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موجز تنفيذي
 - 1قدم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه اقرتاحا يف حزيران/يونيه  2015إبدراج محض
البنتاديكافلوروكتانويك (الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية ،335-67-1 :محض البريفلوروكتانويك)
وأمالحه واملركبات املرتبطة به( )1يف املرفقات ألف و/أو ء و/أو جيم التفاقية استكهومل (.)UNEP/POPS/POPRC.11/5
ويف االجتماع الثاين عشر للجنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة الذي عقد يف أيلول/سبتمرب  2016خلصت
اللجنة إىل أن محض البنتاديكافلوروكتانويك هو مادة مقاومة للتحلل وترتاكم بيولوجيا وسامة للحيواانت مبا فيها
اإلنسان .وينتشر احلمض وعدد من املركبات املرتبطة على نطاق واسع يف مكوانت البيئة ويف الكائنات احلية
والبشر .و لتايل فإن من املرجح أن يؤدي محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به اليت تتحلل
إىل محض البنتاديكافلوروكتانويك ،نتيجة انتقاهلا البيئي البعيد املدى ،إىل آاثر صحية كبرية ضارة بصحة اإلنسان
و/أو البيئة ،مما يتطلب اختاذ إجراء عاملي بشأهنا (.)UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.2
وُيدد نطاق املواد الكيميائية املشمولة لتعريف يف الفقرة  21من تقييم إدارة املخاطر
-2
ُ
( ،)UNEP/POPS/POPRC.13/7/Add.2وتتضمن الوثيقة  UNEP/POPS/POPRC.13/INF/6/Add.1قائمة شاملة
للمواد.
 - 3ويستخدم احلمض وأمالحه واملركبات املرتبطة به يف طائفة واسعة من التطبيقات واملنتجات االستهالكية
يف العديد من القطاعات (للتفاصيل انظر  .)UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.2كذلك يستخدم احلمض
وأمالحه ،أو كان يستخدم ،يف األساس ،كمواد معاعة مساعدة يف إنتاج اإلالستومرات الفلورية والبوليمرات
الفلورية ،ويؤدي اإليثيلني الر عي الفلور املتبلمر ( )PTFEدور بوليمر فلوري هام يستخدم يف إنتاج أدوات الطبخ
غري القابلة لاللتصاق على سبيل املثال .وتستخدم املركبات املرتبطة حلمض ،مبا يف ذلك البوليمرات الفلورية
اعانبية السلسلة كمواد خافضة للتوتر السطحي وعوامل ملعاعة السطوح ،على سبيل املثال يف املنسوجات والورق
والدهاانت ورغاوى مكافحة احلرائق .وتشري املعلومات املتاحة يف تقييم إدارة املخاطر إىل أن تلك هي
االستخدامات اليت تستهلك أكرب كمية من محض البنتاديكافلوروكتانويك.
 - 4وحتدث اإلطالقات من عمليات اإلنتاج واالستخدام والتخلص اعارية .وحتدث إطالقات مباشرة من
احلمض و/أو املركبات املرتبطة به إىل البيئة من عملية إنتاج املواد اخلام (مبا فيها شوائب محض البنتاديكافلوروكتانويك
يف تصنيع املركبات املرتبطة حلمض وبعض البدائل) ،وأثناء معاعة املادة الكيميائية واستخدامها والتخلص منها،
ومن املواد املعا جعة ومن املنتجات امللوثة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك .والنواقل الرئيسية النبعااثت محض
البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه هي املياه العادمة واعسيمات/اهلباء اعوي .وحتدث إطالقات غري مباشرة من
احلمض من التحلل (الضوئي) للكائنات احلية وغري احلية أو حتول السالئف .وحتدث إطالقات من املركبات
املرتبطة حلمض ،على النحو احملدد يف الفقرة  ،21إىل اهلواء واملاء والرتبة والنفاايت الصلبة ،وتتحلل هذه املركبات،
بدرجة أكرب أو أقل ،لتكون احلمض يف البيئة والكائنات احلية .وتساهم إطالقات احلمض
من التحلل بنصيب كبري يف إطالقاته إىل بعض البيئات احمللية مثل البيئات الداخلية النائية (للتفاصيل
انظر .)UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.2

عرف املركبات املرتبطة حلمض بشكل خمتلف وفقا للنطاق الكيميائي يف هنج خمتلفة .ويف هذه الوثيقة يستخدم
( ) 1تُ َّ
مصطلح ’’املركبات املرتبطة حبامض البنتاديكافلوروكتانويك‘‘ وفق التعريف الوارد يف الفرع  .1-1ويف حال اقتباس املصطلح من
مصادر أخرى للمعلومات فإن الصيغة األصلية للمصطلحات املناظرة ،مثل ’’املواد املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك‘‘ (مثال
املستخدمة يف التقرير  ،)ECHA 2015aتظل كما هي.
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 - 5وتركز أنشطة النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية على الصعيد العاملي على مجع وتبادل
املعلومات بش ت ت تتأن املواد الكيميائية البريفلورية ودعم االنتقال إىل بدائل أكثر أماان .وبُذلت جهود طوعية للتخلص
التدرجيي من احلمض واملواد املتص ت ت ت تتلة به ،ومن تلك اعهود برانمج اإلش ت ت ت تراف على محض البنتاديكافلوروكتانويك
التابع لوكالة محاية البيئة يف الوالايت املتحدة واألعمال اليت تنفذها املؤسسات الصناعية .ويف عام  2006وافقت
اعهات الرئيس ت تتية الثمانية املص ت تتنعة للبوليمرات الفلورية والفلوروتيلومرات يف الوالايت املتحدة وأورو واليا ن على
التخلص التدرجيي من إنتاجها ومن است ت ت ت تتتخدام احلمض واملواد الطويلة الست ت ت ت تتلست ت ت ت تتلة املتصت ت ت ت تتلة به حبلول هناية عام
 . 2015ويوجد برانمج مماثل لدى اعهات املص ت تتنعة يف كندا .وقد جنح مجيع املش ت تتاركني يف برانمج اإلشت ت تراف يف
إزالة املواد الكيميائية تقريبا من انبعااثت املص تتانع و توى املنتجات .ومل تش تتمل عملية التخلص التدرجيي الطوعية
املصتتنعني الذين يستتتخدمون احلمض يف البلدان اليت ال تشتتكل جزءا من اعهود الطوعية ،أي مبا يف ذلك البلدان
اليت يوجتتد تتا مص ت ت ت ت ت تتنعون و/أو مس ت ت ت ت ت تتتختتدمون كبتتار للحمض مثتتل الص ت ت ت ت ت تتني واهلنتتد وروست ت ت ت ت ت تيتتا (للتفتتاصت ت ت ت ت ت تيتتل
انظر .)UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.2
 - 6وهناك ُهنج تنظيمية إلدارة املخاطر تنفَّذ أو جيري تنفيذها يف العديد من اإلجراءات الوطنية للرقابة
التشريعية مثل النرويج واالحتاد األورويب (التقييد القائم) ويف كندا .وحتظر هذه اإلجراءات صنع احلمض وأمالحه
واملركبات املرتبطة به وطرحها يف األسواق واستخدامها ،مع بعض اإلعفاءات (احملددة أو غري احملددة زمنيا).
واستنادا إىل التقييمات التقنية واالجتماعية واالقتصادية فإن هذه النهج املتعلقة إبدارة املخاطر تعترب جمدية من
الناحيتني التقنية واالقتصادية .ويف عام  2016نشرت كندا تشريعات حتظر احلمض وأمالحه وسالئفه وكذلك
املنتجات اليت حتتوي عليها ،ما مل تكن موجودة يف أصناف مصنعة ،مع عدد دود من اإلعفاءات .وحتظر النرويج
استخدام احلمض يف املنتجات االستهالكية واملنسوجات منذ عام  2014مع بعض اإلعفاءات .ويقيد االحتاد
األورويب تصنيع احلمض وأمالحه واملركبات املرتبطة به واألشياء اليت حتتوي على هذه املواد وطرحها يف األسواق
واستخدامها (مبا يف ذلك استريادها) .وينظر هنج إدارة املخاطر الذي يطبقه االحتاد األورويب يف منح إعفاءات
الستخدامات معينة ،بيد أنه ال يشمل حتلل املواد البريفلوروألكيلية واملواد البوليفلوروألكيلية ( )PFASsالطويلة
اقرتحت يف عام  2015من اعهات املصنعة
السلسلة مكونة احلمض .ويف الوالايت املتحدة تتطلب قاعدة ُ
للحمض واملركبات الكيميائية املرتبطة به أن ختطر وكالة محاية البيئة الستخدامات اعديدة هلذه املواد الكيميائية
للسماح بتقييم االستخدامات اعديدة والقيام ،عند الضرورة ،ختاذ إجراءات متنع أو حتد من النشاط املعين.
 - 7وعند وضع هنج تنظيمية إلدارة خماطر احلمض وأمالحه واملركبات املرتبطة به يف كندا واالحتاد األورويب
والنرويج جرى تضمني معلومات تقنية واجتماعية اقتصادية يف عملية صنع القرار للسماح ببعض اإلعفاءات.
وبشكل عام فإن هذه النهج املتعلقة إبدارة املخاطر تعترب جمدية من الناحيتني التقنية واالقتصادية .وتشري املعلومات
الواردة من اعهات صاحبة املصلحة يف قطاع الصناعة أثناء تطبيق هذه العمليات التنظيمية إىل أن منح إعفاءات
مع حد زمين أو بدونه ضروري الستخدامات معينة حيث أكدت اعهات صاحبة املصلحة يف هذا اخلصوص أن
البدائل غري جمدية من الناحية االقتصادية و/أو التقنية ،وخلصت اللجان العلمية إىل نفس االستنتاج .ويعترب فرض
حظر على احلمض وأمالحه واملركبات املرتبطة به مع احتمال منح إعفاءات ددة لبعض االستخدامات جمداي
أيضا من الناحية التقنية واالقتصادية مبقتضى اتفاقية استكهومل.
 - 8وتشري املعلومات عن مدى توفر البدائل مع األخذ يف االعتبار الفعالية والكفاءة إىل أن البدائل املناسبة
قد ال تكون متاحة يف الوقت الراهن للعديد من االستخدامات ،وهي )1( :املعدات املستخدمة يف صناعة أشباه
املوصالت واهلياكل األساسية ذات الصلة؛ ( )2أحبار الطباعة الالتكسية؛ ( )3املنسوجات املصممة حلماية
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العمال من املخاطر اليت هتدد صحتهم وسالمتهم؛ ( )4األغشية املعدة لالستخدام يف املنسوجات الطبية ،والرتشيح
يف عمليات معاعة املياه وعمليات اإلنتاج ومعاعة النفاايت السائلة؛ ( )5الطالءات النانوية البالزمية؛
( )6األجهزة الطبية؛ ( )7إنتاج األجهزة الطبية املصممة لالستزراع داخل اعسم؛ ( )8الطالءات الفوتوغرافية
املستخدمة على األفالم أو األوراق أو لوحات الطباعة؛ ( )9عمليات الطباعة بصفائح ُمعدة فوتوغرافيا ألشباه
املوصالت أو يف عمليات النقش ألشباه املوصالت املركبة؛ ( )10بعض املواد الكيميائية الصيدالنية؛
( )11استخدام السلفوراميد .بيد أن هناك بدائل قيد التطوير فيما خيص معظم هذه االستخدامات .وعند تقييد
أو حظر احلمض وأمالحه واملركبات املرتبطة به مبوجب اتفاقية استكهومل ميكن النظر يف هذا األمر من خالل منح
إعفاءات ددة املدة أو السماح الستخدام ألغراض مقبولة دون حد زمين.
 - 9و ملثل ،وفق ما هو متوقع من النُّهج الكندية والنروجيية وهنج االحتاد األورويب فإن تقييد أو حظر احلمض
وأمالحه واملركبات املرتبطة به على النطاق العاملي سيكون له أثر إجيايب على صحة اإلنسان والبيئة مبا يف ذلك
الكائنات احلية ،والزراعة من خالل خفض االنبعااثت ومن مث التعرض .ومن غري املمكن حتديد احلجم الكامل
ملخاطر احلمض وأمالحه واملركبات املرتبطة به كميا .وتعتمد إدارة خماطر هذه املواد على البياانت العلمية
واإلجراءات االحرتازية لتفادي اآلاثر السلبية احلادة أو غري القابلة لإلصالح اليت من احملتمل أن تنجم عن االنبعااثت
املستمرة غري املقيدة .ومن املتوقع أن تشكل البدائل املتاحة خماطر صحية أقل مقارنة الستخدام غري املقيد
للحمض وأمالحه واملركبات املرتبطة به.
 - 10ويعترب هنج االحتاد األورويب والنهجان النروجيي والكندي إلدارة املخاطر ذات أتثريات معتدلة من حيث
التكلفة نظرا ألن السوق يعمل لفعل على استبدال احلمض وأمالحه واملركبات املرتبطة به ،وألن ُهنج إدارة املخاطر
توفر إعفاءات الستخدامات مع حدود زمنية أو بدوهنا .وميكن توقع نفس الشيء من النهج التنظيمية والطوعية
اليت طُبقت يف الوالايت املتحدة وأسرتاليا .وقد جرى لفعل يف العديد من البلدان تنفيذ بدائل للحمض وأمالحه
واملركبات املرتبطة به ذات كلفة تنافسية وال تظهر خصائص امللواثت العضوية الثابتة .وهذا يدل على اعدوى
االقتصادية والتقنية اعزئية للبدائل .إن استبدال هذه املركبات ببدائل مناسبة يؤدي إىل حتقيق وفورات يف التكاليف
الصحية والبيئية انجتة عن اخنفاض مستوى التعرض .وعالوة على ذلك فإن فرض تقييد أو حظر مينع حدوث
املزيد من التلوث للمياه السطحية واملياه اعوفية والرتبة ،ومن مث خفض تكاليف حتديد املواقع امللوثة ومعاعتها.
 - 11ويتكون احلمض عن غري قصد عند احلرق غري الكامل للبوليمرات الفلورية.
 - 12وتوصي اللجنة ،وفقا للفقرة  9من املادة  8من االتفاقية ،أبن ينظر مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل
يف إدراج احلمض وأمالحه واملركبات املرتبطة به وأن ُيدد تدابري الرقابة ذات الصلة.
 - 13واستنادا إىل تقييم االستخدامات وكفاءة وفعالية تدابري الرقابة احملتملة ،توصي اللجنة أبن ينظر مؤمتر
األطراف يف إدراج محض البنتاديكافلوروكتانويك (الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية،335-67-1 :
محض البريفلوروكتانويك) وأمالحه واملركبات املرتبطة به يف املرفق ألف أو ء لالتفاقية ،مع إعفاءات ددة يف
احلاالت التالية:
(أ)

ملدة مخس سنوات اعتبارا من دخول التعديل حيز النفاذ ،وفقا للمادة :4
’‘ 1
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أ -اهلياكل األساسية املتصلة ملعدات أو مصانع اإلنتاج اليت تتضمن
البوليمرات الفلورية و/أو اإلالستومرات الفلورية احملتوية على بقااي محض
البنتاديكافلوروكتانويك؛
ب -اهلياكل األساسية املتعلقة ملعدات العتيقة أو مصانع اإلنتاج العتيقة
وصيانتها؛
ج -عمليات الطباعة أو النقش بصفائح ُمعدة فوتوغرافيا؛

’‘ 2

الطالءات الفوتوغرافية املستخدمة على األفالم؛

’‘ 3

املنسوجات الطاردة للماء أو الزيت املخصصة للحماية من السوائل اخلطرة اليت
تُستخدم حلماية العمال من املخاطر اليت هتدد صحتهم أو سالمتهم؛

(ب) ملدة عشر سنوات اعتبارا من اتريخ بدء نفاذ التعديل ،لصناعة أشباه املوصالت أو األجهزة
اإللكرتونية ذات الصلة :جتديد القطع اليت تتضمن البوليمرات الفلورية أو اإلالستومرات الفلورية احملتوية على بقااي
محض البنتاديكافلوروكتانويك ،ألغراض املعدات العتيقة أو قطع التجديد العتيقة؛
(ج) استخدام يوديد البريفلوروكتان إلنتاج بروميد البريفلوروكتان بغرض إنتاج املستحضرات
الصيدالنية ،مع استعراض مدى استمرار احلاجة إىل اإلعفاءات .وعلى أية حال ينبغي أن تنتهي مدة اإلعفاءات
احملددة يف موعد ال يتجاوز عام .2036
 - 14وتدعو اللجنة األطراف واعهات املراقبة ،مبا يف ذلك الصناعات املعنية ،إىل تقدمي معلومات من شأهنا
أن تساعد اللجنة على التعيني احملتمل لإلعفاءات احملددة إلنتاج واستخدام محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه
واملركبات املرتبطة به ،السيما يف التطبيقات التالية:
األغشية املخصصة لالستخدام يف املنسوجات الطبية وتنقية املياه وعمليات اإلنتاج ومعاعة
(أ)
النفاايت السائلة :معلومات عن نطاق التطبيقات والكميات املستخدمة وتوافر البدائل واعوانب االجتماعية-
االقتصادية؛
(ب) املواد الوسيطة املعزولة املنقولة للسماح إبعادة معاعتها يف موقع آخر خبالف موقع اإلنتاج:
معلومات عن الكميات املستخدمة ومدى النقل وخماطره واالستخدام؛
(ج) األجهزة الطبية :معلومات عن التطبيقات/االستخدامات احملددة واملواعيد الزمنية املتوقعة
لإلعفاءات احملتملة ذات الصلة؛
(د)
واالستخدام؛

األجهزة الطبية القابلة للزرع :معلومات عن الكميات املستخدمة ومدى النقل وخماطره

(ه)

قطاع التصوير الفوتوغرايف :معلومات عن الورق والطباعة ومعلومات مفيدة للبلدان النامية؛

(و)

صناعة السيارات :معلومات عن قطع الغيار؛

(ز) رغاوى مكافحة احلرائق :معلومات عن الرتكيب الكيميائي للخالئط والكميات اجملهزة مسبقا
من خالئط رغاوى مكافحة احلرائق.
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 - 15لنسبة للتطبيقات املذكورة أعاله ،يُرحب بتقدمي املعلومات عن اعوانب االجتماعية-االقتصادية
واملعلومات األخرى ذات الصلة.
 - 16و إلضافة إىل ذلك ،ستقوم اللجنة خالل فرتة ما بني الدورات جبمع وتقييم معلومات إضافية دف
اإلدراج احملتمل محض البنتاديكافلوروكتانويك يف املرفق جيم ،وهي معلومات تقدمها األطراف واعهات املراقبة
وتساعد على مواصلة التقييم الذي تضطلع به اللجنة محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به،
عرضية ،ال سيما يف سياق اإلنتاج األويل لألملنيوم ومن االحرتاق غري التام .ويف
فيما يتعلق بتكوينه وإطالقه بصورة ج
هذا الصدد ،يُدعى اخلرباء ذوو الصلة املشاركون يف خمتلف العمليات العلمية والتقنية التفاقييت استكهومل و زل
بصفة خاصة إىل تقدمي املسامهات على النحو املبني يف املقرر ا س.21/8-

-1

مقدمة
 - 17قدم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه اقرتاحا يف حزيران/يونيه  2015إبدراج محض
البنتاديكافلوروكتانويك (الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية ،335-67-1 :محض البريفلوروكتانويك)
وأمالحه واملركبات املرتبطة به يف املرفقات ألف و ء و/أو جيم التفاقية استكهومل ).(UNEP/POPS/POPRC.11/5
ونظرت عنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة يف هذا االقرتاح يف اجتماعها احلادي عشر الذي عقد يف تشرين
األول/أكتوبر  ،2015حيث خلصت إىل أن محض البنتاديكافلوروكتانويك يستويف معايري الفرز الواردة يف املرفق
دال ،وأنه ينبغي تناول املسائل املتعلقة إبدراج املركبات املرتبطة ذا احلمض ،اليت ُُيتمل أن تتحلل إىل محض
البنتاديكافلوروكتانويك ومسألة إدراج أمالح محض البنتاديكافلوروكتانويك يف مشروع موجز املخاطر (انظر املقرر
ل.ا.ث.)4/11-
 - 18واملواد اليت يشملها موجز املخاطر هي محض البنتاديكافلوروكتانويك مبا يف ذلك آيسومراته وأمالحه
واملركبات املرتبطة به .واعتمدت اللجنة يف اجتماعها الثاين عشر الذي عقد يف أيلول/سبتمرب  ،2016مبوجب
مقررها ل.ا.ث ،2/12-موجز املخاطر ) (UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.2وقررت إنشاء فريق عامل فيما
بني الدورات لكي يعد تقييما إلدارة املخاطر يتضمن حتليال لتدابري الرقابة املمكنة فيما خيص احلمض وأمالحه
واملركبات املرتبطة به وفقا للمرفق واو لالتفاقية .يضاف إىل ذلك ،أن اللجنة دعت األطراف واملراقبني إىل أن
يقدموا إىل األمانة املعلومات احملددة يف املرفق واو قبل التاسع من كانون األول/ديسمرب .2016
 - 19ومتشيا مع موجز املخاطر يركز تقييم إدارة املخاطر على هذا احلمض مبا يف ذلك آيسومراته وأمالحه
واملركبات املرتبطة به .ويرد تقييم إدارة املخاطر هذا مشفوعا بوثيقة معلومات أساسية
) ،(UNEP/POPS/POPRC.13/INF/6وترد أيضا ،دف املساعدة يف حتديد املركبات املرتبطة حلمض ،قائمةٌ غري
حصرية ملواد املشمولة أو غري املشمولة بتقييم إدارة املخاطر ).(UNEP/POPS/POPRC.13/INF/6/Add.1

1-1

اهلوية الكيميائية حلمض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به
 - 20يندرج محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به ضمن جمموعة املواد البريفلوروألكيلية
والبوليفلوروألكيلية ( .)PFASsوال حتلل األمحاض البريفلوروية ،مثل محض البنتاديكافلوروكتانويك ،يف البيئة ويف
الكائنات احلية (مبا فيها اإلنسان) .وميكن أن تتحلل بعض األمحاض البريفلورية ملواد بريفلورية مقاومة للتحلل مثل
محض البنتاديكافلوروكتانويك يف الظروف البيئية ،و لتايل فهي سالئف .هذه املواد البريفلوروألكيلية
والبوليفلوروألكيلية اليت ميكن أن تتحلل إىل محض البنتاديكافلوروكتانويك يف البيئة ويف الكائنات احلية يشار إليها
على أهنا مركبات مرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك.
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 - 21ويغطي تقييم إدارة املخاطر ما يلي:
(أ) محض البنتاديكافلوروكتانويك (الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية،335-67-1 :
رقم املفوضية األوروبية )206-397-9 :مبا يف ذلك أي من آيسومراته املتفرعة السلسلة؛
(ب) أمالحه؛
(ج) واملركبات املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك ،وتشمل ،ألغراض تقييم إدارة املخاطر هذا ،أية
مواد تتحلل إىل محض البنتاديكافلوروكتانويك ،مبا يف ذلك أية مواد (مبا يف ذلك األمالح والبوليمرات) تتضمن
جمموعة بريفلوروهبتيل مستقيمة أو متفرعة السلسلة يشكل الشق ( )C7F15أحد املكوانت اهليكلية فيها ،ومن ذلك
على سبيل املثال:
’ ‘1البوليمرات اليت حتتوي سالسل جانبية بريفلوروألكيلية ا مثاين ذرات كربون أو أكثر()2؛
’ ‘2املركبات الفلوروتيلومرية 2:8؛
’ ‘3املركبات الفلوروتيلومرية .2:10
املركبات أدانه ال تتحلل لتكون محض البنتاديكافلوروكتانويك ولذلك مل تدرج بوصفها مركبات مرتبطة ذا احلمض:
’ ‘1املركب ( ،)C8F17-Xحيث  Xهي ذرة فلور أو كلور أو بروم؛
’ ‘2البوليمرات الفلورية( )3املشمولة لصيغة ’ ،CF3[CF2]n-Rحيث’ = Rأية زمرة يقل عدد
الذرات ( )nفيها عن )4(16؛
’ ‘3األمحاض الكربوكسيلية أو الفوسفونية البريفلوروألكيلية (مبا يف ذلك أمالحها وإسرتاهتا
وهاليداهتا وآهنيدراهتا) اليت ا  8ذرات كربون بريفلورية أو أكثر؛
’ ‘4أمحاض السلفونيك البريفلوروألكانية (مبا يف ذلك أمالحها وإسرتاهتا وهاليداهتا وآهنيدراهتا)
اليت ا  9ذرات كربون بريفلورية أو أكثر؛
’ ‘5محض السلفونيك البريفلوروكتاين وأمالحه وفلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين املدرجة يف
املرفق ء تفاقية استكهومل؛
 - 22وترد يف اعدولني  1و 2بياانت موجزة عن محض البنتاديكافلوروكتانويك) .(5كما ترد جداول بياانت
أمالح محض البنتاديكافلوروكتانويك واملركبات املرتبطة به يف وثيقة معلومات عامة اتبعة ملوجز املخاطر (انظر الفرع
 1-1من الوثيقة .)UNEP/POPS/POPRC.12/INF/5
اجلدول  :1معلومات تتعلق ابهلوية الكيميائية حلمض البنتاديكافلوروكتانويك
الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية:

335-67-1

االسم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية:

Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-

()2
()3
()4
()5

دوبونت ( .1998 ،)DuPontمعلومات تقنية :مواد زونيل الكيميائية الفلورية الوسيطة.
البوليمرات الفلورية هي بوليمرات يتكون هيكلها من الكربون فقط ،وترتبط ذرة الفلور مباشرة بذرة من ذرات الكربون اهليكلية.
مثل اإليثيلني الر عي الفلور املتبلمر ( )PTFEوبوليمر الربوبيلني إيثيلني املفلور ( )FEPوبوليمر البريفلوروألوكسي (.)PFA
الوثيقة .UNEP/POPS/POPRC.13/INF/6/Add.1
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االسم لدى االحتاد الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقية:

محض البنتاديكافلوروكتانويك

الرقم لدى املفوضية األوروبية:

206-397-9

االسم لدى املفوضية األوروبية:

محض البنتاديكافلوروكتانويك

الصيغة اعزيئية

C8HF15O2

الوزن اعزيئي

 414.07غم/مول

مرتادفات

;Perfluorooctanoic acid; PFOA; pentadecafluoro-1-octanoic acid
perfluorocaprylic acid; perfluoro-n-octanoic acid; pentadecafluoro-n;octanoic acid; pentadecafluorooctanoic acid
n-perfluorooctanoic acid; 1-cctanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8pentadecafluoro

اجلدول  :٢عرض عام للخواص الكيميائية والفيزايئية ذات الصلة حلمض البنتاديكافلوروكتانويك
القيمة
اخلواص
احلالة الفيزايئية عند درجة حرارة صلب
ْ 20م وضغط  101,3كيلو
سكال
ْ 54,3م
نقطة الذو ن/التجمد
نقطة الغليان
ضغط البخار

الذو نية يف املاء
اثبت التفكك
الرقم هيدروجيين

()pH

املرجع/التعليق
)(Kirk, 1995

)(Lide, 2003

ْ 44-56,5م
Lide, 2003
 188م 1013,5( °هيكتو سكال)
Kauck and Diesslin, 1951
 189م 981( °هيكتو سكال)
)(Kaiser et al., 2005); (Washburn et al., 2005
 4,2سكال (ْ 25م) للحمض؛ مستنبطة من
بياانت مقيسة
)(Washburn et al., 2005
 2,3سكال (ْ 20م) للحمض؛ مستنبطة من
بياانت مقيسة
)(Washburn et al., 2005
 128سكال (ْ 59,3م) للحمض؛ مستنبطة
من بياانت مقيسة
Kauck and Diesslin, 1951
 9,5غم/ل (ْ 25م)
)(Prokop et al., 1989
 4,14غم/ل (ْ 22م)
)(Johansson et al. 2017
 0,5تقريبا
)(Vierke et al., 2013
أقل من  ،1,6مثال 0,5
)(Kissa, 2001
2,8-1,5
(( (ECHA, 2015aمل يتسن حتديد مدى موثوقية
 1( 2,6غم/ل عند ْ 20م)
هذا املرجع)
)(Beilstein, 2005) cited in (ECHA, 2013a

 - 23ويرد بيان لطرق التصنيع الرئيسية للمواد القائمة على الفلوروتيلومرات مبا يف ذلك البوليمرات املفلورة
اعانبية السلسلة إضافة إىل حملة عامة عن طرق تصنيع البوليمرات الفلورية الرئيسية يف شكلني يعرضان معلومات
تكميلية مقدمة من املكتب االحتادي السويسري للبيئة (انظر الفرع األول من التقرير  .)FOEN, 2017وعالوة على
ذلك ترد يف تلك الوثيقة معلومات ددة موجزة بشأن حتول/حتلل الفلوروتيلومرات (انظر الفرع الثاين من تقرير
املكتب االحتادي لشؤون البيئة يف سويسرا  ،FOENلعام .)2017
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 - 24وهناك عمليتا تصنيع إلنتاج محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به ،مها :الفلورة
الكهروكيميائية ( )ECFوالتلمرة .وبداية من عام  1947وحىت عام  2002استخدمت عملية الفلورة الكهروكيميائية
بصورة رئيسية يف تصنيع بريفلوروكتانوات األمونيوم ( ،APFOملح األمونيوم من محض البريفلوروكتانويك) يف مجيع
أحناء العامل ( ٪ 90-80يف عام  )2000مما يؤدي إىل إنتاج خليط من اآليسومرات املتفرعة واملستقيمة السلسلة
( 78يف املائة آيسومرات مستقيمة و 22يف املائة آيسومرات متفرعة السلسلة) .ويف عملية الفلورة الكهروكيميائية
يشيع استخدام فلوريد األوكتانويل إلنتاج فلوريد البريفلوروكتانويل الذي يدخل يف تفاعالت إضافية لينتج محض
البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه ( .)Buck et al., 2011إضافة إىل ذلك استخدمت بعض اعهات املصنعة عملية
التلمرة إلنتاج محض بنتاديكافلوروكتانويك مستقيم السلسلة ومركبات مرتبطة به مستقيمة السلسلة .ويف عملية
التلمرة يتفاعل يوديد بريفلوروألكيل أويل (تيلوجني) مع إيثيلني ر عي الفلور (اتكسوجني) لينتج خليطا من
اليوديدات البريفلوروألكيلية ذات سالسل بريفلوروألكيلية متفاوتة الطول (التيلومر ألف) .ويدخل التيلومر ألف يف
تفاعالت إضافية لكي يُدخل اإليثيلني ِّ
ويكون اليوديدات الفلوروتيلومرية (التيلومر ء) اليت تستخدم بعد ذلك يف
إنتاج العديد من املنتجات القائمة على الفلوروتيلومرات .وتشري دراسة أخرى إىل أن بعض اعهات املصنعة يف
الصني ال تزال تستخدم الفلورة الكهروكيميائية ( .)Jiang et al., 2015وال يزال جيري إنتاج محض
البنتاديكافلوروكتانويك على النطاق العاملي ستخدام الفلورة الكهروكيميائية إال أن معظم اعهات املصنعة اليت
تستخدم التلمرة أوقفت إنتاج احلمض واملركبات املرتبطة به (.)Wang et al., 2014a
 - 25وُيدد معيار املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس ( )ISO 25101:2009طريقة لتحديد آيسومرات احلمض
املستقيمة السلسلة يف عينات غري نقية من مياه الشرب واملياه اعوفية واملياه السطحية (املياه العذبة ومياه البحر)
ستخدام االستشراب السائلي العايل األداء والقياس الطيفي الكتلي الرتاديف ( .)HPLC MS/MSوميكن تطبيق
هذه الطريقة على تركيزات ترتاوح من  10اننوغم/ل إىل  10 000اننوغم/ل للحمض .واعتمادا على الوسط
احمليط ميكن تطبيق هذه الطريقة أيضا على تركيزات أعلى ترتاوح من 100اننوغم/ل إىل  200 000اننوغم/ل
بعد ختفيف العينة بشكل مناسب أو ختفيض حجمها ( .)ISO 2009ووفقا ملوجز طرائق معاعة احلمض يف تقرير
الوكالة األوروبية للمواد الكيميائية ( )ECHA, 2015aفإن حدود القياس الكمي ترتاوح ،اعتمادا على الطريقة
املستخدمة ،من جزء واحد من البليون إىل  2000جزء من البليون (لالطالع على املزيد من التفاصيل انظر
 .)ECHA, 2015a,b,cوحتول اخلصائص الكيميائية والفيزايئية الفريدة للحمض دون قياسه ستخدام التحليل
التقليدي .وثبت أن تقنيات التحليل األكثر تعقيدا اليت تستخدم االستشراب السائلي والقياس الطيفي الكتلي
الرتاديف ( )LC/MS-MSأكثر موثوقية لتحليل احلمض يف العينات البيولوجية والبيئية ،و لتايل فهي الطرق التحليلية
املفضلة ) .(Xu et al., 2013; EFSA, 2008; Loos et al., 2007وقد مسح هذا النوع من التحليل بتحديد دقيق
للكثري من املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية ( ،)PFASsمبا يف ذلك محض البنتاديكافلوروكتانويك يف اهلواء
واملياه والرتبة (.)ATSDR, 2015
٢-1

استنتاجات جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة فيما يتعلق ابملعلومات الواردة يف املرفق هاء
 - 26خلصت ت ت تتت اللجنة يف اجتماعها احلادي عشت ت ت تتر (املقرر ل ا ث )4/11-إىل أن اقرتاح االحتاد األورويب
إبدراج محض البنتاديكافلوروكتانويك (الرقم يف س ت ت تتجل دائرة املس ت ت تتتخلص ت ت تتات الكيميائية ،335-67-1 :محض
البريفلوروكتت ت تتانويت ت تتك) وأمالحت ت تته واملركبت ت تتات املرتبطت ت تتة بت ت تته يس ت ت ت ت ت تتتويف املعت ت تتايري الواردة يف املرفق دال التفت ت تتاقي ت تتة
(.)UNEP/POPS/POPRC.12/11
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 - 27واستنادا إىل مشروع موجز املخاطر اخلاص حبمض البنتاديكافلوروكتانويك (الرقم يف سجل دائرة
املستخلصات الكيميائية ،335-67-1 :محض البريفلوروكتانويك) وأمالحه واملركبات املرتبطة به ،ووفقا للفقرة
 6من املادة  8من االتفاقية ( ،)UNEP/POPS/POPRC.12/11اعتمدت اللجنة موجز املخاطر حلمض
البنتاديكافلوروكتانويك (الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية ،335-67-1 :محض البريفلوروكتانويك)
وأمالحه واملركبات املرتبطة به (:)UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.2
قررت ،وفقا للفقرة ( 7أ) من املادة  8من االتفاقية ،أن محض البنتاديكافلوروكتانويك (الرقم
(أ)
يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية  ،335-67-1محض البريفلوروكتانويك) وأمالحه واملركبات املرتبطة به
من املرجح أن تؤدي ،نتيجة النتقاهلا البعيد املدى يف البيئة ،إىل آاثر شديدة الضرر بصحة البشر و/أو البيئة ،مما
يستلزم اختاذ إجراء عاملي بصددها؛
(ب) قررت أيضا ،وفقا للفقرة ( 7أ) من املادة  8من االتفاقية والفقرة  29من مرفق املقرر
ا س  7/1-الصادر عن مؤمتر األطراف ،أن تنشئ فريقا عامال بني الدورات إلعداد تقييم إلدارة املخاطر يشتمل
على حتليل لتدابري الرقابة املمكنة على محض البنتاديكافلوروكتانويك (الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية
 ،335-67-1محض البريفلوروكتانويك) وأمالحه واملركبات املرتبطة به ،وفقا للمرفق واو من االتفاقية؛
(ج) دعت األطراف واملراقبني ،وفقا للفقرة ( 7أ) من املادة  8من االتفاقية ،إىل أن تزود األمانة
ملعلومات احملددة يف املرفق واو يف موعد أقصاه  9كانون األول/ديسمرب .2016
3-1

مصادر البياانت

 1-3-1عرض عام للبياانت اليت قدمتها األطراف واملراقبون
 - 28يستند تقييم إدارة املخاطر هذا يف املقام األول على املعلومات اليت قدمتها األطراف يف االتفاقية
واملراقبون .وقدمت األطراف التالية املعلومات احملددة يف استمارات املرفق واو:
األطراف :أذربيجان ،أسرتاليا ،كندا ،الصني ،كولومبيا ،الدامنرك ،واهلند ،واليا ن،
(أ)
وموريشيوس ،وموانكو ،النمسا ،والنرويج ،وصربيا؛
(ب) املراقبون :الرابطة البافارية للمنسوجات واملالبس ( )VTBلتعاون مع رابطة النسيج اعنوبية
الغربية ( ،)SWTواعمعية األوروبية لأللبسة واملنسوجات ( ،)Euratexوجملس الصناعة العاملي للتكنولوجيا الفلورية
( ،)Fluoro Councilواحتاد صناعة املنسوجات واألزايء األملانية ،ورابطة التصوير والطباعة يف أورو (،)I&P Europe
والشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة ( ،)IPENورابطة صناعة أشباه املوصالت (.)SIA

 ٢-3-1مصادر البياانت الرئيسية األخرى
 - 29إضافة إىل املراجع املذكورة أعاله والتعليقات الواردة من األطراف واملراقبني( ،)6استخدمت معلومات
من مصادر املعلومات املفتوحة وكذلك املؤلفات العلمية (انظر قائمة املراجع) .واستخدمت املراجع الرئيسية التالية
كأساس لوضع هذه الوثيقة:

()6

http://chm.pops.int/TheConvention/POPsReviewCommittee/Meetings/POPRC12/POPRC12Followup/

.PFOAInfo/tabid/5453/Default.aspx.
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موجز خم ت ت تتاطر محض البنت ت ت تتاديك ت ت تتافلوروكت ت ت تتانوي ت ت تتك وأمالح ت ت تته واملركب ت ت تتات املرتبط ت ت تتة ب ت ت تته
(أ)
()UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.2؛
(ب)

بيان حتليالت األثر التنظيمي املتصل بنهج إدارة املخاطر الكندي ()Canada 2016c؛

(ج) تقرير بشأن اقرتاح االحتاد األورويب تقييد محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات
املرتبطة به ( )ECHA, 2014aوآراء اللجان العلمية ذات الصلة يف االحتاد األورويب (،)ECHA, 2015b, 2015c
والصيغة املعدلة من التقرير ( ،)ECHA, 2015aوالتقييد احلايل الذي يفرضه االحتاد األورويب (املفوضية األوروبية،
.)2017
4-1

حالة املادة الكيميائية يف االتفاقيات واألُطر الدولية
 - 30أجري استعراض حلمض السلفونيك البريفلوروكتاين ومحض البنتاديكافلوروكتانويك يف إطار عنة
أوسلو /ريس حلماية البيئة البحرية لشمال شرق احمليط األطلسي ( )OSPARمن أجل تقييم اآلاثر احملتملة على
البيئة .وأدى ذلك إىل إدراج احلمض على قائمة املواد الكيميائية ذات األولوية اليت يتعني اختاذ إجراءات بشأهنا يف
عام  ،2003رغم أن احلمض مل يضف إىل تلك القائمة يف ذلك الوقت (.)OSPAR, 2006
 - 31وتشكل املواد الكيميائية البريفلورية واالنتقال إىل بدائل أكثر أماان إحدى املسائل املثرية للقلق اليت
يعرتف ا النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية .وتركز أنشطة النهج االسرتاتيجي على مجع وتبادل
املعلومات بشأن املواد الكيميائية البريفلورية ودعم االنتقال إىل بدائل أكثر أماانج .وقد اضطلعت بتنسيق هذا العمل
اجملموعة العاملية للمواد الكيميائية البريفلورية ،اليت تدعمها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وبرانمج
األمم املتحدة للبيئة.

 5-1إجراءات الرقابة الوطنية والدولية
 - 32قدمت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي حملة عامة تتعلق بنُهج خفض خماطر املواد
البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية ( .)OECD, 2015وتتضمن الوثيقة معلومات عن ُهنج خفض املخاطر القائمة
يف البلدان مبا يف ذلك تدابري خفض خماطر الطوعية اليت تتخذها الشركات (انظر الصفحات  61إىل  64من
التقرير  .)OECD, 2015ووفقا ملوجز املخاطر ( )UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.2واإلفادات املقدمة يف إطار
املرفق واو فإن اللوائح الوطنية و/أو اإلقليمية ذات الصلة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك تتألف مما يلي:
يف عام  ،2013حدد االحتاد األورويب محض البنتاديكافلوروكتانويك وملح األمونيوم الناتج
(أ)
عنه ( )APFOبوصفهما من املواد املثرية للقلق الشديد بسبب خصائصهما املقاومة للتحلل وتراكمهما البيولوجي
ومسيتهما ،ومن مث أدرجت كلتا املادتني يف قائمة املواد املرشحة لإلدراج يف الئحة االحتاد األورويب لتنظيم تسجيل
املواد الكيميائية وتقييمها والرتخيص هلا وفرض القيود عليها ) .(ECHA, 2013a, 2013bوبناء على الطلب يتعني
على قطاع الصناعة إبالغ املستهلكني بوجود املواد املدرجة يف األصناف االستهالكية إذا تعدى تركيز املادة املثرية
للقلق الشديد يف هذه األصناف  0,1يف املائة (وزن/وزن) .ويقيد استخدام محض البنتاديكافلوروكتانويك/ملح
األمونيوم الناتج عنه سواء كان يف شكل مادة أو ضمن خليط من أجل توريده إىل املستهلكني وفقا لالئحة
()(EU) 317/2014؛
(ب) ويف عام  ،2014قدمت أملانيا والنرويج اقرتاحا مشرتكا لتقييد استخدام محض
البنتاديكافلوروكتانويك وإدراجه يف املرفق السابع عشر (التقييد) لالئحة االحتاد األورويب لتنظيم تسجيل املواد
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الكيميائية وتقييمها والرتخيص هلا وفرض القيود عليها ) .(ECHA, 2014aوكان اهلدف من االقرتاح هو فرض حظر
اتم على تصنيع محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه وطرحها يف األسواق واستخدامها (مبا يف ذلك االسترياد)،
مبا يشمل املواد اليت ميكن أن تتحلل إىل ذلك احلمض (املركبات املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك) .ويشمل
التقييد أيضا السلع اليت حتتوي على هذه املواد .ودخل تقييد االحتاد األورويب حيز النفاذ يف  4متوز/يوليه .2017
وينطبق التقييد بداية من  4متوز/يوليه )European Commission, 2017( 2020؛
(ج) وأدرج محض البنتاديكافلوروكتانويك يف املرفق السادس من الئحة تصنيف ووسم وتغليف
املواد (الئحة االحتاد األورويب ورقمها  ،)2008/1272مبوجب الئحة املفوضية (االحتاد األورويب) ذات الرقم
 2013/944املؤرخة  2تشرين األول/أكتوبر ( 2013رقم املؤشر .)2-00-704-607 :وصنف محض
البنتاديكافلوروكتانويك كمادة مسرطنة ( )Carc. 2 H351وكمادة مؤثرة على التكاثر ()Repr 1B H360D
وكمادة ضارة بلنب الرضاعة ( )Lact H362وكمادة ضارة من الفئة  1لرمز (( )STOT RE 1 H372الكبد) ،وكمادة
ذات مسية حادة يف حالة االستنشاق ( ،)Acute tox 4 H332وكمادة ذات مسية حادة يف حالة البلع
( ،)Acute tox 4 H302وكمادة ضارة جلعني ()Eye dam 1 H318؛
(د) وأصدرت وكالة البيئة النروجيية تعديال لالئحة املنتجات االستهالكية يف عام  2014حظرت
مبوجبه استخدام محض البنتاديكافلوروكتانويك يف املنتجات االستهالكية واملنسوجات .ويتيح هذا التعديل فرتة
انتقالية تسمح سترياد وبيع املنتجات املصنعة قبل التخلص التدرجيي منها .ومنذ  1حزيران/يونيه ُ ،2014يظر
تصنيع املنسوجات والسجاد وغريها من املنتجات االستهالكية املغلفة واملنتجات االستهالكية اليت حتتوي على
احلمض وفرادى أمالح وإسرتات احلمض ،وكذلك استرياد هذه املنتجات وتصديرها وطرحها يف السوق ،مع
إعفاءات ددة (النرويج2016 ،؛ ترد املزيد من التفاصيل يف الفرع )2-2؛

(هت) ويف حزيران/يونيه  ،2006نشرت حكومة كندا إشعارا خبطة عمل لتقييم وإدارة األمحاض
الكربوكسيلية البريفلورية وسالئفها .وتضمنت خطة العمل هذه تدابري ملنع إدخال مواد جديدة إىل كندا من شأهنا
أن تسهم يف زايدة مستوى األمحاض الكربوكسيلية البريفلورية ( )PFCAsاملوجودة يف البيئة ،مع سعي اخلطة ألن
تتخذ الصناعة إجراءات للتصدي ملصادر األمحاض الكربوكسيلية البريفلورية املوجودة يف التجارة الكندية لفعل.
وحتقيقا هلذه الغاية ،مت التوقيع على اتفاق أداء بيئي طوعي يف  30آذار/مارس  .2010واتفق املوقعون على احلد
من كمية محض البنتاديكافلوروكتانويك واألمحاض الكربوكسيلية البريفلورية الطويلة السلسلة يف املواد الكيميائية
البريفلورية يف التجارة الكندية بنسبة  95يف املائة حبلول  31كانون األول/ديسمرب  ،2010والقضاء عليها فعليا
حبلول  31كانون األول/ديسمرب  .2015وحققت الشركات املشاركة األهداف احملددة مبوجب االتفاق ونُشر
التقرير النهائي يف  1حزيران/يونيه  .)7(2017ويف كندا ،عقب تقييم الفرز الذي أجري يف عام ُ ،2012خلص
إىل أن محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه وسالئفه تفي مبعيار املادة ( 64أ) من قانون محاية البيئة يف كندا
لعام  ،)CEPA( 1999وأضيفت هذه املواد إىل قائمة املواد السامة عدول  1من القانون .إضافة إىل ذلك،
نُشرت يف كندا يف تشرين األول/أكتوبر  2016اللوائح التنفيذية اليت جرى مبوجبها تعديل لوائح حظر مواد سامة
معينة لعام  .2012وبداية من  23كانون األول/ديسمرب  2016حتظر هذه التعديالت محض
البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه وسالئفه واملنتجات اليت حتتوي عليها ،ما مل تكن موجودة يف األصناف املصنعة(.)8
(.http://www.ec.gc.ca/epe-epa/default.asp?lang=En&n=AE06B51E-1 )7
( )8يف إطار حظر لوائح مواد سامة معينة فإن مصطلح ’’مادة مصنعة‘‘ يعين منتج ’’ َّ
مشكل يف هيئة أو تصميم مادي دد أثناء
التصنيع وله ،من أجل استخدامه النهائي ،وظيفة أو وظائف تعتمد كليا أو جزئيا على شكله أو تصميمه‘‘ .وتشمل األمثلة على
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وعالوة على ذلك ،تقدم التعديالت استثناءات ددة زمنيا واستخدامات مسموحا ستمرارها لتطبيقات معينة
جيري بشأهنا تطوير بدائل أو يف احلاالت اليت ال توجد فيها حاليا بدائل معروفة (Canada, 2016c؛ للمزيد من
التفاصيل انظر الفرع )2-2؛
(و) ويف الوالايت املتحدة األمريكية ،وضعت وكالة محاية البيئة برانمج اإلشراف على محض
البنتاديكافلوروكتانويك يف عام  .2006وهو برانمج يضم أكرب مثانية جهات مصنعة حلمض البنتاديكافلوروكتانويك
وأمالحه واملركبات املرتبطة به قائمة على منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (وهي شركات
 Arkemaو Asahiو BASFو Clariantو Daikinو 3M/Dyneonو DuPontو .)Solvay Solexisوهذا الربانمج هو مبادرة
طوعية للتخلص التدرجيي التام من تصنيع واستخدام محض البنتاديكافلوروكتانويك وسالئفه وما يرتبط ا من مواد
متجانسة ذات سالسل أطول ) .(USEPA, 2015وقد أجنز الربانمج بنجاح يف هناية عام  .2015ويف  21كانون
الثاين/يناير  2015اقرتحت وكالة محاية البيئة يف الوالايت املتحدة نظام استخدامات جديدة على درجة من
األمهية يف إطار قانون مراقبة املواد السامة ( )TSCAدف إلزام اعهات املصنعة حلمض البنتاديكافلوروكتانويك
واملواد الكيميائية املرتبطة به ،مبا يف ذلك عندما تكون جزءا من مواد أخرى ،واعهات املعاعة هلذه املواد الكيميائية
إبخطار الوكالة قبل  90يوما على األقل قبل الشروع يف أو استئناف أي استخدامات جديدة هلذه املواد الكيميائية
يف أي منتجات .ومن شأن هذا اإلخطار أن يتيح للوكالة الفرصة لتقييم االستخدام اعديد ،وإذا لزم األمر ،اختاذ
إجراءات ملنع النشاط أو احلد منه( .)9ورغم أن البوليمرات املؤهلة معفاة بوجه عام من عملية اإلخطار واالستعراض
الكاملة اليت تضطلع ا وكالة محاية البيئة فيما يتعلق ملواد الكيميائية اعديدة إال أن الوكالة ألغت اعتبارا من 26
كانون الثاين/يناير  2010اإلعفاء اخلاص لبوليمرات ،اليت حتتوي على شقوق بريفلوروألكيلية معينة تتكون من
الشق ( )CF3-أو على سالسل أطول وتشكل جزءا ال يتجزأ من تكوين هذه البوليمرات ،إال إذا كانت يف شكل
شوائب .ويشمل هذا االستبعاد البوليمرات اليت حتتوي على واحد أو أكثر مما يلي :سلفوانت البريفلوروألكيل
( ،)PFASأو كربوكسيالت البريفلوروألكيل ( ،)PFACأو الفلوروتيلومرات ،أو الشقوق البريفلوروألكيلية اليت ترتبط
برابطة مزدوجة بذرة كربون أو ذرة كربيت إذا كانت ذرة الكربون أو الكربيت تشكل جزءا ال يتجزأ من جزيء
البوليمر ()FR 2010 01-27؛
(ز) ويف الصني اختذت العديد من اإلجراءات الوطنية يف عام  2011لتقييد عمليات الرتكيب
اعديدة ملرافق إنتاج احلمض دف القضاء على الدهاانت احملتوية على احلمض والبوليمرات الفلورية اليت تستخدم
احلمض يف عملية البلمرة ولتشجيع تطوير بدائل للحمض .ويف عام  2013اعتربت الطالءات البوليمرية الفلورية
للمقايل وأواين الطبخ ومعدات جتهيز الغذاء غري القابلة لاللتصاق اليت تستخدم احلمض يف عملية البلمرة منتجات
عالية التلوث وذات خماطر بيئية عالية يف الفهرس الشامل حلماية البيئة .ويف كانون الثاين/يناير  2017دخلت
االشرتاطات التقنية للمنتجات املنسوجات اعديدة حيز النفاذ ،وال سيما وضع حدود ملستوايت احلمض تبلغ
 0,05ملغم/كغم يف منتجات املنسوجات املغلفة للرضع ،بينما تبلغ  0,1ملغم/كغم يف مجيع منتجات املنسوجات
املغلفة األخرى ،على التوايل (انظر الفرع السادس من التقرير .)FOEN, 2017

األصناف املصنعة أشباه املوصالت واملقايل ،ولكنه يستثين منتجات مثل رغاوى مكافحة احلرائق ،أو األحبار ،أو الدهاانت ،أو
مواد الطالء (تعليقات كندا على مشروع تقييم إدارة املخاطر األول).
(.https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/and-polyfluoroalkyl-substances-pfass-under-tsca. )9
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-٢

معلومات موجزة تتعلق بتقييم إدارة املخاطر

 - 33ويستخدم احلمض وأمالحه ،أو كانت تستخدم ،أساسا كمواد معاعة ِّ
مساعدة يف إنتاج اإلالستومرات
الفلورية والبوليمرات الفلورية ،ويؤدي اإليثيلني الر عي الفلور املتبلمر ( )PTFEدور بوليمر فلوري هام .وتستخدم
املركبات املرتبطة حلمض ،مبا يف ذلك البوليمرات الفلورية اعانبية السلسلة كمواد خافضة للتوتر السطحي وعوامل
ملعاعة السطوح ،على سبيل املثال يف املنسوجات والورق والدهاانت ورغاوى مكافحة احلرائق .ويستخدم احلمض
وأمالحه واملركبات املرتبطة به يف طائفة واسعة من التطبيقات واملنتجات االستهالكية يف العديد من القطاعات
).(UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.2
 - 34وحتدث اإلطالقات من عمليات اإلنتاج واالستخدام السابقة واعارية .وحتدث إطالقات مباشرة من
هذه املادة يف البيئة من عملية إنتاج املواد اخلام (مبا فيها الشوائب من محض البنتاديكافلوروكتانويك يف تصنيع
املركبات املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك وبعض البدائل) ،وأثناء معاعة املادة الكيميائية واستخدامها
والتخلص منها ،ومن األصناف املعاعة ومن املنتجات امللوثة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك .والنواقل الرئيسية
النبعااثت محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه هي املياه ومياه الصرف الصحي وجسيمات الغبار .وميكن
االطالع على الكميات املتسربة يف اهلواء واملاء عرب الزمن خالل عملية تصنيع محض البنتاديكافلوروكتانويك يف
مصنع يف الوالايت املتحدة خالل الفرتة ما بني  1951و .2003وهناك بعض التقديرات املتاحة للكميات
املتسربة أثناء التخلص من املادة الكيميائية ،وال سيما من طات معاعة مياه اجملاري و طات معاعة مياه
الفضالت ومدافن القمامة .وحتدث إطالقات غري مباشرة نتيجة حتلل أو حتويل السالئف .وتطلجق املركبات املرتبطة
حبمض البنتاديكافلوروكتانويك يف اهلواء واملياه والرتبة والنفاايت الصلبة وتتحلل إىل محض البنتاديكافلوروكتانويك
يف البيئة ويف الكائنات احلية .وأشار تقييم ملصادر محض البنتاديكافلوروكتانويك يف حبر البلطيق إىل أن  30يف
املائة من اإلطالقات كانت نتيجة حتول الفلوروتيلومرات .و لتايل فإن إطالقات احلمض الناجتة عن حتلل املركبات
املرتبطة به تساهم بنصيب كبري يف إطالقات احلمض إىل البيئة ( .)UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.2وترد يف
الفرع الثاين من تقرير املكتب االحتادي لشؤون البيئة يف سويسرا  ،FOENلعام  2017معلومات إضافية موجزة
بشأن حتول/حتلل الفلوروتيلومرات مكونة احلمض .ويرد يف الفرع  1-3موجز للمزيد من املعلومات من موجز
املخاطر .وطبقا لدراسة من عام  2008فإن مركبات الكربون البريفلورية ( )PFCsتستخدم على نطاق واسع يف
إنتاج األملنيوم كما أن انبعااثت هذه املركبات (اليت قد تشتمل على احلمض؛ غري ددة يف الدراسة) حتدث خالل
عمليات حتلل كهر ئي ددة يف عملية تصنيع األملنيوم (انظر دراسة الربملان األورويب .)EP 2008
 - 35وتقدم سويسرا معلومات عن تكون احلمض بشكل غري مقصود نتيجة للحرق غري املالئم للبوليمرات
الفلورية مثال من النفاايت البلدية الصلبة ( )MSWIستخدام مرافق ترميد غري مناسبة أو مرافق حرق مكشوف
عند درجات حرارة معتدلة .وتبني بعض الدراسات األخرية نوعيا أن هناك كميات صغرية ولكنها قابلة للقياس من
احلمض وطائفة واسعة من املواد اجملانسة يف تركيبها لألمحاض البريفلوروكربوكسيلية األخرى ميكن أن تتولد أثناء
التحلل احلراري لإليثيلني الر عي الفلور املتبلمر غري احملتوي على زمر وظيفية ( ;Ellis et al., 2001, 2003
 )Schlummer, 2015واإليثيلني الر عي الفلور املتبلمر احملتوي على زمر وظيفية ( )Feng et al., 2015عند
درجات حرارة ترتاوح من  250إىل ْ 600م .هذا األمر قد يكون خطريا بشكل خاص لنسبة للبلدان النامية
والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ،حيث كثريا ما ال يتم حرق النفاايت يف درجات حرارة عالية مبا فيه
الكفاية وبدون إجراء معاعة مناسبة للغازات املتصاعدة من عملية االحرتاق بسبب عدم وجود املرافق املالئمة،
(انظر .)FOEN, 2017

16

UNEP/POPS/POPRC.13/7/Add.2

 - 36وختتلف إجراءات املراقبة الوطنية واإلقليمية فيما يتعلق لنطاق واإلعفاءات الكيميائية (انظر اعدول
 .)3ويتميز النطاق الكيميائي للتدابري املمكنة اليت نوقشت يف تقييم إدارة املخاطر هذا بنطاق خمتلف ملقارنة مع
غريه من النهج التنظيمية املتعلقة إبدارة املخاطر ،وهو يستند إىل املبادئ وااللتزامات املنصوص عليها يف اتفاقية
استكهومل .ومن اعدير لذكر أن املركبات املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك تشمل ،ألغراض تقييم إدارة
املخاطر هذا ،حتلل املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية الطويلة السلسلة اليت حتتوي على أكثر من مثاين ذرات
كربون بريفلورية مكونة احلمض ،ويستثىن من ذلك املركبات اليت استبعدت بوضوح يف إطار تعريف املركبات املرتبطة
حلمض نظرا ألهنا ال تتحلل مكونة احلمض يف الظروف الطبيعية (انظر الفقرة  .)21هذا التعريف يتجاوز هنج
إدارة املخاطر الذي يطبقه االحتاد األورويب الذي ال يشمل حتلل املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية الطويلة
السلسلة مكونة احلمض .كذلك مل يضع هنج إدارة املخاطر النروجيي يف االعتبار حتلل املواد البريفلوروألكيلية
والبوليفلوروألكيلية الطويلة السلسلة .وينطبق هنج إدارة املخاطر الكندي أيضا على األمحاض الكربوكسيلية البريفلورية
الطويلة السلسلة وأمالحها وسالئفها .بيد أن املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية الطويلة السلسلة أدرجت
يف القائمة النروجيية للمواد ذات األولوية اليت يتعني حبلول عام  2020القضاء على إطالقاهتا إىل البيئة ،كما
أدرجت يف برانمج اإلشراف يف الوالايت املتحدة (تعليقات الشبكة الدولية للقضاء على امللواثت العضوية الثابتة
على مشروع تقييم إدارة املخاطر الثاين) .وتقدم منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي تعريفا عاما لألمحاض
الكربوكسيلية البريفلورية الطويلة السلسلة ( ،CnF2n+1COOHحيث  nأكرب من أو تساوي .(OECD, 2017) )7
ونتيجة لعمليات اإلنتاج القائمة فإن املواد القائمة على الفلوروتيلومرات تصنع بشكل عام كخالئط من مركبات
عضوية متجانسة السلسلة حتتوي على سالسل بريفلوروألكيلية متفاوتة الطول (لالطالع على أمثلة ،انظر التقرير
 ،)DuPont, 1998مبا يف ذلك املركبات اليت حتتوي على أكثر من مثانية ذرات كربون بريفلورية( .)10ولذلك فإن
املعلومات الواردة يف تقييم إدارة املخاطر هذا تغطي إىل حد ما أيضا املواد القائمة على الفلوروتيلومرات احملتوية
على مواد بريفلوروألكيلية وبوليفلوروألكيلية ذات سالسل أطول (أي أطول من النسبة .)2:8
 - 37ويقدم اعدول  3عرضا عاما لنُهج إدارة املخاطر التنظيمية واإلعفاءات يف كندا واالحتاد األورويب
والنرويج .ويقدم البند  3يف وثيقة املعلومات األساسية ( )UNEP/POPS/POPRC.13/INF/6املزيد من التفاصيل
عن النهج التشريعية املطبقة يف هذه البلدان.

( )10قد توجد منتجات جتارية حتتوي بشكل أساسي على أكثر من  99يف املائة مركب عضوي واحد من املركبات املتجانسة
السلسلة؛ وهذا يتطلب املزيد من عمليات التنقية.
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اجلدول  :3عرض عام لنُهج إدارة املخاطر التنظيمية ،ونطاقها الكيميائي واإلعفاءات لالستخدامات املتعلقة حبمض
البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به يف كندا واالحتاد األورويب والنرويج (لالطالع على التفاصيل ،انظر
)Canada, 2016c, European Commission, 2017 and Norway, 2016

كندا

النرويج

االحتاد األورويب

حظر صنع أو استخدام أو بيع حظر التصنيع أو االستخدام أو الطرح يف
أو عرض بيع أو استرياد املواد األسواق ( )1يف شكل مواد ،أو يف شكل
واملنتجات احملتوية على هذه مكوانت ملواد أخرى ،و ( )2أشياء أو أي
أجزاء من هذه األشياء حتتوي على واحدة من
املواد؛
هذه املواد

حظر التصنيع واالسترياد والتصدير
والطرح يف األسواق فيما خيص ما يلي
( )1املنسوجات ،والسجاد وغريها
من املنتجات االستهالكية املطلية
اليت حتتوي على هذه املواد و()2
املنتجات االستهالكية اليت حتتوي
على هذه املواد

محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه؛
أي مادة ذات صلة (مبا يف ذلك أمالحه
وبوليمراته) ا زمرة هبتيل بريفلورية مستقيمة
السلسلة أو متفرعة وصيغتها اعزيئية C F -
وترتبط مباشرة بذرة كربون أخرى ،كأحد
العناصر الداخلة يف تركيب املادة.
أية مادة ذات صلة (مبا يف ذلك أمالحه
وبوليمراته) ا زمرة أوكتيل بريفلورية مستقيمة
السلسلة أو متفرعة وصيغتها اعزيئية C F -
كأحد العناصر الداخلة يف تركيب املادة.
االستثناءات:
املركب (  ،)C Fحيث  Xهي ذرة فلور أو كلور
أو بروم؛
' C F -C(=O)OH, C F -C(=O)O-Xأو C F -
'( CF -Xحيث ' Xهي أي زمرة ،مبا يف ذلك
األمالح).
وال ينطبق ذلك على محض السلفونيك
البريفلوروكتاين ومشتقاته ،املدرجة يف اعزء
ألف من املرفق األول من الئحة املفوضية ()EC
ذات الرقم 850/2004
(انظر )European Commission, 2017
احلمض أقل من  25جزءا من البليون،
املركبات املرتبطة به أقل من  1000جزء من
البليون

البنتاديكافلوروكتانويك
محض
وأمالحه وإسرتاته الفردية (رقم
التسجيل يف دائرة املستخلصات
الكيميائية،1-67-335.
،5-95-335 ،1-26- 3825
،3-93-335 ،8-00-2395
،2-27-376 ،0-66-335
)5-24-3108

النطاق
الكيميائي

محض البنتاديكافلوروكتانويك
وأمالحه؛
املركبات اليت تتكون من زمرة
ألكيل بريفلورية صيغتها اعزيئية
(  )C Fحيث  nتساوي 7
أو  8وترتبط بشكل مباشر
أبي شق كيميائي خالف ذرة
الفلور والكلور والربوم؛
الكربوكسيلية
األمحاض
البريفلورية اليت صيغتها اعزيئية
( ،)C F CO Hحيث  nأكرب
من أو تساوي  8وأصغر من أو
تساوي  ،20وأمالحها؛
املركبات اليت تتكون من زمرة
ألكيل بريفلورية صيغتها اعزيئية
(  ،)C Fحيث ≤ n ≤ 8
 ،20وترتبط بشكل مباشر
أبي شق كيميائي خالف ذرة
الفلور والكلور والربوم؛
(انظر )Canada, 2016c

اإلعفاءات
للتصوير

طالءات الصور حىت  31طالءات الصور الفوتوغرافية اليت تستخدم الطالءات الفوتوغرافية لألفالم أو
الورق أو ألواح الطباعة حىت عام
كانون األول/ديسمرب  2016على األفالم والورق وألواح الطباعة
2016
ومنذ ذلك احلني تدخل جزئيا
حتت اإلعفاءات لألصناف
املصنعة

n 2n+1

2

n 2n+1
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n 2n+1

7 15

8 17

)(See Norway 2016

8 17

8 17

8 17

8 17
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كندا
اإلعفاءات
لصناعة أشباه
املوصالت

االحتاد األورويب

النرويج

تدخل جزئيا حتت اإلعفاءات  -املعدات املستخدمة يف صناعة أشباه املواد الالصقة أو الرقائق املعدنية أو
األشرطة يف أشباه املوصالت حىت
املوصالت (حىت  4متوز/يوليه )2022؛
لألصناف املصنعة
 عمليات الطباعة بصفائح ُمعدة فوتوغرافيا عام 2016ألشباه املوصالت أو يف عمليات النقش
ألشباه املوصالت املركبة؛
 أشباه املوصالت أو أشباه املوصالتاملركبة.

الرغاوى السائلة اليت تشكل  -خالئط رغاوى مكافحة احلرائق املركزة اليت ال يشملها التقييد
اإلعفاءات
ملكافحة احلرائق طبقة رقيقة واملستخدمة يف تُطرح يف األسواق قبل  4متوز/يوليه 2020
وستستخدم أو تستخدم فعال يف إنتاج
تطبيقات مكافحة احلرائق
خالئط رغاوى أخرى ملكافحة احلرائق؛
 خالئط رغاوى مكافحة احلرائق اليت هي:(أ) معروضة يف السوق قبل 4
متوز/يوليه2020؛ أو (ب) منتجة وفقا للفقرة
( 4ه) ،شريطة أن جيري ،عند استخدامها
ألغراض التدريب ،التقليل إىل أدىن حد ممكن
من االنبعااثت إىل البيئة والتخلص أبمان من
الفضالت السائلة اليت ُجتمع.

تدخل جزئيا حتت اإلعفاءات  -األجهزة الطبية (حىت عام  4متوز/يوليه تعفى األجهزة الطبية من القيود
اإلعفاءات
)2032؛
لالستخدامات لألصناف املصنعة
الطبية.
 إنتاج األجهزة الطبية املصممة لزراعتها يفاعسم ضمن نطاق التوجيه .93/42/EEC
اإلعفاءات
للمنسوجات

تدخل جزئيا حتت اإلعفاءات  -املنسوجات املصممة حلماية العمال من جيري تقييد املنسوجات املصنعة
املخاطر اليت هتدد صحتهم وسالمتهم (حىت لالستهالك عندما يتجاوز تركيز
لألصناف املصنعة
محض البنتاديكافلوروكتانويك 1
 4متوز/يوليه )2023؛
 األغشية املزمع استخدامها يف املنسوجات ميكروغم/م 2يف أي جزء من املنتج.الطبية والرتشيح يف عمليات معاعة املياه
واإلنتاج ومعاعة النفاايت السائلة (حىت 4
متوز/يوليه.)2023

اإلعفاءات
لألحبار

األحبار املائية حىت  31كانون أحبار الطباعة املطاطية (حىت  4متوز/يوليه
)2022
األول/ديسمرب 2016

اإلعفاءات
للطالءات
النانوية

تدخل جزئيا حتت اإلعفاءات الطالء النانوي البالزمي (حىت  4متوز/يوليه
)2023
لألصناف املصنعة

تدخل جزئيا حتت اإلعفاءات
اإلعفاءات
لتغليف األغذية لألصناف املصنعة

يعفى تغليف املواد الغذائية واملواد
املالمسة للغذاء من هذه الالئحة
التنظيمية
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 - 38ومل تقدم إىل األمانة ،مع اإلفادات اليت قدمتها األطراف واملراقبون مبوجب املرفق واو ،معلومات ددة
بشأن املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية الطويلة السلسلة .وعالوة على ذلك فإن املواد البريفلوروألكيلية
والبوليفلوروألكيلية الطويلة السلسلة مل تؤخذ يف االعتبار يف التقييمات االجتماعية واالقتصادية لنُهج إدارة املخاطر
التنظيمية يف االحتاد األورويب والنرويج .وبناء على ذلك فإن املعلومات الواردة يف تقييم إدارة املخاطر هذا ال تشمل
بشكل صريح حىت اآلن املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية الطويلة السلسلة .وعلى مستوى االحتاد األورويب
أعدت أملانيا والسويد اقرتاحا لتقييد األمحاض الكربوكسيلية البريفلورية الطويلة السلسلة اليت حتتوي على سالسل
ا من  9إىل  14ذرة كربون واملواد ذات الصلة( .)11وخلص تقييم املخاطر إىل أنه ،على الرغم من عدم حتديد
أية استخدامات مقصودة هلذه املواد يف االحتاد األورويب حىت اآلن ،فإن مثة مربرا لتقييد االستخدام على نطاق
االحتاد من أجل خفض إطالقات هذه املواد يف البيئة ومنع صنعها وطرحها يف األسواق واستخدامها أبي شكل
من األشكال يف املستقبل .وقد تشكل التدابري املتخذة على نطاق االحتاد األورويب اخلطوة األوىل حنو اختاذ إجراء
عاملي.
1-٢

حتديد تدابري الرقابة املمكنة
- 39

ميكن تنفيذ التدابري الرقابية بطرق خمتلفة يف إطار االتفاقية:

ميكن إدراج محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به يف املرفق ألف ،مع
(أ)
إعفاءات ددة أو بدوهنا ويصحب هذه اإلعفاءات جزء دد من املرفق ألف يتضمن تفاصيل بشأن إجراءات
ددة؛ أو
(ب) ميكن إدراج محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به يف املرفق ء ،مع
أغراض مقبولة/إعفاءات ددة يصحبها جزء دد من املرفق ء يتضمن تفاصيل بشأن إجراءات ددة؛ و/أو
(ج) ميكن إدراج محض البنتاديكافلوروكتانويك يف املرفق جيم بوصفه ملواث عضواي اثبتا ينتج عن
غري قصد بغرض إظهار التكون احملتمل واإلطالق غري املتعمد من املصادر البشرية.
 - 40وميكن أن تشمل تدابري الرقابة احملتملة ( )1حظر اإلنتاج واالستعمال واالسترياد والتصدير )2( ،تقييد
اإلنتاج واالستعمال واالسترياد والتصدير ( )3مراقبة التسر ت أو االنبعااثت )4( ،استبدال املواد الكيميائية ببدائل،
( )5تنظيف املواقع امللوثة )6( ،اإلدارة السليمة بيئيا للمخزوانت املتقادمة )7( ،حظر إعادة استعمال وإعادة
تدوير النفاايت أو املخزوانت )8( ،حتديد حدود التعرض يف مكان العمل )9( ،حتديد عتبات أو حدود قصوى
للمخلفات يف املياه أو الرتبة أو الرواسب أو الغذاء.
 - 41ويوجد احلمض يف شكل شوائب عن غري قصد يف الصناعة التحويلية للمواد الكيميائية الفلورية .بيد
أنه ميكن معاعة التولد غري املقصود من الصناعات التحويلية عن طريق حتديد حدود قصوى مالئمة للرتكيزات يف
املرفق ألف أو املرفق ء وتقدمي توصيات بشأن احلمض وأمالحه واملركبات املرتبطة به عند تصنيع البدائل.
٢-٢

فعالية وجناعة تدابري الرقابة احملتملة يف حتقيق أهداف خفض املخاطر
 - 42وفقا للمعلومات اليت قدمتها الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة فإن أكثر تدابري
الرقابة على احلمض واملركبات املرتبطة به فعالية من حيث التكلفة وأكثرها قابلية للتطبيق العملي هو حظر مجيع
( )11انظر .https://echa.europa.eu/registry-of-current-restriction-proposal-intentions/-/substance-rev/16121/term
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أشكال اإلنتاج واالستخدام واالسترياد والتصدير ،وهو أمر يتسم أبمهية خاصة يف البلدان النامية والبلدان اليت متر
مبرحلة انتقالية اليت تفتقر إىل اهلياكل األساسية التنظيمية واإلنفاذية املناسبة .ووفقا للمعلومات اليت قدمتها الشبكة
فإن أفضل طريقة إلجناز هذا اهلدف هي من خالل إدراج احلمض وأمالحه واملركبات املرتبطة به يف املرفق ألف
التفاقية استكهومل بدون أي إعفاءات .وستعاجل التدابري املتخذة مبوجب املادة  6عملية تنظيف املواقع امللوثة مثل
املواقع الكائنة يف مرافق التصنيع واملطارات والقواعد العسكرية ومصادر أخرى أو لقرب منها ،واإلدارة السليمة
بيئيا للمخزوانت والنفاايت (تعليقات الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة على مشروع تقييم
إدارة املخاطر األول).
 - 43وتشري املعلومات الواردة من اعهات صاحبة املصلحة يف العملية التنظيمية لالحتاد األورويب إىل أن
هناك حاجة ملنح إعفاءات لالستخدامات اليت ال تتوفر هلا بدائل جمدية تقنيا و/أو اقتصاداي ( ECHA, 2014a,
.)2015a
 - 44وتعترب عان تقييم املخاطر والتحليل االجتماعي واالقتصادي التابعة للوكالة األوروبية للمواد الكيميائية
أن تقييد احلمض وأمالحه واملواد املرتبطة به هو أنسب مقياس على نطاق االحتاد األورويب بغية التصدي للمخاطر
احملددة .وقد مت تعديل تقييد االحتاد األورويب حتسبا لوجود احلمض وأمالحه واملواد املرتبطة به برتكيزات تساوي أو
تفوق  25جزءا من البليون من احلمض مبا يف ذلك أمالحه أو  1000جزء من البليون من مادة واحدة أو جمموعة
من املواد املرتبطة حلمض .وتعكس هذه القيم احلدية احتمال وجود شوائب ال ميكن جتنبها وملواثت غري مقصودة،
كما أهنا أتخذ يف احلسبان قدرات طرق التحليل (انظر اللجنة األوروبية .)2 017 ،وترد تفاصيل بشأن التعديالت
املقرتحة من اللجان العلمية داخل االحتاد األورويب يف الوثيقة .ECHA, 2015c
 - 45وعند وضع ُهنج تنظيمية إلدارة املخاطر يف كندا والنرويج واالحتاد األورويب ذات صلة حلمض وأمالحه
واملركبات املرتبطة به اعتربت املعلومات التقنية واالجتماعية واالقتصادية أساسا الختاذ قرار للسماح إبعفاءات عامة
أو ددة .ونتيجة لذلك فإن اإلعفاءات يف هنج إدارة املخاطر التنظيمية القائمة تعطي فكرة عن حتديد
االستخدامات اليت قد ال تتوفر هلا بدائل كيميائية و/أو غري كيميائية يف بلد من البلدان ،استنادا إىل االعتبارات
التقنية واالجتماعية واالقتصادية.
 - 46ويف الوقت الراهن يُنفَّذ الرتميد اخلاضع للسيطرة عادة عند درجة حرارة عالية قدرها ْ 850م أو أعلى
يف ارق النفاايت يف البلدان املتقدمة النمو .إن الرتميد يف درجات حرارة عالية (على سبيل املثالْ 1000 ،م)
فعال يف تدمري احلمض ومنع تكونه من التحلل احلراري للبوليمرات العالية الفلورة (انظر Taylor, 2009, Taylor et
 .)al. 2014 and Yamada et al., 2005ومن غري الواضح حاليا إىل أي مدى تصل مستوايت تكون احلمض يف
ارق النفاايت البلدية حيث ( )1أن الغازات املتصاعدة من عملية االحرتاق قد تصل إىل درجات حرارة قدرها
 850درجة مئوية أو أكثر وميكن أن يؤدي ذلك إىل تكون نواتج حتلل خمتلفة ()García et al., 2007؛ ( )2توجد
أيضا مواد أخرى ميكن أن تؤثر على التحلل احلراري للبوليمرات الفلورية (مثال التحلل احلراري لإليثيلني الر عي
الفلور املتبلمر ( )PTFEيثبطه وجود اهليدروجني أو الكلور ،بعكس البخار أو األكسجني أو اثين أكسيد الكربيت
اليت تسرع عملية التحلل؛ )Simon and Kaminsky, 1998؛ ( )3ميكن تركيب تكنولوجيات مثل حقن الكربون
املنشط ( )ACIإىل جانب املرشحات النسيجية ( )BFإلزالة الديوكسني أو الزئبق وقد تعمل أيضا على احتجاز
األمحاض الكربوكسيلية البريفلورية (مفوضية االحتاد األورويب .)2006 ،وأثبتت دراسة أجريت مؤخرا وجود احلمض
يف الغازات املتصاعدة من احملارق يف هارلينغن ولندا .بيد أن  Taylor et al. 2014خلص إىل نتيجة مفادها أن
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حرق النفاايت من البوليمرات القائمة على التلومريات الفلورية ال يؤدي إىل تكون كميات ميكن الكشف عنها من
محض البنتاديكافلوروكتانويك يف ظل ظروف متثل الظروف العادية حلرق النفاايت يف الوالايت املتحدة.
 - 47وميكن إزالة احلمض أو أمالحه من غازات التفاعل املنبعثة عن طريق تنقية هذه الغازات ستخدام
اليل هيدروكسيد صوديوم ( )Sulzbach et al., 1999وكربوانت بواتسيوم مائية ( )Sulzbach et al., 2001وغري ذلك
من أساليب املعاعة.
 - 48وعلى الرغم من أنه ميكن يف البلدان املتقدمة النمو استخدام الرتميد املتحكم فيه وتنقية الغازات املنبعثة
إال أن هذا اخليار قد ال يكون هو اخليار األكثر فعالية من حيث التكلفة واألسهل تطبيقا يف مجيع البلدان.
 - 49وفيما خيص محض البنتاديكافلوروكتانويك الذي يتكون كناتج عرضي يف عمليات احلرق فإن هناك
ارتباط مع الديوكسينات والفيوراانت الثنائية البنزين املتعددة الكلور ( )PCDD/PCDFوغريها من إطالقات امللواثت
العضوية الثابتة غري املتعمدة اليت تتكون نتيجة لالحرتاق .ويرد وصف ألفضل التقنيات املتاحة/أفضل املمارسات
البيئية ذات الصلة مللواثت العضوية الثابتة املنتجة عن غري قصد يف خمتلف أنواع احملارق وغريها من املصادر
احلرارية ،يف املبادئ التوجيهية التفاقية استكهومل بشأن أفضل التقنيات املتاحة/أفضل املمارسات البيئية ذات الصلة
ملادة  5واملرفق جيم ،يف الفرعني اخلامس-ألف والسادس-ألف والسادس-جيم ،مبا يف ذلك توفري ظروف اإلحراق
املالئمة ،واحلد من احلرق املكشوف ،ومعاعة الغازات املتصاعدة من عملية االحرتاق .وجيري تطبيق أفضل
التقنيات/أفضل املمارسات البيئية على النحو الوارد يف تلك الواثئق ذات الصلة على املواد األخرى املنتجة بصورة
غري متعمدة مثل البنزين السداسي الكلور ( )HCBوالبنزين اخلماسي الكلور ( )PeCBواملركبات الثنائية الفينيل
املتعددة الكلور ( )PCBالديوكسينات/الفيوراانت الثنائية البنزين املتعددة الكلور ( ،)PCDD/PCDFوستكون فعالة
إىل حد ما فيما خيص محض البنتاديكافلوروكتانويك أيضا .وبعبارة أخرى فإن التدابري التقنية الالزمة للتقليل إىل
أدىن حد ممكن من إطالقات احلمض املتولدة عن غري قصد من عملية الرتميد ضرورية لفعل إىل حد ما وفقا
ألفضل التقنيات املتاحة/أفضل املمارسات البيئية القائمة اخلاصة بعمليات الرتميد .ولذلك تعترب التكاليف اإلضافية
لتنفيذ تدابري خلفض إطالقات احلمض واإلنفاذ واإلشراف منخفضة نظرا ألن تدابري الرقابة على امللواثت العضوية
الثابتة املنتجة عن غري قصد مطبقة لفعل.
 - 50وسيؤدي رصد احلمض ،وخباصة من أجل التحليل الكيميائي ،إىل تكبد تكاليف إضافية ،حىت وإن
كانت برامج الرصد للملواثت العضوية الثابتة األخرى (مثل الديوكسينات/الفيوراانت الثنائية البنزين املتعددة الكلور
والبنزين السداسي الكلور واملركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور) قد أنشئت لفعل .ويتعني أن تكون لدى
البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية القدرة على رصد احلمض.

تدابري الرقابة األخرى
 - 51تستخدم وكالة محاية البيئة يف الوالايت املتحدة مزجيا من النُّهج التنظيمية والطوعية ،مبا يف ذلك قواعد
االستخدامات اعيدة اهلامة وبرانمج اإلشراف الطوعي على محض البنتاديكافلوروكتانويك (.)OECD, 2015
وحددت الوكالة مستوايت استشارية صحية حلمض البنتاديكافلوروكتانويك ومحض السلفونيك البريفلوروكتاين عند
 70جزءا من الرتيليون ( .)FR 2016 05-25ويف والية فريمونت األمريكية يبلغ املستوى االستشاري الصحي حلمض
البنتاديكافلوروكتانويك يف مياه الشرب  20جزءا من الرتيليون( .)12أما يف والية نيوجريسي األمريكية فيبلغ املستوى
( )12انظر .http://www.healthvermont.gov/response/environmental/pfoa-drinking-water-2016
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احملدد يف التوجيهات لنفس احلمض يف مياه الشرب  40جزءا من الرتيليون ( .) 13ويف الصني اختذت عدة
إجراءات لتقييد إنتاج محض البنتاديكافلوروكتانويك واملنتجات احملتوية عليه وتشجيع استحداث بدائل للحمض
(انظر الفقرة ( 32ز)).
 - 52ويتألف هنج أسرتاليا خلفض املخاطر من مزيج من اإلجراءات الطوعية والتنظيمية .ومبوجب النهج
التنظيمي ،الذي ينفذ مبوجب قانون املواد الكيميائية الصناعية (اإلخطار والتقييم) لعام  ،1989يُطلب إىل قطاع
الصناعة تقدمي بياانت السمية للمواد اعديدة مبا يف ذلك املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية واملنتجات اليت
حتتوي على مواد بريفلوروألكيلية وبوليفلوروألكيلية جديدة جيري إدخاهلا إىل أسرتاليا .إضافة إىل ذلك فإن أسرتاليا
ظلت ترصد تصنيع املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية واستريادها واستخدامها (مبا يف ذلك املواد املرتبطة
حلمض) استنادا إىل املعلومات املطلوبة من الصناعة ،مما أدى إىل إذكاء الوعي لدى الصناعة الكيميائية وعامة
اعمهور من خالل إصدار تنبيهات بشأن املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية الطويلة السلسلة منذ عام
 .2002وعالوة على ذلك يتعني تقدمي بياانت إضافية عن املواد الكيميائية البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية
بغية تقييمها قبل إدخاهلا إىل أسرتاليا .وترد توصيات تقييمية فيما خيص املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية
اعديدة بينما جيري إعادة تقييم املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية املوجودة .وجتري إدارة استرياد مركبات
الكربون البريفلورية اعديدة اليت تتميز مبوجزات خماطر أفضل لكنها ال زالت مقاومة للتحلل (.)Australia, 2016
وحددت أسرتاليا أيضا  18موقعا دفاعيا عايل األولوية توجد فيها مياه جوفية ملوثة ملواد البريفلوروألكيلية
والبوليفلوروألكيلية مبا فيها محض البنتاديكافلوروكتانويك (تعليقات الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية
الثابتة على مشروع تقييم إدارة املخاطر األول) .أما فيما خيص محض السلفونيك البريفلوروكتاين ومحض
يعرب عنها ملقدار
البنتاديكافلوروكتانويك وسلفوانت البريفلوروهكسان فقد وضعت أسرتاليا قيما توجيهية صحية َّ
اليومي املمكن حتمله ( ،)TDIتستخدم عند فحص املواقع امللوثة وإجراء تقييمات للمخاطر الصحية على
اإلنسان ( .)Australia Gov. 2017ويبلغ املقدار اليومي املمكن حتمله من محض البنتاديكافلوروكتانويك يف أسرتاليا
 0.16ميكروغم/كغم من وزن اعسم .وتبلغ القيمة املأمونة يف مياه الشرب  0,56ميكروغرام/ل لنفس
احلمض ( .)AU Health Dep., 2017ويصف تقرير صدر مؤخرا خيارات ملعاعة محض البنتاديكافلوروكتانويك
(.)CRCCARE, 2017
()14

 - 53واشتقت اللجنة األملانية املعنية لرصد البيولوجي البشري قيما جديدة يف هذا اجملال
حلمض السلفونيك البريفلوروكتاين ومحض البنتاديكافلوروكتانويك .واستنادا إىل تقييم املؤلفات املتعلقة لدراسات
الو ئية احليوانية واإلنسانية اليت انقشتها اللجنة خالل اجتماعها األخري يف أاير/مايو  ،2016وبعد بيان بعض
التفاصيل املفتوحة قررت اللجنة حتديد قيم الرصد البيولوجي البشري )HBM-I( 1-حلمض البنتاديكافلوروكتانويك
ومحض السلفونيك البريفلوروكتاين يف بالزما الدم لتكون  2اننوغرام من محض البنتاديكافلوروكتانويك/مل و5
اننوغم من محض السلفونيك البريفلوروكتاين/مل (.)UBA, 2016
()HBM-I

 - 54ويف عام  ،2006أطلقت كندا ’’خطة العمل الرامية لتقييم وإدارة األمحاض الكربوكسيلية البريفلورية
وسالئفها‘‘ .ونتيجة لذلك نفذت كندا تشكيلة من اإلجراءات التنظيمية والطوعية خلفض خماطر محض
البنتاديكافلوروكتانويك ومواد بريفلوروألكيلية وبوليفلوروألكيلية معينة طويلة السلسلة .والتدبري األول الذي نُفذ
( )13انظر .http://www.nj.gov/dep/watersupply/dwc_quality_pfoa.html.
( )14متثل قيمة الرصد البيولوجي البشري )HBM-I( 1-تركيز املادة يف جزء ما من اعسم ال يتوقع أن حتدث ،عند أي تركيز أقل
منه وفقا لتقييم اللجنة احلايل ،آاثرا صحية ضارة ،ومن مث ال يتعني اختاذ أي تدابري خلفض مستوى التعرض.
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بوصفه إجراء مبكرا إلدارة املخاطر قبل إمتام تقييم املخاطر النهائي هو عقد اتفاق طوعي بشأن األداء البيئي مع
اعهات املصنعة هلذه األمحاض .واتفق املوقعون على االتفاق على خفض كمية محض البنتاديكافلوروكتانويك
واألمحاض الكربوكسيلية البريفلورية الطويلة السلسلة (احملتوية على  9إىل  20ذرة كربون) يف املواد الكيميائية
البريفلورية يف التجارة بنسبة  95يف املائة حبلول  31كانون األول/ديسمرب  ،2010والقضاء عليها حبلول 31
كانون األول/ديسمرب  .2015ومتكنت مجيع األطراف املوقعة من حتقيق هدف اخلفض لعام  2010وأظهر التقرير
النهائي أن اهلدف لعام  2015حتقق أيضا .ويف عام ُ ،2016حظر محض البنتاديكافلوروكتانويك يف إطار اللوائح
املتعلقة حبظر مواد مسية معينة ،مع السماح بعدد دود من اإلعفاءات (.)Canada, 2016c
 - 55ويف عام  2014نشرت وكالة محاية البيئة الدامناركية دراسة عن تلوث املياه اعوفية املرتبط مبصادر اثبتة
للمواد البريفلوروألكيلية ،مبا يف ذلك محض البنتاديكافلوروكتانويك واملركبات املرتبطة به .واستنادا إىل نتائج تلوث
املياه اعوفية طُلب إجراء دراسة لتقييم واقرتاح معايري نوعية قائمة على الصحة .وأدت هذه الدراسة إىل حتديد
معيار إمجايل لقيمة حدية لعدد  12مادة من املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية يف مياه الشرب .والقيمة
احلدية هي  0.1ميكروغرام/ل من املاء الصاحل للشرب وهي معيار إمجايل لوجود مجيع املواد الت ت ت  12املشار إليها.
وتنطبق نفس القيمة احلدية للمعيار اإلمجايل على املياه اعوفية حيث ُحددت قيمة حدية ملعيار إمجايل لنفس املواد
املشار إليها يف الرتبة تبلغ  0.4ميكروغرام/ل (تربة جافة) ( .)Denmark, 2016وحددت احلكومة الدامناركية أيضا
قيمة استشارية ملركبات الكربون البريفلورية يف مواد تغليف األغذية قدرها  0.35ميكروغم/سم 2من مادة التغليف،
وعمليا يعد ذلك مبثابة حظر(.)15
 - 56ومنذ عام  2014حددت الوكالة الوطنية السويدية لألغذية قيما توجيهية صحية جملموع
املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية (مبا فيها محض البنتاديكافلوروكتانويك) الشائعة الوجود يف مياه الشرب
( .)NFA 2017ومنذ عام  2016أدرج يف القيمة التوجيهية ما جمموعه  11مادة من املواد البريفلوروألكيلية
والبوليفلوروألكيلية .وإذا جتاوز جمموع هذه املواد  90اننوغم/ل فإنه يوصى بتنفيذ إجراءات خلفض املستوايت بقدر
اإلمكان لتصل إىل ما دون هذا املستوى املوجب الختاذ إجراء .أما إذا جتاوز جمموع هذه املواد  900اننوغم/ل
فإنه ال يوصى ستخدام املياه ألغراض االستهالك أو الطهي .وحددت وزارة الصحة األسرتالية قيما حلمض
البنتاديكافلوروكتانويك ومحض السلفونيك البريفلوروكتاين وسلفوانت البريفلوروهكسان فيما يتعلق بنوعية مياه
الشرب بناء على القيم التوجيهية الصحية النهائية .وسيجري استخدام هذه القيم يف إجراء التحرايت يف املواقع
امللوثة وتقييمات املخاطر على صحة اإلنسان يف مجيع أحناء أسرتاليا (انظر  .)AU Health Dep 2017وحددت
وكالة محاية البيئة يف الوالايت املتحدة مستوايت استشارية صحية حلمض البنتاديكافلوروكتانويك ومحض السلفونيك
البريفلوروكتاين يف مياه الشرب (انظر  .)US EPA, 2016وتعكف اهليئة األوروبية لسالمة األغذية حاليا على حتديث
القيم التوجيهية الصحية ذات الصلة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك (.)EFSA, 2017
 - 57وجتري النرويج استصالحا مستمرا للرتب امللوثة ملواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية اليت نتج تلوثها
عن استخدام الرغاوى املائية اليت تشكل طبقة رقيقة ( )AFFFsيف املطارات ويف مناطق التدريب على مكافحة
احلرائق (.)Norway, 2016
 - 58ونشرت الوكالة السويدية للمواد الكيميائية اسرتاتيجية خلفض استخدام املواد البريفلوروألكيلية
والبوليفلوروألكيلية ( .)Swedish Chemicals Agency, 2016bويتعني التقليل إىل أدىن حد ممكن من استخدامات
( )15انظر .https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Papir-og-pap.aspx
24

UNEP/POPS/POPRC.13/7/Add.2

هذه املواد اليت ميكن أن تؤدي إىل تلوث بيئي ،ووقفها يف هناية املطاف .وتشمل اإلجراءات الرامية إىل حتقيق هذا
اهلدف حتديد أولوايت تنفيذ تدابري خبصوص االستخدامات اليت ميكن أن تسفر عن إطالقات كبرية مباشرة إىل
البيئة والعمل على الساحة العاملية ،مبا يف ذلك اتفاقية استكهومل .ومن املقرتح جتميع رغاوى مكافحة احلرائق احملتوية
على مواد بريفلوروألكيلية وبوليفلوروألكيلية وتدمريها بعد االستخدام (مع بعض اإلعفاءات) (تعليقات السويد على
مشروع تقييم إدارة املخاطر الثالث).
 - 59وميكن أن يؤدي استخدام املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية إىل تسرب إىل داخل األرض و لتايل
تلويث الرتبة واملياه اعوفية .ولذلك أصدرت الوكالة السويدية للمواد الكيميائية ،والوكالة املدنية السويدية للتصدي
حلاالت الطوارئ ،والوكالة السويدية حلماية البيئة نشرة إىل منظمة خدمات اإلنقاذ السويدية تتضمن توصيات
خلفض استخدام الرغاوى املائية اليت تشكل طبقة رقيقة ( .)Swedish Chemicals Agency, 2017واستثمرت الوكالة
السويدية للمواد الكيميائية إىل جانب الوكالة املدنية السويدية للتصدي حلاالت الطوارئ يف توفري التدريب
واملعلومات خلدمات اإلنقاذ .وقد عقدت حلقات دراسية دف تقدمي أدوات خدمات اإلنقاذ إلطفاء احلرائق
بطريقة تقلل إىل أدىن حد ممكن من أي أتثري على البيئة (تعليقات السويد على مشروع تقييم إدارة املخاطر الثالث).
وقد استبدلت املطارات التجارية يف السويد املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية ببدائل غري مفلورة تتحلل إىل
اثين أكسيد الكربون واملاء عند استخدامها (تعليقات الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة على
مشروع تقييم إدارة املخاطر الثاين) .ونشر إئتالف رغاوى مكافحة احلرائق ’’توجيهات ألفضل املمارسات
الستخدام رغاوى مكافحة احلرائق من الفئة ء‘‘ وتتضمن توجيهات بشأن االختيار السليم للرغوة ،واحتواء
تدفقات الرغوة والقضاء عليها ،والتخلص من الرغوة واملياه املستخدمة يف إطفاء احلرائق (إئتالف رغاوى مكافحة
احلرائق)( .)16ومن بني أمور أخرى ،أوصي اإلئتالف ستخدام رغاوى التدريب اليت ال حتتوي على مواد فلورية
خافضة للتوتر السطحي ألغراض التدريب.
 - 60وتركز محلة غرين بيس إلزالة السموم وبرانمج التسرب الصفري للمواد الكيميائية اخلطرة ( )ZDHCعلى
خفض االنبعااثت عن طريق املياه العادمة .وقد جرت التوصية حلدود القصوى الطوعية للمخلفات يف املياه
وطبقتها لفعل العديد من الشركات (مثال  ،H&M، Adidas، Espritوما إىل ذلك) (.)TM, 2016
 - 61ووضعت عنة استعراض املواد امللواثت العضوية الثابتة جمموعة من التوصيات للتعامل مع مسار نفاايت
محض السلفونيك البريفلوروكتاين وهي تنطبق بشكل كبري على محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات
املرتبطة به يف استخداماهتا يف التطبيقات املماثلة .وُيدد املقرر ل ا ث 2/6-سلسلة من تدابري خفض املخاطر
يف أُطُر املدى القصري واملتوسط والطويل (ملزيد من املعلومات ،انظر املقرر ل ا ث 2/6-وتقرير برانمج األمم
املتحدة للبيئة.)2017 ،
 - 62ويف عام  ،2015أجرت الوكالة السويدية حلماية البيئة فحصا للمواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية
(مبا يف ذلك محض البنتاديكافلوروكتانويك) يف زهاء  500عينة مياه ،مبا يف ذلك املياه اعوفية واملياه السطحية،
والرشيح من مدافن القمامة والنفاايت السائلة من طات معاعة مياه الصرف الصحي (الوكالة السويدية حلماية
البيئة .)2 016 ،وكانت أهم املصادر الثابتة اليت ُحددت هي املناطق اليت استخدمت فيها رغاوى مكافحة احلرائق
(املطارات ومواقع التدريب على مكافحة احلرائق) إضافة إىل مرافق معاعة النفاايت ومياه الصرف .ومن تدابري
خفض املخاطر املقرتحة ما يلي :تقييد إطالق املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية من مصادر اثبتة ،واحلد من
( )16انظر .https://docs.wixstatic.com/ugd/331cad_188bf72c523c46adac082278ac019a7b.pdf
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استخدام رغاوى مكافحة احلرائق احملتوية على مواد بريفلوروألكيلية وبوليفلوروألكيلية ،والعمل على الصعيد الدويل
للحد من استخدام هذه املواد وانبعااثهتا يف املواقع الصناعية ،وتطوير تقنيات ملعاعة هذه املواد .ويف السويد أنشئت
شبكة تضم مجيع السلطات ذات الصلة منذ عام  2014دف تقدمي الدعم واملعلومات إىل السلطات األخرى
واألقضية والبلدايت ،واعهات املنتجة للمياه وجهات أخرى بشأن املسائل املتعلقة ملواد البريفلوروألكيلية
والبوليفلوروألكيلية (مبا فيها محض البنتاديكافلوروكتانويك) مثل تقييم املخاطر وإدارهتا (تعليقات السويد على
مشروع تقييم إدارة املخاطر الثاين).
 - 63ويُفرتض أن حتلل النواتج البوليمرية القائمة على الفلوروتيلومرات ميثل مصدرا تمال غري مباشر لألمحاض
الكربوكسيلية البريفلورية الناجتة عن التحلل أثناء االستخدام (مثال محأة طة معاعة مياه الصرف الصحي الناجتة
عن غسل املنسوجات) أو عملية التخلص (مثل مدافن النفاايت أو احلرق) (انظر Prevedouros et al., 2006,
.)Wang et al., 2014a, Wang et al., 2014b
 - 64وقد طور عدد من منتجي البوليمرات الفلورية واإلالستومرات الفلورية يف الكثري من أحناء العامل ونفذوا
تكنولوجيات عديدة الستعادة وإعادة تدوير محض البنتاديكافلوروكتانويك وغريه من املستحلبات املفلورة من عملية
إنتاجها ،مبا يف ذلك معاعة الغازات املنبعثة ومسارات املياه العادمة وما يتطاير من البوليمرات الفلورية بغية خفض
االنبعااثت وخفض التعرض هلذه املواد .ويرد وصف وجيز هلذه التكنولوجيات (أفضل التقنيات املتاحة/أفضل
املمارسات البيئية) يف اعزء الرابع من تقرير املكتب االحتادي لشؤون البيئة ( .2017 ،)FOENوقد يستخدم بعض
هذه التكنولوجيات أيضا يف معاعة مسارات النفاايت ومنتجات الصناعات األخرى ذات الصلة دف خفض
االنبعااثت وخفض التعرض حلمض البنتاديكافلوروكتانويك واملركبات املرتبطة به (.)FOEN, 2017
 - 65ويف عام  2014نشر جملس التكنولوجيا الفلورية (’’ )FluoroCouncilتوجيهات بشأن أفضل املمارسات
البيئية لصناعة امللبوسات العاملية  -مبا يف ذلك الرتكيز على املنتجات املفلورة غري النفاذة للماء‘‘ ( FluoroCouncil,
 .)2014وتوصي التوجيهات مبجموعة من اإلجراءات األساسية يف اجملاالت التخطيطية التالية من أجل أفضل
املمارسات البيئية املتعلقة ملواد غري النفاذة للماء املتينة املفلورة )1( :إذكاء الوعي البيئي لدى مجيع املوظفني؛ ()2
تطبيق النصائح الواردة يف صحيفة بياانت السالمة وصحيفة البياانت التقنية اخلاصة ملنتج؛ ( )3استخدام املنتج
يف حالة الضرورة فقط للحصول على اآلاثر املرجوة؛ ( )4ال تستخدم إال ما حتتاج إليه :العمل مع ِّ
مورد املادة
الكيميائية لتحديد الكمية؛ ( )5امزج فقط الكمية اليت سوف تستخدم يف فرتة العمل املقررة؛ ( )6جدولة فرتات
العمل لتجنب التغريات يف أحواض املعاعة وإهدار السوائل الصناعية؛ ( )7إعادة استخدام/إعادة تدوير خملفات
السوائل الصناعية/فائض السوائل الصناعية إذا كان من املمكن القيام بذلك دون املساس عودة؛ ( )8االحتفاظ
جبميع املعدات يف حالة عملية ممتازة وإجراء مراجعات دورية للعمليات؛ ( )9ترشيد ظت ت تروف التجفيف واملعاعة يف
ماكينات الش تد؛ ( )10التخلص من املواد الكيميائية على النحو املالئم؛ ( )11النظر يف إاتحة املزيد من الفرص
للتقليل إىل أدىن حد ممكن من النفاايت واالنبعااثت( ،انظر .)FluoroCouncil, 2014
 - 66وقد َّبني معظم أصحاب املصلحة يف الصناعة أن معظم منتجات التصوير ال حتتوي على
مركبات مرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك .وجيري التخلص من نفاايت املواد ،ذات الصلة بتصنيع عدد صغري
من األفالم اليت حتتوي على مركبات مرتبطة حلمض ،عادة عن طريق احلرق عند درجات حرارة عالية ،أما
مستحضرات الطالء الفائضة فقد جيري إرساهلا الستعادة الفضة منها .ومن مث فإن النفاايت حترق يف درجات
حرارة عالية ( .)I&P Europe, 2016aهذا هو الوضع يف أورو (تعليقات الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت
العضوية الثابتة على مشروع تقييم إدارة املخاطر األول).
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 - 67وعقب إدراج محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به يف اتفاقية استكهومل سيجري
حتديد مستوى الرتكيز للمحتوى املنخفض من امللواثت العضوية الثابتة ،وذلك لتعاون مع اتفاقية زل اليت سوف
تُكلف هي األخرى بتحديد الطرق اليت تُشكل التخلص السليم بيئيا .ومن شأن تطبيق تدابري إدارة النفاايت ،مبا
يف ذلك التدابري للمنتجات واملواد عندما تصبح نفاايت طبقا للمادة  6من االتفاقية ،أن يضمن التخلص من
النفاايت احملتوية على محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به برتكيزات تزيد على احملتوى
املنخفض من امللواثت العضوية الثابتة بصورة فعالة وانجعة حبيث جيري تدمري تواها من امللواثت العضوية الثابتة
أو التخلص منه بطريقة سليمة بيئيا .وميكن هلذه التدابري أن تعاجل أيضا املناولة السليمة للنفاايت ،ومجعها ونقلها
وختزينها ،وأن تضمن التقليل إىل أدىن حد ممكن من االنبعااثت وحاالت التعرض ذات الصلة حلمض
البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به من النفاايت .وسوف يساعد حتديد القيمة املنخفضة
للملواثت العضوية الثابتة واملبادئ التوجيهية ،اليت وضعت لتعاون مع اتفاقية زل ،األطراف على التخلص من
النفاايت احملتوية على محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به بطريقة سليمة بيئيا (انظر
.)Canada, 2016a

 1-٢-٢تقييم استخدامات وإنتاج البدائل املفلورة القصرية السلسلة

 - 68يهدف التقييم إىل حتديد االستخدامات اليت ُيتاجها اجملتمع واليت قد ال تتوفر هلا ،بدائل كيميائية و/أو
غري كيميائية .وتعطي اإلعفاءات احملددة يف النُّهج التنظيمية القائمة إلدارة املخاطر (انظر اعدول  )3فكرة عن
حتديد هذه االستخدامات على أساس االعتبارات التقنية واالجتماعية واالقتصادية.

ألف  -االستخدامات يف صناعة أشباه املوصالت

 - 69حدد أصحاب املصلحة يف قطاع الصناعة االستخدام يف صناعة أشباه املوصالت على أنه استخدام
حاسم تمل .وأجرت رابطة صناعة أشباه املوصالت ( )SIAدراسة استقصائية للشركات األعضاء فيها ووجدت
أن العديد من هذه الشركات مستمرة يف استخدام احلمض واملواد الكيميائية املرتبطة به يف عمليات الطباعة بصفائح
ُمعدة فوتوغرافيا ،وهذه خطوة رئيسية يف عملية التصنيع الرامية إلنتاج أشباه موصالت متطورة (تعليقات الرابطة
على مشروع تقييم إدارة املخاطر األول) .إن هذا القطاع مسؤول عن قسم ضئيل جدا من إمجايل انبعااثت محض
البنتاديكافلوروكتانويك واملركبات املرتبطة به .ومتثل الكمية املستخدمة يف هذا القطاع جزءا بسيطا من احلجم
اإلمجايل املستخدم يف االحتاد األورويب ،وتفيد التقارير أبن املواد تستخدم يف إطار ظروف ختضع لضوابط صارمة.
ووثِّقت تدابري رقابة معتادة يف وثيقة سيناريو االنبعااثت الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
ورقمها  ،9استخدامات املواد احلساسة للضوء يف تصنيع أشباه املوصالت (.)OECD, 2010; SIA, 2016
 - 70ومتيل املعلومات اليت قدمها القطاع إلثبات أن عملية االستبدال غري ممكنة حاليا ،وأن األطر الزمنية
لالستبدال طويلة ( 10سنوات).
 - 71وقد أكدت املشاورات العامة داخل االحتاد األورويب أن التكاليف املتكبدة ستكون مرتفعة إذا مل جيري
استثناء هذا االستخدام .ونظرا الخنفاض الكميات املستخدمة وحقيقة أن من املتوقع أن تكون االنبعااثت
منخفضة ،فقد حدد تقييد االحتاد األورويب استثناء دد املدة (حىت  4متوز/يوليه  )2022للمعدات املستخدمة
يف صناعة أشباه املوصالت.
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 - 72وإضافة إىل ذلك أُعطي استثناء دون حتديد الفرتة الزمنية لعمليات الطباعة بصفائح معدة فوتوغرافيا
ألشباه املوصالت أو عمليات النقش ألشباه املوصالت املركبة وألشباه املوصالت أو أشباه املوصالت املركبة يف
إطار تقييد االحتاد األورويب (انظر  ECHA 2015cو.)European Commission, 2017
 - 73ويف كندا يوجد إعفاء ألشباه املوصالت يف األصناف املصنعة ،أما يف النرويج فقد انتهى األجل النهائي
إلعفاء املواد الالصقة أو الرقائق املعدنية أو األشرطة يف أشباه املوصالت يف عام .2016
 - 74وتدعم رابطة صناعة أشباه املوصالت (وهي رابطة صناعية عاملية تعمل على خدمة سلسلة اإلمداد يف
صناعات اإللكرتونيات الدقيقة والنانوية) اإلعفاء لعميات الطباعة بصفائح معدة فوتوغرافيا لتصنيع أشباه
املوصالت وتشري بوضوح إىل أن هذا اإلعفاء ينبغي أن يتخذ شكل ’’غرض مقبول‘‘ (تعليقات رابطة صناعة
أشباه املوصالت على مشروع تقييم إدارة املخاطر الثاين).
 - 75وإىل جانب ذلك تطرح رابطة صناعة أشباه املوصالت عددا من االقرتاحات اإلضافية لإلعفاءات
واألغراض املقبولة .وإضافة إىل معدات التصنيع ،يقرتح منح إعفاء من دون حد زمين الستبداهلا ولقطع غيارها.
وعالوة على ذلك تقرتح الرابطة إعفاء مدته مخس سنوات لنظم مراقبة وتوزيع املواد الكيميائية والغازات واهلواء
ذات الصلة مبرافق تصنيع أشباه املوصالت فضال عن إعفاء مدته مخس سنوات لنظم حاوايت املواد الكيميائية من
أجل ختزين ومحل ونقل املواد أو اخلالئط (تعليقات رابطة صناعة أشباه املوصالت على مشروع تقييم إدارة املخاطر
الثاين) .إضافة إىل ذلك تطلب رابطة صناعة أشباه املوصالت أن ُمينح املوردون إعفاء لغرض مقبول يف إطار املرفق
ء خبصوص استخدامات احلمض واملركبات املرتبطة به يف تصنيع ’’أدوات‘‘ ومعدات ِّ
مساعدة .وهناك حاجة
إلدخال كميات صغرية من احلمض واملركبات املرتبطة به يف البوليمرات الفلورية املستخدمة يف األدوات واملعدات
املساعدة ،مبا يف ذلك السدادات ،والطالءات ،والصمامات ،واحلشيات ،واحلاوايت املوجودة يف هذه األدوات،
فضال عن قطع الغيار ،دف حتقيق األداء احلاسم ومتطلبات التشغيل .وتستخدم قطع املعدات املعقدة هذه يف
مرافق التصنيع مع أدىن حد ممكن الحتمال التعرض .وخالصة القول إن الرابطة تدعو إىل منح إعفاء مبوجب املرفق
ء لالتفاقية الستخدامات قطاع الصناعة للحمض واملركبات املرتبطة به يف عمليات التصنيع اليت يقوم ا واستخدام
هذه املواد الكيميائية يف معدات التصنيع املتطورة (تعليقات الرابطة على مشروع تقييم إدارة املخاطر األول).

ابء  -املنسوجات التقنية

()17

 - 76فيما خيص املنسوجات غري التقنية املستخدمة يف التطبيقات خارج املباين (مثل املظالت واألاثث خارج
املباين املغلقة ،ومعدات التخييم) ،فإن البدائل متاحة وال يوجد ما يربر منح إعفاءات يف االحتاد األورويب.
 - 77أما فيما خيص مواد الرتشيح الالزمة لتنقية الزيت والوقود فإن بعض الشركات تزعم عدم توفر بدائل.
بيد أن شركات أخرى أبلغت عن توفر بدائل (مواد كيميائية مفلورة قصرية السلسلة) يف اجملاالت العالية األداء
( .)ECHA 2014a, 2015aوعموما ،ال ميكن إجراء تقييم كامل بشأن ما إذا كان اإلعفاء له ما يربره يف القطاع
املهين بسبب الثغرات يف البياانت خصوصا بشأن الكميات واالستخدامات احملددة واملواد .وميكن االتفاق على
منح فرتة انتقالية لالستخدامات املتبقية يف القطاع املهين نظرا ألن معدات احلماية الشخصية جيب أن تكون
مستوفية لشروط ددة ،وهي شروط ددة يف معايري ذات صلة (مثال املعيار  EN 13034اخلاص ملالبس الواقية).
( )17تعين املنسوجات التقنية ذات متطلبات األداء العايل منسوجات من قبيل املنسوجات املصممة حلماية العمال من املخاطر
اليت هتدد صحتهم وسالمتهم أو األغشية النسيجية املصممة الستخدامها يف املنسوجات الطبية ،والرتشيح يف معاعة املياه العادمة
أو عمليات اإلنتاج ومعاعة النفاايت السائلة.
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 - 78وفيما خيص املنسوجات املصممة حلماية العمال من املخاطر اليت هتدد صحتهم وسالمتهم فإن
هناك استثناء دودا زمنيا (حىت  4متوز/يوليه  )2023يف االحتاد األورويب .وتقرتح عنة التحليل االجتماعي
واالقتصادي ( )SEACالتابعة للوكالة األوروبية للمواد الكيميائية منح إعفاء مماثل لألغشية املزمع استخدامها
يف املنسوجات الطبية ،وعملية الرتشيح عند معاعة املياه ،وعمليات اإلنتاج ،ومعاعة النفاايت السائلة
(.)European Commission, 2017
 - 79ويف النرويج يقتصر التقييد على استخدام املنسوجات االستهالكية ،يف حني أن املنسوجات املصممة
لالستخدام املهين غري مشمولة لتقييد .وال يسري النهج الكندي على األصناف املصنعة ،أي أن استرياد
منسوجات حتتوي على محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه وسالئفه واستخدامها وبيعها وعرضها للبيع ال خيضع
ألية قيود يف كندا.
 - 80ووفقا للمعلومات اليت قدمتها الرابطة البافارية للمنسوجات واملالبس والرابطة اعنوبية الغربية
للمنسوجات ( )VTB SWTفإن محض البنتاديكافلوروكتانويك ميكن أن يوجد يف شكل شوائب من إنتاج البوليمرات
املفلورة اعانبية السلسلة كمستحضرات/خالئط للتشطيبات الصادة للنفط واملاء واملواد الكيميائية يف املنسوجات.
وجيري تطبيق تقنية االستخدام على أعلى مستوى وال تنتقل إال كميات نزرة من احلمض عن طريق التشريب ،إذا
حدث وانتقلت .وبوصف قطاع املنسوجات املهنية والتقنية والوقائية يف صناعة النسيج قطاعا شامال لعدة قطاعات
فإنه يتعني عليه أن يفي مبعايري األداء الكثرية املختلفة ،وعلى وجه اخلصوص معايري السالمة الطبية والكيميائية
ومعايري السالمة املتعلقة حبماية البيئة ،فضال عن معايري السالمة املتعلقة بعدم النفاذية للوقود يف صناعة السيارات
وصناعة الطائرات .ومجيع هذه املنسوجات تقريبا يتعني إجازهتا وفق إجراءات طويلة قد تستغرق سنوات ،كما أن
العديد من املنسوجات ختضع للتنظيم مبوجب العديد من قوانني االحتاد األورويب والقوانني الوطنية األخرى.
وتستكمل هذه القوانني مبعايري وأنظمة ملؤسسات مستقلة تسمى يف أملانيا ’’ ‘‘TLأي ’’موجز األداء التقين‘‘.
وجيري تدريب موظفي صناعة النسيج األملانية تدريبا مالئما ،كما جيري االلتزام على حنو صارم لصحة والسالمة
املهنيتني ورصدمها ( .)VTB SWT, 2016وميكن توسيع نطاق املعايري التقنية ،مثل تلك املستخدمة يف أملانيا،
عتبارها أمثلة للممارسات اعيدة (تعليقات هولندا على مشروع تقييم إدارة املخاطر الثاين) .ومع ذلك فإن
كميات احلمض وعملية التصنيع والظروف السائدة يف بلدان ومناطق أخرى غري معروفة ،إذ ميكن أن تكون هناك
كميات كبرية مما يؤدى إىل تعرض اإلنسان وحدوث إطالقات إىل البيئة (تعليقات الشبكة الدولية للتخلص من
امللواثت العضوية الثابتة على مشروع تقييم إدارة املخاطر األول).
 - 81والبوليمرات املفلورة ذات السالسل اعانبية القائمة على املواد املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك
(مثل أكريالت الفلوروتيلومري  )8:2املستخدمة يف معاعة املنسوجات حتتوي على  2يف املائة من البقااي املتُنحلَّة
للمواد املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك ( .)Russel et al., 2008وُميكن أن تُطلق هذه البقااي املنحلة يف البيئة
عن طريق اهلواء واملاء أثناء استخدام تلك املنسوجات املعاعة أو يف مرحلة حتوهلا إىل نفاايت .وعالوة على ذلك
ميكن استخدام املواد املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك يف عوامل التشريب ) .(ECHA 2015aويعترب احتاد
األلبسة واملنسوجات األورويب ( )EURATEXإدراج إعفاء خاص مبنع النفاذية للماء والزيت واملواد الكيميائية أمرا
حامسا للسالمة املهنية .ومن شأن الفرتة االنتقالية اليت تبلغ  6سنوات أن متكن املشاريع اعارية واعديدة من حتقيق
نتائج حنو إجياد بدائل بوليمرية مفلورة وغري مفلورة ذات أداء أفضل ومالئمة أكثر للبيئة يف إطار عملية الئحة
االحتاد األورويب لتنظيم تسجيل املواد الكيميائية وتقييمها والرتخيص هلا وفرض القيود عليها (.)Euratex, 2016
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 - 82ووفقا لرابطة املنسوجات  +املوضة فإنه ميكن القيام لكثري لتحقيق أهداف احلد من املخاطر .واملمارسة
الشائعة هي تكنولوجيا االحتواء ،فهي تسمح إبعادة تدوير محض البنتاديكافلوروكتانويك وإعادة االستخدام أثناء
عملية البلمرة واالحتجاز من اهلواء امللوث ومعاعة املياه العادمة .أما املمارسة الشائعة خالل عملية صقل
املنسوجات فهي التقليل إىل أدىن حد ممكن من االنبعااثت .وميثل استخدام أفضل املمارسات البيئية يف اإلنتاج
عامال رئيسيا لتفادي االنبعااثت و/أو خفضها إىل مستوى منخفض للغاية .ويف االحتاد األورويب تنتج املنسوجات
التقنية وفقا ألفضل املمارسات البيئية .وهتدف املعاعة ملنتجات املفلورة إىل التقليل إىل أدىن حد ممكن من أتثر
ورِّشدت يف العقود األخرية للوصول إىل
البيئة عن طريق عدم النفاذية الدائمة للنفط واملياه .وقد طُورت اخلواص ُ
هذا املستوى الرفيع من احلماية واحملافظة عليه .ولذلك فإن منح إعفاء للمنسوجات املهنية والتقنية واملنسوجات
الواقية اليت جيب أن تستويف معايري أداء عدم النفاذية الدائمة ،يعد أمرا ال غىن عنه (.)TM, 2016

جيم  -بعض أحبار الطباعة
 - 83تشري التعليقات الواردة من الصناعة واليت قدمت أثناء املشاورات العامة لالحتاد األورويب إىل أن محض
البنتاديكافلوروكتانويك واملركبات املرتبطة به موجودة يف أحبار اللثى املستخدمة يف الطابعات احلرفية .واستمر هذا
االستخدام فقط يف الطابعات اليت مل تعد تصنع ،و لتايل فإن التخلص التدرجيي جيري تنفيذه لفعل .ويبدو أن
هناك اجتاه تناقصي واضح يف الكميات املستخدمة وما يرتبط ا من انبعااثت .وتزعم الشركة اليت صنعت الطابعات
واألحبار املعنية أنه يف ظل عدم وجود فرتة انتقالية مدهتا  5سنوات ستكون هناك حاجة إىل االستبدال املبكر
للطابعات املستخدمة ،وستكون التكاليف مرتفعة ألنه سيكون هناك فقدان عودة الصورة .وخلصت اللجنة
العلمية لالحتاد األورويب إىل أن هناك ما يربر قبول فرتة انتقالية قدرها  5سنوات للطباعة ستخدام أحبار اللثى
( )ECHA, 2015cحبيث جيري منح استثناء دود املدة (حىت  4متوز/يوليه  )2022يف االحتاد األورويب (املفوضية
األوروبية .)2 017 ،أما فيما خيص األحبار املائية فإن هناك إعفاء دود املدة (حىت  31كانون األول/ديسمرب
 )2016معمول به يف كندا (تعليقات كندا على مشروع تقييم إدارة املخاطر األول) .بيد أن هنج إدارة املخاطر
النروجيي ال ينطبق إال على املنتجات االستهالكية وال يقيد استخدام محض البنتاديكافلوروكتانويك يف األحبار
املخصصة لالستخدام املهين/الطابعات.

دال -

إنتاج بدائل مفلورة قصرية السلسلة
 - 84وفقا ملا أفاد به جملس التكنولوجيا الفلورية فإن الصناعة ميكنها أن تقوم إبعادة معاعة جزء ال ميكن
جتنبه من محض البنتاديكافلوروكتانويك واملواد املرتبطة به بوصفها مواد وسيطة معزولة إلنتاج بدائل التلومري الفلوري
املكون من السداسي الكربون يف موقع آخر خبالف موقع اإلنتاج ،ولذلك فإنه يتعني منح إعفاء للمواد الوسيطة
املعزولة املنقولة (تعليقات اجمللس على مشروع تقييم إدارة املخاطر الثاين) .وينص تقييد االحتاد األورويب وفقا للفقرة
( 4ج) منه على منح إعفاء للمواد الوسيطة املعزولة املنقولة دون حد زمين شريطة الوفاء لشروط املنصوص عليها
يف النقاط من (أ) إىل (و) من املادة  )4( 18من الئحة االحتاد األورويب ( )ECذات الرقم 2006/1907
(املفوضية األوروبية .)2017 ،وينبغي أيضا النظر يف منح إعفاء مبوجب اتفاقية استكهومل للمواد الوسيطة املعزولة
املنقولة ليتسىن إعادة املعاعة يف موقع آخر خبالف موقع اإلنتاج .وميكن أن تكون الشروط مماثلة للشروط احملددة
مبوجب هنج إدارة املخاطر يف االحتاد األورويب ،أي أن جيري تصنيع مادة (أو مواد) أخرى من مادة وسيطة يف
مواقع أخرى ختضع للشروط التالية املتحكم فيها على حنو صارم )1( :أن جيري احتواء املادة بشكل صارم ستخدام
وسائل تقنية خالل كامل دورهتا مبا يف ذلك التصنيع ،والتنقية ،وتنظيف املعدات وصيانتها ،وأخذ العينات،
والتحليل ،وشحن املعدات أو األوعية وتفريغها ،والتخلص من النفاايت أو التنقية والتخزين؛ ( )2استخدام
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تكنولوجيات إجرائية وتكنولوجيات حتكم تقلل إىل أدىن حد ممكن من االنبعااثت ومن أي تعرض انتج عنها؛
( )3أال توكل مناولة املادة إال إىل موظفني مدربني جيدا ومعتمدين؛ ( )4يف حالة إجراء أعمال النظافة والصيانة
يتعني تطبيق إجراءات خاصة مثل التطهري والغسل قبل فتح املنظومة والدخول إليها؛ ( )5يف حاالت احلوادث مع
وجود نفاايت متولدة تُستخدم تكنولوجيات إجرائية و/أو تكنولوجيات حتكم دف التقليل إىل أدىن حد ممكن
من االنبعااثت وما ينجم عن ذلك من تعرض خالل تطبيق إجراءات التنقية أو التنظيف والصيانة؛ ( )6التوثيق
اعيد إلجراءات مناولة املادة على أن يشرف على هذه اإلجراءات مشغل املوقع وبشكل صارم.

هاء -

التصوير الضوئي
 - 85ووفقا لرابطة التصوير والطباعة يف أورو ( )I&P Europeفإن تدبري الرقابة الرئيسي الذي جرى اعتماده
بصورة طوعية يتمثل يف مواصلة تطوير بدائل .ومنذ عام  2000أعاد قطاع الصناعة صياغة عدد كبري من املنتجات
أو أوقفها مما أدى إىل حدوث اخنفاض على نطاق العامل يف استخدام املركبات املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك
بنسبة تزيد عن  95يف املائة .وعلى الرغم من أنه ال توجد حاليا عمليات إبدال للتطبيقات القليلة املتبقية إال أن
من املتوقع حدوث املزيد من االخنفاض يف استخدام هذه املواد مع تواصل عملية التحول حنو التصوير الرقمي.
وترى رابطة التصوير والطباعة األوروبية أنه ال توجد ضرورة الختاذ تدابري رقابة إضافية على االستخدامات اعارية
(.)I&P Europe, 2016a
 - 86ووفقا لرابطة التصوير والطباعة األوروبية فإن عدم توفر املركبات املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك
لتصنيع منتجات التصوير املتبقية ذات الصلة سوف يؤثر بشكل سليب أيضا على جمموعات العمالء املعنيني مثل
الرعاية الصحية والقوات املسلحة .وفيما خيص قطاع الرعاية الصحية على سبيل املثال فقد يكون من الصعب
ماليا على املستشفيات ومكاتب األطباء ،اليت تتميز بقيود مشددة على امليزانية ،االستثمار يف تكنولوجيات جديدة
يقتضيها وقف استخدام منتجات التصوير التقليدية احلالية .وميكن توقع أن يكون هذا التأثري أكرب يف البلدان
النامية ويف بعض بلدان االحتاد األورويب يف اجملال الطيب ،مثل إيطاليا وإسبانيا والربتغال واليوانن وعدد من بلدان
أورو الشرقية (.)I&P Europe, 2016a
 - 87وينص هنج إدارة املخاطر يف االحتاد األورويب على منح إعفاء للطالءات الفوتوغرافية املستخدمة على
األفالم أو الورق أو لوحات الطباعة (املفوضية األوروبية .)2017 ،وقد انتهى أجل اإلعفاء احملدد هلذا االستخدام
يف النرويج وكندا يف عام  .2016بيد أن هنج إدارة املخاطر النروجيي ال ينطبق إال على املنتجات االستهالكية أما
النهج الكندي فال يسري على األصناف املصنعة .ومن مث فإن استرياد طالءات وسائط التصوير املستخدمة على
األفالم أو الورق أو لوحات الطباعة وكذلك استخدام هذه الطالءات وبيعها وعرضها للبيع ال ختضع لقيود يف
كندا.

واو -

الطالء النانوي
 - 88خالل املشاورات العامة لالحتاد األورويب بشأن ملف التقييد طلبت شركة واحدة تستخدم الطالء لصاحل
شركات تصنيع اهلواتف الذكية منحها إعفاء مدته  3سنوات لطالء اننوي بالزمي نبضي من أجل متكينها من
االنتقال إىل استخدام بديل كيميائي سداسي الكربون ) .(ECHA, 2015cويف االحتاد األورويب مينح إعفاء دد
زمنيا للطالء النانوي البالزمي (حىت  4متوز/يوليه ( )2023املفوضية األوروبية .)2017 ،وال ينطبق النهج الكندي
على األصناف املصنعة .ومن مث فإن استرياد الطالءات املستخدمة على اهلواتف الذكية (أو املعدات اإللكرتونية
األخرى) وكذلك استخدام هذه الطالءات وبيعها وعرضها للبيع ال ختضع لقيود يف كندا.
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زاي -

قطع الغيار
 - 89طلب أصحاب املصلحة يف قطاع الصناعة يف االحتاد األورويب إعفاء لقطع الغيار من خمتلف األنواع
(الطريان واالتصاالت السلكية والالسلكية وأشباه املوصالت وصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت) .ويتعلق
القلق إبمكانية أن تُطرح يف األسواق يف االحتاد األورويب وأن تُستخدم قطع غيار مصنعة لفعل يف اتريخ دخول
التقييد حيز النفاذ .واستنادا إىل تعليقات القطاع فإنه يف ظل عدم منح هذا اإلعفاء فإن قطع الغيار تلك سوف
يتعني تدمريها وهو ما من شأنه أن ميثل خسارة اقتصادية للجهات املصنعة يف االحتاد األورويب .وقد وجدت عنة
تقييم املخاطر وعنة التحليل االجتماعي واالقتصادي التابعتان للوكالة األوروبية للمواد الكيميائية أن هناك أسباب
تدعو ملنح استثناء خاص بقطع الغيار املوجودة يف املخازن قبل بدء نفاذ هذا التقييد فيما خيص مجيع التطبيقات،
مبا يف ذلك احلاالت املذكورة أعاله فضال عن حاالت أخرى ،لنظر إىل تكاليف القضاء على هذه القطع
واالنبعااثت املنخفضة املرتبطة بفرتة عمرها الطويلة ( .)ECHA, 2015cوال ينص تقييد االحتاد األورويب على أي
إعفاء لقطع الغيار (املفوضية األوروبية.)2017 ،
 - 90وعالوة على ذلك فإن احتاد مصنعي املركبات الكندي ( )CVMAيطلب إعفاءات ددة لصيانة
السيارات وقطع الغيار البديلة .ووفقا هلذا االحتاد فإن هذا القطاع الصناعي ظل يتخلص تدرجييا من استخدام
محض البنتاديكافلوروكتانويك بشكل استباقي لبعض الوقت .ومع ذلك فإن قطع الغيار للصيانة وقطع الغيار البديلة
قد ال تزال حتتوي على هذا احلمض .وتشكل هذه القطع نسبة ضئيلة من استخدام احلمض ،وهي نسبة ستنخفض
بشكل طبيعي مع مرور الوقت مع تبدل أسطول املركبات .إن مصنعي السيارات حباجة إىل ضمان توفر املعدات
وقطع الغيار األصلية من أجل تلبية الطلب من جانب العمالء ( .)CVMA 2017ووفقا للمعلومات اليت قدمتها
الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة فإن منح إعفاء سيؤدي أيضا إىل استمرار إطالقات احلمض
إىل اإلنسان والبيئة من اإلنتاج واالستخدام.
 - 91ووفقا ملا أفادت به عنة التحليل االجتماعي واالقتصادي فإنه فيما يتعلق مبعدات التصنيع واهلياكل
األساسية ذات الصلة يف صناعة أشباه املوصالت ستكون هناك أيضا حاجة لفرتة انتقالية فيما يتعلق بصيانة
املعدات العتيقة أو هياكل املصانع العتيقة أو قطع غيارها أو استبداهلا أو جتديدها (تعليق اللجنة يف عام 2017
على مشروع تقييم إدارة املخاطر األول).

حاء -

رغاوى مكافحة احلرائق
 - 92مصطلح الرغوة املائية اليت تشكل طبقة رقيقة ( )AFFFهو مصطلح عام ملنتجات مكافحة احلرائق و/أو
إمخاد البخار املستخدمة على الصعيد العاملي إلطفاء احلرائق .وقد صممت هذه الرغاوى حبيث تكون فعالة بوجه
خاص يف إطفاء احلرائق من الفئة ء (السوائل القابلة لالشتعال) .وميكن هلذه الرغاوى أن حتتوي على محض
البنتاديكافلوروكتانويك ومواد مرتبطة به .وال يتعني لضرورة يف كل حالة استخدام رغاوى مكافحة احلرائق.
وال ميكن اختيار املنتج على الوجه السليم إال من خالل الدراسة الدقيقة للحالة احملددة قيد النظر (حالة طارئة أو
تصميم نظام إطفاء حرائق/محاية املمتلكات) واستعراض قوانني البناء احمللية وغريها من اللوائح التنظيمية .وعلى
مدى العقد املاضي ظل مصنعو هذه الرغاوى يستبدلون املنتجات القائمة على محض البنتاديكافلوروكتانويك مبواد
فلورية خافضة للتوتر السطحي قائمة على الفلوروتيلومرات .واليوم تُصنَّع أغلب رغاوى مكافحة احلرائق من مواد
كيميائية فلورية/تيلومرات قائمة على بريفلوروهكساانت حتتوي على سلسلة سداسية الكربون (لالطالع على املزيد
من التفاصيل انظر  ،)UNEP/POPS/POPRC.12/INF/15/Rev.1بيد أن هناك رغوة خالية من الفلور أو طرائق
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أخرى من بدائل اإلطفاء متاحة وتستويف متطلبات الكفاءة يف جماالت استخدام كثرية فيما خيص احلرائق من الفئة
ء ( .)Swedish Chemicals Agency, 2016aوفيما خيص رغاوى مكافحة احلرائق احملتوية على املواد املرتبطة حبمض
البنتاديكافلوروكتانويك فإن هناك عددا من البدائل املتوفرة (انظر الفقرات من  155إىل .)162
 - 93ومتشيا مع اإلعفاء اخلاص لرغاوى املطبق لفعل ،و دف تفادي احلاجة إىل االستبدال املبكر للرغاوى
املعفاة ،اقرتحت عنة التحليل االجتماعي واالقتصادي استثناء هذه اخلالئط من تقييد االحتاد األورويب ملدة 20
عاما .وهذا هو العمر العادي لرغاوى مكافحة احلرائق ،وهذه الفرتة الزمنية تدعمها تعليقات واردة من املشاورات
العامة ( .)ECHA, 2015cويف العملية األوروبية ،على الرغم من الشواغل اليت أاثرها بعض العاملني يف مكافحة
احلرائق ومصنعي الرغاوى من أن احلاجة ستدعو ،ملدة  10سنوات إضافية ،إىل الرغاوى احملتوية على الفلور واليت
تتضمن ما يبلغ  1000جزء من البليون من محض البنتاديكافلوروكتانويك واملركبات املرتبطة به ،فإن املفوضية
األوروبية تلقت معلومات وافرة من مصدرين خمتلفني ،مما يدل على توافر وفعالية الرغاوى اخلالية متاما من الفلور.
و إلضافة إىل ذلك توجد لفعل رغاوى قصرية السلسلة قائمة على الفلور .ويف تلك احلالة يبدو أن محض
البنتاديكافلوروكتانويك واملركبات املرتبطة به تسبب مشكلة ،عوضا عن كون وجودها عامال أساسيا يف األداء التقين.
واعتربت اللجنة أن التأجيل العام ملدة ثالث سنوات من شأنه أن يتيح إطارا زمنيا معقوال لصناعة رغاوى مكافحة
احلرائق كي تُكيِّف تركيباهتا هلذا التقييد.
 - 94ووفقا للمعلومات اليت قدمتها الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة فإن العمر العادي
لرغوة مكافحة احلرائق يتفاوت بدرجة كبرية وفقا لدرجات احلرارة وظروف التخزين .ولذلك فإن مدة الت ت ت  20عاما
هي مدة غري مالئمة لالستخدام التشتييت املستمر للملواثت العضوية الثابتة ،وهو استخدام أدى إىل تلوث املياه
اعوفية على نطاق واسع يف العديد من البلدان .وتقرتح أملانيا ،وتؤيدها يف ذلك النمسا ،إدراج فرتة انتقالية قصرية
الستخدام الرغاوى املطروحة لفعل يف األسواق ،نظرا لكون رغاوى مكافحة احلرائق اثبتة جدا وميكن ختزينها ملدد
طويلة جدا إىل حني استخدامها يف حاالت نشوب احلرائق .ولتجنب االستمرار يف تلويث البيئة نبعااثت من
هذا املصدر ،ينبغي االستعاضة عن الرغاوى املوجودة ببدائل مستدامة ومناسبة( .تعليقات أملانيا على مشروع تقييم
إدارة املخاطر األول؛ تعليقات النمسا على مشروع تقييم إدارة املخاطر الثاين).
 - 95وفيما يتعلق بطرح رغاوى مائية جديدة تشكل طبقة رقيقة يف األسواق لالستخدام املهين أشارت عنة
التحليل االجتماعي واالقتصادي إىل أنه أثناء املشاورات العامة يف االحتاد األورويب طلبت بعض اعهات صاحبة
املصلحة (دوائر مكافحة احلرائق ،مصنعو الرغاوى) حدودا أعلى لرتكيزات املواد املرتبطة حبمض
البنتاديكافلوروكتانويك واحلمض نفسه ،أو منح إعفاء اتم لرغاوى مكافحة احلرائق .وبشكل عام فإنه لنظر إىل
املعلومات املقدمة ،اقرتحت اللجنة أن تُعتمد قيمة حدية أعلى قدرها  1000جزء من البليون لكل مادة ،فيما
خيص احلمض أو كل مادة من املواد املرتبطة به عندما تستخدم يف مركزات رغاوى مكافحة احلرائق ،وأن يعاد النظر
يف الرتكيز احلدي هذا دف خفضه يف االستعراض املقرتح للتقييد بعد  5سنوات من دخول التقييد حيز النفاذ
(.)ECHA, 2015c
 - 96وينص تقييد االحتاد األورويب ،يف فقرته ( 4ه) على منح إعفاء خلالئط رغاوى مكافحة احلرائق املركزة
اليت تُطرح يف األسواق قبل  4متوز/يوليه  2020وستستخدم أو تستخدم فعال يف إنتاج خالئط رغاوى أخرى
ملكافحة احلرائق .ومينح إعفاء خلالئط رغاوى مكافحة احلرائق ( )1اليت تطرح يف األسواق قبل  4متوز/يوليه 2020
أو ( )2تنتج وفقا للفقرة ( 4ه) ،شريطة أن يتم ،عندما تستخدم ألغراض التدريب ،التقليل إىل أدىن حد ممكن
من االنبعااثت إىل البيئة ،مع التخلص على حنو سليم من النفاايت السائلة اليت جيري مجعها (املفوضية األوروبية،
33

UNEP/POPS/POPRC.13/7/Add.2

 .)2017ويف كندا مينح إعفاء غري دد زمنيا للرغاوى السائلة اليت تشكل طبقة رقيقة واليت تستخدم يف تطبيقات
مكافحة احلرائق ( .)Canada 2016cوال توجد إعفاءات لرغاوى مكافحة احلرائق يف النرويج ،بيد أن هنج إدارة
املخاطر ال ينطبق عليها ألنه يتعلق ملنتجات االستهالكية ،وهذه الرغاوى السائلة خمصصة لالستخدام احلريف
فقط .وتؤيد رابطة الوقود الكندية منح إعفاء هلذه الرغاوى السائلة وفق ما هو مقرتح يف تقييم إدارة املخاطر
(تعليقات الرابطة على مشروع إدارة املخاطر الثاين).

طاء  -األجهزة الطبية
 - 97خالل املشاورات العامة يف االحتاد األورويب أشار أصحاب املصلحة إىل أن عملية االستبدال مستمرة
إال أهنا عملية مطولة نظرا للتعقيد الذي تنطوي عليه سالسل اإلمداد وعمليات االعتماد .وجرى طلب فرتة انتقالية
عامة قدرها  5سنوات كحد أدىن ،إال أن هذه الفرتة االنتقالية ميكن أن تكون قصرية جدا فيما خيص بعض
األجهزة .ويف احلالة احملددة لألجهزة الطبية املصممة لالستزراع يف اعسم طلبت اعهة املصنعة فرتة انتقالية قدرها
 15عاما (.)ECHA, 2015c
 - 98وينص تقييد االحتاد األورويب على منح إعفاء دد زمنيا (حىت  4متوز/يوليه  )2032لألجهزة الطبية
خبالف تلك املصممة لالستزراع داخل اعسم ضمن نطاق األمر التوجيهي  .93/42/EECإضافة إىل ذلك مينح
إعفاء غري دد املدة إلنتاج أجهزة معينة مصممة لالستزراع داخل اعسم (املفوضية األوروبية .)2017 ،ومتنح
النرويج إعفاء لألجهزة الطبية (غري دد زمنيا).

ايء -

االستخدام الوسيط املنقول يف إنتاج املستحضرات الصيدالنية
 - 99وفقا لقطاع الصناعة الكيميائية فإنه مل جير تطوير بدائل عميع املواد الكيميائية الصيدالنية وبعض املواد
الكيميائية األخرى العالية التخصص اليت تستخدم يف إنتاجها مواد كيميائية مرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك
كمواد خام و/أو وسائط معاعة واليت هلا فوائد اجتماعية واقتصادية وبوجه خاص معايري األداء ( FluoroCouncil,
 .)2016aوال توجد معلومات حتدد ’’املواد الكيميائية األخرى العالية التخصص‘‘ .ويف سياق النهج االسرتاتيجي
لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية اعتُمدت امللواثت الصيدالنية املقاومة للتحلل يف البيئة بوصفها مسألة سياساتية
عاملية انشئة ،مع التسليم أبن املستحضرات الصيدالنية هلا فوائد كبرية لصحة اإلنسان ورعاية احليوان .وينتج يوديد
البريفلوروكتيل يف موقع واحد يف اليا ن أثناء إنتاج مواد قائمة على الفلوروتيلومرات ( 2:6التلمرة والفصل والتقطري
ضمن النظم املغلقة) ،ومن مث ينقل يف شكل مواد وسيطة معزولة إىل موقع آخر يف اليا ن إلنتاج بروميد
البريفلوروكتيل .ويتم جتميع وحرق مجيع النفاايت املتولدة أثناء إنتاج يوديد البريفلوروكتيل ضمن نظام مغلق .وميكن
توقع إطالق كمية ضئيلة يف اهلواء ،ويتوقع أن تقل عن كيلوغرام واحد سنواي .وبعد ذلك ينقل بروميد البريفلوروكتيل
إىل موقعني يف الوالايت املتحدة والسويد إلنتاج مستحضرات صيدالنية ذات صلة (تعليقات دايكني على مشروع
تقييم إدارة املخاطر الثاين وعلى املعلومات الواردة من االحتاد الدويل لرابطات منتجي العقاقري الطبية وتلك املقدمة
خالل االجتماع الثالث عشر للجنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة).
 - 100ويُستخدم بروميد البريفلوروكتيل كمادة مساعدة لتصنيع اعسيمات ’’ذات املسامات الفائقة
الدقة‘‘ ألغراض التطبيقات الصيدالنية .وليس بروميد البريفلوروكتيل من ضمن املركبات املرتبطة حبمض
عرضية على كميات ضئيلة جدا من يوديد البريفلوروكتيل ،الذي هو
البنتاديكافلوروكتانويك .غري أنه ُيتوي بصورة ج
مادة مرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك .أما بقااي بروميد البريفلوروكتيل يف املنتج الصيدالين ’’ذي املسام الفائقة
الدقة‘‘ فمقدارها عادة  1يف املائة ،مما ميثل بقااي يوديد البريفلوروكتيل مبستوى  0.1جزء يف املليون .واحلد األدىن
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للكشف عن يوديد البريفلوروكتيل يف اعسيمات ذات املسامات هو  0,1يف املائة .ويقل جمموع بقااي يوديد
البريفلوروكتيل املنتجة حاليا ضمن املنتجات الصيدالنية عن غرامني سنواي .وتقل انبعااثته يف البيئة من جراء إنتاج
املستحضرات الصيدالنية حاليا عن  30غراما يف السنة .أما نفاايت بروميد البريفلوروكتيل الناجتة عن التصنيع فيتم
امتصاصها يف سطوح كربونية متسلسلة ،وهي أفضل تكنولوجيا متاحة ،وتسمح لتحكم يف االنبعااثت وختفيضها
إىل ما دون  1يف املائة ،وعادة إىل أقل من  0,1يف املائة (معلومات قدمها االحتاد الدويل لرابطات منتجي العقاقري
الطبية خالل االجتماع الثالث عشر للجنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة).
 - 101وتسمح اعسيمات ذات املسامات الفائقة الدقة عمع بني أكثر من مكونني صيدالنيني فعالني إلنتاج
مستحضر صيدالين واحد وفقا للنسب املالئمة لتعظيم األثر .وكذلك فإن تكنولوجيا املسامات الفائقة الدقة
تسمح بتحقيق الفعالية يف إيصال املستحضر إىل داخل اعسم ،ويف استهداف يف الرئتني .واملستحضرات
الصيدالنية اليت تُصنَّع ذا األسلوب حاليا وتُطرح يف السوق خمصصة لعالج املرضى الذين يعانون من االنسداد
الرئوي املزمن والتليف الكيسي .والبحوث جارية بشأن تطبيقات صيدالنية إضافية خالل مراحل اإلصابة املبكرة
واملتقدمة ملرض (معلومات قدمها االحتاد الدويل لرابطات منتجي العقاقري الطبية خالل االجتماع الثالث عشر
للجنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة).
 - 102وقد بُذلت جهود مكثفة لتحديد عوامل بديلة ،حيث مت فحص  15منها على األقل ،إال أنه ُوجد أن
بروميد البريفلوروكتيل هو املادة الوحيدة املناسبة لتصنيع املستحضرات الصيدالنية ذات املسامات الفائقة الدقة،
واليت تتوافر فيها السمات املناسبة من حيث السمية ،حبيث ميكن للبشر تناوهلا أبمان (NDA 020-091 FDA
)® .approval of Imagentو لنظر إىل هذه اعهود ،فمن املستبعد التمكن من إجياد مادة بديلة دون اإلخالل
خبواص اعسيمات ذات املسامات الفائقة الدقة .وإذا ُوجد عامل بديل ،فإن ذلك سيتطلب جتارب سريرية متكررة
وإعادة تسجيل املنتجات ،يف فرتة تتجاوز يف اجملموع  10سنوات .و لنسبة هلذا النوع من املنتجات الصيدالنية،
تدعو احلاجة إىل كفالة استمرار توفري املستحضرات للمرضى ،ولذلك فمن الضروري مواصلة النظر يف األسلوب
املناسب ملعاعة هذا التطبيق (معلومات قدمها االحتاد الدويل لرابطات منتجي العقاقري الطبية خالل االجتماع
الثالث عشر للجنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة).

كاف -استخدام السلفوراميد

 - 103يُستخدم ن-إثيل بريفلوروكتان سلفوانميد (املعروف سم السلفوراميد؛ EtFOSA؛ الرقم يف سجل دائرة
املستخلصات الكيميائية  )2-50-4151كعنصر فعال يف طُعم مكافحة النمل ألغراض مكافحة النمل القاطع
ألوراق الشجر من الفصيلتني  spp Attaو spp Acromyrmexيف كثري من بلدان أمريكا اعنوبية ،وملكافحة منل
النار األمحر الوافد واألرضة ( .)UNEP/POPS/POPRC.6/13/Add.3/Rev.1وقد تستخدم أيضا خوافض التوتر
السطحي الفلورية كخوافض توتر سطحي ’’خاملة‘‘ (وهي ِّسنات تُستخدم يف تركيبات مبيدات اآلفات ،ولكنها
ليست مكوانت نشطة) يف منتجات مبيدات اآلفات (.)UNEP/POPS/POPRC.12/INF/15/Rev.1
 - 104ويُستخدم السلفوراميد كطُعم ملكافحة النمل القاطع ألوراق الشجر ،ووفقا إلفادة وفد الربازيل فإن
استخدام السلفوراميد يف الربازيل ُيول دون وقوع أضرار تقابل خسائر تصل إىل  14,5يف املائة من األشجار يف
كل هكتار .ومن املنتجات الزراعية األخرى اليت ُيتمل أن تعاين خسائر لغة فول الصواي والذرة .وكذلك فمن

35

UNEP/POPS/POPRC.13/7/Add.2

املرجح أن تنخفض قدرة اهلكتار الواحد على إعاشة املاشية إذا اخنفضت كمية العلف بسبب النمل
(.)18()UNEP/POPS/POPRC.12/INF/15/Rev.1
 - 105وقد أُدرجت طعوم احلشرات املخصصة ملكافحة النمل القاطع ألوراق الشجر من الفصيلتني
و spp Acromyrmexبوصفها أغراضا مقبولة إلنتاج واستخدام محض السلفونيك البريفلوروكتاين وأمالحه وفلوريد
السلفونيل البريفلوروكتاين يف املرفق ء (.)UNEP/POPS/POPRC.12/INF/15/Rev.1
spp Atta

 ٢-٢-٢تكاليف تنفيذ تدابري الرقابة وفوائدها
 - 106وقد ورد يف تقرير عنة محاية البيئة البحرية يف منطقة حبر البلطيق تقييم خليارات إدارة فعالة الكلفة ترمي
إىل خفض تسر ت مواد خطرة مبا فيها محض البنتاديكافلوروكتانويك وانبعااثت هذه املواد والكميات املفقودة
منها .وإىل جانب التدابري املتخذة يف املصادر الصناعية فإن التدابري على مستوى املصادر احلضرية ميكن أن تقلل
أيضا من انبعااثت سلفوانت البريفلوروكتان/محض البنتاديكافلوروكتانويك ،ومن ذلك املعاعة املتطورة للمياه العادمة
البلدية ستخدام الكربون املنشط (ترد تفاصيل إضافية أيضا يف خيارات أخرى ،انظر تقرير عنة هلسنكي،
.)2013
 - 107وقد جرى لفعل التخلص التدرجيي من محض البنتاديكافلوروكتانويك على نطاق واسع يف العديد من
االستخدامات ،مما يشري إىل أن تكاليف البدائل مل تثبط استبدال احلمض .ومن النقاط اهلامة اليت يتعني النظر
فيها عند تقييم تكاليف البدائل ألي منتج ما يلي .البدائل ذات تكلفة الشراء املرتفعة يف البداية قد تكون يف
احلقيقة أرخص على مدى كامل عمر املنتج عندما تؤخذ الدميومة والعوامل األخرى يف االعتبار؛ وميكن إلنتاج
البدائل عملة أن يقلل من تكاليفها بشكل كبري .وكثريا ما جتري املبالغة مسبقا يف تقدير تكاليف املبادرات الرامية
حلماية الصحة والبيئة مث بعد ذلك تنخفض هذه التكاليف سريعا بعد تنفيذ الالئحة التنظيمية .وأخريا ،متثل
تكاليف التخلص السليم بيئيا من املنتجات املنتهية الصالحية عامال هاما أيضا يتعني أن يؤخذ يف االعتبار
(.)Ackermann and Massey, 2006
 - 108أما فيما خيص تقييد االحتاد األورويب فقد جرى تقييم تكاليف االستبدال ،وفقا ملقرتح االحتاد األورويب
اخلاص بتطبيق تقييد ،فيما يتصل مبا يلي )1(:استرياد البوليمرات الفلورية واستخدام خالئط اإليثيلني الر عي
الفلور املتبلمر ()PTFE؛ ( )2استخدام املنسوجات يف االحتاد األورويب؛ ( )3استرياد املنسوجات يف األصناف؛
( )4رغاوى مكافحة احلرائق؛ ( )5الورق؛ ( )6الدهاانت واألحبار .وقد قدم قطاع الصناعة هذه التقديرات فيما
خيص االستخدامات احلالية (السيناريو األسوأ) وللفرتة الزمنية اليت تلي دخول التقييد حيز النفاذ؛ (حالة أكثر
واقعية) .ولكن بسبب نقص البياانت فإن التقديرات املرتبطة سترياد محض البنتاديكافلوروكتانويك يف األصناف
والتطبيقات الفوتوغرافية وأشباه املوصالت مل ُجترى .وترتاوح تكاليف االستبدال التقديرية يف االحتاد األورويب من
 1.39إىل  158.44مليون يورو بينما يبلغ التقدير الرئيسي  43.7مليون يورو للحالة األكثر واقعية يف االحتاد
األورويب (انظر  ،ECHA, 2015aاعدول .)F.2-6
 - 109وقد أظهرت املشاورات العامة اليت أجراها االحتاد األورويب مع الدوائر الصناعية أن اعهات الرئيسية
املصنعة للبوليمرات الفلورية قد طورت لفعل العديد من البدائل لتحل ل محض البنتاديكافلوروكتانويك .وغالبا
ما تصنع هذه البدائل بصورة حصرية وتستخدمها كل شركة .ونتيجة لذلك ال تتوفر عادة أسعار سوقية هلا
( )18الوثيقة  DFIA/SDA/MAPA nº 123/2008اليت قدمتها إدارة تفتيش املدخالت الزراعية التابعة ألمانة محاية احليواانت
والنبااتت بوزارة الزراعة والثروة احليوانية واإلمدادات الغذائية.
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(حىت اآلن) .بيد أن هناك بعض املؤشرات على زايدة يف تكاليف التشغيل ،وهو أمر ميكن استخدامه لتقييم
تكاليف التقييد املقرتح اليت تقع على عاتق اعهات املصنعة للبوليمرات الفلورية .وبناء على ذلك ،يفرتض أن
استخدام البدائل يؤدي إىل زايدة منخفضة إىل متوسطة يف تكاليف اإلنتاج (من صفر إىل  20يف املائة) .وتنشأ
هذه الزايدة عن التكاليف األعلى و/أو الكميات األكرب من البدائل اليت ستستخدم .وقد أشارت الدوائر الصناعية
إىل أنه ال يوجد تغيري يف نوعية اإليثيلني الر عي الفلور املتبلمر املصنع ستخدام البدائل (.)ECHA, 2015a
 - 110وفيما يتعلق بتكاليف االستثمار أشارت على وجه اخلصوص اعهات املنتجة (السابقة) حلمض
البنتاديكافلوروكتانويك واملواد املرتبطة به ،أثناء إعداد التقييد يف االحتاد األورويب ،إىل أن الصناعة استثمرت لفعل
موارد كبرية لتطوير مواد بريفلوروألكيلية وبوليفلوروألكيلية قصرية السلسلة من حيث جهود البحث والتطوير ورأس
املال (أُبلِّغ عن إنفاق أكثر من  500مليون يورو وهو مبلغ جرى التأكيد عليه أيضا يف املشاورات العامة لالحتاد
األورويب) .أما فيما خيص املستخدمني النهائيني فيمكن توقع أن تنتقل التكاليف الكبرية إىل البدائل القصرية
السلسلة بسبب إعادة صياغة املنتجات ،وتكييف عمليات اإلنتاج وإجراء االختبارات .ويف هذا الصدد ،أُبلِّغ
عن إنفاق ما يصل إىل  1مليون يورو لكل شركة ،ويعتمد ذلك على الظروف اخلاصة احمليطة حلالة قيد النظر
(.)ECHA, 2015a
 - 111ووفقا لرابطة التصوير والطباعة األوروبية فإن العائق الرئيسي الذي يقف يف وجه القضاء التام على
استخدام املركبات املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك يف هذا الوقت يظل هو العائق التقين .غري أن تكاليف
البحث والتطوير هي أيضا مهمة ويتعني النظر فيها نظرا ألن هذه االستثمارات ميكن أن متثل عبئا ماليا كبريا أثناء
تركيز صناعة التصوير على إجياد تكنولوجيات تصوير رقمية جديدة مبتكرة .وقد أصبحت التكاليف االقتصادية
املرتبطة ستبدال املركبات املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك يف استخدامات التصوير الفوتوغرايف القليلة املتبقية
ذات الصلة تكاليف معيقة لعملية االستبدال يف معظم احلاالت .أما االستخدامات الصغرية احلجم املتبقية ذات
الصلة فهي منتجات خمصصة للسوق يتوقع األعضاء يف رابطة التصوير والطباعة يف أورو أن تتقلص بشكل أكرب
(.)I&P Europe, 2016b
ِّ
ليستريول الدَّم
 - 112ويف االحتاد األورويب تبني أن هناك تكاليف كبرية تقع على اجملتمع وترتبط ب جف ْرط كو
والسمية التطورية والسرطان .وسوف تظهر هذه التكاليف من خالل تكاليف مباشرة مثل العالج الطيب وتكاليف
غري مباشرة مثل فقدان األفراد املتضررين لنوعية احلياة اعيدة .ومل يتسن تقدير حجم عبء املرض اإلمجايل الذي
ميكن أن يعزى حلمض البنتاديكافلوروكتانويك واملواد املرتبطة به .بيد أن النسب الكبرية خلصائص املخاطر تدل
على أنه ستكون هناك فوائد كبرية تعود على صحة اإلنسان من تقييد احلمض و’’املواد املرتبطة به‘‘ ( ECHA,
 .)2015aووفقا للمعلومات الواردة من النرويج فإن التقييم االجتماعي واالقتصادي يف االحتاد األورويب ركز يف
الغالب على خواص مقاومة التحلل والرتاكم البيولوجي والسمية اليت يتميز ا احلمض دف خفض االنبعااثت.
وأظهرت دراسات جديدة أيضا وجود ارتباط بني التعرض للحمض والتأثريات املنخفضة للقاحات ويعتقد أن
احلمض يشكل خطرا على املناعة لدى اإلنسان (انظر على سبيل املثال  UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.2أو
.)NTP, 2016
 - 113ومن غري املتوقع أن يؤدي تقييد االحتاد األورويب إىل أتثريات اقتصادية أوسع نطاقا داخل أورو ألن
السوق يتطور فعال جتاه استبدال محض البنتاديكافلوروكتانويك واملواد املرتبطة به .ويتضح ذلك من خالل تكاليف
االمتثال املعتدلة التقديرية .وعالوة على ذلك فإن من غري املتوقع أن يؤدي التقييد إىل ظهور أتثريات فيما يتعلق
لقدرة التنافسية للصناعة يف االحتاد األورويب والصناعة العاملية نظرا ألن كليهما سيكون عليهما استبدال
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احلمض ’’واملواد املرتبطة به‘‘ بغية االمتثال للتقييد .وال يتوقع أن تكون للتقييد آاثر كبرية على العمالة يف االحتاد
األورويب (.)ECHA, 2015a
 - 114وتقدر عموما تكلفة إزالة وتدمري كميات محض السلفونيك البريفلوروكتاين املوجودة يف املنتجات احلالية،
مثل نظم مكافحة احلرائق ،أبقل بكثري من  1 000يورو لكل كيلوغرام ،إال أن تلك التكلفة ميكن أن تكون أعلى
بكثري يف بعض احلاالت .ومن األمثلة على ذلك نفق ريندريشت للسكك احلديدية يف هولندا ،حيث أُنفق ما
ال يقل عن  3 500يورو لكل كيلوغرام إلزالة محض السلفونيك البريفلوروكتاين من نظام مكافحة احلرائق .ومل
حتقق هذه العملية اإلزالة الكاملة للحمض ،اليت ستتطلب جولة اثنية من شفط األنبوب الرئيسي أو استبداله،
مما يكلف على األقل  400 000لكل كيلوغرام من احلمض املتبقي .ومل تُطالب اعهة املشغلة للسكة احلديدية
لقيام بذلك ،األمر الذي ميكن أن يفسر كدليل على اعتبار التكلفة مفرطة ،بيد أنه مل يُصرح بذلك التفسري
).(Oosterhuis et al., 2017
 - 115وقد طُورت مبادرة تنظيمية كجزء من خطة إدارة املواد الكيميائية يف كندا دف محاية البيئة من املخاطر
املرتبطة بتصنيع محض البنتاديكافلوروكتانويك واألمحاض الكربوكسيلية البريفلورية الطويلة السلسلة (من مجلة مواد
أخرى) أو استخدامها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استريادها .ويف إطار عملية إدارة املخاطر الكندية أثبتت األدلة
العلمية أن محض البنتاديكافلوروكتانويك واألمحاض الكربوكسيلية البريفلورية الطويلة السلسلة هي مواد مقاومة
للتحلل وترتاكم وتتضخم بيولوجيا يف احليواانت الربية والبحرية ،وأهنا مواد سامة للبيئة مبوجب القانون الكندي
حلماية البيئة لعام  .1999وعلى الرغم من عدم إجراء حتليل كمي لفوائد املبادرة إال أن الضوابط التنظيمية حلمض
البنتاديكافلوروكتانويك واألمحاض الكربوكسيلية البريفلورية الطويلة السلسلة يف كندا سوف حتمي البيئة .ومن املتوقع
أن تتحسن نوعية البيئة من خالل فرض رقابة على هذه املواد.
 - 116وأشارت النرويج إىل أن التدابري الرقابية ستكون هلا آاثر إجيابية على صحة اإلنسان إذ أننا ال نزال
معرضني للمواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية يف بيئتنا اليومية ( .)Norway, 2016وقد اخنفض عدد السلع
االستهالكية احملتوية على محض البنتاديكافلوروكتانويك ،وكذلك اخنفضت مستوايته يف املالبس املناسبة عميع
األحوال اعوية بعد اعتماد اللوائح التنظيمية الوطنية اخلاصة مبستوى احلمض يف املنتجات االستهالكية يف عام
( 2013تعليقات النرويج على مشروع تقييم إدارة املخاطر الثاين).
 - 117ويف أسرتاليا ،ظهرت يف اآلونة األخرية آاثر جمتمعية حلمض البنتاديكافلوروكتانويك بعد حتديد عدد من
املواقع امللوثة الستخدام القدمي للرغاوى املائية اليت تشكل طبقة رقيقة يف املطارات ومرافق التدريب على مكافحة
احلرائق دف مكافحة حرائق الوقود السائل .وقد جرى التخلص التدرجيي من رغاوى مكافحة احلرائق احملتوية
على محض البنتاديكافلوروكتانويك ومحض السلفونيك البريفلوروكتاين وسلفوانت البريفلوروهكسان ( )PFHxSيف
عدد من االستخدامات .وجتدر اإلشارة إىل أن تركة استخدام الرغاوى املائية اليت تشكل طبقة رقيقة أدت إىل
تلوث بعض مواقع املطارات العسكرية واملدنية ،مع انتقال التلوث إىل خارج املوقع يف بعض احلاالت عرب املياه
السطحية واعوفية .وقد أدت هجرة محض البنتاديكافلوروكتانويك من نقطة االستخدام إىل تلوث املياه اعوفية
والسطحية يف املناطق اجملاورة اليت تستخدم ،يف بعض احلاالت ،ألغراض االستهالك البشري واألغراض الزراعية.
ويف املواقع اليت تلوثت فيها مياه الشرب جرى توفري مصدر بديل ملياه الشرب .وقد أتثرت بعض األنشطة الزراعية
ومنها ،على سبيل املثال ،حدائق األسواق ومزارع الدواجن وإنتاج البيض الصغرية احلجم ،اليت أدى فيها احلمض
إىل تلويث املياه اليت كانت تستخدم يف السابق هلذه األغراض .وقد أدت وصمة العيش يف بيئة ملوثة إىل اخنفاض
قيم املمتلكات واألعمال التجارية وفقدان الدخل من جانب بعض أصحاب األراضي واألعمال التجارية .وتسبب
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ذلك بدوره يف وجود درجة من التوتر والقلق يف اجملتمعات احمللية املتضررة ،ازدادت حدة بفعل عدم التيقن من
اآلاثر على صحة السكان .وعلى الرغم من أن أتثري احلمض على أسرتاليا انتج إىل حد كبري عن تركة استخدام
الرغاوى املائية اليت تشكل طبقة رقيقة احملتوية على احلمض إال أن تنفيذ تدابري الرقابة سيوفر بعض الضماانت
للمجتمعات احمللية األسرتالية أبن احتمال التلوث اعاري أو املستقبلي جيري التقليل منه إىل أدىن حد ممكن
( .)Australia, 2016ويف نيسان/أبريل  2017وقعت حادثتا انسكاب رئيسيتان هلذه الرغاوى احملتوية على احلمض
( 22000و 5000لرت) يف مطار بريسبان ،وأسفرات عن إنذارات حكومية لتفادي استهالك األمساك من املمرات
املائية للمنطقة (تعليقات الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة على مشروع تقييم إدارة املخاطر
الثاين) .وتعكف احلكومة االحتادية األسرتالية على إعداد رد احلكومة أبكملها ،كما تعمل لتعاون مع الوالايت
واألقاليم األسرتالية على إدارة التلوث ملواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية واالستجابة له (تعليقات أسرتاليا
على مشروع تقييم إدارة املخاطر الثاين).
 - 118ومن شأن االستمرار يف استخدام محض البنتاديكافلوروكتانويك يف رغاوى مكافحة احلرائق أن يؤدي
إىل استمرار تلوث املياه اعوفية والرتبة احمليطة ملواقع العسكرية واملطارات يف مجيع أحناء العامل ،مع كل ما يرتبط
بذلك من تكاليف املعاعة والتعويض والتكاليف القانونية ،إضافة إىل اإلضرار بصحة اإلنسان والبيئة ( Wang et
al., 2017; LaSalle, 2016; The Senate Foreign Affairs, Defence and Trade, 2016; Air Services Australia,

 .)2016; Filipovic et al., 2015; Houtz et al., 2016وتظهر حسا ت حديثة للتكاليف اإلمجالية لتطهري املياه
اعوفية امللوثة ملواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية حول مناطق مكافحة احلريق يف النرويج أن تطهري كل موقع
تدريب يكلف  5.5-3.5مليون يورو .وتشمل هذه األرقام استثمار وتشغيل نظم تنقية املياه اعوفية الالزمة يف
بعض املطارات النروجيية اليت تعرضت للتلوث عن طريق املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية املوجودة يف رغاوى
مكافحة احلرائق .ويظهر التحليل الكيميائي أن محض البنتاديكافلوروكتانويك ينتقل إىل املياه اعوفية مبعدل أعلى
من محض السلفونيك البريفلوروكتاين (تعليقات النرويج على مشروع تقييم إدارة املخاطر الثالث).
 - 119ويف عام  2005استخدمت رغاوى مكافحة حرائق حتتوي على مواد بريفلوروألكيلية وبوليفلوروألكيلية
يف مطار دوسلدورف األملاين بسبب حادث حتطم طائرة وللتدريب على مكافحة احلرائق .وأدت املواد
البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية (وكذلك محض البنتاديكافلوروكتانويك) إىل تلويث الرتبة ونفذ إىل املياه اعوفية.
ولوثت املياه اعوفية احملتوية على املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية حبريتني قريبتني جرى إغالقهما اآلن يف
وجه اعمهور وحظر استهالك أمساكهما .ويف عام  2007اكتشفت مصلحة البيئة احمللية يف دوسلدورف مستوايت
مرتفعة من هذه املواد يف مشال دوسلدورف .ويف السنوات التالية وجد أن مطار دوسلدورف هو املصدر الرئيسي
هلذه املواد .وستستغرق عملية معاعة املياه اعوفية سنوات أو حىت عقود .وعالوة على ذلك جرى حفر 3000
طن من الرتبة امللوثة ذه املواد والتخلص منها( .)19وهناك مناطق مماثلة ملوثة مبركبات الكربون البريفلورية يف
مطارات أخرى يف أملانيا جنم تلوثها عن استخدام الرغاوى املائية اليت تشكل طبقة رقيقة ألغراض التدريب يف
املاضي (مثال يف مطار نورنبريغ) .وجرى مناقشة تكاليف إجراءات املعاعة هذه يف تقرير الوكالة األوروبية للمواد
الكيميائية (( )ECHA, 2015aتعليقات أملانيا على مشروع تقييم إدارة املخاطر الثالث).
 - 120ويف أملانيا هناك قضية واحدة رزة تظهر النتائج املرتتبة على التخلص (غري القانوين) من النفاايت/احلمأة
يف احلقول الزراعية .وبسبب التخلص من احلمأة الصناعية تسرب محض البنتاديكافلوروكتانويك إىل املياه السطحية
( )19انظر .https://www.dus.com/de-de/konzern/unternehmen/verantwortung/umweltschutz/ gew%C3%A4sserschutz/grundwassersanierung
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مما أدى إىل تلويث مستودع ملياه الشرب ،حبرية مون (انظر
 .)et al. 2010, Hölzer et al. 2008, Hölzer et al. 2009وهكذا أصبحت مياه الشرب حتتوي على مستوايت مرتفعة
من احلمض .ومن مث أظهرت دراسات الرصد اإلحيائي البشري مستوايت أعلى من احلمض يف الدم عند سكان
آرنسبريغ مقارنة لسكان الذين يعيشون يف منطقة قريبة حتصل على مياه الشرب من مصدر آخر .ووفقا للمعلومات
املستقاة من وسائط اإلعالم فإن تكاليف تنقية املياه اعوفية اليت جيري تكبدها منذ عام  2006تبلغ زهاء 2.5
مليون يورو .وسيجري تشغيل طة تنقية املياه خالل السنوات القادمة وتبلغ تكاليف التشغيل زهاء 100 000
يورو سنواي (تعليقات أملانيا على مشروع تقييم إدارة املخاطر الثالث)(.)20
Skutlarek et al. 2006, Wilhelm et al. 2009, Wilhelm

 - 121واكتشفت مستوايت عالية من املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية يف مياه الشرب ،يف نطاق
ميكروغرام/لرت ،منذ عام  2011يف عدد من البلدايت يف السويد .وقد قُدمت بياانت عن تكاليف معاعة املواد
البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية يف مياه الشرب يف بعض البلدايت ،من قبيل تنقية املياه لفحم يف أوبساال
(التكلفة السنوية :مليون يورو) والنظام اعديد للتزود ملاء يف الرون ( 3ماليني يورو) (الوكالة السويدية حلماية
البيئة .)2 016 ،وقد اتضح أن مواقع التدريب على مكافحة احلرائق هي املصادر الرئيسية هلذا التلوث الذي أدى
يف بعض احلاالت إىل إغالق مصادر إمدادات املياه .ونشرت البلدايت معلومات مفادها أنه يتعني االمتناع عن
التناول املتكرر لألمساك الربية اليت جيري اصطيادها من حبريات تقع على جمرى منطقة التلوث (الوكالة السويدية
للمواد الكيميائية .)2013 ،أما فيما يتعلق ملياه احملتوية على مواد بريفلوروألكيلية وبوليفلوروألكيلية اليت أتيت من
كهف لقرب من مطار قدمي فقد جرى تركيب نظام لرتشيح الكربون يعمل على تنقية 200-150م 3من املياه
من هذه الكهوف قبل وصوهلا إىل اجملاري املائية املستقبلة هلا ( .)Defoort et al. 2012وأدت املواد البريفلوروألكيلية
والبوليفلوروألكيلية أيضا إىل تلويث مياه شرب يستفيد منها  15مليون نسمة والعديد من املواقع يف
الوالايت املتحدة األمريكية .بيد أن نظم ترشيح الكربون قد ال تصلح عميع املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية
(.)Wang et al., 2017
 - 122وفيما يتعلق ملنسوجات احلرفية والتقنية واملنسوجات الواقية فإن مبيعات الشركات املصنعة األملانية
وصلت يف عام  2013إىل  6باليني يورو( .انظر  VTB SWT, 2016و.)TM, 2016
 - 123ونظرا لصعوبة توفري بعض أنواع التكنولوجيا البديلة ملعاعة محض البنتاديكافلوروكتانويك ،فإهنا قد
ال تتاح يف البلدان النامية إال بعد بضع سنوات.
3-٢

معلومات عن البدائل (منتجات وعمليات)

 1-3-٢حملة عامة عن البدائل
 - 124بسبب الشواغل املتعلقة بتأثري األمحاض البريفلوروألكيلية الطويلة السلسلة ( )PFAAsعلى البشر والبيئة
فإنه جيري استبدال هذه األمحاض وسالئفها يف العديد من التطبيقات مبواد أخرى ،مبا يف ذلك البدائل املفلورة اليت
تتشابه من حيث الرتكيب مع املواد اليت حتل هذه البدائل لها .وتشمل هذه البدائل املفلورة على وجه اخلصوص
األمحاض البريفلوروألكيلية القصرية السلسلة والبويل إيثرات البريفلورية ( ،)PFPEsوبصورة خاصة األمحاض
الكربوكسيلية احملتوية على اإليثرات البريفلورية والبوليفلورية ( )PFECAsوأمحاض السلفونيك احملتوية على اإليثرات
البريفلورية والبوليفلورية ( )PFESAsاليت تتميز بزمرة وظيفية محضية ترتبط بسلسلة إيثر بريفلوري أو بوليفلوري بدال
()20

يقع عبء تسديد التكاليف على عاتق اجملتمع احمللي وفقا حلكم صادر عن احملكمة (https://www.wp.de/staedte/altkreis-

).brilon/ruhrverband-klagt-im-pft-umweltskandal-auf-schadenersatz-id9731569.html
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من سلسلة بريفلوروألكيلية ( .)Wang et al., 2015وترد يف الواثئق املرجعية حملة عامة عن بعض البدائل املفلورة وغري
املفلورة املعروفة ملختلف فروع الصناعة ( ،ECHA, 2015aاعدول C.1-1؛ انظر UNEP/POPS/POPRC.13/INF/6؛
الفرع  3و.)UNEP, 2017

 ٢-3-٢اجلوانب اخلاصة بقطاع معني

 - 125تناقش الفقرات التالية جوانب خاصة بقطاعات معينة متعلقة لبدائل .وعلى الرغم من ذلك فإن
العديد من اعوانب املتعلقة على وجه اخلصوص مبخاطر البدائل (مثل املواد املفلورة القصرية السلسلة) ال ميكن
نسبتها لقطاع واحد بل تنطبق على مجيع القطاعات اليت تكون فيها البدائل ذات الصلة مهمة.

ألف  -تصنيع البوليمرات الفلورية
البويل إيثرات البريفلورية ذات الزمر الوظيفية

()PFPEs

 - 126وفقا جمللس التكنولوجيا الفلورية فإن هناك عدة وسائل بديلة ملعاعة البوليمرات
استبدال محض البنتاديكافلوروكتانويك عند تصنيع البوليمرات الفلورية (.)FluoroCouncil, 2016a

()PPA

تستخدم يف

 - 127وقد استخدم منتجو البوليمرات الفلورية بريفلوروكتانوات األمونيوم أو الصوديوم
كوسيليت معاعة يف البلمرة (االستحالبية) لإليثيلني الر عي الفلور املتبلمر ،وبوليمر اإليثيلني والربوبيلني البريفلوروي
املشرتك ،وبوليمر البريفلوروألوكسي ،وبعض اإلالستومرات الفلورية .إضافة إىل ذلك استخدمت بريفلورونواننوات
األمونيوم ( )APFNيف البلمرة االستحالبية لفلوريد البوليفينيليدين ( .)Prevedouros et al., 2006وقد طور معظم
املنتجني بدائلهم اخلاصة م .إن البدائل املفلورة التجارية هي عبارة عن بويل إيثرات بريفلورية مضاف إليها زمر
وظيفية وهي تشمل ،من بني مواد أخرى ،مركب أدوان ( )ADONAالذي تنتجه شركة ثري إم Dyneon/3M
(CF3OCF2CF2CF2OCHFCF2COO-NH4+؛ الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية 958445-44-8؛
غوردون ،)2011 ،وجينيكس ( )GenXالذي تنتجه شركة دوبونت ( )DuPontويسمى أيضا ملح سي ثري
دامير (CF3CF2CF2OCF(CF3)COO-NH4+( ) 21؛ الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية -80-3
62037؛ دوبونت ،)2010 ،والبويل إيثرات البريفلورية احللقية أو البوليمرية املضاف إليها زمر وظيفية وتنتجها
شركة سولفاي ( )Marchionni et al., 2010; Pieri et al., 2011; Spada and Kent, 2011إضافة إىل املركب (EEA-
 )NH4من شركة أساهي (C2F5OC2F4OCF2COO-NH4+؛ الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية -52-0
 .)EFSA, 2011a ،908020وترد يف الفرع اخلامس من تقرير املكتب االحتادي لشؤون البيئة لعام 2017
( )FOEN, 2017معلومات إضافية عن بدائل محض البنتاديكافلوروكتانويك يف إنتاج البوليمرات الفلورية مع الرتكيز
على تصنيع البوليمرات الفلورية يف الصني وعمليات البلمرة االستحالبية السائلة املفلورة اخلالية من املستحلبات.
( APFOو)NaPFO

 - 128ويف إطار عملية التقييد اليت يضطلع ا االحتاد األورويب جرى تقييم ثالثة بدائل حلمض
البنتاديكافلوروكتانويك ا شقوق إيثرية ) (GenX, ADONA and EEA-NH4وهي بشكل عام أقصر و/أو أقل فلورة
( ،ECHA, 2015aالفرع  .)C3واستخدمت ملح سي ثري دامير ومركب أدوان واملركب  EEA-NH4يف شكل بدائل
الستخدام احلمض بوصفها عامل معاعة يف البلمرة حيث استخدمت كعامل استحالب ِّ
ميكن املواد املتفاعلة من
الطور السائل واملواد املتفاعلة من الطور الكاره للماء من التالمس يف مستحلب والتفاعل مع بعضها البعض
( .)ECHA, 2015aووفقا للوكالة األوروبية للمواد الكيميائية فإن معظم أصحاب املصلحة ذكروا أنه ال توجد فروق
( )21انظر االسم لدى االحتاد الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقية:
proppanoate؛ الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية.62037-80-3 :

Ammonium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-
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تقنية بني البوليمرات الفلورية املنتجة ستخدام البدائل وتلك املنتجة ستخدام احلمض (أو أن أصحاب املصلحة
ال يعرفون ما إذا كانت هناك أي فروق) ( .)ECHA, 2015aوأشار مصنعو البوليمرات الفلورية خالل املشاورات
العامة لالحتاد األورويب إىل أن تكاليف اإلنتاج زادت بنسبة تراوحت من صفر إىل  20يف املائة عند استخدام
البدائل ( .)ECHA, 2015aوتعزى هذه الزايدة إىل ارتفاع تكاليف البدائل وكذلك الكميات األكرب من البدائل
الالزمة لتصنيع وحدة واحدة من البوليمر الفلوري .وذكر بعض املستخدمني النهائيني أنه مل حتدث آاثر تتعلق
لتكلفة بعد استبدال احلمض لبدائل.
 - 129وتشري بياانت حركة السموم اخلاصة مبلح سي ثري دامير إىل عدم وجود استقالب أو إىل وجود
استقالب ضئيل ،لكن اإلفراز يكون سريعا .ومن املفرتض أن جيري التخلص من هذا امللح دون استقالب يف
غضون  7-2أايم (الفئران) ،و 11-10ساعة (القرود) ،و 48-4ساعة (اعرذان) .ويصنف ملح سي ثري دامير
على أنه مهيج للجلد ومتلف للعني .وعالوة على ذلك أدى إعطاء جرعات متكررة إىل تضخم الكبد وفرط منو
خالاي الكبد مع تنكرز هذه اخلالاي عند إعطاء جرعة قدرها  0.5ملغم/كغم/اليوم يف ذكور الفئران .وفيما يتعلق
لسرطنة ،أدت دراسة مدهتا سنتان إىل ظهور أورام عند جرعات أعلى (≥  50ملغم/كغم/اليوم) .وفيما يتعلق
ملخاطر البيئية (البياانت مستمدة من ملف التسجيل) ذات الصلة ذا امللح ُخلِّص إىل أن هذه املادة قد ال
تكون ذات مسية حادة (الرتكيز املميت/الرتكيز الفعال املتوسط >  100ملغم/ل) أو ذات مسية مزمنة (الرتكيز
الذي ليس له أتثري مالحظ >  1ملغم/ل) للكائنات احلية املائية .وفيما يتعلق جبميع املعلومات املتاحة فإنه ال
ميكن إجراء تقييم كامل ملقاومة التحلل والرتاكم البيولوجي والسمية ،مبا يف ذلك تقييم معايري مقاومة التحلل والرتاكم
البيولوجي والسمية وفقا لتشريعات االحتاد األورويب املتعلقة ملواد الكيميائية (للتوجيهات انظر تقرير الوكالة األوروبية
للمواد الكيميائية  .)ECHA, 2017aبيد أن املسجل يقر يف تقرير السالمة الكيميائية أبن ملح سي ثري
دامير يستويف معياري مقاومة التحلل والسمية استنادا حلدوث مسية ددة لعضو مستهدف بعد التعرض املتكرر
) .(STOT RE 2إن ملح سي ثري دامير يستويف على األرجح معايري مقاومة التحلل والرتاكم البيولوجي والسمية
وفق التشريعات األوروبية للمواد الكيميائية ،انظر املرفق الثالث عشر من الئحة تسجيل املواد الكيميائية وتقييمها
والرتخيص هلا وفرض القيود عليها ).(ECHA, 2015a
 - 130أما فيما يتعلق مبادة أدوان فقد اتضح أن هذه املادة مقاومة للتحلل .وال تتوفر بياانت تتعلق لسرطنة.
وفيما يتعلق ملخاطر البيئية (البياانت مستمدة من ملف التسجيل مبوجب الئحة تسجيل املواد الكيميائية وتقييمها
والرتخيص هلا وفرض القيود عليها) ذات الصلة ذه املادة فقد ُخلِّص إىل أهنا قد ال تكون ذات مسية حادة (الرتكيز
املميت/الرتكيز الفعال املتوسط >  100ملغم/ل) أو ذات مسية مزمنة (الرتكيز الذي ليس له أتثري مالحظ > 1
ملغم/ل) للكائنات احلية املائية .وفيما يتعلق جبميع املعلومات املتاحة فإنه ال ميكن إجراء تقييم كامل ملقاومة التحلل
والرتاكم البيولوجي والسمية .وستستويف هذه املادة على األرجح معيار مقاومة التحلل الوارد يف املرفق الثالث عشر
من الئحة تسجيل املواد الكيميائية وتقييمها والرتخيص هلا وفرض القيود عليها .واستنادا إىل بياانت السمية البيئية
فإن املادة ال تستويف معيار السمية .ويفتقر ملف التسجيل ملعلومات عن السمية ذات صلة إلنسان .ومن مث فإن
البياانت غري كافية للبت يف خواص مقاومة التحلل والرتاكم البيولوجي والسمية هلذه املادة أو تفنيدها (ECHA,
) .2015aواستنادا إىل وثيقة من اهليئة األوروبية لسالمة األغذية صادرة يف عام  2011فإن شركة ثري إم أبلغت
عن أن عمر النصف للقضاء على مادة أدوان يرتاوح من  12إىل  34يوما من أجسام ثالثة عمال ،بينما يستغرق
ختلص اإلنسان من نصف كمية محض البنتاديكافلوروكتانويك زهاء  4سنوات (انظر The Intercept, 2016
و.)EFSA 2011b
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 - 131ويف دراسة أخرى ) (Gordon, 2011جرى تقييم مسية مادة أدوان يف دراسات السمية احلادة واعرعات
املتكررة اليت تصل مدهتا إىل  90يوما ،ويف دراسات هتيج العني واعلد ،وإاثرة حساسية اعلد ،والسمية الوراثية،
والسمية التطورية .وجرى تقييم املادة بوصفها مادة انهضة ملستقبل ألفا املنشط بناشرة البريوكسيسوم )(PPARα
يف اعرذان ،وهي ذات مسية معتدلة عند تناوهلا عن طريق الفم وغري سامة عمليا عند التعرض هلا عن طريق اعلد
يف دراسات السمية احلادة على اعرذان .ويف األرانب تبني أن مادة أدوان حتدث هتيجا طفيفا للجلد وهتيجا معتدال
إىل حاد للعني إضافة لكوهنا مادة مثرية حلساسية طفيفة يف اعلد يف اختبارات العقد اللمفية املوضعية يف الفئران.
واستنادا إىل حجم األدلة املتوفرة من مخسة اختبارات فإن مادة أدوان ال تعترب سامة جينيا .ومل تالحظ مسية تطورية
إال عند إعطاء جرعات سامة لألمهات .أما فيما يتعلق مبادة أدوان بوصفها مادة انهضة ملستقبل ألفا املنشط
بناشرة البريوكسيسوم ) (PPARαفقد كانت الكبد هي العضو الرئيسي املستهدف يف ذكور اعرذان بينما كانت
الكلى هي العضو الرئيسي املستهدف يف إانث اعرذان .وخلص املؤلف إىل أن بياانت السمية ملادة أدوان هي
بياانت مقبولة الستخدامها كوسيلة معاعة بديلة يف البلمرة وهي أفضل من بياانت ملح بنتاديكافلوروكتانوات
األمونيوم (.)APFO
 - 132وتعترب مادة ( )EEA-NH4مادة مقاومة للتحلل .وال تكفي البياانت املقدمة للوصول إىل استنتاج بشأن
الرتاكم البيولوجي .وفيما يتعلق ملخاطر البيئية (بياانت مستمدة من ملف التسجيل) املتعلقة ذه املادة فإنه مل
جيري حتديد مسية حادة (الرتكيز املميت/الرتكيز الفعال املتوسط >  100ملغم/ل) للكائنات احلية املائية .واستنادا
إىل املعلومات املتاحة فإنه ال ميكن إجراء تقييم كامل ملقاومة التحلل والرتاكم البيولوجي والسمية مع األخذ يف
االعتبار املعارف من تقييم مقاومة التحلل والرتاكم البيولوجي والسمية حلمض البنتاديكافلوروكتانويك .وستستويف
هذه املادة على األرجح معيار مقاومة التحلل الوارد يف املرفق الثالث عشر من الئحة تسجيل املواد الكيميائية
وتقييمها والرتخيص هلا وفرض القيود عليها .واستنادا إىل بياانت السمية البيئية فإن املادة ال تستويف معيار السمية.
وقد قُدمت أثناء عملية التسجيل بياانت تتعلق لسمية لإلنسان .وأشار املسجل إىل أن املادة مصنفة على أهنا
مادة سامة لإلجناب من الفئة  .2وبناء على ذلك فإن هذه املادة تستويف معيار السمية الوارد يف املرفق الثالث
عشر وتظل هناك شكوك بشأن كوهنا مادة مقاومة للتحلل وترتاكم بيولوجيا وسامة.(ECHA, 2015a) .
 - 133وأبلغ عن أعمار النصف للتخلص من احلمضني الكربوكسيليني احملتويني على إيثرات بريفلورية وبوليفلورية
من مصل الدم ،مادة جينكس (يف اعرذان والفئران) ومادة أدوان (يف اعرذان واإلنسان) ( ECHA, 2014b; EFSA,
 .)2011bوكانت أعمار النصف املذكورة للتخلص من املادة أقصر مقارنة أبعمار النصف للتخلص من محض
البنتاديكافلوروكتانويك ،لكن اعترب أن من املستحيل استخالص استنتاج بشأن قدرة األمحاض الكربوكسيلية احملتوية
على إيثرات بريفلورية وبوليفلورية ( )PFECAsوأمحاض السلفونيك احملتوية على إيثرات بريفلورية وبوليفلورية ()PFESAs
على الرتاكم البيولوجي نظرا ألنه مل ُحتدَّد يف اللوائح التنظيمية عتبة كمية لعمر النصف للتخلص من هذه املواد من
مصل الدم كمعيار للرتاكم البيولوجي ،ومل يتم تفسري التباين بني األنواع ،كما أن هذه الدراسات أجريت يف كثري
من األحيان ستخدام أساليب خمتلفة إلعطاء اعرعات (مثل اعرعات الفموية مقابل اعرعات الوريدية ،اعرعات
الفردية مقابل اعرعات املتكررة) .ونتيجة لذلك ال ميكن املقارنة بصورة مباشرة بني أعمار النصف املبلغ عنها
للتخلص من هذه املواد من مصل الدم ).(Wang et al., 2015
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ابء -

قطاع املنسوجات والسجاد
 - 134جرى مؤخرا استعراض اخلواص الكيميائية للمواد املفلورة وغري املفلورة املعمرة غري النفاذة للماء اليت
تدخل يف تركيب مواد تشطيب املنسوجات وأداء هذه املواد وخماطرها ذات الصلة )(Holmquist et al., 2016؛
وتعرض األقسام الفرعية التالية حملة عامة عن اخلواص الكيميائية الفردية.

البدائل املفلورة القصرية السلسلة
ُ - 135حددت املواد القصرية السلسلة القائمة على الفلوروتيلومرات اليت حلت ل نظائرها الطويلة السلسلة
على أهنا بدائل لطائفة متنوعة من االستخدامات ،مبا يف ذلك ،من مجلة أمور ،استخدامات املنسوجات والسجاد
).(USEPA, 2012
 - 136واستخدمت البوليمرات املفلورة اعانبية السلسلة اليت تتكون من هياكل كربونية غري مفلورة وسالسل
جانبية حتتوي على خليط من شقوق الفلوروتيلومرات  2:6إىل  2:14أو شقوق مأخوذة من فلوريد السلفونيل
البريفلوروكتاين ( ،)PFOSFيف منتجات معاعة السطوح دف جعل املنسوجات واعلود والسجاد مقاومة للماء
والزيت ) .(Buck et al., 2011وميكن مالحظة أن هناك اجتاه الستخدام مركبات مناظرة ذات سالسل أقصر لتحل
ل املشتقات القائمة على الفلوروتيلومرات الطويلة السلسلة أو على فلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين على السالسل
اعانبية ) .(Ritter, 2010وجرى تسويق العديد من منتجات معاعة السطوح احملتوية على بوليمرات فلورية ا سلسلة
جانبية ر عية الكربون ،وهي منتجات مشتقة من فلوريد السلفونيل البريفلوروبيواتين  .(Renner, 2006).إضافة إىل
ذلك طور مصنعو الفلوروتيلومرات منتجات قائمة يف الغالب على مواد خام فلوروتيلومرية عالية النقاء (غالبا
 ،)2:6مبا يف ذلك البوليمرات املشرتكة املشتقة من تيلومرات فلورية  2:6ومن السيلوكسان العضوي (Dow
) .(Ritter, 2010) Corning, 2007وجرى إضفاء الطابع التجاري على كحوالت بوليفلوروألكيلية قصرية السلسلة
مثل الكحوالت الفلوروتيلومرية  1:3و )FTOHs( 1:5وهي كحوالت ميكن استخدامها كلبنات تركيبية للبوليمرات
الفلورية اعانبية السلسلة ).(Wang et al., 2013
 - 137إن البدائل الكيميائية للمركبات املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك املستخدمة كمواد صادة للبقع
واملاء متوفرة وهي تشمل تطبيقات املعاعة السطحية للمنسوجات والسجاد القائمة على بوليمرات األكريالت
وامليثاكريالت واالديبات واليوريثان .أما فيما يتعلق ملواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية القصرية السلسلة فقد
جرى استخدام مواد قائمة على فلوريد السلفونيل البريفلوروبيواتين وعلى الفلوروتيلومر  ،2:6مبا يف ذلك البوليمرات.
واستنادا إىل جمموعة متنوعة من الدراسات العلمية وبيان مدريد (بيان مدريد ،لعام  ،)2015وهو بيان دويل بتوافق
اآلراء العلمية ،فإن هذه املركبات أاثرت شواغل فيما يتعلق مبقاومة التحلل والرتاكم البيولوجي وينبغي أال تعترب
بدائل مقبولة لنظر إىل املعايري الواردة يف وثيقة التوجيهات املتعلقة لبدائل الصادرة عن عنة استعراض امللواثت
العضوية الثابتة (انظر الفرع  3من الوثيقة .)UNEP/POPS/POPRC.13/INF/6
 - 138واستخدمت املركبات القائمة على الفلوروتيلومرات احملتوية على  6ذرات كربون أو أقل لتصنيع منتجات
قائمة على الفلوروتيلومرات مما يدل على اعدوى التقنية هلذا البديل .ويتعني استخدام أحجام أكرب لتحقيق نفس
األداء التقين كما أن تكاليف املنتجات الفلوروتيلومرية القائمة على  6ذرات كربون أو أقل ،أعلى ).(ECHA, 2015a
 - 139أما فيما خيص املنتجات الفلوروتيلومرية القائمة على الكحول الفلوروتيلومري  (8:2 FTOH) 2:8فقد
استخدم الكحول الفلوروتيلومري  2:6كبديل .وال تتحلل هذه املادة لتنتج محض البنتاديكافلوروكتانويك بل تنتج
أمحاضا أخرى مثل محض البريفلوروبيواتنويك ( ،)PFBAومحض البريفلوروبنتانويك ( ،)PFPeAومحض
44

UNEP/POPS/POPRC.13/7/Add.2

البريفلوروهكسانويك ( ،)PFHxAو -2H,2H,3H,3Hمحض األونديكافلوروكتانويك (محض فلوروتيلومري )3:5
) .(ECHA, 2015aووفقا لدراسة أخرى ) (Ellis et al., 2004فإن محض البريفلوروهبتانويك ( )PFHpAيتكون أيضا
عند حتلل الكحول الفلوروتيلومري  2:6يف الغالف اعوي ،وذُكر أن هذا احلمض ومحض البريفلوروهكسانويك
هي أكثر األمحاض الكربوكسيلية البريفلورية تكوان عند التأكسد اعوي للكحول الفلوروتيلومري  .6:2ويف
املخلفات املختلطة لرتبة فإن احلمض  3:5قد ال يكون متاحا ملزيد من التحلل البيولوجي ;(Liu et al., 2010a
) .Liu et al., 2010bويف احلمأة املنشطة يتعرض الكحول الفلوروتيلومري  2:6أيضا لتحول بيولوجي سريع ،وميكن
أن يتحول أكثر من  97يف املائة من هذا الكحول إىل  9نواتج لعملية التحول على األقل يف غضون  3أايم.
وتشمل نواتج التحول البيولوجي الرئيسية احلمض  ،3:5ومحض البريفلوروهكسانويك ،ومحض البريفلوروبنتانويك
 .(Zhao et al., 2013b).ووجدت أيضا نواتج حتول بيولوجي مماثلة يف دراسة استخدم فيها نظام هوائي للرواسب
النهرية ) .(Zhao et al., 2013aوترد يف الفرع الثاين من تقرير املكتب االحتادي لشؤون البيئة يف سويسرا ( FOEN,
) )(2017معلومات إضافية بشأن حتول/حتلل الفلوروتيلومرات .2:6
 - 140ووفقا لدراسة رعاها جملس التكنولوجيا الفلورية تنظر يف بياانت مستمدة من دراسات علمية منشورة
وغري منشورة فإن بدائل محض البنتاديكافلوروكتانويك الكيميائية املفلورة (الكحول الفلوروتيلومري  ،2:6ومحض
البريفلوروهكسانويك/أنيون هذا احلمض ،امليثاكريالت  ،2:6واألكريالت  )2:6ال تستويف املعايري اإلمجالية
للملواثت العضوية الثابتة يف اتفاقية استكهومل .وختلص الدراسة إىل أن الكحول الفلوروتيلومري  2:6يستويف أحد
معايري امللواثت العضوية الثابتة يف اتفاقية استكهومل (يستويف املعيار القائم على االنتقال اعوي ،لكن يتعني احلصول
على معلومات إضافية لتحديد ما إذا كان من احملتمل أن تكون الرتكيزات يف بيئات انئية مثرية للقلق وفقا للفقرة
( 1د) ’ ‘1من املرفق دال .بيد أن هذه املادة ال تستويف معايري مقاومة التحلل والرتاكم البيولوجي والسمية
لإلنسان) .ويستويف محض البريفلوروهكسانويك وأيونه السالب الشحنة ( )PFHxمعايري مقاومة التحلل ،ألهنما
على األرجح مقاومان للتحلل يف البيئة ،رغم عدم توفر بياانت تتعلق بعمر النصف لتحلل هذا احلمض يف الرتبة
والرواسب واملياه .وال يستويف احلمض معايري الرتاكم البيولوجي واالنتقال البيئي البعيد املدى والسمية اإليكولوجية
والسمية لإلنسان ) .(FluoroCouncil, 2014aونظر تقرير أحدث قائم على التقييم السابق يف الدراسات املنشورة
حديثا وأيد االستنتاج األويل أبنه ال توجد مادة من املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية القصرية السلسلة اليت
خضعت للتحليل (الكحول الفلوروتيلومري  ،2:6ومحض البريفلوروهكسانويك/أنيون هذا احلمض ،امليثاكريالت
 ،2:6واألكريالت  )2:6تستويف معايري امللواثت العضوية الثابتة يف اتفاقية استكهومل ).(FluoroCouncil, 2016b
ورغم ذلك فإن البدائل وخالئط البدائل قد تظل تظهر خصائص خطرة ينبغي أن جيري تقييمها قبل اعتبار تلك
املواد بدائل مناسبة.
 - 141ويرد وصف تفصيلي للمخاطر املرتبطة ملواد الكيميائية القصرية السلسلة يف الفرع (( )C.2.2املخاطر
الصحية على اإلنسان) والفرع (( )C.2.3املخاطر البيئية) من تقرير الوكالة األوروبية للمواد الكيميائية (ECHA,
) .2015aوترد يف وثيقة املعلومات األساسية لتقييم إدارة املخاطر هذا ( ،UNEP/POPS/POPRC.13/INF/6الفرع
 )4النتائج الرئيسية املتعلقة لكحول الفلوروتيلومري  6:2واملستندة إىل عدة دراسات ;(Lindeman et al., 2012
;Maras et al., 2006; Martin et al., 2009; Mukerji et al., 2015; Oda et al., 2007; Ishibashi et al., 2007

) Vanparys et al., 2006; all cited by ECHA, 2015aكلها مشار إليها يف تقرير الوكالة األوروبية للمواد الكيميائية.
ومجع جملس التكنولوجيا الفلورية املزيد من الدراسات املتوفرة عن املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية القصرية
السلسلة(.)22
( )22انظر .https://fluorocouncil.com/Resources/Research
45

UNEP/POPS/POPRC.13/7/Add.2

 - 142وخيضع الكحول الفلوروتيلومري  2:6لتحول بيولوجي ينتج عنه تكون أمحاض كربوكسيلية بريفلورية
حتتوي على  3إىل  5ذرات كربون مفلورة .ومياثل تركيب هذه األمحاض تركيب محض البنتاديكافلوروكتانويك،
واالختالف يكون فقط يف عدد ذرات الكربون املفلورة .هذه األمحاض الكربوكسيلية البريفلورية القصرية السلسلة
متساوية من حيث مقاومتها للتحلل يف البيئة وال ميكن أن ختضع للمزيد من التحلل يف ظل الظروف األحيائية
والالأحيائية ) .(ECHA, 2015aبيد أن من املتوقع أن تكون القدرة على الرتاكم البيولوجي لألمحاض الكربوكسيلية
البريفلورية اليت حتتوي على أقل من  7ذرات كربون مفلورة أقل من قدرة محض البنتاديكافلوروكتانويك على الرتاكم
البيولوجي ).(Conder et al., 2008
 - 143ومن املتوقع أن تكون مستقلبات الكحول الفيلوتيلومري  2:6مقاومة للتحلل وأن تكون هلا قدرة أقل
على الرتاكم البيولوجي يف األحياء الربية والبشر وذات مسية أقل للكائنات احلية املائية مقارنة حبمض
البنتاديكافلوروكتانويك ) .(ECHA 2015aومع ذلك فإن األمحاض الكربوكسيلية البريفلورية القصرية السلسلة أكثر
حركة من احلمض يف البيئات املائية ،وميكن أن تلوث مياه الشرب (Eschauzier et al., 2013; Gellrich et al.,
) .2012كذلك ميكنها أن ترتاكم بصورة أكرب يف اخلضروات ،اليت ميكن أن تشكل مسار تعرض خمتلفا (Krippner
) .et al. 2015; Blaine et al. 2014وتشري نتائج دراسة أخرى إىل أن األمحاض الكربوكسيلية الفلوروتيلومرية ذات
مسية حادة أكرب لالفقارايت املائية واألنواع النباتية ملقارنة مع األمحاض الكربوكسيلية البريفلورية املناظرة
هلا .(Mitchell et al., 2011) .ومع ذلك ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار أن الرتكيز البيئي قد يتغري مبرور الزمن،
خصوصا إذا ما استخدمت املادة بكميات أكرب بسبب التخلص التدرجيي من محض البنتاديكافلوروكتانويك واملواد
املرتبطة به.
 - 144وتثري خصائص امللواثت العضوية الثابتة خماوف بشأن مدى مالءمة عدد من بدائل محض
البنتاديكافلوروكتانويك الكيميائية املفلورة ،مبا يف ذلك سلفوانت البريفلوروهكسان ،ومحض البريفلوروهبتانويك،
ومحض البريفلوروهكسانويك ،وسلفوانت البريفلوروبيواتن ،ومحض البريفلوروبيواتنويك ،والكحول الفلوروتيلومري
 ،2:4والكحول الفلورتيلومري  ،2:6واحلمض الفلوروتيلومري  ،)6:2 FTA( 2:6وسلفوانت الفلوروتيلومر 2:6
( .)6:2 FTAومؤخرا أضافت الدول األعضاء يف االحتاد األورويب سلفوانت البريفلوروهكسان إىل قائمة املواد املثرية
للقلق الشديد يف الئحة االحتاد األورويب التنظيمية لتسجيل املواد الكيميائية وتقييمها والرتخيص هلا وفرض القيود
عليها ،وذلك بسبب مقاومة هذه املادة الشديدة للتحلل وقدرهتا العالية على الرتاكم البيولوجي ).(ECHA, 2017b
إضافة إىل ذلك رشحت النرويج مؤخرا املادة إلضافتها إىل اتفاقية ستوكهومل .وهذه اخلصائص تثري القلق بشأن
تنفيذ الفقرتني  3و 4من املادة  .3وتتوفر معلومات ددة ومراجع ذات صلة بشأن اآلاثر الضارة هلذه البدائل
( ،UNEP/POPS/POPRC.13/INF/6الفرع .)5

البدائل غري احملتوية على الفلور
 - 145وفقا ملمثلي صناعة املنسوجات ) (VTB SWT, 2016فإن البدائل غري احملتوية على الفلور مبا يف ذلك
الربافينات ،والسيلوكساانت املعدلة احملتوية على األوليفني ألفا ،وراتينجات امليالمني املعدلة احملتوية على أمحاض
دهنية ،والبوليوريثاانت املعدلة احملتوية على أمحاض دهنية ،متوفرة للمالبس العادية واملالبس املصممة لالستخدام
خارج املباين ،لكنها تتميز مبستوى عدم نفاذية منخفض ) .(VTB SWT, 2016ويتعذر يف بعض احلاالت ،عند
استخدام بدائل خالية من الفلور ،الوفاء مبتطلبات اعودة للمنسوجات احلرفية والتقنية واملنسوجات الواقية ،وذلك،
على سبيل املثال ،بسبب فقداهنا خلواص عدم النفاذية للمواد الكيميائية و/أو الزيت و/أو األوساخ ،أو مقاومتها
غري الكافية للكشط و/أو الغسل وخباصة يف تطبيقات التنظيف الصناعية والكيميائية ،أو عدم نفاذيتها الضعيفة
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للرتبة اعافة ،أو عدم مقاومتها للظروف اعوية وعدم ثباهتا عند التعرض لألشعة فوق البنفسجية ،أو سدها لألغشية
اليت تسمح مبرور اهلواء (مثال يف املالبس الواقية بعد مرورها بدورات غسل قصرية) أو اخليارات احملدودة املتعلقة
ملعاعة اإلضافية ).(VTB SWT, 2016
 - 146وتوجد جمموعة من عوامل تشطيب املنسوجات اخلالية من مركبات الكربون الفلورية والصادة للماء من
بينها منتجات جتارية مثل بيونيك فينيش ( )BIONIC-FINISH®ECOوروكو دراي ( )RUCO-DRY® ECOاليت
تسوقها شركة رودولف احملدودة ،غرييتسريد/أملانيا؛ ومنتجات بيورتيكس ( )Purtex® WRو()Purtex® WA
( ،)Purtex® APاليت تسوقها جمموعة فرودنبريغ ،واينهامي ،أملانيا؛ وإيكوريبيل ® ecorepelالذي تسوقه شركة شويلر
يلر للتكنولوجيا ،سيفلني/سويسرا (اتفاقية استكهومل.)2014 ،
 - 147أما فيما يتعلق خبواص عدم النفاذية للماء فإن هناك العديد من املواد اليت ميكن استخدامها بدال من
املواد العالية الفلورة ،غري أن بدائل العوامل الصادة للشحوم واألوساخ اندرة .وأبرز البدائل الصادة للماء هي العوامل
القائمة على السيليكون .وهذه تشمل السيلوكسينات الثنائية امليثيل املتعددة ( ،)PDMSوخالئط السيليكوانت
وكلوريد بريريدين االسترياميدوميثيل (يف بعض األحيان يوجد مع الكرمبيد (اليوراي) وراتينجات امليالمني) ،والشموع
والربافينات (تتكون عادة من راتينجات معدلة قائمة على امليالمني) والدندراميرات اليت جيري تطويرها لكي متتلك
قدرة مشا ة لقدرة زهرة اللوتس على صد املاء (الوكالة السويدية للمواد الكيميائية.)2015 ،
 - 148إن املواد غري النفاذة البارافينية هي مستحلبات سائلة ينبغي أال تصنف على أهنا مواد خطرة على
الصحة ،وفقا للمنتجني .ومع ذلك فإن بعض املكوانت اليت جرى حتديدها هي مكوانت ضارة على ما يبدو.
واملكون الرئيسي يف معظم املنتجات هو زيت/مشع البارافني (خالئط من األلكاانت الطويلة السلسلة) ،ويعترب غري
ضار يف شكله النقي .وحتتوي بعض املنتجات على آيسوسياانت أو غليكول ثنائي الربوبيلني أو أمالح معدنية أو
مواد أخرى غري معروفة ،قد تكون ضارة .وتتحلل معظم املكوانت بيولوجيا بسهولة وال ترتكز بيولوجيا أو ترتاكم
يف الكائنات احلية والسالسل الغذائية ،كما أن مسيتها للكائنات احلية املائية والربية ال تذكر ،حىت يف حالة الرتكيزات
اليت تفوق الذو نية يف املاء ).(Danish EPA, 2015b
 - 149ومعظم أنواع السيليكون املستخدمة يف عوامل تشريب املنسوجات قائمة على السيلوكسينات الثنائية
امليثيل املتعددة ( ،)PDMSوهي مواد خاملة وليس هلا بوجه عام أي آاثر ضارة .وتشكل العديد من السيلوكسينات،
خصوصا السيلوكسينات احللقية املعروفة بت ت ت  D4و D5و D6وبعض السيلوكسينات املستقيمة السلسلة ،موادا وسيطة
لتصنيع بوليمرات السيليكون املستخدمة يف تشريب املنسوجات .إن السيلوكسينات هي مواد مقاومة للتحلل
وواسعة االنتشار يف البيئة .وهي يف الغالب تكتشف يف املناطق احلضرية ويف البيئة املائية .وقد وجدت مستوايت
عالية منها يف كبد األمساك اليت جيري اصطيادها لقرب من منافذ طات معاعة مياه الصرف الصحي .وعادة
ما تزال السيلوكسينات من الطور املائي عن طريق الرتسيب ،وهي تظهر أعمار أنصاف طويلة يف الرواسب .ويف
الرتبة ،تتحول السيلوكسينات اعتمادا على الظروف احمليطة إىل أشكال هيدروكسيلية وحىت هذه قد تكون مقاومة
للتحلل ( ،Danish EPA, 2015bملزيد من املعلومات انظر أيضا  .)P05, 2012 and Davies, 2014ويف كندا ،مت
التوصل إىل استنتاج مفاده أن السيلوكسينات احللقية  D4تتسرب إىل البيئة بكميات أو تركيزات أو يف ظروف
ترتتب عليها أو ميكن أن ترتتب عليها آاثر ضارة طويلة األمد على البيئة أو على التنوع البيولوجي فيها.
 - 150أما فيما يتعلق ملواد الصادة القائمة على الديندراميرات فإنه ال تتوفر بياانت عن اخلصائص الصحية
للمواد النشطة واملكوانت األخرى ،إال أن منتجي املنتجات التجارية قدموا بياانت صحية يف صحائف بياانت
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السالمة للمواد كما قدموا بعض املقرتحات املتعلقة بتصنيف املنتج .ووفقا للمعلومات املستقاة من املنتجني فإن
هذه املنتجات ينبغي أال تصنف على أهنا ضارة للبيئة ،ولكن ليس من املمكن تقييم هذه البياانت على أساس
املعلومات املتاحة ) .(Danish EPA, 2015bإن مكوانت هذه املنتجات غري ددة بصورة كافية إلجراء تقييم ،لكن
بعضها ُيتوي على سيلوكساانت غري معروفة ،أو بوليمرات كاتيونية ،أو آيسوسياانت ،أو أمحاض عضوية مثرية
للحساسية .و ختصار ،فإن معلومات التقييم الصحي هلذه اجملموعة من املواد الكيميائية غري كافية لتقييم اآلاثر
الصحية احملتملة لعوامل التشريب (ملزيد من املعلومات ،انظر أيضا .)P05, 2012 and Davies, 2014
 - 151وخلصت دراسة أجريت مؤخرا إىل أن البدائل الكيميائية غري املفلورة ميكن أن تفي مبتطلبات عدم
النفاذية للماء اخلاصة مللبوسات املصممة للالستخدام خارج املباين .وأشار مؤلفو هذه الوثيقة إىل أن استخدام
اخلصائص الكيميائية للمواد البريفلوروأكيلية والبوليفلوروألكيلية يف امللبوسات الصممة لالستخدام خارج املباين هو
استخدام ينطوي على تعقيد غري ضروري وأن من املمكن حتقيق قدر كبري من الفوائد البيئية والفوائد
املتعلقة لسمية من خالل التحول إىل استخدام مالبس غري مفلورة مصممة لالستخدام خارج املباين
(تعليقات الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة على مشروع تقييم إدارة املخاطر الثاين مع اإلشارة
إىل .)Hill et al., 2017

البدائل غري الكيميائية
 - 152وفيما يتعلق ملنسوجات متثل املنسوجات املنسوجة إبحكام واحدة من التكنولوجيات البديلة غري
الكيميائية .ومثة تكنولوجيا أخرى هي ما تسمى ألغشية ذات التناضح العكسي اليت تتكون من أغشية رقيقة
للغاية مصنوعة من مواد بوليمرية وتصنع بطريقة جتعلها غري نفاذة إىل حد كبري للماء يف شكله السائل ولكنها
نفاذة لبخار املاء ،األمر الذي جيعل من النسيج جيد التهوية .وهناك بديل لإليثيلني الر عي الفلور املتبلمر يتمثل
يف تركيبة من البوليسرت الكاره للماء وبوليمر ب للماء حبيث يشكالن بنية دقيقة ،مما يسمح حلصول على نسيج
جيد التهوية (الوكالة السويدية للمواد الكيميائية.)2015 ،
 - 153وتقدم الوكالة السويدية للمواد الكيميائية أحد األمثلة على مبادرة دولية ترمي إلجياد بدائل خالية من
الفلور (الوكالة السويدية للمواد الكيميائية .)2015 ،وقد شرعت شركة هنتسمان آلاثر املنسوجات ،وهي مورد
عاملي لألصباغ وغريها من املواد الكيميائية لصناعة النسيج ،يف التعاون مع شركة دوبونت دف تطوير منتج
جديد يتمتع خبواص صادة للماء .واستنادا إىل املعلومات املقدمة من الشركات فإن هذا هو أول عامل معاعة
صاد للماء يف هذا القطاع ويتكون كليا من مواد متجددة 63 ،يف املائة منها مشتقة من مواد خام نباتية
( ،Ecotextile News, 2015دراسة استشهدت ا الوكالة السويدية للمواد الكيميائية .)2015 ،ووفقا ملا ذكرته
اعهة املصنعة فإن دميومة هذه املادة التشطيبية تصل إىل ثالثة أضعاف دميومة املواد غري مفلورة الصادة للماء املتوفرة
حاليا ،وهي حتافظ على هتوية النسيج اعيدة لتحقيق أقصى قدر من الراحة ،كما أهنا تتوافق مع مواد التشطيب
املساعدة الشائعة (مبا يف ذلك الراتينجات وعوامل الربط املتصالب) وهي ال تصنع من كائنات ورة وراثيا
).(Chemours, 2017
 - 154وقد طورت شركة بواي تكنولوجيا كالميالوب ( )CLIMALOOPTMوهي تكنولوجيا ال تنطوي على
استخدام الفلوروكربوانت وتبشر أبعلى أداء فيما يتعلق بعدم النفاذية للماء والتهوية اعيدة وعدم النفاذية للرايح.
وتقوم هذه التكنولوجيا على املواد املعاد تدويرها وقد جرى تطويرها لتالئم االستخدامات الطويلة األمد خارج
املباين .وعالوة على ذلك فإن كل منتجات هذه الشركة قابلة للتدوير بشكل كامل وتُنتج بطريقة مستدامة
إيكولوجيا واجتماعيا ).(Pyua, 2017
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جيم  -رغاوى مكافحة احلرائق
البدائل املفلورة القصرية السلسلة
 - 155عكف مصنعو الرغاوى املائية اليت تشكل طبقة رقيقة القائمة على الفلوروتيلومرات خالل السنوات
العديدة املاضية على استبدال املواد الفلورية الطويلة السلسلة اخلافضة للتوتر السطحي مبواد فلورية قصرية السلسلة
خافضة للتوتر السطحي ) .(UNEP, 2017وقد جرى تطوير الرغاوى املائية اليت تشكل طبقة رقيقة القائمة على
الفلورتيلومرات النقية  2:6لكي حتل ل املنتجات القدمية اليت كانت قائمة على خليط من الفلوروتيلومرين 2:6
و 2:8بشكل أساسي ) .(Klein, 2012; Kleiner and Jho, 2009وقد سوقت شركة دوبونت على سبيل املثال
نوعني من أنواع الرغاوى املائية اليت تشكل طبقة رقيقة القائمة على ألكيل بيتني سلفوانميد الفلورتيلومر (6:2 2:6
) FTABأو أمينوكسيد سلفوانميد الفلوروتيلومر  .(Wang et al., 2013) 2:6ومن بني املوردين الذين يعرضون
جمموعة من املواد اخلافضة للتوتر السطحي القصرية السلسلة القائمة على الفلوتيلومرات شركات كيمغارد وكيمورز
ودايناكس ).(UNEP, 2017
 - 156وتشمل البدائل الكيميائية للفلوروتيلومرات السداسية الكربون ،مثل بيتني سلفونيل الفلوتيلومر ،6:2
الذي تضاف إليه يف بعض األحيان اهليدروكربوانت ومنتج شركة ثري إم ،ميثيل البنتانون الثنائي عشر الفلور
( .)dodecafluoro-2-methylpentan-3-oneبيد أن اإلطالقات املباشرة من املواد إىل البيئة واكتشاف وجود مركبات
سداسية الكربون يف البيئة مبا يف ذلك يف املنطقة القطبية الشمالية واإلنسان واألحياء الربية جعل هذا االستخدام
للبدائل املفلورة غري مرغوب فيه (انظر ).)UNEP/POPS/POPRC.13/INF/6 (IPEN, 2016

البدائل غري احملتوية على الفلور
 - 157تتوفر طائفة متنوعة من الرغاوى اخلالية من الفلور من الفئة ء يف السوق السويدية مما يدل على
اعدوى التقنية هلذا البديل .وقد أدخلت رغوة مكافحة احلرائق موسول ( )Moussoll-FF 3/6يف مطار سويدي
وهي تتحلل إىل اثين أكسيد الكربون واملاء يف البيئة .وتعترب هذه الرغوة فعالة يف جمال إطفاء احلرائق املطلوب يف
املطارات اليت يتعني فيها تطبيق أعلى معايري السالمة .ويف السابق استخدمت شركة سويدافيا ،اليت متتلك عشرة
مطارات سويدية ،مبا يف ذلك أرالندا والندفيرت ،رغاوى ملكافحة احلرائق قائمة على الفلور ولكن حتولت يف
حزيران/يونيه  2011إىل استخدام بديل خايل من الفلور .وبدأت القوات املسلحة السويدية يف التخلص تدرجييا
من استخدام املواد البريفلوروية يف رغوة مكافحة احلرائق يف السويد يف عام  .2011ويف الوقت احلاضر تستخدم
القوات املسلحة السويدية رغوة ملكافحة احلرائق قائمة على الفلوروتيلومر ،أي املادة اليت تتفكك لتكون مواد
بريفلورية (ملزيد من التفاصيل انظر تقرير الوكالة السويدية للمواد الكيميائية .)2015 ،كذلك أدخلت املطارات
النروجيية واملمتلكات العسكرية والعديد من الشركات اخلارجية رغاوى خالية من الفلور (تعليقات النرويج على
مشروع تقييم إدارة املخاطر الثالث).
 - 158وفيما يتعلق برغاوى مكافحة احلرائق تشري تقديرات إحدى الدراسات ) (RPA, 2004إىل أن تكلفة
البدائل اخلالية من الفلور أعلى بنسبة  10 - 5يف املائة تقريبا من تكلفة الرغاوى القائمة على املواد الفلورية
اخلافضة للتوتر السطحي .واستنادا إىل املعلومات اليت قدمتها اعهة املصنعة للبدائل اخلالية من الفلور فإن التكلفة
ستنخفض يف حالة ازدايد حجم السوق ) .(Poulsen et al., 2005وال تنظر هذه الدراسة يف التكاليف الداخلية
الستمرار االعتماد على الرغاوى القائمة على املواد الفلورية اخلافضة للتوتر السطحي ،مبا يف ذلك تكاليف معاعة
املياه اعوفية ،وتلويث البيئات املائية ،وصيادي الكفاف والصيادين التجاريني ،والبيئة والصحة العامة (تعليقات
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الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت على مشروع تقييم إدارة املخاطر الثاين) .أما التكاليف الدائمة الستخدام
الرغاوى املائية اليت تشكل طبقة رقيقة أو الفلوروبروتني أو الفلوروبروتينات اليت تكون طبقة رقيقة ( )FFFPفهي
تفوق بكثري تكاليف الرغاوى اخلالية من الفلور فقط بسبب املسؤوليات القانونية واملالية القائمة على استخدام
رغوة قائمة على مادة كيميائية فلورية (انظر  )Queensland Gov., 2016a and 2016bوفق ما هو مبني أعاله ،واليت
تتضمن انتهاك شروط الرتخيص لعمل ،واإلضرار لسمعة والعالمة التجارية (انظر  .)Klein 2013ومثة أدلة متزايدة
تشري إىل أن تلوث املياه اعوفية ملواد الكيميائية الفلورية يشكل قضية خطرية مستمرة تؤثر على الزراعة ومصائد
األمساك وأسعار املمتلكات ،مع آثر جانيب سليب يتمثل يف االهتمام الكبري من جانب الساسة والعامة مما أدى إىل
حتدايت هظة الكلفة إىل حد كبري جدا وضارة وحتدايت قانونية .بيد أن تكاليف املعاعة ال تزال كبرية ،وال سيما
خارج املوقع ،وتتفاقم بسبب ارتفاع تكاليف اخلدمات االستشارية والتحليلية يف حالة التلوث البيئي مع وجود
نواتج فلورية من تفكك الرغاوى املائية اليت تشكل طبقة رقيقة أو الفلوروبروتني أو الفلوروبروتينات اليت تكون طبقة
رقيقة (( )FFFPانظر على سبيل املثال .)Klein 2013
 - 159وتؤكد توجيهات أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية بشأن استخدام محض
السلفونيك البريفلوروكتاين واملواد الكيميائية ذات الصلة يف إطار اتفاقية استكهومل بشأن امللواثت العضوية الثابتة
) (UNEP, 2017أن الرغاوى غري الفلورية موجودة وجيري استخدامها .واستنادا إىل استعراض أجرته حكومة
كوينزالند يف أسرتاليا فإن هناك إقرار أبن العديد من الرغاوى اخلالية من الفلور ’’تستويف أقسى معايري مكافحة
احلرائق وتتفوق يف األداء على الرغاوى املفلورة اليت تشكل طبقة رقيقة يف ظروف خمتلفة ،كما أن الرغاوى اخلالية
من الفلور تستخدم على نطاق واسع يف املطارات واملرافق األخرى مبا يف ذلك منصات النفط والغاز (انظر
 .)Queensland Gov., 2016bووفقا للقوات املسلحة السويدية فإن من الصعوبة مبكان إجياد بدائل خالية من الفلور
تستويف متطلبات سالمة ددة (انظر الوكالة السويدية للمواد الكيميائية.)2016 ،
 - 160وذكر املصنعون وبعض املستخدمني أن رغاوى مكافحة احلرائق اخلالية من الفلور ال تتمتع بنفس
أتثريات اإلطفاء اليت متيز الرغاوى احملتوية على مواد فلورية خافضة للتوتر السطحي .ومقارنة برغاوى مكافحة
احلرائق القائمة على الفلور فإن هناك حاجة الستخدام ضعفي كمية املياه ومركز الرغوة تقريبا عند إطفاء حرائق
السوائل .وافاد بعض مصنعي الرغاوى اخلافضة للتوتر السطحي أبن بعض التحليالت تؤكد أن رغاوى مكافحة
احلرائق اخلالية من الفلور قد تتيح محاية أقل ضد إعادة االشتعال ،األمر الذي جيعل من املستحيل استخدام هذا
البديل يف بعض العمليات (الوكالة السويدية للمواد الكيميائية .)2015 ،ووفقا الئتالف رغوة مكافحة احلرائق
فإن عوامل الرغاوى املائية اليت تشكل طبقة رقيقة اليت حتتوي على مواد فلورية خافضة للتوتر السطحي قائمة على
الفلوروتيلومرات هي أكثر عوامل الرغوة فعالية املتاحة حاليا ملكافحة حرائق السوائل اللهوبة يف التطبيقات العسكرية
والصناعية وتطبيقات الطريان والتطبيقات البلدية .وتظهر بياانت االختبارات اليت قدمتها خمتربات البحوث البحرية
يف الوالايت املتحدة ) (NRL) (NRL, 2016أنه ،يف اختبارات حرائق األحواض ،أجنز عامل رغوة مائية تشكل طبقة
رقيقة عملية اإلطفاء يف غضون  18اثنية مقارنة ب ت ت ت  40اثنية للرغوة اخلالية من الفلور .ويف اختبارات حتلل الرغوة
حتللت الرغوة اخلالية من الفلور بعد  2-1دقيقة بينما بقيت الرغوة السائلة اليت تشكل طبقة رقيقة ملدة  35دقيقة
قبل أن تتحلل .وال يؤيد اإلئتالف الرأي القائل أبن عوامل الرغاوى املائية اليت تشكل طبقة رقيقة مل تعد هلا حاجة
وال يوصي ستخدام هذه الرغاوى إال يف ظروف ددة عند وجود خطر كبري من سائل هلوب مع ضرورة تنفيذ
مجيع التدابري املتاحة للتقليل إىل أدىن حد ممكن من االنبعااثت إىل أدىن مستوى ممكن عند استخدام عوامل
الرغاوى املائية اليت تشكل طبقة رقيقة ) .(FFFC, 2017بيد أن عوامل اإلحصار (مثل إمخاد البخار) مل يتسن
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التمييز بينها عند استخدام رغوة خالية من الفلور ونوعني من أنواع الرغاوى املائية اليت تشكل طبقة رقيقة
) .(Williams et al. 2011وقد أدخلت مطارات وشركات خارجية يف مجيع أحناء العامل رغاوى خالية من الفلور
وهي راضية عن أداء هذه الرغاوى.
 - 161وعرضت جهة أسبانية مصنعة للرغاوى نتائج جملموعة من اختبارات احلرائق اعديدة
أجريت ستخدام مخسة عوامل رغوة مائية تشكل طبقة رقيقة قصرية السلسلة (سداسية الكربون) متوفرة جتاراي
ومخسة أنواع من الرغاوى اخلالية من الفلور متوفرة جتاراي (أجريت االختبارات ستخدام أنواع الوقود األربعة املختلفة
البنزين ،واهلبتان ،ووقود احملركات النفاثة ( ،)jet A1والديزل) .وقد اتضح أن أداء الرغاوى املائية القصرية السلسلة
اليت تشكل طبقة رقيقة كان أفضل بكثري مقارنة لرغاوى اخلالية من الفلور يف كل أنواع الوقود ما عدا الديزل .ومل
يستطع أي نوع من أنواع الرغاوى اخلالية من الفلور إمخاد حرائق وقود احملركات النفاثة (( )jet A1الوقود املستخدم
يف اختبارات احلرائق اليت جتريها منظمة الطريان املدين الدويل (اإليكاو) واليت حتدد مقبولية الرغاوى لالستخدام يف
املطارات يف العديد من البلدان .)FFFP, 2017( )،ومع ذلك فإن الرغاوى اخلالية من الفلور املعتمدة على خمتلف
املستوايت من جانب منظمة الطريان املدين الدويل (املطلوبة لالستخدام يف املطارات املدنية) متاحة يف السوق
(انظر  )FFFP, 2017وأدخلت لفعل يف املطارات عمليا (انظر أعاله).
)(Wilson, 2016

 - 162وقد أجرى معهد مكافحة احلرائق والكوارث يف هريوسبريغ أبملانيا اختبارات على ستة أنواع من رغاوى
مكافحة احلرائق اخلالية من الفلور واملقاومة للكحول ورغوة واحدة حتتوي على مادة بريفلوروألكيلية ملعرفة قدرهتا
على إمخاد حرائق مخسة سوائل مستقطبة خمتلفة .وخلص املؤلفون إىل أن هناك رغاوى خالية من الفلور تظهر أداء
مماثال ألداء الرغاوى احملتوية على مواد بريفلوروألكيلية (انظر .)Keutel and Koch, 2016

دال -

الورق وتغليف األغذية
البدائل املفلورة القصرية السلسلة
 - 163طور مصنعو الفلوروتيلومرات منتجات قائمة على الفلوروتيلومرات  2:6دف استبدال منتجات أقدم
مثل البوليمرات الفلورية اعانبية السلسلة والفوسفات الثنائية اإلسرتات اليت كانت تقوم على مشتقات فلوروتيلومرية
ذات سالسل أطول ) .(Loi et al., 2013وعلى سبيل املثال ،جرى تسجيل العديد من البوليمرات الفلورية اعانبية
السلسلة القائمة على الفلوروتيلومرات  2:6يف قائمة إشعارات املواد الفعالة املالمسة للمواد الغذائية التابعة إلدارة
األغذية والعقاقري يف الوالايت املتحدة مبا يف ذلك ،على سبيل املثال ،منتجات من شركة أساهي أو شركة دايكني
) .(Wang et al., 2013بيد أنه وفقا للمعلومات اليت قدمتها الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة
فإن هناك نقص يف املعلومات املتاحة للجمهور بشأن السمية وخواص امللواثت العضوية الثابتة.
 - 164وقد حصل مصنع عاملي للمنتجات الكيميائية اخلاصة يف عام  2015على موافقة ملادة مالمسة للمواد
الغذائية من إدارة األغذية والعقاقري يف الوالايت املتحدة فيما خيص مادة مضافة مقاومة للزيوت والشحوم ،وهي
مادة خالية من محض البنتاديكافلوروكتانويك وتوفر مستوايت عالية من مقاومة الزيوت والشحوم واملياه على الورق
والكرتون .كما أن هذه املادة املضافة ممتثلة أيضا للتوصيات أو االستخدام كعامل تغليف صاقل للسطوح يف الورق
والكرتون املصمم لتطبيقات مالمسة املواد الغذائية .وتقوم هذه املادة املضافة على بوليمر كاتيوين مفلور جانيب
السلسلة قائم على الفلوروتيلومر  2:6وتوفر حاجزا قواي يدوم لفرتة طويلة ضد الشحوم واملاء .واستنادا إىل اعهة
املصنعة فإنه بسبب خواص األداء اليت تتميز ا هذه املادة املضافة وبياانهتا البيئية فإهنا تعترب مناسبة بصفة خاصة
لالستخدام يف تطبيقات ماكينات ضغط احلجم والنهاايت املبللة إلنتاج صناديق وورق تغليف لألغذية السريعة،
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والصناديق املكعبة للحساء ،وورق تغليف الزبدة ،وامللصقات التعريفية على قناين الزيت .وميكن أيضا أن تستخدم
يف إنتاج أقداح اللباب املقولبة واألكواب ويف تغليف أغذية احليواانت األليفة ).(AMR, 2015
 - 165وال تسمح إدارة األغذية والعقاقري حاليا ستخدام املواد املفلورة الطويلة السلسلة يف تطبيقات تغليف
األغذية .وقد ألغت اإلدارة آخر املواد الطويلة السلسلة املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك من الالئحة
 21 CFR 176.170يف عام ( 2016انظر القاعدة التنظيمية الفدرالية  ،81الفقرات  .)8-5وأية موافقة من اإلدارة
الستخدام الطالءات املقاومة املطبقة على الورق أو األلواح ختص بدائل قصرية السلسلة ،وتتم عن طريق عملية
تقدمي اإلشعارات بشأن املواد املالمسة لألغذية.

البدائل غري احملتوية على الفلور
 - 166طورت جهة مصنعة واحدة على األقل من النرويج بديال خاليا من الفلور ستخدام ورق عايل الكثافة
مينع مرور الشحوم (الوكالة السويدية للمواد الكيميائية .)2 015 ،وتستخدم الشركة النروجيية املنتجة للورق (شركة
ورق الشمال األورويب  )Nordic Paperعمليات ميكانيكية إلنتاج ورق فائق الكثافة يثبط تسرب الشحوم من
خالل الورقة ،من دون استخدام أي مادة كيميائية مقاومة للتحلل(.)23
 - 167ويتوافر املزيد من املعلومات يف الواثئق  Norden 2013و SFT 2007ووثيقة العالمات اإليكولوجية
( .)Nordic Ecolabelling 2014وتشري وثيقة  Nordic Ecolabelling 2014إىل إمكانية معاعة سطوح الورق
ستخدام النشاء أو األعينات أو مركبات كربوكسيل ميثيل سيلولوز أو الكروم أو مركبات الفلور أو السيليكون.
وتُستخدم مركبات القصدير العضوية كعوامل حفازة يف التغليف لسيليكون إلنتاج الورق املقاوم للشحوم ،وقد
تنتقل إىل األغذية اليت تالمس ذلك الورق .وتشري الوثيقة بشكل دد إىل البيوتيلني كعامل حفاز يف حالة الورق.
وتتضمن وثيقة العالمات اإليكولوجية متطلبات للحيلولة دون وجود الكروم ومركبات الفلور ،ويف نفس الوقت
ال يُسمح ستخدام عوامل الطالء والتغليف القائمة على املذيبات وماديت  D4و D5ومركبات القصدير العضوية
احلفازة يف معاعة السيليكون .وال يزال يُسمح ستخدام هذه املواد يف أماكن أخرى ،ولذلك ميكن استريادها إىل
أورو .
 - 168ولدى املعهد الفدرايل األملاين لتقييم املخاطر
بياانت بشأن التوصيات املتعلقة ملواد املالمسة لألغذية ،مبا فيها املواد املفلورة وغري املفلورة .
(BundesinstitutfürRisikobewertung
()24

( )23معلومات قدمتها اهليئة النروجيية ملكافحة التلوث (سابقا .)Statens Forurensningstilsyn
(.https://bfr.ble.de/kse/faces/DBEmpfehlung_en.jsp )24
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 3-3-٢االستخدامات اليت مل حتدد هلا بدائل حاليا
ألف  -املنسوجات التقنية ذات متطلبات األداء العايل
 - 169الحظت الرابطات الصناعية أنه ال تتوفر حاليا ،وبشكل خاص يف جمال املنسوجات احلرفية والتقنية
واملنسوجات الواقية وغريها من املنسوجات املتطورة (مثال ألجهزة فصل خالاي الوقود يف االبتكارات احلركية
الكهر ئية) ،أي بدائل تستويف املتطلبات العالية املستوى من حيث املتطلبات القانونية ومن جانب العمالء.
بيد أن هناك إقرار أبن تلك املنسوجات اليت جيب أن تفي فقط مبتطلبات األداء املنخفض (مثل املالبس
العادية ،واملنسوجات العادية املصممة لالستخدام يف اهلواء الطلق) ،اليت كانت يف السابق تعاجل مبركبات
مرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك ،ميكن أن تعاجل مبنتجات سداسية الكربون أو حىت ببدائل خالية من الفلور
(.)VTB SWT, 2016; Euratex, 2016
 - 170وذكر أصحاب املصلحة أن املنسوجات الواقية اليت جرى تشطيبها ستخدام مواد كيميائية سداسية
الكربون حتتاج إىل كميات كبرية من املنتجات السداسية الكربون للتشطيب األويل مع إعادة التشريب االحرتايف
املتكرر ستخدام املزيد من املنتجات السداسية الكربون بعد كل خطوة غسل دف الوفاء مبعايري السالمة العالية؛
وهذا سيؤدي إىل انبعااثت إضافية من املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية بسبب الكميات األكرب من املواد
الكيميائية املستخدمة مقارنة ملواد الكيميائية الثمانية الكربون ) .(VTB SWT, 2016ويف هذا السياق ،أشري إىل
أن املنسوجات التقنية املعاعة مبواد تشطيب قائمة على الفلوروتيلومر  6:2تظهر على مدى فرتة عمرها انبعااثت
كلية من املواد لبريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية أعلى مبقدار  8-4أضعاف مقارنة النبعااثت املالحظة عند
استخدام املواد الكيميائية الثمانية الكربون ).(Euratex, 2016
 - 171وأبلغ قطاع صناعة النسيج عن أن املواد الكيميائية الثمانية الكربون قادرة على الوفاء ملتطلبات العالية
فيما يتعلق بصد السوائل اخلطرة والغبار مع متيزها آباثر طفيفة ضارة مبثبطات اللهب .وهذا التوليفة املفضلة من
هذين األثرين ال ميكن احلصول عليها ستخدام منتجات قائمة على املواد الكيميائية السداسية الكربون .وعالوة
على ذلك ،ذُكر أن املنسوجات التقنية الواقية حتمي العمال من التعرض للتلوث لسوائل أو املواد اخلطرة (على
سبيل املثال السوائل السريعة االنتشار) .ومن مث فإن هناك مشاكل صحية خطرية قد حتدث يف حالة إمهال إعادة
التشريب ،وهو أمر مطلوب بسبب اخنفاض األداء الواقي مع مرور الزمن ).(VTB SWT, 2016), (TM, 2016

ابء -

صناعة التصوير والطباعة
 - 172وفقا لرابطة التصوير والطباعة يف أورو فقد جرى استبدال املركبات املرتبطة حبمض
البنتاديكافلوروكتانويك مبواد كيميائية غري بريفلورية ومواد كيميائية ذات سالسل بريفلورية قصرية (ثالثية ور عية
الكربون) وتيلومرات ومستحضرات جديدة .ومع ذلك ،ال يزال هناك عدد صغري من االستخدامات ذات الصلة.
وتعترب املركبات املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك ضرورية الستخدام طبقات الطالء أثناء تصنيع بعض
تكون الصورة على تكنولوجيا هاليد الفضة).
منتجات التصوير التقليدية املتبقية (أي املنتجات اليت يعتمد فيها ُّ
وهي تعمل كمواد خافضة للتوتر السطحي ،وعوامل حتكم ساكنة (مهمة ملنع اإلضرار لعامل ومعدات العمل
وتلف املنتجات وخماطر احلرائق واالنفجارات ) ،(I&P Europe, 2016bوكمواد طاردة لألوساخ أثناء عمليات
الطالء ،وعوامل حتكم يف االحتكاك ،وهي توفر التحكم يف االلتصاق للطبقات املطلية وتعترب فريدة ألهنا جتمع
بني مجيع هذه اخلواص يف جزيء واحد دون إظهار أي آاثر ضارة أبداء التصوير ).(I&P Europe, 2016a
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 - 173ومن غري املمكن تقدير التكاليف فيما يتعلق ستبدال استخدامات املواد املرتبطة حبمض
البنتاديكافلوروكتانويك املتبقية ذات الصلة يف صناعة التصوير والطباعة .إن تركيبات طالءات الصور مسجلة امللكية
واألغلفة وهي ختتلف من شركة إىل أخرى ومن منتج إىل آخر .ومن مث ،سوف حتدد كل شركة تكاليف خمتلفة
عند تغيري تركيبات هذه املستحضرات ،األمر الذي قد يستغرق عدة سنوات من اعهود فيما يتعلق لبحث
والتطوير (ليس فقط أداء املادة هو الذي خيضع للتقييم عند تطوير البدائل ،بل أيضا املسائل البيئية ومسائل الصحة
والسالمة) .وتعترب هذه الصناعة أن التكاليف االقتصادية املرتبطة ستبدال املواد املرتبطة حبمض
البنتاديكافلوروكتانويك فيما خيص القليل من االستخدامات احلامسة األمهية املتبقية ذات الصلة يف قطاع الصور
والتصوير الفوتوغرايف تعترب هظة للغاية .ووصفت االستخدامات احلرجة املتبقية أبهنا منتجات متخصصة يف
األسواق وخيطط أعضاء رابطة التصوير والطباعة يف أورو لتقليص حجمها ).(I&P Europe, 2016a

جيم  -صناعة أشباه ِّ
املوصالت

 - 174تبدو البدائل غري القائمة على محض البنتاديكافلوروكتانويك متوفرة يف صناعة أشباه املوصالت فيما
خيص بعض التطبيقات ،مثل االستخدام يف شكل مواد خافضة للتوتر السطحي .بيد أنه ال تزال هناك بعض
االستخدامات املتعلقة ملواد املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك كمواد تكوينية يف عملية املعاعة والرتكيبات
الكيميائية لبعض خطوات التطبيق املتخصصة جدا (مثال لتطبيقات التصوير والطباعة الليثوغرافية) .ويف دراسة
متت يف عام  ،2010تبني أنه من الضروري منح الشركات اليت تستخدم احلمض يف تطبيقات التصوير والطباعة
الليثوغرافية استثناءات لكي يتسىن هلا االستمرار يف اإلنتاج ) .(van der Putte et al., 2010ووفقا ملمثلي صناعة
أشباه املوصالت فإنه قد ال تتوفر بدائل لبعض التطبيقات ،كما أن هذه الصناعة حتتاج إىل وقت كبري لتحديد
واختبار واعتماد بدائل قبل إدخاهلا إىل دائرة اإلنتاج التجاري .ومل يُقدَّم إطار زمين دد للعملية االنتقالية (انظر
 .)SIA, 2017ومن شأن منح إعفاء دد املدة أن يوفر الوقت الالزم للسماح مبواصلة االنتقال إىل بدائل مناسبة
يف عمليات تصنيع أشباه املوصالت .وأشارت رابطة صناعة أشباه املوصالت كذلك إىل أن هذا اإلعفاء ينبغي أن
أيخذ شكل غرض مقبول (انظر .)SEMI, 2017

دال -

استخدام السلفوراميد
 - 175املكوانت الفعالة املسجلة يف الربازيل يف الوقت الراهن إلنتاج طُعم مكافحة النمل القاطع ألوراق الشجر
هي السلفوراميد والفيربونيل والكلوربرييفوس .ومل ُيعد الكلوربرييفوس يُستخدم يف الربازيل ألغراض مكافحة النمل
القاطع ألوراق الشجر ( .)UNEP/POPS/POPRC.12/INF/15/Rev.1وقد ُشكك يف فعالية هذه املواد؛ ولذا جتري
دراسة جديدة للبدائل يف الربازيل .ووفقا للمعلومات اليت قدمتها الربازيل مبوجب املرفق واو ،ال ميكن االستعاضة
حاليا عن السلفوراميد بكفاءة يف الربازيل أبي من املنتجات األخرى املطروحة يف السوق لنفس الغرض
( UNEP/POPS/POPRC.12/INF/15/Rev.1و.)UNEP/POPS/COP.7/INF/21
 - 176ووفقا إلفادة الربازيل ،متت جتربة الفينوكسيكارب ،والبرييربوكسيفن ،والديفلوبنزورون ،والتيفلوبنزورون،
والسيالنيافون ،والثيدايزورون ،والتفلورون ،والربودرون ،واألمابكتني ،واملثروبرين ،واهليدراميثيلنون ،ومحض البوريك،
وبعض مبيدات احلشرات من جمموعة النيونيكوتينويد والبريثرويد والسبينوسينس وما إىل ذلك ،ملكافحة النمل
القاطع ألوراق الشجر ،ولكنها مل تُثبت فعاليتها (.)UNEP/POPS/POPRC.12/INF/15/Rev.1
 - 177ويقضي املقرر ا س ،7/6-أبن ُجتري الربازيل دراسات للحصول على معلومات ختضع الستعراض
النظراء بشأن إمكانية استخدام بدائل حلمض السلفونيك البريفلوروكتاين وأمالحه وفلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين
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واملواد املرتبطة ا يف إطار هنج متكامل ملكافحة اآلفات ،وأن توايف األمانة بذلك .وقد استنتجت تلك الدراسة،
استنادا إىل اعدوى التقنية واآلاثر على البشر والبيئة والتكلفة والفعالية والتوافر وقابلية االستمرار ،بعدم وجود بدائل
للسلفوراميد يف مكافحة النمل القاطع ألوراق الشجر (معلومات مستقاة من .)25()Brazil, 2016
 - 178وترد معلومات عن الكميات يف الوثيقة  .UNEP/POPS/POPRC.12/INF/15/Rev.1وقد لوحظ أن
بعض التقارير تشري إىل أن السلفوراميد قد يتحلل إىل محض البنتاديكافلوروكتانويك ،وهو مدرج يف قائمة سالئف
ذلك احلمض (.)UNEP/POPS/POPRC.13/INF/6/Add.1

 4-3-٢موجز البدائل
 - 179الفقرات التالية تلخص املعلومات عن البدائل من الفرع  1-3-2إىل .3-3-2

موجز املخاطر املرتبطة ابلبدائل املفلورة القصرية السلسلة
 - 180هناك قلق متزايد لدى السلطات يف أورو فيما يتعلق ملخاطر على الصحة والبيئة اليت تظهرها املواد
البريفلوروألكيلية واملواد البوليفلوروألكيلية القصرية السلسلة .وتنتج هذه الشواغل عن مقاومة هذه املواد للتحلل
وقدرهتا العالية على احلركة يف املاء والرتبة وخواصها السامة احملتملة .وعلى الرغم من أن بعض املواد البريفلوروألكيلية
واملواد البوليفلوروألكيلية قد ال تستويف بشكل رمسي املعايري احلالية ملقاومة التحلل والرتاكم البيولوجي والسمية مبوجب
الئحة االحتاد األورويب لتنظيم تسجيل املواد الكيميائية وتقييمها والرتخيص هلا وفرض القيود عليها ،إال أهنا شديدة
املقاومة للتحلل وذات قدرة عالية على احلركة يف النظم املائية ويف الرتبة ،كما أن استخدامها املتزايد قد يؤدي إىل
التعرض املستمر الذي ميكن أن يثري نفس القدر من القلق الذي يثريه الرتاكم البيولوجي (تعليقات النرويج على
مشروع تقييم إدارة املخاطر الثاين) .وتنتشر هذه املواد لفعل على نطاق واسع حاليا يف البيئة ،حىت يف املناطق
النائية (انظر على سبيل املثال.)Zhao et al., 2012 ،
 - 181وتسهم أيضا قابلية الذو ن األعلى يف املاء مقارنة مع املواد البريفلوروألكيلية واملواد البوليفلوروألكيلية
الطويلة السلسلة اليت توجد ا سالسل ألكيلية أكثر كرها للماء ،يف تعزيز حقيقة أن بعض هذه املواد القصرية
السلسلة ،وخباصة األمحاض الكربوكسيلية البريفلورية وأمحاض السلفونيك البريفلوروألكيلية ،تدخل يف مستودعات
مياه الشرب بشكل أسرع وبعضها مييل إىل الرتاكم يف األنسجة النباتية الصاحلة لألكل الغنية ملاء مثل األوراق
والفواكه .إن وجود هذه املواد يف املياه اعوفية ومياه الشرب قد يؤدي إىل تعرض الكائنات احلية بشكل مستمر
ملواد بريفلوروألكيلية وبوليفلوروألكيلية معينة قصرية السلسلة ،وهو تعرض ال يزال عند مستوى منخفض نسبيا حاليا،
ولكن نظرا ملقاومة التحلل العالية وتزايد استخدام هذه املواد فإن من املتوقع حدوث زايدة مع الزمن يف الرتكيزات
البيئية .ويصح هذا األمر بصورة أكرب نظرا ألنه ال ميكن إزالة هذه املواد من املياه على حنو فعال حىت ستخدام
التكنولوجيات احلديثة الباهظة التكلفة (مثل استخدام الكربون املنشط احلبييب أو الرتشيح النانوي) ،بسبب قدرهتا
املنخفضة على االمتزاز (انظر .)German Environment Agency, 2016b
 - 182وجتدر اإلشارة إىل أن أملانيا تقرتح حتديد املواد اليت تكون هلا هذه اخلواص املتعلقة لقدرة على احلركة
ومقاومة التحلل على أهنا مواد مثرية للقلق الشديد يف إطار الئحة االحتاد األورويب لتنظيم تسجيل املواد الكيميائية
وتقييمها والرتخيص هلا وفرض القيود عليها ،كما هو احلال فيما خيص املواد الشديدة املقاومة للتحلل وذات
القدرة العالية على الرتاكم البيولوجي (انظر  .)German Environment Agency, 2017ووفق ما هو مبني يف الفصل
(.http://chm.pops.int/tabid/4814/Default.aspx )25
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 2-3-2فإن هذه املواد تعترب بدائل حلمض البنتاديكافلوروكتانويك يف العديد من التطبيقات (مثل قطاع صناعة
النسيج ،ورغاوى مكافحة احلرائق ،والورق ،وتغليف األغذية) .ويف كثري من األحيان ،تكون هذه البدائل القصرية
السلسلة أقل فعالية ويتعني استخدام كميات أكرب منها .هذه البياانت تدل على أن استبدال محض
البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به مبواد فلورية قصرية السلسلة هو استبدال ميكن وصفه أبنه
مؤسف.
 - 183ويف هذا السياق جتدر اإلشارة إىل أن التلوث ملواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية القصرية السلسلة
يشكل عبئا ثقيال على اجملتمع احمللي/اجملتمع .ويف أملانيا تلوث أكثر من  450هكتار من احلقول الزراعية ملواد
البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية ،ونتج ذلك على األرجح عن مزج محأة الورق مع السماد العضوي .وقد وجدت
هذه املواد برتكيزات مرتفعة يف الرتبة واملياه اعوفية .ومتثل املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية القصرية السلسلة
امللواثت الرئيسية يف هذه املنطقة ،ونتيجة لذلك جرى إغالق اثنني من آ ر املياه الصاحلة للشرب .ونظرا ألن هذه
املواد ميكن تناوهلا مع األجزاء الصاحلة لألكل من النبااتت واحملاصيل اليت تجبني أهنا حتتوي على مستوايت مرتفعة
منها فإنه يتعني قبل احلصاد إجراء حتاليل يف هذه املنطقة ملعرفة مستوايت هذه املواد يف احملاصيل .ويتعني فقط
زراعة احملاصيل اليت ال تُراكم هذه املواد ،كما يتعني على اإلنسان االمتناع عن استهالك احملاصيل اليت تُظهر
مستوايت مرتفعة من املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية القصرية السلسلة وعدم استخدامها كأعالف .ومل
يتسن بعد تطوير لول لتطهري الرتبة أو ملنع املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية القصرية السلسلة من الوصول
إىل املياه اعوفية .ونظرا لكرب املساحة امللوثة فإن احلفر ال يبدو مناسبا .و لتايل فإن النتائج العامة اليت تؤثر على
السكان واعمهور واملزارعني تكون هائلة .وتكون عملية املعاعة وتنقية املياه وإمدادات مياه الشرب النظيفة عالية
التكاليف( .)26وقد استثمرت شركة املياه احمللية ثالثة ماليني يورو خالل العامني املاضيني لتأمني إمداد مياه الشرب
النقية يف املنطقة .وسرتتفع تكلفة هذا االستثمار لتبلغ  8ماليني يورو حىت عام  2018نظرا ألنه جيري بناء طة
تنقية جديدة تعمل لكربون املنشط وألن تكاليف التشغيل ستزداد .وبسبب خواص املواد البريفلوروألكيلية
والبوليفلوروألكيلية القصرية السلسلة فإنه يتعني تبديل الكربون املنشط بشكل متكرر لتفادي نفاذ املواد الكيميائية.
ونتيجة لذلك ازداد سعر مياه الشرب بنسبة  13.4يف املئة يف هذه املنطقة يف عام  .2017ومن املمكن أن تزداد
التكاليف أكثر( .تعليقات أملانيا على مشروع تقييم إدارة املخاطر الثالث)(.)27

موجز عن توفر بدائل مناسبة لقطاعات واستخدامات حمددة
 - 184استنادا إىل حتليل البدائل ،يوجز اعدول التايل القطاعات واالستخدامات احملددة اليت تتوفر هلا بشأهنا
بدائل حلمض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به.

( )26ال تتوفر حىت اآلن ورقة علمية إال أن هناك بعض املعلومات اليت قدمتها السلطات احمللية ( للغة األملانية ،انظر
http://www.landkreis-rastatt.de/,Lde/PFC.html and http://www.baden-baden.de/stadtportrait/aktuelles/themen/pfcproblematik/.
(http://www.star-energiewerke.de/de/Kopfnavigation/News/Pressearchiv-2017/ PFC-Folge-In-Rastatt-steigt- )27
.der-Preis-fuer-Trinkwasser.html.
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اجلدول  :4توفر بدائل استخدام محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به لقطاعات واستخدامات
حمددة
االستخدام

القطاع
قطاع املنسوجات

تصنيع البوليمرات

البديل املناسب
املتاح

متطلبات األداء العادي (مثال نعم
املالبس العادية)
متطلبات األداء العايل (مثل ال
املنسوجات الواقية لالستخدام املهين)
معاعة ِّ
مواد ِّ
مساعدة لعملية البلمرة نعم

رغاوى مكافحة
احلريق

مكافحة حرائق السوائل

نعم

الورق وتغليف
األغذية

تغليف األغذية

نعم

صناعة التصوير
والطباعة
صناعة أشباه
ِّ
املوصالت

تصنيع عدد صغري من منتجات ال
التصوير التقليدية املتبقية
مواد ِّ
مكونة يف تركيبات املعاعة ال
الكيميائية خلطوات التطبيق العالية
التخصص (مثال تطبيقات الطباعة
الضوئية الليثوغرافية)

4-٢

نوع البديل
منتجات غري توية على الفلور (على سبيل املثال
الربافينات)؛ بدائل غري كيميائية
منتجات مفلورة قصرية السلسلة (سداسية الكربون
مثال)

مواد ذات رابطة (روابط) إيثرية بني الشقوق
البريفلوروألكيلية (على سبيل املثال مادة أدوان)
رغاوى ملكافحة احلرائق قائمة على الربوتينات أو
قائمة على املنظفات
منتجات مفلورة قصرية السلسلة (سداسية الكربون
مثال)
منتجات غري توية على الفلور (على سبيل املثال
الورق العايل الكثافة)
منتجات مفلورة قصرية السلسلة (سداسية الكربون
مثال)

موجز املعلومات عن آاثر تنفيذ تدابري الرقابة املمكنة على اجملتمع

 1-4-٢الصحة ،مبا ذلك الصحة العامة والبيئية واملهنية
 - 185ينتشر محض البنتاديكافلوروكتانويك وعدد من املركبات املرتبطة على نطاق واسع يف مكوانت البيئة
ويف الكائنات احلية واإلنسان .ومن املرجح أن يؤدي محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به
اليت تتحلل إىل محض البنتاديكافلوروكتانويك ،نتيجة انتقاهلا البيئي البعيد املدى ،إىل آاثر صحية كبرية ضارة بصحة
اإلنسان و/أو البيئة ،مما يتطلب اختاذ إجراء عاملي بشأهنا ) .(UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.2ولذلك فإن
حظر أو تقييد احلمض وأمالحه واملركبات املرتبطة به سيكون له أثر إجيايب على صحة اإلنسان والبيئة من خالل
خفض االنبعااثت ،ومن مث خفض مستوى تعرض البشر والبيئة (انظر على سبيل املثالNorway, 2016; ECHA, ،
.)2015a, 2015c
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 - 186وعند تقييم اآلاثر على صحة اإلنسان والبيئة الناجتة عن تقييد احلمض واملواد املرتبطة به فإن من األمهية
مبكان مراعاة الشواغل احملددة بشأن هذه املواد بوصفها مواد مقاومة للتحلل وترتاكم بيولوجيا وسامة .وتتعلق هذه
الشواغل على وجه اخلصوص بقدرة احلمض على مقاومة التحلل يف البيئة ،األمر الذي يعين أنه ال يزول من البيئة
(أو يزول بشكل دود) .وحىت إذا كانت انبعااثت احلمض واملواد املرتبطة به ستتوقف فإن ذلك لن يؤدي إىل
خفض فوري للرتكيزات البيئية .وإضافة إىل مقاومة احلمض للتحلل فإنه يتميز حلركة يف البيئة وله القدرة على
االنتشار عرب مسافات شاسعة ،وذلك مثال من خالل االنتقال اعوي البعيد املدى .ونتيجة لذلك يوجد احلمض
يف البيئة على النطاق العاملي ،وكذلك يف املناطق النائية حيث توجد انبعااثت ضئيلة منه .ومن شأن استمرار
االستخدام واالنبعااثت أن يؤدي إىل تزايد تركيزات احلمض يف البيئة وحدوث تعرض بيئي وبشري طويلة األمد
وواسع النطاق .وإضافة إىل قدرة احلمض على الرتاكم يف الكائنات احلية وخواصه السمية فإن استمرار استخدام
وانبعااثت احلمض واملواد املرتبطة به ميكن أن يؤدي إىل حدوث آاثر ضارة بصحة اإلنسان والبيئة نتيجة للتعرض
الطويل األجل .وهذه اآلاثر سيكون من الصعب جدا عكس اجتاهها بعد حدوثها .وال يزال حجم ونطاق خماطر
احلمض واملواد املرتبطة به بوصفها ملواثت عضوية اثبتة غري مؤكدين .ولذلك فإن إدارة خماطر هذه املواد تعتمد
على البياانت العلمية واإلجراءات االحرتازية لتفادي اآلاثر احلادة والدائمة احملتملة النامجة عن االنبعااثت املستمرة.
وهذا األمر واضح وجلي على الرغم من أن اآلاثر املادية الكاملة على الصحة البشرية والبيئة من ختفيض انبعااثت
احلمض واملواد املرتبطة به ال ميكن قياسها كميا ).(ECHA, 2015a
 - 187وسيلزم تقييد االحتاد األورويب للحمض واملواد املرتبطة به قطاع الصناعة لتخلص التدرجيي من مركبات
ذات صلة يف جل التطبيقات والقطاعات ،األمر الذي سيؤدي للقضاء على مجيع مصادر االنبعااثت املهمة
( ستثناء اإلطالقات الناشئة عن خمزوانت احلمض واملواد املرتبطة به احلالية واستخداماته املعفاة) ).(ECHA, 2015a
ويف وثيقة املعلومات األساسية القرتاح االحتاد األورويب بفرض تقييد أشري إىل أن البياانت املتاحة عن اخلواص
السمية ألكثر البدائل مالءمة أقل بكثري من البياانت املتاحة عن احلمض .بيد أن من املتوقع استنادا إىل حتليل
البدائل أن تنطوي على خماطر صحية أقل مقارنة حلمض واملواد املرتبطة به .ولذلك فإن من املتوقع أن تنتج عن
التقييد فوائد صافية للمجتمع من حيث اآلاثر على صحة اإلنسان (.)ECHA, 2015a
 - 188وحتظر كندا احلمض واألمحاض الكربوكسيلية البريفلورية الطويلة السلسلة مع بعض االستثناءات للسماح
ستخدامات جارية و دودة زمنيا هلذه املواد عندما ال تتوفر بدائل جمدية من الناحية التقنية أو االقتصادية أو
إلاتحة الوقت الكايف لالنتقال إىل بدائل .وعلى الرغم من عدم إجراء حتليل كمي للفوائد فإن التعديالت من شأهنا
أن حتمي البيئة من خالل حظر تصنيع محض البنتاديكافلوروكتانويك واألمحاض الكربوكسيلية البريفلورية الطويلة
السلسلة أو استعماهلا أو بيعها أو عرضها للبيع أو استريادها .ومن املتوقع أن تتحسن نوعية البيئة من خالل فرض
رقابة على هذه املواد (انظر .)Canada, 2016c
 - 189وتتوقع أسرتاليا حدوث آاثر إجيابية من تدابري الرقابة املتعلقة بتفادي تلوث املياه السطحية واملياه اعوفية
ومياه الشرب ،مما يسمح لتقليل من احتمال تعرض البشر لذلك التلوث (.)Australia, 2016
 - 190وفيما يتعلق ملنسوجات املهنية والتقنية واملنسوجات الواقية اليت جيب أن تستويف معايري األداء املتعلقة
بعدم النفاذية الدائمة أشار ممثلون عن صناعة املنسوجات إىل أنه لنظر إىل التقدم الذي أحرز لفعل على صعيد
جتنب االنبعااثت فإن فرض املزيد من القيود ميكن أن يهدد بشكل خطري الصحة العامة وصحة البيئة والصحة
املهنية عن طريق فرض حظر على املنسوجات املهنية والتقنية واملنسوجات الواقية (انظر VTB SWT, 2016 and
.)TM, 2016
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 - 191ووفقا ملمثلي صناعة التصوير الفوتوغرايف األوروبية فإن تدابري الرقابة اليت نفذهتا صناعة التصوير ،مبا يف
ذلك إعادة صياغة املنتجات ووقفها ،قد أدت إىل خفض استخدام املركبات املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك
يف مجيع أحناء العامل بنسبة تزيد عن  95يف املائة .وقد قجتيَّم االنبعااثت النامجة عن العدد الصغري من االستخدامات
عدد من اهليئات املختصة يف االحتاد األورويب ،مبا يف ذلك الوكالة األوروبية للمواد
اعارية يف صناعة التصوير ٌ
الكيميائية ،جوُوجد أهنا ال تشكل خطرا كبريا على البيئة أو صحة اإلنسان ) .(I&P Europe, 2016aويبدو أن
انبعااثت محض البنتاديكافلوروكتانويك من التطبيقات الفوتوغرافية ومن صناعة أشباه املوصالت أقل من 100
كغم/سنة لكامل االحتاد األورويب (ومن مث فإن املخاطر أقل نسبيا) (.)ECHA 2015c
 - 192ووفقا ملا أفادت ا رابطة صناعة أشباه املوصالت ،فإن الكمية الكلية املباعة يف أمريكا الشمالية من
محض البنتاديكافلوروكتانويك واملواد املرتبطة به املستخدمة يف املستحضرات اخلاصة بعمليات الطباعة بصفائح
ُمعدة فوتوغرافيا ألشباه املوصالت ،يف عام  2015بلغت  720كغ .ووفقا للمعلومات اليت قدمتها رابطة صناعة
أشباه املوصالت فإن البوليمرات الفلورية اليت أدخلت يف مجيع معدات تصنيع أشباه املوصالت املنتجة على مدى
السنوات اخلمس املاضية (بياانت الفرتة  )2015-2011على الصعيد العاملي تظل تشكل مصدرا هامشيا
للحمض ،وتشري التقديرات إىل أهنا ال تزيد على  120كغم/سنة .كذلك تشكل مواد البوليمرات الفلورية اليت
أدخلت يف نظم مراقبة وتوزيع املواد الكيميائية والغاز واهلواء ذات الصلة مبرافق تصنيع أشباه املوصالت (اهلياكل
األساسية ذات الصلة) مصدرا هامشيا للحمض ،وتشري التقديرات إىل أهنا ال تزيد عن  25كغم/السنة (انظر
تعليقات رابطة صناعة أشباه املوصالت على مشروع تقييم إدارة املخاطر األول).

 ٢-4-٢الزراعة وتربية األحياء املائية والغاابت
 - 193يوجد محض البنتاديكافلوروكتاونيك يف محأة مياه اجملارير اليت تستخدم يف األراضي الزراعية يف بعض
البلدان تبعا للتشريعات الوطنية .وأظهرت العديد من أنواع احملاصيل الزراعية آاثرا سلبية تعتمد على األنواع (مثل
النمو اعذري والتنكرز) ُيفزها وجود احلمض (انظر  UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.2اليت تشري إىل الدراستني
 .)Li, 2009 and Stahl et al., 2009ومتتص احملاصيل اليت تزرع يف تربة معدلة مبواد صلبة من طة ملعاعة مياه
الصرف الصحي بدائل احلمض مثل محض البريفلوروبيواتنويك ومحض البنتافلوروبيواتنويك ).(Blaine et al., 2013
وينتقل محض البريفلوروبيواتنويك ومحض البريفلوروهكسانويك ومحض البريفلوروهبتانويك ومحض
البنتاديكافلوروكتانويك ومحض البريفلورونواننويك إىل داخل النبااتت (Bizkarguenaga et al., 2016; Krippner et
)al., 2014؛ ويوجد محض البنتاديكافلوروكتانويك ومحض البريفلوروبيواتنويك أيضا يف إبر الصنوبر على مسارات
التزجل ) .(Chropenova et al., 2016ويف أسرتاليا أثر االستخدام السابق للرغاوى املائية اليت تشكل طبقة رقيقة
احملتوية على محض البنتاديكافلوروكتانويك على بعض األنشطة الزراعية (انظر الفرع  .)3-2-2ويؤدي استخدام
احلمأة من أية طة ملعاعة املياه العادمة إىل تلويث احلقول الزراعية ملواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية ،ومن
بينها محض البنتاديكافلوروكتانويك واملواد ذات الصلة (تعليقات أملانيا على مشروع تقييم إدارة املخاطر األول).
ويف أملانيا أدى التخلص (غري القانوين) من النفاايت/احلمأة يف احلقول الزراعية إىل تلويث الرتبة واألرض واملاء
الصاحل للشرب واحملاصيل الزراعية وإىل التعرض البشري ،وكانت العواقب وخيمة مشلت فقدان املزارعني لدخلهم
(انظر الفرع  .)2-2-2ولذلك فإن تقييد محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به سيكون له
فوائد للزراعة.
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 3-4-٢الكائنات احلية (التنوع البيولوجي)
 - 194ينتشر محض البنتاديكافلوروكتانويك وعدد من املركبات املرتبطة به على نطاق واسع يف مكوانت البيئة
ويف الكائنات احلية واإلنسان .ومن املرجح أن يؤدي محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به
اليت تتحلل إىل محض البنتاديكافلوروكتانويك ،نتيجة انتقاهلا البيئي البعيد املدى ،إىل آاثر صحية كبرية ضارة بصحة
اإلنسان و/أو البيئة ) .(UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.2وسيؤثر تقييد احلمض وأمالحه واملركبات املرتبطة
بشكل إجيايب على الكائنات احلية من خالل خفض االنبعااثت ،ومن مث خفض تعرض الكائنات احلية .ومن شأن
ذلك أن يكون له سيل من الفوائد اليت تعود على جمتمعات الشعوب األصلية اليت تعتمد اعتمادا كبريا على األنواع
األصلية يف غذائها (تعليقات الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة على مشروع تقييم إدارة املخاطر
الثاين).

 4-4-٢اجلوانب االقتصادية
 - 195نفذت لفعل يف العديد من البلدان بدائل تنافسية الكلفة حلمض البنتاديكافلوروكتانويك وال تُظهر
خصائص امللواثت العضوية الثابتة ،مثل البدائل اخلالية من الفلور املستخدمة يف رغاوى مكافحة احلرائق أو
الورق وتغليف األغذية .وهذا يشري إىل اعدوى االقتصادية للعديد من البدائل .وتشمل اعوانب االقتصادية للبدائل
اليت حتل ل احلمض الوفورات اليت تتحقق على صعيد التكاليف الصحية والبيئية النامجة عن التعرض للحمض
).(IPEN, 2016
 - 196ويف االحتاد األورويب أسهم استخدام احلمض واملواد املرتبطة به يف تلويث مياه (الشرب) والرتبة مع ما
يقابل ذلك من تكاليف املعاعة العالية .ونتج معظم التلوث عن استخدام املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية
(مبا يف ذلك احلمض واملواد املرتبطة به) يف رغاوى مكافحة احلرائق يف حوادث احلرائق والتمارين التدريبية .وتتعلق
تكاليف االستصالح بصورة رئيسية مبعاعة األرض/ماء الشرب واحلفر والتخلص من الرتبة امللوثة .وختتلف حدة
األضرار الناجتة وحجمها والتكاليف املرتتبة ذات الصلة بني احلاالت املبلغ عنها .ويف بعض احلاالت ال تعرف
تكاليف االستصالح الكلية أو مل يبلغ عنها .ويف احلاالت اليت أبلغ فيها عن تكاليف فإن هذه التكاليف تكون
خاصة إىل حد كبري حلالة املعنية وتغطي يف الغالب مواد بريفلوروألكيلية أخرى مما جيعل من الصعب للغاية اشتقاق
تقديرات عامة فعالة لتكاليف االستصالح لكل كيلوغرام من احلمض واملواد املرتبطة به .بيد أن البياانت املتاحة
تشري إىل أن هناك قدرا كبريا من التكاليف املتصلة مبعاعة املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية مبا فيها
احلمض واملواد املرتبطة به (ECHA, 2015a؛ لالطالع على أرقام ددة للتكاليف انظر اعدول  A.F.1-1يف التقرير
.)ECHA, 2015a
 - 197ويرتبط التلوث البيئي حلمض واملركبات املرتبطة به أيضا ألنشطة الصناعية استنادا إىل أمثلة من
الوالايت املتحدة وهولندا (تعليقات النرويج على مشروع تقييم إدارة املخاطر األول) .وتشري النرويج إىل عمليات
املعاعة املستمرة للرتب اليت تلوثت ملواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية نتيجة الستخدام الرغاوى املائية اليت
تشكل طبقة رقيقة ( )AFFFsيف املطارات ومناطق التدريب على مكافحة احلرائق ) .(Norway, 2016ويف أسرتاليا
أدت وصمة العيش يف بيئة ملوثة نتيجة لالستخدام السابق للرغاوى املائية اليت تشكل طبقة رقيقة احملتوية على
احلمض إىل اخنفاض قيم املمتلكات واألعمال التجارية وفقدان الدخل من جانب بعض أصحاب األراضي
واألعمال التجارية (انظر الفرع  .)2-2-2وتوجد مركبات املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية يف املياه اعوفية
الدامنركية يف عدة مواقع يف الدامنرك .وتوجد هذه املواد لقرب من صناعات أو أنشطة ددة ،وال سيما مواقع
60

UNEP/POPS/POPRC.13/7/Add.2

التدريب على مكافحة احلرائق .ويف بعض مواقع التدريب على مكافحة احلرائق يتجاوز تركيز احلمض القيمة احلدية
األملانية ملياه الشرب فيما خيص احلمض بعامل قدره  10تقريبا وأدى ذلك إىل الشروع يف العمل الرامي لتحديد
القيمة احلدية ملياه الشرب للمعيار الكلي الدمناركي فيما خيص  12مادة من املواد البريفلورية .وجتدر اإلشارة أيضا
إىل أن هناك مركبات مواد بريفلوروألكيلية وبوليفلوروألكيلية أخرى وجدت أيضا يف هذه املواقع (Danish EPA,
) .2014ووجدت مستوايت عالية من املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية (مبا يف ذلك محض السلفونيك
البريفلوروكتاين ومحض البنتاديكافلوروكتانويك) يف املياه اعوفية يف السويد ،وال سيما فيما يتصل مبواقع التدريب
على مكافحة احلرائق ويف املناطق اليت جرى فيها إطفاء حرائق .ويف بعض احلاالت كانت تركيزات املواد
ِّ
املستوجب الختاذ إجراء من جانب الوكالة الوطنية لألغذية يف
البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية تتجاوز املستوى
السويد .ونتيجة لذلك تعني على اآل ر ومرافق املياه استحداث تدابري معاعة جديدة أو التحول إىل مصادر مياه
غري ملوثة ) .(Swedish Chemicals Agency, 2016aوميكن أن يؤدي حتديد املواقع واملياه اعوفية امللوثة وإدارهتا إىل
تكبد تكاليف كبرية ،وهي تكاليف ميكن احلد منها يف املستقبل يف حال جرى تقييد احلمض واملركبات املرتبطة
به .وأخريا ،ينبغي اإلشارة أيضا إىل أن مجيع هذه األمثلة أتيت من البلدان املتقدمة النمو ذات القدرة العالية على
الوقاية واملعاعة ،أما يف البلدان النامية أو البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية فإن هذه اإلجراءات إما أن تُنفذ بتمويل
خارجي وخربات خارجية أو ال تُنفذ على اإلطالق ،مما يؤدي إىل إحلاق أضرار غري مقبولة لصحة والبيئة (تعليقات
الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة على مشروع تقييم إدارة املخاطر الثاين).
 - 198ونظرت دراسة مرجعية ،تستخدم حتليل فعالية الكلفة لتقييم مدى مالءمة تدابري الرقابة على احلمض
(ومواد أخرى) ،يف تقديرات فعالية الكلفة للتدابري التنظيمية اليت طبقت أو جيري النظر يف تطبيقها فيما خيص
احلمض .وعلى الرغم من أن نطاق البحث والتقييم الوارد يف الدراسة هو نطاق عاملي بشكل واضح وأن مجيع
الدراسات والتقارير واملنشورات املتاحة اليت ميكن االطالع عليها على اإلنرتنت أ ِّ
ُدرجت ضمن هذا النطاق إال أنه
قد يكون هناك ’’حتيز‘‘ أورويب طفيف فيما يتعلق أبخذ عينات فرعية زائدة انتج عن موطن مؤلفي الدراسة
والتغطية اللغوية .وتشري األدلة املتاحة إىل أن التدابري اليت تكلف أقل من  1000يورو/كغم من املادة املستخدمة
أو تؤدي إىل خفض االنبعااثت ال تُرفض يف العادة ألسباب تتعلق لتكاليف الباهظة ،أما فيما خيص التدابري اليت
تكلف أكثر من  50 000يورو/كغم من املادة فإن الرفض وارد .ويبلغ املتوسط املقدر لتكاليف الوحدة فيما
يتعلق بتكاليف االستبدال ومراقبة االنبعااثت واملعاعة اخلاصة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك  1.580يورو/كغم
(املدى من  28إىل ( )3.281انظر .)Oosterhuis et al., 2017
 - 199ومن غري املتوقع أن تؤدي النُهج التنظيمية إلدارة خماطر محض البنتاديكافلوروكتانويك يف كندا واالحتاد
األورويب والنرويج إىل آاثر اقتصادية أوسع نطاقا نظرا ألن السوق يعمل لفعل على استبدال احلمض واملواد املرتبطة
به .ويتضح هذا األمر من خالل تكاليف االمتثال التقديرية املعتدلة ).(ECHA, 2015a; Canada 2016c
 - 200ومل ُجير تقييم تقين واقتصادي لتحديد ما إذا كانت بلدان من قبيل البلدان يف أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكارييب أو يف أفريقيا متتلك القدرة على الوفاء اللتزامات الناشئة عن إدراج احلمض وأمالحه واملركبات
املرتبطة به يف أي من مرفقات االتفاقية ،فضال عن حتديد املوارد املالية لوضع قوائم جرد ،والقيام أبعمال رصد،
والقضاء على املواد أو النفاايت احملتوية على املواد املدرجة.
 - 201ويستخدم احلمض وأمالحه واملركبات املرتبطة به يف بعض عمليات إنتاج أشباه املوصالت .وعلى الرغم
من أن استبدال هذه املادة الكيميائية ببدائل هو قيد التنفيذ إال أن وظائف البدائل ال تزال غري كافية ومن غري
املؤكد ما إذا كان سيتم االنتهاء من عملية االستبدال بنهاية عام  .2019وإذا فشلت عملية االستبدال فإن
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إمدادات أشباه املوصالت ستنخفض ،وهذا قد يؤدي إىل حدوث أتثري سليب كبري على تطوير تكنولوجيا املعلومات
يف العامل ) .(Japan, 2016ووفقا ملمثلي صناعة أشباه املوصالت ،دون استثناء ،فإن فعالية كلفة التقييد ستكون
هظة فيما خيص صناعة معدات تصنيع أشباه املوصالت (انظر تعليقات رابطة سيمي يف عام  2017على
مشروع تقييم إدارة املخاطر األول).
 - 202وتشري النرويج إىل أن استمرار استخدام احلمض واملركبات املرتبطة به يف املنسوجات يؤدي إىل تكبد
تكاليف اجتماعية واقتصادية كبرية بسبب خواص مقاومة التحلل والرتاكم البيولوجي والسمية اليت تتميز ا هذه
املواد .ومن واقع جتربة النرويج فإن عددا أقل من املنسوجات للمستهلكني حتتوي على احلمض ،أما يف بقية
املنسوجات فقد اخنفض تركيز احلمض (تعليقات النرويج على مشروع تقييم إدارة املخاطر األول).
 - 203وقد حققت صناعة التصوير جناحا كبريا يف تطوير بدائل ملعظم استخدامات املركبات املرتبطة حلمض،
مما أدى إىل القضاء على أكثر من  95يف املائة من االستخدام العاملي منذ عام  .2000بيد أن قطاع الصناعة
يزعم أن خواص خفض التوتر السطحي وخواص التحكم الساكن اليت تتميز ا املركبات املرتبطة حلمض مهمة
الستخدام طبقات الطالء أثناء تصنيع بعض منتجات األفالم التقليدية املتبقية (أي املنتجات اليت يعتمد فيها
تكون الصورة على تكنولوجيا هاليد الفضة) .وال ميكن لقطاع الصناعة أن يقدر تكاليف استبدال هذا االستخدام
ُّ
للمركبات املرتبطة حلمض ،لكنه أشار إىل أن هذه املنتجات هي منتجات متخصصة يف األسواق وأن حجمها
سينخفض ) .(I&P Europe, 2016aومن الواضح أن التصوير الرقمي سيغين عن احلاجة إىل استخدام احلمض يف
هذا اجملال وأن عملية االنتقال حتدث بسرعة.
 - 204واستثمرت الشركات األعضاء يف جملس التكنولوجيا الفلورية بشكل كبري يف تطوير مواد مساعدة بديلة
يف عملية البلمرة ومنتجات قصرية السلسلة وتكنولوجيات للتحكم يف االنبعااثت .ومثة تكاليف أخرى يتعني أخذها
يف االعتبار وهي التكاليف االقتصادية وتكاليف الصحة البشرية الناجتة عن الوقف الكامل إلنتاج بعض املواد
الكيميائية املستخدمة املرتبطة حلمض واملستخدمة يف املستحضرات الصيدالنية وغريها من التطبيقات العالية
التخصص .وجتدر اإلشارة إىل أن اإلطالقات البيئية من هذه التطبيقات ميكن إخضاعها للرقابة بشكل جيد
).(FluoroCouncil, 2016a

 5-4-٢التحرك صوب التنمية املستدامة
 - 205يتسق التخلص من محض البنتاديكافلوروكتانويك مع خطط التنمية املستدامة اليت تسعى إىل احلد من
انبعااثت املواد الكيميائية السامة ومع عدد من أهداف التنمية املستدامة اليت اعتُمدت على الصعيد العاملي .ويقيم
النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية الرابطة اعوهرية بني السالمة الكيميائية والتنمية املستدامة.
وهتدف االسرتاتيجية السياساتية الشاملة هلذا النهج إىل أن تعزز وقف إنتاج أو استخدام املواد الكيميائية أو
االستخدامات الكيميائية اليت تشكل خطرا غري معقول ،أو ال ميكن إدارته ،على صحة البشر والبيئة استنادا إىل
تقييم للمخاطر قائم على العِّلم ومع مراعاة تكاليف البدائل األكثر أماان وفوائدها وتوفرها وفعاليتها ،فيما خيص
هذه االستخدامات ( .) 28وتتضمن خطة العمل العاملية للنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
توجيهات بشأن تدابري لدعم احلد من املخاطر تتضمن إعطاء األولوية للبدائل اآلمنة والفعالة للمواد املقاومة للتحلل
اليت ترتاكم بيولوجيا والسامة .وقد جرى إنشاء فريق عاملي معين ملواد الكيميائية البريفلورية والبوليفلورية إضافة إىل
( )28انظر .http://www.saicm.org/Home/tabid/5410/language/en-US/Default.aspx
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بوابة على شبكة اإلنرتنت ضمن النهج االسرتاتيجي دف التعاون على الصعيد العاملي يف مجع وتبادل املعلومات
بشأن املواد الكيميائية البريفلورية ودعم االنتقال إىل بدائل أكثر أماان(.)29
 - 206ويدعو ممثلو الصناعة يف قطاع املنسوجات املهنية والتقنية واملنسوجات الواقية األطراف األخرى إىل
االنضمام ملشاريع البحث والتطوير يف قطاع صناعة املنسوجات التقنية املتعلقة لبدائل املناسبة (للمزيد من
التفاصيل انظر .)VTB SWT, 2016 and TM, 2016

 6-4-٢التكاليف االجتماعية
 - 207ترى الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة أن املنافع الصحية والبيئية تفوق بكثري
التكاليف االجتماعية املرتبطة لقضاء على محض البنتاديكافلوروكتانويك ).(IPEN, 2016
 - 208ومن غري املتوقع أن تكون للقيود املفروضة يف االحتاد األورويب آاثرا كبرية على العمالة نظرا ألنه ،فيما
خيص األغلبية العظمى من االستخدامات ،فإن البدائل القابلة للتنفيذ بتكلفة معقولة متاحة .إضافة إىل ذلك،
ونظرا ألن التقييد سيشمل أيضا األصناف واخلالئط املستوردة فإن من غري احملتمل أن يستجيب قطاع الصناعة
املعين بنقل مرافق اإلنتاج إىل خارج االحتاد األورويب .ومن مث ،فمن غري املتوقع أن تكون هناك خسائر كبرية
(أو مكاسب) يف سوق العمل يف االحتاد األورويب بسبب إغالق و/أو نقل األنشطة التجارية ).(ECHA, 2015a
 - 209وفيما خيص قطاع صناعة املنسوجات املهنية والتقنية واملنسوجات الواقية فإن الدوائر الصناعية ترى أن
فرض حظر شامل على اإلنتاج من خالل إدراج املادة يف املرفق ألف من شأنه أن يؤدي إىل آاثر سلبية على
العمالة يف قطاع صناعة املنسوجات املهنية والتقنية واملنسوجات الواقية يف أورو (انظر VTB SWT, 2016 and
.)EURATEX, 2016
5-٢

االعتبارات األخرى

 1-5-٢إمكانية الوصول إىل املعلومات وتثقيف اجلمهور
 - 210قدم العديد من األطراف واعهات املراقبة معلومات عن إمكانية الوصول إىل املعلومات وتثقيف اعمهور:
شبكة الرصد يف منطقة جبال األلب للملواثت العضوية الثابتة وغريها من امللواثت العضوية:
(أ)
/http://www.monarpop.at؛
(ب)

وكالة البيئة يف النمساhttp://www.umweltbundesamt.at/ummuki_symposium/ :؛

(ج) املعلومات املتعلقة ملبادرات يف إطار القانون الكندي حلماية البيئة لعام :1999
http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=En&n=1FE509F3-1؛
(د) معلومات عن تقييم املواد وإدارهتا يف كندا
toxics/default.asp?lang=En&n=97324D33-1؛

http://www.ec.gc.ca/toxiques-

(هت) معلومات إضافية عن محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه وسالئفه منشورة يف املوقع
الشبكي إلدارة البيئة وتغري املناخ يف كندا:
 http://www.ec.gc.ca/toxiques-toxics/Default.asp?lang=en&n=F68CBFF1-1ومعلومات تتعلق
لضوابط التنظيمية .http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=En&n=3E603995-1
( )29انظر .http://www.oecd.org/ehs/pfc/
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(و)

وكالة البيئة النروجييةhttp://www.environment.no/ :؛

(ز) االطالع على البياانت اليت يقدمها األعضاء يف جملس التكنولوجيا الفلورية:
https://fluorocouncil.com/Resources/Research؛
(ح) وكالة البيئة األملانية .https://www.umweltbundesamt.de/ :ونشرت وكالة البيئة األملانية
منشورا بشأن االستخدام املسؤول بيئيا لرغاوى مكافحة احلرائق املفلورة )(German Environment Agency, 2013؛
(ط) املعهد االحتادي للسالمة والصحة املهنيةhttp://www.baua.de/de/Startseite.html :؛
(ي) الوكالة السويدية للمواد الكيميائية ( :)www.kemi.seنظرا ألن التلوث ملواد البريفلوروألكيلية
والبوليفلوروألكيلية يهم العديد من أصحاب املصلحة يف اجملتمع ،كما أن العديد من اهليئات تشارك يف اختاذ ووضع
تدابري عديدة ،فقد جرى وضع دليل على اإلنرتنت ( .للغة السويدية)

 ٢-5-٢حالة الرقابة والقدرة على الرصد
 - 211جرى قياس محض البنتاديكافلوروكتانويك يف العديد من األوساط مثل دم اإلنسان وحليب األم البشرية
ويف املياه والرتبة والرواسب والكائنات احلية مبا يف ذلك األمساك .وجرى تقدمي بياانت رصد من قاعدة بياانت وكالة
البيئة يف النمسا (ملزيد من التفاصيل انظر .)Austria, 2016a
 - 212ويف كندا يستخدم الرصد يف الوسائط البيئية والكائنات احلية لتقييم فعالية ضوابط إدارة املخاطر وقياس
التقدم احملرز صوب القضاء على محض البنتاديكافلوروكتانويك من البيئة الكندية .إضافة إىل ذلك ،جيري رصد
احلمض كجزء من برانمج امللواثت للمناطق الشمالية الذي أنشئ يف عام  1991استجابة للشواغل إزاء وصول
مستوايت التعرض البشري ملستوايت مرتفعة من امللواثت يف األنواع الربية املهمة للغذاء التقليدي للسكان األصليني
يف املناطق الشمالية ) .)30((NCP 2013خالل الفرتة  2015-2007كان متوسط تركيزات املواد البريفلوروألكيلية
والبوليفلوروألكيلية (وزن رطب) يف الكبد يتكون ستمرار وبشكل أساسي من محض السلفونيك البريفلوروكتاين
وجمموع األمحاض الكربوكسيلية البريفلورية (مستوايت منخفضة من محض البنتاديكافلوروكتانويك لكن الغالبية
أمحاض كربوكسيلية بريفلورية تتكون من  9و 10و 11ذرة كربون) .وكانت مستوايت محض السلفونيك
البريفلوروكتاين أعلى ستمرار من مستوايت جمموع األمحاض الكربوكسيلية البريفلورية ،وكانت ستمرار عند
مستوايت تقاس عزء من املليون ،لكن مستوايته كانت أعلى يف الدببة يف جنوب خليج هدسون مقارنة لدببة
يف غرب خليج هدسون .ومل تكن هناك اجتاهات تصاعدية أو تنازلية واضحة جملموع األمحاض الكربوكسيلية
البريفلورية ومحض السلفونيك البريفلوروكتاين(.)31
 - 213وتشكل املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية مبا يف ذلك محض البنتاديكافلوروكتانويك جزءا من
عملية الرصد الدامنركية للبيئة املائية .ويف الفرتة من عام  2008إىل عام  2013أدرجت املواد البريفلوروألكيلية
والبوليفلوروألكيلية يف عملية رصد املصادر الثابتة واعداول والبحريات واملناطق البحرية .وكان محض السلفونيك
البريفلوروكتاين ومحض البنتاديكافلوروكتانويك هي أكثر املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية اليت اكتشفت
بشكل متواتر يف اعداول وواحدة من أكثر املركبات اليت تُكتشف يف النفاايت الصناعية السائلة من طات
معاعة مياه الصرف الصحي .واكتشفت هذه املواد أبعلى الرتكيزات يف اعداول ويف النفاايت السائلة معا.
).(Denmark, 2016
( )30تنشر موجزات للتقارير سنواي ،ويتاح أحدث هذه التقارير على الرابط:
.http://pubs.aina.ucalgary.ca/ncp/Synopsis20152016.pdf
( )31ميكن االطالع على معلومات إضافية عن الربانمج على الرابط.http://www.science.gc.ca/ncp :
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 - 214وأدرجت املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية ،مبا يف ذلك محض البنتاديكافلوروكتانويك ،يف برانمج
مراقبة البيئة السويدي( )32وبرانمج الرصد السويدي املتصل لصحة(( )33تعليقات السويد على مشروع تقييم إدارة
املخاطر الثاين) .وجرى أيضا رصد محض البنتاديكافلوروكتانويك واملركبات البريفلوروية األخرى لدى البشر يف
كندا ،مثال يف إطار برانمج امللواثت يف املناطق الشمالية ،والدراسة االستقصائية لقياسات الصحة يف كندا ،وبرانمج
البحوث املعين أبثر املواد الكيميائية يف البيئة على األمهات واألطفال.
 - 215وجرى رصد املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية مبا يف ذلك محض البنتاديكافلوروكتانويك يف
عينات دم بشرية ويف بول األطفال والشباب البالغني .ويف الدراسة االستقصائية البيئية األملانية ( )GerES Vجرى
توليد بياانت للفرتة  ،2017-2014وتشكل هذه املواد جزءا واحدا فقط من الدراسة .وتبحث الدراسة أيضا
يف مصادر امللواثت من قبيل اهلواء داخل املباين املغلقة وماء الشرب(.)34
 - 216وال متتلك العديد من البلدان القدرة على حتديد املنتجات والنفاايت احملتوية على احلمض وأمالحه
واملركبات املرتبطة به ،فضال عن حتديد وجودها يف املكوانت البيئية املختلفة .ويتعني النظر يف هذا األمر فيما يتعلق
المتثال لاللتزامات اليت تنص عليها االتفاقية ألن انعدام القدرات هذا ُيول دون إنشاء قوائم جرد وحتديد
النفاايت ذات الصلة والقيام أبعمال الرصد املعنية .وهلذا السبب يوصى أبن تنفَّذ مشاريع جتريبية تتيح بيان التدابري
اليت ينبغي اختاذها من أجل حتقيق االمتثال الفعال (تعليقات كولومبيا على مشروع تقييم إدارة املخاطر الثاين).
 - 217ووفقا إلفادة الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة مبوجب املرفق واو فإن العديد من
البلدان ال تتوفر لديها اهلياكل األساسية املطلوبة للرصد املالئم إلنتاج احلمض واستخدامه ).(IPEN, 2016

 -3جتميع للمعلومات
 1-3تلخيص ملعلومات موجز املخاطر
 - 218محض البنتاديكافلوروكتانويك هو محض مقاوم للتحلل ويرتاكم بيولوجيا وسام للحيواانت ،مبا يف ذلك
البشر .وينتشر محض البنتاديكافلوروكتانويك وعدد من املركبات املرتبطة به على نطاق واسع يف مكوانت البيئة
ويف الكائنات احلية واإلنسان .و لتايل فقد ُخلِّص إىل أن من املرجح أن يؤدي محض البنتاديكافلوروكتانويك
وأمالحه واملركبات املرتبطة به اليت تتحلل إىل محض البنتاديكافلوروكتانويك ،نتيجة انتقاهلا البيئي البعيد املدى ،إىل
آاثر كبرية ضارة بصحة اإلنسان و/أو البيئة ،مما يتطلب اختاذ إجراء عاملي بشأهنا ).(UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.2
 - 219ومن الصعب التنبؤ بشكل دقيق الستخدامات احملددة واإلطالقات ذات الصلة اليت تساهم أكثر من
غريها يف املخاطر ،ال سيما وأن هناك جمموعة متنوعة من املصادر احملتملة اليت ال تتوفر عن معظمها معلومات
مفصلة .واعتُِّرب أن املصادر احملتملة املهمة للحمض هي استخدام البوليمرات املفلورة اعانبية السلسلة بشكل عام،
وعلى وجه التحديد استخدامها يف قطاع النسيج ويف تصنيع البوليمرات الفلورية .أما املصادر األخرى املهمة فهي
على ما يبدو الطالءات ورغوة مكافحة احلرائق .واستنادا إىل املعلومات املتاحة فإن من غري املمكن بشكل حاسم
حتديد استخدامات ددة للمواد املرتبطة حلمض ال تسهم يف انبعااثت احلمض.

(.http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i- )32
.Sverige/Miljoovervakning/Miljoovervakning/Miljogiftssamordning/
(.http://ki.se/en/imm/health-related-environmental-monitoring-hami )33
(.https://www.umweltbundesamt.de/en/topics/health/assessing-environmentally-related-health- )34
.rsks/german-environmental-surveys/german-environmental-survey-2014-2017-geres-v#textpart-1
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 - 220وقد ُمجعت اإلفادات ذات الصلة املقدمة مبوجب املرفق هاء يف وثيقة معلومات أساسية اتبعة لتقييم
إدارة املخاطر (انظر  .)UNEP/POPS/POPRC.13/INF/6أما املعلومات األخرى املتاحة عن اإلنتاج واالستخدامات
واإلطالقات فقد ُمجعت يف موجز املخاطر ).(UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.2
٢-3

موجز معلومات تقييم إدارة املخاطر
 - 221سيؤثر تقييد أو حظر احلمض وأمالحه واملركبات املرتبطة به بشكل إجيايب على صحة اإلنسان والبيئة
من خالل خفض االنبعااثت ،ومن مث خفض مستوى تعرض البشر والبيئة.

موجز لنجاعة البدائل املناسبة وكفاءهتا وتوفرها
أدرجت كذلك كندا والنرويج عدة
 - 222أدرجت عدة إعفاءات يف هنج إدارة املخاطر يف االحتاد األورويب .و ج
إعفاءات يف ُهنجها إلدارة املخاطر ،وانتهى أجل بعض اإلعفاءات يف هناية عام ( 2016انظر اعدول .)3
 - 223ووفقا للمعلومات املتاحة فيما خيص حتليل البدائل فإنه ال تتوفر يف الوقت الراهن بدائل جمدية من
الناحية التقنية و/أو االقتصادية لبعض االستخدامات احملددة يف صناعة أشباه املوصالت ،بيد أن الصناعة تشري
إىل أن البدائل سوف تصبح متاحة يف السنوات املقبلة .ونظرا الخنفاض الكميات املستخدمة وحقيقة أن من
املتوقع أن تكون االنبعااثت منخفضة فقد ُمنِّح يف االحتاد األورويب إعفاء دد املدة (حىت  4متوز/يوليه )2022
للمعدات املستخدمة يف تصنيع أشباه املوصالت .وعالوة على ذلك ُمنِّح ،يف االحتاد األورويب ،إعفاء غري دد
زمنيا لعمليات الطباعة بصفائح ُمعدة فوتوغرافيا ألشباه املوصالت أو لعمليات النقش ألشباه املوصالت املركبة.
ويف كندا أعفيت أشباه املوصالت يف األصناف املصنعة .ويف النرويج انتهى أجل إعفاء املواد الالصقة أو الرقائق
املعدنية أو األشرطة يف أشباه املوصالت بنهاية عام  .2016واستنادا إىل املعلومات الواردة من الصناعة (انظر
 )SEMI 2017فإنه يتعني النظر يف منح إعفاءات ددة املدة أو غري ددة املدة ملا يلي ( )1املعدات احملتوية على
بقااي محض البنتاديكافلوروكتانويك ضمن البوليمرات الفلورية و اإلالستومرات الفلورية املستخدمة يف تصنيع أشباه
املوصالت ،وبدائلها وقطع غيارها واهلياكل األساسية ذات الصلة (أي املواد الكيميائية والغازات وتوزيع اهلواء ونظم
التحكم ونظم حاوايت املواد الكيميائية لتخزين ومحل ونقل املواد أو اخلالئط) وكذلك ل ت ت  )2( :عمليات الطباعة
بصفائح ُمعدة فوتوغرافيا ألشباه املوصالت أو لعمليات النقش ألشباه املوصالت املركبة.
 - 224ووفقا للمعلومات املتاحة لتحليل البدائل فيما خيص املنسوجات ،اليت تستخدم على سبيل املثال يف
اهلواء الطلق ،فإن البدائل متاحة ولكن ال توجد بدائل جمدية تقنيا و/أو اقتصاداي للمنسوجات التقنية ذات متطلبات
األداء العايل .ويتعلق ذلك الستخدام يف املنسوجات املصممة حلماية العمال من املخاطر اليت هتدد صحتهم
وسالمتهم الذي ُمنِّح إعفاء ددا زمنيا (حىت  4متوز/يوليه  )2023يف االحتاد األورويب .وينطبق نفس الشيء
على األغشية املزمع استخدامها يف املنسوجات الطبية ،وعملية الرتشيح عند معاعة املياه ،وعمليات اإلنتاج،
ومعاعة النفاايت السائلة .ويف النرويج يقتصر التقييد على املنسوجات االستهالكية أما املنسوجات املهنية فهي
غري مشمولة لتقييد .وال ينطبق النهج الكندي على األصناف املصنعة .ومن مث فإن استرياد منسوجات حتتوي
على محض البنتاديكافلوروكتانويك أو أمالحه أو املركبات املرتبطة به واستخدامها وبيعها وعرضها للبيع ال خيضع
ألي قيود يف كندا .وينبغي النظر يف اإلعفاءات احملددة املدة يف إطار اتفاقية استكهومل فيما خيص املنسوجات
التقنية ذات متطلبات األداء العالية وخباصة فيما يتعلق ب ت تت )1( :املنسوجات الطاردة للزيت واملاء أو الواقية من
السوائل اخلطرة املصممة حلماية العمال من املخاطر اليت هتدد صحتهم وسالمتهم ،وكذلك ميكن النظر يف
استخدامها ألغراض )2( :األغشية املعدة لالستخدام يف املنسوجات الطبية ،وعملية الرتشيح عند معاعة املياه،
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وعمليات اإلنتاج ،ومعاعة النفاايت السائلة .و لنسبة لالستخدام األخري ،تدعو احلاجة إىل توافر معلومات إضافية
إليضاح نطاق التطبيقات والكميات املستخدمة وتوافر البدائل واعوانب االجتماعية-االقتصادية ،من أجل السماح
إبعفاء.
 - 225وأعلن قطاع صناعة أحبار الطباعة عن احلاجة إىل استخدام هذه املواد حىت عام  2020نظرا ألن هذه
األحبار مصممة خصيصا لطابعات مهنية معينة .واستمر هذا االستخدام فقط يف الطابعات اليت مل تعد تصنع،
و لتايل فإن التخلص التدرجيي جيري تنفيذه لفعل .وفيما خيص أحبار الطباعة الالتكسية فقد منح إعفاء دد
املدة (حىت  4متوز/يوليه  )2022يف االحتاد األورويب .ومتنح كندا إعفاء لألحبار القائمة على املياه حىت عام
 .2016وال ينطبق هنج إدارة املخاطر النروجيي إال على املنتجات االستهالكية ولكنه ال يقيد استخدام محض
البنتاديكافلوروكتانويك يف األحبار املخصصة للطابعات املهنية .واعتمادا على دخول االلتزامات مبوجب اتفاقية
استكهومل فيما خيص احلمض وأمالحه واملركبات املرتبطة به احملتمل حيز النفاذ فإنه قد ال تكون هناك حاجة ملنح
إعفاء ألحبار الطباعة الالتكسية.
 - 226وينطوي إنتاج بدائل مفلورة قصرية السلسلة على إنتاج نواتج تقطري حتمية من احلمض واملواد املرتبطة
به ميكن معاعتها عن طريق حتديد حدود تركيز مناسبة يف الصناعات التحويلية .وتستند العتبات احملددة يف تقييد
االحتاد األورويب إىل معلومات من الدوائر الصناعية وهي أتخذ يف االعتبار الناتج احلتمي احلايل من محض
البنتاديكافلوروكتانويك واملواد املرتبطة به أثناء إنتاج بدائل ذات سالسل سداسية الكربون .ويتمثل أحد اخليارات
يف إعادة معاعة هذه املواد عتبارها مواد وسيطة معزولة ددة املوقع ضمن نظام مغلق يف إنتاج مواد مفلورة قصرية
السلسلة .وتنص اتفاقية استكهومل على أنه ’’مبا أنه ال ينتظر أن تصل كميات كبرية من املادة الكيميائية إىل البشر
والبيئة أثناء إنتاج واستخدام وسيط يف نظام مغلق دد املوقع ،للطرف ،لدى إخطار األمانة ،أن يسمح إبنتاج
واستخدام كميات من مادة كيميائية مدرجة يف هذا املرفق كوسيط يف نظام مغلق دد املوقع يتحول كيميائيا يف
تصنيع مواد كيميائية أخرى ،وهي مواد ال تُظهر ،مع أخذ املعايري الواردة يف الفقرة  1من املرفق دال يف االعتبار،
خصائص امللواثت العضوية الثابتة‘‘( .)35وال تطبق النرويج أو كندا أو االحتاد األورويب إعفاءات ددة بشأن
إنتاج بدائل مفلورة قصرية السلسلة .ولذلك فإن منح إعفاء مواد وسيطة ددة املوقع ضمن نظام مغلق غري
ضروري للمواد املدرجة يف املرفق ألف أو ء التفاقية استكهومل للسماح بعملية إعادة املعاعة املشار إليها .ومن
املتوقع منح إعفاء للمواد الوسيطة املعزولة املنقولة دون حد زمين يف تقييد االحتاد األورويب وفقا للفقرة ( 4ج) منه
شريطة استيفاء شروط معينة (املفوضية األوروبية .)2017 ،وميكن النظر يف منح إعفاء مبوجب اتفاقية استكهومل
للمواد الوسيطة املعزولة املنقولة ليتسىن إعادة املعاعة يف موقع آخر خبالف موقع اإلنتاج .وميكن أن تكون الشروط
مماثلة للشروط احملددة يف تقييد االحتاد األورويب (انظر الفقرة  .)84وتدعو احلاجة إىل توافر معلومات إضافية
إليضاح الكميات ومدى النقل وخماطره واالستخدام ،من أجل السماح إبعفاء.
 - 227ومل يُعثر على أية بدائل لربوميد البريفلوروكتيل كمادة معاعة مساعدة يف تصنيع املستحضرات الصيدالنية.
ويُنتج بروميد البريفلوروكتيل من يوديد البريفلوروكتيل الناجم عن إنتاج املواد القائمة على الفلوروتيلومرات  .6:2ويتم
إنتاج يوديد البريفلوروكتيل يف موقع واحد يف اليا نُ ،مث يُنقل إىل موقع آخر يف اليا ن الستخدامه كمادة وسيطة
يف إنتاج بروميد البريفلوروكتيل .وعقب ذلك يُنقل بروميد البريفلوروكتيل إىل موقعني يف الوالايت املتحدة والسويد
إلنتاج منتجات صيدالنية ذات صلة .وال توجد اقرتاحات مبنح إعفاءات ذات صلة يف االحتاد األورويب أو النرويج
( )35املالحظة ’ ‘3يف اعزء األول من املرفقني ألف و ء التفاقية استكهومل.
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أو كندا يف الوقت احلاضر .ويف سياق النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية اعتُمدت امللواثت
الصيدالنية املقاومة للتحلل يف البيئة بوصفها مسألة سياساتية انشئة ،مع التسليم أبن املستحضرات الصيدالنية هلا
فوائد كبرية لصحة اإلنسان ورعاية احليوان( .)36واستنادا إىل املعلومات املقدمة فإن عملية اإلنتاج احلالية اليت تبدأ
ستخدام يوديد البريفلوروكتيل تعترب الطريقة الوحيدة املعقولة إلنتاج بروميد البريفلوروكتيل .وإضافة إىل ذلك ،فإذا
ُوجد بديل لربوميد البريفلوروكتيل ،فإن عملية التطوير املفضية إىل إدماجه يف املنتجات الصيدالنية ستستغرق يف
الظروف العادية عشر سنوات من أجل إكمال املراحل الثالث للتجارب على البشر وعملية االستعراض التنظيمي.
 - 228وسيغين التصوير الرقمي عن احلاجة إىل استخدام محض البنتاديكافلوروكتانويك يف التصوير الضوئي
وحتدث عملية االنتقال بسرعة .وقد اخنفض استخدام احلمض يف التصوير الضوئي بنسبة تزيد عن  95يف املائة
يف مجيع أحناء العامل منذ عام  .)I&P Europe( 2000ومن املتوقع حدوث املزيد من االخنفاض يف استخدام هذه
املواد مع تواصل عملية االنتقال حنو التصوير الرقمي .واستنادا إىل حتليل البدائل فإن هناك عددا صغريا من
االستخدامات ذات الصلة ال يزال قائما يف قطاع التصوير الضوئي .وينص تقييد االحتاد األورويب على منح إعفاء
للطالءات الفوتوغرافية املستخدمة على األفالم أو الورق أو ألواح الطباعة بدون قيد زمين .وانتهي األجل النهائي
لإلعفاءات احملددة هلذا االستخدام يف النرويج وكندا يف عام  .2016بيد أنه هنج إدارة املخاطر النروجيي ال ينطبق
إال على املنتجات االستهالكية ،ويف كندا ال خيضع استرياد طالءات وسائط التصوير املستخدمة على األفالم أو
الورق أو ألواح الطباعة احملتوية على احلمض أو أمالحه أو املركبات املرتبطة به واستخدام هذه الطالءات وبيعها
عرضها للبيع ،ألي قيود .وينبغي النظر يف منح إعفاء دد زمنيا مبوجب اتفاقية استكهومل للطالءات الفوتوغرافية
املستخدمة على األفالم .وقد قدم ممثلو الصناعة خالل االجتماع الثالث عشر للجنة استعراض امللواثت العضوية
الثابتة معلومات تفيد أبنه مل تعد هنالك حاجة إىل إعفاء دد زمنيا للورق والطباعة .وأشري أيضا إىل نقص هذه
املعلومات لنسبة للبلدان النامية.
 - 229وطلبت شركة توفِّر الطالءات ملصنعي اهلواتف الذكية ،أثناء مشاورات االحتاد األورويب العامة ،منح
إعفاء مدته  3سنوات للطالءات النانوية البالزمية النبضية من أجل االنتقال إىل مادة كيميائية بديلة سداسية
الكربون .ويف االحتاد األورويب مينح إعفاء دد زمنيا للطالء النانوي البالزمي (حىت  4متوز/يوليه  .)2023وال
تطبق النرويج وكندا إعفاءات ددة بشأن الطالءات النانوية .ويف كندا ال يوجد تقييد على استرياد الطالءات
املستخدمة على اهلواتف الذكية (أو املعدات اإللكرتونية) احملتوية على احلمض أو أمالحه أو املركبات املرتبطة به
واستخدامها وبيعها وعرضها للبيع .وقد طلبت شركة واحدة فقط إعفاء لفرتة قصرية.

 - 230ويثري استخدام محض البنتاديكافلوروكتانويك يف رغاوى مكافحة احلرائق شواغل ألنه ُيدث إطالقات
تشتتية مباشرة إىل البيئة .وتتوافر بدائل عميع استخدامات احلمض يف رغاوى مكافحة احلرائق وهي تشمل احملاليل
اخلالية من الفلور واملواد الفلورية اخلافضة للتوتر السطحي السداسية الكربون .ومينح تقييد االحتاد األورويب إعفاء
دودا بغية توفري إعفاء للرغاوى املعروضة يف السوق لفعل .إضافة إىل ذلك تقدم كندا إعفاءات للرغاوى املائية
اليت تشكل طبقة رقيقة احملتوية على احلمض واملستخدمة يف تطبيقات مكافحة احلرائق .أما هنج إدارة املخاطر يف
النرويج فال ينطبق ،ألنه يغطي املنتجات االستهالكية أما الرغاوى املائية فهي لالستخدام املهين فقط .وتغطي
املالحظة ’ ‘2إعفاء دد املدة للرغاوى اليت مت لفعل جتهيزها أو طرحها يف السوق (كما هو احلال فيما خيص
محض السلفونيك البريفلوروكتاين يف الئحة االحتاد األورويب التنظيمية بشأن امللواثت العضوية الثابتة) ،وميكن
(.http://old.saicm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=566&Itemid=775 )36
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االستمرار يف استخدام هذا اإلعفاء وفقا لذلك البند .وينبغي جتنب استخدام الرغاوى املوجودة واالستعاضة عنها
ببدائل مستدامة خالل إطار زمين قصري ،للحيلولة دون تفاقم التلوث .وجيب عدم استخدام الرغاوى احملتوية على
املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية ،مبا يف ذلك بدائلها املفلورة .وتوجد بدائل مناسبة ألغراض التدريب.
 - 231ومتنح النرويج إعفاء لألجهزة الطبية (غري دد زمنيا) .وينص تقييد االحتاد األورويب على منح إعفاء
دد زمنيا (حىت  7متوز/يوليه  )2032لألجهزة الطبية خبالف بعض األجهزة املصممة لالستزراع داخل اعسم
ومنح إعفاء غري دد املدة إلنتاج األجهزة الطبية املصممة لالستزراع داخل
ضمن نطاق التوجيه ُ .93/42/EEC
اعسم .وال خيضع استرياد األجهزة الطبية اليت حتتوي على محض البنتاديكافلوروكتانويك أو أمالحه أو املركبات
املرتبطة به واستخدامها وبيعها وعرضها للبيع ألي قيود يف كندا .ووفقا للمعلومات اليت قدمتها الشبكة الدولية
للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة فإنه ميكن النظر يف منح إعفاءات تملة هلذه االستخدامات بيد أنه يتعني
النظر يف إجراء مشاورات مع املوظفني املهنيني الصحيني الذين يستخدمون هذه األجهزة .ولذلك فإنه يتعني النظر
يف منح إعفاء ( دد أو غري دد زمنيا) ل ت تت )1( :استخدام األجهزة الطبية؛ و( )2إنتاج األجهزة الطبية املصممة
لالستزراع داخل اعسم يف إطار اتفاقية استكهومل.
 - 232وتشري املعلومات عن بدائل معاعة الورق والكرتون املستخدم يف تغليف األغذية إىل أن هناك بدائل
مناسبة متاحة .ويف هنج إدارة املخاطر النروجيي يوجد إعفاء ملواد تغليف األغذية واملواد املالمسة للمواد الغذائية.
وال خيضع استرياد مواد تغليف األغذية اليت حتتوي على محض البنتاديكافلوروكتانويك أو أمالحه أو املركبات املرتبطة
به واستخدامها وبيعها وعرضها للبيع ألي قيود يف كندا .وال مينح تقييد االحتاد األورويب إعفاءات ملواد تغليف
األغذية .ومبا أن هناك بدائل مناسبة متاحة فإن منح إعفاء مبقتضى اتفاقية استكهومل ال يعترب ضروراي.
 - 233ووفقا للمعلومات من صناعة السيارات الكندية فإن قطع غيار خدمة السيارات وقطع الغيار البديلة
قد ال تزال حتتوي على احلمض .هذه القطع ضرورية لضمان توفري املعدات وقطع الغيار األصلية من أجل تلبية
الطلب من جانب العمالء .بناء على ذلك تقرتح هذه الصناعة منح إعفاءات ددة لقطع غيار خدمة السيارات
وقطع الغيار البديلة .وتشكل هذه القطع نسبة ضئيلة من استخدام احلمض ،وهي نسبة ستنخفض بشكل طبيعي
مبرور الوقت مع تبدل أسطول املركبات .ويف كندا ال تؤثر تدابري إدارة املخاطر املتعلقة حلمض على استخدام
قطع غيار خدمة السيارات وقطع الغيار البديلة نظرا ألن مجيع األصناف املصنعة احملتوية على احلمض موجهة
حاليا هلذا القطاع (انظر  .)CVMA 2017وال متنح إعفاءات ذات صلة يف االحتاد األورويب .ويف النرويج ال يسري
احلظر على قطع الغيار الالزمة للمنتجات االستهالكية اليت عرضت للبيع قبل  1حزيران/يونيه  .2014وميكن
النظر يف منح إعفاء لقطع غيار خدمة السيارات وقطع الغيار البديلة مبوجب اتفاقية استكهومل؛ بيد أنه سيتعني
حتديد مواصفات قطع غيار خدمة السيارات وقطع الغيار البديلة وتقدمي مربرات سليمة ملنح اإلعفاء على الرغم
من أن ُهنج إدارة املخاطر القائمة ال تعترب مثل هذا اإلعفاء ضروراي.
 - 234ونظرا للشواغل املتزايدة بشأن املخاطر ذات الصلة لبدائل املفلورة القصرية السلسلة (انظر الفقرات
 )181-179فإنه ال يزال من غري الواضح ما إذا كان استبدال احلمض وأمالحه واملركبات املرتبطة به مبواد مفلورة
قصرية السلسلة سيخلف آاثرا ضارة قد تضاهي آاثر املواد اليت جرى استبداهلا .و لتايل فإنه ال يزال من غري
الواضح ما إذا كان استبدال محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به مبواد فلورية قصرية
السلسلة لن يكون استبداال ميكن وصفه أبنه مؤسف .وقد حذر العلماء من االستعاضة ببدائل مفلورة أخرى
بغية جتنب األضرار الطويلة األجل على صحة اإلنسان والبيئة (توجيهات بشأن بدائل امللواثت العضوية الثابتة،
.)Blum et al., 2015
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موجز املعلومات املتعلقة ابآلاثر على اجملتمع
 - 235سيؤثر تقييد أو حظر احلمض وأمالحه واملركبات املرتبطة به بشكل إجيايب على صحة اإلنسان والبيئة
مبا يف ذلك الكائنات احلية من خالل خفض االنبعااثت ،ومن مث خفض مستوى تعرض البشر والبيئة .وعالوة
على ذلك فإن التقييد أو احلظر من شأنه أن يتيح منافع للزراعة من خالل خفض االنبعااثت ،ومن مث خفض
اآلاثر السلبية على احملاصيل الزراعية.
 - 236وعند تقييم اآلاثر على صحة اإلنسان والبيئة الناجتة عن تقييد احلمض واملركبات املرتبطة به فإن من
األمهية مبكان مراعاة الشواغل احملددة بشأن احلمض بوصفه ملواث عضواي اثبتا .ومن غري املمكن حتديد نطاق
وحجم خماطر احلمض واملركبات املرتبطة به كميا ،غري أن من الضروري اختاذ إجراء عاملي .ولذلك فإن إدارة خماطر
هذه املواد تعتمد على البياانت العلمية واإلجراءات االحرتازية لتفادي املزيد من اآلاثر احلادة والدائمة احملتملة
النامجة عن االنبعااثت املستمرة.
 - 237واستنادا إىل حتليل خصائص البدائل فإن من املتوقع أن تنطوي بعض البدائل املتاحة على خماطر صحية
أقل مقارنة حلمض واملركبات املرتبطة به .ومن املتوقع أن تنتج عن تقييد االحتاد األورويب فوائد صافية للمجتمع
من حيث اآلاثر على صحة اإلنسان .وعلى الرغم من عدم إجراء حتليل كمي للفوائد يف إطار العملية التنظيمية
الكندية إلدارة املخاطر فإن من املتوقع حدوث حتسن يف نوعية البيئة بعد فرض رقابة على هذه املواد .وتُعد ُهنج
إدارة املخاطر يف االحتاد األورويب وكندا من النهج اليت تنطوي على أتثريات معتدلة من حيث التكلفة نظرا ألن
السوق يعمل لفعل على استبدال احلمض واملواد املرتبطة به ،وألن هنج إدارة املخاطر هذه تتيح إعفاءات ددة
زمنيا مع استمرار السماح بتطبيقات معينة عندما يكون تطوير البدائل قيد التنفيذ أو عندما ال توجد أي بدائل
معروفة يف الوقت الراهن .وميكن توقع نفس الشيء فيما خيص هنج إدارة املخاطر النروجيي .ولذلك فإن من املتوقع
أن يسفر فرض تقييد أو حظر عاملي مبوجب اتفاقية استكهومل عن فوائد صافية للمجتمع من حيث اآلاثر على
صحة اإلنسان.
 - 238وقد نفذت العديد من البلدان لفعل بدائل تنافسية الكلفة للحمض ال تظهر خصائص امللواثت
العضوية الثابتة .ويدل هذا على اعدوى االقتصادية والتقنية للبدائل .وتشمل اعوانب االقتصادية للبدائل اليت حتل
ل احلمض الوفورات (اليت ال ميكن حتديدها كميا) اليت تتحقق على صعيد التكاليف الصحية والبيئية واليت تنجم
عن اخنفاض التعرض.
 - 239إن تقييد أو حظر احلمض وأمالحه واملركبات املرتبطة به من شأنه أن يقلل التكاليف من خالل خفض
تلويث املياه السطحية واملياه اعوفية والرتبة ،ومن مث خفض تكاليف حتديد املواقع امللوثة ومعاعتها .وتتعلق تكاليف
االستصالح بصورة رئيسية مبعاعة األرض/ماء الشرب وحفر الرتبة امللوثة والتخلص منها .وتشري البياانت املتاحة
إىل أن هناك قدرا كبريا من التكاليف املتصلة مبعاعة املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية مبا فيها احلمض
واملركبات املرتبطة به.
 - 240وُيدد املقرر ل ا ث 2/6-بشأن محض السلفونيك البريفلوروكتاين سلسلة من تدابري خفض املخاطر
يف إطار املدى القصري واملتوسط والطويل .وتؤكد عنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة من جديد على حاجة
اتفاقية استكهومل إىل استخدام أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية فيما خيص تكنولوجيات تدمري
النفاايت .ويف احلاالت اليت تكون فيها تكنولوجيات التدمري غري متاحة فإنه ينبغي كفالة التخزين املأمون.
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3-3

-4

التدابري املقرتحة إلدارة املخاطر
 - 241توصي اللجنة مبنح إعفاءات ددة زمنيا الستخدامات محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات
املرتبطة به ،يف اجملاالت اليت قُدمت عنها معلومات كافية على النحو املبني يف الفرع املتضمن للبيان اخلتامي.

البيان اخلتامي

 - 242تقرر اللجنة ،وفقا للفقرة  9من املادة  8من االتفاقية ،أن توصي مؤمتر األطراف لنظر يف إدراج محض
البنتاديكافلوروكتانويك (الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية  ،335-67-1محض البريفلوروكتانويك)
وأمالحه واملركبات املرتبطة به ،يف املرفق ألف أو ء لالتفاقية ،مع منح إعفاءات ددة لألغراض التالية:
(أ)

ملدة مخس سنوات اعتبارا من دخول التعديل حيز النفاذ ،وفقا للمادة :4
’ ‘1صناعة أشباه املوصالت أو األجهزة اإللكرتونية ذات الصلة:
أ -اهلياكل األستتاستتية املتصتتلة ملعدات أو مصتتانع اإلنتاج اليت تتضتتمن البوليمرات
ال تف تلتتوري ت ت تتة و/أو اإلالست ت ت ت ت ت ت تتتتوم ترات ال تف تلتتوري ت ت تتة احمل تتتتوي ت ت تتة ع تلتتى ب تق ت ت تتااي محتتض
البنتاديكافلوروكتانويك؛
ب -اهلياكل األساسية املتعلقة ملعدات العتيقة أو مصانع اإلنتاج العتيقة وصيانتها؛
ج -عمليات الطباعة أو النقش بصفائح ُمعدة فوتوغرافيا؛

’ ‘2الطالءات الفوتوغرافية املستخدمة على األفالم؛

’ ‘3املنسوجات الطاردة للماء أو الزيت املخصصة للحماية من السوائل اخلطرة اليت
تُستخدم حلماية العمال من املخاطر اليت هتدد صحتهم أو سالمتهم؛
(ب) ملدة عشر سنوات اعتبارا من اتريخ بدء نفاذ التعديل ،لصناعة أشباه املوصالت أو األجهزة
اإللكرتونية ذات الصلة :جتديد القطع اليت تتضمن البوليمرات الفلورية أو اإلالستومرات الفلورية احملتوية على بقااي
محض البنتاديكافلوروكتانويك ،ألغراض املعدات العتيقة أو قطع التجديد العتيقة؛
استخدام يوديد البريفلوروكتان إلنتاج بروميد البريفلوروكتان بغرض إنتاج املستحضرات
(ج)
الصيدالنية ،مع استعراض مدى استمرار احلاجة إىل اإلعفاءات .وينبغي أن تنتهي مدة اإلعفاء احملدد يف موعد ال
يتجاوز عام .2036
 - 243وتدعى األطراف واعهات املراقبة ،مبا يف ذلك الصناعات املعنية ،إىل تقدمي معلومات من شأهنا أن
تساعد اللجنة على التعيني احملتمل لإلعفاءات احملددة إلنتاج واستخدام محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه
واملركبات املرتبطة به ،السيما يف التطبيقات التالية:
األغشية املخصصة لالستخدام يف املنسوجات الطبية وتنقية املياه وعمليات اإلنتاج ومعاعة
(أ)
النفاايت السائلة :معلومات عن نطاق التطبيقات والكميات املستخدمة وتوافر البدائل واعوانب االجتماعية-
االقتصادية؛
(ب) املواد الوسيطة املعزولة املنقولة للسماح إبعادة معاعتها يف موقع آخر خبالف موقع اإلنتاج:
معلومات عن الكميات املستخدمة ومدى النقل وخماطره واالستخدام؛
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(ج) األجهزة الطبية :معلومات عن التطبيقات/االستخدامات احملددة واملواعيد الزمنية املتوقعة
لإلعفاءات احملتملة ذات الصلة؛
(د)
واالستخدام؛

األجهزة الطبية القابلة للزرع :معلومات عن الكميات املستخدمة ومدى النقل وخماطره

(ه)

قطاع التصوير الفوتوغرايف :معلومات عن الورق والطباعة ومعلومات مفيدة للبلدان النامية؛

(و)

صناعة السيارات :معلومات عن قطع الغيار؛

(ز) رغاوى مكافحة احلرائق :معلومات عن الرتكيب الكيميائي للخالئط والكميات اجملهزة مسبقا
من خالئط رغاوى مكافحة احلرائق؛
و لنسبة للتطبيقات املذكورة أعاله ،يُرحب بتقدمي املعلومات عن اعوانب االقتصادية ،وسائر املعلومات األخرى
ذات الصلة.
 - 244وفضال عن ذلك ،تُدعى األطراف واعهات املراقبة إىل تقدمي معلومات تساعد اللجنة على مواصلة
تقييم محض البنتاديكافلوروكتانويك (الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية  ،335-67-1محض
العرضيني ،السيما نتيجة اإلنتاج األويل
البريفلوروكتانويك) وأمالحه واملركبات املرتبطة به ،من حيث تكوينه وإطالقه ج
لأللومينيوم ،ونتيجة احلرق غري الكامل.
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