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ممألاجمانرب    
  ةئيبلل ةدحتملا

   

  
ةيقافت ال ةعباتلا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ضارعتسا ةنجل
  ملوهكتسا
  لوألا عامتجالا

  ٢٠٠٥ ربمفون/يناثلا نيرشت ١١ – ٧، فينج
 *تقؤملا لامعألا لودج نم )ھ (٥دن بلا

ءابو ،فلأ تاقفرملا يف اهجاردإ حرتقملا ةيئايميكلا داوملا يف رظنلا  
  عبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلس نأشب حرتقم: ةيقافتالا نم ميجو

  **عبشملا ناتكوأ ورولفتانوفلس نأشب حرتقم 
  ةنامألا ةركذم

رنير ديسلا ،ةنجللا سيئر هبلط ام وحنىلع ةنا مألا هتدعأ ًازجوم ةركذملا هذه قفرم مدقي  - ١  
 يف عبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلس جاردإل ديوسلا ةموكح هتمدق يذلا حرتقملا نأشب) ايناملأ(تدنرا 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا نم فلأ قفرملا  نم ٨   
ةقيثولا يف ةمدقملا ةلماكلا ةقرولا درتو. ةيقافتالا  UNEP/POPS/POPRC.1/INF/9.  
  ةنجللا هذختت نأ لمتحي يذلا ءارجإلا

  :يف ةنجللا بغرت دق  - ٢
ةقيثولا يفو ةركذملاهذه يف ةمدقملا تامولعملا ثحبت نأ   )أ(    

UNEP/POPS/POPRC.1/INF/9؛  

                                                           
*  UNEP/POPS/POPRC.1/1. 

  .٨ةداملا ،ملوهكتسا ةيقافتا   **
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ةداملا تابلطتمب يفي حرتقملا نأب ةعنتقمتناك اذإ ام ررقت نأ   )ب(   ملاو٨  نم لاد قفر  
  ؛ةيقافتالا

تررق اذإقافتالاور يوطتل  )ج(   ةنجللا،  نأ   ةرقفلا يف اهيلإ راشملا تابلطتملاب يفي حارتقالا   
، ) ب(ةيعرفلا  ةداملا نم ٦ةرقفلل ًاقبط رطاخم نايب عورشم دادعإل لمع ةطخ ىلع ةيلاع دنعو . ٨ 

ةقيثولا يف ةمدقملا تامولعملا اهرابتع ا يف عضت نأ يف ةنجللا بغرت دق، ليبقلا اذهنم لمع ةطخ ريوطت 
UNEP/POPS/POPRC.1/INF/11.  



UNEP/POPS/POPRC.1/9 

3 

  قفرملا

نأشب ملوهكتسا ةيقافتا نم فلأ قفرملا يف  عبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلسجارد إل حرتقم
  ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا

  ةمدقملا

يف هذه هتلاحب مد ختسي ةرولفلا لماك) بلاس دراش(نوينأ يهو ، عبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلس  - ١
وأ ،تامادختسالا ضعب ب لخادجمدي  نوبرك تالسلس تاذ ةرولفلا ةعبش ملاداوملاو . ًامجح ربكأ تاريملو 

هايملل ةهراكو نوهدللةدراطيه و، عبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلسلمشت ،ةليوط  داوملا مدختست اذهلو .  
ىلعةطشنلماوعك  عبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلسب ةلصلا تاذ تامادختسا يف حطسألا  ةفلتخم  تابثلاو .  
ثدحي يتلا تامادختسالاو ،ةعفترملا ةرارحلا تاجرد تاذ تامادختسالل ةحلاص اهلعجي داوملا هذهل يهانتملا  
يف ًالثم تامادختسالا نم ةعساو ةفئاط يف لخدت يهو . ةيدعاقلا داوملا وأ ةيوقلا ضامحألا عم سمالت اهيف
، لجلا تاجتنملايف و ةجسنألا ، ونداعملا ءالطو ،ةيد عيملت داومو ،قيرحلا ةحفاكم ىواغروةيذغألا فيلغت  
ءالطلاتاقبطيفو ،تاهوبماشلا عاونأ يفو ،ةي عانصلا نانسألا مقطأ تافظنمو ،تايضرألا تافاضملاو    
نص يف ةيكيلورديهلا عئاوملا يفو،ًايئوض ةدعم حئافصب ةعابطلاو ريوصتلا ةعانص يفو ،ءالطلا تاقبط عنصل ةعا  
  . ناريطلا

قيرط نع عبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلسنوكتت نأ نكميو   - ٢ داوملا نم ةريبك ةعومجم نم للحتلا   
 ناتكوأ ورولف تانوفلس و. عبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلسب ةلص تاذ داومك اهيلإ راشي ،ةلصلا تاذ

ب ةلص تاذ ةدام٩٦نوكت و عبشملا داوملا هذه عيمجو . ةئفلا هذه نم ًاءزج عبشملا ناتكوأ ورولفتانوفلس  
اهيف دجوت نأ نكمي يتلا )perfluoroalkylated( ةلكلؤملا ةعبشملا ةيرولفلا داوملا نم ةريبك ةرسأ يف دارفأ يه  
  .عبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلسل ةليدبلا داوملا ضعب
ةمزاللا تامولعملا ىلع ًايرصحفلملا اذه زكريو   - ٣ نيترقفلا اهبلطتت يتلا  نم لاد قفرملا نم ٢ و١   

ةيلاتلا ضارعتسالا ريراقت نمةجرختسملاتامولعملا ىلع ةيساسأ ةروصب دمتعي وهو ملوهكتسا ةيقافتا   :  
، . هحالمأو عبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلس رطاخم مييقت • يداصتقالا ناديملا يف نواعتلا ةمظنم

(OECD) ٢٠٠٢ 

ةكلمملا . بلاثملاوايازملا ليلحتو رطا خم مييقت ةيجيتارتسا: عبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلس •
 ،  .٢٠٠٤ةدحتملا

، . (PFOS)عبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلس : ةيئيبلا رطاخملا مييقت ريرقت •  .٢٠٠٤ةدحتملا ةكلمملا

تاضارعتسالا هذه موقتو  - ٤ نم٣ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ةيفاضإلا تامولعمل ل ردصمك  نم لاد قفرملا    
ةيئايميكلاةداملا هذهنأشب ملوهكتسا ةيقافتا  تباث يوضع ثولمك ةحشرملا   .  
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  ةيئايميكلا ةداملا ةيوه ديدحت  - ١

  ليجستلا ماقرأو ءامسألا  ١-١
ةرئاد يف يئايميكلا مسالا 

  :ةيئايميكلا تاصلختسملا
Perfluorooctane Sulfonate (PFOS);  
Octanesulfonate, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro- 

 ;Octanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1  :تافدارملا
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulfonic acid;  
1-Octanesulfonic acid, heptadecafluoro-;  
1-Perfluorooctanesulfonic acid;  
Heptadecafluoro-1-octanesulfonic acid;  
Perfluoro-n-octanesulfonic acid; 
Perfluoroctanesulfonic acid; 
Perfluoroctylsulfonic acid 

 Annex 1 of the proposal contains a list of 96 substances (chemical  ةيراجتلا ءامسألا
names and CAS numbers) which could degrade to perfluorooctane 
sulfonate in the environment. 

ةرئاد يف ليجستلا مقر 
  :ةيئايميكلا تاصلختسملا

29457-72-5 (Lithium salt of perfluorooctane sulfonate) 

  بيكرتلا  ٢-١

  )مويساتوبلا حلمك رهظي(   
  )/http://chemfinder.cambridgesoft.com: ةيبيكرتلا ةغيصلا ردصم(
  C6H6Cl6  :ةيئيزجلا ةغيصلا
  564.7  :يئيزجلا نزولا

  تابثلا  - ٢
ةهملح نع ةسارد تيرجأ دقو . ةياغلل ةتباث ةدام ةعبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلسةدامو   - ٥
)hydrolysis( ةضومحلا ميقو ة رارحلا تاجرد نمةعومجم ىلع هايملا يف ة عبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلس
ديدحت مت دقو ،ظوحلمللحتثدحي ملو ةيولقلا و رمع فصن   ىلع ديزت ا بشملا ناتكوأ ورولف تانوفلس   أب ةع

ةنس٤١ ال فورظو ةيئاوه فورظ يف اهمييقت مت دق ة عبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلسل يئايحألا للحتلاو.  
  .رهاظ للحت ثدحي ملو. ةيئاوه
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  يئايحألا مكارتلا  - ٣
ريثكلا نع فورعم وه امك ،ةينهدلا ةجسنألا يف ة عبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلس ةدام مكارتت ال  - ٦
ىلإكلذ عجرمو. ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم نأ   ةهراكو هايملل ةهراك ة عبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلس 
دلايف تانيتوربلاب دحتت ةعبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلسنإف كلذ نم ًالدبو . نوهدلل الو . دبكلا يفو م 
لوناتكوألا قيرفتئفاكم سايق نكمي   .ةعبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلسةلاح يف  (LogKow)ءاملا / 
 Lepomis)موشيخلا ءاقرز ) sunfish(شيفنص كامسألا يف يكرحلا يئايحألا زيكرتلا لماع ديدحت مت   - ٧

macrochirus) غلبي هنأب لكك ةكمسلل حزق سوق توارت كامسأ ىلع تيرجأ ىرخأ ةسارد يفو . ٢،٧٩٦ 
(Oncorhynchus mykiss)يكرتلا لماوع نأ ريدقت مت غلبياهرادقمنأب  امزالبلا يفو دبكلا يف يئايحألا ز،    

يلاوتلا ىلع٣،١٠٠ و٢،٩٠٠  .  
ةديدش تايوتسم دوجو نيبت ةفلتخم نكامأ يف ايلعلا تاسرتفملا نم ةصلختسملا تانايبلا دصربو   - ٨
يئايحأ رثاكت صئاصخو ريبك يئايحأ مكارت دوجو نيبت امك ةعبشملا ناتكوأ ورولف تانوف لس نم عافترالا
دابكأ يف ةدوجوملا ةعبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلس تازيكرت زواجتتو. ةعبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلسل  

رثاكتلا لماع حوارتي و. ىرخألا ةفورعملا ةيدرفلا ةيوضعلا تانيجولاهلا عيمج تازيكرتةيلامشلا ةيبطقلا ةببدلا 
نم كامسألاو رويطلاو تاييدثلا نم ةريبك ةعوم   ىلإ ٢٢يئايحألا نييوذغت نييوتسم نيب١٦٠   .  

ىدملا ليوط يئيبلا لاقتنالا ىلعةردقلا  - ٤    
قم راخب طغض تاذ ةعبشملا ناتكوأورولف تانوفلسب ةصاخلا مويساتوبلا حالمأو  - ٩ غلبي سي  

لاكسب٤- ١٠×٣,٣١ ءاملا قيرفتئفاكم ضاـفخناو اذه راخبلا طـغض لةجيتنو.    >)ضفخنملا ءاملا /ءاوهلا/ 

2 × 10-6) اذ دح يف ةعبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلس نإف هل عقوتي الا،  هنإف كلذلو . ريبك ردقب رياطتت نأ ا 
هصئاصخ ببسب كلذو ،تائيزجلاب ةدئاس ةروصب دحتم وهو يوجلا فالغلا يف لقتني نأ ضرتفملا نم 

عبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلسل يوجلا فالغلا يف رمعلا فصنو . ةيزاغلا ةلاحلا نم ًالدب ًايحطس ةطشنلا
. تيرجأ يتلا تارابتخالا عيمج يف للحتلل ةديدشلا ةمواقملا ىلإ ًادانتسا كلذو نيموي ىلع ديزت نأ اهل عقوتي

ىلع ديزت ا عبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلسل يئوضلا للحتلا رمع فصن ريدقت مت دقو  تاونس٣،٧أب ة  .  
يلامشلا بطقلا يف ةيحلا تانئاكلا نم ةعساو ةفئاط يف ةعبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلس دوجو نإ   - ١٠

لاقتنا تايلمعب رورملا ىلع ةعبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلس ةردق حضو ي ،ةيعانطصالا رداصملا نع ًاديعب
  .ىدملا ةليوط

  ةراضلا تاريثأتلا  - ٥
ةنمزم هبش ،ةداح ضرعت تارتفل اهضيرعت دعب كلذو ، ةدرقلاونارئفلا  يف ةيمسلا نعتانايب رفاو تت  - ١١

ببستو ،توملا ) مويساتوبلا حالمأ(عبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلس نم ةيلاعلا تاعرجلا ببستو . ةنمزمو
ظحول امك نزولل نادقفو ةيوعم تاحرقت)مارغيلملا نم لقأ ردق(لقألا تاعرجلا  توم نع غلبأ دق. ،   
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ناتكوأ ورولف تانوفلس رثؤي دقو . لايجألا ةددعتم ةسارد يفكلذو ةيمسلا ببسب ديلاوملاو تاهمألا 
  .نارئفلا راغص ىدل تائرلا جوضن ىلع ةعبشملا

تيمملا زيكرتلا فصن لقأ ردقو. كامسألا يف ةلدتعم ةيمس ةعبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلس ترهظأ  - ١٢  
ةعاس٩٦(ظحالملا  غم٤،٧دن ع)   يتلا (Pimephales promelas)نيمسلا سأرلا تاذ ونيملا كامسأ يف رتل /   

 ٩٦(تيمم زيكرت فصن لقأ ظحولو . عبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلسنم ةقتشملا م ويثيللا حالمأل تضرعت
دنع (Mysidopsis bahia)تاقبطملا ةبيتر نم نايبرألا يف ةيئاملا تايراقفالل ةبسنلاب ) ةعاس . رتل/غ م٣،٦ 

يتلا Pseudokirchneriella subcapitataءارضخلا بلاحطلا يه ةداملا هذهل ةيساسح بلاحطلا رثكأ نأ ودبيو   
اهيدلتيمملا زيكرتلا رمع فصن غلبي ةعاس٩٦ (  غم٤٨،٢) ةيولق ةفاثك/    .رتل/ 

  قلقلا يعاودنايب   - ٦
ةيلاتلا قلقلا هجوأ نايب ىلعديوسلاةموكح حرتقم لمتشي   - ١٣  :  

ةدام نإف ةرفاوتملا تانايبلل ًاقبطو" . ةئيبلا يف ةياغلل ةتباث ةدام يه ةعبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلس 
جئاتن ىلإ ًادانتساو ،يوجلا فالغلا يف ليوطلا اهرمع فصنو ةيئايميكلاو ةيداملا اهصئاصخل ًارظنو  
ورولف تانوفلس نأ ضارت فا نكمي ،يلامشلا بطقلا لثم ،ةديعبلا نكامألا نم ةذوخأملا ةيئيبلا تانيعلا

تافاسمل لقتنت نأ نكمي ةعبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلسب ) ةلصلا تاذ داوملاو(ةعبشملا ناتكوأ 
ةياغلل ةراض تاريثأتب ةعبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلس طلتختو . اهرداصم نع ًاديعب وجلا يف ةليوط
  .ةيئاملا تانئاكلاو تاييدثلا ىلع

ةجتنملا تاهجلا بناج نم ةعبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلس جاتنإ نم يعوطلا يجيردتلا صلختلانإ   
ةلصلا تاذ داوملا مادختسا يف ريبك ضيفخت ىلإ ىدأ دق ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ةيسيئرلا 

. ةعبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلسب ت لازت ال ا  نأو ،نادلبلا ضعب ىدل جتنأ ضارتفا نكمي كلذ عمو  
نادلبلا نم ديدعلا ىدل مدختست لازت ال اىلع نئارق كانه ةلصلا تاذ داوملا نأ ثيحو .  أ

 ، اهرداصم نع ةديعب نكامأ ىلإ يوجلا فالغلا يف لقتنت نأ نكمي ةعبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلسب
أدب دقو . اهنع مجانلا ثولتلا ليلقتل يفكت ال تاعامج وأ ىدارف نادلبلا اهذختت يتلا ريبادتلا نإف
ت ذاختا ةيرورض اي ةيميلقإ ريباد  لوكوتورب يف ةعبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلس ةيمست متو ،أ ىر  
صئاصخلل ًارظنو . ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ةيقافتال عباتلا ىدملا ليوط دودحلل رباعلا يوجلا ثولتلا
زاجي هنإف نيلمتحمل ا اهمادختساو اهجاتنإ رارمتساب ةطبترملا رطاخملاو ةراضلا ةتباثلا ةيوضعلا ةثولملا
  ".ةعبشملا ناتكوأ ورولف تانوفلس نع مجانلا ثولتلا ىلع ءاضقلل ةيملاع ريبادت ذاختاب

_________  


