن تقوم األطراف ميكن -
 ة؛طراف اليت تستخدم املادألل ةمناآل ةبديلالستراتيجيات الساليب واأل وائيةوغري الكيميا

، أخذ يف االعتبار، حسب االقتضاءت أن اليت تستخدم املادة األطراف  من يطلبأنميكن   -
 املمارسات وأفضل بأفضل التقنيات املتاحة العامة املتعلقة اإلرشادات ذات الصلة من األجزاء
 . يف اجلزء اخلامس من املرفق جيم الواردةالبيئية

 البيئة وتلك يفنطاق الواسع ال التشتت االستخدامات اليت تشكل خطر التمييز بني يفكما ينبغي النظر 
  . تشكل ذلك اخلطراليت ال

  البيان اخلتامي  - ٤
النظر يف ب استكهومل من االتفاقية، توصي اللجنة مؤمتر األطراف يف اتفاقية ٨ من املادة ٩ للفقرة طبقاً
 (CAS No: 1763-23-1) أوكتني  بالفلورشبعاملسلفونات محض ال وحتديد تدابري الرقابة على إدراج

 :Octanesulphonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro (CAS-No-1وأمالحه و

  . أعالهورد كما  يف اجلدول ألف أو باء(307-35-7
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