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  جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة
  الرابعجتماعاال

  ٢٠٠٨ر أكتوب/ األول تشرين١٧ - ١٣جنيف 

 الرابعتقرير جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة عن أعمال اجتماعها 

 إضافة

  أوكتني بالفلور ةاملشبع السلفونات بشأن املخاطر إدارة إضافة إىل تقييم

، مبقتضى املقرر جلنة الثالث اجتماعها يف الثابتة العضوية امللوثات استعراض جلنة اعتمدت
 بالفلور ةاملشبع السلفونات بشأن املخاطر إدارة تقييم، ٣/٥ - استعراض امللوثات العضوية الثابتة

واعتمدت يف اجتماعها الرابع إضافةً إىل ذلك . )UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.5 الوثيقة (أوكتني
 .اإلضافة الذي مل خيضع إىل حترير رمسي نص أدناه ويرد. التقييم

 

 

 اتفاقية استكهومل
 بشأن

 امللوثات العضوية الثابتة
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أوكتني، املقدمة خالل فترة ما  بالفلور ةاملشبع ملخص للمعلومات اجلديدة عن السلفونات
  رابع للجنةبني االجتماعني الثالث وال

  UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.5 من الوثيقة ٣٠ إىل ١٣الصفحات 
  ، حيثما توفرت)املنتجات والعمليات(معلومات عن البدائل    ٣-٢

 الوقت يف تقنية جدوى ذات بدائل الواردة، لإلجابات طبقاً هلا، تتوفر ال استخدامات  -ألف 
  احلاضر

  .مل ترد أية معلومات إضافية
امات اليت قد تتاح هلا مواد أو تكنولوجيات بديلة ولكن حتتاج لالستخدام االستخد  -باء 

  بالتدريج
  واإللكترونية الكهربائية األجزاء  ٨-٣-٢
 عملية تنميش  بالفلور أوكتني يفةستخدم السلفونات املشبع ت للمعلومات الواردة من اليابان،وفقاً

 متوسطة يف أجهزة الالسلكي املزدوجة  يستعمل كمرشح مترير نطاقي بذبذبةخزيف كهرضغطيمرشح 
م، والتلفزيون، وأجهزة فتح أبواب السيارات بدون أ - فاإلاليت تعتمدها الشرطة، ويف إذاعات 

 من ويبلغ حجم الكمية املستخدمة سنوياً. مفاتيح وعن بعد، ويف غري ذلك من االستخدامات
قدر أن تكون احتماالت طرح هذه املادة يف  وي. كيلوغراما٢٠ًحنو  بالفلور أوكتني ةالسلفونات املشبع
  . على حبث بدائل هلذه املادةوتعمل الدوائر الصناعية حالياً. البيئة ضعيفة

دات العالية هي من طرائق التجهيز اليت تنتج ترانزستورات وتنميش أشباه املوصالت املركَّبة ذات الترد
ستخدم يف االتللمعلومات الواردة من ووفقاً. لف نظم الرادارصاالت الساتلية ويف خمتشبه موصلة ت 

  بالفلور أوكتنيةالسلفونات املشبع استخدام خافض التوتر السطحي الذي حيتوى على فإنّاليابان، 
 تطوير العمل يف الوقت الراهن علىوجيري . نميش لصنع أمناط بالغة الدقة بواسطة التضروري حالياً

٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاينيفمنها نتظر االنتهاء تكنولوجيا بديلة ي.  
 بالفلور أوكتني يف إنتاج الطعم السام للنمل ةاستخدام أحد مشتقات السلفونات املشبع  ٩-٣-٢

  ملكافحة النمل القاطع ألوراق الشجر
  فنيميثروبرين وبايريربوكسين- إس للمعلومات الواردة من الربازيل، فإنّ مبيدا النملوفقاً

)S-methoprene and pyriproxifen(مسجلني بالنسبة للنمل الفريد وليس للنمل القاطع ألوراق الشجر  .
وحبسب املعلومات اإلضافية الواردة من الربازيل، أُجريت قبل التسجيل تقييمات للسمية وللمخاطر 

  .السلفوراميدوللطعم القائم على لسلفوراميد البيئية ل
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  األجهزة الطبية  ١٠-٣-٢
 فيما يتعلق  بالفلور أوكتنية السلفونات املشبعتواردة من اليابان، استخدم للمعلومات الوفقاً

  عبارة عن مرشح ألوان أجهزةالـمنتجوكان . مبرشحات ألوان األجهزة املتقارنة بواسطة الشحنات
يف متقارنة بواسطة الشحنات يستخدم كقطعة غيار إلصالح املناظري الباطنية التلفزيونية اليت مت إنتاجها 

هو   بالفلور أوكتنيةالسلفونات املشبع خالية من مادة أجهزة متقارنة بواسطة الشحناتوصنع . السابق
أمر ممكن من الناحية التقنية، لكن هذه األجهزة ستكون غري مالئمة إلصالح تلك املناظري ذات 

ية من هذه املادة يف وتوخي األجهزة اخلال.  بالفلور أوكتنيةاألجهزة احملتوية على السلفونات املشبع
 يف وال يوجد حالياً. مجيع املناظري الباطنية التلفزيونية سوف يقتضي استبدال كافة نظم املناظري الباطنية

 ذات مرشحات األلوان احملتوية على السلفونات ألجهزة املتقارنة بواسطة الشحناتاليابان أي إنتاج ل
  .جهزة متوفّر كقطع غيار بالفلور أوكتني، لكن هذا النوع من األةاملشبع

 داخل مقاطع اإليالج يف املناظري الباطنية التلفزيونية، ومن مث األجهزة املتقارنة بواسطة الشحناتوتوجد 
 بالفلور أوكتني وخماطر تلوث البيئة ا ضئيلة إذا ما ةفإنّ احتماالت تسرب مادة السلفونات املشبع
 للبيانات املقدمة، حيتوي جهاز واحد من األجهزة ووفقاً. استعيدت هذه املادة وحرقت بشكل مناسب

  . بالفلور أوكتنية نانوغرام من مادة السلفونات املشبع١٥٠ على املتقارنة بواسطة الشحنات
   املواد الكيميائيةبواسطةإنتاج النفط   ١١-٣-٢
يف إنتاج النفط  أوكتني بالفلور ةاملشبع السلفوناتستخدم  للمعلومات الواردة من الصني، توفقاً

بواسطة املواد الكيميائية يف حقول النفط القدمية حيث تستخدم خمفِّضات التوتر السطحي يف استعادة 
وتستخدم كمية من خمفضات التوتر . الزيوت احملبوسة يف الثغرات الصغرية بني األجزاء الصخرية
قوف على احلالة احلقيقية، مبا يف ذلك والو. السطحي الفلورية للحد بفعالية من التوترات بني السطحية

  .الكمية املستخدمة يف هذا القطاع، سوف يتطلب املزيد من التحري
  االستخدامات اليت توجد هلا بدائل يف البلدان املتقدمة  -جيم 
 ال يزال يستخدم يف عدد  بالفلور أوكتنيةالسلفونات املشبع للمعلومات املتاحة، أفادت الصني بأنّ وفقاً

مةمن اا بدائل يف البلدان املتقدوتشمل هذه التطبيقات املنسوجات، ومبيدات . االت اليت تتوافر بشأ
احلشرات، ورغاوى مكافحة احلرائق، ومواد التنظيف، واملطاط والبالستيك، واجللد، والعقاقري 

 من جمموع اإلنتاج  طن تقريبا١٠٠ًويتم على املستوى الوطين استخدام . املخدرة، والورق والتغليف
  .أوكتني بالفلورو ةاملشبع السلفونيل فلوريدالوطين من مادة 

  مبيدات اآلفات بالفلور أوكتني يف إنتاج ةاستخدام أحد مشتقات السلفونات املشبع  ١٢-٣-٢
 على أحد مشتقات ةالقائم السلفوراميدستخدم ومات اإلضافية الواردة من الصني، ت للمعلوفقاً

ومثة . يف مكافحة الصراصري والنمل األبيض ومنل احلرائق يف الصني أوكتني بالفلور ةبعاملش السلفونات
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. ملكافحة اآلفات أوكتني بالفلور ةاملشبع السلفونات أطنان من ٣ثالث مؤسسات صينية تستعمل حنو 
  .أما تكلفة البدائل وجناعتها فهما يتطلّبان املزيد من التحقيق

  ربية األحياء املائية واحلراجةالزراعة، مبا يف ذلك ت  ٢-٤-٢
ميثّل أكثر  السلفوراميد للمعلومات اإلضافية الواردة من الربازيل، فإن الطعم الذي حيتوي على مادة وفقاً
  . يف املائة من الطعم بأنواعه املستخدم يف هذا البلد٩٥من 
 واملستهلكني جنياملنت على العائدة والفوائد التكاليف ذلك يف مبا االقتصادية، اجلوانب  ٤-٤-٢

  والفوائد التكاليف وتوزيع
إلنتاج  أوكتني بالفلور ةاملشبع السلفونات إنّ صناعة أشباه املوصالت يف الصني تستخدم أساساً

مقاومات الضوء، وطالءات مضادات االنعكاسية، ومادة إزالة األصماغ، ولتطوير مواد أخرى بكمية 
كان احلجم اإلمجايل ملبيعات هذه الصناعة يف عام و.  كيلوغراما٤٠ و٣٠ إىل ما بني تصل سنوياً
  . بليون يووان١٠٠ يف حدود مبلغ ٢٠٠٧

  األجزاء الكهربائية واإللكترونية
 مليون ١٠٠ ة حنوكهرضغطي للمعلومات الواردة من اليابان، يبلغ الطلب على املرشحات اخلزفية الوفقاً

 أن حيدث أثراً أوكتني بالفلور ةاملشبع السلفوناتومن شأن حظر استعمال مادة . قطعة يف الشهر
 على عرض تلك املرشحات رغم أنّ الكميات املستعملة من تلك املادة  كبرياً واجتماعياًاقتصادياً
  .ضئيلة

  الطالء املعدين
 من مثبطات الضباب الكرومية اليت حتتوي على  طنا٢٥ً، تستخدم صناعة الطالء بالكروم حنو سنوياً
ومن شأن .  بليون يووان٣٠، وذلك بقيمة مالية قدرها أوكتني بالفلور ةبعاملش السلفوناتمادة 

  . عامل صيين١٠٠ ٠٠٠التخلص التدرجيي من املثبطات احملتوية على الفلور أن يضر بصحة 
  رغاوى مكافحة احلرائق

 طن ١٠٠ منشأة يف الصني تنتج الرغاوى املائية املكونة لألغشية، وتستهلك أزيد من ٥٠مثة أكثر من 
وقد بدأ األخذ ذه الرغاوى كتكنولوجيا بديلة .  يف السنةأوكتني بالفلور ةاملشبع السلفوناتمن مادة 

  .للهالونات اليت هي من املواد املستنفدة لألوزون
  األجهزة الطبية

طنية  يف املائة من املناظري البا٧٠ للمذكرات اإلعالمية اإلضافية اليت قدمتها اليابان، فإن حنو ووفقاً
 حمتوية الشحنات بواسطة املتقارنة األجهزة ألوانالتلفزيونية املوجودة يف العامل تنطوي على مرشحات 

ومن شأن األخذ بنظم املناظري الباطنية التلفزيونية اخلالية . أوكتني بالفلور ةاملشبع السلفوناتعلى مادة 
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ت الطبية عرب العامل تكاليف باهظة وأن من هذه املادة، بدل تغيري مرشحات األلوان، أن يكبد املؤسسا
  . اجتماعياًيفرز أثراً

  عم القضاء على النملطُ
 للمعلومات اإلضافية الواردة من الربازيل، تشري التقديرات إىل أنّ ما ينجم عن عدم استخدام وفقاً

تكاليف وتقدر .  يف املائة من األشجار يف اهلكتار الواحد١٤,٥مبيدات النمل هو عبارة عن تلف 
  . بليون دوالر أمريكي من األخشاب٦,٧ مبا قيمته الشجر ألوراق القاطعهجمات النمل 

 ماليني هكتار، فإنّ تكلفة اخلسائر يف ٦ومبا أنّ املساحة املزروعة بقصب السكر يف الربازيل تبلغ حنو 
رة مها من املنتجات وفول الصويا والذُّ.  بليون دوالر أمريكي يف السنة١,٨٢هذا القطاع تقدر مببلغ 

وإذا قلّص النمل من علف املراعي، فإنه من . الزراعية األخرى اليت يرجح أن تشهد خسائر باهظة
  . أن يقلّ عدد رؤوس املواشي للهكتار الواحد من حيث القدرة على توفري املرعىاملرجح أيضاً

  التدابري املقترحة إلدارة املخاطر  ٢-٣
ة الواردة من الصني، فإنّ عدة البلدان النامية، ومنها الصني، تفتقر إىل الكفاءة  للمعلومات اإلضافيوفقاً

 بالفلور ةاملشبع السلفوناتواملعايري ذات الصلة اخلاصة بالتفتيش ونظم اإلنفاذ يف جمال إدارة خماطر 
  .أوكتني

بالكامل، ومل تعر معظم وخماطره احملتملة مل يتم التسليم ا  أوكتني بالفلور ةاملشبع السلفوناتفمضار 
  . ملسألة استبدال هذه املادة والتخلص منها تدرجيياًالدوائر الصناعية اهتماماً

، اليت تستخدمها الصناعات أوكتني بالفلور ةاملشبع السلفوناتوأغلب املنتجات الثانوية من مادة 
األساس من البلدان ، يتم توريدها ب)ملعاجلة النسيج أو إلنتاج منتجات أشباه املوصالت(الصينية 
 ومبا أنه ال توجد عنونة واضحة ملا حتتويه املنتجات من هذه املادة، فإنّ الصني ال تستطيع حالياً. املتقدمة

وسوف حتثّ الصني املصدرين على توفري املعلومات ذات الصلة . أن تأخذ بإدارة مناسبة للمخاطر
  .املطلوبة مبوجب االتفاقية
يف البلدان النامية إىل املنتجات  أوكتني بالفلور ةاملشبع السلفوناتالت تطبيق وبصورة عامة، تفتقر جما

 النعدام املعلومات املفصلة ونظراً.  والسليمة بيئياًوالتكنولوجيات البديلة ادية تكنولوجيا واقتصادياً
ت ال تضر بالبيئة عن التكنولوجيات البديلة، فإنه من غري املمكن حتديد ما إذا كانت هذه التكنولوجيا

ولذلك، يتعين تشجيع األطراف . وما إذا كانت جمدية للبلدان النامية من ناحييت التكنولوجيا واالقتصاد
  .يف االتفاقية على توفري املعلومات ذات الصلة وعلى النهوض باملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا

_____________  


