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موجز تنفيذي
 -1قدم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه اقرتاحاً يف حزيران/يونيه  2015إبدراج محض
البنتاديكافلوروكتانويك (الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية ،335-67-1 :محض البريفلوروكتانويك)
وأمالحه واملركبات املرتبطة به ( ) 2يف املرفقات ألف و/أو ابء و/أو جيم التفاقية استكهومل
) .(UNEP/POPS/POPRC.11/5ويف االجتماع الثاين عشر للجنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة الذي عقد يف
أيلول/سبتمرب  2016خلصت اللجنة إىل أن محض البنتاديكافلوروكتانويك هو مادة مقاومة للتحلل وترتاكم
بيولوجياً وسامة للحيواانت مبا فيها اإلنسان .وينتشر محض البنتاديكافلوروكتانويك وعدد من املركبات املرتبطة به
على نطاق واسع يف مكوانت البيئة ويف الكائنات احلية واإلنسان .وابلتايل 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
 -2ويف االجتماع الثالث عشر يف تشرين األول/أكتوبر  ،2017اعتمدت جلنة استعراض امللواثت العضوية
) (3
الث ـ ـ ــابت ـ ـ ــة تقييم إدارة املخ ـ ـ ــاطر املتعلق حبمض البريفلوروكت ـ ـ ــانوي ـ ـ ــك وأمالح ـ ـ ــه واملركب ـ ـ ــات املرتبط ـ ـ ــة ب ـ ـ ـه
( )UNEP/POPS/POPRC.13/7/Add.2وأوصــت مؤ ر األطراف ن ينظر يف إدراج هذه املواد الكيميائية يف املرفق
ألف أو املرفق ابء لالتفاقية مع إعفاءات حمددة مبينة يف املقرر ل ا م( 2/13-أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً يف الفقرة  13من الوثيقة
 .)UNEP/POPS/POPRC.13/7/Add.2بيد أن اللجنة مل تتمكن من التوص ــل إىل اس ــتنتاجات بش ــأن ما إذا كانت
هناك حاجة ملنح إعفاءات الس ـ ـ ـ ــتخدامات حمددة .عالوةً على ذلك فإن هناك حاجة إىل املزيد من العمل للنظر
يف إمكانية حدوث إطالقات غري مقصودة ويف مسائل حمددة ذات صلة هبوية املادة.
 -3وأنشأت اللجنة فريقاً عامالً فيما بني الدورات لتقييم املعلومات اإلضافية من أجل املساعدة يف دعم
املناقشات يف االجتماع الرابع عشر بغية حتديد احلاجة إىل إعفاءات حمددة حمتملة و/أو أغراض مقبولة لتطبيقات
إضافية معينة ولتقييم إطالقاهتا غري املقصودة هبدف تعزيز توصيتها إىل مؤ ر األطراف .ودعت اللجنة األطراف
واجلهات 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:

عرف املركبات املرتبطة ابحلمض بشكل خمتلف وفقاً للنطاق الكيميائي يف هنج خمتلفة .ويف هذه الوثيقة يستخدم
( )2تُ َّ
مصطلح ’’املركبات املرتبطة حبمض 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‘‘ (مثالً
املستخدمة يف التقرير  ،)ECHA 2015aتظل كما هي.
( )3يشري عنوان املقرر ل.ا.ث 2/13-إىل ’’محض البنتاديكافلوروكتانويك (الرقم يف سج ــل دائرة املستخلصات الكيميائية-1 :
 ،335-67محض البريفلوروكتانويك) وأمالحه واملركبات املرتبطة به‘‘ ،شيا مع اقرتاح إدراج املواد الكيميائية الذي قدمه االحتاد
األورويب ( .)UNEP/POPS/POPRC.11/5بيد أنه خالل الفرتة بني الدورات أشري إىل املواد الكيميائية موضوع املقرر على أهنا ’’محض
البريفلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به‘‘ .ويشري كال االصطالحني إىل نفس اجملموعة من املواد الكيميائية إال أن
عبارة ’’محض البريفلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به‘‘ أكثر اتساقا مع اإلشارات األخرى إىل هذه املواد الكيميائية .وكما
ذكر أعاله فإن اللجنة استخدمت االسم األخري يف هذا املقرر .ولذلك ،فمن اآلن فصاعداً ،سيستخدم االسم األخري يف الواثئق
املعدة حتت إشراف اتفاقية استكهومل لإلشارة إىل املواد الكيميائية اليت يغطيها املقرران ل.ا.ث 2/12-و ل.ا.ث.2/13-
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(أ) األغشية املخصصة لالستخدام يف املنسوجات الطبية وتنقية املياه وعمليات اإلنتاج ومعاجلة
النفاايت السائلة :معلومات عن نطاق التطبيقات والكميات املستخدمة وتوافر البدائل واجلوانب االجتماعية
واالقتصادية؛
(ب) املواد الوسيطة املعزولة املنقولة للسماح إبعادة معاجلتها 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

(هـ) قطاع التصوير الفوتوغرايف :معلومات عن الورق والطباعة ومعلومات مفيدة للبلدان النامية؛
(و) صناعة السيارات :معلومات عن قطع الغيار؛
(ز) رغوات مكافحة احلرائق :معلومات عن الرتكيب الكيميائي للمزائج والكميات اجملهزة مسبقاً من
مزائج رغوات مكافحة احلرائق.
 -4وفيما خيص التطبيقات املذكورة أعاله ،يتعني أيضاً تقدمي معلومات عن اجلوانب االجتماعية واالقتصادية،
وسائر املعلومات األخرى ذات الصلة.
 -5إضافةً إىل ذلك ،دعت اللجنة األطراف واملراقبني إىل تقدمي معلومات من شأهنا أن تساعد على مواصلة
التقييم الذي تضطلع به اللجنة حلمض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به ،فيما يتعلق بتكوينه
عرضية ،ال سيما يف سياق اإلنتاج األويل لألملنيوم ومن االحرتاق غري التام.
وإطالقه بصورة َ

 -6ودعت اللجنة كذلك األطراف واملراقبني إىل تقدمي معلومات من شأهنا أن تساعد اللجنة على مواصلة
حتديد اهلوية الكيميائية للمواد املدرجة يف قائمة املركبات الكيميائية املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك؛
وال سيما فيما يتعلق ابلسلفراميد و-1هيدروبريفلوروكتان ( .)1-H-PFOويصنع السلفراميد ابستخدام فلوريد
السلفونيل البريفلوروكتاين ( )PFOSFكمادة وسيطة كما أن تركيبه مرتبط حبمض السلفونيك البريفلوروكتاين (.)PFOS
ويف البيئة ،يتحلل بكميات كبرية مكوانً محض السلفونيك البريفلوروكتاين رغم أن له القدرة أيضاً على التحلل مكوانً
محض البنتاديكافلوروكتانويك يف ظل ظروف معينة .ونظرا لكون السلفوراميد (ن-سلفوانميد بريفلوروكتان اإليثيل،
الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية )4151-50-2 :يُنتج من فلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين ،فإنه
مشمول ابلفعل ،حىت لو مل يرد امسه صراحة حتت بند محض السلفونيك البريفلوروكتاين ،ولذلك ينبغي عدم إدراجه
حتت بند محض البريفلوروكتانويك جتنبا الزدواجية النظم .غري أن إنتاج السلفوراميد مشمول ابلفعل بغرض مقبول
يف إطار إدراج محض السلفونيك البريفلوروكتاين .واستناداً إىل املزيد من املعلومات املقدمة فإن -1هيدروبريفلوروكتان
( )1-H-PFOجيب أال يستبعد من نطاق املركبات املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك نظراً ألن الدراسات تشري
إىل أن حتوله إىل هذا احلمض ممكن .وقد مت إدراج امليثاكريالت الفلوروتيلومرية  ،8:2وهي بوليمر يتوي على
ميثاكريالت امليثيل (الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية )93705-98-7:يف القائمة غري احلصرية
للمركبات املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك.
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التكون واإلطالق غري املتعمدين
 -7أكد تقيم إدارة املخاطر أن محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به ميكن أن تتكون
من غري قصد من االحرتاق غري الكامل ومن إنتاج األلومنيوم األويل ،بيد أن هناك حاجة إىل املزيد من املعلومات
بشأن هذا املوضوع .ووردت معلومات إضافية عن التكوين واإلطالق غري املقصودين للحمض وأمالحه واملركبات
املرتبطة به من النمسا ( )2018وهولندا ( )2018aوالشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة ومنظمة
العمل اجلماعي بشأن املواد السامة يف أالسكا ( .)2018وهي توفر معلومات موثقة ترد تفاصيلها يف تقييم إدارة
املخاطر فيما خيص إطالقات احلمض من مصادر االحرتاق غري الكامل .وسيكون من املستصوب تقدمي معلومات
إضافية ،ويفضل كذلك تقدمي قياسات/بياانت كمية من احملارق ومن احلرق يف اهلواء الطلق واملصادر األخرى اليت
تتكون فيها هذه املواد بصورة غري مقصودة .وجتدر اإلشارة أيضاً إىل أنه يف البلدان النامية والبلدان اليت ر مبرحلة
انتقالية ينتشر احلرق يف اهلواء الطلق وغريها من عمليات احلرق غري اخلاضعة للرقابة ،وهي عمليات ينبغي أيضاً
النظر فيها .وبينت هولندا ( )2018aأن تقدمي إضافة إىل املرفق جيم ليست مسألة مربرة وحسب بل مناسبة،
وأشارت إىل أن االنبعااثت ال تكاد تذكر ابملقارنة مع كل املصادر األخرى .ومل تقدم أي معلومات جديدة عن
إطالقات احلمض غري املقصودة املرتبطة إبنتاج األلومنيوم .ومعظم املعلومات احملددة يف املؤلفات واملفصلة يف تقييم
إدارة املخاطر تتعلق ابنبعااثت رابع فلوريد الكربون وسادس فلوريد الكربون ،وكالمها غري مرتبط ابحلمض .وال ميكن
من املعلومات املتاحة حالياً استنتاج أن إنتاج األلومنيوم ميثل مصدرهاً مهماً إلطالقات احلمض يف البيئة .وأثريت
شواغل ن وجود محض البريفلوروكتانويك قد ال يكون انمجا عن الرتميد ،بل عن وجوده السابق يف بعض املنتجات.
واستناداً إىل املعلومات اليت مت تقييمها ال توصي اللجنة إبدراج محض البريفلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة
به يف املرفق جيم لالتفاقية .وسيكون من املفيد النظر يف املستقبل يف معلومات إضافية ،ويُفضل أيضا إجراء املزيد
من القياسات واستقاء بياانت نوعية من أجهزة أخرى لرتميد النفاايت ،ومن احلرق املكشوف وغري ذلك من
مصادر اإلنتاج العرضي للملواثت العضوية الثابتة ،ال سيما يف البلدان النامية.
األغشية املعدة لالستخدام يف املنسوجات الطبية ،والرتشيح يف عمليات معاجلة املياه وعمليات اإلنتاج ومعاجلة
النفاايت السائلة
 -8يسلط تقييم إدارة املخاطر اخلاص حبمض البنتاديكافلوروكتانويك الضوء على احلاجة احملتملة إىل املزيد
من املعلومات بشأن إمكانية منح إعفاء لألغشية املعدة لالستخدام يف املنسوجات الطبية ،والرتشيح يف عمليات
وحدد يف تقييم إدارة املخاطر عدد من البدائل احملتملة
معاجلة املياه وعمليات اإلنتاج ومعاجلة النفاايت السائلةُ .
لالستخدام يف املنسوجات مثل البدائل املفلورة القصرية السلسلة والبدائل اخلالية من الفلور ،مبا يف ذلك البدائل
اليت تليب املتطلبات التنظيمية واليت هي قيد االستخدام حالياً .إضافةً إىل ذلك مل ُي َّدد أي تطبيق يتطلب استخدام
مواد كيميائية مثانية الكربون .واستناداً إىل تقييم املعلومات املتاحة ،ال يوصى مبنح منح إعفاء حمدد الستخدام املادة
يف األغشية املعدة لالستعمال يف املنسوجات الطبية ،والرتشيح يف عمليات معاجلة املياه وعمليات اإلنتاج ومعاجلة
النفاايت السائلة.
املواد الوسيطة املعزولة املنقولة
 -9سلط تقييم إدارة املخاطر اخلاص حبمض البنتاديكافلوروكتانويك الضوء على احلاجة احملتملة إىل املزيد من
املعلومات بشأن إمكانية منح إعفاء للمواد الوسيطة املعزولة املنقولة .وطلبت اللجنة احلصول على معلومات تتعلق
ابلكميات املستخدمة ومدى النقل واملخاطر احملتملة واالستخدام .وأبلغت منظمة آركروما ( )Archromaعن تدابري
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إدارة املخاطر القائمة .واستناداً إىل تقييم املعلومات املتاحة ال يوصى مبنح إعفاء حمدد الستخدام مادة يوديد
البريفلوروكتيل ( )PFOIاليت تتولد بشكل عرضي كمنتج اثنوي وتُستخدم بوصفها مادة وسيطة معزولة للسماح
إبعادة معاجلة ثالثي الفلورو إثيلني وسداسي الفلورو بروبيلني يف موقع آخر خبالف موقع اإلنتاج.
األجهزة الطبية
 -10فيما خيص األجهزة الطبية ،مينح التقييد األورويب ( )EU 2017/1000إعفاءً جلميع األجهزة الطبية (ابستثناء
األجهزة القابلة للزرع منها) مدته  15سنة وإعفاء غري حمدد املدة لألجهزة الطبية القابلة للزرع .بيد أنه من الناحية
األخرى فإن تقييم إدارة املخاطر ( )UNEP/POPS/POPRC.13/7/Add.2يبني أن هناك بدائل حلمض
البنتاديكافلوروكتانويك لتصنيع اإليثيلني الرابعي الفلور املتبلمر ( )PTFEوأهنا مطروحة يف األسواق .وقُدر يف تقرير
قدمته الوكالة األوروبية للمواد الكيميائية ( ،)2015aكجزء من التقييد األورويب ،أن االستخدام األورويب حلمض
البريفلوروكتانويك يف إطار األجهزة الطبية قل من كلغ واحد يف السنة .وميكن التوصل من تقييم االحتاد األورويب
إىل استخدام عاملي مكافئ أقل من  5كلغ سنوايً استناداً إىل حصة قدرها  20يف املائة من السوق العاملي .وأبرزت
شركتا ميدتيك ( )2018ويوروميد ( )2015صعوبة إصدار قوائم تفصيلية لتطبيقات حمددة ضمن قطاع الرعاية
الصحية نظراً ألساليب االستخدام املتنوعة اليت يستخدم هبا اإليثيلني الرابعي الفلور املتبلمر( ،)4رغم أن بدائل
محض البنتاديكافلوروكتانويك واملركبات املرتبطة به يف األجهزة الطبية استوفت االشرتاطات التنظيمية الصارمة يف
بعض املناطق وهي قيد االستخدام ابلفعل .بيد أن شركة ميدتيك ( )2018أشارت إىل أنه بسبب أنظمة االستبدال
الصارمة يف قطاع الرعاية الصحية فإن إدخال تغيريات على األشياء ميكن أن يستلزم إجراء جولة جديدة من
التجارب السريرية (تستغرق عدة سنوات) .واستناداً إىل املعلومات اجملمعة واملناقشة ضمن تقييم إدارة املخاطر
وقُدمت الحقاً تفاصيل بشأهنا يف اإلضافة احلالية ،فإن هناك أمثلة حلاالت توفرت فيها يف األسواق أجهزة طبية
مصنوعة بدون استخدام احلمض وهي أجهزة قيد االستخدام .بيد أن األدلة املستعرضة تشري إىل أن التخلص
التدرجيي ال يزال قيد التنفيذ فيما خيص بعض االستخدامات .واستناداً إىل املعلومات اليت مت جتميعها ومناقشتها
يف إطار تقييم إدارة املخاطر ،وفُصلت يف هذه الوثيقة ،توصي اللجنة مبنح إعفاء حمدد فقط لألجهزة الطبية اليت
تدخل جسم املريض.
األجهزة الطبية القابلة للزرع
 -11وأبرز تقييم إدارة املخاطر املتعلق حبمض البنتاديكافلوروكتانويك احلاجة إىل املزيد من املعلومات عن
إمكانية إعفاء األجهزة الطبية القابلة للزرع بسبب إمكانية وجود احلمض كناتج عرضي يف اإليثلني الرابعي الفلور
املتبلمر .إن كميات احلمض واملركبات املرتبطة به املستخدمة يف إنتاج اإليثلني الرابعي الفلور املتبلمر املوجود
األجهزة الطبية القابلة للزرع ضئيلة .وكتقدير إرشادي للقيمة األسية ذكرت جهة مصنعة أن إمجايل استخدام االحتاد
األورويب يبلغ  20غم يف مجيع األجهزة اليت عرضت يف السوق خالل الفرتة  .2025 - 2018وبناءً على ذلك
فإن الكمية التقديرية املستخدمة يف مجيع أحناء العاملي هي  100غم ( .)ECHA, 2014aوأبلغت الوكالة األوروبية
للمواد الكيميائية ( )2015bأثناء التقييد مبوجب الئحة تسجيل املواد الكيميائية وتقييمها والرتخيص هلا وفرض قيود
عليها يف االحتاد األورويب ،عن أنه أثناء تصنيع اإليثيلني الرابعي الفلور املتبلمر فإن تركيزات محض
البنتاديكافلوروكتانويك كناتج عرضي ترتاوح من  0.0001إىل  %0.5وزن/وزن من اإليثيلني الرابعي الفلور املتبلمر.
( )4ميكن أن يستخدم محض البنتاديكافلوروكتانويك كمستحلب يف عملية تصنيع اإليثلني الرابعي الفلور املتبلمر ،ويكون موجوداً
يف شكل انتج عرضي يف املنتج النهائي.
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وقد أُخضعت بدائل من قبيل منتجات اإليثيلني الرابعي الفلور املتبلمر اخلايل من محض البنتاديكافلوروكتانويك
الختبارات سريرية وأجيز استخدامها يف بعض املناطق .وقدمت معلومات إضافية حمدودة عن نطاق النقل واملخاطر
واآلاثر االجتماعية واالقتصادية املتعلقة بفرض تقييد حمتمل ،غري أن الكميات املنخفضة املستخدمة حالياً يف
األجهزة الطبية القابلة للزرع تعين أيضاً اخنفاض احتماالت التعرض .وابملثل ال توجد معلومات إضافية عن استخدام
احلمض يف الطعوم الطبية يف البلدان النامية .وتوصي اللجنة مبنح إعفاء حمدد لألجهزة الطبية اليت تُزرع يف اجلسم.
قطاع التصوير الفوتوغرايف
 -12يف االجتماع الثالث عشر للجنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة قدم ممثلو صناعة التصوير األوروبية
معلومات لتقييم إدارة املخاطر تشري إىل أنه ال حاجة ملنح إعفاءات حمددة للطالءات الفوتوغرافية املستخدمة على
الورق ولالستخدام يف ألواح الطباعة .وقد حلت البدائل غري املفلورة واالنتقال إىل التصوير الرقمي بنجاح حمل هذه
االستخدامات يف صناعة التصوير والطباعة وهناك فقط تطبيقات حمدودة ابلغة األمهية (تقتصر على الطالءات
الفوتوغرافية املستخدمة على األفالم فقط) ال تزال تستخدم .احلمض .بيد أنه ذكر أيضاً أن هذه املعلومات غري
متوفرة فيما خيص البلدان النامية .وتشري معلومات جديدة إىل أنه جيري التخلص التدرجيي من الطباعة التناظرية
واستبداهلا ابلطباعة الرقمية ،مبا يف ذلك يف البلدان النامية والبلدان اليت ر مبرحلة انتقالية .واستناداً إىل االنتقال
احلايل والسريع حنو التصوير الرقمي ،واالستخدام الواسع النطاق للتقنيات الرقمية يف البلدان النامية والبلدان اليت
ر مبرحلة انتقالية ،واخلفض اإلضايف يف استخدام احلمض يف هذا القطاع ،ال توصي اللجنة مبنح إعفاءات حمددة
للطالءات الفوتوغرافية املستخدمة على الورق وألواح الطباعة.
صناعة السيارات
 -13سلط تقييم إدارة املخاطر اخلاص حبمض البنتاديكافلوروكتانويك الضوء على احلاجة إىل املزيد من
املعلومات عن إمكانية منح الستخدام احلمض يف صيانة السيارات وقطع الغيار .ويتعني حتديد نوع صيانة السيارات
وقطع الغيار ذات الصلة فضالً عن تقدمي مربرات سليمة ملنح أي إعفاء .ومل تقدم أية معلومات حامسة بشأن
الصيانة وقطع الغيار احملددة ذات الصلة وبشأن كميات املواد ذات الصلة املستخدمة يف خمتلف التطبيقات .وكذلك
مل تُقدم أية معلومات حامسة عن الفرتة الزمنية الالزمة للتخلص التدرجيي ،وتقدير اآلاثر االقتصادية ،والبدائل
املستخدمة ،وقدرات التجهيز التحسيين .ونظرا للمعلومات غري الكافية وعدم وجود مسوغات مناسبة ،ال توصي
اللجنة مبنح إعفاء حمدد.
رغاوى مكافحة احلرائق
 -14تعترب رغاوى مكافحة احلرائق استخداماً تشتيتياً حلمض البنتاديكافلوروكتانويك يف تقييم إدارة املخاطر
تنتج عنه إطالقات مباشرة إىل البيئة .واستخدمت املركبات البريفلورية يف رغاوى مكافحة احلرائق ألهنا أثبتت
فعاليتها يف مكافحة حرائق الوقود السائل (الفئة ابء) (.)ECHA, 2014a
 -15وال يتوافر سوى معلومات حمدودة عن املخزوانت احلالية لرغاوى مكافحة احلرائق احملتوية على محض
البريفلوروكتانويك واملركبات املرتبطة به .ويشري جرد عاملي مللح األمونيوم (( )APFOاملكون الرئيسي املستخدم عمداً
يف رغاوى مكافحة احلرائق) إىل إنتاج قدره  5 700-3 600طن بني عامي  1951و.)Norway, 2007( 2004
وإبجراء حساب ارتدادي يتضح أن هذه الكمية ترتاوح من  309مليون إىل  4901مليون لرت من مرَّكزات الرغاوى
اليت تكون طبقة مائية رقيقة القائمة على ملح األمونيوم املذكور ضمن املخزوانت احلالية اعتماداً على العمر التخزيين
املفرتض للسلع.
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 -16وتتوافر بدائل جلميع استخدامات احلمض يف رغاوى مكافحة احلرائق وهي تشمل حماليل خالية من الفلور
ومواد خافضة للتوتر السطحي حتتوي على تيلومرات فلورية سداسية الكربون( .)5والرغاوى اخلالية من الفلور مكافئة
يف أدائها للرغاوى اليت تكون طبقة مائية رقيقة القائمة على الفلور ورغاوى مكافحة احلرائق احملتوية على محض
البريفلوروكتانويك ،وكذلك يف الوفاء جبميع شروط منح الشهادات ذات الصلة جلميع االستخدامات تقريبا .وتدل
البياانت احلالية على أن أسعار رغاوى مكافحة احلرائق احملتوية على الفلور واخلالية منها قابلة متماثلة.
 -17وبشكل عام فإن التكاليف املرتبطة بتدمري واستبدال رغاوى مكافحة احلرائق احملتوية على محض
البريفلوروكتانويك واملركبات املرتبطة به ميكن أن ينظر إليها على أهنا مرتفعة .ويشري أحد التقديرات اليت أجراها
سيو ( )2013إىل أهنا تبلغ  1.5يورو لكل لرت من املركز .بيد أن التكاليف املرتبطة بتنظيف املواقع امللوثة ابملركبات
البريفلورية كبرية أيضاً ،وتشري األمثلة الواردة يف تقييم إدارة املخاطر ويف الوثيقة احلالية إىل أهنا تبلغ ماليني اليورو
لكل موقع.
 -18واستناداً إىل املعلومات اجملمعة واملستعرضة يف تقييم إدارة املخاطر فإن حجم املخزوانت من رغاوى
مكافحة احلرائق احملتوية على محض البريفلوروكتانويك واملركبات املرتبطة به قيد االستخدام قد يكون كبرياً كما أن
اآلاثر االجتماعية واالقتصادية لفرض حظر فوري قد تكون كبرية ابملثل ،مبا قد يربر منح إعفاء حمدد .بيد أن آاثر
التسرب إىل املياه اجلوفية والتكاليف االجتماعية واالقتصادية لعملية التنظيف كبرية أيضاً بنفس القدر إن مل تكن
أكرب ،ولذلك فإن استمرار االستخدام التشتييت مللوث عضوي اثبت هو أمر ال يتسق مع أهداف االتفاقية .ومن
انحية أخرى ،ميكن أن يؤدي استخدام البدائل املفلورة إىل تلوث املياه ابملواد األلكيلية البريفلورية واملتعددة الفلور
القصرية السلسلة نتيجة النتقاهلا وثباهتا .وهذا التلوث عالجه أكثر صعوبةً من معاجلة التلوث الناجم عن املواد
األلكيلية البريفلورية واملتعددة الفلور الطويلة السلسلة.
 -19وأعرب عن بعض الشواغل خبصوص أمهية استخدام رغاوى فعالة ملكافحة احلرائق يف مواجهة حرائق
الوقود السائل ،واحتمال عدم توافر بدائل مناسبة وتكلفة استخدام البدائل وتطويرها ،بسبب احلاجة إىل فرتة من
الوقت لالنتقال إىل بدائل غري حمتوية على املواد األلكيلية البريفلورية واملتعددة الفلور .وال توصي اللجنة مبنح إعفاء
إلنتاج رغاوى مكافحة احلرائق اليت ميكن أن حتتوي على محض البريفلوروكتانويك كشوائب واملركبات املرتبطة حبمض
البريفلوروكتانويك كمكوانت.
 -20وتستنتج اللجنة كذلك ن هناك حاجة إىل منح إعفاء حمدد الستخدام رغاوى مكافحة احلرائق احملتوية
على محض البريفلوروكتانويك واملركبات املرتبطة به املوجودة ابلفعل يف نظم تشمل النظم النقالة والثابتة ،وذلك
ضمن شروط حمددة.
اإلدراج يف املرفق ألف
 -21استناداً إىل استعراض املعلومات الواردة يف تقييم إدارة املخاطر واملبينة ابلتفصيل يف هذه الوثيقة فإنه
يتوخى منح إعفاءات حمددة فقط .عالوةً على ذلك فإن التقييد األورويب ( )EU 2017/1000ينص على إعفاء واحد
حمدد املدة (األجهزة الطبية القابلة للزرع) .وأشارت شركة ميدتيك ( )2018إىل إنه يتعني إعطاء فرتة انتقالية حىت
عام  2030لألجهزة الطبية القابلة للزرع ،مما يدل على أن اإلعفاء احملدد سيكون كافياً .ولذلك فإنه وفقاً للفقرة
 9من املادة  8من االتفاقية يتعني على مؤ ر األطراف يف اتفاقية استكهومل أن ينظر يف إدراج محض
( )5يشار إىل أن محض السلفونيك البريفلوروهكساين (الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية )355-46-4 :وأمالحه
واملركبات املرتبطة به قد ُرشحت بوصفها ملواثت عضوية اثبتة وهي حالياً قيد االستعراض من جانب اللجنة.
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البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به يف املرفق ألف وحتديد تدابري الرقابة ذات الصلة ،مع استثناءات
حمددة إذا دعت الضرورة ،ومع ختصيص جزء حمدد من املرفق ألف لبيان تفاصيل اإلجراءات.

-١

مقدمة

 ١-١نظرة عامة على اإلجراءات املتخذة حىت اآلن
 -22قدم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه اقرتاحاً 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/أو ابء و/أو جيم التفاقية استكهومل
( .)UNEP/POPS/POPRC.11/5ونظرت جلنة 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 هبذا احلمض،
اليت ُيتمل أن تتحلل إىل محض البنتاديكافلوروكتانويك ومسألة إدراج أمالح محض البنتاديكافلوروكتانويك يف
مشروع موجز املخاطر (انظر املقرر ل ا ث.)4/11-
 -23واملواد 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 ملفاً لتقييم إدارة املخاطر يتضمن حتليالً لتدابري الرقابة املمكنة فيما خيص احلمض وأمالحه
واملركبات املرتبطة به وفقاً 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
 -24ومبوجب املقرر ل.ا.ث ،) 6( 2/13-اعتمـ ـدت اللجن ـ ـة تقييـ ـ ـم إدارة املخاطـ ـ ـر بش ـ ـ ـأن محض
البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به ( ،)UNEP/POPS/POPRC.13/7/Add.2وقررت ،وفقاً للفقرة
 9من املادة  8من االتفاقية ،أن توصي مؤ ر األطراف ن ينظر يف إدراج احلمض وأمالحه واملركبات املرتبطة به
يف املرفق ألف ابالتفاقية مع إعفاءات حمددة ملا يلي:
(أ)

ملدة مخس سنوات اعتباراً من بدء نفاذ التعديل ،وفقاً للمادة :4
’ ‘1صناعة أشباه املوصالت أو األجهزة اإللكرتونية ذات الصلة:
أ-

اهلياكل األساسية املتصلة ابملعدات أو مصانع اإلنتاج اليت حتتوي على بوليمرات
فلورية و/أو إالستومرات فلورية حمتوية على خملفات محض البنتاديكافلوروكتانويك؛

ب -اهلياكل األساسية املتعلقة ابملعدات العتيقة أو مصانع اإلنتاج العتيقة وصيانتها؛
( )6يشري عنوان املقرر ل.ا.ث 2/13-إىل ’’محض البنتاديكافلوروكتانويك (الرقم يف سج ــل دائرة املستخلصات الكيميائية-1 :
 ،335-67محض البريفلوروكتانويك) وأمالحه واملركبات املرتبطة به‘‘ ،شيا مع اقرتاح إدراج املواد الكيميائية الذي قدمه االحتاد
األورويب ( .)UNEP/POPS/POPRC.11/5بيد أنه خالل الفرتة بني الدورات أشري إىل املواد الكيميائية موضوع املقرر على أهنا ’’محض
البريفلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به‘‘ .ويشري كال االصطالحني إىل نفس اجملموعة من املواد الكيميائية إال أن
عبارة ’’محض البريفلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به‘‘ أكثر اتساقا مع اإلشارات األخرى إىل هذه املواد الكيميائية .وكما
ذكر أعاله فإن اللجنة استخدمت االسم األخري يف هذا املقرر .ولذلك ،فمن اآلن فصاعداً ،سيستخدم االسم األخري يف الواثئق
املعدة حتت إشراف اتفاقية استكهومل لإلشارة إىل املواد الكيميائية اليت يغطيها املقرران ل.ا.ث 2/12-و ل.ا.ث.2/13-
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ج -عمليات الطباعة أو النقش بصفائح ُمعدة فوتوغرافياً؛

’ ‘2الطالءات الفوتوغرافية املستخدمة على األفالم؛

’ ‘3املنسوجات الطاردة للماء أو الزيت املخصصة للحماية من السوائل اخلطرة اليت تُستخدم
حلماية العمال من املخاطر اليت هتدد صحتهم وسالمتهم؛
(ب) ملدة عشر سنوات اعتباراً من اتريخ بدء نفاذ التعديل ،لصناعة أشباه املوصالت أو األجهزة
اإللكرتونية ذات الصلة :جتديد القطع اليت تتضمن البوليمرات الفلورية أو اإلالستومرات الفلورية احملتوية على
خملفات محض البنتاديكافلوروكتانويك ،ألغراض املعدات العتيقة أو قطع التجديد العتيقة؛
(ج) الستخدام يوديد البريفلوروكتيل ،وإنتاج بروميد البريفلوروكتيل بغرض إنتاج املستحضرات
الصيدالنية ،مع استعراض احلاجة املستمرة لإلعفاءات .وينبغي أن تنتهي مدة اإلعفاء احملدد يف كل احلاالت يف
موعد ال يتجاوز عام .2036
 -25ودعت اللجنة األطراف واجلهات املراقبة ،مبا يف ذلك الصناعات املعنية ،إىل تقدمي معلومات حبلول 12
كانون الثاين/يناير  ،2018من شأهنا أن تساعد اللجنة على التعيني احملتمل لإلعفاءات احملددة إلنتاج واستخدام
محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به ،والسيما يف التطبيقات التالية:
(أ) األغشية املخصصة لالستخدام يف املنسوجات الطبية وتنقية املياه وعمليات اإلنتاج ومعاجلة
النفاايت السائلة :معلومات عن نطاق التطبيقات والكميات املستخدمة وتوافر البدائل واجلوانب االجتماعية
واالقتصادية؛
(ب) املواد الوسيطة املعزولة املنقولة للسماح إبعادة معاجلتها يف موقع آخر خبالف موقع اإلنتاج:
معلومات عن الكميات املستخدمة وحجم 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

(هـ) قطاع التصوير الفوتوغرايف :معلومات عن الورق والطباعة ومعلومات مفيدة للبلدان النامية؛
(و) صناعة السيارات :معلومات عن قطع الغيار؛
(ز) رغوات مكافحة احلرائق :معلومات عن الرتكيب الكيميائي للمزائج والكميات اجملهزة مسبقاً من
مزائج رغوات مكافحة احلرائق.
 -26وفيما خيص التطبيقات املذكورة أعاله ،يُرحب بتقدمي معلومات عن اجلوانب االجتماعية واالقتصادية،
وسائر املعلومات األخرى ذات الصلة.
 -27عالوةً على ذلك دعت اللجنة األطراف واملراقبني إىل تقدمي معلومات من شأهنا أن تساعد اللجنة على
مواصلة تقييم تكون محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به وإطالقها عن غري قصد ،وخباصة
من إنتاج األلومنيوم األويل واالحرتاق غري الكامل .وأخرياً دعت اللجنة األطراف واملراقبني إىل تقدمي معلومات من
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شأهنا أن تساعد اللجنة على مواصلة حتديد اهلوية الكيميائية للمواد املدرجة يف قائمة املركبات الكيميائية املرتبطة
حبمض البنتاديكافلوروكتانويك.
 -28و ثل هذه الوثيقة إضافة إىل التقييم املعتمد إلدارة خماطر محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات
املرتبطة به ()UNEP/POPS/POPRC.13/7/Add.2؛ ابلنظر إىل املعلومات اليت قدمتها األطراف واملراقبون .ولن يعاد
فتح تقييم إدارة املخاطر .وملساعدة القراء ،تتضمن هذه الوثيقة إشارات مرجعية إىل تقييم إدارة املخاطر وهي تكرر
تفاصيل أساسية خمتارة من التقييم (حبروف مائلة) ليتسىن الوصول إىل فهم جيد هبدف إجراء مناقشات مستنرية
يف االجتماع الرابع عشر للجنة.
٢-١

هيكل هذه الوثيقة
 -29تعرض هذه الوثيقة بتسلسل زمين للرد على األسئلة الواردة يف دعوة اللجنة للحصول على املزيد من
املعلومات ،هبدف تيسري الرجوع إليها .ويقدم اجلزء  2عرضاً عاماً للمعلومات بشأن هوية املادة .أما اجلزء  3فيقدم
معلومات عن اإلطالقات غري املقصودة ،ويقدم اجلزء  4معلومات عن كل استخدام من االستخدامات السبعة
احملددة يف الفقرة  3من املقرر ل ا ث .2/13-وبغية تقدمي سرد كامل قدر اإلمكان ولتسهيل الرجوع إىل املعلومات،
أدرجت ،عند االقتضاء ،أجزاء تقييم إدارة املخاطر يف هذه الوثيقة .ويف هذه احلالة ،يرد النص خبط مائل هبدف
اإلشارة بوضوح إىل النص املأخوذ مباشرًة من تقييم إدارة املخاطر.

3-١

مصادر البياانت
 -30تستند هذه الوثيقة أساساً إىل املعلومات اليت قدمتها األطراف يف االتفاقية واملراقبون .وقدمت األطراف
التالية معلومات:
(أ) األطراف :إكوادور ٬والربازيل ٬وبيالروس ٬والسويد ٬والفلبني ٬وكندا ٬واململكة املتحدة لربيطانيا
العظمى وأيرلندا الشمالية ٬وموانكو ٬وهولندا؛
(ب) املراقبون :الرابطة الربازيلية ملصنعي مبيدات اآلفات ( ،)ABRAISCAوجملس التكنولوجيا الفلورية
(مبا يف ذلك شركة آركروما) ،والرابطة الكندية ملصنعي املركبات ( ،)CVMAوائتالف رغوات مكافحة احلرائق،
ومنظمة الرعاية الصحية دون أضرار ،وشركة ميدتيك األوروبية ،إضافةً إىل تقرير مشرتك من الشبكة الدولية للتخلص
من امللواثت العضوية الثابتة ومنظمة العمل اجلماعي بشأن املواد السامة يف أالسكا (.)IPEN/ACAT
 -31إضافةً إىل املراجع املذكورة أعاله والتعليقات الواردة من األطراف واملراقبني ،استخدمت معلومات من
مصادر معلومات إضافية مفتوحة وكذلك من املؤلفات العلمية (انظر قائمة املراجع) .واستخدمت املراجع الرئيسية
التالية كأساس لوضع هذه الوثيقة:
(أ) تقييم إدارة خم ـ ـ ــاطر محض البنت ـ ـ ــاديك ـ ـ ــافلوروكت ـ ـ ــانوي ـ ـ ــك وأمالح ـ ـ ــه واملركب ـ ـ ــات املرتبط ـ ـ ــة ب ـ ـ ــه
()UNEP/POPS/POPRC.13/7/Add.2؛
(ب) معلومات داعمة تتعلق بتقييم إدارة خماطر محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة
به ()UNEP/POPS/POPRC.13/INF/6؛
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(ج) معلومات إضافية فيما يتعلق بتقييم إدارة خماطر محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات
املرتبطة به؛ أعدها معهد التكنولوجيا االحتادي السويسري يف زيورخ ابسم املكتب االحتادي لشؤون البيئة يف سويسرا
( ،)FOENيف عام 2 017؛
(د) ق ـ ـ ــائ ـم ـ ـ ــة غــري حصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري ـ ـ ــة ابمل ـواد الــيت ي ـغ ـط ـي ـه ـ ـ ــا أو ال ي ـغ ـط ـي ـه ـ ـ ــا ت ـق ـي ـيــم إدارة امل ـخ ـ ـ ــاطــر
(.)UNEP/POPS/POPRC.13/INF/6/Add.1

-٢

اهلوية الكيميائية حلمض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به
 -32دعت اللجنة األطراف واملراقبني إىل تقدمي معلومات من شأهنا أن تساعد اللجنة على مواصلة حتديد
اهلوية الكيميائية للمواد املدرجة يف قائمة املركبات الكيميائية املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك؛ وقدمت
ٍ
معلومات ذات صلة وزارة الزراعة الربازيلية (الربازيل ،)2018 ،والرابطة الربازيلية ملصنعي مبيدات اآلفات (،)2018
والنرويج ( ،)2018واملكسيك ( ،)2018والنمسا ( ،)2018والياابن ( ،)2018وكندا ( ،)2018وجملس
التكنولوجيا الفلورية ( ،)FluoroCouncil, 2018a, 2018bوالشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية
الثابتة/منظمة العمل اجلماعي بشأن املواد السامة يف أالسكا ( .)IPEN/ACT, 2018وال تتوفر معلومات إضافية من
كندا بشأن اهلوية الكيميائية للحمض إال من املعلومات املقدمة ابلفعل يف موجز املخاطر وتقييم إدارة املخاطر
(.)Canada, 2018

١-٢

اهلوية الكيميائية وفقاً لتقييم إدارة املخاطر
 -33يرد بيان للهوية الكيميائية وما يتصل هبا من تفاصيل يف الفرع  1-1من تقييم إدارة املخاطر( .)7وقد
استنسخت الفقرات التالية املكتوبة خبط مائل من تقييم إدارة املخاطر:
 -34يندرج محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به ضمن جمموعة املواد البريفلوروألكيلية
والبوليفلوروألكيلية ( .)PFASsوال تتحلل األمحاض البريفلوروية ،مثل محض البنتاديكافلوروكتانويك ،يف البيئة ويف
الكائنات احلية (مبا فيها اإلنسان) .وميكن أن تتحلل مواد بوليفلورية معينة مكونةً مواد بريفلورية مقاومة للتحلل
مثل محض البنتاديكافلوروكتانويك .هذه املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية اليت ميكن أن تتحلل إىل محض
البنتاديكافلوروكتانويك يف البيئة ويف الكائنات احلية يشار إليها على أهنا مركبات مرتبطة حبمض
البنتاديكافلوروكتانويك.
 -35ويشمل 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) املركبات 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:
(.UNEP/POPS/POPRC.13/7/Add.2 )7
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’ ‘1البوليمرات اليت حتتوي على سالسل جانبية بريفلوروألكيلية هبا مثاين ذرات كربون أو أكثر()8؛
’ ‘2املركبات الفلوروتيلومرية 2:8؛
’ ‘3املركبات الفلوروتيلومرية .2:10
املركبات أدانه ال تتحلل لتكون محض البنتاديكافلوروكتانويك ولذلك مل تدرج بوصفها مركبات
مرتبطة هبذا احلمض:
’ ‘1املركب ( ،)C8F17-Xحيث  Xهي ذرة فلور أو كلور أو بروم؛
’ ‘2البوليمرات الفلورية( )9املشمولة ابلصيغة ’ ،CF3(CF2)n-Rحيث ’ = Rأية زمرة يزيد عدد
()10
ذرات الكربون ( )nفيها عن 16؛
’ ‘3األمحاض الكربوكسيلية والفوسفونية البريفلوروألكيلية (مبا يف ذلك أمالحها وإسرتاهتا
وهاليداهتا وآهنيدراهتا) اليت هبا  8ذرات كربون بريفلورية أو أكثر؛
’ ‘4أمحاض السلفونيك البريفلوروألكانية (مبا يف ذلك أمالحها وإسرتاهتا وهاليداهتا وآهنيدراهتا)
اليت هبا  9ذرات كربون بريفلورية أو أكثر؛
’ ‘5محض السلفونيك البريفلوروكتاين وأمالحه وفلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين املدرجة يف املرفق
ابء ابتفاقية استكهومل؛
ونظراً ألن السلفراميد (سلفوانميد بريفلوروكتان اإليثيل ،الرقم يف سجل دائرة املستخلصات
الكيميائية )4151-50-2 :ينتج من فلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين ،فإنه مدرج ابلفعل ،رغم
أنه غري مذكور بشكل صريح ،ضمن محض السلفونيك البريفلوروكتاين وأمالحه وفلوريد السلفونيل
البريفلوروكتاين.
 -36وللمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ــدة يف حت ـ ـ ـدي ـ ــد املركب ـ ــات املرتبط ـ ــة حبمض البنت ـ ــاديك ـ ــافلوروكت ـ ــانوي ـ ــك ترد يف الوثيق ـ ــة
 UNEP/POPS/POPRC.13/INF/6/Add.1قائمة غري حصرية ابملواد اليت يغطيها أو ال يغطيها تقييم إدارة املخاطر.
وقد أدرج السلفراميد يف هذه القائمة لكنه استبعد اماً من نطاق تقييم إدارة املخاطر.
٢-٢

االستبعاد احملتمل للسلفراميد من نطاق تقييم إدارة املخاطر
 -37يصنع السلفراميد ابستخدام فلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين كمادة وسيطة ،وهو ميثل العنصر النشط يف
صناعة طعوم النمل واملستحضرات الكيميائية اجلاهزة لالستعمال .ويؤدي استخدام السلفراميد إىل إطالقات
مباشرة من محض السلفونيك البريفلوروكتاين إىل البيئة .ويعترب السلفراميد سليفة (حمتملة) ملركبات محض
البنتاديكافلوروكتانويك يف قاعدة البياانت العاملية الشاملة اجلديدة للمواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية التابعة
ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي .وأبلغت الربازيل عن إنتاج واستخدام فلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين
يف الغرض املقبول ’’طعوم احلشرات ملكافحة النمل القاطع لألوراق من النوع  .Atta sppوالنوع Acromyrmex
( )8دوبونت ) .1998 ،(DuPontمعلومات تقنية :مواد زونيل الكيميائية الفلورية الوسيطة.
( )9البوليمرات الفلورية هي بوليمرات يتكون هيكلها من الكربون فقط ،وترتبط ذرة الفلور مباشرة بذرة من ذرات الكربون اهليكلية.
( )10مثل اإليثيلني الرابعي الفلور املتبلمر ( )PTFEوبوليمر الربوبيلني إيثيلني املفلور ( )FEPوبوليمر البريفلوروألوكسي (.)PFA
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 .)11(‘‘sppوفيما يتعلق ابلطعوم املستخدمة يف الربازيل فإن الطعوم احملتوية على السلفراميد ثل أكثر من  95يف
املائة من االستخدام الكلي للطعوم (.)UNEP/POP/POPRC.4/15/Add.6
 -38ووفقاً إلفادة الربازيل ( ،)2018فإن السلفراميد ينبغي استبعاده من قائمة املركبات املرتبطة حبمض
البنتاديكافلوروكتانويك إىل حني احلصول على معلومات قاطعة .و ثل الشاغل الرئيسي الذي أُع ِرب عنه يف أن
السلفراميد هو مركب مرتبط حبمض السلفونيك البريفلوروكتاين وأمالحه وفلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين ،كما أن
استخدام هذه املادة يندرج ابلفعل ضمن اتفاقية استكهومل بوصفه استخداماً لغرض مقبول يف املرفق ابء (املقرر
ا س .)17/4-بيد أن إدراج محض السلفونيك البريفلوروكتاين وفلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين يف املرفق ابء يشري
فقط إىل ’’مادة وسيطة يف إنتاج املواد الكيميائية‘‘ وال يذكر بشكل صريح السلفراميد وال رقم تسجيله يف دائرة
املستخلصات الكيميائية .وأشارت الربازيل إىل أن املعلومات املتعلقة ابلسلفراميد أدجمت كجزء من عملية تقييم
احلاجة املستمرة حلمض السلفونيك البريفلوروكتاين وأمالحه وفلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين ملختلف األغراض
املقبولة واإلعفاءات احملددة وفقاً للفقرتني  6 – 5من اجلزء الثالث من املرفق ابء لالتفاقية .إضافةً إىل ذلك أشارت
الربازيل ( )2018إىل أن إدراج هذه املادة يف قائمة املواد املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك مت بدون إجراء
مناقشات مستفيضة وبدون أي مربرات تقنية وأنه أشري إىل أوراق لتربير اإلدراج ،وهي أوراق ال حتتوي على
معلومات قاطعة وال تعكس الظروف السائدة يف البيئة .ولذلك لن يكون من املمكن استنتاج أن السلفراميد،
استناداً إىل هذه املعلومات فقط ،يتحلل مكوانً محض البنتاديكافلوروكتانويك ،أو أن السلفراميد هو مركب مرتبط
هبذا احلمض (.)Brazil, 2018
 -39ويظى استبعاد السلفراميد من القائمة غري احلصرية للمواد أيضاً بدعم الرابطة الربازيلية ملصنعي مبيدات
اآلفات ( ،)2018اليت أفادت ن السلفراميد هو مركب سلفوانت بريفلوروألكيلي وليس مركب كربوكسيالت
بريفلوروألكيلي مثل محض البنتاديكافلوروكتانويك .ولذلك ترى هذه الرابطة أن السلفراميد جيب أن يدرج يف قائمة
املركبات اليت ال تتحلل مكونةً محض البنتاديكافلوروكتانويك .ومن املعروف أن السلفراميد ميكن أن يكون من
املركبات املرتبطة حبمض السلفونيك البريفلوروكتاين وأن إنتاجه يكون من فلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين.
 -40ودرس مارتن وآخرون ( )2006إمكانية مسامهة سلفوانميدات البريفلوروكتان املوجودة يف الغالف اجلوي،
عن طريق االنتقال اجلوي واألكسدة ،يف تلوث املناطق النائية حبمض البريفلوروكربوكسيليك ومحض السلفونيك
البريفلوروكتاين .ووفقاً للمؤلفني فإن النتائج اليت توصلوا إليها تشري إىل مسار حمتمل ميكن من خالله أن تعمل
سلفوانميدات البريفلوروكتان كمصادر يف الغالف اجلوي لألمحاض البريفلوروكربوكسيليكية ،مبا يف ذلك محض
البنتاديكافلوروكتانويك ( .)Martin et al., 2006ووفقاً للرابطة الربازيلية فإن النتائج من دراسة مارتن وآخرين ()2006
ال ثل الظروف السائدة يف الغالف اجلوي .إضافةً إىل ذلك ،انتقدت الرابطة استخدام سلفوانميد بريفلوروبيواتن
اإليثيل كمادة مستهدفة لدراسة تفاعلية الطور الغازي لسلفوانميدات البريفلوروألكان يف وجود اجلذور الكيميائية
بدالً من استخدام املادة ذات الصلة ،اليت تتميز بتطاير خمتلف (انظر  .)ABRAISCA, 2018بيد أن الشبيه البيواتين،
سلفوانميد بريفلوروبيواتن اإليثيل ،استخدم ألن سلفوانميد بريفلوروكتان اإليثيل غري متطاير مبا فيه الكفاية لنظام
االختبارات يف األانبيب املتاح لديهم ،لكنه ميثل منوذجاً مالئماً نظراً ألن من غري املتوقع أن يؤثر طول السلسلة
البريفلورية على التفاعلية .وحىت لو كانت ظروف التجربة غري ممثلة للظروف البيئية فإن دراسة مارتن وآخرين
( )11انظر سجل األغراض املقبولة على الرابط:
http://chm.pops.int/Implementation/Exemptions/AcceptablePurposes/AcceptablePurposesPFOSandPFOSF/tabid/79
.4/ Default.aspx
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( )2006قدمت أدلة علمية على أن حتلل سلفوانميد البريفلوروكتان إىل محض البنتاديكافلوروكتانويك ال ميكن
استبعاده .وتشري دراسة ديون وآخرين ( )2006إىل أن إيثانول سلفوانميد بريفلوروبيواتن امليثيل ( N-methyl
 )perfluorobutane sulfonamidoethanolميكن أن يسهم يف التلوث البريفلوري يف املناطق النائية .ويبدو أن اإلنتاج
البشري هلذه املادة يسهم يف انتشار السلفوانت البريفلوروألكيلية ومركبات الكربوكسيالت يف البيئة ( D´eon et al.,
 .)2006ووفقاً للرابطة الربازيلية ملصنعي مبيدات اآلفات فإن نتائج هذه الدراسة اليت حبثت تكون األمحاض
البريفلوروكاربوكسيلية من إيثانول سلفوانميد بريفلوروبيواتن امليثيل ال ميكن أن تنطبق على السلفوانميدات
البريفلوروألكانية (مثل السلفراميد) الذي ال توجد فيه زمرة هيدروكسي إيثيل مرتبطة بذرة نيرتوجني .ووفقاً للرابطة
فإن وجود هذه الزمرة ينتج عنه تفاعلية أكرب مقارنةً ابلسلفوانميدات البريفلورية األلكيلية (.)ABRAISCA, 2018
ولكن حىت لو كان وجود زمرة اهليدروكسي إيثيل يف إيثانول سلفوانميد بريفلوروبيواتن امليثيل يودي إىل تفاعلية أكرب
مقارنةً ابلسلفوانميدات البريفلورية األلكيلية إال أنه ال ميكن استبعاد تكون األمحاض البريفلوروكاربوكسيلية من
السلفوانميدات البريفلورية األلكيلية.
 -41وعرض بلوملي وآخرون ( )2009مواداً بريفلورية خمتارة خافضة للتوتر السطحي يف حملول مائي من
بريوكسيد اهليدروجني ابستخدام أشعة الشمس الصناعية لدراسة التحول يف الظروف البيئية املائية .بيد أن مؤلفي
الدراسة أشاروا إىل أن ظروف الدراسة حتاكي أشعة الشمس الطبيعية وأن الرتكيز العايل نسبياً للبريوكسيد استخدم
فقط ملالحظة التحلل الكبري خالل فرتة التجربة .وكان التحلل الضوئي غري املباشر الذي حدث مبساعدة شق
اهليدروكسيل هو أحد العوامل اليت لوحظت فيما خيص السلفراميد .وأشارت الرابطة الربازيلية إىل أنه فيما يتعلق
ابلدراسة اليت أجراها بلوملي وآخرون ( )2009فإن الظروف املستخدمة ال ثل الظروف البيئية .عالوًة على ذلك
أشارت الرابطة إىل أن تكون سلفوانميد البريفلوروكتان من السلفراميد أسهل بكثري مقارنةً بتكون محض
البنتاديكافلوروكتانويك (انظر  .)ABRAISCA, 2018وبينت الرابطة أيضاً أن جزيئات السلفراميد ال تتطابق مع
جزيئات إيثانول سلفوانميد بريفلوروبيواتن امليثيل .وحىت لو كانت ظروف التجربة غري ممثلة للظروف البيئية فإن
دراسة بلوملي وآخرين ( )2009قدمت أدلة علمية على أن حتلل السلفراميد إىل محض البنتاديكافلوروكتانويك
ال ميكن استبعاده.
 -42وحلل ليو وآخرون ( )2017إطالقات محض السلفونيك البريفلوروكتاين ومحض البنتاديكافلوروكتانويك
يف البيئة يف املنطقة الوسطى والشرقية ابلصني ،اليت ثل الغالبية العظمى من االنبعااثت الوطنية .ووفقاً للمؤلفني
فإن السلفراميد أدى إىل إطالق هذين احلمضني إىل البيئة .وتشري التقديرات إىل أن إطالقات محض السلفونيك
البريفلوروكتاين تبلغ  2.6طن/السنة بينما وجد أن إطالقات محض البنتاديكافلوروكتانويك من هذا املصدر تبلغ
 1.4طن/السنة استناداً إىل االستهالك السنوي للسلفراميد ،ومعدل التحول إىل محض البنتاديكافلوروكتانويك،
وحمتوى هذا احلمض يف شكل شوائب يف السلفراميد ( .)Liu et al., 2017وفيما يتعلق هبذه الدراسة ،زعمت الرابطة
الربازيلية ملصنعي مبيدات اآلفات أن محض السلفونيك البريفلوروكتاين ومحض البنتاديكافلوروكتانويك ال يوجدان يف
شكل ملوثَني يف السلفراميد شريطة تصنيعه ابستخدام إجراءات جتريبية صحيحة .إضافةً إىل ذلك ،ذكرت الرابطة
أن االنبعااثت السنوية من احلمضني من املبيدات القائمة على السلفراميد مبالغ فيها وأنه ال توجد بياانت تتعلق
مبعدالت التحلل .وذكرت الرابطة كذلك أنه مل تقدم أدلة علمية جتريبية جديدة وأن الدراسة ينبغي النظر إليها
ابعتبارها ورقة منذجة لتقدير االنبعااثت (انظر  .)ABRAISCA, 2018ومع ذلك فإن فلوريد السلفونيل
البريفلوروكتاين يستخدم لتصنيع السلفراميد ،وعند استخدام الفلورة الكهروكيميائية إلنتاج هذا الفلوريد يوجد عدد
كبري من النواتج العرضية العضوية وغري العضوية ( .)Lehmler et al. 2007وتشري دراسة ليو وآخرين أيضاً إىل
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إمكانية حتول العنصر النشط يف طعوم السلفراميد ،وهو سلفوانميد بريفلوروكتان اإليثيل ،إىل محض
البنتاديكافلوروكتانويك ومحض السلفونيك البريفلوروكتاين عن طريق التحلل الضوئي ،واألكسدة ،والتحول البيولوجي
مما يدل على أن إطالقات محض البنتاديكافلوروكتانويك ميكن أن حتدث بطرائق أخرى إىل جانب الشوائب يف
السلفراميد.
 -43وفيما يتعلق ابلتعليقات اليت قدمتها الرابطة الربازيلية ملصنعي مبيدات اآلفات ( )2018فيما يتعلق مبا
إذا كان السلفراميد مركباً مرتبطاً حبمض البنتاديكافلوروكتانويك ،ميكن القول إن هناك دراستني ( Martin et al.,
 )2006 and Plumlee et al., 2009قدمتا أدلةً علمية تشري إىل أن السلفراميد ميكن أن يتحلل إىل محض
البنتاديكافلوروكتانويك وابلتايل ميكن اعتباره مركباً مرتبطاً هبذا احلمض .عالوًة على ذلك فإن التحلل الالحيوي
إىل محض البنتاديكافلوروكتانويك عن طريق التأكسد الضوئي ميكن أن يدث نظراً ألن من املتوقع أن ميثل تطاير
السلفراميد من أسطح الرتبة الرطبة عملية هامة يف مصري هذه املادة (قاعدة بياانت مصرف بياانت املواد اخلطرة
 .)HSDBوأضافت النمسا أنه يف تقرير حديث لوكالة البيئة النروجيية ُخلص إىل أن األكسدة الضوئية لسلفوانميدات
محض السلفونيك البريفلوروبيواتين ( )PFBSومحض السلفونيك البريفلوروهكساين ( )PFHxSيؤدي أيضاً إىل إطالق
أمحاض بريفلوروكاربوكسيلية حتتوي على ذرتني إىل ست ذرات من الكربون ،كما ُخلص إىل أن من املتوقع أن تنطبق
نفس هذه اآللية على سلفوانميد بريفلوروكتان اإليثيل .وتشري هذه الدراسات ومصادر املعلومات إىل أن حتول
السلفراميد إىل محض البنتاديكافلوروكتانويك ممكن .ومع ذلك ،فإن مسألة حتلل السلفراميد إىل هذا احلمض يف
الظروف البيئية مل تتضح بصورة قاطعة.
 -44ومن انحية الرتكيب فإن السلفراميد أكثر ارتباطاً حبمض السلفونيك البريفلوروكتاين (كالمها يتكون من
الوحدة  )C8F17SO2-من محض البنتاديكافلوروكتانويك ،ولذلك فإن حتلل السلفراميد إىل محض السلفونيك
البريفلوروكتاين أكثر احتماالً .وقد درس زاابليتا وآخرون ( )2018أمهية السلفراميد كمصدر حلمض السلفونيك
البريفلوروكتاين يف البيئية .وخلص املؤلفون إىل أنه من ٍ
جانب فإن التكون املالحظ حلمض البنتاديكافلوروكتانويك
قد يكون نتيجةً لوجود بريفلوروكتاانميد اإليثيل ،املعروف نه يوجد يف شكل شوائب يف السلفراميد .وأجرى زاابليتا
وآخرون ( )2018جتارب يف وجود نبات اجلزر أنتجت محض السلفونيك البريفلوروكتاين بكميات تصل إىل 34
يف املائة ابستخدام معيار تقين للسلفراميد ،وبكميات تصل إىل  277يف املائة ابستخدام تركيبة جتارية للسلفراميد
مستعملة يف الربازيل .وأشار املؤلفون إىل أن جزءاً كبرياً يرتبط فيما يبدو بسليفة أو أكثر من سالئف محض
السلفونيك البريفلوروكتاين يف الطعم التجاري .ووفقاً للمؤلفني فإن البياانت تشري إىل أنه يف البيئة الطبيعية (ال سيما
يف وجود حماصيل من اخلضروات) فإن إنتاج محض السلفونيك البريفلوروكتاين من السلفراميد قد يكون أعلى بكثري
من نسبة  4يف املائة .وأبلغ افيندانو وليو ( )2015عن إنتاج من احلمض قدره  4يف املائة من حتلل سلفوانميد
بريفلوروكتان اإليثيل ( )EtFOSAمن جتارب التحلل البيولوجي للرتبة.
 -45وقدمت الرابطة الربازيلية ملصنعي مبيدات اآلفات ( )2018معلومات عن دراسة جديدة أعدها حالياً
املركز اإلقليمي التفاقية استكهومل والشركة الربازيلية للبحوث الزراعية هبدف التحقق من حتلل السلفراميد يف عينات
ممثلة من الرتبة يف مناطق إعادة زراعة الغاابت بغية حتديد حتول محض السلفونيك البريفلوروكتاين .وتؤكد الرابطة أن
املعلومات املتعلقة بتحول السلفراميد إىل هذا احلمض اندرة ،وال سيما فيما خيص أنواع الرتبة يف الربازيل أو يف
البيئات املدارية ( .)ABRAISCA 2018وتؤكد الرابطة أن القول ن استخدام طعوم احلشرات قد يؤدي إىل إطالق
احلمض يف البيئة يفتقر إىل األدلة العلمية ،وأن هناك حاجة إىل املزيد من املعلومات .وأبلغت الرابطة هنا تعمل
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مع جامعة والية ساوابولو ’’جوليو دي مسكيتا فيلو‘‘ على املشروع التايل’’ :تقييم سلوك وحتلل السلفراميد
املستخدم يف شكل طعم ملكافحة النمل القاطع لألوراق يف الرتبة الربازيلية‘‘ (.)ABRAISCA, 2018
 -46ويصنع السلفراميد ابستخدام فلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين (الرقم يف سجل دائرة املستخلصات
الكيميائية )307-35-7 :كمادة وسيطة .ومن حيث الرتكيب الكيميائي يرتبط السلفراميد حبمض السلفونيك
البريفلوروكتاين (الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية )1763-23-1 :ويتحلل يف البيئة مكوانً هذا
احلمض ( .)Nguyen et al. 2013, Avendano and Liu 2015, Benskin et al. 2009, Gilljam et al. 2015واستناداً
إىل املعلومات املتاحة فإنه ميكن أيضاً اعتبار السلفراميد مركباً مرتبطاً حبمض البنتاديكافلوروكتانويك .ويستخدم
فلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين (وهو مادة مقيدة يف إطار إدراج محض السلفونيك البريفلوروكتاين وأمالحه وفلوريد
السلفونيل البريفلوروكتاين وفقاً للمرفق ابء ابتفاقية استكهومل) يف إنتاج السلفراميد الذي يستخدم بعد ذلك يف
مكافحة النمل القاطع لألوراق من النوع  Atta sppوالنوع  ،Acromyrmex sppوكذلك يف مبيدات اآلفات اليت
تستخدم يف مكافحة النمر الناري األمحر واألرضة .إن السلفراميد غري مدرج صراحةً يف املرفق ابء ضمن نطاق
إدراج محض السلفونيك البريفلوروكتاين وأمالحه وفلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين .بيد أن إنتاج السلفراميد مشمول
ابلفعل يف نطاق االستخدام لغرض مقبول مبوجب إدراج محض السلفونيك البريفلوروكتاين ،ولذلك ينبغي أال يدرج
ضمن املواد املدرجة مع محض البنتاديكافلوروكتانويك لتفادي االزدواج يف التنظيم.
3-٢

االستبعاد احملتمل للمركب -١هيدروبريفلوروكتان من نطاق تقييم إدارة املخاطر
 -47حتفظ جملس التكنولوجيا الفلورية على وضع للمركب -1هيدروبريفلوروكتان (( )1-H-PFOالرقم يف سجل
دائرة املستخلصات الكيميائية )335-65-9 :بوصفه مركباً مرتبطاً حبمض البنتاديكافلوروكتانويك
( .)FluoroCouncil, 2018aويف الوقت الراهن ،تعترب املواد ذات الصيغة الكيميائية ( )C8F17–Xمركبات مرتبطة
حبمض البنتاديكافلوروكتانويك إال يف حال كان الـ  Xذرة فلور أو كلور أو بروم (أي  ،C8F17-Fأو ،C8F17-Clأو
 )C8F17-Bأو يف حال استبعدت هذه املواد بشكل خاص من النطاق (مثالً محض السلفونيك البريفلوروكتاين)،
وبناءً على ذلك يعترب -1هيدروبريفلوروكتان مركباً مرتبطاً حبمض البنتاديكافلوروكتانويك .ويصر جملس التكنولوجيا
الفلورية ( )2018على أن -1هيدروبريفلوروكتان أقل عرضةً للتحلل البيولوجي والكيميائي مقارنةً ابجلزيئني
املستثنيني ،اجلزيء  C8F17-Clواجلزيء  .C8F17-Brوأشار اجمللس أيضاً إىل أن املركب -1هيدروبريفلوروكتان يتمتع
بقصور حراري وكيميائي مماثل للمركب ( )C8F18البريفلوروكتاين الكامل الفلورة ،كما أن تركيبته وثباته احلراري املمتاز
ال يظهران أي دليل على حدوث حتلل إىل محض البنتاديكافلوروكتانويك يف الظروف املتوقعة .إن حتول هذا املركب
إىل محض البنتاديكافلوروكتانويك يتطلب فقدان ذرة اهليدروجني إضافةً إىل ذريت فلور على الكربوىن (انظر الشكل
 .)1-2ويفيد جملس التكنولوجيا الفلورية نه مل يالحظ أبداً حدوث هذا األمر ابلنظر إىل الثبات الواضح للرابطة
بني ذريت الكربون والفلور وحقيقة أن ذرة اهليدروجني حماطة بثالث ذرات فلور كبرية (.)FluoroCouncil, 2018a
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الشكل  ١-٢الرتكيب الكيميائي ملركب -١هيدروبريفلوروكتان ومحض البنتاديكافلوروكتانويك
 -48ويصر جملس التكنولوجيا الفلورية على أن املركب -1هيدروبريفلوروكتان جيب أال يعترب مركباً مرتبطاً حبمض
البنتاديكافلوروكتانويك .ويعتقد اجمللس أنه يتعني إجراء املزيد من الدراسات على األساس العلمي لوضع هذا املركب
بوصفه مركباً مرتبطاً حبمض البنتاديكافلوروكتانويك ( .)FluoroCouncil, 2018aوبينت الياابن أنه سيكون من املبالغ
فيه استنتاج أن مركب -1هيدروبريفلوروكتان هو من بني املركبات املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك نظراً ألن
معدل التفاعل مع شقوق اهليدروكسيل صغري جداً ويف حدود  10ط()15-سم 3جزيء 1-ثJapan, ( 1-
 .)2018وتوجد بعض األدلة على أن مركب -1هيدروبريفلوروكتان اثبت نسبياً .وتبلغ طاقة االنفصال للرابطة بني
ذريت الكربون واهليدروجني  338كيلوجول/مول (وتبلغ  395كيلوجول/مول للرابطة بني ذريت الكربون والكلور،
و 318كيلوجول/مول للرابطة بني ذريت الكربون والربوم) ( (12))Luo, 2007بيد أن شني وآخرين ( )2003بينوا أن
املركب  CF3CF2CF2CF2CF2CHF2ميكن أن يتفاعل مع شقوق اهليدروكسيل يف ظروف درجـ ـات ح ـرارة ترتاوح
من  23-إىل ْ 156م (أبلغ عنها ابلكلفن يف دراسة شني وآخرين 430-250 :كلفن) .ويظهر ذلك أنه فيما
خيص مركب كربون هيدروفلوري ذي سلسلة أقصر يتوي على اجلزء ( )-CHF2فإن التفاعل الذي يدث فيه
استخالص للهيدروجني عن طريق شقوق اهليدروكسيل يدث كما أن الرابطة بني ذريت الكربون واألكسجني
تتفكك .وبني يونغ وآخرون ( )2009أن احلموض البريفلوروكاربوكسيلية ميكن أن تتكون من التفاعالت اجلوية
للمركبني CF3CF2Hو CF3CF2CF2CF2Hيف غياب أكاسيد النيرتوجني .وبناءً على ذلك فإن مركبات الكربون
اهليدروفلورية احملتوية على اجلزء ( CHF2مثل املركب  HFC-329ccbواملركب  )HFC 52-13pميكن أن تتفاعل شقوق
اهليدروكسيل مكونةً شقاً بريفلوروأكيلياً (• )CF3(CF2)nميكنه أن يتفاعل مرة أخرى ليكون أمحاضاً بريفلوروكاربوكسيلية
(يف ظروف تنخفض فيها تركيزات أكاسيد النيرتوجني) (انظر  .)Wang et al., 2014واقرتح شني وآخرون
( )13()2011آليةً ألكسدة املركب -1هيدروبريفلوروكتان مكوانً محض البنتاديكافلوروكتانويك يف الغالف اجلوي
من خالل التفاعل مع شقوق اهليدروكسيل .وأبلغوا عن إنتاج احلمض مبا يرتاوح من  0.07إىل  0.12مول .هذه
النتائج تشري إىل أن حتول املركب -1هيدروبريفلوروكتان إىل محض البنتاديكافلوروكتانويك ممكن .وال تتوفر بياانت
حمددة عن حتول هذا املركب إىل احلمض املعين .ويصر جملس التكنولوجيا الفلورية على أن احلجب اجلزيئي البيين
للرابطة بني جزيئي اهليدروجني والكربون جيعل التفكك أمراً غري حمتمل إىل حد بعيد وعلى أنه ،يف الظروف اجلوية،
تنخفض أكثر احتمالية حدوث تفاعل مع شقوق اهليدروكسيل من خالل وجود تفاعل منافس مع أكاسيد
النيرتوجني ال ينتج عنه تكون احلمض .بيد أن سويسرا أشارت إىل أن املركب -1هيدروبريفلوروكتان يبقى يف
الغالف اجلوي (أكثر من  99يف املائة استناداً إىل منوذج إفالت يف املستوى الثالث يتضمن انبعااثت إىل اهلواء
(.Luo, Y.R 2007 Comprehensive Handbook of Chemical Bond Energies, CRC Press, Boca Raton, FL, USA )12
(Chen, L., Uchimaru, T., Kutsuna, S., Tokuhashi, K., Sekiya, A. and Okamoto, H. (2011). Kinetics and ) 13
mechanism of gas-phase reaction of CF3CF2CF2CF2CF2CF2CF2CF2H with OH radicals in an environmental

.reaction chamber at 253–328K. Chemical Physics Letters, 501(4-6), pp.263-266
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فقط وفقاً جملموعة واجهة برانمج التقدير ( )EPI Suiteإىل حني حتوله وأن هذا املركب ميكن أن يتحول إىل محض
البنتاديكافلوروكتانويك على فرتات زمنية طويلة (سويسرا .)2018 ،وقدر شني وآخرون ( )2011فرتة البقاء يف
الغالف اجلوي ربع وعشرين سنة.
 -49وخالصة القول أن املركب -1هيدروبريفلوروكتان جيب أن يعترب مركباً مرتبطاً حبمض
البنتاديكافلوروكتانويك نظراً ألن األدلة العلمية تشري إىل أن التحول إىل محض البنتاديكافلوروكتانويك ممكن ،وجيب
أن يدرج يف القائمة غري احلصرية للمركبات املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك .إضافةً إىل ذلك يعترب املركب
-1هيدروبريفلوروكتان سليفة (حمتملة) للحموض البريفلوروألكيلية يف قاعدة البياانت العاملية الشاملة اجلديدة للمواد
البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.
4-٢

إدراج امليثاكريالت الفلوروتيلومري  ،٢:٨وهو بوليمر حيتوي على ميثاكريالت امليثيل ،يف نطاق تقييم إدارة
املخاطر
 -50استناداً إىل معلومات قدمتها أسرتاليا ( )2018فإن امليثاكريالت الفلوروتيلومري ( 2:8الرقم يف سجل
دائرة املستخلصات الكيميائية ،)93705-98-7 :وهو بوليمر يتوي على ميثاكريالت امليثيل ،ينبغي أن يدرج
يف القائمة غري احلصرية للمركبات املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك .وقد خلص الربانمج الوطين لإلخطار
والتقييم اخلاص ابملواد الكيميائية الصناعية يف أسرتاليا ( )NICNASالتابع إلطار التقييم املتعدد املستوايت وحتديد
األولوايت على صعيد قوائم اجلرد ،إىل أن من املتوقع أن يكون محض البنتاديكافلوروكتانويك أحد النواتج الرئيسية
للتحلل البيئي للمركبات الكيميائية املفلورة اخلمس الطويلة السلسلة التالية املدرجة يف قوائم اجلرد االسرتالية للمواد
الكيمائية (غري مؤرخة) :الكحول الفلوروتيلومري ( 2:8الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية-39-7 :
 ،)678وامليثاكريالت الفلوروتيلومري ( 2:8الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية،)1996-88-9 :
وامليثاكريالت الفلوروتيلومري  ،2:8وهو بوليمر يتوي على ميثاكريالت امليثيل (الرقم يف سجل دائرة املستخلصات
الكيميائية ،)93705-98-7 :وبروابانميد[-3 ،ثيو (.غاما.-.اوميغا-.بريفلورو-ك-10-4ألكيل)] (الرقم يف
سجل دائرة املستخلصات الكيميائية ،)68187-42-8 :وميثاكريالت الكحول الفلوري  ،1:7وهو بوليمر
يتوي على محض األكريليك (الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية .)53515-73-4 :أما املواد
الكيميائية األربع املتبقية فهي مدرجة ابلفعل يف قائمة املواد غري احلصرية.
 -51وخالصة القول أن امليثاكريالت الفلوروتيلومرية  ،2:8وهي بوليمر يتوي على ميثاكريالت امليثيل (الرقم
يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية ،)93705-98-7 :مدرجة يف القائمة غري احلصرية للمركبات املرتبطة
حبمض البنتاديكافلوروكتانويك.

-3

معلومات عن التكون واإلطالق غري املتعمدين
 -52دعت اللجنة األطراف واملراقبني إىل تقدمي معلومات من شأهنا أن تساعد على مواصلة تقييم تكون محض
البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به وإطالقها عن غري قصد من االحرتاق غري الكامل ومن إنتاج
األلومنيوم األويل .ورداً على طلب تقدمي معلومات وردت معلومات ذات صلة من الشبكة الدولية للتخلص من
امللواثت العضوية الثابتة ومنظمة العمل اجلماعي بشأن املواد السامة يف أالسكا ( )2018وهولندا ( )2018aوالنمسا
( .)2018وأشارت اململكة املتحدة ( )2018إىل أن محض البنتاديكافلوروكتانويك ليس من بني املواد املبلغ عنها
يف قوائم جرد امللواثت ابململكة املتحدة ،وابلتايل فإنه ال تتوفر بياانت ذات صلة عن إطالقاته .وينطبق الشيء
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نفسه على االنبعااثت من إنتاج األلومنيوم األويل ( .)UK, 2018وال تتوفر معلومات إضافية (إضافةً إىل تلك املدرجة
ابلفعل يف تقييم إدارة املخاطر) من كندا (.)Canada, 2018
١-3

التكون واإلطالق غري املتعمدين من االحرتاق غري الكامل
 -53أثناء إعداد تقييم إدارة املخاطر قدمت سويسرا معلومات عن تكون محض البنتاديكافلوروكتانويك غري
املتعمد من حرق البوليمرات الفلورية بطريقة غري مالئمة أو يف مرافق احلرق املكشوف يف درجات حرارة متوسطة.
وقد أوجزت دراسات حديثة تبني أن هناك كميات قابلة للقياس من احلمض وطائفة واسعة من املواد اجملانسة يف

تركيبها لألمحاض البريفلوروكربوكسيلية األخرى ميكن أن تتولد أثناء التحلل احلراري لإليثيلني الرابعي الفلور املتبلمر
عند درجات حرارة ترتاوح من  250إىل 600مْ .وخُلص إىل أن هذا األمر قد يكون مهماً بشكل خاص للبلدان
النامية والبلدان اليت ر مبرحلة انتقالية ،حيث كثرياً ما ال يتم حرق النفاايت يف درجات حرارة عالية مبا فيه الكفاية
وبدون إجراء معاجلة مناسبة للغازات املتصاعدة من عملية االحرتاق (انظر .)FOEN, 2017

 -54وميكن أن يكون الرتميد يف درجات حرارة عالية (على سبيل املثالْ 1000 ،م) فعاالً يف تدمري احلمض
ومنع تكونه من التحلل احلراري للبوليمرات العالية الفلورة .بيد أن من غري الواضح حالياً إىل أي مدى تصل
مستوايت تكون احلمض يف حمارق 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؛
( )2توجد أيضاً مواد أخرى ميكن أن تؤثر على التحلل احلراري للبوليمرات الفلورية (مثالً التحلل احلراري لإليثيلني
الرابعي الفلور املتبلمر ( )PTFEيثبطه وجود اهليدروجني أو الكلور ،بعكس البخار أو األكسجني أو اثين أكسيد
الكربيت اليت تسرع عملية التحلل؛ ( )3ميكن تركيب تكنولوجيا مثل حقن الكربون املنشط ( )ACIإىل جانب
املرشحات النسيجية ( )BFإلزالة الديوكسني أو الزئبق وقد تعمل أيضاً على احتجاز األمحاض الكربوكسيلية
البريفلورية .وخلصت دراسة خمتربية أجريت يف الوالايت املتحدة إىل نتيجة مفادها أن حرق النفاايت من البوليمرات
القائمة على التلومريات الفلورية ال يؤدي إىل تكون كميات ميكن الكشف عنها من محض البنتاديكافلوروكتانويك
يف ظل ظروف ثل الظروف العادية حلرق النفاايت يف الوالايت املتحدة .بيد أن هناك دراسة أجريت مؤخراً أثبتت
وجود احلمض يف الغازات املتصاعدة من حمارق حديثة يف هارلينغن هبولندا (انظر تقييم إدارة املخاطر) .ويف الوقت
احلايل (بدايةً من عام  )2018ال خيضع احلمض للتنظيم بوصفه ملواثً جوايً من مرافق حرق النفاايت مبوجب
األمر التوجيهي املتعلق ابالنبعااثت الصناعية (األمر التوجيهي  )2010/75/EUعلى املستوى األورويب ( Austria,
 .)2018ويف أورواب ُح ِددت أحدث تقنية (أفضل تقنية متاحة) يف جمال حرق النفاايت يف الوثيقة املرجعية األوروبية
ألفضل التقنيات املتاحة فيما يتعلق حبرق النفاايت ( )BREF WI 2006الصادرة عن املكتب األورويب لالتفاقية
الدولية حلماية النبااتت يف عام  .2006وخضعت الوثيقة لعملية استعراض منذ وز/يوليه  ،2014ويفرتض أن
نشر وتصبح سارية يف عام  .2019وعلى النقيض مثالً من الديوكسينات والفيوراانت الثنائية البنزين املتعددة
تُ َ
الكلور واملركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور فإن الوثيقة مل تتناول حىت اآلن محض البنتاديكافلوروكتانويك
واملركبات العضوية األخرى املفلورة (عضو جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة .)2018 ،وخالل االجتماع
األخري ضمن عملية استعراض الوثيقة املرجعية األوروبية ألفضل التقنيات املتاحة فيما يتعلق حبرق النفاايت اقرتحت
عملية رصد الديوكسينات والفيوراانت الثنائية البنزين املربومة أوالً حلرق النفاايت احملتوية على مثبطات هلب مربومة
وللمصانع اليت تستخدم احلقن املستمر للربوم يف املرجل كتقنية خلفض الزئبق.
 -55وتدعم املعلومات اليت قدمتها الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة ومنظمة العمل
اجلماعي بشأن املواد السامة يف أالسكا يف تقاريرمها احلالية ( )2018بشكل أساسي املعلومات اليت قدمتها سويسرا
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ونُ ِظر فيها ابلفعل يف تقييم إدارة املخاطر ،كما تتضمن معلومات إضافية عن محض البنتاديكافلوروكتانويك
املكتشف يف أحدث مرافق حرق النفاايت يف هولندا (هارلنغن) .ووفقاً للمعلومات اليت قدمتها الشبكة الدولية
للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة ومنظمة العمل اجلماعي بشأن املواد السامة يف أالسكا ( )2018فإن
احلمض ميكن أن يتولد عن غري قصد كناتج عن احلرق غري الكامل الناشئة عن عمليات احلرق املكشوف وحرق
النفاايت .ويف التجارب املخربية تكون درجات احلرارة العالية فعالةً يف تدمري احلمض ومنع تكونه ولكن يف الواقع
فإن احلمض قد يتكون من احملارق احلالية العاملة (قُدم رابط لبياانت أولية من احملرق املشار إليه أعاله يف هارلنجن
كمرجع)( .)14وخلصت الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة ومنظمة العمل اجلماعي بشأن املواد
السامة يف أالسكا ( )2018إىل أن االلتزام الصارم ابستخدام أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية
ضروري لتفادي توليد احلمض وإطالقه وأنه ينبغي إدراج احلمض يف املرفق جيم بوصفه ملواثً عضوايً اثبتاً يتولد
عن غري قصد لإلشارة إىل التكون احملتمل للحمض وإطالقه بشكل غري مقصود من املصادر البشرية ( IPEN and
 .)ACAT, 2018عالوةً على ذلك تشري املعلومات اليت قدمتها النمسا ( )2018إىل أن هناك أدلة يف املؤلفات
اليت قدمتها هولندا على أن غاز املداخن املتصاعد من حرق النفاايت يتوي أيضاً على مثبطات هلب مربومة
وإيثرات ثنائية الفينيل متعددة الربوم وعلى محض البنتاديكافلوروكتانويك .ويف ظل ظروف غري مستقرة وجدت
أيضاً ديوكسينات وفيوراانت ثنائية البنزين متعددة الربوم( .)15وتوجد أدلة أيضاً من التجارب املخربية على أنه يتعني
اعتبار البوليمرات الفلورية مصدراً حمتمالً للمركبات العضوية املهلجنة اليت تتولد أثناء حرق النفاايت.
 -56ووفقاً للتقرير األخري الذي قدمته هولندا ( )2018aفإن إدراج محض البنتاديكافلوروكتانويك يف املرفق جيم
من االتفاقية غري موصى به لألسباب التالية .أوالً ،تشري البياانت املستمدة من حمرق النفاايت البلدية يف هارلنغن
هبولندا (بطاقة قدرها  230 000طن) إىل أن انبعااثت احلمض ضئيلة جداً .وتشري تقديرات االنبعااثت السنوية
ابستخدام معدل التدفق من هذا املرفق إىل أن انبعااثت احلمض الكلية من موقع معني تبلغ  0.057غم/سنة
(برتكيزات قدرها زهاء  0.04 - 0.01اننوغم/م .)3عالوًة على ذلك فإن انبعااثت امللواثت العضوية الثابتة
األخرى ،مثل اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم ،هي بنفس احلجم وتشري إىل أن مجيع امللواثت العضوية الثابتة
يتوقع وجودها يف مجيع أنواع عمليات احلرق ،وهو أمر يرتبط أيضاً حبقيقة أن تقنيات القياس قد حتسنت حتسناً
كبرياً يف العقود األخرية .ووفقاً لتقرر هولندا فإنه يتعني النظر يف هذه األسباب لتمكني مؤ ر األطراف من إجراء
تقييم مالئم ملزااي ومساوئ اإلدراج احملتمل يف املرفق جيم (.)Netherlands, 2018
٢-3

التكون واإلطالق غري املتعمدين من إنتاج األملنيوم األويل
 -57وفقاً لتقييم إدارة املخاطر الذي يشري إىل دراسة أجراها الربملان األورويب منذ عام  2008فإن مركبات
الكربون البريفلورية ( )PFCsتستخدم على نطاق واسع يف إنتاج األملنيوم كما أن انبعااثت هذه املركبات (اليت قد
تشتمل على احلمض؛ غري حمددة يف الدراسة) حتدث خالل عمليات حتلل كهرابئي حمددة يف عملية تصنيع
األملنيوم( .)16وميكن أتكيد ذلك من خالل العديد من مصادر املعلومات ،على سبيل املثال الدراسة اليت أجراها
جيبس وآخرون ( )2001اليت تفيد ن عملية إنتاج األلومنيوم األويل قد ُح ِددت على أهنا أكرب مصدر بشري
(.www.harlingen.nl/recloket and https://www.harlingen.nl/recloket/monitoring-in-de-schoorsteen_42638// )14
(Ellis et al. (2001): Ellis, D.A., et al.: Thermolysis of fluoropolymers as a potential source of halogenated )15
)).organic acids in the environment. “Nature Vol. 142, 19 July 2001, www.nature.com (2001
(.http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2008/393524/IPOL- )16
NVI_ET(2008)393524_EN.pdf
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النبعااثت مركبني من مركبات الكربون البريفلورية :امليثان الرابعي الفلور ( )CF4واإليثان السداسي الفلور (.)C2F6
ِ
ْرتولِيتِية اليت يعمل فيها وعاء الصهر
واتضح الحقاً أن األلومنيوم األويل ينتج ابستخدام عملية هول هريولت اإللك ُ
نفسه كخلية حتلل كهرابئي أثناء عملية االختزال .فعندما ينخفض حمتوى خام األلومينا يف احلمام اإللكرتولييت إىل
ما دون املستوايت احلرجة املطلوبة للتحلل الكهرابئي حتدث زايدة سريعة يف الفولتية تسمى ’’أتثريات األنود‘‘.
منتجني الكربون
وتتسبب أتثريات األنود يف احتاد الكربون من األنود والفلور من محام الكرايوليت املنصهر املنفصل َ
الرابعي الفلور والكربون السداسي الفلور .عالوةً على ذلك ،يوفر املعهد الدويل لأللومنيوم إحصاءات من ضمنها
معلومات عن االنبعااثت العاملية من مركبات الكربون البريفلورية من إنتاج األلومنيوم .وتشري البياانت املتاحة إىل
انبعااثت الغازات احملتوية على الكربون الرابعي الفلور والكربون السداسي الفلور( .)17ومل يكن من املمكن حتديد
املعلومات ذات الصلة اليت تشري إىل أن محض البنتاديكافلوروكتانويك ميكن أيضاً أن يُطلَق من إنتاج األلومنيوم.
ويبدو أن معظم املعلومات املتاحة تتعلق ابنبعااثت الكربون الرابعي الفلور والكربون السداسي الفلور من إنتاج
األلومنيوم .ومل تقدم األطراف واملراقبون معلومات إضافية عن اإلطالقات احملتملة من احلمض من إنتاج األلومنيوم.
3-3

ابلتكون واإلطالق غري املتعمدين
اخلالصة واالستنتاج فيما يتعلق
ُّ
 -58خالصة القول إن اللجنة دعت األطراف واملراقبني إىل تقدمي معلومات إضافية ملواصلة تقييم تكون محض
البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به وإطالقها عن غري قصد من االحرتاق غري الكامل ومن إنتاج
األلومنيوم األويل .ووردت معلومات جديدة من الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة ومنظمة
العمل اجلماعي بشأن املواد السامة يف أالسكا ( ،)2018وهولندا ( )2018aوالنمسا ( .)2018وأشارت اململكة
املتحدة ( )2018إىل أن محض البنتاديكافلوروكتانويك ليس من بني املواد املبلغ عنها يف قوائم جرد امللواثت
ابململكة املتحدة ،وابلتايل فإنه ال تتوفر بياانت ذات صلة عن إطالقاته .وينطبق الشيء نفسه على االنبعااثت من
إنتاج األلومنيوم األويل (.)UK, 2018

 -59وتشري املعلومات يف تقييم إدارة املخاطر إىل أن محض البنتاديكافلوروكتانويك قد يتكون وينطلق من غري
قصد من احلرق غري الكايف أو احلرق يف اهلواء الطلق يف درجات حرارة معتدلة .وقدمت سويسرا دراسات حديثة
( ،)FOEN, 2017تشري إىل أن هناك كميات صغرية من احلمض ،ولكن قابلة للقياس ،اكتشفت يف درجات حرارة
عند احلرق ترتاوح بني ْ 250م إىل ْ 600م .بناءً على ذلك ُخلِص إىل أن هذا األمر قد يكون ابلغ األمهية للبلدان
النامية والبلدان اليت ر مبرحلة انتقالية ،حيث كثرياً ما ال حترق النفاايت يف درجات حرارة عالية مبا فيه الكفاية
ودون معاجلة غاز املداخن بشكل مالئم .وتتوافق التقارير اليت قدمتها الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية
الثابتة ومنظمة العمل اجلماعي بشأن املواد السامة يف أالسكا ( )2018مع املعلومات اليت قدمتها سويسرا ،كما
أهنا تتضمن أيضاً معلومات عن محض البنتاديكافلوروكتانويك املكتشف يف أحدث مرافق احلرق يف هولندا
(برتكيزات ترتاوح من  0.04- 0.01اننوغم/م 3تقريباً) .وخلصت الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية
الثابتة ومنظمة العمل اجلماعي بشأن املواد السامة يف أالسكا ( )2018إىل أن االلتزام الصارم ابستخدام أفضل
التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية ضروري لتفادي توليد احلمض وإطالقه وأنه ينبغي إدراج احلمض يف
املرفق جيم بوصفه ملواثً عضوايً اثبتاً يتولد عن غري قصد .يف املقابل ،أشارت هولندا ( )2018aإىل أن إضافة
احلمض إىل املرفق جيم ليس له السبيل الصحيح للمضي قدماً نظراً ألن االنبعااثت السنوية التقديرية تبدو ضئيلة،
كما أن تكاليف احلد من االنبعااثت غري متناسبة .عالوًة على ذلك أشارت هولندا (2018أ) إىل أن ملواثت
عضوية اثبتة أخرى (مثل اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم) اكتشفت بكميات مماثلة للحمض املعين ،ومع
ذلك فهي غري مدرجة حالياً يف املرفق جيم.
(.http://www.world-aluminium.org/statistics/perfluorocarbon-pfc-emissions/ )17
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 -60ومل ترد أي معلومات من األطراف واملراقبني عن اإلطالقات احملتملة من احلمض وأمالحه واملركبات املرتبطة
به من إنتاج األلومنيوم األويل.

-4
١-4

 -61خالصة القول إنه تتوفر معلومات حمدودة ملواصلة تقييم تكون محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه
واملركبات املرتبطة به وإطالقها عن غري قصد من االحرتاق غري الكامل ومن إنتاج األلومنيوم األويل .وفيما خيص
إطالقات احلمض احملتملة من إنتاج األلومنيوم فإن معظم املعلومات الواردة يف املؤلفات تتعلق ابنبعااثت الكربون
الرابعي الفلور والكربون السداسي الفلور أثناء إنتاج األلومنيوم .وال ميكن من املعلومات املتاحة حالياً استنتاج أن
إنتاج األلومنيوم األويل ميثل مصدراً مهماً إلطالقات احلمض يف البيئة .وأثريت شواغل من أن وجود احلمض قد
ال يكون من عمليات احلرق وإمنا من وجوده السابق يف املنتجات .واستناداً إىل املعلومات اليت خضعت للتقييم
فإن اللجنة ال توصي إبدراج محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به يف املرفق جيم ابالتفاقية.
ومن شأن توفري معلومات إضافية ،وكذلك املزيد من القياسات/البياانت الكمية ،إن أمكن ،من حمارق النفاايت
األخرى ،وعمليات احلرق املكشوف ،وغري ذلك من مصادر امللواثت العضوية الثابتة املتولدة عن غري قصد ،أن
يكون مفيداً للنظر فيها يف املستقبل.

استخدامات محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به يف اجملاالت اليت قد يلزم
فيها منح املزيد من اإلعفاءات

مقدمة
 -62حدد تقييم إدارة املخاطر جمموعة من االستخدامات( )18اليت تغطي تطبيقات إنتاج البوليمرات الفلورية
(بشكل أساسي اإليثيلني الرابعي الفلور املتبلمر) ،واالستخدامات يف شكل مواد خافضة للتوتر السطحي،
واستخدام واحد ينطوي على توليد مواد وسيطة للمزيد من املعاجلة .وتنطوي مجيع االستخدامات السبعة املوثقة
يف تقييم إدارة املخاطر على القدرة على توليد إطالقات أثناء اإلنتاج واالستخدام وانتهاء صالحية املواد .وخالل
االجتماع الثالث عشر للجنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة الذي عقد يف تشرين األول/أكتوبر ،2017
انقشت اللجنة كل استخدام من هذه االستخدامات ،وما إذا كان اإلعفاء ضرورايً ،لكنها مل تتمكن من التوصل
إىل استنتاج .ودعت اللجنة األطراف واملراقبني إىل تقدمي املزيد من املعلومات بشأن جوانب حمددة لكل استخدام
(انظر الفرع  ،)1-1وترد تلك املعلومات يف هذه الوثيقة.
 -63وختتلف إجراءات املراقبة الوطنية واإلقليمية القائمة فيما يتعلق ابلنطاق واإلعفاءات الكيميائية .ويقدم
التذييل األول هبذه الوثيقة (اجلدول  3من تقييم إدارة املخاطر) عرضاً عاماً لنُهج إدارة املخاطر التنظيمية واإلعفاءات
يف كندا واالحتاد األورويب والنرويج .ويقدم الفرع  3يف وثيقة املعلومات األساسية
( )UNEP/POPS/POPRC.13/INF/6املزيد من التفاصيل عن النهج التشريعية املطبقة يف هذه البلدان.

( )18ينطوي عدد من االستخدامات اليت تناوهلا التقييم على تطبيقات يف جمال الرعاية الصحية .ويقسم تقييم إدارة املخاطر
استخدامات الرعاية الصحية استناداً إىل تطبيقات خمتلفة ،فعلى سبيل املثال تشمل األغشية مجيع استخدامات احلمض فيما خيص
األغشية ،ويعضها يشمل تطبيقات طبية .وللحفاظ على هذا التمايز ميكن االطالع على االستخدامات املتعلقة ابلرعاية الصحية
حتت العناوين التالية حسب التطبيق املعين ،الفرع  2-4فيما خيص األغشية ،الفرع  6-4فيما خيص التصوير الفوتوغرايف ،الفرع
 5-4فيما خيص األجهزة الطبية القابلة للزرع ،الفرع  4-4فيما خيص سائر األجهزة الطبية األخرى.
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٢-4

األغشية املعدة لالستخدام يف املنسوجات الطبية ،والرتشيح يف عمليات معاجلة املياه وعمليات اإلنتاج
ومعاجلة النفاايت السائلة

 ١-٢-4مقدمة
 -64يسلط تقييم إدارة املخاطر الضوء على احلاجة إىل املزيد من املعلومات بشأن إمكانية منح إعفاء لألغشية
املعدة لالستخدام يف املنسوجات الطبية ،والرتشيح يف عمليات معاجلة املياه وعمليات اإلنتاج ومعاجلة النفاايت
السائلة .وهناك حاجة إىل توافر معلومات إضافية إليضاح نطاق التطبيقات والكميات املستخدمة وتوافر البدائل
واجلوانب االجتماعية واالقتصادية ،من أجل السماح إبعفاء.
 -65ودعت اللجنة األطراف واملراقبني إىل تقدمي املزيد من املعلومات عن نطاق التطبيقات ،والكميات
املستخدمة ،وتوافر البدائل ،واجلوانب االجتماعية واالقتصادية ،واملعلومات األخرى ذات الصلة .وقدمت كندا
( )2018والصني ( )2018واملكسيك ( )2018والشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة ومنظمة
العمل اجلماعي بشأن املواد السامة يف أالسكا ( )2018معلومات عن األغشية املعدة لالستخدام يف املنسوجات
الطبية ،والرتشيح يف عمليات معاجلة املياه وعمليات اإلنتاج ومعاجلة النفاايت السائلة .عالوًة على ذلك وجدت
معلومات إضافية يف إفادات منظمة الرعاية الصحية دون أضرار يف أورواب ( )HCWH, 2018وشركة ميدتيك األوروبية
( ،)2018تتضمن معلومات ذات صلة ابألجهزة الطبية.
 ٢-٢-4كفاءة وفعالية التدابري الرقابية احملتملة
 -66وفقاً للشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة ومنظمة العمل اجلماعي بشأن املواد السامة
عرف على وجه التحديد للسماح
يف أالسكا ( )2018فإن استخدام محض البنتاديكافلوروكتانويك ينبغي أن يُ َّ
ابلنظر يف منح إعفاء حمدد .وبناءً على ذلك خلصت الشبكة واملنظمة ( )2018إىل أنه يتعني عدم التوصية مبنح
أي إعفاء خاص ابستخدام احلمض يف أغشية الرتشيح املستخدمة يف معاجلة املياه ،ويف عمليات اإلنتاج ومعاجلة
وخلِص إىل الشيء نفسه فيما خيص االستخدام
النفاايت السائلة ،نظراً لعدم ذكر استخدام حمدد يف عملية التقييمُ .
يف املنسوجات الطبية (.)IPEN and ACAT, 2018
 -67وأكدت شركة ميدتيك احتمال وجود محض البنتاديكافلوروكتانويك يف بِزات اجلراحني’’ :وجود احلمض
يف يتعلق بشكل أساسي ابستخدام البوليمرات الفلورية مثل اإليثلني الرابعي الفلور املتبلمر‘‘ ( MedTech Europe,
 .)2018ووفقاً للمعلومات اليت قدمتها منظمة الرعاية الصحة دون أضرار ( )2018فإن احلمض قد يكون موجوداً
يف العديد من املنتجات املستخدمة يف جمال الرعاية الصحية مبا فيها املنسوجات .بيد أنه ال تتوفر حىت اآلن صورة
متكاملة عن استخدام احلمض يف هذا القطاع .وهلذا السبب ،تعتقد املنظمة أن من األمهية مبكان كخطوة أوىل
مجع املزيد من املعلومات وحتديد املركبات املفلورة املوجودة يف املنتجات املستخدمة يف قطاع الرعاية الصحية
(.)HCWH, 2018
 -68ووفقاً للمعلومات اليت قدمتها كندا ( )2018فإن أغشية الرتشيح التجارية ميكن صنعها من خمتلف املواد،
بعضها يقوم على مواد كيميائية فلورية مثل فلوريد الفاينيلدين املتبلمر ( )PVDFوسلفون اإليثر املتبلمر ()PES
واإليثيلني الرابعي الفلور املتبلمر .وميكن استخدام احلمض كمادة خافضة للتوتر السطحي يف بلمرة استحالب
اإليثيلني الرابعي الفلور املتبلمر .عالوًة على ذلك ،وحسب إفادة كندا فإن أغشية اإليثيلني الرابعي الفلور املتبلمر
هي من بني األغشية املستخدمة يف صنع املاء النقي ومياه االحتياجات اخلاصة واملشروابت واأللبان والكواشف
الكيميائية ،والكواشف الكيميائية احليوية ،وتنقية هواء خزاانت التخمري ،والتنقية والرتشيح يف احملطات اإللكرتونية
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الدقيقة ،وترشيح وفصل موائع املضادات البكتريية ،وإنتاج األدوية ،وتكييف هواء املستشفيات واملباين التجارية
(.)Canada, 2018
 3-٢-4معلومات عن البدائل
 -69وافقت الشركات :اركيما وأساهي وشركة ابسف ( )BASFوكالرينت ودايكني وثري إم/داينيون ودوبونت
وسولفاي سوليكسز ،يف إطار برانمج اإلشراف  15/2010التابع لوكالة محاية البيئة يف الوالايت املتحدة على
تصنيع البوليمرات الفلورية بدون استخدام محض البنتاديكافلوروكتانويك (كمادة معاجلة مساعدة) حبلول هناية عام
 .2015ويهدف هذا االقرتاح إىل تقييد طرح البوليمرات الفلورية املصنعة ابستخدام احلمض يف األسواق واستريادها
واستخدامها ،مع السماح ابستخدام نفس البوليمرات الفلورية عندما تكون مصنعة بدون استخدام احلمض .وأُبلِغ
عن أن عملية اإلحالل نفذت بنسبة تبلغ زهاء  70يف املائة من السوق العاملية للبوليمرات الفلورية يف عام 2015
(.)ECHA, 2014a

 -70ووفقاً لتقيم إدارة املخاطر فإنه فيما خيص مواد الرتشيح الالزمة لتنقية الزيت والوقود فإن بعض الشركات
تزعم عدم توفر بدائل .وذكر نفس الشيء أيضاً يف تقرير حديث من الصني ( .)2018بيد أنه أشري أيضاً إىل أن
هناك العديد من االسرتاتيجيات اليت جيري تطبيقها الستخدام بدائل حلمض السلفونيك البريفلوروكتاين ومحض
البنتاديكافلوروكتانويك ال ترتاكم بيولوجياً على األرجح (.)China, 2018

وحددت يف تقييم إدارة املخاطر العديد من البدائل لالستخدام يف املنسوجات مثل البدائل املفلورة القصرية
ُ -71
السلسلة والبدائل اخلالية من الفلور والبدائل غري الكيميائية .ويرد يف الفقرات التالية موجز قصري للبدائل ذات
الصلة (انظر تقييم إدارة املخاطر للحصول على التفاصيل الكاملة ،وليس للمناقشة).

البدائل املفلورة القصرية السلسلة
 -72حددت يف تقييم إدارة املخاطر معلومات عن البدائل املفلورة القصرية السلسلة .أما فيما خيص املنتجات
الفلوروتيلومرية القائمة على الكحول الفلوروتيلومري  )8:2 FTOH( 2:8فقد استخدمت الكحوالت الفلوروتيلومرية
 2:6كبدائل الستخدامات متنوعة مبا يف ذلك املنسوجات .وال تتحلل هذه املادة لتنتج محض
البنتاديكافلوروكتانويك بل تنتج أمحاضاً أخرى مثل محض البريفلوروبيواتنويك ( ،)PFBAومحض البريفلوروبنتانويك
( ،)PFPeAومحض البريفلوروهكسانويك ( ،)PFHxAو -2H,2H,3H,3Hمحض األونديكافلوروكتانويك (محض
فلوروتيلومري  .)3:5ومل ختضع البدائل الكيميائية املفلورة حلمض البنتاديكافلوروكتانويك (الكحوالت
الفلوروتيلومرية  ،2:6ومحض البريفلوروهكسانويك ،وامليثاكريالت  ،6:2واألكريالت  )6:2للتقييم يف إطار اتفاقية
استكهومل .بيد أن الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة ومنظمة العمل اجلماعي بشأن املواد السامة
يف أالسكا أشارات بوضوح إىل أن هناك العديد من مصادر املؤلفات العلمية ذات الصلة وخلصت إىل أن هذه
البدائل تثري شواغل عديدة من بينها مقاومة التحلل واالنتقال البعيد املدى ،والقدرة العالية على احلركة يف املياه
والرتبة ،واخلصائص السامة احملتملة .وعلى سبيل املثال ،وجد الكحول الفلوروتيلومري  6:2يف املنطقة القطبية
الشمالية ويف أنتاركتيكا ،وهو يتميز خبصائص معيقة لعمل الغدد الصماء ،كما أنه وجد يف اهلواء داخل املباين ويف
هواء املنشآت الصناعية والغبار املنزيل واملواد املالمسة لألغذية واملنتجات االستهالكية (استناداً إىل دراسات من
مؤلفات علمية) .إضافةً إىل ذلك فإن محض البريفلوروهكسانويك حالياً مرشح لإلدراج وهو قيد االستعراض من
جانب اللجنة (كندا .)2018 ،أما الشواغل إزاء كون البدائل املفلورة القصرية السلسلة مستوفية ملعايري امللواثت
العضوية الثابتة فقد جرى تناوهلا بشكل إضايف يف تقييم إدارة املخاطر ،مثالً يف الفقرة .179
27

UNEP/POPS/POPRC.14/6/Add.2

 -73وأثناء وضع تقييم إدارة املخاطر الحظت الرابطات الصناعية أنه ال تتوفر حالياً ،وبشكل خاص يف جمال
املنسوجات احلرفية والتقنية واملنسوجات الواقية وغريها من املنسوجات املتطورة ،أي بدائل تستويف املتطلبات العالية
املستوى من حيث املتطلبات القانونية ومن جانب العمالء .بيد أن تلك املنسوجات اليت جيب أن تفي فقط
مبتطلبات األداء املنخفض اليت كانت يف السابق تعاجل مبركبات مرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك ،ميكن أن
تعاجل مبنتجات سداسية الكربون أو حىت ببدائل خالية من الفلور (انظر تقييم إدارة املخاطر).
 -74وقد أشار االحتاد العام األورويب للمالبس واملنسوجات إىل أن املنسوجات التقنية املعاجلة مبواد تشطيب
قائمة على الفلوروتيلومر  6:2تظهر على مدى فرتة عمرها انبعااثت كلية من املواد لبريفلوروألكيلية
والبوليفلوروألكيلية أعلى مبقدار  8-4أضعاف مقارنةً ابالنبعااثت املالحظة عند استخدام املواد الكيميائية الثمانية
الكربون (انظر تقييم إدارة املخاطر).
البدائل غري احملتوية على الفلور
 -75وفقاً لتقييم إدارة املخاطر فإن البدائل غري احملتوية على الفلور يف صناعة املنسوجات اليت تشتمل على
الربافينات ،والسيلوكساانت املعدلة احملتوية على األوليفني ألفا ،وراتينجات امليالمني املعدلة احملتوية على أمحاض
دهنية ،والبوليوريثاانت املعدلة احملتوية على أمحاض دهنية ،متوفرة للمنسوجات لكنها تتميز مبستوى عدم نفاذية
للماء أقل من املطلوب .ويتعذر يف بعض احلاالت ،عند استخدام بدائل خالية من الفلور ،الوفاء مبتطلبات اجلودة
للمنسوجات التقنية ،وذلك ،على سبيل املثال ،بسبب اخنفاض مستوى خواص عدم النفاذية للمواد الكيميائية
و/أو الزيت و/أو األوساخ ،أو مقاومتها غري الكافية للكشط و/أو الغسل .إن بدائل العوامل الصادة للشحوم
واألوساخ حمدودة .وأ ُِبلغ عن أبرز البدائل الصادة للماء هي العوامل القائمة على السيليكون .وهذه تشمل
السيلوكسينات الثنائية امليثيل املتعددة ذات الوزن اجلزيئي العايل ( ،)PDMSومزائج السيليكوانت وكلوريد بريريدين
ميثيل االسترياميد (يف بعض األحيان يوجد مع الكرمبيد (اليوراي) وراتينجات امليالمني) ،والشموع والربافينات
(تتكون عادةً من راتينجات معدلة قائمة على امليالمني) والدندراميرات اليت جيري تطويرها لكي تلك قدرة مشاهبة
لقدرة زهرة اللوتس على صد املاء .وتتوفر بدائل تتميز خبواص صد مماثلة للبقع واملاء وهي تشمل تطبيقات املعاجلة
السطحية للمنسوجات القائمة على بوليمرات األكريالت وامليثاكريالت واالديبات واليوريثان (انظر تقييم إدارة
املخاطر).

 -76ووفقاً لتقييم إدارة املخاطر توجد 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 ®ecorepel
الذي تسوقه شركة شويلر للتكنولوجيا ،سيفلني/سويسرا (انظر تقييم إدارة املخاطر).
 -77ووفقاً لتقييم إدارة املخاطر فإن املواد غري النفاذة البارافينية هي مستحلبات سائلة ينبغي أال تصنف على
أهنا مواد خطرة على الصحة ،وفقاً 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 قد تكون ضارة (انظر تقييم إدارة املخاطر).
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 -78ووفقاً لتقييم إدارة املخاطر فإن السيلوكسينات الثنائية امليثيل املتعددة ذات الوزن اجلزيئي العايل هي مواد
خاملة وليس هلا بوجه عام أي آاثر ضارة .وتشكل العديد من السيلوكسينات ،خصوصاً السيلوكسينات احللقية
املعروفة بـ ـ ـ  D4و D5و D6وبعض السيلوكسينات املستقيمة السلسلة ،مواداً وسيطة لتصنيع بوليمرات السيليكون
املستخدمة يف تشريب املنسوجات .إن بعض 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 ابلقرب من منافذ حمطات معاجلة مياه الصرف الصحي .وعادةً ما تزال السيلوكسينات من
الطور املائي عن طريق الرتسيب ،وهي تظهر أعمار أنصاف طويلة يف الرواسب .ويف الرتبة ،يتم حتويل تتحول
السيلوكساانت اعتماداً على الظروف إىل أشكال هيدروكسيلية ،قد تظل مقاومة للتحلل .ويف 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 (انظر تقييم إدارة
املخاطر) .ويف أورواب ُح ِددت السيلوكسينات احللقية املعروفة بـ ـ ـ  D4و D5و D6على أهنا مواد مثرية للقلق الشديد
للغاية يف إطار اإلجراءات التنظيمية ضمن الئحة تسجيل املواد الكيميائية وتقييمها والرتخيص هلا وفرض قيود
عليها استناداً إىل خواص مقاومة التحلل والرتاكم البيولوجي والقدرة على االنتقال و/أو املقاومة الشديدة للتحلل
والرتاكم البيولوجي العايل اليت تتميز هبا( .)19وجرى مؤخراً تقييم املخاطر اإليكولوجية الناشئة عن االستخدامات
الصناعية للسيلوكسينات احللقية يف أسرتاليا .وخلص التقييم إىل أن السيلوكسينات احللقية املعروفة بـ ـ ـ  D4وD5
و D6مقاومة للتحلل يف اهلواء والرواسب ،وأن السيلوكسينات  D4و D5ميكن أن ترتاكم بيولوجياً يف األمساك.
ووفقاً للربانمج الوطين لإلخطار والتقييم اخلاص ابملواد الكيميائية الصناعية يف أسرتاليا فإنه على الرغم من أن جزءاً
ضئيالً من السيلوكسينات احللقية قيد االستخدام ينبعث إىل البيئة املائية إال أن هذه االنبعااثت ال تعترب يف الوقت
احلايل ذات خماطر مباشرة على األحياء املائية (.)NICNAS 2018
 -79وقدمت الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة ومنظمة العمل اجلماعي بشأن املواد السامة
يف أالسكا ( )2018معلومات تفيد ن البدائل اجملدية تقنياً ،اليت تستويف الشروط التنظيمية دون أن حتتوي على
محض البنتاديكافلوروكتانويك ،متوفرة .وهذه تشمل أردية وبزات اجلراحة )23()22()21()20(.ووفقاً لوانغ وآخرين
( )2015وفريق رودولف ( )2018فقد ’’جرى إضفاء الطابع التجاري على مواد تشطيب املنسوجات غري
الفلورية الطاردة للماء القائمة على بوليمرات شديدة التفرع وذات وزن جزيئي عايل تعرف ابسم الدندراميرات‘‘
الستخدامها يف املعاجلة املسبقة للمنسوجات ،والطالءات ،والتغرية ،والتشطيب ،وقد تستخدم أيضاً يف املنسوجات
الطبية.
)https://echa.europa.eu/documents/10162/23843530/msc-60_minutes_en.pdf/f407b9e7-78a4-966d-cc51- (19
;9d36b8c7ee3e; https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table/-/dislist/details/0b0236e18263bf5e
;https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table/-/dislist/details/0b0236e1826466a3
.https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table/-/dislist/details/0b0236e18263c05e

()20

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=SSSSSu9n_zu8l00xm8mBl8t94v70k17

.zHvu9lxtD7xt1evSSSSSS(.https://www.daikinchem.de/products-and-performance/water-oil-repellency )21
(.https://products.halyardhealth.com/surgical-solutions/surgical-gowns/breathable-high- )22
technology.html

()23

.performance-gowns/halyard-microcool-breathable-high-performance-surgical-gown-with-secure-fit-

https://www.agcchem.com/news/2016/june-1-2016-asahiguard-ag-e600-repellent-provides-

.sustainable-solution-for-nonwoven-medical-textiles
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 -80ووفقاً لتقييم إدارة املخاطر فإنه ال تتوفر بياانت عن اخلصائص الصحية للمواد النشطة واملكوانت األخرى
للمواد الطاردة القائمة على الدندراميرات ،إال أن منتجي املنتجات التجارية قدموا بياانت صحية يف صحائف
بياانت السالمة للمواد كما قدموا بعض املقرتحات املتعلقة بتصنيف املنتج .ووفقاً 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 .إن مكوانت هذه املنتجات غري حمددة بصورة كافية إلجراء تقييم ،لكن بعضها يتوي على
سيلوكساانت غري معروفة ،أو بوليمرات كاتيونية ،أو آيسوسياانت ،أو أمحاض عضوية مثرية للحساسية .وابختصار،
فإن املعلومات املتاحة فيما خيص هذه اجملموعة من املواد الكيميائية غري كافية لتقييم اآلاثر الصحية احملتملة لعوامل
التشريب (انظر تقييم إدارة املخاطر).
 -81وحدد تقييم إدارة املخاطر بدائل حلمض البنتاديكافلوروكتانويك الستخدامها يف أغشية التناضح العكسي
ملعاجلة املياه والنفاايت السائلة .وأشار التقييم إىل أن هناك بديل لإليثيلني الرابعي الفلور املتبلمر يتمثل يف تركيبة
من البوليسرت الكاره للماء وبوليمر حمب للماء حبيث يشكالن بنيةً دقيقةً ،مما يسمح ابحلصول على نسيج جيد
التهوية (انظر تقييم إدارة املخاطر).

 -82وتصنِع شركة سيندار فلرتيشن أغشية جملموعة واسعة من األغراض ،مبا يف ذلك تنقية املياه ومعاجلة
النفاايت السائلة ،وعمليات اإلنتاج ،والتطبيقات الطبية .ويستخدمون مواداً خالية من الفلور يف هذه التطبيقات
مبا يف ذلك :البويل اكريلونيرتيل ( ،)PANالذي غالبا ما يستخدم يف عمليات فصل الزيت عن املياه ويف تطبيقات
مماثلة؛ والبويل إيثر سلفون ( ،)PESالذي غالباً ما يستخدم يف تركيز الربوتني وتنقيته؛ والرتكيبة الغشائية الرقيقة
( ،)TFCوتستخدم هذه األغشية البويل إيثر سلفون ( )PESمع طالءات البويل أميد اليت تستعمل يف خمتلف
تطبيقات الرتكيز والتنقية (.)24()IPEN and ACAT, 2018

البدائل غري الكيميائية
 -83وابلنظر إىل املعلومات اليت قدمتها الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة ومنظمة العمل
اجلماعي بشأن املواد السامة يف أالسكا ( )2018فإن األسطح املسامية امللساء املنقوعة يف السوائل واملستوحاة
من الكائنات احلية ،القائمة على مواد وجدت يف نبات النبنتس ،تتميز ،رغم أهنا ال تزال يف مرحلة التطوير ،مبجال
تطبيق واسع النطاق يشمل أجهزة الطب األحيائي ،واالستشعار البصري ،ومناولة الوقود/السوائل ،ومقاومة
التحشف؛ وهي توفر بديالً مهماً ملعاجلة األسطح(.)25
 4-٢-4معلومات عن اآلاثر املرتتبة على اجملتمع

 -84وفقاً للتقارير الواردة من صناعة النسيج فإنه يتعني على قطاع املنسوجات التقنية أن يفي ابلكثري من
معايري األداء املختلفة وال سيما املعايري الطبية والكيميائية ومعايري محاية البيئة .ويتعني إجازة املنسوجات وفق
إجراءات طويلة قد تستغرق سنوات ،كما أن العديد من املنسوجات ختضع للتنظيم مبوجب العديد من قوانني
االحتاد األورويب والقوانني الوطنية األخرى (انظر تقييم إدارة املخاطر).

()24

http://synderfiltration.com/ and personal communication with Kevin Donohue, Global Sales Manager, Syndar

.Filtration 9 January 2017

()25

Wong, T-S et al. 2011. Bioinspired self-repairing slippery surfaces with pressure-stable omniphobicity. Nature

.477:443-447
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 -85ووفقاً للوكالة األوروبية للمواد الكيميائية ( )2014فإن إدخال بدائل يف صناعة إنتاج البوليمرات الفلورية
نـُ ِفذ بنسبة زهاء  70يف املائة من السوق العاملي وبزايدات معتدلة يف األسعار (انظر تقييم إدارة املخاطر).
 -86وأفادت الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة ومنظمة العمل اجلماعي بشأن املواد السامة
يف أالسكا ( )2018يف تقريرمها األخري ن حظر االستخدام يف هذه التطبيقات سيكون له أثر إجيايب على صحة
اإلنسان والبيئة من خالل احلد من املزيد من التعرض حلمض البنتاديكافلوروكتانويك وإطالقاته ،وأثر إجيايب على
الشركات التجارية اليت تصنع البدائل ،وال سيما البدائل غري املفلورة.
 -87وتؤيد املكسيك ( )2018منح إعفاء حمدد لألغشية املستخدمة يف املمارسات الطبية ملنع التأثري على
املرضى .بيد أنه مل يقدم املزيد من املعلومات/املربرات.
 5-٢-4جتميع املعلومات
 -88وفقاً ملنظمة الرعاية الصحية دون أضرار ( ،)2018فإن األغشية املعدة لالستخدام يف املنسوجات الطبية
ميكن أن تشمل املنتجات اليت تعمل كمانع للتعرض للدم أو السوائل ،مثل بزات اجلراحة ،اليت يرتبط وجود محض
البنتاديكافلوروكتانويك فيها أساساً ابستخدام البوليمرات الفلورية .بيد أهنم أشاروا إىل أن هناك بدائل جمدية تقنياً
تليب املتطلبات التنظيمية دون أن حتتوي على احلمض .وهذه تشمل أردية وبزات اجلراحة(.)29()28()27()26
 -89ووفقاً للمعلومات اليت قدمتها كندا ( ،)2018فإن احلمض ميكن استخدامه كمادة خافضة للتوتر
السطحي يف عملية البلمرة االستحالبية لإليثيلني الرابعي الفلور املتبلمر .وقد أبلغ عن استخدام أغشية اإليثيلني
الرابعي الفلور املتبلمر يف خمتلف التطبيقات (انظر مثالً .)Canada, 2018

 -90ووفقاً لتقييم إدارة املخاطر فإنه فيما خيص مواد الرتشيح الالزمة لتنقية الزيت والوقود فإن بعض الشركات
تزعم عدم توفر بدائل .بيد أنه ال تتوفر معلومات حمددة.
 -91ووفقاً للمعلومات املتاحة فإنه توجد بدائل جمدية تقنياً و/أو اقتصادايً لألغشية املخصصة لالستخدام يف
املنسوجات الطبية وعمليات الرتشيح ملعاجلة املياه ،وعمليات اإلنتاج ،ومعاجلة النفاايت السائلة .ومل ُيدَّد أي
تطبيق يتطلب استخدام مواد كيميائية مثانية الكربون.
 -92وأشارت الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة ومنظمة العمل اجلماعي بشأن املواد السامة
يف أالسكا ( )2018إىل أن حظر استخدام محض البنتاديكافلوروكتانويك يف هذه التطبيقات سيفيد الشركات
املصنعة للبدائل ،وال سيما البدائل غري املفلورة .وقد جنحت السوق املنتجة للبوليمرات الفلورية يف أن حتل ابلفعل
حمل استخدام احلمض بنسبة  70يف املائة حبلول عام  2015بزايدة معتدلة يف األسعار ( .)ECHA, 2014aهذا
يدل على أن األغشية املزمع استخدامها يف املنسوجات الطبية والرتشيح يف عمليات معاجلة املياه واإلنتاج ومعاجلة
النفاايت السائلة من املمكن إنتاجها بدون استخدام احلمض.

()26
()27
()28

.http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=SSSSSu9n_zu8l00xm8mBl8t94v70k17zHvu9lxtD7xt1evSSSSSS-

.https://www.daikinchem.de/products-and-performance/water-oil-repellency

https://products.halyardhealth.com/surgical-solutions/surgical-gowns/breathable-high-performance-gowns/halyardmicrocool-breathable-high-performance-surgical-gown-with-secure-fit-technology.html.

()29

.

https://www.agcchem.com/news/2016/june-1-2016-asahiguard-ag-e600-repellent-provides-sustainable-solution-for.nonwoven -medical-textiles.
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 -93وطلبت اللجنة معلومات عن نطاق التطبيقات ،والكميات املستخدمة ،وتوافر البدائل ،واجلوانب
االجتماعية واالقتصادية .وقدمت منظمة الرعاية الصحية دون أضرار ( )2018وكندا ( )2018والشبكة الدولية
للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة ومنظمة العمل اجلماعي بشأن املواد السامة يف أالسكا ( ،)2018معلومات
عن نطاق التطبيقات وتوافر البدائل .وتشري الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة ومنظمة العمل
اجلماعي بشأن املواد السامة يف أالسكا ( )2018إىل أن اآلاثر االجتماعية واالقتصادية لعدم السماح ابستخدام
محض البنتاديكافلوروكتانويك يف هذه األغراض ستكون حمدودة بدرجة أكرب ابلنظر إىل أن وجود بدائل جمدية قيد
االستخدام .وهناك حاجة لإلبالغ عن الكميات املستخدمة يف تطبيقات حمددة واملعلومات ذات الصلة اليت من
شأهنا أن تسمح بتقييم اجلوانب االجتماعية االقتصادية واملعلومات عن احتمال عدم توافر البدائل ،وذلك هبدف
مواصلة تقييم اإلعفاءات املمكنة .وخالصة القول أنه ال تتوفر حىت اآلن معلومات أكثر حتديداً بشأن نطاق
التطبيقات ،والكميات املستخدمة ،وعدم توافر البدائل ،واجلوانب االجتماعية واالقتصادية ،كما أن املعلومات
املستعرضة ال تساعد بشكل كبري يف كني اللجنة من تقييم ما إذا كانت هناك حاجة حمددة إىل إعفاء.
 6-٢-4اخلالصة
 -94استناداً إىل تقييم املعلومات املتاحة ال يوصى مبنح إعفاء لألغشية املعدة لالستخدام يف املنسوجات
الطبية ،والرتشيح يف عمليات معاجلة املياه ،وعمليات اإلنتاج ،ومعاجلة النفاايت السائلة.
3-4

(ب) استخدام يوديد البريفلوروكتيل ( )PFOIكمادة وسيطة معزولة للسماح إبعادة املعاجلة إلنتاج اإليثلني
الرابعي الفلور ( )TFEوالربوبيلني السداسي الفلور ( )HFPيف موقع آخر خبالف موقع اإلنتاج
 -95سلط تقييم إدارة املخاطر اخلاص حبمض البنتاديكافلوروكتانويك الضوء على احلاجة احملتملة إىل املزيد من
املعلومات بشأن إمكانية منح إعفاء للمواد الوسيطة املعزولة املنقولة .وهناك إعفاء بدون حد زمين منصوص عليه
يف تقييد االحتاد األورويب ،الفقرة ( 4ج) (الالئحة  EU 2017/1000املعدلة لالئحة  ،)EC 1907/2006شريطة أن
يتوافق االستخدام مع التعريف احملدد يف الئحة تسجيل املواد الكيميائية وتقييمها والرتخيص هلا وفرض قيود عليها
لشروط الرقابة الصارمة وفقاً للمادة ( )4( 18اليت ترد بشأهنا بياانت إضافية أدانه) .ولذلك فإن احلاجة إىل إعفاء
جيب أن تقيم يف إطار اتفاقية استكهومل للتمكني من إعادة املعاجلة يف موقع آخر خبالف موقع اإلنتاج .وميكن أن
تكون الشروط مماثلة للشروط احملددة مبوجب تقييد االحتاد األورويب وفق ما هو مبني يف تقييم إدارة املخاطر)1(’’ :

أن جيري احتواء املادة بشكل صارم ابستخدام 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 تكنولوجيا إجرائية وتكنولوجيا حتكم تقلل إىل أدىن حد ممكن من
االنبعااثت ومن أي تعرض انتج عنها؛ ( )3أال توكل مناولة املادة إال إىل موظفني مدربني جيداً ومعتمدين؛ ()4
يف 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 تكنولوجيا إجرائية و/أو تكنولوجيا
حتكم هبدف التقليل إىل أدىن حد ممكن من االنبعااثت وما ينجم عن ذلك من تعرض خالل تطبيق إجراءات
التنقية أو التنظيف والصيانة؛ ( )6التوثيق اجليد إلجراءات مناولة املادة على أن يشرف على هذه اإلجراءات
مشغل املوقع وبشكل صارم‘‘.

 -96ودعت اللجنة األطراف واملراقبني إىل تقدمي معلومات من شأهنا أن تساعد يف التعريف احملتمل إلعفاءات
حمددة ،وال سيما للمواد الوسيطة املعزولة املنقولة ،وذلك بغية السماح إبعادة املعاجلة يف موقع آخر خبالف موقع
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اإلنتاج .وطلبت اللجنة احلصول على معلومات تتعلق ابلكميات املستخدمة ومدى النقل واملخاطر احملتملة
واالستخدام.
 -97ووردت معلومات ذات صلة من الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة ومنظمة العمل
اجلماعي بشأن املواد السامة يف أالسكا ( ،)2018وجملس التكنولوجيا الفلورية ( ،)2018والنرويج (،)2018
وهولندا (.)2018a
 ١-3-4كفاءة وفعالية التدابري الرقابية احملتملة
 -98وينبغي النظر يف منح إعفاء مبوجب اتفاقية استكهومل مع شروط مماثلة لتلك احملددة يف هنج تقييد االحتاد
األورويب ( .)EU 2017/1000وأشارت الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة ومنظمة العمل اجلماعي
بشأن املواد السامة يف أالسكا ( )2018إىل أن اقرتاح إعفاء نقل املواد الوسيطة املعزولة على املستوى العاملي
يقوض موثوقية اتفاقية استكهومل .فاالتفاقية تقصر اإلعفاءات العامة املتعلقة ابملواد الوسيطة على املواد الوسيطة
املستخدمة يف نظام مغلق حمدد املوقع على حنو صارم واليت ُح ِولت كيميائياً عند تصنيع مواد كيميائية أخرى
()30
ال تظ ِهر ،مع األخذ يف االعتبار املعايري الواردة يف الفقرة  1من املرفق دال ،خصائص امللواثت العضوية الثابتة.
بيد أنه ال يزال من املمكن طلب منح إعفاءات لنقل املواد الوسيطة.
 -99وقد نُ ِظر ابلفعل يف تقييم إدارة املخاطر يف منح إعفاء لشركة دايكني للصناعات احملدودة يتعلق ابملواد
الوسيطة املعزولة املنقولة وخيص مادة يوديد البريفلوروكتيل (الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية-57-4 :
 )2043اليت تتولد أثناء إنتاج املواد القائمة على التيلومر الفلوري  ،6:2حيث ينقل ٍ
عندئذ جزء من املادة الوسيطة

املعزولة ،يوديد البريفلوروكتيل ،إىل موقع آخر يف الياابن هبدف إنتاج املركب -1هيدروبريفلوروكتان الذي يستخدم
يف تطبيقات صيدالنية (انظر الفقرات من  89إىل  201من تقييم إدارة املخاطر).

 -100وقدم جملس التكنولوجيا الفلورية ( )2018طلباً للحصول على إعفاء لـ’’استخدام يوديد البريفلوروكتيل
كمادة وسيطة يف إنتاج اإليثيلني الرابعي الفلور (الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية)116-14-3 :
والربوبيلني السداسي الفلور (الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية .‘‘)116-15-4 :ويقدم اجمللس
معلومات عن العمليات من عضو اجمللس ،شركة آركوما ،بشأن أنشطة البحث والتطوير ،فضالً عن الشروط
الصارمة الستخدام يوديد البريفلوروكتيل بدايةً من توليده كناتج عرضي جانيب السلسلة منتج عن غري قصد أثناء
إنتاج التيلومر الفلوري السداسي الكربون هنايةً إبعادة معاجلته إلنتاج اإليثيلني الرابعي الفلور.
 -101واستكمل براون وآخرون ( )2008دراسات تشري إىل أن يوديد البريفلوروكتيل هو مركب مرتبط حبمض
البنتاديكافلوروكتانويك (من بني  120مادة) ويتوقع أن تصبح مادة ملوثة يف املنطقة القطبية الشمالية استناداً إىل
دراسات منذجة .ومضى براون وآخرون ( )2008إىل القول ن يوديد البريفلوروكتيل يطابق يف تركيبه اهليكل
الرتكييب مللواثت معروفة يف املنطقة القطبية الشمالية .وأظهرت التجارب على اجلسم احلي لذكور أمساك امليداكا أن
يوديد البريفلوروكتيل يزيد مستقبالت اجلينات اإلسرتوجينية بطريقة تعتمد على كمية اجلرعة مما يشري إىل أن هلذه
املادة آاثر على عمل الغدد الصماء ( .)Wang et al., 2011وبني وانغ وآخرون ( )2015أن يوديد البريفلوروكتيل
أدى ،يف التجارب خارج اجلسم على اخلالاي ِ
الق ْشَرُ -كظْ ِرية يف اإلنسان ،إىل زايدة مستقبالت  10جينات
ستِري ِ
ويديُّة املْن َشأ عند مستوايت ميكرومولية من يوديد البريفلوروكتيل .وتشري بياانت املخاطر املتعلقة بيوديد
ْ
َ
( )30املالحظة ’ ‘3يف اجلزء األول من املرفقني ألف وابء التفاقية استكهومل.
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البريفلوروكتيل يف النظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وومسها إىل أنه ’’قد يدث آاثراً ضارة طويلة األمد
اإلحِ َرتا ِزية لالحتاد األورويب تتضمن الرمز ( P273تفادي اإلطالق إىل
لألحياء املائية‘‘ ،كما أن رموز البياانت ْ
البيئة).
 -102وتنتج آركوما (شركة عضو يف جملس التكنولوجيا الفلورية) التيلومرات الفلورية السداسية الكربون يف موقع
واحد يوجد يف أملانيا .وأثناء تلمرة املركبات السداسية الكربون يتولد مركب يوديد البريفلوروكتيل كناتج تكسري
جانيب غري مقصود من التيلومرات الفلورية الثمانية الكربون/الطويلة السلسلة ،ويتضمن اجلزء املتخلف بعض املواد
األطول سلسلةً مثل املركب ( )C10F21-Iورمبا املركب ( )C12F25-Iومواد غري فلورية أخرى .ومن املتوقع أن يدث
حتول إضايف يف تركيبة اجلزء املتخلف من مركبات حتتوي على  12ذرة كربون و 10ذرات كربون إىل مركبات مثانية
الكربون بدايةً من عام  2020نتيجةً جلهود اخلفض .ويرسل هذا اجلزء ،الذي يتكون أيضاً من املركب ()C10F21-I
ورمبا املركب ( ،)C12F25-Iيف براميل مغلقة إىل مرفق يف مجهورية كوراي ،ويف هذا البلد ،جتري ،حسبما تدعي الشركة،
استعادة اليود وإعادة املعاجلة إلنتاج اإليثيلني الرابعي الفلور والربوبيلني السداسي الفلور يف ظروف نظام مغلق.
ويستخدم اإليثيلني الرابعي الفلور والربوبيلني السداسي الفلور كمادتني خام إلنتاج البوليمرات الفلورية والتيلومرات
الفلورية السداسية الكلور .وفيما يتعلق بتلك املسألة أبلغت الشركة الكورية احلكومة الكورية ن منشأة التصنيع
ستتوقف عن استرياد يوديد البريفلوروكتيل حبلول هناية العام .2019
 -103ويف االحتاد األورويب سجلت مادة يوديد البريفلوروكتيل على أهنا مادة وسيطة معزولة منقولة مبوجب الئحة
تسجيل املواد الكيميائية وتقييمها والرتخيص هلا وفرض قيود عليها( )31ألغراض إعادة معاجلتها خارج املوقع وهي
معفاة من قيود هذه الالئحة املتعلقة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك ( .)FluoroCouncil, 2018aووفقاً جمللس
التكنولوجيا الفلورية فإن يوديد البريفلوروكتيل ال ميكن إعادة معاجلته بشكل مباشرة عن طريق التحلل احلراري
للحصول على الناجتني املرغوب فيهما ،اإليثلني الرابعي الفلور والربوبيلني السداسي الفلور ،بسبب تلوث اليود
الذي مينع االستخدام يف تفاعالت البلمرة الالحقة (.)FluoroCouncil, 2018a
 -104ومل يبلغ جملس التكنولوجيا الفلورية عن احلجم احلايل جلزء يوديد البريفلوروكتيل الذي سيشمله إعفاء
اجمللس املقرتح ،لكنه أشار إىل أن هناك مشروع قيد التنفيذ يف جمال البحث والتطوير يهدف إىل مواصلة خفض
هذا اجلزء (مبعامل يرتاوح من  3إىل  .)6وتقدر آركوما أنه حبلول عام  2020فإن حجم يوديد البريفلوروكتيل
املتولد يف شكل انتج تكسري (عرضي) جانيب غري مقصود أثناء إنتاج التيلومرات الفلورية السداسية الكربون يف
مواقع التصنيع التابعة للشركة سيرتاوح بني  50و 100طن يف السنة (.)FluoroCouncil, 2018a
 -105ووفقاً لتقرير جملس التكنولوجيا الفلورية فإن إعادة معاجلة يوديد البريفلوروكتيل إلنتاج اإليثيلني الرابعي
الفلور والربوبيلني السداسي الفلور تتم عن طريق استعادة اليود وما يلي ذلك من حتلل حراري ( FluoroCouncil,
 .)2018aإن اإليثيلني الرابعي الفلور والربوبيلني السداسي الفلور كالمها من الغازات وميكن استخدامهما كمواد
خام إلنتاج البوليمرات الفلورية والتيلومرات الفلورية السداسية الكربون .ومن غري املتوقع أن حتدث إطالقات إضافية
كبرية من يوديد البريفلوروكتيل من هذه العملية مقارنةً ابإلطالقات الناجتة من حرق هذه املادة ،ال سيما أنه يلزم
نقل املادة يف ظل عدم إمكانية استعادة اليود يف املوقع وابلنظر إىل االنبعااثت احملتملة من احلرق .ويف حالة عدم
منح اإلعفاء املطلوب فإن شركة آركوما تشري إىل أن اخليار الوحيد بشأن يوديد البريفلوروكتيل هو ختزينه .ولكن
نظراً ألن التخزين ال ميثل خياراً جمدايً فإنه قد يتعني التفكري يف إغالق موقع اإلنتاج (.)FluoroCouncil, 2018a
( )31الئحة االحتاد األورويب  EC 1906/2006بشأن تسجيل املواد الكيميائية وتقييمها والرتخيص هلا وفرض قيود عليها.
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الشكل  ١-4معاجلة يوديد البريفلوروكتيل ضمن نظام مغلق

()FluoroCouncil, 2018a

 -106وفقاً جمللس التكنولوجيا الفلورية فإن عملية تطوير تكنولوجيا إلجراء عملية استخالص اليود يف املوقع من
جانب الشركة العضو يف اجمللس ستستغرق عدة سنوات بعد بدء نفاذ أحكام االتفاقية املتعلقة حبمض
البنتاديكافلوروكتانويك وستؤدي إىل إنتاج مادة -1هيدروبريفلوروكتان اليت تقع حالياً ضمن تعريف املركبات املرتبطة
حبمض البنتاديكافلوروكتانويك .ويؤكد اجمللس أنه مل يالحظ أبداً حتلل مادة -1هيدروبريفلوروكتان مكونةً احلمض.
ويف حال مل حتدَّد مادة -1هيدروبريفلوروكتان على أهنا مادة مرتبطة ابحلمض فإن حتويل يوديد البريفلوروكتيل إىل
هذه املادة ضمن نظام مغلق قد يصبح مؤهالً للحصول على اإلعفاء العام املنصوص عليه يف املالحظة ’ ،‘3اجلزء
األول ،املرفق ألف ،أو املالحظة ’ ،‘3اجلزء األول ،املرفق ابء ،خبصوص استخدام املواد الوسيطة يف املوقع ضمن
نظام مغلق إلنتاج مواد غري ال تندرج ضمن امللواثت العضوية الثابتة ( .)FluoroCouncil, 2018aوتتوقف جدوى
استخالص اليود يف املوقع على حالة املادة-1 ،هيدروبريفلوروكتان .ومن مث يتعني نقل مادة -1هيدروبريفلوروكتان،
وليس يوديد البريفلوروكتيل ،هبدف إعادة معاجلتها .وميكن االطالع على معلومات إضافية عن وضع مادة -1
هيدروبريفلوروكتان بوصفها مركباً مرتبطاً حبمض البنتاديكافلوروكتانويك يف الفرع املتعلق ابهلوية املادة الكيميائية
(انظر الفرع  2بشأن اهلوية الكيميائية).
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الشكل  ٢-4إجراءات املعاجلة احلالية خارج املوقع (اخلط األمحر املتقطع) وخيار املعاجلة يف املوقع (اخلط األخضر املتقطع)
()FluoroCouncil, 2018a

 -107ويبني تقرير جملس التكنولوجيا الفلورية ( )FluoroCouncil, 2018aاعتزام أحد أعضاء اجمللس ،شركة آركوما،
نقل يوديد البريفلوروكتيل بوصفه مادة وسيطة هبدف إعادة املعاجلة يف موقع آخر على األقل لفرتة انتقالية .وقدم
عضو اجمللس معلومات تتعلق بتدابري إدارة املخاطر لتجنب حدوث إطالقات .وتزعم شركة آركوما أن مجيع مراحل
العملية اليت يشملها طلب اإلعفاء تُطبق فيها أفضل التقنيات املتاحة وأهنا جترى ضمن نظم مغلقة حيث ()1
ال يوجد أي اتصال ابملياه (ُ )2حترق االنبعااثت الغازية .ويتعلق االستثناء الوحيد بشحن/تفريغ احلاوايت املستخدمة
لنقل جزء يوديد البريفلوروكتيل ،حيث تدعي الشركة توفر ظروف متحكم فيها بشكل صارم ( FluoroCouncil,
 .)2018bومل يقدم حتقق مستقل من هذه العمليات.
 -108وأشارت شركة آركوما إىل أن موظفي اإلنتاج خيضعون لإلشراف والتدريب ،وأن مجيع اإلجراءات موثقة
توثيقاً جيداً ،كما أن معظمها حتت سيطرة نظام ملراقبة العمليات .وجترى عمليات الصيانة( ،عادة تسليك
االنسدادات) ،ابستخدام منتجات حترق بعد االستخدام .وتنتج املركبات السداسية الكربون اليت ينتج منها جزء
يوديد البريفلوروكتيل ،ضمن نظام مغلق حيث تتصل مجيع وحدات اإلنتاج عن طريق أانبيب مغلقة .وتوجد بني
الوحدات أوعية ختزن املنتجات مؤقتاً .ويف عام  2016دخلت آركوما يف استثمارات كبرية أدت إىل وقف أي
تالمس مع املياه أثناء عملية اإلنتاج ،مما يول دون وجود أي مركبات كيميائية مفلورة يف املياه املستعملة
( .)FluoroCouncil, 2018bوأبلغت الشركة عن أن االنبعااثت الوحيدة احملتملة هي يف االنبعااثت الغازية اليت ُحترق.
وجترى خطوات التحميل والتفريغ ألغراض النقل يف حاوايت مع توفري هتوية موضعية .وتزعم آركوما أن جزء يوديد
البريفلوروكتيل يوجد يف شكل سائل يتميز بقدرة تطاير منخفضة للغاية مما يد بشكل إضايف من خطر االنبعااثت.
بعد ذلك ينقَّى تيار اهلواء من خالل االمتزاز ابلكربون املنشط ،كما جيري حرق املرشحات .ويرتدي العمال
املنفذون هلذه العملية معدات شخصية واقية .وتزعم آركوما أن نقل كامل انتج التقطري التجزيئي اجلانيب غري املقصود
يتم يف حاوايت خمصصة إبشراف شركة شحن ذات خربة ومتخصصة يف املواد الكيميائية .وجتري عملية حتويل
يوديد البريفلوروكتيل إىل اإليثلني الرابعي الفلور والربوبيلني السداسي الفلور ،مبا يف ذلك اخلطوات الوسيطة املتمثلة
يف استخالص اليود والتحلل احلراري والتقطري ،ضمن نظام مغلق ويف ظروف غاز خامل ،كما أن العملية ال تنطوي
على استخدام املاء .وتزعم آركوما أن االنبعااثت الوحيدة املمكنة توجد يف االنبعااثت الغازية املتخلفة واليت جيري
إحراقها ( .)2018وتقدر االنبعااثت من هذه العملية حبوايل  10كيلوغرامات/سنة لكمية  100طن/سنة من
يوديد البريفلوروكتيل .وتقتصر هذه االنبعااثت على اهلواء ،ألنه ال يوجد تالمس مع املاء يف العملية .وتقتصر
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االنبعااثت على خطوات التعبئة والتفريغ وسيتواصل اخنفاضها نتيجة لتخفيض جزء يوديد البريفلوروكتيل .ومل جير
التحقق بشكل مستقل من هذه العمليات.
 -109أدانه عرض موجز لتدابري آركوما إلدارة املخاطر:
اخلطوة
إنتاج مركبات سداسية
الكربون ابستخدام
جزء يوديد
البريفلوروكتيل
التعبئة
النقل

تدابري إدارة املخاطر-عامة
نظام مغلق

تدابري إدارة املخاطر-خاصة
ال يوجد تالمس مع املاء ،الغازات املتصاعدة ُحترق

ظروف ُم َّ
تحكم فيها
بشكل صارم
حاوايت مغلقة

ألبسة واقية ،هتوية موضعية ،تنقية الغازات املتصاعدة من
خالل االمتزاز ابلكربون املنشط ،حرق ِ
املرشحات
حاوايت مغلقة خمصصة ،سفن معدة لنقل املواد الكيميائية
اخلطرة
ألبسة واقية ،هتوية موضعية ،تنقية الغازات املتصاعدة من
خالل االمتزاز ابلكربون املنشط ،حرق ِ
املرشحات
ظروف الغاز اخلامل ،ال يوجد تالمس مع املياه ،حرق
الغازات املتصاعدة
ظروف الغاز اخلامل ،ال يوجد تالمس مع املياه ،حرق
الغازات املتصاعدة
ظروف الغاز اخلامل ،ال يوجد تالمس مع املياه ،حرق
الغازات املخلفة

استعادة اليود

ظروف ُم َّ
تحكم فيها
بشكل صارم
نظام مغلق

التحلل احلراري

نظام مغلق

التقطري

نظام مغلق

التفريغ

الشكل  3-4تدابري إدارة املخاطر ملناولة جزء يوديد البريفلوروكتيل

()FluoroCouncil, 2018b

 -110وقدمت الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة ومنظمة العمل اجلماعي بشأن املواد السامة
يف أالسكا معلومات تشري إىل أن اإليثلني الرابعي الفلور ال يتحلل بيولوجياً بسهولة يف املياه أو الرواسب أو الرتبة
وهناك أدلة معقولة تشري إىل أنه مادة مسرطنة لإلنسان( )32وأن الربوبيلني السداسي الفلور مقاوم للتحلل ويتميز
بعمر نصف قدره  95-21يوماً يف الغالف اجلوي( .)33ويتلف أحد مشتقات الربوبيلني السداسي الفلور الكبد
ويرتاكم بيولوجياً يف مسك الشبوط واكتُشف وجوده يف اإلنسان( .)34وتشري البياانت املتاحة بشأن التيلومرات
الفلورية السداسية الكربون الشائعة التصنيع إىل أن هذه املواد تتميز خبواص تثري شواغل على صعيد خواص امللواثت
العضوية العصية ( .)IPEN and ACAT, 2018a; Brendel et al., 2018; Ritscher et al., 2018وكمثال على ذلك
قدمت الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة ومنظمة العمل اجلماعي بشأن املواد السامة يف أالسكا
معلومات من مؤلفات خاضعة الستعراض النظراء بشأن خواص الكحول الفلوروتيلومري IPEN and ACAT, ( 2:6
 .)2018aإضافةً إىل ذلك أبدت الصني خماوفها بشأن زايدة استخدام املواد البوليفلوروألكيلية والبريفلوروألكيلية 2:6
الذي ميكن أن يفضي إىل زايدة تركيز الكربوكسيالت الفلوروتيلومرية  )FTCA( 2:6يف البيئة (.)China, 2018
 -111خالصة القول أن الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة ومنظمة العمل اجلماعي بشأن
املواد السامة يف أالسكا ( )2018أشارات إىل أنه ال ينبغي للجنة أال توصي مبنح إعفاء للمواد الوسيطة املعزولة غري
احملددة املوقع .إن اإلعفاء املقرتح ،وفقاً للشبكة واملنظمة ،من شأنه أن يفتح الباب أمام إغراق البلدان النامية
والبلدان اليت ر مبرحلة انتقالية ابلنفاايت حتت ستار ’’إعادة املعاجلة‘‘ .وترى الشبكة واملنظمة أن هذا اإلعفاء
((32

https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono110-02.pdf; https://monographs.iarc.fr/ wp-

.content/uploads/2018/06/mono71-54.pdf; http://ntp.niehs.nih.gov/ntp/roc/eleventh/profiles/s170tfe.pdf

((33
((34

.https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Hexafluoropropene#section=Ecological-Information
.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28780851
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ميكن أن يؤدي إىل إطالقات إضافية كبرية من محض البنتاديكافلوروكتانويك ( .)IPEN and ACAT, 2018aوترى
آركوما ضرورة أن خيضع النقل للقواعد الصارمة املنصوص عليها يف املادة  3من االتفاقية.
 ٢-3-4معلومات عن البدائل
 -112مل يشر جملس التكنولوجيا الفلورية إىل أي مواد بديلة؛ بيد أنه أشار إىل إمكانية معاجلة يوديد البريفلوروكتيل
يف املوقع .وتفيد التقارير ن هذه العملية لن تكون متاحة يف الوقت املناسب وستؤدي إىل توليد مادة -1
هيدروبريفلوروكتان اليت تقع حالياً ضمن تعريف املركبات املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك.
 3-3-4معلومات عن اآلاثر املرتتبة على اجملتمع
 -113يرى جملس التكنولوجيا الفلورية ن احلاجة إىل التخزين يف املوقع قد تؤدي ،إذا مل مينح اإلعفاء ،إىل
إغالق موقع اإلنتاج يف الشركة العضو .وسيؤدي اإلغالق إىل فقدان وظائف بشكل مباشر وسيؤثر على املوردين
واملستخدمني النهائيني .ومن غري املمكن معاجلة املكون يوديد البريفلوروكتيل يف مرفق ترميد دون استخالص اليود
نظراً ألن حمتوى اليود يسبب التآكل السريع للمنشآت عند درجات حرارة مرتفعة ( .)FluoroCouncil, 2018bوعند
النظر يف اآلاثر املرتتبة على اجملتمع فإنه يتعني األخذ يف االعتبار اآلاثر السلبية احملتملة يف حال حدوث إطالق
(عرضي) ليوديد البريفلوروكتيل.
 4-3-4جتميع املعلومات
 -114يتولد يوديد البريفلوروكتيل يف مواقع شركة آركوما (وهي شركة عضو يف جملس التكنولوجيا الفلورية) يف
شكل مكون جانيب غري مقصود (انتج عرضي) أثناء إنتاج التيلومرات الفلورية السداسية الكربون .ووفقاً للمجلس
فإنه ال ميكن هلذه الشركة العضو حالياً معاجلة يوديد البريفلوروكتيل يف املوقع إلنتاج اإليثيلني الرابعي الفلور
والربوبيلني السداسي الفلور .ولذلك ،يطلب اجمللس منح إعفاء لنقل يوديد البريفلوروكتيل بوصفه مادة وسيطة
معزولة إىل موقع آخر هبدف إعادة معاجلته إلنتاج اإليثيلني الرابعي الفلور والربوبيلني السداسي الفلور .وأجنز براون
وآخرون ( )2008دراسات منذجة لعدد  120مادة أشارت إىل أن يوديد البريفلوروكتيل هو مركب مرتبط حبمض
البنتاديكافلوروكتانويك وأن له القدرة على أن يصبح مادة ملوثة يف القطب الشمايل.
 -115وفقاً لشركة آركوما ( )2018فإن عملية تطوير تكنولوجيا إلجراء عملية استخالص اليود يف املوقع
ستستغرق عدة سنوات بعد بدء نفاذ أحكام االتفاقية املتعلقة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك وستؤدي إىل إنتاج
مادة -1هيدروبريفلوروكتان اليت تقع حالياً ضمن تعريف املركبات املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك .ويف حال
أمكن استخالص اليود يف املوقع فإن مادة -1هيدروبريفلوروكتان سيجري نقلها إلعادة معاجلتها .وخالصة القول
فإن مقرتح شركة آركوما يتطلب منح إعفاء لنقل يوديد البريفلوروكتيل بوصفه مادة وسيطة نظراً ألن مادة -1
هيدروبريفلوروكتان هي مادة مرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك (انظر الفقرة  48أعاله).

 5-3-4اخلالصة
 -116وأثناء املناقشات يف االجتماع الرابع عشر للجنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة أبلغت الشركة الكورية
احلكومة الكورية ن املرفق سوف يتوقف عن استرياد مادة يوديد البريفلوروكتان الوسيطة بنهاية عام  .2019ويف
نفس االجتماع أبلغت آركوما أيضاً عن خطط للبحث عن مستورد جديد هلذه املادة .ونظراً ألن هذا التاريخ يل
قبل التاريخ احملتمل لبدء نفاذ التعديل الذي يقضي إبدراج محض البنتاديكافلوروكتانويك يف املرفق ألف ابالتفاقية،
وألنه مل تقدم تفاصيل بشأن أي استخدام معلق متوقع فإن اللجنة خلصت إىل أنه ال ميكن إجراء تقييم كامل
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للحاجة إىل منح إعفاء حمدد .ولذلك ال يوصى مبنح إعفاء حمدد الستخدام مادة يوديد البريفلوروكتيل (،)PFOI
اليت تتولد يف شكل انتج عرضي من غري قصد وتستخدم كمادة وسيطة معزولة للسماح إبعادة املعاجلة إلنتاج
اإليثيلني الرابعي الفلور والربوبيلني السداسي الفلور يف موقع آخر خبالف موقع اإلنتاج.
4-4

(ج) األجهزة الطبية خبالف األجهزة القابلة للزرع

 ١-4-4مقدمة
 -117سلط تقييم إدارة املخاطر اخلاص حبمض البنتاديكافلوروكتانويك الضوء على احلاجة احملتملة إىل املزيد من
املعلومات بشأن إمكانية منح إعفاء لألجهزة الطبية .ويف طلب احلصول على معلومات طُلب ابلتحديد تقدمي
معلومات عن التطبيقات/االستخدامات احملددة واملواعيد الزمنية املتوقع أن تكون ضرورية لإلعفاءات احملتملة ذات
الصلة.
 -118ووردت معلومات ذات صلة من كندا ( ،)2018والشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة
ومنظمة العمل اجلماعي بشأن املواد السامة يف أالسكا ( ،)2018واحتاد ميدتيك للصناعة يف أورواب (.)2018
وقدمت أيضاً منظمة الرعاية الصحية دون أضرار معلومات تتعلق ابألجهزة الطبية مبا يف ذلك األجهزة الطبية
القابلة للزرع (.)HCWH, 2018
 -119وقدمت شركة ميدتيك يف أورواب ( )2018تفاصيل يف تقريرها أفادت فيها ن محض
البنتاديكافلوروكتانويك واملركبات املرتبطة به تستخدم يف حاالت طبية بوصفها مواداً غري بوليمرية وأيضاً بوصفها
بوليمرات مفلورة جانبية السلسلة(( )35مبا يف ذلك اإليثلني الرابعي الفلور املتبلمر) .ويقدر تقرير أصدرته الوكالة
األوروبية للمواد الكيميائية ( ،)2015aكجزء من التقييد األورويب ،االستخدام األورويب من محض
البنتاديكافلوروكتانويك يف األجهزة الطبية بـ ـ  1كغم يف السنة .ويُستنبط من تقدير االحتاد األورويب أن االستخدام
العاملي املناظر يبلغ أقل من  5كغم يف السنة استناداً إىل حصة يف السوق العاملي قدرها  20يف املائة.
 -120وينص تقييد االحتاد األورويب ( EU 2017/1000املعدل لالئحة  )EC 1907/2006على منح إعفاء حمدد
زمنياً (حىت  4وز/يوليه  )2032لألجهزة الطبية خبالف بعض األجهزة املصممة للزرع داخل اجلسم ضمن نطاق
ومنح إعفاء
األمر التوجيهي ( 93/42/EECاألمر التوجيهي الصادر عن االحتاد األورويب بشأن األجهزة الطبية)ُ .
غري حمدد املدة يف االحتاد األورويب إلنتاج األجهزة الطبية املصممة للزرع داخل اجلسم .و نح النرويج إعفاءً لألجهزة
الطبية (غري حمدد زمنياً) .وال خيضع استرياد األجهزة الطبية اليت حتتوي على محض البنتاديكافلوروكتانويك أو أمالحه
أو املركبات املرتبطة به واستخدامها وبيعها وعرضها للبيع ألي قيود يف كندا .ووفقاً للمعلومات اليت قدمتها الشبكة
الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة ومنظمة العمل اجلماعي بشأن املواد السامة يف أالسكا ()2018
و شياً مع أحكام االتفاقية فإنه يتعني توضيح بشأن االستخدام احملدد الذي سيحظى ابإلعفاء من أجل كني
األطراف املصدق هلا من إنفاذه بسهولة .وقدمت بياانت حمدودة عن االستخدامات احملددة داخل األجهزة الطبية.
 -121والحظ تقييم إدارة املخاطر املتعلق حبمض البنتاديكافلوروكتانويك أنه ميكن النظر يف منح إعفاء (مع حد
زمين أو بدونه) فيما خيص استخدام األجهزة الطبية .بيد أنه مل يتم التوصل إىل نتيجة يف االجتماع الثالث عشر
( )35تعرف املنتجات البوليمرية القائمة على التيلومرات الفلورية أيضا ابسم ’’البوليمرات املفلورة اجلانبية السلسلة‘‘ .وتتكون هذه املنتجات
من دعامات هيدروكربونية هبا سالسل بوليفلوروألكيلية جانبية تربز إىل اخلارج مثل أسنان املشط .وتستخدم هذه البوليمرات ملعاجلة املنسوجات
واألوساخ
والزيت
والرتبة
للمياه
مقاومة
لتوفري
والورق
املنسوجة
غري
واألقمشة
والسجاد

.https://fluorocouncil.com/fluorotechnology/terminology/
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للجنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة ،ودعت اللجنة األطراف واملراقبني إىل تقدمي املزيد من املعلومات بشأن
تطبيقات/استخدامات حمددة وجداول زمنية يتوقع أن تكون ضرورية إلعفاءات حمتملة ذات صلة.
 ٢-4-4كفاءة وفعالية التدابري الرقابية احملتملة

حتديد استخدامات محض البنتاديكافلوروكتانويك واملركبات املرتبطة به يف األجهزة الطبية
 -122أشارت شركتا ميدتيك ( )2018ويوروميد ( )2015إىل أن مصنعي األجهزة الطبية يشملون ما يصل
إىل  11 000مورد ،ضمن سالسل إمداد تبلغ مخس إىل سبع مستوايت على الصعيد العاملي .وذكرات أن سلسلة
اإلمداد العاملية جتعل عملية مجع املعلومات عن تطبيقات حمددة أمراً صعباً .وأشارت ميدتيك ( )2018أيضاً إىل
أن اجملموعة املتنوعة من التطبيقات ودرجة تعقيد سالسل اإلمداد جتعل وضع قوائم تفصيلية ابالستخدامات أمراً
ابلغ الصعوبة .بيد أن ميدتيك ( )2018الحظت أنه استناداً إىل دراسة استقصائية ألعضائها فإن محض
البنتاديكافلوروكتانويك واملركبات املرتبطة به يف األجهزة الطبية ستكون موجودة كناتج عرضي لتصنيع اإليثيلني
الرابعي الفلور املتبلمر ،حيث يستخدم احلمض كمستحلِب .واختري استخدام اإليثيلني الرابعي الفلور املتبلمر يف
األجهزة الطبية استناداً إىل مقاومته للمواد الكيميائية ،ومقاومة احلرارة ،والشحوم ،والتوافق البيولوجي .بيد أن من
املهم أيضاً إدراك أن بدائل استخدام احلمض يف منتجات اإليثيلني الرابعي الفلور املتبلمر ومنتجاته اخلالية من هذا
احلمض قد شهدت تطوراً (ترد املزيد من املناقشات يف الفرع  3-4-4بشأن املعلومات عن البدائل) واجتازت
االختبارات التنظيمية للتسويق يف بعض املناطق اجلغرافية.
 -123وأدى برانمج اإلشراف على محض البنتاديكافلوروكتانويك ( 15/2010الذي تتوىل وكالة محاية البيئة يف
الوالايت املتحدة رائسته) ويشمل مثانية من كبار مصنعي احلمض على املستوى العاملي ،إىل توقف تصنيع احلمض
يف االحتاد األورويب وإىل حدوث اخنفاض كبري يف تصنيعه يف الوالايت املتحدة والياابن )36(.بيد أن شركة ميدتيك
ِ
يستخدم احلمض (املنتج يف الصني
( )2018أشارت أيضاً إىل أن املكون الرئيسي لإلنتاج يقع خارج أورواب ،وقد
واهلند) كمادة خام يف إنتاج البوليمرات التطبيقية (.)Euromed, 2015
 -124وذكرت شركة ميدتيك ( )2018أنه عندما يستخدم احلمض يف إنتاج اإليثيلني الرابعي الفلور املتبلمر
يف مكوانت عامة فإن كميات نزرة منه قد تصل يف هناية املطاف إىل معدات طبية مثل:
(أ)

الكابالت واألسالك؛

(ب) اإللكرتونيات (العوازل ،أكمام اللحام ،وسائط اللحام يف الطور البخاري)؛
(ج) تطبيقات التصوير الفوتوغرايف (انظر الفرع )6-4؛ و
(د) املواد الطبية (مالبس طبية غري منسوجة؛ مواد صادة للبقع واملاء لبزات ومالبس اجلراحة (انظر
الفرع )2-4؛ ولصقات اجلراحة؛ وقسطرات األوعية الدموية.
 -125وينتج عن العناصر املذكورة أعاله تطبيقات يف إطار طائفة واسعة من األجهزة الطبية ،تشمل أجهزة
االستشعار ،واألجهزة الوعائية القلبية ،والقسطرات الوعائية ،وأانبيب احلماية ،واألجهزة املستزرعة وأجهزة تقومي

()36

https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/risk-management-and-polyfluoroalkyl-

.substances-pfass#tab-3
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العظام .وميكن لألجهزة الطبية الباضعة اليت ميكن تصنيعها ابستخدام اإليثيلني الرابعي الفلور املتبلمر احملتوي على
محض البنتاديكافلوروكتانويك أن تشمل أسالك التوجيه والقسطرات البالونية وأغلفة اإلدخال وغريها.
 -126وأشار تقرير صادر عن الوكالة األوروبية للمواد الكيميائية خبصوص التقييد األورويب ( )ECHA, 2015aإىل
أن االستخدام الكلي لإليثيلني الرابعي الفلور املتبلمر وكميات محض البنتاديكافلوروكتانويك واملركبات املرتبطة به
يف األجهزة الطبية غري معروفة .بيد أنه استناداً إىل الدراسة االستقصائية اليت أجريت مع الصناعة فإن الوكالة
( )2015aتقدر أن الكميات الكلية للحمض قيد االستخدام يف األجهزة الطبية يف مجيع أحناء أورواب ال تتجاوز 1
كغم .وتقدر الوكالة ( )2015aأن االستخدام داخل االحتاد األورويب يشكل  20يف املائة من إمجايل الطلب العاملي
على اإليثيلني الرابعي الفلور املتبلمر ،وابلتايل فإنه ومن خالل االستقراء فإن إمجايل كميات احلمض املستخدمة
يف األجهزة الطبية ،على الصعيد العاملي ،قد ال تتجاوز  5كغم ،ابفرتاض أن استخدام احلمض سيكون مماثل
الستخدامه يف املناطق اجلغرافية األخرى خارج االحتاد األورويب.

اجلداول الزمنية املتوقعة لإلعفاءات احملتملة
 -127أشارت ميدتيك األوروبية ( )2018إىل أن استبدال املواد داخل القطاع الطيب خيتلف على األرجح عن
االستبدال يف القطاعات األخرى ،والسبب يف ذلك هو التدقيق واملتطلبات التنظيمية الصارمة للمعدات الطبية.
وتذهب ميدتيك األوروبية ( )2018إىل القول ن تغيري املواد ميكن أن ينظر إليه على أنه يؤثر على موثوقية اجلهاز
مما يؤدي إىل ضرورة تقييم اجلهاز كما لو كان اجلهاز قطعة معدات جديدة ،مبا يف ذلك احلاجة احملتملة إىل إجراء
جتارب سريرية من شأهنا أن تؤخر عملية االنتقال .وأشارت الشركة ( )2018إىل أن املنتجات اليت دخلت ابلفعل
سلسلة اإلمداد سيكون هلا عمر ختزيين يرتاوح من  3إىل  5سنوات ،ويتعلق ذلك يف املقام األول بعقامة املنتجات
وابلتايل فإن هناك حاجة ملنح إعفاء لفرتة زمنية مماثلة .ومن غري الواضح ما إذا كان ذلك يتعلق ابألجهزة الطبية
القابلة للزرع فقط أم جبميع األجهزة الطبية.
 -128وجييز التقييد األورويب ( )EU 2017/1000منح إعفاء جلميع األجهزة الطبية (ابستثناء األجهزة القابلة للزرع
منها) ملدة  15سنة وإعفاء غري حمدد املدة لألجهزة الطبية القابلة للزرع .ومن املتوقع أن ينتهي أجل هذا اإلعفاء
يف  4وز/يوليه  .2032ونظرت الوكالة األوروبية للمواد الكيميائية يف تعليق (ضمن التقرير  )ECHA, 2015aيفيد
ن سبب طول فرتة اإلعفاء يتعلق ابملتطلبات التنظيمية الصارمة للمعدات الطبية مما قد يؤخر إحالل البدائل وأن
منح إعفاء ملدة أقصر قد يعين أن بعض التطبيقات احلرجة ستصبح غري متاحة لقطاع الرعاية الصحية.
 3-4-4معلومات عن البدائل
 -129ذكرت كندا ( )2018يف إطار الدعوة لتقدمي تقارير أن السبب الرئيسي الستخدام محض
البنتاديكافلوروكتانويك يف األجهزة الطبية هو بوصفه عامالً مساعداً يف املعاجلة أثناء البلمرة االستحالبية لإليثيلني
الرابعي الفلور املتبلمر؛ غري أن كندا أشارت إىل أن منتجات اإليثيلني الرابعي الفلور املتبلمر اخلالية من هذا احلمض
متاحة حالياً يف السوق .أيضاً ذكرت الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة ومنظمة العمل اجلماعي
بشأن املواد السامة يف أالسكا ( )2018أن هذه املنتجات اخلالية من احلمض ُعرضت جتارايً وهي متاحة يف
األسواق يف الوالايت املتحدة األمريكية.
 -130ويقدم تقييم إدارة املخاطر عرضاً عاماً ألهم سلع اإليثيلني الرابعي الفلور املتبلمر اخلالية من محض
البنتاديكافلوروكتانويك املتاحة يف السوق .ويف غياب أية معلومات جديدة إضافية وتيسرياً للقراءة أدرجت هذه
املعلومات من تقييم إدارة املخاطر يف الفقرة التالية.
41

UNEP/POPS/POPRC.14/6/Add.2

 -131ويف إطار عملية التقييد اليت يضطلع هبا االحتاد األورويب جرى تقييم ثالثة بدائل حلمض
البنتاديكافلوروكتانويك هبا شقوق إيثرية ( GenXو ADONAو )EEA-NH4وهي بشكل عام أقصر و/أو أقل فلورةً
( ،ECHA, 2015bالفرع ’’ .)‘‘C3و ِ
استخدم ملح سي ثري دامير( )37ومركب أدوان واملركب  EEA-NH4يف شكل
بدائل الستخدام احلمض بوصفها عامل معاجلة 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, 2015bووفقاً للوكالة األوروبية للمواد الكيميائية فإن معظم أصحاب املصلحة ذكروا أنه ال توجد فروق
تقنية بني البوليمرات الفلورية املنتجة ابستخدام البدائل وتلك املنتجة ابستخدام احلمض (أو أن أصحاب املصلحة
ال يعرفون ما إذا كانت هناك أي فروق) ( .)ECHA, 2015bوأشار مصنعو البوليمرات الفلورية خالل املشاورات
العامة لالحتاد األورويب إىل أن تكاليف اإلنتاج زادت بنسبة تراوحت من صفر إىل  20يف املائة عند استخدام
البدائل ( .)ECHA, 2015bوتعزى 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
ابلتكلفة بعد استبدال احلمض ابلبدائل.
 -132وترد ابلتفصيل يف تقييم إدارة املخاطر معلومات إضافية بشأن خواص مقاومة التحلل والرتاكم البيولوجي
والسمية للبدائل احملتملة.
 4-4-4معلومات عن اآلاثر املرتتبة على اجملتمع
 -133أشارت ميدتيك األوروبية ( )2018إىل أن املخاطر الصحية لألجهزة الطبية ختضع للتقييم على النحو
املالئم خالل اإلجراءات التنظيمية قبل طرحها يف السوق .وأعربت صناعة األجهزة الطبية األوروبية عن دعمها
الكامل للتخلص التدرجيي من محض البنتاديكافلوروكتانويك لكنها طلبت إعفاءً حمدد املدة من أجل جتنب اختالل
السوق والسماح إبجراء عملية استبدال تنفذ بشكل سليم .وعلى صعيد اآلاثر املتعلقة ابلنفاايت فإن كمية احلمض
املعنية تعترب صغرية ومن املتوقع أن جيري التخلص من معظم األجهزة الطبية وفقاً للمتطلبات الصارمة للتخلص من
النفاايت املطبقة يف املستشفيات .بيد أن درجة صرامة ممارسات التخلص من النفاايت الطبية ستكون متفاوتة.
 5-4-4االعتبارات األخرى
 -134ال توجد.
 6-4-4جتميع للمعلومات
 -135أشارت ميدتيك األوروبية ( )2018إىل أنه ،استناداً إىل استقصاء ألعضائها ،فإن محض
البنتاديكافلوروكتانويك سيكون موجوداً بشكل رئيسي يف األجهزة الطبية كناتج عرضي لتصنيع اإليثلني الرابعي
الفلور املتبلمر .ومع ذلك فإن من املهم أيضاً إدراك أنه جرى تطوير بدائل الستخدام احلمض يف اإليثيلني الرابعي
الفلور املتبلمر ويف منتجات هذا اإليثلني اخلالية من احلمض ( .)Nesbitt, 2017وأبرزت شركتا ميدتيك األوروبية
( )2018ويوروميد ( )2015صعوبة إصدار قوائم مفصلة لتطبيقات حمددة يف قطاع الرعاية الصحية بسبب الطرق
املتنوعة اليت يستخدم هبا اإليثلني الرابعي الفلور املتبلمر .ومع ذلك ،و شياً مع أحكام االتفاقية ،ينبغي تعريف
استخدام احلمض على وجه التحديد للسماح ابلنظر يف منح إعفاء .وتشمل االستخدامات العامة لإليثلني الرابعي
والتطبيقيةAmmonium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-:

( ) 37االسم لدى االحتاد الدويل للكيمياء البحتة
proppanoate؛ الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية.62037-80-3 :
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الفلور املتبلمر يف األجهزة الطبية الكابالت واألسالك واإللكرتونيات (مثل العوازل وأكمام اللحام ووسائط اللحام
يف الطور البخاري) ،وتطبيقات الصور الفوتوغرافية ،واألدوات الطبية (مثل املالبس غري املنسوجة واملواد الصادة
لألوساخ واملاء يف بزات ومالبس اجلراحة والقسطرات الوعائية) .وقدمت الوكالة األوروبية للمواد الكيميائية ()2015
تقديرات لتحديد كميات احلمض واملركبات املرتبطة به يف األجهزة الطبية ،تشري إىل أن كمية هذه املواد تبلغ 1
كغم أول أقل يف أورواب وأقل من  5كغم على الصعيد العاملي.
 -136وأشارت الوكالة ( )2015aإىل أن االنتقال إىل استخدام مواد بديلة قد يكون أكثر صعوبة يف قطاع الرعاية
الصحية بسبب األنظمة الصارمة املطبقة ،األمر الذي ميكن أن يشمل احلاجة إىل إجراء اختبارات سريرية .وكانت
شركتا ميدتيك ( )2018ويوروميد ( )2015قد أاثرات هذه النقطة أيضاً .ويشتمل التقييد األورويب على إعفاء
مدته  15سنة لألجهزة الطبية ينتهي أجله يف  4وز/يوليه  .2032وأشارت الوكالة األوروبية للمواد الكيميائية
( )ECHA, 2015aإىل أن هذا اإلعفاء ضروري للمساعدة يف االنتقال وضمان توفر التطبيقات احلرجة.
 -137ويبني تقييم إدارة املخاطر أنه جرى تطوير بدائل وعرضها جتارايً ،مبا يف ذلك اإليثيلني الرابعي الفلور
املتبلمر اخلايل من محض البنتاديكافلوروكتانويك.
( GenXوADONA

 -138ويشري تقييم إدارة املخاطر إىل توفر ثالثة منتجات بديلة رئيسية هبا شقوق إيثرية
و )EEA-NH4وهي بشكل عام أقصر و/أو أقل فلورًة مقارنةً ابلبدائل اليت قُيمت يف إطار عملية التقييد اليت يضطلع
هبا االحتاد األورويب ( ،ECHA, 2015aالفرع  .)C3واستخدم ملح سي ثري دامير ومركب أدوان واملركب EEA-NH4
يف شكل بدائل الستخدام احلمض بوصفها عامل معاجلة 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, 2015bووفقاً للوكالة األوروبية للمواد الكيميائية فإن معظم أصحاب املصلحة ذكروا أنه
ال توجد فروق تقنية بني البوليمرات الفلورية املنتجة ابستخدام البدائل وتلك املنتجة ابستخدام احلمض (أو أن
أصحاب املصلحة مل يروا أي فروق) ( .)ECHA, 2015bوأشار مصنعو البوليمرات الفلورية خالل املشاورات العامة
لالحتاد األورويب إىل أن تكاليف اإلنتاج زادت بنسبة تراوحت من صفر إىل  20يف املائة عند استخدام البدائل
( .)ECHA, 2015bوتعزى هذه الزايدة إىل ارتفاع أسعار البدائل وكذلك الكميات األكرب من البدائل الالزمة لتصنيع
وحدة واحدة من البوليمر الفلوري .بيد أن بعض املستخدمني النهائيني ذكروا أنه مل حتدث آاثر تتعلق ابلتكلفة
بعد استبدال احلمض ابلبدائل (.)ECHA, 2015b
 -139وتتعلق اآلاثر االجتماعية الرئيسية على صعيد مواصلة استخدام اإليثيلني الرابعي الفلور املتبلمر القائم
على محض البنتاديكافلوروكتانويك أو تقييد هذا اإليثيلني القائم على احلمض يف األجهزة الطبية بتوافر األجهزة
لالستخدام يف قطاع الرعاية الصحية ( .)MedTech Europe, 2018وأشارت شركتا ميدتيك األوروبية ()2018
ويوروميد ( )2015إىل أن األنظمة يف قطاع الرعاية الصحية صارمة ،وأن تغيري املواد الداخلة يف تركيب األجهزة
ميكن أن يعين ضرورة إجراء اختبارات جديدة ،مبا يف ذلك احتمال إجراء اختبارات سريرية .وقد أبلِغ عن أن هذا
األمر أدى إىل أتخري التحول إىل منتجات بديلة .بيد أن البدائل اليت ال تستخدم احلمض أو حتتوي عليه اجتازت
ابلفعل اللوائح التنظيمية الطبية على األقل يف بعض املناطق اجلغرافية ،وهي متاحة جتارايً.
 7-4-4اخلالصة
 -140استناداً إىل املعلومات اليت مجعت ونوقشت يف تقييم إدارة املخاطر وقُدمت الحقاً تفاصيل بشأهنا يف
هذه الوثيقة ،فإن اللجنة توصي مبنح إعفاء حمدد لألجهزة الطبية الباضعة فقط.
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(د) األجهزة الطبية القابلة للزرع
 -141سلط تقييم إدارة املخاطر اخلاص حبمض البنتاديكافلوروكتانويك الضوء على احلاجة احملتملة إىل املزيد من
املعلومات بشأن إمكانية منح إعفاء لألجهزة الطبية القابلة للزرع .ودعت اللجنة األطراف واملراقبني إىل تقدمي املزيد
من املعلومات عن نطاق تطبيقات االستخدام ،والكميات املستخدمة ،وحجم النقل واملخاطر ومعلومات أخرى
ذات صلة بشأن اآلاثر االجتماعية واالقتصادية .ووردت معلومات ذات صلة من كندا ( ،)2018والشبكة الدولية
للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة ومنظمة العمل اجلماعي بشأن املواد السامة يف أالسكا ( ،)2018ومنظمة
الرعاية الصحية دون أضرار ( ،)HCWH, 2018وشركة ميدتيك األوروبية (.)2018
 -142ومينح تقييد االحتاد األورويب ( )EU 2017/1000حالياً إعفاءً بدون حد زمين ،إلنتاج بعض األجهزة القابلة
للزرع.

 ١-5-4كفاءة وفعالية التدابري الرقابية احملتملة
 -143تشري املعلومات املقدمة إىل الوكالة األوروبية للمواد الكيميائية ( )2015aإىل أن كميات محض
البنتاديكافلوروكتانويك واملركبات املرتبطة به ذات الصلة هبذا االستخدام قليلة للغاية وفق ما تشري إليه التقديرات.
ويف األجهزة القابلة للزرع أشارت تقديرات سابقة جلهة مصنعة إىل أن الكمية الكلية من احلمض املوجودة يف مجيع
األجهزة املطروحة يف األسواق ابالحتاد األورويب خالل الفرتة  2025-2018بدون التقييد تصل إىل  20غراماً
(بيد أنه من غري الواضح ما إذا كانت هذه الكمية تشمل احلمض فقط أو أهنا تشمل أيضاً املركبات املرتبطة به).
واستنتجت الصناعة أن الكمية الكلية املستخدمة يف مجيع أحناء العامل تبلغ  100غرام على افرتاض أن حصة
االحتاد األورويب تبلغ  20يف املائة من السوق وأن املناطق اجلغرافية األخرى خارج االحتاد األورويب تستخدم كميات
مماثلة ) .(MedTech Europe, 2018وأشري إىل أن تركيز احلمض يف اإليثيلني الرابعي الفلور املتبلمر يرتاوح من
 0.001إىل  0.5يف املائة يف املادة احملضرة عن طريق االستحالب ) ،(ECHA, 2015bبينما أشارت الوكالة إىل أن
هناك معلومات سرية تشري إىل أن الرتكيزات التشغيلية يف األجهزة القابلة للزرع هي يف احلد األدىن من مدى الرتكيز
).(ECHA, 2018
 -144وأشارت ميدتيك األوروبية ( )2018إىل أن منح إعفاء لألجهزة القلبية الوعائية القابلة للزرع حىت عام
 2030سيكون كافياً للسماح ابالنتقال إىل بدائل دون التأثري على قطاع الرعاية الصحية يف أورواب .وبينت الوكالة
األوربية للمواد الكيميائية ( )2015aأن هناك حاجة ملنح إعفاء لألجهزة الطبية القابلة للزرع يف االحتاد األورويب
ابلنظر إىل الكميات الضئيلة للغاية املستخدمة من احلمض واملركبات املرتبطة به والتكاليف العالية املبلغ عنها
لالنتقال الفوري.
 -145ومل تقدم ،استجابةً لطلب تقدمي املعلومات ،أي معلومات وبياانت إضافية عن الكميات املستخدمة،
وحجم النقل واملخاطر ،واستخدام احلمض يف األجهزة الطبية القابلة للزرع.
 ٢-5-4معلومات عن البدائل
 -146ميكن لألجهزة الطبية القابلة للزرع ،اليت ميكن تصنيعها من اإليثيلني الرابعي الفلور املتبلمر احملتوي على
محض البنتاديكافلوروكتانويك ،أن تشمل طعوماً وعائية صناعية ،وأجهزة تستخدم داخل األوعية الدموية وأجهزة
تدخلية ،وشبكات جراحية إلصالح الفتاق ،وغرزات تستخدم يف إجراءات اجلراحة الوعائية والقلبية واجلراحة
العامة وغري ذلك .وميكن هلذه األجهزة أن حتتوي على مستوايت خملفة من محض البنتاديكافلوروكتانويك قدرها
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 1جزء من املليون أو أقل .بيد أن هذا اإليثيلني ميكن أن يصنع بدون استخدام احلمض ( )HCWH, 2018وقد
أبلغ عن هناك بدائل متوفرة جتارايً حالياً ،وهي بدائل اعتمدهتا إدارة األغذية والعقاقري يف الوالايت املتحدة و ثل
بدائل جمدية وفعالة الستخدام احلمض ) .(IPEN and ACAT, 2018ويتوفر حالياً عدد من األجهزة الطبية املعروضة
جتارايً واحملتوية على إيثيلني رابعي الفلور متبلمر خايل من احلمض(.)41()40()39()38
 -147وتتمثل املشكلة الرئيسية للبدائل يف مقاومة احملاليل املاحلة ،كما أن بعض املسائل التقنية املتعلقة ابخنفاض
االحتكاك قد ال تزال قائمة ( .)Nesbitt, 2017ويف عام  2016استدعت إدارة األغذية والعقاقري يف الوالايت
املتحدة منتجات إيثيلني رابعي الفلور متبلمر خالية من احلمض مستخدم يف أجهزة طبية مستزرعة يف الوالايت
املتحدة( )42بسبب مشاكل تتعلق بتكون رقائق وفصل صفائحي يف اجلسم ( .)Gupta et al. 2016ويف حال وصلت
هذه الرقائق إىل جمرى الدم فإن هلا القدرة على إحداث آاثر صحية خطرية مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية
واجللطات الدموية ( .)Nesbitt, 2017; Gupta et al. 2016وحسم اجليل الثاين من منتجات اإليثيلني اخلالية من
احلمض مسألة االلتحام هذه من خالل تغيري عمليات التصنيع املرتبطة بتهيئة السطوح ،ولزوجة الطالءات وحمتوى
املواد الصلبة ،والرطوبة ،واجلسيمات العالقة ،وضغط الرذاذ ،ودرجة احلرارة ،والفولتية اإللكرتوستاتيكية ،ومنط الرش،
ورطوبة خط الطالء وسرعة اخلط ،إضافةً إىل مسائل أخرى ( .)Nesbitt, 2017وأشار نيسبت ( )2017أيضاً إىل
أن العمليات اليت أعقبت هذه املمارسات املعدلة نتج عنها انعدام أي استدعاءات من الفئة األوىل من جانب
إدارة األغذية والعقاقري.
 -148وأشار مصنعو البوليمرات الفلورية خالل املشاورات العامة لالحتاد األورويب إىل أن تكاليف اإلنتاج زادت
بنسبة تراوحت من صفر إىل  20يف املائة عند استخدام البدائل ( .)ECHA, 2015bوتنشأ هذه الزايدة عن ارتفاع
تكاليف و/أو كميات البدائل اليت ستستخدم .بيد أنه خالل طلب سابق لتقدمي معلومات (يف عام ،)2015
أشارت الصناعة يف االحتاد األورويب إىل أنه ال يوجد تغيري يف جودة اإليثلني الرابعي الفلور املتبلمر املصنع ابستخدام
البدائل (.)ECHA, 2015b
 -149وخالل املشاورات العامة يف االحتاد األورويب أشار أصحاب املصلحة يف الصناعة إىل أن عملية االستبدال
مستمرة إال أهنا عملية مطولة نظراً للتعقيد الذي تنطوي عليه سالسل اإلمداد وعمليات االعتماد (ECHA,
) .2015aويف احلالة احملددة لألجهزة الطبية املصممة للزرع يف اجلسم طلبت جهة مصنعة فرتة انتقال قدرها 15
عاماً ) .(ECHA, 2015cودعم هذا الطلب بتحليل اجتماعي واقتصادي يقارن تكاليف عدم استخدام األجهزة مع
االنبعااثت اليت سيجري جتنبها .ووجدت الوكالة أنه حىت وإن مل تكن مجيع التكاليف مربرة بوضوح وقد تكون
مبالغ فيها بعض الشيء إال هذا التحليل االجتماعي واالقتصادي يبني أن منح فرتة انتقال أقصر مما هو مطلوب
لن تكون فعالةً من حيث التكلفة (.)ECHA, 2015a

).http://www.surfacesolutionsgroup.com/site/files/785/69121/273265/759549/no-pfoa-ptfe-coatings-guidewires-brochure.pdf (38
(.https://meritoem.com/composite-reinforced-coatings-the-future-of-medical-device-coatings/..)39
(.http://store.tegramedical.com/zero-pfoa-green-ptfe-wire/ )40
(.https://wytech.com/wire-components/ )41

( )42أشار نيسبت ( )Nesbitt, 2017إىل أنه يف تشرين األول/أكتوبر  2016اضطرت شركة ميدترونك ،وهي منتج رئيسي ألسالك
وبني نيسبت أن هذه
التوجيه املستخدمة مع األجهزة الطبية اليت تزرع يف اجلسم ،إىل استدعاء  84 000وحدة بعد حدوث مشاكلَّ .
الشركة ليست هي الوحيدة اليت اضطرت إىل استدعاء هذه األسالك كجزء من استدعاء إدارة األغذية والعقاقري يف الوالايت املتحدة.
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 -150وميكن االطالع يف الفرع  3-4-4بشأن األجهزة الطبية على معلومات إضافية عن بدائل اإليثيلني
الرابعي الفلور املتبلمر.
 3-5-4معلومات عن اآلاثر املرتتبة على اجملتمع
 -151تسمح األجهزة الطبية القابلة للزرع على سبيل املثال ابإلدخال اجلائر دىن درجة ممكنة ،كما أن املواد
املبتكرة متوافقة بيولوجياً ومتجانسة ومتنوعة االستعماالت .وأشارت ميدتيك األوروبية ( )2018إىل أن لديها
شواغل بشأن سالمة املرضى يف حال أصبحت األجهزة الطبية احلامسة األمهية القابلة للزرع غري متاحة بسبب عدم
كل من
منح فرتة لالنتقال إىل بدائل خالية من محض البنتاديكافلوروكتانويك ( .)MedTech Europe, 2018ويشري ٌ
تقييم إدارة املخاطر واإلضافة إىل أنه قدمت أمثلة حلاالت جرى فيها تطوير بدائل خالية من احلمض وأصبحت
ابلفعل قيد االستخدام يف بعض املناطق .إال أنه من غري الواضح ما إذا كان هذا هو احلال ابلنسبة جلميع املناطق
اجلغرافية على الصعيد العاملي.
 4-5-4جتميع للمعلومات
 -152إن كميات محض البنتاديكافلوروكتانويك واملركبات املرتبطة به املستخدمة يف األجهزة الطبية القابلة للزرع
(بصورة رئيسية إلنتاج اإليثيلني الرابعي الفلور املتبلمر) هي كميات صغرية (تقدر بـ 20غرام يف االحتاد األورويب
و 100غرام يف ابقي أحناء العامل) ،كما أن الرتكيزات منخفضة يف املنتج النهائي (حيث أشري إىل أن نسبة احلمض
يف اإليثيلني ترتاوح من  0.001إىل  0.5يف املائة؛ بينما تشري االتصاالت الشخصية مع الوكالة األوروبية للمواد
الكيميائية إىل أنه استناداً إىل التواصل مع الصناعة وإىل بياانت سرية فإن الرتكيزات يف األجهزة الطبية القابلة للزرع
هي أقل منها يف اإليثيلني الرابعي الفلور املتبلمر العام) .إضافةً إىل ذلك فإن تطوير بدائل لإلحالل يتسم ابلتعقيد
بسبب املتطلبات التنظيمية الصارمة لتغيريات املواد يف األجهزة الطبية إال أن هناك أساليب بديلة متاحة لطالءات
اإليثيلني الرابعي الفلور املتبلمر وهي قيد االستخدام ابلفعل .وأعربت إدارة األغذية والعقاقري يف الوالايت املتحدة
عن قلقها بشأن األداء السابق لبدائل اإليثيلني الرابعي الفلور املتبلمر اخلالية من الفلور (بسبب مشاكل تكون
الرقائق والفصل الصفائحي يف اجلسم) إال أن أساليب التصنيع احملسنة نتج عنها انعدام االستدعاءات من الفئة
 .1ويشري تقييم إدارة املخاطر إىل أن استخدام البدائل يقلل أيضاً الزايدات املنخفضة إىل املتوسطة يف تكاليف
اإلنتاج (من صفر  20 -يف املائة) ويقرتن ذلك بفوائد صافية للمجتمع من حيث اآلاثر على صحة اإلنسان،
من خالل احلد من استخدام احلمض يف األجهزة اليت تزرع يف جسم اإلنسان.
 5-5-4اخلالصة
 -153خضعت البدائل ذات الكلفة التنافسية ،مثل منتجات اإليثيلني الرابعي الفلور املتبلمر اخلالية من محض
البنتاديكافلوروكتانويك ،ابلفعل الختبارات سريرية ،واعتمدت وجرى استخدامها يف األجهزة الطبية اليت تزرع يف
اجلسم مبا يف ذلك األجهزة القلبية الوعائية يف بعض املناطق اجلغرافية ،مثل أمريكا الشمالية (.)Nesbitt, 2017
إال أن من غري الواضح ما إذا كان هذا االنتقال قد أجنز يف مجيع املناطق اجلغرافية على الصعيد العاملي .وعلى
الرغم من أن ممثلي الصناعة ( )MedTech, 2017أشاروا إىل إحراز تقدم كبري حنو التخلص التدرجيي من احلمض يف
األجهزة الطبية القابلة للزرع إال أن مؤسسات الصناعة ذكرت أن سالسل اإلمداد معقدة ،وأن املواد ختضع
ملتطلبات فحص تنظيمية صارمة .ولذلك توصي اللجنة مبنح إعفاء حمدد لألجهزة الطبية القابلة للزرع اليت ميكن
أن تشمل طعوماً وعائية صناعية ،وأجهزة تستخدم داخل األوعية الدموية وأجهزة تدخلية ،وشبكات جراحية
إلصالح الفتاق ،وغرزات تستخدم يف إجراءات اجلراحة الوعائية والقلبية واجلراحة العامة وغري ذلك.
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6-4

(هـ) قطاع التصوير الفوتوغرايف

 ١-6-4مقدمة
 -154يوصي تقييم إدارة املخاطر مؤ ر األطراف ن ينظر يف منح إعفاء ملدة مخس سنوات (من اتريخ بدء
النفاذ) للطالءات الفوتوغرافية املستخدمة على األفالم .بيد أن التقييم أبرز أيضاً احلاجة للحصول على املزيد من
املعلومات بشأن عدد قليل من استخدامات احلمض ذات الصلة يف قطاع التصوير الفوتوغرايف وبشكل أخص
فيما يتعلق ابلطالءات الفوتوغرافية املستخدمة على الورق ويف ألواح الطباعة .ويطبق يف االحتاد األورويب إعفاء،
من تقييد الئحة تسجيل املواد الكيميائية وتقييمها والرتخيص هلا وفرض قيود عليها ،للطالءات الفوتوغرافية
املستخدمة على األفالم أو الورق أو ألواح الطباعة بدون قيد زمين ( .)EU 2017/1000وطبقت إعفاءات يف النرويج
وكندا حىت عام  2016لكنها ألغيت اآلن (انظر التذييل األول) .إن هنج إدارة املخاطر النروجيي ال ينطبق إال على
املنتجات االستهالكية أما النهج الكندي فال يسري على األصناف املصنعة.
 -155ويف االجتماع الثالث عشر للجنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة قدم ممثلو صناعة التصوير الفوتوغرايف
األوروبية معلومات لتقييم إدارة املخاطر تشري إىل أنه ال حاجة ملنح إعفاءات حمددة للطالءات الفوتوغرافية
املستخدمة على الورق ولالستخدام يف ألواح الطباعة .وقد حلت البدائل غري الفلورية واالنتقال إىل التصوير الرقمي
بنجاح حمل هذه االستخدامات يف صناعة التصوير والطباعة ( .)I&P Europeبيد أنه ذكر أيضاً أن هذه املعلومات
غري متوفرة فيما خيص البلدان النامية.
 -156ومل يتسن يف االجتماع الثالث عشر للجنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة التوصل إىل استنتاج بشأن
الطالءات الفوتوغرافية على الورق وألواح الطباعة ،ودعت اللجنة األطراف واملراقبني إىل تقدمي معلومات عن
التصوير الفوتوغرايف ،وال سيما فيما يتعلق ابلطالءات الفوتوغرافية على الورق وألواح الطباعة ويف البلدان النامية.
 -157ووردت معلومات ذات صلة من هولندا ( ،)2018aوالشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة
ومنظمة العمل اجلماعي بشأن املواد السامة يف أالسكا ( ،)2018ومنظمة الرعاية الصحية دون أضرار ( HCWH,
.)2018

 ٢-6-4كفاءة وفعالية التدابري الرقابية احملتملة
 -158قدمت الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة ومنظمة العمل اجلماعي بشأن املواد السامة
يف أالسكا ( )2018أمثلة متعددة (من بلدان مثل غابون ،كازاخستان ،وكينيا ،وجنوب أفريقيا ،ومنطقة أمريكا
الالتينية ،واجملتمعات احمللية النائية يف املنطقة القطبية الشمالية) اعتُمد فيها التصوير الرقمي يف البلدان النامية لصاحل
الطباعة يف شكل نسخ ورقية .وكمثال آخر ،فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) ومنظمة الصحة العاملية
أشارات إىل أنه حدث حتول ملحوظ حنو التكنولوجيا الرقمية يف البلدان النامية والبلدان اليت ر مبرحلة انتقالية.
وأشارت الوكالة واملنظمة على وجه اخلصوص إىل أن االعتماد السريع للتكنولوجيا الرقمية يف جمال الرعاية الصحية
انتج عن ’’أوجه الكفاءة الكامنة يف التسجيل والتخزين والعرض الرقمي وهياكل التكلفة التنافسية اليت تتميز هبا
هذه النظم عند مقارنتها ابلبدائل اليت تشمل استخدام األفالم‘‘ (.)43()IAEA & WHO, 2015

( )43يشار إىل أن استخدام محض البنتاديكافلوروكتانويك يف األفالم مشمول إبعفاء مشار إليه يف تقييم إدارة املخاطر .وتغطي
هذه الوثيقة االستخدام يف الطباعة على الورق واأللواح .غري أن هذا املثال أدرج للداللة على االنتقال إىل تكنولوجيا رقمية.
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 -159ومل تقدم ،استجابةً لطلب تقدمي معلومات ،أي معلومات إضافية عن استخدام احلمض أو املركبات
املرتبطة به يف البلدان النامية يف قطاعات صناعية أخرى (خبالف قطاع الرعاية الصحية).

تدابري الرقابة
 -160وقدم ممثلو صناعة التصوير األوروبية معلومات تفيد ن محض البنتاديكافلوروكتانويك أو املركبات املرتبطة
به مل تعد تستخدم يف الطالءات الفوتوغرافية على الورق ويف ألواح الطباعة .هذا هو الوضع يف أورواب (تعليقات
الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة على مشروع تقييم إدارة املخاطر األول) .ومل يتم التوصل إىل
معلومات عن املناطق اجلغرافية األخرى.
 -161وبسبب االفتقار إىل البياانت فإنه ال ميكن تقدير تكاليف االستبدال استجابة لفرض قيود على تطبيقات
التصوير الفوتوغرايف ،كما أنه مل تقدم أي معلومات إضافية حديثة رداً على طلب تقدمي معلومات .وقد يعزى ذلك
إىل االنتقال الواسع النطاق إىل التكنولوجيا الرقمية الذي حدث ابلفعل ،إال أن سيكون من املفيد تقدمي املزيد من
املعلومات عن تكلفة االستبدال.
 -162إن بياانت الرصد املرتبطة مباشرة بقطاع التصوير الفوتوغرايف خارج أورواب حمدودة جداً ،ومل تقدم بياانت
إضافية رداً على الدعوة األخرية لتقدمي معلومات.

 3-6-4معلومات عن البدائل

 -163وفقاً لرابطة التصوير والطباعة يف أورواب فإنه منذ عام  2000أعاد قطاع الصناعة األورويب 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 أن البدائل ال تتوفر حالياً للتطبيقات القليلة
املتبقية إال أن من املتوقع حدوث املزيد من االخنفاض يف استخدام املركبات املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك
مع استمرار االنتقال حنو التصوير الرقمي .وترى الرابطة أن من غري الضروري فرض تدابري رقابة إضافية
لالستخدامات اجلارية ( .)I&P Europe, 2016وتشري دراسة أجراها فان دير بوت وآخرون ( )2010إىل أنه
ال تتوفر يف الوقت احلايل بدائل ،كما أن االستثمارات الكبرية املطلوبة يف البحث والتطوير لالنتقال إىل بديل ما
تعين أن من املمكن أن يتوقف على األرجح تصنيع واستخدام احلمض أو املركبات املرتبطة به يف قطاع التصوير
الفوتوغرايف ( .)ECHA, 2014aوقد أبلغ عن أن أكرب احلواجز اليت تعرتض عملية التطوير تظل هي احلواجز التقنية
وتكاليف البحث والتطوير .وقد أشري إىل أن تكاليف استبدال احلمض ترتاوح عادةً من  500إىل 1 000 000
يورو لكل مادة فوتوغرافية .وقد أصبحت التكاليف االقتصادية املرتبطة ابستبدال محض البنتاديكافلوروكتانويك يف
استخدامات التصوير الفوتوغرايف احلرجة القليلة املتبقية تكاليف معيقة لعملية االستبدال يف معظم احلاالت ،كما
أن االستخدامات احلرجة الصغرية احلجم املتبقية هي يف شكل منتجات خمصصة للسوق ويتوقع األعضاء يف رابطة
التصوير والطباعة يف أورواب أن تتقلص بشكل أكرب ( .)I&P Europe, 2015هلذه األسباب حتولت الصناعة إىل
استخدام التكنولوجيا الرقمية .ووفقاً للمعلومات اليت قدمها خالل االجتماع الرابع عشر للجنة استعراض امللواثت
العضوية الثابتة ممثلو صناعة التصوير األوروبية فإن محض البنتاديكافلوروكتانويك أو املركبات املرتبطة به مل تعد
تستخدم يف الطالءات الفوتوغرافية على الورق ويف ألواح الطباعة.

 -164وقدمت هولندا ( )2018aمعلومات تفيد ن هناك شركة تصوير أوروبية أنشأت برانجماً الستبدال محض
البنتاديكافلوروكتانويك .وفيم خيص االستبدال فإن اخليار األول هو النظر يف استخدام املواد غري الفلورية ،حسب
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االقتضاء .واستبدلت منتجات احلمض املعنية حيثما أمكن بتوليفة من املنتجات غري الفلورية و/أو املركبات الفلورية
القابلة للتحلل واليت ال يتكون احلمض نتيجةً لتحللها.

 4-6-4معلومات عن اآلاثر املرتتبة على اجملتمع

 -165وفقاً لرابطة التصوير والطباعة يف أورواب فإنه منذ عام  2000أعاد قطاع الصناعة األورويب صياغة عدد
كبري من املنتجات أو أوقفها .ونتيجةً لذلك مل يعد احلمض أو املركبات املرتبطة به تستخدم يف الطالءات
الفوتوغرافية على الورق ويف ألواح الطباعة اليت يصنعها األعضاء يف الرابطة ويف القطاع .وال تتوفر معلومات من
املناطق اجلغرافية األخرى.

 5-6-4جتميع للمعلومات
 -166وفقاً لرابطة التصوير والطباعة يف أورواب فإنه منذ عام  2000أعاد قطاع الصناعة األورويب صياغة عدد
كبري من املنتجات أو أوقفها ،ونتيجةً لذلك مل يعد احلمض أو املركبات املرتبطة به تستخدم يف الطالءات
الفوتوغرافية على الورق ويف ألواح الطباعة اليت يصنعها األعضاء يف الرابطة ويف القطاع .وجيري التخلص التدرجيي
من الطباعة التناظرية والرقمي واستبداهلا على حنو سريع ابلطباعة الرقمية ،مبا يف ذلك يف البلدان النامية والبلدان
اليت ر مبرحلة انتقالية .وأشارت الوكالة واملنظمة إىل أن االعتماد السريع للتكنولوجيا الرقمية انتج عن ’’أوجه
الكفاءة الكامنة يف التسجيل والتخزين والعرض الرقمي وهياكل التكلفة التنافسية اليت تتميز هبا هذه النظم عند
مقارنتها ابلبدائل اليت تشمل استخدام األفالم‘‘ .وال تتوفر حالياً بدائل كيميائية ويعزى ذلك إىل حد كبري إىل
التكلفة االقتصادية واالستثمارات يف الوقت الالزمة للتطوير يف قطاع استخدام جتاري صغري ،ومن املرجح أن يؤدي
ذلك إىل التخلص التدرجيي من املنتجات قبل التوصل إىل بديل.

 6-6-4اخلالصة
 -167استناداً إىل االنتقال احلايل والسريع حنو التصوير الرقمي ،واالستخدام الواسع النطاق للتقنيات الرقمية يف
البلدان النامية والبلدان اليت ر مبرحلة انتقالية ،واخلفض اإلضايف يف استخدام احلمض يف هذا القطاع ،فإن اللجنة
ال توصي مبنح إعفاءات للطالءات الفوتوغرافية املستخدمة على الورق وألواح الطباعة.

7-4

(و) صناعة السيارات

 ١-7-4مقدمة
 -168سلط تقييم إدارة املخاطر الضوء على احلاجة إىل املزيد من املعلومات عن االستخدامات يف صيانة
السيارات وقطع الغيار .ووفقاً للتقييم فإنه ميكن النظر يف منح إعفاء لقطع غيار خدمة السيارات وقطع الغيار
البديلة مبوجب اتفاقية استكهومل .بيد أنه يتعني حتديد نوع صيانة السيارات وقطع الغيار ذات الصلة فضالً عن
تقدمي مربرات سليمة ملنح أي إعفاء .ومل نح إعفاءات ذات صلة يف االحتاد األورويب والنرويج (انظر تقييم إدارة
املخاطر) ،كما أنه ال يوجد إعفاء يف تقييد االحتاد األورويب املنصوص عليه يف الئحة تسجيل املواد الكيميائية
وتقييمها والرتخيص هلا وفرض قيود عليها.
 -169ودعت اللجنة األطراف واملراقبني إىل تقدمي املزيد من املعلومات عن قطع غيار السيارات ومعلومات
ٍ
معلومات رابطة مصنعي السيارات الكندية ( ،)CVMA, 2018والرابطة األوروبية
أخرى ذات صلة .وقد قدمت
ملصنعي السيارات ( ،)ACEA, 2018ومجعية مصنعي السيارات اهلنود ( ،)SIAM, 2018وكندا ( ،)2018والشبكة
الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة ومنظمة العمل اجلماعي بشأن املواد السامة يف أالسكا (.)2018
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 ٢-7-4كفاءة وفعالية التدابري الرقابية احملتملة
 -170أثناء وضع تقييم إدارة املخاطر طلب احتاد مصنعي املركبات الكندي ( )CVMAإعفاءات حمددة لصيانة
السيارات وقطع الغيار .وأيدت طلب اإلعفاء أيضاً صناعة السيارات األوروبية واهلندية .ووفقاً الحتاد مصنعي
املركبات الكندي فإن الصناعة ظلت تتخلص دورايً بشكل استباقي من استخدام محض البنتاديكافلوروكتانويك
لبعض الوقت ،بيد أن الصيانة وقطع الغيار رمبا ال يزال يستخدم احلمض فيهما .وأشار االحتاد إىل أن هذه القطع
تشكل نسبةً ضئيلةً من استخدام احلمض ،وهي نسبة ستنخفض بشكل طبيعي مبرور الوقت بسبب تبدل أسطول
املركبات .وأشار مصنعو السيارات إىل احلاجة إىل ضمان توفر املعدات األصلية وقطع الغيار من أجل تلبية الطلب
من جانب العمالء (انظر تقييم إدارة املخاطر).
 -171وقد طلب احتاد مصنعي املركبات الكندي يف إفاداته األخري إعفاءً لصيانة املركبات وقطع الغيار وكذلك
اإلنتاج احلايل من املركبات نظراً للتعقيد الذي يتسم به القطاع واإلجراءات اليت اختذهتا الصناعة ابلفعل يف .ويتعلق
طلب اإلعفاء يف املركبات اجلديدة ابالستخدام احملتمل للمركبات املرتبطة ابحلمض غري املدرجة يف القائمة العاملية
ملواد السيارات اليت يتعني اإلعالن عنها ( )GADSLأو املدرجة يف القائمة لكنها تستخدم برتكيز أقل من الرتكيز
املعلن البالغ  0.1يف املائة .وأشري أيضاً أنه قد منح إعفاء للصيانة وقطع الغيار عندما كانت جترى مداوالت يف
االتفاقية بشأن إدراج اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم ،ويتعني تطبيق نفس اإلعفاء على محض
البنتاديكافلوروكتانويك .وأبلغ عن أن القضااي والتحدايت ستكون مماثلة ( .)CVMA, 2018وأوضحت الشبكة
الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة ومنظمة العمل اجلماعي بشأن املواد السامة يف أالسكا ( )2018أن
اإلعفاء املوصي به من جانب جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة يقتصر على القطع املستخدمة يف املركبات
القدمية.
 -172وأوضح احتاد مصنعي املركبات الكندي أيضاً أن من الصعب تقدمي معلومات مفيدة لدعم اإلعفاء
املطلوب ملركبات احلمض املستخدمة يف صناعة السيارات .ووفقاً لالحتاد فإن هذا األمر يتسم ابلصعوبة بصفة
خاصة نظراً ألن محض البنتاديكافلوروكتانويك ،على عكس املواد األخرى اليت خضعت للدراسة يف إطار اتفاقية
استكهومل ،ميكن حتديده من خالل رقم واحد يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية .وتركزت اجلهود املبذولة
حىت اآلن على عدد معني من املركبات املرتبطة ابحلمض نظراً ألنه ال تتوفر معلومات عن عدد كبري من املركبات
املرتبطة به .ويشكك االحتاد يف قدرته ،بوصفه جهةً مصنعةً ملنتج اتم الصنع (مركبة) ،على مجع معلومات من
سلسلة إمداد عاملية كبرية ومعقدة ومتعددة املستوايت دون استخدام حمددات واضحة ودقيقة للمواد .وأعربت
الرابطة األوروبية ملصنعي السيارات ( )2018ومجعية مصنعي السيارات اهلنود ( )2018أيضاً عن نفس اآلراء
وأشارات إىل أن ذلك سيتطلب قدراًكبرياً من الوقت ( .)SIAM, 2018عالوًة على ذلك ،يشري احتاد مصنعي املركبات
الكندي إىل أن اجلهات املصنعة للسيارات تستخدم وتشرتي عدداً كبرياً من املواد الكيميائية واملنتجات اليت تتوفر
على الصعيد احمللي أو تستورد من مجيع أحناء العامل من أجل جتميع املركبات .إن املعلومات عن محض
البنتاديكافلوروكتانويك وغريه من املواد تستمد من املعلومات اليت يفصح عنها يف قاعدة اإلمداد عن طريق النظام
الدويل لبياانت املواد ( )IMDSأو تنشر يف صحائف بياانت السالمة ،كما أن مستوى املعلومات املفصح عنها
يعتمد على عتبات حدود اإلفصاح وتوفر األرقام يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية .وبدون احلصول على
هذه املعلومات أو توفريها فإن قطاع الصناعة لن يكون بوسعه التأكد من وجود املادة (.)CVMA, 2018
 -173ووفقاً الحتاد مصنعي املركبات الكندي فإن صناعة السيارات تدرك الشواغل إزاء مركبات معينة مرتبطة
حبمض البنتاديكافلوروكتانويك ،وقد بَذلت جهوداً استباقية لتتبع تلك املواد يف املنتجات وخفض مستوايهتا .وقد
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أضيفت مخس مركبات إىل القائمة العاملية ملواد السيارات ( )www.gadsl.orgيف عام  ،2008وثالث مواد يف عام
 2016وأربعة مواد إضافية يف عام ( 2018انظر أدانه) .وغالباً ما تستخدم هذه املواد مبستوايت منخفضة جداً،
وقد ال تكون مجيع االستخدامات قد ُحددت (.)CVMA, 2018

اجلدول  ١-4قائمة ابملواد املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك املدرجة يف القائمة العاملية ملواد السيارات اليت
قدمها احتاد مصنعي املركبات الكندي ()٢٠١٨
االسم
ملح األمونيوم من محض البنتاديكافلوروكتانويك
ملح البواتسيوم من محض البنتاديكافلوروكتانويك
ملح الفضة من محض البنتاديكافلوروكتانويك
ملح الصوديوم من محض البنتاديكافلوروكتانويك
محض البنتاديكافلوروكتانويك (محض البريفلوروكتانويك)
بريفلوروكتانوات اإليثيل
بريفلوروكتانوات امليثيل
فلوريد البنتاديكافلوروكتيل
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11heptadecafluoro-2-hydroxyundecyl)-ω[(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11]heptadecafluoro-2-hydroxyundecyl)oxy2-Propenoic acid, C16-18-alkyl esters, polymers
with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10heptadecafluorodecyl acrylate
Cyclotetrasiloxane, 2(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11heptadecafluoroundecyl)-2,4,6,8-tetramethyl-, Si[3-(oxiranylmethoxy)propyl] derivs
Trisiloxane, 3,3'-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8dodecafluoro-1,10-decanediyl)bis[3[(dimethylsilyl)oxy]-1,1,5,5-tetramethyl-, reaction
products with
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11heptadecafluoro-1-undecene

الرقم يف سجل دائرة
املستخلصات
الكيميائية
1-26-3825
8-00-2395
3-93-335
5-95-335
1-67-335
5-24-3108
2-27-376
0-66-335
3-79-122402

اتريخ اإلضافة يف
القائمة العاملية ملواد
السيارات
 1شباط/فرباير 2008
 1شباط/فرباير 2008
 1شباط/فرباير 2008
 1شباط/فرباير 2008
 1شباط/فرباير 2008
 1شباط/فرباير 2016
 1شباط/فرباير 2016
 1شباط/فرباير 2016
شباط/فرباير 2018

4-09-160336

شباط/فرباير 2018

9-57-206886

شباط/فرباير 2018

7-89-185701

شباط/فرباير 2018

 -174وقد أدرج فقط ما جمموعه  12من أمالح وسالئف محض البنتاديكافلوروكتانويك يف القائمة العاملية ملواد
السيارات ،وابلتايل فقد تكون العديد من أمالح وسالئف احلمض األخرى اليت ميكن أن تكون موجودة يف املركبات
املنتجة دون علم اجلهات املصنعة .ويظهر تقييم أويل للقائمة غري احلصرية ابملركبات املرتبطة ابحلمض (أي
 )UNEP/POPS/POPRC.13/INF/6/Add.1أن املوردين حددوا  24من فرادى األرقام يف سجل دائرة املستخلصات
الكيميائية على أهنا قد تكون مستخدمة يف القطاع .وميثل هذا العدد ضعف عدد األرقام يف سجل دائرة
املستخلصات الكيميائية املدرجة يف القائمة العاملية ملواد السيارات مما يعين أن عدد املركبات املرتبطة ابحلمض اليت
تدخل يف قطع الغيار ال يزال غري معروف .ويؤيد هذا أيضاً فكرة أنه قد تكون هناك مركبات أخرى للحمض
مستخدمة يف الصيانة ويف قطع الغيار ال تعلم هبا الصناعة نظراً ألن االستخدامات مل يعلن عنها وفقاً الحتاد
مصنعي السيارات الكندي .عالوًة على ذلك فإن من املهم التنويه إىل أن الـ ـ  12ماد ًة اليت ثل احلمض واملركبات
املرتبطة به تدرج فقط يف القائمة العاملية ملواد السيارات يف حال استخدمت برتكيز يزيد عن  0.1يف املائة .ونتيجة
لذلك فإن مجيع االستخدامات قد ال تكون معروفة ويتعني إعطاء مهلة كافية لصناعة السيارات الكندية جلمع
معلومات مفيدة .وتستغرق هذه العملية عادة ما ال يقل عن دورة تصميم كاملة تصل مدهتا خلمس سنوات تقريباً
(.)CVMA, 2018
51

UNEP/POPS/POPRC.14/6/Add.2

 -175أما فيما يتعلق ابلصيانة وقطع الغيار فقد أشار احتاد مصنعي السيارات الكندي إىل أن الصيانة وقطع
الغيار ال تزال حتتوي على األرجح على احلمض وأمالحه واملركبات املرتبطة به .ووفقاً لالحتاد فإن هذه القطع
تشكل نسبةً ضئيلةً من استخدام احلمض ،وستنخفض الكمية بشكل طبيعي مبرور الوقت مع تبدل أسطول
املركبات .وعادةً ما يتأكد مصنعو املركبات من توفر القطع األصلية الالزمة للصيانة وقطع الغيار ملدة  15عاماً
على األقل لتلبية الطلب االستهالكي ومتطلبات التصديق واجلودة احملتملة .وعادة ما تنتج قطع الغيار وختزن يف
وقت إنتاج املركبات أو تنتج بناءً على املواصفات األصلية ،مبا يف ذلك عمليات التجميع ،يف دورات إنتاج قصرية
بعد انتهاء إنتاج املركبات اجلديدة .ووفقاً الحتاد مصنعي السيارات الكندي فإن تكلفة استبدال فئة من املواد يف
عدد قليل من قطع الغيار هي تكلفة ابهظة للغاية .بيد أنه مل يكشف عن املزيد من املعلومات بشأن التكاليف.
ووفقاً لالحتاد أيضاً فإنه جتدر اإلشارة إىل أن قطع الغيار جيب أن تفي بنفس مواصفات األداء اليت تتميز هبا القطع
األصلية .واستناداً إىل االلتزامات املتعلقة بتوفر قطع الغيار ،كما هو مبني أعاله ،فإن مصنعي املركبات يعملون
على معاجلة مسألة املركبات املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك املدرجة من قطع الغيار حبلول عام  2036يف
حال كان اتريخ نفاذ احلظر هو عام 2021؛ أما فيما خيص مواد احلمض غري املعروفة فإن املعاجلة ستأخذ وقتاً
أطول بكثري (.)CVMA, 2018
 -176ويوضح االحتاد أيضاً أن كل جهة مصنعة للمركبات تلك بشكل عام أكثر من  250 000قطعة غيار
نشطة ،ولذلك تصنع زهاء  20 000قطعة جديدة سنوايً .ويعتمد عدد القطع احملتفظ هبا يف املخزوانت وموقع
ختزين القطع (كندا أو الوالايت املتحدة) على االستهالك املتوقع والقدرة على التصنيع يف املستقبل .وطاملا كان
الزابئن يف حاجة لقطع الغيار بكميات تتجاوز ما هو خمزن من البداية فإن هناك ’’سوق لإلنتاج حسب
الطلب‘‘ حيث يواصل املوردون يف إنتاج قطع غيار ابستخدام أدوات ومواد وعمليات إنتاج أصليةCVMA, ( .
.)2018
 -177ويتعني أن تعمل قطع الغيار املعاد تطويرها بصورة مطابقة لعمل القطع األصلية لضمان عدم التأثري سلباً
على أداء السيارة وسالمتها .وميكن أيضاً أن يؤدي ذلك إىل أن يشرتي املستهلكون قطع الغيار من مناطق يتوفر
فيها النوع األصلي من قطع الغيار أو نوع أقل جودةً من حيث األداء (.)CVMA, 2018
 -178وفيما يتعلق بكمية احلمض يف قطع الغيار (القطع املصنعة يف املركبات التامة الصنع) ،فإن احتاد مصنعي
املركبات الكندي ال ميكنه توفري هذه املعلومات نظراً حملدودية املعلومات واألرقام يف سجل دائرة املستخلصات
الكيميائية .واستناداً إىل الوظيفة النموذجية للمركبات املرتبطة ابحلمض وهي صد األوساخ واملياه/الرطوبة ،فإن هذه
املركبات توجد عادة يف أجزاء مثل نظام ضبط السالمة يف املركبة ونظم الوسادات اهلوائية ،وكذلك احلشيات
املتخصصة ،ومانعات التسرب وللتحصني ضد العوامل اجلوية ،والبطاانت يف احملركات ،والوقود ونظام نقل احلركة،
وأذرع غسل الزجاج األمامي ،واخلراطيم ،واألسالك ،واحلشيات احللقية املستديرة ،والكابالت ،وأجزاء أخرى مل
حتدد بعد (قابلة للتغيري) .وغالباً ما تكون الرتكيزات أقل من  1يف املائة يف املادة والعديد من هذه الرتكيزات يقل
عن  0.2يف املائة .وكانت الرتكيزات اليت أبلغت عنها اثنتان من الشركات األعضاء يف احتاد مصنعي املركبات
الكندي أقل مخس مرات من عتبة  0.1يف املائة احملددة يف القائمة العاملية ملواد السيارات ومن نسبة  0.01يف
املائة على التوايل (مل يكشف عن املعلومات بشأن قطع الغيار اليت خضعت للفحص واملركبات احملددة املرتبطة
ابحلمض) .إن كتلة احلمض يف املكوانت املختلفة الناجتة عن هذه الرتكيزات املنخفضة ضئيلة جداً كذلك
( .)CVMA, 2018ومل يقدم احتاد مصنعي املركبات الكندي معلومات حمددة (مثل كميات املواد الـ ـ  12املرتبطة
ابحلمض ،من القائمة العاملية ملواد السيارات ،املوجودة يف قطع الغيار) .وأبلغت مجعية مصنعي السيارات اهلنود
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عن استخدام احلمض يف معدات ضبط السالمة يف املركبات ،ونظم الوسادات اهلوائية ،والوقود ونظم نقل احلركة،
وخراطيم الوقود ،وعوازل األسالك ،واحملامل (.)SIAM, 2018
 -179وال تتوفر معلومات تتعلق نشطة إعادة تدوير املواد اليت حتتوي على احلمض (.)CVMA, 2018
 -180وعلى النقيض مما ورد يف طلب اإلعفاء فإن املعلومات اليت قدمها احتاد مصنعي املركبات الكندي،
والشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة ومنظمة العمل اجلماعي بشأن املواد السامة يف أالسكا
( )2018تنص على أن االحتادات الرئيسية لصناعة السيارات أخطرت الشركات األعضاء واملوردين ن محض
البنتاديكافلوروكتانويك سيدرج يف اتفاقية استكهومل وسيخضع للتنظيم يف االحتاد األورويب و’’أنه يتعني استبدال
هذه املواد ‘‘( .)44بيد أن احتاد مصنعي املركبات الكندي ( )2018أشار إىل أهنم ال يعلمون عن أي احتادات
رئيسية لصناعة السيارات أخطرت أعضاءها على الصعيد العاملي ،وأن ذلك قد يكون حدث على أساس إقليمي
وليس يف سياق عاملي أوسع نطاقاً .وأشارت صناعة السيارات أيضاً إىل أن ’’معظم املوردين الذين ينتجون مواداً
ذات صلة ،مثل األسقف القابلة للتحويل غري النفاذة للماء أو مانعات التسرب املطلية ابإليثيلني الرابعي الفلور
املتبلمر ،مل تعد تستخدم احلمض أو املواد الكيميائية البريفلورية الطويلة السلسلة األخرى‘‘ .ويف املاضي كان
احلمض يستخدم يف صنع البوليمرات الفلورية اليت تستخدم يف نظم الوقود ابلسيارات ،بيد أن هناك عدة شركات
تلك مستحلبات بديلة ولذلك جرى القضاء على استخدام احلمض يف هذه الفئة من منتجات السيارات(.)45
وأشارت الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة ومنظمة العمل اجلماعي بشأن املواد السامة يف
أالسكا ( )2018إىل أنه أثناء عملية وضع تقييم إدارة املخاطر املتعلق ابحلمض واليت استغرقت عاماً كامالً مل تشر
الصناعة إىل أي رغبة يف طلب إعفاء ،على الرغم من علمها التام ابلعملية اليت تضطلع هبا اللجنة ،نظراً ألن
الصناعة شاركت يف وضع وثيقة اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم ( .)IPEN and ACAT, 2018وذكر احتاد
مصنعي املركبات الكندي أيضاً ( )2018أنه يف حني بذلت جهود للمشاركة يف عملية اللجنة كانت هناك قيود
على تقدمي املزيد من املعلومات يف هذه القضية ألن احلمض واملركبات املرتبطة به تشمل الكثري من املواد وابلتايل
ثل حتدايً كبرياً على طريق مجع البياانت مقارنة مبادة اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم اليت كانت قائمة على
مادة واحدة .وتنصح الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة ومنظمة العمل اجلماعي بشأن املواد
السامة يف أالسكا بعدم التوصية مبنح إعفاء فيما خيص استخدام محض البنتاديكافلوروكتانويك يف صناعة السيارات
(.)IPEN and ACAT, 2018

 3-7-4معلومات عن البدائل
 -181تؤكد املعلومات املستقاة من تقييم إدارة املخاطر والتقارير اجلديدة أن التخلص التدرجيي من محض
البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به جار على قدم وساق يف صناعة السيارات .وتتوفر بدائل
جمدية تقنياً و/أو اقتصادايً للحمض على األقل جزئياً يف صناعة السيارات .وقد حددت صناعة السيارات جماالت
التطبيق النموذجية بيد أنه ال يتوفر حىت اآلن عرض عام كامل.
 -182وتشري املعلومات اليت ِ
مجعت إىل أن العقبة الرئيسية اليت تقف يف وجه ختلص تدرجيي كامل من استخدام
احلمض يف صيانة السيارات وقطع غيار مع دخول احلظر حيز النفاذ ال تتمثل على ما يبدو يف عدم وجود بدائل
بل يف عقبات أخرى مثل التكاليف ،ألن هناك تكاليف إضافية تنشأ عن اعتماد قطع غيار بديلة خالية من

(.http://www.acea.be/uploads/publications/20160704_INFORMATION_LETTER_TO_SUPPLIERS_ON_PFOA.pdf )44
(.http://atozplastics.com/upload/literature/Fluoropolymers-application-automotive-fuel-engine-systems.asp )45
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احلمض .وتعترب صناعة السيارات أن هذه التكاليف ابهظة للغاية؛ بيد أن الصناعة مل تقدم أية معلومات إضافية
تتعلق ابلتكاليف ذات الصلة.

 4-7-4معلومات عن اآلاثر املرتتبة على اجملتمع
 -183ووفقاً لتقييم إدارة املخاطر فإن الشواغل العامة ألصحاب املصلحة يف قطاع الصناعة يف االحتاد األورويب
تتعلق بطرح قطع غيار ،من خمتلف األنواع جرى تصنيعها ابلفعل ،يف األسواق وابستخدام هذه القطع (مثالً يف
جمال الطريان واالتصاالت السلكية والالسلكية وأشباه املوصالت ،اخل) .واستناداً إىل تعليقات القطاع فإنه يف ظل
عدم منح هذا اإلعفاء فإن قطع الغيار تلك سوف يتعني تدمريها وهو ما من شأنه أن ميثل خسارةً اقتصاديةً
للجهات املصنعة يف االحتاد األورويب (انظر تقييم إدارة املخاطر) .غري أن هذه اخلسارة لن حتدث نظراً ألن قطع
الغيار اليت حتتوي على احلمض وأمالحه واملركبات املرتبطة به املصنعة قبل دخول إدراج هذه املواد يف إطار اتفاقية
استكهومل حيز النفاذ لن يشملها هذا اإلدراج (انظر املرفق ألف ،اجلزء األول ،املالحظة ’ ‘2واملرفق ابء ،اجلزء
األول ،املالحظة ’ ،‘2على التوايل).

 -184وبني احتاد مصنعي املركبات الكندي ومجعية مصنعي السيارات اهلنود أن اجلهات املصنعة للمركبات تعمل
عاد ًة على توفري املعدات األصلية الالزمة للصيانة وقطع الغيار ملدة ال تقل عن  15سنة .ووفقاً الحتاد مصنعي
املركبات الكندي فإنه عاد ًة ما تنتج قطع الغيار وختزن يف وقت إنتاج املركبات أو تنتج بناءً على املواصفات األصلية،
مبا يف ذلك عمليات التجميع ،يف دورات إنتاج قصرية بعد انتهاء إنتاج املركبات اجلديدة .وجتدر اإلشارة إىل أن
قطع الغيار جيب أن تفي بنفس مواصفات األداء اليت تتميز هبا القطع األصلية.
 -185ويتعني أن تعمل قطع الغيار املعاد تطويرها بصورة مطابقة لعمل القطع األصلية لضمان عدم التأثري سلباً
على أداء السيارة وسالمتها .ووفقاً لقطاع الصناعة فإن تكلفة استبدال فئة من املواد يف عدد قليل من قطع الغيار
هي تكلفة ابهظة للغاية .وميكن أيضاً أن يؤدي ذلك إىل أن يشرتي املستهلكون قطع الغيار من مناطق يتوفر فيها
النوع األصلي من قطع الغيار أو نوع أقل جودةً من حيث األداء ( .)CVMA, 2018ووفقاً للشبكة الدولية للتخلص
من امللواثت العضوية الثابتة ومنظمة العمل اجلماعي بشأن املواد السامة يف أالسكا فإنه ميكن تطبيق نتائج
االختبارات على املركبات اجلديدة والقدمية على حد سواء.
 -186إن حظر استخدام احلمض يف تطبيقات السيارات سيكون له أثر إجيايب على صحة اإلنسان والبيئة من
خالل احلد من املزيد من التعرض حلمض البنتاديكافلوروكتانويك وإطالقاته ،وأثر إجيايب على الشركات التجارية
اليت تصنع البدائل ،وال سيما البدائل غري املفلورة (.)IPEN and ACAT, 2018

 5-7-4جتميع للمعلومات
 -187تؤكد املعلومات املستقاة من تقييم إدارة املخاطر والتقارير اجلديدة أن التخلص التدرجيي من محض
البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به يرز تقدماً جيداً وجيري على قدم وساق يف صناعات
السيارات.
 -188وقد طلب احتاد مصنعي املركبات الكندي يف تقاريره األخرية إعفاءً لصيانة املركبات والسيارات وقطع
الغيار وكذلك لإلنتاج احلايل من املركبات .ووفقاً للمرفق ألف ،اجلزء األول ،املالحظة ’ ‘2واملرفق ابء ،اجلزء األول،
املالحظة ’ ‘2على التوايل من اتفاقية استكهومل فإنه ليست هناك حاجة إلعفاء للصيانة وقطع الغيار واملركبات
املصنعة قبل اتريخ بدء نفاذ إدراج احلمض وأمالحه واملركبات املرتبطة به .ولذلك فإن اإلعفاء سيتعلق فقط ابلصيانة
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وقطع الغيار واملركبات املصنعة بعد بدء نفاذ االلتزام .ومع ذلك ،ينوه احتاد مصنعي املركبات الكندي أيضاً على
أنه حىت يف حال وجود األحكام املذكورة فإنه ال يزال يتعني حتديد توقيت بديل للتخلص التدرجيي من صيانة
السيارات وقطع الغيار ،وذلك لعدد من األسباب .ومن بني أمور أخرى فإن الصناعة ال ميكنها افرتاض عدم وجود
مادة ما بسبب وجود عتبات للكشف عن املعلومات وقيود أخرى وفقاً الحتاد مصنعي املركبات الكندي .وجيري
توفري الصيانة وقطع الغيار للمركبات احلالية واملركبات اليت أنتجت ابلفعل ملدة ال تقل عن  15سنة .عالوةً على
ذلك ،يشري االحتاد إىل أنه بسبب اتساع نطاق أو مستوى التفاصيل املتعلقة جبميع املركبات املرتبطة ابحلمض يف
قطاع السيارات فإن املقارنة مع متطلبات البياانت املستخدمة يف السابق لإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم غري
عادلة (.)CVMA, 2018
 -189ووفقاً لالحتاد فإن العقبة الرئيسية يف وجه التخلص التدرجيي الكامل من استخدام احلمض يف صيانة
السيارات وقطع الغيار قبل دخول تعديل حمتمل للمرفق ألف حيز النفاذ هي التكاليف الباهظة على ما يبدو .بيد
أنه مل تقدم معلومات عن اآلاثر احملتملة للتكاليف .إضافةً إىل ذلك ،فإن لدى صناعة السيارات الكندية شواغل
بشأن التحدايت العملية املتعلقة بتعدد األرقام يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية للمواد املعنية .وأعربت
الرابطة األوروبية ملصنعي السيارات ومجعية مصنعي السيارات اهلنود أيضاً عن نفس الشواغل.
 -190ووفقاً الحتاد مصنعي املركبات الكندي فإن مستوى استخدام احلمض يف القطاع غري معروف لكن من
املتوقع أن يكون منخفضاً نظراً للرتكيزات املبلغ عنها .ومع ذلك ،أعلن االحتاد عن إدراج  12ملحاً وسليفةً من
أمالح وسالئف احلمض يف القائمة العاملية ملواد السيارات .وابلنظر إىل ما سبق فإن لدى الصناعة بعض املعلومات
عن  12مادة ،كما أن االحتاد وجد أن هناك مادة واحدة على األقل من املواد املدرجة يف تلك القائمة تستخدم
يف القطاع .ومثة مركب آخر مرتبط ابحلمض غري مدرج يف القائمة حدده مصنع معدات أصلية أو مورد واحد على
األقل على أنه يستخدم يف هذه الصناعة .ومل يقدم االحتاد حىت اآلن معلومات حمددة (مثل كميات املواد الثمانية
املرتبطة ابحلمض من القائمة العاملية ملواد السيارات).
 -191أما فيما خيص هذه املركبات املرتبطة ابحلمض واملواد األخرى اليت ُحددت يف القائمة غري احلصرية للمواد
( )UNEP/POPS/POPRC.13/INF/6/Add.1فإنه يتعني توفري استخدامات حمددة يف الصيانة وقطع الغيار املعتادة
فضالً عن الكميات هبدف السماح بتقييم إعفاء حمتمل .وحىت اآلن مل تقدم سوى قائمة عامة مبجاالت التطبيق.
وهذا هو احلال خصوصاً إذا كان اختذ هذا اإلعفاء هنجاً مماثالً ملا هو احلال خبصوص اإليثر الثنائي الفينيل العشاري
الربوم ،على النحو املطلوب يف إفادة قدمها مؤخراً احتاد مصنعي املركبات الكندي .واستناداً إىل معلومات حمددة
عن قطع الغيار ذات الصلة ميكن وضع قائمة بقطع الغيار والفئات ذات الصلة على غرار النهج املطبق يف حالة
اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم .وميكن أن تكون نقطة االنطالق هلذا األمر هي القطع/الفئات احملددة أعاله
ابلفعل ،مثل قيود سالمة املركبات ونظم الوسادات اهلوائية ،واحلشيات أو موانع التسرب يف الطالءات أو الشحوم،
واحلشيات ،ومانعات التسرب ،وبطاانت احملرك ،والوقود ونظم نقل احلركة .وميكن استكمال هذه املعلومات ابملزيد
من املعلومات عن البدائل املتاحة املستخدمة جتارايً ابلفعل.
 -192وطلبت اللجنة حتديد نوع صيانة السيارات وقطع الغيار ذات الصلة فضالً عن تقدمي مربرات سليمة تبني
أسباب طلب إعفاء .ودعت اللجنة األطراف واملراقبني إىل تقدمي املزيد من املعلومات عن قطع غيار السيارات
ومعلومات أخرى متاحة ذات صلة .وقد قُدمت معلومات حمدودة عن اجلوانب االجتماعية واالقتصادية وعن
مدى توافر البدائل .ومل تقدم معلومات حامسة حىت اآلن بشأن حتديد صيانة السيارات وقطع الغيار ذات الصلة
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وبشأن كميات املواد ذات الصلة املستخدمة يف خمتلف التطبيقات .وتعترب املعلومات اإلضافية مثل الكميات
املستخدمة يف خمتلف القطع ضروريةً لتربير التوصية مبنح إعفاء.

 6-7-4اخلالصة

 -193ال تكفي املعلومات املقدمة لدعم منح إعفاء .ومل تقدم معلومات حامسة بشأن حتديد صيانة السيارات
وقطع الغيار ذات الصلة (قطع حمددة أو فئات من القطع) وبشأن كميات املواد ذات الصلة املستخدمة يف خمتلف
التطبيقات .إضافةً إىل ذلك مل تقدم معلومات حامسة عن الفرتة الزمنية الالزمة للتخلص التدرجيي ،وتقدير اآلاثر
االقتصادية ،والبدائل املستخدمة ،وقدرات التجهيز التحسيين .واستناداً إىل املعلومات غري الكافية وعدم توفر
مربرات مالئمة فإن اللجنة ال توصي مبنح إعفاء.

٨-4

(ز) رغوات مكافحة احلريق

 ١-٨-4مقدمة
 -194بني تقييم إدارة املخاطر أن الرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة ( )AFFFsقد حتتوي على محض
البنتاديكافلوروكتانويك أو املركبات املرتبطة به .وأاثر هذا األمر شواغل يف االجتماع الثالث عشر للجنة استعراض
امللواثت العضوية الثابتة نظراً ألن استخدام رغوات مكافحة احلرائق تنتج عنه إطالقات تشتيتية وإطالقات مباشرة
حمتملة يف البيئة.
 -195وقد استخدمت مركبات مفلورة يف الرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة ألهنا أثبتت فعاليتها يف إمخاد
خصص هذا النوع من الرغوات حلرائق الوقود السائل على وجه التحديدECHA, ( .
حرائق الوقود السائل .وقد ُ
()46
 .)2014aويف املاضي فضلت الصناعة استخدام املركبات الفلورية القائمة على املركبات الثمانية الكربون ومن
بينها محض السلفونيك البريفلوروكتاين (الذي أضيف الحقاً إىل اتفاقية ستوكهومل بوصفه ملواثً عضوايً اثبتاً) .وتنتج
هذه املواد إىل حد كبري ابستخدام الفلورة الكهروكيميائية حيث يستخدم فلوريد اهليدروجني كمادة وسيطة مع مواد
عضوية (الوكالة السويدية للمواد الكيميائية .)2015 ،ويف البداية استخدم محض البنتاديكافلوروكتانويك يف شكل
مكون من مكوانت الرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة يف شكل ملح األمونيوم ( .(Seow, 2013) )APFOبعد
ذلك طُورت هذه الرغوات يف شكل مزيج من املركبات السداسية والثمانية الكربون ،ومع مرور السنني نـُ ِقيت
الرغوات وأزيلت منها املكوانت الثمانية الكربون .وحتتوي معظم الرتكيبات احلديثة على مستوايت منخفضة جداً
من الشوائب الثمانية الكربون .غري أن املعلومات املتوفرة عن املزائج والرتكيبات هي معلومات حمدودة ،ويعود ذلك
يف جزء منه للحساسيات التجارية .وعلقت حكومة كوينزالند ( )2016aعلى دراسة من عام ُ 2014حدد فيها
 103مركباً فلورايً خمتلفاً يف  10منتجات متاحة جتارايً يف السوق األسرتالية من الرغوات اليت تشكل طبقة مائية
رقيقة .وأجرى ابرزن-هانسون وآخرون يف عام  2017حتليالً للرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة (تصنع عن
طريق الفلورة الكهروكيميائية والتلمرة معاً) واليت أنتجت يف مثانينات وتسعينات القرن املاضي وتظهر تعقيد مزائج
هذه الرغوات .وأظهرت الدراسة أن أكثر من  240مادة من املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية ميكن أن
يكون هلا ارتباط ابلرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة ،مبا يف ذلك اكتشاف أربعني فئة جديدة من هذه املواد
( 30منها له ارتباط ابلفلورة الكهروكيميائية و 10هلا ارتباط ابلتلمرة) واكتشاف  17مادة من هذه املواد أبلغ عنها
سابقاً .ويشري مؤلفو الدراسة إىل أن هذه املواد املكتشفة حديثاً ستطرح حتدايت يف وجه املعاجلة الفعالة بسبب
(.UNEP/POPS/POPRC.13/7/Add.2 )46
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اتساع نطاق الذوابنيات .ولن تكون النظم املصممة الحتجاز محض السلفونيك البريفلوروكتاين ومحض
البريفلوروكتانويك (مثل الكربون احلبييب النشط) فعالةً نظراً ألن املواد ذات السالسل األقصر ستمر عربها على
األرجح.
 -196وعقب الشواغل اليت أثريت بشأن الصحة البشرية والبيئة من استخدام محض السلفونيك البريفلوروكتاين
()48()47
انتقلت الصناعة بشكل كبري حنو استخدام تكنولوجيا املواد الفلورية السداسية الكربون،
رغم أنه جرى أيضاً
تطوير بدائل خالية من الفلور .وورد تعليق على هذا االنتقال يف تقييم إدارة املخاطر .وأشارت الوكالة السويدية
للمواد الكيميائية ( )2015إىل أن تكنولوجيا املواد السداسية الكربون ال تقوم على الفلورة الكهروكيميائية بل على
التلمرة ،وتبدأ بيوديد البريفلوروألكيل كمادة خام .وعندما تنطوي تفاعالت التلمرة على مركبات بريفلورية فإن من
املمكن أن ِ
تكون مركبات بريفلورية مثانية الكربون ،مبا يف ذلك محض البنتاديكافلوروكتانويك ،كملوث ضمن األنواع
السداسية الكربون .وأشارت الوكالة السويدية للمواد الكيميائية ( )2015إىل أن ما نسبته  20يف املائة من
املركبات الثمانية الكربون ميكن أن يصل إىل املراحل النهائية قبل إجراء عملية التنظيف اليت قد تبقى بعدها تركيزات
خملفة قدرها  0.01وزن/وزن يف املنتجات التجارية النهائية .غري أن الوكالة السويدية للمواد الكيميائية ()2015
أشارت أيضاً إىل أنه توجد دراسات تبني أن السلع اليت تسوق على أهنا منتجات تيلومرية فلورية سداسية الكربون
ال تزال حتتوي على تركيزات من املركبات الثمانية الكربون (مبا يف ذلك محض البنتاديكافلوروكتانويك) أعلى بكثري
من الرتكيزات النزرة املخلفة ،ويف بعض احلاالت تكون الرتكيزات حمتوية على كميات مساوية من املركبات السداسية
الكربون واملركبات الثمانية الكربون .وأشارت الوكالة األوروبية للمواد الكيميائية ( )2014aأيضاً إىل أن الكحوالت
التيلومرية الفلورية الثمانية الكربون ( )FTOHsاملستخدمة يف الرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة ميكن أن تتحلل
لتشكل محض البنتاديكافلوروكتانويك عند وجودها يف البيئة الطبيعية.
 -197وضمن التقييد الوارد يف الئحة تسجيل املواد الكيميائية وتقييمها والرتخيص هلا وفرض قيود عليها يف
االحتاد األورويب فيما خيص محض البنتاديكافلوروكتانويك ( )ECHA, 2015aيوجد إعفاء ملزائج الرغوات املطروحة
ابلفعل يف األسواق( .)49واعتُرب أن االستعاضة الكاملة والسريعة ابلرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة قائمة على
تكنولوجيا املركبات الثمانية الكربون ال يل مشكلة التلوث البيئي بسبب مقاومة التحلل والقدرة على احلركة اليت
تتميز هبما البدائل الفلورية القصرية السلسلة وصعوبة معاجلة تلوث املياه .ويف االحتاد األورويب يسمح التقييد
املنصوص عليه يف الئحة تسجيل املواد الكيميائية وتقييمها والرتخيص هلا وفرض قيود عليها بوجود احلمض
واملركبات املرتبطة به يف شكل نواتج عرضية برتكيز أقصى قدره  25جزء من املليون للحمض و 1000جزء من
املليون للمركبات املرتبطة ابحلمض يف رغوات مكافحة احلرائق املعروضة يف األسواق ابالحتاد األورويب .إضافةً إىل
ذلك فإن والية كوينزالند األسرتالية حتتفظ برتكيز أقصى قدره  50 000جزء من املليون يف شكل فلور يف حرائق
رغوات مكافحة احلرائق ( ،)Queensland, 2016aوعندما جيري جتاوز هذا احلد فإنه ينبغي سحب السلع وإدارهتا
على نفاايت خاضعة للتنظيم .عالوةً على ذلك فإن كندا نح إعفاءات للكميات النزرة من احلمض يف الرغوات
(.http://www.chemguard.com/pdf/TFPP%20C8%20to%20C6%20Transition%20Bulletin.pdf )47
(https://www.solbergfoam.com/Technical-Documentation/Foam-Concentrate-Data-Sheets/Arctic- )48
.Foam/Brochures/Transition-C8-C6-Foam-Spotlight_F-2017004.aspx

( )49مبوجب الئحة تسجيل املواد الكيميائية وتقييمها والرتخيص هلا وفرض قيود عليها يف االحتاد األورويب فإن مزائج رغوات
مكافحة احلرائق القائمة على احلمض املطروحة يف األسواق يف أو قبل  4وز/يوليه  2020مسموح ابستخدامها .كذلك فإن مزائج
رغوات مكافحة احلرائق املركزة اليت تُطرح يف األسواق قبل  4وز/يوليه  2020وستستخدم أو تستخدم فعالً يف إنتاج مزائج رغوات
أخرى ملكافحة احلرائق ،معفاة.
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اليت تشكل طبقة مائية رقيقة القائمة على التيلومرات الفلورية .كذلك يف أورواب يتمتع مركب محض السلفونيك
البريفلوروكتاين ذو الصلة إبعفاء حمدد املدة( )50للرغوات اليت جرى تركيبها أو طرحها يف األسواق ابلفعل مبوجب
الئحة االحتاد األورويب لتنظيم امللواثت العضوية الثابتة.
 -198ومبقتضى اتفاقية استكهومل فإن األشياء اليت ُعرضت ابلفعل يف األسواق معفاة من اإلدراج على النحو
املبني ابلتفصيل يف املالحظة ’ ‘2من اجلزء  1من املرفق ألف .بيد أنه يف حالة رغوات مكافحة حرائق اليت تعرض
على أهنا مركزات زج ابملياه يف مكان االستخدام فإن من غري الواضح ما إذا كان ميكن اعتبار هذه املواد خمزوانت
على النحو احملدد مبوجب االتفاقية( .)51عالوًة على ذلك فإن الردود الواردة من الصناعة تشري إىل أنه قد تكون
هناك حاجة ملنح إعفاء لرغوات مكافحة احلرائق فيما خيص خمزوانت السلع قيد االستخدام للمساعدة يف التخلص
التدرجيي .ونظراً ألنه مل يتسن التوصل إىل نتيجة رمسية يف االجتماع الثالث عشر للجنة استعراض امللواثت العضوية
الثابتة فقد أوكلت إىل اللجنة مهمة إعداد وثيقة بشأن املالحظة ’ ‘2من اجلزء األول من املرفق ألف لالتفاقية
ونطاق اإلشارة إىل املخزوانت يف املادة  6من االتفاقية وإاتحتها للجنة لتنظر فيها .ودعت اللجنة األطراف
واملراقبني إىل تقدمي معلومات عن الرتكيب الكيميائي للمزائج وأحجام مزائج رغوات مكافحة احلرائق املركبة مسبقاً
واليت هي قيد االستخدام .ويرد تقرير األمانة يف الوثيقة .UNEP/POPS/POPRC.14/INF/6
 -199ووردت معلومات ذات صلة من بيالروس ( ،)2018وكندا ( ،)2018وهولندا ( ،)2018aوالسويد
( ،)2018وائتالف رغوات مكافحة احلرائق ( ،)FFFC, 2018والشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية
الثابتة ومنظمة العمل اجلماعي بشأن املواد السامة يف أالسكا (.)2018

 ٢-٨-4كفاءة وفعالية التدابري الرقابية احملتملة
 -200يقدم هذا الفرع معلومات عن الكميات الكلية من رغوات مكافحة احلرائق قيد االستخدام احملتوية على
محض البنتاديكافلوروكتانويك واملركبات املرتبطة به ،وتدابري الرقابة اليت اعتمدت للحد من اإلطالقات ،وتفاصيل
بشأن التدمري النهائي لرغوات مكافحة احلرائق هذه.

املخزوانت اليت طُرحت يف األسواق ابلفعل
 -201قدم ائتالف رغوات مكافحة احلرائق ،وهو رابطة صناعية ( )FFFC, 2004 and FFFC, 2011تفاصيل
لقائمة جرد لرغوات مكافحة احلرائق اليت تكون طبقة مائية رقيقة القائمة على محض السلفونيك البريفلوروكتاين يف
الوالايت املتحدة األمريكية بوصفها مؤشراً حمتمالً لكميات محض البنتاديكافلوروكتانويك يف خمزوانت رغوات
مكافحة احلرائق على افرتاض أن محض السلفونيك البريفلوروكتاين واملركبات املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك
استخدمت يف املنتجات البريفلورية الثمانية الكربون .وتشري قائمة اجلرد إىل أن االستخدام األساسي لرغوات
مكافحة احلرائق القائمة على محض السلفونيك البريفلوروكتاين هو يف منشآت ميكن ان حتدث فيها حرائق الزيت،
سجل جرد الرغوات اليت
وال سيما املنشآت العسكرية ،واملرافق البرتوكيماوية ،ومصايف النفط .ويف عام َّ 2011
تشكل طبقة مائية رقيقة القائمة على محض السلفونيك البريفلوروكتاين يف الوالايت املتحدة األمريكية خمزوانت
( )50ويف إطار الالئحة ( )EC 757/2010فإن رغوات مكافحة احلرائق احملتوية على احلمض واليت طرحت يف األسواق يف االحتاد
األورويب قبل  27كانون األول/ديسمرب  2006يسمح ابستخدامها حىت  27حزيران/يونيه .2011
( )51يرجى اإلشارة إىل أنه مبوجب الفقرة  6من املقرر ل ا ث :2/13-فإنه طُلب إىل األمانة إعداد وثيقة بشأن املالحظة ’ ‘2من
اجلزء األول من املرفق ألف لالتفاقية ونطاق اإلشارة إىل املخزوانت يف املادة  6من االتفاقية وإاتحتها للجنة لتنظر فيها يف اجتماعها
الرابع عشر .واهلدف من ذلك هو توضيح نطاق االتفاقية فيما خيص السلع اليت طرحت ابلفعل يف السوق.
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متبقية من ُمرَّكز هذه الرغوات اليت هي قيد االستخدام قدرها  3.3مليون غالون ( 12.5مليون لرت) على افرتاض
وجود كميات مماثلة من خمزوانت الرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة احملتوية على محض البنتاديكافلوروكتانويك
واملركبات املرتبطة به .وكتقديرات بديلة قدمت النرويج ( )2007شرحاً لقائمة جرد عاملية إلنتاج بريفلوروكتانوات
األمونيوم ،وهو ملح األمونيوم األويل ،من محض البنتاديكافلوروكتانويك ،املستخدم يف رغوات مكافحة احلرائق اليت
تشكل طبقة مائية رقيقة .وتشري تقديرات بريفدوروس وآخرون ( )2006املدرجة يف تقرير النرويج ( )2007إىل
أنه يف الفرتة بني عامي  1951إىل  2004كان اإلنتاج العاملي من بريفلوروكتانوات األمونيوم بني – 3 600
 5 700طن .وذكر بريفدوروس وآخرون ( )2006أيضاً أن تركيز األمحاض الكربوكسيلية البريفلورية يف الرغوات
اليت تشكل طبقة مائية رقيقة يرتاوح بني  0.1و 1يف املائة وزن/وزن من املركز ،حيث تشكل بريفلوروكتانوات
األمونيوم اجلزء األكرب .وكتقديرات بديلة أشار سونتيك وواغ ( )2014أن مركزات الرغوات اليت تشكل طبقة مائية
رقيقة زج ابملياه يف مكان االستخدام ،وتصل معدالت االستخدام العادية إىل  1أو  3أو  6يف املائة وزن/وزن
من املركز ما يعين أن تركيز املواد اخلافضة للتوتر السطحي (خافضات التوتر السطحي الفلورية واهليدروكربونية)
ترتاوح عند نقطة االستخدام (أي ما بعد املزج) من  0.03إىل  0.45يف املائة وزن/وزن من الرغوة املستخدمة.
 -202ويف سيناريو أسوأ االفرتاضات حيث تكون كل األمحاض الكربوكسيلية البريفلورية يف الرغوات اليت تشكل
طبقة مائية رقيقة هي محض البنتاديكافلوروكتانويك/مركبات مرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك ،واستناداً إىل
تركيزات نشطة قدرها  0.1إىل  1يف املائة من بريفلوروكتانوات األمونيوم يف رغوات مكافحة احلرائق اليت تشكل
طبقة مائية رقيقة ،وإىل تقديرات لإلنتاج العاملي من دراسة بريفدوروس وآخرين ( )2006وافرتاض أن كل
بريفلوروكتانوات األمونيوم املنتج يستخدم يف رغوات مكافحة احلرائق ،فإن ذلك يعطي تقديرات ملركزات على
مستوى العامل من الرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة حمتوية على بريفلوروكتانوات األمونيوم منتجة بني عامي
 1951و 2004ترتاوح بني  309مليون لرت و 4901مليون لرت( .)52وهذا ما يعادل متوسط إنتاج سنوي يرتاوح
بني  6و 96مليون لرت من مركز الرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة القائمة على بريفلوروكتانوات األمونيوم سنوايً.
وابفرتاض أن العمر التخزيين للرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة يرتاوح بني  10و 25سنة ( FluoroCouncil,
 )2018فإن ذلك يعادل خمزوانت عاملية متبقية ترتاوح بني  60و 2 400مليون لرت من املركز القائم على
بريفلوروكتانوات األمونيوم.
 -203وذكر آرميتاج وآخرون ( ،)2006أيضاً أشري إىل هذه الدراسة يف تقرير النرويج ( ،)2007أن االنبعااثت
البيئية التقديرية من املركبات املرتبطة ابحلمض الناجتة من تصنيع الرغوات املفلورة الثمانية الكربون اليت تشكل طبقة
مائية رقيقة القائم على الفلورة الكهروكيميائية بني عامي  1951و 2004تراوح بني  50إىل  100طن ،وارتبطت
أكرب نسبة من االنبعااثت بتصنيع بريفلوروكتانوات األمونيوم نفسها ( 4 090 - 2 060طن من محض
البنتاديكافلوروكتانويك بني عامي  1951و.)2004

( )52التقديرات العاملية لتصنيع بريفلوروكتانوات األمونيوم (بني عامي  1951و )2004تعادل  5 700-3 600طن من هذه
املادة ،أي ما يعادل  3 600 000إىل  5 700 000كغم .ويبلغ الثقل النوعي لبريفلوروكتانوات األمونيوم  1.163غم/سم
( 3 600 000 )http://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty EN CB7258194.htmكغم3 095 442 = 1.163 /
لرت 5 700 000 .كغم 1٬163/ثقل نوعي =  4 901 117لرت .وتوجد مركبات محض السلفونيك البريفلوروكتاين ومحض
البنتاديكافلوروكتانويك برتكيزات ترتاوح بني  1 - 0.1يف املائة وزن/وزن يف مركزات مكافحة احلرائق .وأدىن تقدير هو
 309 544 282لرت من بريفلوروكتانوات األمونيوم عند نسبة قدرها  0.1يف املائة ،أما أعلى تقدير فهو  4 901 117 799لرت
من هذه املادة عند نسبة قدرها  1يف املائة وزن/وزن.
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 -204وتقدر الوكالة األوروبية للمواد الكيميائية ( )ECHA, 2014aأن هناك  50إىل  100طن من املركبات
املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك (الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية70969-47-0 :؛ ثيوالت
تيلومرية بريفلورية مع األكريالميد حتتوي على  20-8ذرة كربون منها ذرة كربون يف موضع أوميغا) كانت قيد
االستخدام يف رغوات مكافحة احلرائق يف عام  .2014ويستند ذلك إىل بياانت مستمدة من سجل املنتجات
النروجيي ُعممت على الكميات املستخدمة على نطاق االحتاد األورويب استناداً إىل عدد السكان ،ويقدم تقديرات
ذات قيمة أسية بسبب أوجه عدم اليقني الناشئة عن هذه الطريقة .ويفرتض تقرير االحتاد األورويب ()ECHA, 2014a
تركيزات مماثلة حلمض البنتاديكافلوروكتانويك يف الرغوات املمزوجة .وللمقارنة مع قوائم اجلرد يف الوالايت املتحدة
وتعميم نتائج بريفلوروكتانوات األمونيوم ُحولت هذه الكمية إىل غالوانت( )53ولرتات أمريكية استناداً إىل الرتكيز
النشط الذي يرتاوح من  1 - 0.1يف املائة وزن/وزن يف مركزات رغوات مكافحة احلرائق .ويساوي ذلك ما بني
 23.6-1.2مليون غالون ( 89.3 - 4.5مليون لرت) من رغوات مكافحة احلرائق يف أورواب حتتوي على مركبات
مرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك.
 -205وأشارت بيالروس ( )2018إىل أن املواد اخلافضة الفلورية للتوتر السطحي تستخدم يف إنتاج الرغوات
اليت تشكل طبقة مائية رقيقة .وكان قد أشري إىل أن محض البنتاديكافلوروكتانويك واملركبات املرتبطة به ال تستخدم،
وذُكر ،من بني عوامل اإلرغاء ،بيتائني البريفلوروألكيل وأكسيد أميد البريفلوروألكيل .ومل تقدم اجلهة املصنعة
معلومات تفصيلية عن تركيب املواد الفلورية اخلافضة للتوتر السطحي اليت تستخدم حالياً أو اليت استخدمت يف
السابق .ووفقاً لقائمة اجلرد فإنه يف عام  2017كشف النقاب عن  130طناً من الرغوة اليت تشكل طبقة مائية
رقيقة لدى الشركات يف بيالروس.
 -206وذكرت أسرتاليا ( )2018أهنا مل تصنع أبداً احلمض أو سليفته بريفلوروكتان األمونيوم .بيد أن أسرتاليا
استوردت يف املاضي رغوات تشكل طبقة مائية رقيقة حمتوية على مركبات مرتبطة ابحلمض .وتعادل الكميات
املستوردة زهاء  48غراماً و 0.6غرامات من احلمض يف عامي  2002و 2003على التوايل .وقد أوقف االسترياد
بعد عام  .2003وذكرت رسالة من اخلدمات اجلوية االسرتالية ( )Australia, 2016bأنه يوجد زهاء  260مطاراً
ومهبطاً يف أسرتاليا .ويف حني بذلت جهود إلزالة الرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة احملتوية على محض
السلفونيك البريفلوروكتاين ومحض البنتاديكافلوروكتانويك واملركبات املرتبطة هبما من اخلدمة أقرت اخلدمات اجلوية
األسرتالية ن بعض املستأجرين يف حظائر الطائرات وخمازن الوقود قد ال يزالون ميتلكون هذه الرغوات يف نظم
إطفاء احلرائق .وكانت املناقشات جارية من أجل إدارة أفضل للتخلص من هذه املخزوانت .وعلق سيو ()2013
أيضاً استناداً إىل الدراسة االستقصائية لعام  2009اليت أجراها الربانمج الوطين لإلخطار والتقييم اخلاص ابملواد
الكيميائية الصناعية يف اسرتاليا ( )NICNASقائالً إنه على الرغم من أن استرياد خمزوانت جديدة قد توقف
( ) 53تشري تقديرات اقرتاح االحتاد األورويب بشأن التقييد إىل ما بني  100-50طن من املركبات املرتبطة حبمض
البنتاديكافلوروكتانويك ،أي ما يعادل  100 000 - 50 000كغم .ويبلغ الثقل النوعي للثيوالت التيلومرية البريفلورية مع
األكريالميد اليت حتتوي على  20-8ذرة كربون ،منها ذرة كربون يف موضع أوميغا 1.12 ،غم/سم
) 50 000 ،(http://www.interstateproducts.com/fire_fighting/home/FS %20MSDS/FS-818-11.pdfكغم 1.12/ثقل نوعي =
 44 640لرت 100 000 .كغم 1.12/ثقل نوعي =  89 300لرت 1 .غالون أمريكي يعادل  3.785لرت44 640 .
لرت 3.785/لرتا للغالون الواحد =  1 800غالون من املركبات املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك 89 300 .لرت3٬785/
غالون اللرت =  23 600غالون أمريكي.
وابفرتاض أن محض البنتاديكافلوروكتانويك واملركبات املرتبطة به تستخدم بنسبة ترتاوح بني  1 - 0.1يف املائة وزن/وزن يف مركزات
مكافحة احلرائق ،فإن  11 890غالون من املركبات املرتبطة ابحلمض =  1 - 11٬79 - 1٬18-مليون غالون أمريكي من املركز،
و 23 600غالون أمريكي من املركبات املرتبطة ابحلمض =  23.59 – 2.36-مليون غالون أمريكي من املركز.
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إال ال تزال هناك خمزوانت من الرغوات البريفلورية الثمانية الكربون اليت تشكل طبقة مائية رقيقة يف أسرتاليا (اجلزء
األكرب منها هو محض السلفونيك البريفلوروكتاين)؛ بيد أن سيو ( )2013أشار أيضاً إىل أنه حدث حتول من
جانب الصناعة لالستفادة من املركبات البريفلورية ( )C4–C6األقصر سلسلةً (اليت تنتج عن طريق التلمرة) أو من
مركبات سلفوانت البريفلوروبيواتن يف رغوات مكافحة احلرائق.
 -207وكانت تركيزات املواد البريفلوروأليكلية والبوليفلوروألكيلية يف الرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة املعروضة
يف الفرتة  2013/2012يف السوق السويسرية (العدد  )35أقل بكثري مقارنةً ابلعينات (العدد  )27املأخوذة من
منشآت مكافحة احلرائق يف املواقع التجارية ،وكانت آخر تعبئة يف الفرتة  .2010-1990و ثل اجلزء األكرب من
هذه املواد يف احلموض الكربوكسيلية البريفلورية ،ومحوض السلفونيك البريفلوروألكيلية ،ومحوض السلفونيك
الفلوروألكيلية ،وإيثانوالت السلفوانميد الفلوروألكيلية احملتوية على سالسل ألكيل هبا  4إىل  13ذرة كربون .ويف
املقابل ،فإن املزائج املتوفرة جتارايً يف عام  2012أظهرت يف أغلب األحيان وجود محوض كربوكسيلية بريفلورية
أقصر سلسلةً هبا  4إىل  6ذرات كربون ،ومواد تيلومرية فلورية  2:4و ،2:6وكحوالت تيلومرية فلورية .2:6
واخنفض متوسط تركيز محض البنتاديكافلوروكتانويك من 40إىل  0.8جزء من املليون (.)Favreau et al. 2017
واستناداً إىل تقديرات عام  2005اليت حددت كميات الرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة املخزنة يف سويسرا
على أهنا تعادل  2 600 - 2 200طن فإن خمزوانت محض البنتاديكافلوروكتانويك يف هذه الرغوات قد ترتاوح
بني  100 - 2كغم .واكتشفت والية كوينزالند (أسرتاليا) أن الرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة قيد االستخدام
زعم أهنا ’’قائمة على مركبات سداسية الكربون‘‘ حتتوي على مستوايت عالية من سالئف محض
اليت يُ َ
البنتاديكافلوروكتانويك يف شكل تيلومرات فلورية  2:8وهذه ال تتحول إىل محض البنتاديكافلوروكتانويك وحسب
بل إهنا أيضاً تؤدي أيضاً على األرجح إىل تكوين جمموعة من املركبات الوسيطة املثرية للقلق مبا فيها الكيتوانت
واأللدهيدات (.)Butt et al., 2013
 -208وإىل جانب مسألة االستخدام املتعمد حلمض البنتاديكافلوروكتانويك وملح األمونيوم املنتج منه واملركبات
املرتبطة به يف املخزوانت احلالية من الرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة فإن الوكالة السويدية للمواد الكيميائية
( )2015والوكالة األوروبية للمواد الكيميائية ( )ECHA, 2014aأشارات إىل احتمال استمرار وجود هذا احلمض يف
شكل ملوث غري مقصود يف التيلومرات الفلورية السداسية الكربون .ورغم أن اجلهة املصنعة للتيلومرات الفلورية
السداسية الكربون ال يستخدم احلمض يف عملية اإلنتاج إال أن تلمرة املركبات البريفلورية ميكن أن تنشأ عنها مواد
مثانية الكربون مبا فيها محض البنتاديكافلوروكتانويك كناتج عرضي .وأشارت الوكالة السويدية للمواد الكيميائية
( )2015إىل أنه عند اكتمال عملية اإلنتاج فإن ما يصل إىل  20يف املائة من املزيج ميكن أن يكون يف شكل
مكوانت بريفلورية مثانية الكربون .وبعد مرحلة التنظيف فإن من املتوقع أن يتوي املنتج التجاري النهائي على
خملفات نزرة بنسبة  0.01يف املائة تقريباً ،على الرغم من أن الوكالة السويدية للمواد الكيميائية ( )2015أشارت
إىل أن هناك دراسات اكتشفت فيها تركيزات كانت أكرب بكثري ميكن أن تصل إىل  50:50يف املائة وزن/وزن
 C6:C8يف بعض املنتجات السداسية الكربون املعروضة يف السوق .وأشارت هولندا ( )2018bإىل أن البياانت اليت
قدمتها رابطة جتارة الزيوت املعدنية ،يف إطار جولة التعليقات العامة بشأن محض السلفونيك البريفلوروهكساين
مبوجب الئحة تسجيل املواد الكيميائية وتقييمها والرتخيص هلا وفرض قيود عليها ،تتضمن بياانت من إحدى
الرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة احملتوية على محض السلفونيك البريفلوروكتاين و 14رغوة أخرى .وحتتوي
الرغوة اليت تشكل طبقة مائية رقيقة احملتوية على محض السلفونيك البريفلوروكتاين أيضاً على محض
البنتاديكافلوروكتانويك بتؤريز يبلغ  220ملغم/ل ،أي مبا يقل عشرين مرة عن تركيز محض السلفونيك البريفلوروكتاين.
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وحتتوي رغواتن قائمتان على تيلومرات فلورية خضعتا للتحليل يف إطار نفس الدراسة (مادة تيلومرية فلورية ،2:4
أو مادة تيلومرية فلورية  ،6:2أو مادة تيلومرية فلورية  )2:8على أقل من  1.2ملغم من محض
البنتاديكافلوروكتانويك/ل .وتراوحت قيمة أدىن تركيز قابل للتحديد يف هذه العينات بني  0.010و 0.050ملغم/ل
( 10و 50جزء من املليون) .وأشار سيو ( )2013إىل أن الصناعة عملت على حتسني اإلنتاج واحلد من كميات
املكوانت الثمانية الكربون يف املنتجات السداسية الكربون؛ بيد أن سيو ( )2013الحظ أيضاً أن العديد من
الشركات كذلك تفضل اإلبقاء على إجراءاهتا املوحدة وعلى املزيج من املركبات السداسية والثمانية الكربون .وبني
سيو وعلى وجه اخلصوص ( )2013وجود مادة فلورية خافضة للتوتر السطحي قائمة على األكريالميد (الرقم يف
سج دائرة املستخلصات الكيميائية )70969-47-0 :يف بعض املنتجات التيلومرية الفلورية السداسية الكربون
اليت يرتاوح طول السلسلة فيها من مثانية إىل  20ذرة كربون وقدرة هذه املادة على العمل كسليفة حلمض
البنتاديكافلوروكتانويك.
 -209إن املسألة اليت تثري قلق اجلهات ِ
املنظمة هي وجود محض البنتاديكافلوروكتانويك واملواد املرتبطة به يف
الرغوات الفلورية .وال تكشف معلومات املنتج أو صحيفة بياانت السالمة اليت تقدمها اجلهات املصنعة واملوردون
عن حمتوى املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية وجتدر اإلشارة إىل أن التحاليل القياسية هلذه املواد ال تكشف
عن وجود نسبة كبرية من هذه املواد يف الرتكيبة األصلية أو املركبات االنتقالية .واستدعى هذا األمر تطوير اختبار
السالئف الكلية القابلة لألكسدة للكشف عن كل أنواع املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية املوجودة.

تدابري الرقابة على اإلطالقات البيئية املرتبطة برغوات مكافحة احلرائق
 -210قدم ائتالف رغوة مكافحة احلرائق ( )2016تفاصيل أفضل املمارسات الستخدام رغوات مكافحة
احلرائق من الفئة ابء )54(،اليت تشمل نوعي منتجات الرغوات غري الفلورية والرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة.
وتركز التوجيهات على التدابري اليت ميكن تصنيفها يف فئة من ثالث فئات:
(أ) مىت يُلجأ إىل استخدام رغوات مكافحة احلرائق من الفئة ابء .بني ائتالف رغوة مكافحة احلرائق
( )2016أنه يتعني عدم اللجوء إىل استخدام رغوات مكافحة احلرائق من الفئة ابء إال عند حتديد أهم أخطار
السوائل القابلة لالشتعال .وفيما خيص املرافق اليت توجد هبا خماطر حمتملة من السوائل القابلة لالشتعال فإنه ينبغي
استخدام تقييمات األخطار مقدماً لدراسة ما إذا كان ميكن للتقنيات األخرى غري الفلورية أن حتقق اإلطفاء
ومقاومة إعادة االحرتاق على النحو املطلوب .ويشمل ذلك النظر يف أوجه القصور احملتملة اليت قد تنطوي عليها
األساليب البديلة .عالوةً على ذلك ،ينبغي أال تستخدم يف العمليات التدريبية رغوات مكافحة احلريق املفلورة
بسبب الشواغل املتعلقة ابلتلوث البيئي؛
(ب) احتواء اإلطالقات البيئية أثناء استخدام رغوات مكافحة احلرائق من الفئة ابء يف احلوادث النشطة.
يالحظ ائتالف رغوة مكافحة احلرائق ( )2016اختالف احلوادث احملتملة ،ويشري إىل أنه ال ميكن احتواء ومجع
املواد الكيميائية املذابة يف مياه اإلطفاء يف مجيع احلاالت .بيد أن االئتالف ( )2016يشري أيضاً إىل أن املواد
الكيميائية املذابة من حرائق السوائل القابلة لالشتعال حتتوي على مزيج من املياه وخملفات النواتج اهليدروكربونية
ورغوة مكافحة احلرائق ،ولذلك فإنه يتعني تفادي تسرب هذه السوائل إىل البيئة .أما يف املرافق اليت تستخدم
( )54تصنف احلرائق دولياً يف فئات حسب طبيعة احلريق .وهذا بدوره يدد نوع وسط مكافحة احلريق األنسب لالستخدام.
وتتعلق احلرائق من الفئة ابء ابلسوائل القابلة لالشتعال ،حيث قد تكون هناك حاجة الستخدام رغوات مكافحة احلرائق إلطفاء
احلريق (مثل احلرائق القائمة على الزيت) .http://surreyfire.co.uk/types-of-fire-extinguisher
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سوائل قابلة لالشتعال (مثل مستودعات الوقود ومرافق النفط/املعاجلة الكيميائية ،وعمليات املطارات ،وبعض
السكك احلديدية احملددة ،والتخزين البحري والعسكري ،واملرافق الصناعية) فإن توجيهات االئتالف ()2016
املتعلقة فضل املمارسات تنص على أنه ينبغي إعداد خطة مسبقاً جلمع مياه اإلطفاء ،ويف حالة النظم الثابتة
املزودة بنظم إنذار آلية ينبغي تضمني عملية االحتواء يف تصميم النظام .بيد أنه ليس من الواضح كم عدد املرافق
اليت طبقت ذلك ابلفعل؛
(ج) التخلص من مياه اإلطفاء امللوثة ومركز الرغوة .أشار االئتالف ( )2016إىل أن مركزات رغوات
مكافحة احلرائق من الفئة ابء (اليت تشمل الرغوات القائمة على محض البنتاديكافلوروكتانويك) ال حتمل تواريخ
انتهاء الصالحية ،ولكن عموماً يرتاوح عمرها التخزيين من  25 – 10عاماً .ومن املمكن أيضاً إجراء فحص
روتيين لتقييم ما إذا كانت الرغوة املخزنة ال تزال تستويف الشروط املطلوبة .وجيب أن جيري القضاء على مركزات
رغوات مكافحة احلرائق من الفئة (ب) من خالل التدمري احلراري .وفيما خيص مياه اإلطفاء امللوثة نتيجةً الستخدام
الرغوات تشري توجيهات االئتالف ( )2016إىل أن احمللول سيحتوي على مزيج من املواد الكيميائية وأن التدمري
احلراري هو اخليار املفضل .وتشمل اخليارات األخرى مزجياً من التخثري والدمج والتخثري الكهرابئي والتناضح
العكسي واالمتزاز على الكربون احلبييب املنشط.
 -211وقدم كالين ( )2013بعض املعلومات اإلضافية بشأن التكاليف احملتملة املرتتبة على التدمري احلراري
لرغوات مكافحة احلرائق البريفلورية (مبا يف ذلك محض السلفونيك البريفلوروكتاين ومحض البنتاديكافلوروكتانويك).
وتتفاوت هذا التكاليف اعتماداً على النهج التقين ومن املرجح أن املرافق اليت تستخدم قوس البالزما ستكون أكثر
تكلفة من استخدام أفران اإلمسنت (يالحظ أن أفران اإلمسنت تعمل يف درجات حرارة عالية)( .)55ويقدم كالين
تقديرات عامة للتكاليف يف أورواب تبلغ  0.77يورو لكل لرت من املركز .أما يف أسرتاليا فترتاوح التكاليف يف أفران
اإلمسنت بني  1.5 - 1دوالراً للرت ويف قوس البالزما  20-17دوالراً للرت .وأشار كالين ( )2013أيضاً إىل أن
ثري ال َك ْهَرِيب ،أو التناضح العكسي ميكن أن يكون فعاالً يف احلد من
استخدام الكربون احلبييب املنشط ،أو التَ ْخ ٌ
التكاليف نظراً ألن هذه العمليات تعمل على خفض حمتوى املواد الكيميائية الفلورية .وترتاوح التكاليف الرأمسالية
إلنشاء حمطات معاجلة ابستخدام هذه املنهجيات بني  230 000-92 000يورو .وأشار كالين ( )2013إىل
أن التكاليف الباهظة جداً إلدارة التخلص من رغوات مكافحة احلرائق القائمة على املواد البريفلورية شجع مشغالً
رئيسياً واحداً يف جمال صناعة الطريان على التحول إىل استخدام رغوات مكافحة احلرائق اخلالية من الفلور الرغوات
يف مجيع مطاراته الوطنية .وتشمل التكاليف األخرى ملرافق قوس البالزما وأفران اإلمسنت التكاليف املرتبطة ابلتنفيذ
الصارم ألفضل التكنولوجيا املتاحة/أفضل املمارسات البيئية ،مبا يف ذلك الرصد املستمر لتفادي توليد املزيد من
املواد الفلورية أو املواد السامة األخرى.

 3-٨-4معلومات عن البدائل
َّ -212بني تقييم إدارة املخاطر أن العديد من البدائل الكيميائية اجملدية للرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة
احملتوية على محض البنتاديكافلوروكتانويك ومركبات مرتبطة به متاحة وقيد االستخدام جتارايً على الصعيد العاملي.

( )55الوثيقة املرجعية بشأن أفضل التقنيات املتاحة ) ،(BREF, 2010تعليقات على ظروف التشغيل العامة يف أفران اإلمسنت
األوروبية عند درجات حرارة تصل إىل  2000درجة مئوية .وتصل املواد داخل منطقة التكلس لدرجات حرارة تبلغ  1450درجة
مئوية وال تقل مدد البقاء عن مثاين ثوان.
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واقتبست الفقرات الواردة أدانه من التقييم تيسرياً للرجوع إليها .وأدرجت املواد املرجعية اجلديدة يف املواضع املشار
إليها فيها.

البدائل املفلورة القصرية السلسلة
 -213عكف 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 حمل 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
جمموعةً من املواد اخلافضة للتوتر السطحي القصرية السلسلة القائمة على الفلوتيلومرات شركات كيمغارد وكيمورز
ودايناكس (.)UNEP, 2017
 -214وتشمل البدائل الكيميائية التيلومرات الفلورية السداسية الكربون ،مثل بيتني سلفونيل الفلوتيلومر ،2:6
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  .)IPEN, 2016( )UNEP/POPS/POPRC.13/INF/6وجتدر اإلشارة إىل أن

معاجلة تلوث املياه من املواد البريفلوروألكيلية القصرية السلسلة صعبة جداً ،إن مل تكن من مستحيلة ،ووفقاً هلوملز
( )2017فإن االعتقاد ن املواد البريفلوروألكيلية البديلة القصرية السلسلة السداسية الكربون أو األقصر سلسلةً
هي مواد عدمية الضرر يف حال تسرهبا هو اعتقاد غري صائب .وظهرت أدلة هامة على اآلاثر الصحية والبيئية
احملتملة للمواد البريفلوروألكيلية القصرية السلسلة مبا يف ذلك القدرة املعززة على االنتقال ،واالمتصاص يف احملاصيل،
والرتاكم البيولوجي ،واالرتباط ابلربوتينات ،وزايدة مستوايت التعرض ،وصعوبة االحتجاز والتنظيف بعد إطالقها
يف البيئة (.)Brendel et al., 2018; Ritscher et al., 2018

 -215وأشار تقرير تقييد االحتاد األورويب يف املرفق اخلامس عشر ( )ECHA, 2014aإىل أنه على الرغم من أن
محض البنتاديكافلوروكتانويك أو األمالح املرتبطة به ال تستخدم يف تصنيع رغوات مكافحة احلرائق القائمة على
التيلومر الفلوري  6:2إال أن الرغوات القائمة على التيلومرات الفلورية ميكن أن حتتوي على كميات نزرة من
احلمض كناتج عرضي .ويعطي التقييد ،الذي يُنفذ يف إطار الئحة تسجيل املواد الكيميائية وتقييمها والرتخيص
هلا وفرض قيود عليها يف االحتاد األورويب ،إعفاءً لرغوات مكافحة احلرائق احملتوية على احلمض واملركبات مرتبطة
به اليت طرحت يف األسواق يف أو قبل  4وز/يوليه  .2020غري أنه بعد هذا التاريخ فإن الرتكزات القصوى
املسموح هبا يف رغوات مكافحة احلرائق اليت تعرض يف األسواق ابالحتاد األورويب تبلغ  25جزء من املليون للحمض
أو  1000جزء من املليون للحمض واملركبات املرتبطة به.
 -216واستجابةً للشواغل بشأن محض السلفونيك البريفلوروكتاين ومحض البنتاديكافلوروكتانويك عدلت إدارة
البحرية األمريكية الوثيقة ( MIL-PRF-24385Fبيان مواصفات عسكري) يف عام  .2017وحدد التعديل هدف
وزارة الدفاع يف الوالايت املتحدة املتمثل يف تطوير عوامل غري فلورية واالنتقال إىل استخدامها ويشجع اجلهات
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املصنعة للرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة على التقليل إىل أدىن حد ممكن من مستوايت احلمضني املذكورين
يف منتجاهتا يف هذا الوقت .وحدد التعديل تركيزاً أقصى للحمضني قدره احلد القابل للكشف بطرق االختبار
احلالية ( 800جزء من املليون لكل منهما)(.)56

البدائل غري احملتوية على الفلور
 -217بيد أن كزنز ( )2016وهيتزر ( )2014أشارا إىل أنه أحرز تقدم مشجع ،وأكدت بعض الشركات
املصنعة ن الرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة مل تعد ضرورية .عالوةً على ذلك ذكر نورسرتوم ( )2011أن
املطارات التجارية السويد والنرويج استبدلت رغوات مكافحة احلرائق القائمة على املواد البريفلوروألكيلية
والبوليفلوروألكيلية برغوات خالية من الفلور بسبب شواغل السالمة البيئية .ومنذ عام  2008مل تعد تستخدم
الرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة يف ارين إطفاء احلرائق يف املطارات السويدية ،ويف عام  2011شرعت
سويدافيا ( )Swedaviaيف استخدام رغوة خالية من الفلور ومقاومة للكحول ،هي رغوة موسول ()Moussol FF 3/6
( .)Nordstrom et al, 2015وتتحلل هذه الرغوة منتجةً اثين أكسيد الكربون واملاء يف البيئة .وتعترب هذه الرغوة فعالةً

يف جمال إطفاء احلرائق املطلوب يف املطارات اليت يتعني فيها تطبيق أعلى معايري السالمة .وبدأت القوات املسلحة
السويدية يف التخلص تدرجيياً من استخدام املواد البريفلوروية يف رغوة مكافحة احلرائق يف عام  ،2011ويف الوقت
احلاضر تستخدم 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).

 -218وطورت شركة سولبريغ مركز رغوة خايل من الفلور عايل األداء الستخدامه يف إطفاء حرائق الوقود
اهليدروكربوين من الفئة ابء .ووجدت نتائج اختبارات مستقلة حديثة نُشرت يف عام ( 2017نشرها معهد البحوث
يف اجلنوب الغريب) أن رغوة سولبريغ اخلالية من الفلور ( )Re-Healing RF3تستويف مستوى األداء ابء يف اختبار
احلرائق القياسي ملنظمة الطريان املدين الدويل (إيكاو) .عالوةً على ذلك تسلمت سولبريغ جائزة الكيمياء اخلضراء
الرائسية( )57لعام  2014من وكالة محاية البيئة يف الوالايت املتحدة للتطوير االبتكاري وتسويق تركيبة رغوهتا اخلالية
من الفلور ’’إعادة االلتئام‘‘ ’’ .‘‘Re-Healingوقررت شركة اخلدمات اجلوية يف أسرتاليا استخدام رغوة سولبريغ
( )Re-Healing RF6 6%بوصفها رغوة مكافحة احلرائق التشغيلية املفضلة يف املطارات الـ ـ  23ابلعاصمة واملدن
اإلقليمية الرئيسية( )58يف كل أحناء أسرتاليا واليت تقع حتت إشراف شركة اخلدمات اجلوية يف أسرتاليا (الربملان
األسرتايل .)2 017 ،ويبلغ العمر التخزيين هلذه الرغوة  20سنة يف حال خزنت بشكل صحيح (.)Solberg, 2014
ويف أسرتاليا حتولت الدائرة الوطنية ملكافحة حرائق الطريان إىل استخدام الرغوة اخلالية من الفلور يف عام 2010
تقريباً ،وكذلك حتول ،أو يعكف على التحول ،إىل استخدام الرغوات اخلالية من الفلور مستخدمون كبار وصناعات
يف أسرتاليا وغريها ،مبا يف ذلك خمازن الوقود السائب واملطارات ومنصات الزيت والغاز وفرق اإلطفاء.
 -219وتؤكد 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,
( (56تقرير وزارة الدفاع إىل الكونغرس عن بدائل الرغوة اليت تشكل طبقة مائية رقيقة ،حزيران/يونيه .2018
()57

http://www.solbergfoam.com/getattachment/28194868-f365-4da5-ba40-860f1a3bd9eb/Presidential-

.Award-Bestowed-on-Solberg.aspx

( )58يشار إىل أن هناك ما جمموعه  260مطاراً ومهبطاً يف أسرتاليا (أسرتاليا .)2015
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 )2017أن الرغاوى غري الفلورية موجودة وجيري استخدامها .واستناداً إىل استعراض أجرته حكومة كوينزالند يف
أسرتاليا فإن هناك إقرار ن العديد من الرغاوى اخلالية من الفلور ’’تستويف أقصى 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., 2016bووفقاً للقوات املسلحة السويدية فإن من الصعوبة مبكان إجياد بدائل خالية من الفلور تستويف
متطلبات سالمة حمددة (انظر الوكالة السويدية للمواد الكيميائية.)2016 ،
 -220وقدم كاسرتو وآخرون ( )2017تعليقات على األداء املقارن بني الرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة
(القائمة على التيلومرات) ومنتجات الرغوات اخلالية من الفلور ،وهي تعليقات تستند إىل  80اختبار أجرهتا شركة
أوكسكيميا .وفيما خيص حرائق اهلبتان والديزل كانت رغوات مكافحة احلرائق اخلالية من الفلور أبطأ بنسبة 7-6
يف املائة من الرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة يف وضع احلرائق حتت السيطرة .أما فيما خيص حرائق البنزين
ووقود الطائرات النفاثة ( )jet A1فقد كانت الرغوات اخلالية من الفلور أبطأ بنسبة  60-50يف املائة من الرغوات
اليت تشكل طبقة مائية رقيقة يف وضع احلرائق حتت السيطرة .غري أنه عند زايدة معدالت استخدام املنتجات اخلالية
من الفلور (من /2.31دقيقة/م 2إىل /3.75دقيقة/م )2أمكن حتقيق مستوايت مماثلة من األداء مقارنةً ابلرغوات
اليت تشكل طبقة مائية رقيقة .وذهب كاسرتو وآخرون ( )2017إىل افرتاض أسباب احتمال وجود هذا االختالف،
وأشاروا إىل أن املركبات املفلورة تؤدي جمموعة متنوعة من األدوار يف الرغوات ،أحدها هو صد الزيوت مبا يسمح
للرغوات ابالنتشار والسيطرة على حرائق الوقود السائل .وبني كاسرتو أن املنتجات اخلالية من الفلور تفتقر إىل
هذه اخلاصية ،لكن من خالل زايدة معدالت االستخدام ميكن هلذه الرغوات أن تنتشر وتغطي حرائق السوائل
بسرعة أكرب.
 -221ووفقاً 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 فعاليةً املتاحة حالياً ملكافحة
حرائق السوائل اللهوبة يف التطبيقات العسكرية والصناعية وتطبيقات الطريان والتطبيقات البلدية .وتظهر بياانت
االختبارات اليت قدمتها خمتربات البحوث البحرية يف الوالايت املتحدة ( )NRL, 2016أنه ،يف اختبارات حرائق
األحواض ،أجنز عامل رغوة مائية تشكل طبقة رقيقة عملية اإلطفاء يف غضون  18اثنية مقارنةً ب ـ ـ ـ  40اثنية للرغوة
اخلالية من الفلور .بيد أن هناك دراسة بديلة من عام  )Lerner, 2018( 2004مع سالح البحرية للوالايت املتحدة
أشارت إىل أنه استناداً إىل اختبارات الرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة من شركة ثري إم وبدائل خالية من
الفلور فقد أمكن حتقيق معدالت مماثلة فيما خيص إمخاد احلرائق .وابستخدام بديل خايل من الفلور أمكن إمخاد
النريان يف غضون  39اثنية بينما احتاج األمر من  25إىل  36اثنية ابستخدام الرغوات اليت تشكل طبقة مائية
رقيقة .وخفض التطور احلديث يف جمال الرغوات اخلالية من الفلور الفروقات يف مستوايت األداء بشكل كبري خالل
حدث جانيب يف االجتماع الرابع عشر للجنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة ُعقد يوم االثنني  17أيلول/سبتمرب
.2018
 -222ويف اختبارات حتلل الرغوة حتللت الرغوة اخلالية من الفلور بعد  2-1دقيقة بينما بقيت الرغوة السائلة
اليت تشكل طبقة رقيقة ملدة  35دقيقة قبل أن تتحلل .بيد أن االختبارات احلديثة أكدت أن رغوات سولبريغ
تتميز بنفس القدر من الفعالية أو بفعالية أكرب كما أهنا تستويف مواصفات األداء اليت حددهتا الصناعة على صعيد
إطفاء احلرائق .وال يؤيد االئتالف الرأي القائل ن عوامل الرغاوى املائية اليت تشكل طبقة رقيقة مل تعد هلا حاجة
وال يوصي ابستخدام هذه الرغاوى إال يف ظروف حمددة عند وجود خطر كبري من سائل هلوب مع ضرورة تنفيذ
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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 التمييز
بينها عند استخدام رغوة خالية من الفلور ونوعني من أنواع الرغاوى املائية اليت تشكل طبقة رقيقة ( Williams et
 .)al. 2011بيد أن املعلومات اليت قدمتها شركة سولبريغ (النرويج 2018 ،تعليقات شخصية) تؤكد أن رغوة
مكافحة احلرائق اخلالية من املواد الفلورية اخلافضة للتوتر السطحي والبوليمرات الفلورية اليت استخدمت بشكل
فعال يف إمخاد حرائق الوقود بدون شواغل البيئية تتعلق مبقاومة التحلل أو الرتاكم البيولوجي أو حتلل السموم،
أظهرت نفس القدرة على إطفاء احلرائق من الفئة ابء مقارنةً ابلرغوات التقليدية اليت تشكل طبقة مائية رقيقة(.)59
وقد أدخلت مطارات وشركات خارجية يف مجيع أحناء العامل رغاوى خالية من الفلور وهي راضية عن أداء هذه
الرغاوى.
 -223إن الرغوات اخلالية من الفلور املعتمدة على خمتلف املستوايت من جانب منظمة الطريان املدين الدويل
(املطلوبة لالستخدام يف املطارات املدنية) متاحة يف السوق (انظر  )FFFC, 2017وأدخلت ابلفعل يف املطارات
عملياً .فعلى سبيل املثال ،أشارت سلطة الطريان املدين يف اململكة املتحدة إىل أن الرغوات اخلالية الفلور معتمدة
على املستوى ابء من جانب منظمة الطريان املدين الدويل ،ووجدت هذه السلطة أن الرغوات اخلالية من الفلور
يزت بنفس الكفاءة يف اختبارات احلرائق الواسعة النطاق مثلها مثل الرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة؛ ويف
الوقت نفسه استبدل مطار كوبنهاغن الرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة برغوة سولبريغ ()RF Re-Healing
ألسباب بيئية( .)60وتشمل اجلهات املصنعة للرغوات اخلالية من الفلور املعروضة حالياً يف األسواق ما يلي :شركة
الرغوات الوطنية (جيتفوم  -تستخدم يف تطبيقات الطريان؛ وريسبوندول -منتج إلطفاء احلرائق من الفئة ابء)؛
وبيويكس (إيكوبول)؛ وفومتيك (انفايرو  3×3بلس)؛ وسولبريغ (رغوة إعادة االلتئام Re-Healing Foam
)RF6/RF3؛ والدكتور اثمر ( ،)Moussol F-F3/6وأوكسكيميا (يونيبول)؛ وفيسفوكم (سلفارا)؛ وشركة تكنولوجيا
السالمة البيولوجية (ترايدنت)؛ وثري إف (فريفور اس اف ،هايفكس اس اف ،فريدول اس اف).
 -224وتؤكد شركة بيويكس أن الرغوات اخلالية من الفلور اليت تنتجها ،وهي إيكوبول وبيوفور وبيويت وبيوفوم،
ذات فعالية تعادل فعالية أفضل الرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة ،وأهنم حصلوا على فئة األداء ( )1Aاألفضل
مبوجب املعيار (( )EN 1568-3فئة األداء ( )1Aاملعتمدة/على املياه العذبة و(/)1Aعلى مياه البحر) .واستوفت رغوة
سولبريغ ( )Re-Healing RF3معيار األداء يف جمال احلرائق من خمتربات اندرايرتز (املعيار  ،)162وخمتربات اندرايرتز
يف كندا (املعيار  ،)S564ومعيار شركة إف إم  ،5130واملعيار األورويب ( )EN 1568اجلزء  ،3وموافقة على املستوى
ابء من منظمة الطريان املدين الدويل(.)61
 -225وقد أجرى معهد مكافحة احلرائق والكوارث يف هريوسبريغ ملانيا 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 أداءً
مماثالً ألداء الرغاوى احملتوية على مواد بريفلوروألكيلية (انظر .)Keutel and Koch, 2016

(.http://www.solbergfoam.com )59
(.https://www.solbergfoam.com/getattachment/b706ff4d-1f47-4030-bd7d-cc8762d3bfed/CAFS-FFF-In-ARFF.aspx )60
(.https://www.solbergfoam.com/getattachment/b706ff4d-1f47-4030-bd7d-cc8762d3bfed/CAFS-FFF-In-ARFF.aspx )61
67

UNEP/POPS/POPRC.14/6/Add.2

 -226واستناداً إىل البياانت احلالية فإن أسعار الرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة اخلالية من الفلور واحملتوية
على الفلور متقاربة (معلومات قدمها الدكتور روجر كلني يف االجتماع الرابع عشر للجنة استعراض امللواثت
العضوية الثابتة) .وأشار ائتالف رغوة مكافحة احلرائق ( )2018إىل أن الرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة
القائمة على التيلومرات الفلورية القصرية السلسلة تتميز بعمر ختزيين يرتاوح من  10إىل  25سنة ،بينما أشارت
جهة مصنعة للبدائل اخلالية من الفلور ( )Solberg, 2014إىل عمر ختزيين قدره  20سنة .وأشارت تعليقات هولندا
( )2018bإىل أنه ،ابالستناد إىل املناقشات مع فرقة مطافئ يف هولندا ،فإن احلرائق يف املرافق اخلاصة اندرة ،وعند
عدم استخدام الرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة ألغراض التدريب فإن ذلك ميكن أن يعين أن املخزوانت تبلغ
العمر الكامل املتوقع هلا دون أن تستخدم ،مما يعين أن العمر التخزيين هو أحد االعتبارات اهلامة .ومثة اعتبار آخر
هو أن البدائل غري الفلورية ميكن أن تستخدم أيضاً يف التدريب على إطفاء احلرائق .وأشار كاسرتو ( )2017إىل
أنه فيما خيص تطبيقات الرغاوي ،وال سيما على حرائق البنزين ووقود احملركات النفاثة ( )jet A1فإنه يتعني استخدام
كميات أكرب بكثري من الرغوات اخلالية من الفلور (من /2.31دقيقة/م 2إىل /3.75 2دقيقة/م )2من أجل السيطرة
على احلرائق بسرعة تعادل سرعة التيلومرات الفلورية يف الرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة .بيد أن الشبكة
الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة أشارت يف تقييم إدارة املخاطر إىل أنه عند النظر يف التكاليف فإنه
يتعني األخذ يف االعتبار التكاليف البيئية األوسع نطاقاً .وتشمل هذه التكاليف الداخلية الستمرار االعتماد على

الرغوات القائمة على املواد الفلورية اخلافضة للتوتر السطحي ،مبا يف ذلك تكاليف معاجلة املياه اجلوفية ،وتلويث
البيئات املائية ،ومصائد الكفاف ومصائد األمساك التجارية ،والبيئة والصحة العامة (تعليقات الشبكة الدولية
للتخلص من امللواثت على مشروع تقييم إدارة املخاطر الثاين) .أما التكاليف الدائمة الستخدام الرغوات املائية
اليت تشكل طبقة رقيقة أو الفلوروبروتني أو الفلوروبروتينات اليت تكون طبقة رقيقة ( )FFFPفهي تفوق بكثري
تكاليف الرغوات اخلالية من الفلور 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 ابلعمل ،واإلضرار ابلسمعة والعالمة التجارية (انظر  .)Klein 2013ومثة أدلة متزايدة تشري إىل أن
تلوث املياه اجلوفية ابملواد 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 ابهظة
الكلفة إىل حد كبري جداً وضارة وحتدايت قانونية .بيد أن تكاليف املعاجلة 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 ()FFFP
(انظر على سبيل املثال .)Klein 2013

 -227أثناء االجتماع الرابع عشر للجنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة انقش فريق من اخلرباء استخدام
الرغوات القائمة على الفلور وتلك اخلالية منه.
واستنادا إىل الرابطة األملانية للحماية من احلرائق الصناعية فإن استخدام الرغوات اخلالية من
(أ)
الفلور هو أمر ٍ
جمد لـ ’ ‘1احلرائق اليت تتعامل معها عادةً فرق إطفاء احلرائق البلدية  ،مبا يف ذلك حرائق املنشآت،
وحرائق السيارات ،وحرائق املواد الصلبة ،وانسكاابت الوقود الصغرية إىل املتوسطة ‘2’ ،حرائق املواد القابلة
لالحرتاق مثل اخلشب والورق والنسيج ،والقمامة (حرائق ’’الفئة ألف‘‘) ‘3’ ،حرائق السوائل اللهوبة
(حرائق ’’الفئة ابء‘‘) <  500مرت مربع تقريباً؛
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(ب) وحىت اآلن فإن التجربة العملية و/أو األدلة العلمية ال تكفي للقول ن الرغوة اخلالية من الفلور
تشكل بديالً مقبوالً يف حالة حرائق السوائل اللهوبة (حرائق ’’الفئة ابء‘‘) >  500مرت مربع تقريباً (يتوقع حدوثها
عادة يف املصايف ،ومصانع البرتوكيماوايت ومستودعات النفط) واحلرائق الكبرية ملواد كيميائية خاصة (يتوقع حدوثها
عادة يف املصانع الكيميائية فقط)؛
(ج) وظلت الرغوة اخلالية من الفلور تستخدم يف مركبات اإلطفاء مبطار هيثرو يف لندن دون وجود
أي عيوب تشغيلية .وبـُيِنت املزااي التالية الستخدام الرغوة اخلالية من الفلور :عاد املطار إىل التشغيل الكامل بسرعة
فائقة عقب حادثتني ،عدم تكبد تكاليف تنظيف ،الوفاء ابملسؤوليات التشغيلية والبيئية؛ التدريب املنتظم رسخ
الثقة يف املنتج اجلديد؛
شكلت اآلاثر االجتماعية واالقتصادية العوامل احملركة لوضع سياسة كوينزالند يف جمال الرغوة
(د)
واليت هتدف للتخلص التدرجيي من رغوات مكافحة احلرائق احملتوية على مواد بريفلوروألكيلية حبلول عام ،2019
وتشمل هذه اآلاثر :كثرة املواقع امللوثة وتزايد أعدادها؛ تكاليف تنظيف املياه والرتبة عالية جداً (مثالً تكاليف
تنظيف عملية تسرب واحدة يف املطار عام  2017بلغت  47مليون يورو)؛ معاجلة النفاايت؛ تكلفة التخلص
والتدمري العالية جداً؛ تعريض إمدادات مياه الشرب للخطر؛ قد تفرض قيود على األطعمة البحرية/مصائد األمساك؛
املواشي واملنتجات البستانية قد تصبح غري قابلة للبيع؛ ازدايد أعداد اإلجراءات والدعاوى القانونية (ضد اجلهات
املصنعة واملستخدمني النهائيني).
 -228وتشري األدلة املقدمة يف تقييم إدارة املخاطر إىل أن البدائل الكيميائية للرغوات اليت تشكل طبقة مائية
رقيقة القائمة على محض البنتاديكافلوروكتانويك متاحة وتستخدم بشكل فعال على الصعيد العاملي .وهذه تشمل
الرغوات الفلورية القصرية السلسلة والبدائل غري الفلورية .ومن حيث اإلدارة السليمة بيئياً فإن املنتجات اخلالية من
الفلور اليت ثبتت كفاءهتا جيب أن تكون هي اخليار املفضل.

 4-٨-4معلومات عن اآلاثر املرتتبة على اجملتمع
 -229سلط تقييم إدارة املخاطر الضوء على الشواغل املتصلة ابلطريقة التشتيتية واملباشرة اليت تستخدم هبا
رغوات مكافحة احلرائق .وأشار التقييم أيضاً إىل أن استمرار استخدام محض البنتاديكافلوروكتانويك يف رغوات
مكافحة احلرائق سيؤدي إىل استمرار تلوث املياه اجلوفية والرتبة احمليطة ابملرافق اليت تستخدم فيها الرغوات اليت
تشكل طبقة مائية رقيقة احملتوية على احلمض واملنتجات املرتبطة به (املواقع العسكرية واملطارات بصورة رئيسية).
وقدم التقييم أمثلة على حاالت من هذا القبيل مع اإلشارة إىل حجم التلوث وتكاليف املعاجلة .ويف إطار طلب
املعلومات ،تتضمن الفقرات الواردة أدانه مزيداً من التفاصيل عن تلوث األرض املرتبط ابستخدام رغوات مكافحة
احلرائق احملتوية على محض البنتاديكافلوروكتانويك واملركبات املرتبطة به.
 -230ويقدم موقع ( )2017( Military.comمشار إليه يف تقرير الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية
الثابتة )2018 ،تفاصيل املناقشات اليت جرت يف جملس الشيوخ ابلوالايت املتحدة بشأن  400مرفق عسكري
كانت تستخدم فيها يف السابق رغوات ملكافحة احلرائق حمتوية على محض السلفونيك البريفلوروكتاين ومحض
البنتاديكافلوروكتانويك ومركبات مرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك ،ومن مث تتسرب هذه الرغوات إىل البيئة
متسبباً يف تلوث األرض مثل التلوث الذي حدث يف قاعدة فريشيلد اجلوية .وأشري يف املوضوع إىل جمموع تكاليف
معاجلة تلوث األرض اليت قُدرت مببلغ  2بليون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة.
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 -231وقدم كالين ( )2013أمثلةً لعدد من حاالت تلوث املياه اجلوفية يف مرافق (عسكرية ومطارات ومصايف
لتكرير النفط) حيث استخدمت رغوات مكافحة احلرائق احملتوية على املواد البريفلوروألكيلية (خصوصاً محض
السلفونيك البريفلوروكتاين) ألغراض التدريب أو إلطفاء حرائق فعلية .ويشري كالين على وجه اخلصوص إىل دراسة
حالة يف ميادين التدريب على إطفاء احلرائق يف موقع عسكري ابلوالايت املتحدة سبق أن استخدم فيها محض
السلفونيك البريفلوروكتاين ،ولكن حىت بعد  15 - 10عاماً من وقف االستخدام أظهر الرصد أن املياه اجلوفية
ال تزال حتتوي على تركيزات عالية من التيلومرات الفلورية ( 14.6ملغم/ل من سلفوانت التيلومر الفلوري) .ويف
دراسة حالة أخرى يف مطار جريسي جبزيرة جريسي وجد أن استخدام الرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة القائمة
على محض السلفونيك البريفلوروكتاين فوق ميادين التدريب على احلرائق تسبب يف تلوث طبقة املياه اجلوفية يف
اجلزيرة واملياه الصاحلة للشرب .وقدرت تكاليف املعاجلة مببلغ يرتاوح بني  3.7إىل  30مليون جنيه إسرتليين (على
أساس األسعار للفرتة  )2000 - 1999اعتماداً على اخليارات املختارة .ويشمل ذلك احتمال إزالة وتدمري الرتبة
حىت عمق  30مرتاً وإعادة بناء املوقع .وتقدر النرويج أن تكاليف معاجلة أرض املطار امللوثة حبمض السلفونيك
البريفلوروكتاين سترتاوح من  4إىل  40مليون دوالر لكل مطار (.)Norway, 2018a
 -232وأشارت دراسة كوزنز (( )2016مشار إليها يف تقرير الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية
الثابتة ( ))2018أيضاً إىل أن تكاليف تنظيف املوقع امللوث ليست سوى واحدة من بني العديد من التكاليف
املرتبطة مبخلفات التلوث برغوات مكافحة احلرائق احملتوية على املواد البريفلوروأليكلية والبوليفلوروألكيلية (ذات
سلسلة الطويلة والقصرية على حد سواء)؛ وتشمل التكاليف األخرى تكاليف الرصد التحليلي للمواد
البريفلوروأليكلية والبوليفلوروألكيلية ،وتدمري املخزوانت القدمية ،وتنظيف املعدات امللوثة ابالستعمال السابق،
وتكاليف تطوير وتسويق بدائل مستدامة ،و ويل البحوث اجلديدة ،والتكاليف الصحية ،والتكاليف القانونية ،وما
إىل ذلك .ويتحمل معظم هذه التكاليف دافعو الضرائب نظراً ألن من الصعب عملياً حتديد الطرف أو األطراف
الرئيسية املسؤولة عن التلوث ،مع ما ينطوي عليه ذلك يف الغالب من تكاليف ابهظة .بيد أن العديد من البلدان
اعتمدت ،يف إطار القانون البيئي" ،مبدأ امللوث يدفع" إلجبار الطرف املسؤول عن التلوث على تنظيف املوقع.
واعترب هذا املبدأ مبثابة عرف إقليمي بسبب الدعم القوي الذي حظي به يف معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتصادي ويف االحتاد األورويب والنرويج .وهو أيضاً مبدأ أساسي يف القانون البيئي للوالايت املتحدة
(.)Norway, 2018
 -233وظلت الرغوات احملتوية على محض السلفونيك البريفلوروكتاين ومحض البنتاديكافلوروكتانويك تستخدم
حىت وقت قريب يف البلدان النامية حىت مع عمليات االسترياد األخرية .إن املواقع اليت استخدمت فيها رغوات
حمتوية على محض السلفونيك البريفلوروكتاين وعلى األرجح محض البنتاديكافلوروكتانويك ألغراض التدريب على
مكافحة احلرائق أو املواقع اليت حدثت فيها حرائق هي على األرجح مواقع ملوثة ( .)Suriname 2017وعلى الرغم
من أن هذه املواقع تشمل مناطق خزاانت مياه الشرب ،إال أهنا ال ختضع للدراسة بسبب عدم القدرة على الرصد
وعدم توفر التمويل.
 -234ومع التسليم ابآلاثر اخلطرية يف جمال الصحة العامة املرتبطة بتلوث مصادر مياه الشرب برغوات مكافحة
احلرائق احملتوية على املواد البريفلوروأليكلية والبوليفلوروألكيلية ،واحلاجة إىل منع املزيد من الضرر ،جلأ واضعو
السياسات يف والية واشنطن (الوالايت املتحدة األمريكية)( )62مؤخراً إىل سن أول تشريعات والئية يف الوالايت
()62
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املتحدة األمريكية حتظر استخدام هذه الرغوات ألغراض التدريب اعتباراً من  1وز/يوليه  ،2018كما حتظر بيع
هذه الرغوات الستخدامها يف والية واشنطن اعتباراً من  1وز/يوليه  .2020عالوةً على ذلك علق الند وآخرون
( )2018على االجتاهات الزمنية للحموض البريفلوروألكيلية يف اإلنسان والبيئة ،قائلني’’ :يف املناطق اليت شهدت
تنفيذ اللوائح وعمليات التخلص التدرجيي تتناقص بشكل عام تركيزات محض السلفونيك الببريفلوروكتاين ومحض
السلفونيك البريفلوروديكاين ومحض البنتاديكافلوروكتانويك يف جسم اإلنسان ،بينما بدأت تستقر تركيزات محض
السلفونيك البريفلوروهكساين اليت كانت تتزايد يف السابق‘‘.
 -235وتقدر الوكالة السويدية للمواد الكيميائية التكاليف املرتبطة بتلوث مياه الشرب ابملواد البريفلوروألكيلية
ملثالني على حالتني مبا يصل إىل  1مليون يورو يف السنة لرتشيح املياه ابستخدام الفحم يف أوبساال وبـ ـ  3مليون
يورو إلمدادات املياه اجلديدة يف رونيب ،وهي مدينة صغرية أتثرت فيها  5000أسرة تقريباً بشكل فوري عندما
اكتشفت مستوايت املواد البريفلوروألكيلية العالية يف عام ( 2013الوكالة السويدية للمواد الكيميائية.)2016 ،
 -236ووصف ابتريك بريسي( ،)63مدير املركز الوطين ملكافحة األمراض املعين ابلصحة البيئية يف الوالايت
املتحدة ،تلوث مياه الشرب ابملواد الكيميائية البريفلورية يف الرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة نه ’’أحد أكرب
التحدايت يف جمال الصحة العامة يف العقود املقبلة‘‘ .وخبالف املواد الكيميائية املقاومة للتحلل ذات القدرة على
الرتاكم البيولوجي السامة األخرى مثل املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور ،والديوكسينات تتميز املواد
البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية هنا شديدة الذوابن يف املاء وال تتفكك يف البيئة .ومما يثري القلق بوجه خاص
أن احلموض البريفلوروألكيلية اليت تصل إىل املياه اجلوفية ’’قد تظل هناك إىل أجل غري مسمى ،مما يؤثر على
مصادر مياه الشرب ألجيال قادمة‘‘ .ويف الوالايت املتحدة وحدها وجد أن مياه الشرب ألكثر من ستة ماليني
شخص يف العديد من اجملتمعات احمللية يف مجيع أحناء البلد حتتوي على مواد كيميائية عالية الفلورة برتكيزات مثرية
للقلق .وأوصى كوزنز ( )2016ابتباع هنج حتوطي يرتم مبدأ ’’التصميم املفضي إىل التحلل‘‘ يف الكيمياء اخلضراء،
وقال إنه ’’وفقاً هلذا املنطق فإنه ينبغي على اجملتمع أن يستبدل كل رغوات مكافحة حرائق القائمة على املواد
البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية مبنتجات ملكافحة احلرائق غري مقاومة للتحلل ،نظراً ألهنا ميكن أن تؤدي إىل
حاالت تعرض غري قابلة للعكس‘‘ .ويتسق النهج التحوطي مع النهج الذي تفرضه اتفاقية استكهومل.

 5-٨-4االعتبارات األخرى
 -237تعطي الوكالة األوروبية للمواد الكيميائية ( )ECHA, 2015aاستثناءً ملزائج رغوات مكافحة احلرائق احملتوية
على محض البنتاديكافلوروكتانويك (مبا يف ذلك املزائج املركزة) اليت طرحت يف األسواق يف أو قبل  4وز/يوليه
 ،2020مبا يسمح ابستمرار االستخدام لفرتة  20عاماً ،مع مراعاة العمر التخزيين .ويتسق هذا االستثناء مع
اإلعفاء املمنوح للرغوات اليت هي قيد االستخدام ابلفعل ،وسوف يغين عن احلاجة إىل االستبدال املبكر للرغوات
املعفاة( .)64وذكرت الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة ،يف تقييم إدارة املخاطر ويف املناقشات
اليت جرت يف االجتماع الثالث عشر للجنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة ،أن العمر العادي لرغوة مكافحة
احلرائق يتفاوت بدرجة كبرية وفقاً لدرجات احلرارة وظروف التخزين .ووفقاً للشبكة فإن مدة الـ ـ  20عاماً هي مدة
غري مالئمة لالستخدام التشتييت املستمر للملواثت العضوية الثابتة ،وهو استخدام أدى إىل تلوث املياه اجلوفية
()63

https://www.theguardian.com/australia-news/2017/oct/18/toxic-firefighting-chemicals-the-most-seminal-

.public-health-challenge.
(.UNEP/POPS/POPRC.13/7/Add.2. )64
71

UNEP/POPS/POPRC.14/6/Add.2

على نطاق واسع يف العديد من البلدان .وأشارت توجيهات ائتالف رغوة مكافحة احلرائق ( )2016بشأن أفضل
املمارسات إىل أن رغوة مكافحة احلرائق احملتوية على محض البنتاديكافلوروكتانويك ليس هلا اتريخ انتهاء صالحية
لكن عمرها التخزيين هو من  25 - 10عاماً .وأشارت هولندا ( )2018bإىل أنه ،من واقع املناقشات مع الزمالء
يف فرقة املطافئ يف بلتهوفن هبولندا ومع مدير السالمة يف منطقة غيلدرالند ومن جتارهبم اخلاصة ،فإن االستخدام
الفعلي للرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة يف املنشآت اخلاصة (مثل املطارات ،ومصايف التكرير ،واملواقع
العسكرية) اندر وان خمزوانت هذه الرغوات قد تبلغ على األرجح العمر التخزيين ،وهو  25سنة ،دون أن تستخدم.
وأبلغت سولبريغ ( )2012عن أن العمر التخزيين لرغوات مكافحة احلرائق اخلالية من الفلور اليت تنتجها يبلغ 10
سنوات .وذكرت هولندا ( )2018bأيضاً أنه عندما تكون احلرائق يف املنشآت اخلاصة (كاملطارات ومصايف التكرير،
واملواقع العسكرية) اندرة ،فإن العمر التخريين لرغوات مكافحة احلرائق ميثل أحد االعتبارات اهلامة فيما يتعلق
ابلتكاليف.

 6-٨-4جتميع للمعلومات
 -238استخدمت رغوات مكافحة احلرائق املفلورة كوسيلة فعالة ملكافحة احلرائق من الفئة ابء (حرائق الزيت)،
مع إعطاء األولوية يف املاضي الستخدام التكنولوجيا املطورة من خالل الفلورة الكهروكيميائية (الوكالة السويدية
للمواد الكيميائية .)2015 ،ويشمل ذلك محض السلفونيك البريفلوروكتاين ،الذي أصبح اآلن ملواثً عضوايً اثبتاً
مبوجب اتفاقية استكهومل ،ومحض البنتاديكافلوروكتانويك ،الذي يستخدم أساساً يف شكل ملح األمونيوم (.)APFO
وعندما وجدت شواغل بشأن الصحة البشرية وشواغل بيئية فيما يتعلق ابستخدام املركبات البريفلوروية الثمانية
الكربون جلأت الصناعة إىل استخدام تكنولوجيا سداسية الكربون أقصر سلسلةً طُ ِورت من خالل التلمرة (الوكالة
السويدية للمواد الكيميائية .)2015 ،ورغم أن التيلومرات الفلورية السداسية الكربون ال تصنع ابستخدام محض
البنتاديكافلوروكتانويك إال أن املنتج النهائي ميكن أن يتوي على هذا احلمض واملركبات املرتبطة به يف شكل نواتج
عرضية غري مقصودة .وأشارت الوكالة السويدية للمواد الكيميائية ( )2015وسيو ( )2013إىل أن هذا يدث يف
العادة يف شكل خملفات نزرة ولكنهما أشاراً أيضاً إىل وجود دراسات تبني أن كمية املكوانت الثمانية الكربون (مبا
يف ذلك محض البنتاديكافلوروكتانويك) املوجودة يف التكنولوجيا السداسية الكربون ميكن أن تكون برتكيزات أكرب
يتمل أن تصل إىل  50:50يف املائة وزن/وزن وميكن أن حتتوي على سالئف للحمض مثل املواد الفلورية اخلافضة
للتوتر السطحي القائمة على األكريالميد (الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية.)70969-47-0 :
 -239وال توجد سوى معلومات حمدودة لتحديد كميات رغوات مكافحة احلرائق ،اليت قد حتتوي على محض
البنتاديكافلوروكتانويك واملركبات املرتبطة به يف شكل شوائب أو مكوانت ،واملعروضة ابلفعل يف األسواق .وتقدر
الوكالة األوروبية للمواد الكيميائية ( )ECHA, 2014aأن  100-50طن من املركبات املرتبطة ابحلمض (الرقم يف
سجل دائرة املستخلصات الكيميائية )70969-47-0 :كانت قيد االستخدام يف رغوات مكافحة احلرائق يف
عام  2014يف أورواب .وبعد عام  2015كانت هذه الكمية أقل وتراوحت من  30-15طن/السنة من املواد
املرتبطة ابحلمض .ويفرتض ذلك أنه كانت هناك كميات مماثلة من املركزات احملتوية على محض
البنتاديكافلوروكتانويك واملركبات املرتبطة به قيد االستخدام .وابملقابل فإن تقديرات بريفدوروس وآخرين ()2006
تشري إىل أنه بني عامي  1951و 2004كان اإلنتاج العاملي بريفلوروكتانوات األمونيوم يرتاوح بني - 3 600
 5 700طن ،وابفرتاض أن كل هذه الكمية استخدمت يف رغوات مكافحة احلرائق فإن ذلك يعادل ما بني
 490 - 51مليون لرت من مركز بريفلوروكتانوات األمونيوم املصنع على الصعيد العاملي بني عامي  1951و.2004
وقد وضع ائتالف رغوة مكافحة احلرائق ( )2016توجيهات بشأن أفضل املمارسات الستخدام رغوات مكافحة
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احلرائق من الفئة ابء ،اليت تشمل رغوات مكافحة احلرائق احملتوية على محض البنتاديكافلوروكتانويك واملركبات
املرتبطة به .ويشمل ذلك عدم استخدام الرغوات القائمة على الفلور إال للحاجة الشديدة وجتنب استخدام رغوات
مكافحة احلرائق من الفئة ابء للتدريب بسبب الشواغل املتعلقة ابلتلوث البيئي .وتشمل أفضل املمارسات أيضاً
التخطيط املسبق للمرافق اليت تستخدم السوائل القابلة لالشتعال لكي تركب نظماً الحتجاز واحتواء سوائل اإلطفاء.
وليس من املعروف بشكل واضح عدد املرافق اليت نفذت هذا اجلزء من التوجيهات .وتشري توجيهات االئتالف
( )2016أيضاً إىل التغريات يف احلوادث وإىل أن احتجاز سوائل اإلطفاء قد ال يكون ممكناً يف كل حالة من
احلاالت .وتقدم التوجيهات أيضاً تفاصيل عن التدمري املالئم لسوائل مكافحة احلرائق ومركزات الرغوة؛ واخليار
املفضل هو التدمري احلراري .وقد قدم كالين ( )2013تكاليف إرشادية لتدمري مركزات الرغوة يركز تبلغ زهاء
 0.77يورو للرت أو  1.5 - 1دوالر أسرتايل للرت.
 -240وقد بني تقييم إدارة املخاطر أن هناك بدائل متعددة لرغوات مكافحة احلرائق احملتوية على محض
البنتاديكافلوروكتانويك واملركبات املرتبطة به معروضة جتارايً ابلفعل ومتاحة بسهولة .وتشمل هذه البدائل اخليارات
املفلورة اليت تقوم على التيلومرات الفلورية ( )C6:2والبدائل اخلالية من الفلور .وقد أشارت الوكالة األوروبية للمواد
الكيميائية ( )ECHA, 2014aإىل أن تصنيع رغوات مكافحة احلرائق القائمة على التيلومرات الفلورية ميكن أن يتوي
على كميات ضئيلة من محض البنتاديكافلوروكتانويك كناتج عرضي .ويفرض التقييد حدوداً قصوى قدرها 25
جزء من املليون من محض البنتاديكافلوروكتانويك و 1000جزء من املليون للحمض واملركبات املرتبطة به.
 -241وقدم تقييم إدارة املخاطر تفاصيل بشأن تلوث املياه اجلوفية برغوات مكافحة احلرائق البريفلورية ونواتج
حتللها تشري إىل التكاليف الكبرية واجلهود الالزمة لتنظيف املواقع امللوثة واآلاثر احملتملة الطويلة األمد للتلوث.
وتضمنت التفاصيل حالة من جزيرة جريسي ،حيث تراوحت تكاليف خيارات تنظيف تلوث طبقة مياه جوفية
برغوات قائمة على محض السلفونيك البريفلوروكتاين من  30 - 3.7مليون جنيه إسرتليين تقريباً .وأبرزت أمثلة
أخرى من الوالايت املتحدة األمريكية حاالت كانت فيها املياه اجلوفية امللوثة حبمض السلفونيك البريفلوروكتاين
ال تزال قادرة على إنتاج الرغوة عند استخراجها بعد  5-10سنوات من التلوث.
 -242وأخرياً تناقش الوكالة األوروبية للمواد الكيميائية ( )ECHA, 2015aطول فرتة االستثناء الضرورية لرغوات
مكافحة احلرائق القائمة على محض البنتاديكافلوروكتانويك املعروضة يف السوق .ومبوجب تقييد االحتاد األورويب
املنصوص عليه يف الئحة تسجيل املواد الكيميائية وتقييمها والرتخيص هلا وفرض قيود عليها ُمنح استثناء لرغوات
مكافحة احلرائق (مبا يف ذلك احملاليل املركزة) اليت طرحت يف األسواق يف أو قبل  4وز/يوليه  .2020وابلنظر إىل
العمر التخزيين ملزائج رغوات مكافحة احلرائق فإن ذلك يعين أنه ال يزال ميكن استخدامها ملدة  20سنة .ويسري
ضمان اجلهات املصنعة عاد ًة ملدة  10سنوات .وميكن اعتماد استثناء مماثل فيما خيص اتفاقية استكهومل على الرغم
من أن استمرار االستخدام التشتييت للملواثت العضوية ال يتسق مع أهداف االتفاقية .وأشارت الشبكة الدولية
للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة ( )2018إىل إن عمر الرغوات خيتلف ابختالف املناخ والتخزين ،ولذلك
فإن اإلعفاء الذي تبلغ مدته  20عاماً لن يكون مقبوالً فيما خيص اتفاقية استكهومل .وقد ذكر ائتالف رغوات
مكافحة احلرائق ( )2016أن الرغوات ليس هلا اتريخ انتهاء ولكن هلا عمر ختزيين يبلغ  25 - 10عاماً.

 7-٨-4اخلالصة
 -243استناداً إىل املعلومات اجملمعة واملستعرضة يف تقييم إدارة املخاطر فإن حجم املخزوانت قيد االستخدام
من رغوات مكافحة احلرائق احملتوية على محض البنتاديكافلوروكتانويك واملركبات املرتبطة به قد يكون كبرياً ،ابلنظر
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إىل أن هذه املركبات قد تكون أيضاً موجودة يف شكل شوائب يف التكنولوجيا التيلومرية السداسية الكربون األقصر
سلسلةً .وجرى تسليط الضوء على الشواغل بشأن القدرة على االنتقال واآلاثر البيئية احملتملة للمركبات البريفلورية
األقصر سلسلةً يف رغوات مكافحة احلرائق .وأثريت أيضاً شواغل إزاء اآلاثر االجتماعية واالقتصادية الكبرية املرتبطة
إبزالة التلوث من املواقع ،ويوصى بشدة بعدم استخدام املخزوانت أو رغوات مكافحة احلرائق املركبة احملتوية على
محض البنتاديكافلوروكتانويك واملركبات املرتبطة به ألغراض التدريب قبل بدئ النفاذ وذلك هبدف تفادي تكاليف
التخلص وإزالة التلوث .و اثل الرغوات اخلالية من الفلور الرغوات اليت تشكل طبقة مائية رقيقة القائمة على الفلور
ورغوات مكافحة احلرائق احملتوية على احلمض من حيث األداء ومن حيث الوفاء ابملتطلبات ذات الصلة يف معظم
االستخدامات تقريباً مع وجود بعض االستثناءات مثل بيان املواصفات العسكري األمريكي الذي ينطوي على
متطلبات ختص الرغوات العتيقة اليت تشكل طبقة مائية رقيقة .واستناداً إىل املعلومات اجملمعة واملستعرضة يف تقييم
إدارة املخاطر وإضافته خلصت اللجنة إىل أنه توجد بدائل حلمض البنتاديكافلوروكتانويك واملركبات املرتبطة به يف
رغوات مكافحة احلرائق .ولذلك فإن اللجنة ال توصي مبنح إعفاء إلنتاج رغوات مكافحة احلرائق اليت قد حتتوي
على احلمض يف شكل شوائب وعلى املركبات املرتبطة به يف شكل مكوانت .بيد انه ُعرب عن بعض الشواغل
بشأن أمهية رغوات مكافحة احلرائق الفعالة حلرائق الوقود السائل واحتمال عدم توفر بدائل مالئمة وكذلك تكلفة
استخدامها وتنفيذها .وأشار أحد األعضاء إىل أن هناك حاجة ملنح إعفاء إلنتاج احلمض واملركبات املرتبطة به
لرغوات مكافحة احلرائق مثل تلك اليت تستخدم يف حرائق الوقود السائل ألنه يعتقد أن التحول إىل إنتاج مواد
بريفلوروألكيلية وبوليفلوروألكيلية قصرية السلسلة ال ميثل خياراً مالئماً من الناحية البيئية كما أنه قد تكون هناك
حاجة لبعض الوقت لالنتقال إىل بدائل ال حتتوي على هذه املواد .وخلصت اللجنة أيضاً إىل أن هناك حاجة ملنح
إعفاء الستخدام رغوات مكافحة احلرائق احملتوية على احلمض واملركبات املرتبطة به املركبة ابلفعل يف النظم مبا يف
ذلك النظم املتحركة والثابتة بشروط حمددة.

-5
١-5

جتميع للمعلومات
موجز املعلومات والبيان اخلتامي لالستخدامات
 -244دعت اللجنة األطراف واملراقبني ،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 .ويقدم اجلدول  1-5يف التذييل الثاين من هذه الوثيقة موجزاً للمعلومات األساسية يف هذه الوثيقة
وبياانت ختامية.

اهلوية الكيميائية
 -245نظراً ألن السلفراميد (سلفوانميد بريفلوروكتان اإليثيل ،الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية:
 )4151-50-2ينتج من فلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين ،فإنه مدرج ابلفعل ،رغم أنه غري مذكور بشكل صريح،
ضمن محض السلفونيك البريفلوروكتاين وأمالحه وفلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين ،ولذلك ينبغي أال يدرج ضمن
املواد املدرجة مع محض البنتاديكافلوروكتانويك لتفادي االزدواج يف التنظيم .واستناداً إىل املعلومات اإلضافية اليت
قدمت فإن -1هيدروبريفلوروكتان جيب أال يستبعد من نطاق املركبات املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك نظراً
ألن الدراسات تشري إىل أن حتوله إىل هذا احلمض ممكن .ويتعني إدراج امليثاكريالت الفلوروتيلومرية  ،2:8وهي
بوليمر يتوي على ميثاكريالت امليثيل (الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية ،)93705-98-7 :يف
القائمة غري احلصرية للمركبات املرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك.
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اإلدراج يف املرفق جيم
 -246استناداً إىل املعلومات اليت خضعت للتقييم فإن اللجنة ال توصي إبدراج محض البنتاديكافلوروكتانويك
وأمالحه واملركبات املرتبطة به يف املرفق جيم ابالتفاقية .وسيكون من املفيد تقدمي معلومات إضافية ،ويفضل كذلك
تقدمي قياسات/بياانت كمية من حمارق النفاايت األخرى ومن احلرق املكشوف واملصادر األخرى اليت تتكون فيها
امللواثت العضوية الثابتة بصورة غري مقصودة ،وال سيما من البلدان النامية ،ملواصلة النظر فيها.

األغشية املعدة لالستخدام يف املنسوجات الطبية ،والرتشيح عند معاجلة املياه ،وعمليات اإلنتاج ،ومعاجلة النفاايت
السائلة
 -247استناداً إىل تقييم املعلومات املتاحة فإنه ال يوصى مبنح إعفاء حمدد لالستخدام يف األغشية املعدة
لالستخدام يف املنسوجات الطبية ،والرتشيح يف عمليات معاجلة املياه ،وعمليات اإلنتاج ،ومعاجلة النفاايت السائلة.

املواد الوسيطة املعزولة املنقولة
 -248استناداً إىل تقييم املعلومات املتاحة فإنه ال يوصى مبنح إعفاء حمدد الستخدام مادة يوديد البريفلوروكتيل
( )PFOIاليت تتكون يف شكل انتج عرضي غري مقصود وتستخدم بوصفها مادة وسيطة معزولة للسماح إبعادة
املعاجلة إلنتاج اإليثيلني الرابعي الفلور والربوبيلني السداسي الفلور يف موقع آخر خبالف موقع اإلنتاج.

األجهزة الطبية
 -249توصي اللجنة مبنح إعفاء حمدد لألجهزة الطبية الباضعة.

األجهزة الطبية القابلة للزرع
 -250توصي اللجنة مبنح إعفاء حمدد لألجهزة الطبية القابلة للزرع.

قطاع التصوير الفوتوغرايف
 -251استناداً إىل االنتقال احلايل والسريع حنو التصوير الرقمي ،واالستخدام الواسع النطاق للتقنيات الرقمية يف
البلدان النامية والبلدان اليت ر مبرحلة انتقالية ،واخلفض اإلضايف يف استخدام احلمض يف هذا القطاع ،فإن اللجنة
ال توصي مبنح إعفاءات حمددة للطالءات الفوتوغرافية املستخدمة على الورق وألواح الطباعة.

صناعة السيارات
 -252استناداً إىل املعلومات غري الكافية وعدم وجود مربرات مالئمة فإن اللجنة ال توصي مبنح إعفاء حمدد
لصناعة السيارات.

رغوات مكافحة احلرائق
 -253أُعرب عن بعض الشواغل بشأن أمهية رغوات مكافحة احلرائق الفعالة حلرائق الوقود السائل ،واحتمال
عدم توافر بدائل مالئمة ،وتكاليف استخدامها وتنفيذها ،ابلنظر إىل أنه قد تكون هناك حاجة لبعض الوقت
لالنتقال إىل بدائل ال حتتوي على مواد بريفلوروألكيلية وبوليفلوروألكيلية .وال توصي اللجنة مبنح إعفاء إلنتاج
رغوات مكافحة احلرائق اليت قد حتتوي على محض البنتاديكافلوروكتانويك يف شكل شوائب وعلى املركبات املرتبطة
به يف شكل مكوانت.
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 -254وخلصت اللجنة أيضاً إىل أن هناك حاجة ملنح إعفاء حمدد الستخدام رغوات مكافحة احلرائق احملتوية
على احلمض واملركبات املرتبطة به املركبة ابلفعل يف النظم مبا يف ذلك النظم املتحركة والثابتة بشروط حمددة.
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Appendix I
Overview of regulatory risk management approaches, their chemical scope and
exemptions for uses related to PFOA, its salts and PFOA-related compounds in
Canada, the EU and Norway
(for details see Canada, 2016c, European Commission, 2017 and Norway, 2016)
Table 3 of the RME set out in document UNEP/POPS/POPRC.13/7/Add.2

Chemical scope

Canada

EU

Norway

Prohibit manufacture, use,
sale, offer for sale or
import of the substances
and products containing
these substances

Prohibit manufacturing, use or placing
on the market (1) as substances, as
constituents of other substances and (2)
articles or any parts thereof containing
one of the substances

Prohibit to manufacture,
import, export and make
available on the market (1)
textiles, carpets and other
coated consumer products
that contain the substances
and (2) consumer products
that contain the substances

PFOA and its salts;

PFOA and its salts;

Compounds that consist of
a perfluorinated alkyl
group that has the
molecular formula CnF2n+1
in which n=7 or 8 and that
is directly bonded to any
chemical moiety other
than a fluorine, chlorine
or bromine atom;

Any related substance (including its salts
and polymers) having a linear or
branched perfluoroheptyl group with the
formula C7F15- directly attached to
another carbon atom, as one of the
structural elements.

PFOA and individual salts
and esters of PFOA (CAS
No: 335-67-1, 3825-26-1,
335-95-5, 2395-00-8,
335-93-3, 335-66-0,
376-27-2, 3108-24-5) as a
pure substance or in a
mixture, when the mixture
contains 0.001 weight
percent or more of the
substance.

Perfluorocarboxylic acids
that have the molecular
formula CnF2n+1CO2H in
which 8≤n≤20, and their
salts;

Exemptions for
photo-imaging

Any related substance (including its salts
and polymers) having a linear or
branched perfluorooctyl group with the
formula C8F17- as one of the structural
elements.
Exclusions:
C8F17-X, where X= F, Cl, Br;

Compounds that consist of
a perfluorinated alkyl
group that has the
molecular formula CnF2n+1
in which 8≤n≤20 and that
is directly bonded to any
chemical moiety other
than a fluorine, chlorine
or bromine atom.

C8F17-C(=O)OH, C8F17-C(=O)O-X' or
C8F17-CF2-X' (where X'=any group,
including salts).

(see Canada, 2016c)

PFOA<25ppb, related compounds
<1,000 ppb

Photo media coatings until
31 December 2016

Photographic coatings applied to films,
papers or printing plates

Photographic coatings for
film, paper or printing plate
until 2016

- Equipment used to manufacture
semiconductors (until 4 July 2022);

Adhesives, foil or tape in
semiconductors until 2016

Does not apply to PFOS and its
derivatives, which are listed in Part A of
Annex I to Commission Regulation (EC)
No 850/2004
(see European Commission, 2017)

Since then partially
captured under
exemptions for
manufactured items
Exemptions for
semiconductor
industry

Partially captured under
exemptions for
manufactured items

- Photo-lithography processes for
semiconductors or in etching processes
for compound semiconductors;
- Semiconductors or compound
semiconductors.
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Exemptions for firefighting

Canada

EU

Norway

Aqueous film-forming
foams used in fire-fighting
applications

- Concentrated fire-fighting foam
mixtures that were placed on the market
before 4 July 2020 and are to be used, or
are used in the production of other firefighting foam mixtures;

Not covered by the
restriction

- Fire-fighting foam mixtures which
were: a) placed on the market before
4 July 2020; or b) produced in
accordance with paragraph 4(e),
provided that, where they are used for
training purposes, emissions to the
environment are minimized and effluents
collected are safely disposed of.
Exemptions for
medical uses

Partially captured under
exemptions for
manufactured items

- Medical devices (until 4 July 2032);

Exemptions for
textiles

Partially captured under
exemptions for
manufactured items

- Textiles for the protection of workers
from risks to their health and safety (until
4 July 2023);

- Production of implantable medical
devices within the scope of Directive
93/42/EEC.

- Membranes intended for use in medical
textiles, filtration in water treatment,
production processes and effluent
treatment (until 4 July 2023).
Exemptions for inks

Water-based inks until 31
December 2016

Latex printing inks (until 4 July 2022)

Exemptions for
nano-coating

Partially captured under
exemptions for
manufactured items

Plasma nano-coating (until 4 July 2023)

Exemptions for food
packaging

Partially captured under
exemptions for
manufactured items

Medical devices are
exempted from restrictions

Textiles for consumer use
are restricted when PFOA
concentration is above
1ug/m2 for any part of the
product.

Food packaging, food
contact materials are
exempted from this
regulation

The scope of the regulatory actions presented in the Table above differ in scope compared to each other and the scope set
out in the RME based on the principles of the Stockholm Convention. The RME covers degradation to PFOA from longchain PFASs with more than eight perfluorinated carbon atoms except for those explicitly excluded in the definition of
PFOA-related compounds as they do not degrade to PFOA under natural conditions. This goes beyond the EU risk
management approach which does not cover the degradation to PFOA from long-chain PFASs. The degradation from
long-chain PFASs is also not considered in the Norwegian risk management approach. The Canadian risk management
approach also applies to long-chain PFCAs, their salts, and their precursors. However, long-chain PFASs have been
included on Norway’s priority list of substances whose release to the environment should be eliminated by 2020, and
they are included in the US Stewardship Program (IPEN Comments on 2 nd draft RME).
A general definition of “long-chain PFCAs” (CnF2n+1COOH, n≥7) is provided by the OECD (OECD, 2017). As a result
of the existing production processes, fluorotelomer-based substances have been generally manufactured as mixtures of
homologues with a range of perfluoroalkyl chain lengths (for examples, see DuPont, 1998), including those that have
more than eight perfluorinated carbon atoms.65 Therefore, the information provided in the RME covers to a certain extent
also those fluorotelomer-based substances with longer chain PFAS (longer than 8:2).

Commercial products containing primarily >99% of one individual homologue may exist; this requires 65
additional purification processes.
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Appendix II
Summary of evaluation of uses and conclusions regarding specific exemptions for PFOA, its salts and PFOArelated compounds
Table 5.1 Summary of evaluation of uses and conclusions regarding specific exemptions for PFOA, its salts and PFOA-related compounds
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Use

Requested
information

Membranes
intended for
use in
medical
textiles,
filtration in
water
treatment,
production
processes
and effluent
treatment

Information on
the scope of the
applications,
used amounts,
availability of
alternatives and
socio-economic
aspects

Transported
isolated
intermediates
in order to
enable
reprocessing
in another

Information on
the quantities
used, extent of
transport and
risks, and use

Estimated
tonnages
for PFOA
and PFOArelated
compounds
per use
globally
Unknown

50–100
tonnes

Summary of key points

Conclusion

The RME for PFOA highlights the need for further
information to justify a possible exemption for these uses. In
particular, the Committee requested additional information on
the scope of the applications, used amounts, availability of
alternatives and socio-economic aspects.
Limited information on the scope of the applications and the
availability of alternatives has been submitted. However,
alternatives including non-fluorinated alternatives for these
uses are in current use. No relevant information has been
provided or could be identified on used amounts in relevant
applications. Used amounts in specific applications and related
information which would also enable the socio-economic
aspects and information on the possible non-availability of
alternatives to be further evaluated would be required to justify
exemptions.
In summary, there is a lack of information about specific uses
and amounts but indication that alternatives are available for a
variety of uses.
IPEN and ACAT and the FluoroCouncil provided relevant
information in response to the current information request.
Both submitters and Norway commented on the first draft.
IPEN and ACAT also expressed concerns that an exemption
for transported isolated intermediates could “open the door to
waste dumping in developing and transition countries under
the guise of “reprocessing”.”

Based on the evaluation of
available information a
specific exemption for use in
membranes intended for use
in medical textiles, filtration
in water treatment,
production processes and
effluent treatment is not
recommended.

Based on the evaluation of
available information, a
specific exemption is not
recommended for the use of
perfluorooctyl iodide (PFOI)
generated as an unintentional
by-product and used as an
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Use

site than the
production
site

Requested
information

Estimated
tonnages
for PFOA
and PFOArelated
compounds
per use
globally

Summary of key points

Conclusion

The FluoroCouncil requests an exemption on behalf of its
member, Archroma for the transport of PFOI, an unintended
side fraction in the production of C6 fluorotelomers, as a
transported isolated intermediate.
Archroma argues that they cannot reprocess PFOI, a PFOArelated compound, on-site as a closed-system site-limited
intermediate. PFOI is currently transported in closed barrels to
a facility in South Korea where iodine recovery and
reprocessing to TFE and HFP, take place under closed system
conditions. The Korean company informed the Korean
government that the facility will stop importing the PFOI
intermediate by the end of 2019.
Archroma is developing a method for on-site iodine extraction,
a prerequisite for reprocessing PFOI. A transitional exemption
for the transport of PFOI as a transported isolated intermediate
would be necessary, since the process will not be available onsite before the entry into effect of the Convention’s provisions
on PFOA. Moreover, the process leads to the production of
1-H-PFO, that also falls under the definition of a PFOA-related
compound (questioned by the FluoroCouncil) and is therefore
not a viable solution.
Archroma submitted information about risk management
measures during taken to avoid releases and informed that all
steps of the process covered by the exemption request apply
the best available techniques and are conducted in closed
systems with (1) no contact with water and (2) incineration of
off-gases. The only exception relates to the loading/unloading
of containers used for the transport of the PFOI fraction, where
they claim that strictly controlled conditions are in place.
IPEN and ACAT (2018) note that the proposal to exempt
transport of isolated intermediates at the global level
undermines the integrity of the Stockholm Convention. The
Convention limits generic exemptions relating to intermediates

isolated intermediate to
enable reprocessing to
tetrafluoroethylene (TFE) and
hexafluoropropylene (HFP)
in another site than the
production site.
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Use

81

Requested
information

Estimated
tonnages
for PFOA
and PFOArelated
compounds
per use
globally

Medical
devices

Information on
specific
applications/uses
and timelines
foreseen as
needed for
potential related
exemptions

Unknown

Implantable
medical
devices

Information on
the quantities
used, extent of

20g for EU
extrapolated

Summary of key points

to strictly closed-system site-limited intermediates that are
chemically transformed in the manufacture of other chemicals
that, taking into consideration the criteria in paragraph 1 of
Annex D, do not exhibit the characteristics of POP. IPEN and
ACAT (2018) add that PFOI is a
PFOA-related compound that is predicted to become an Arctic
contaminant, disrupts the endocrine system, and may cause
long lasting harmful effects to aquatic life.
MedTech (2018) and Euromed (2015) commented that
gathering information on specific applications was challenging
and indicated that PFOA would chiefly be present as a byproduct of PTFE manufacture, PFOA has been used as an
emulsifier. MedTech (2018) also provided a summary of
generic potential uses.
To ease the decision at the COP, IPEN and ACAT (2018)
commented that a specific list of applications is needed to help
maintain clarity and enforcement of the Convention.
ECHA (ECHA, 2015) estimated in use quantities of <1kg in
the EU extrapolated to <5kg globally. ECHA (ECHA, 2015).
As part of the REACH restriction process an exemption was
granted for non-implantable medical devices of 15 years to
allow phase-out and development of alternatives.
The RME noted that PFOA free PTFE options have already
been developed, passed stringent regulatory requirements and
have been commercialised in some geographies. The ECHA
Annex XV restriction report comments that 70% of global
PTFE production is now PFOA free under the PFOA product
stewardship programme chaired by the US EPA which covers
Japan, Europe and the USA. However, many medical devices
are manufactured outside of these areas (MedTech, 2018).
ECHA (ECHA, 2015a) indicates that amounts of PFOA and
PFOA-related compounds related to this use are extremely
low.

Conclusion

The Committee recommends
a specific exemption for
invasive medical devices.

The Committee recommends
a specific exemption for
implantable medical devices.
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Use

Requested
information

transport and
risks, and use;

Photo
imaging
sector

Information
relevant for
paper and
printing sector
and use in
developing
countries;

Estimated
tonnages
for PFOA
and PFOArelated
compounds
per use
globally
to 100g
globally

Unknown

Summary of key points

Further information and data on quantities used, extent of
transport and risks, and use of PFOA in implantable medical
devices was not provided in response to the request for
information.
Implantable medical devices, which may be manufactured with
PTFE containing PFOA can include but are not limited to
synthetic vascular grafts, endovascular and interventional
devices, surgical meshes for hernia repair, to sutures for use in
vascular, cardiac, and general surgery procedures. These can
include PFOA residual levels at or below 1 ppm (MedTech
2018). However, PTFE can be made without PFOA and
alternatives are reportedly now commercially available,
approved by US FDA, and are a feasible and effective
alternative to the use of PFOA.
I&P Europe (2018) state that non-fluorinated alternatives and
the move to digital imaging have successfully replaced most
uses in the imaging and printing industry.
Indeed, digital imaging has been adopted in developing
countries in favour of hardcopy printing (IPEN and ACAT,
2018). The IAEA and WHO provided a further example of the
transition to digital technologies within developing and
transition countries, noting in particular that the rapid adoption
of digital technology in healthcare results from “efficiencies
inherent in digital capture, storage and display and the
competitive cost structures of such systems when compared to
alternatives involving film.” Further information on use of
PFOA or PFOA-related compounds in other industry sectors
was not received in response to the call for information.
According to I&P Europe, since 2000, European industry has
reformulated/discontinued a large number of products, as a
result of which PFOA or PFOA-related compounds are no
longer used in photographic coatings applied to paper and in
printing plates manufactured by their members.

Conclusion

Based on the existing and
rapid transition towards
digital imaging, the wide use
of digital techniques in
developing and transitional
countries, and the further
reduction in use of PFOA in
this sector, the Committee
does not recommend specific
exemptions for photographic
coatings applied to paper and
printing plates.
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83

Use

Requested
information

Automotive
industry

Information on
spare parts

Estimated
tonnages
for PFOA
and PFOArelated
compounds
per use
globally
Unknown

Summary of key points

Conclusion

The Canadian automotive association, CVMA, requested
specific exemptions for automotive service and replacement
parts as well as for current production vehicles. The request for
exemption is also supported by industry associations ACEA
(Europe) and SIAM (India). According to CVMA, the industry
has been proactively phasing out PFOA use for some time.
However, service and replacement parts might still contain
PFOA. According to CVMA, these parts represent a small
percentage of PFOA use and will decrease naturally over time
as the vehicle fleet turns-over. Automotive manufacturers
reportedly need to ensure the availability of original equipment
and spare parts to satisfy customer demand.
Further, according to the Canadian automotive industry, a key
obstacle in a complete phase-out of PFOA in automotive
service and spare parts appears to be the prohibitive costs.
However, no information on possible cost implications has
been submitted. In addition, the Canadian automotive industry
has concerns regarding practical challenges related to
numerous CAS numbers of affected substances. This has also
been expressed by ACEA and SIAM, stating that a
considerable amount of time would be required to collect
relevant data.
In contrast to the request for exemption, IPEN and ACAT
stipulate that key automotive industry associations have
notified company members and suppliers that PFOA will be
listed under the Stockholm Convention as well as being
regulated in the EU and that these substances should be
substituted. The automotive industry also notes that, most
suppliers producing relevant articles no longer use PFOA or
other long-chained perfluorinated chemicals. In the past PFOA
has been used to make fluoropolymers used in automotive
applications but several companies have alternative emulsifiers

Based on the insufficient
information and lack of an
appropriate justification, the
Committee does not
recommend a specific
exemption.
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Use

Fire-fighting
foams

Requested
information

Information on
chemical
composition of
mixtures and the
volumes of preinstalled amount
of fire-fighting
foam mixtures

Estimated
tonnages
for PFOA
and PFOArelated
compounds
per use
globally

APFO
potentially
between
10–230
million
litres of
AFFF
concentrate.
PFOA and
PFOArelated
compounds
as byproduct in
C6 assumed
as 50–100
tonnes of
concentrate
for EU.

Summary of key points

Conclusion

so that PFOA has been eliminated in this class of automotive
products.
In summary, the Committee requested specification of relevant
automotive service and replacement parts as well as sound
justification as to why an exemption is required. Limited
information has been submitted on specific applications, socioeconomic aspects and the availability of alternatives. No
conclusive information was submitted so far on the
specification of relevant automotive service and replacement
parts and on the quantities of relevant substances used in
different applications. CVMA indicates in their recent
submission that they are currently working to see if any further
information can be provided.
Perfluorinated compounds have been used within fire-fighting
foams as they prove effective against liquid fuel fires (Class B)
(ECHA, 2014a). In the past C8 based perfluorinated
compounds have been used including PFOS and PFOA. PFOA
was initially used as a component of AFFF in its ammonium
salt form (Seow 2013).
Only limited information has been identified stockpiles for inuse intentionally added PFOA fire-fighting foams. The FFFC
(2011) estimated 3.3 million gallons of AFFF stockpiles
containing PFOA and PFOA-related compounds in use for the
USA in 2011, which is indicative of PFOA based stocks.
Conversely Norway (2007) report on a global inventory for
APFO manufactured between 1951–2004, with between
3,700–5,600 tonnes produced. Prevedouros (2006) further
comments that the concentration of PFCAs within AFFF
foams was between 0.1 and 1% wt/wt of the concentrate.
Assuming a worst case that all of the 0.1–1% wt/wt was APFO
would equate to between 309 and 4,901 million litres of
concentrate produced between 1951 and 2004. Based on
annual average production and shelf-life of 10–25 years, would

Some concerns were
expressed about the
importance of effective firefighting foams for liquid fuel
fires, the potential
unavailability of suitable
alternatives and the cost of
their use and implementation,
considering that some time to
move to alternatives without
PFASs may be needed. The
Committee does not
recommend an exemption for
the production of fire-fighting
foams that may contain
PFOA as impurities and
PFOA-related compounds as
constituents.
The Committee further
concludes that there is a need
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Use

85

Requested
information

Estimated
tonnages
for PFOA
and PFOArelated
compounds
per use
globally

Summary of key points

Conclusion

estimate remaining stockpiles of 60–2,400 million litres of
concentrate.
Industry moved away from C8 based perfluoro technologies
over concerns for health and environment, with preference
towards shorter chain C6 perfluorinated compounds produced
through telomerisation. The Swedish Chemicals Agency
(2015) comments that while C6 fluorotelomers are not
manufactured using PFOA, it can be created as a by-product of
the process. At the concluding step around 20% C8 can be
present in C6 mixtures (including PFOA), which then
undergoes a clean-up process to reduce C8 species down to
trace residues. However, studies exist suggesting that the
concentration of C8 within C6 products can be much higher
than a trace (Swedish Chemicals Agency, 2015; Seow, 2013).
Seow (2013) further comments that remaining C8 perfluoro
compounds in C6 products can also degrade to PFOA in the
environment.
ECHA (ECHA, 2015) estimates 50–100 tonnes of PFOArelated compounds (CAS No: 70969-47-0) were in use in 2014
in Europe, calculated to be between 1.18–23.6 million US
gallons of concentrate (assuming 0.1–1% wt/wt active
ingredient in concentrates). The FFFC (2018) provided details
of best practice for class B fire-fighting foams including nonfluorinated and AFFF based products which included selective
use, containment of runoff and appropriate destruction. The
guidance did however note that runoff cannot be contained in
all incidents due to variability
The RME provided details of clean-up costs for contaminated
ground water where PFOS based foams had been used. Similar
costs can be expected for PFOA based fire-fighting foams. For
one example, this amounted to between £3.7–£30 million
pounds (Klein, 2013). The Swedish Chemicals Agency
estimates the costs related to PFAS contamination of drinking

for a specific exemption for
use of fire-fighting foams
containing PFOA and PFOArelated compounds already
installed in systems including
both mobile and fixed
systems with specific
conditions.
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Use

Requested
information

Estimated
tonnages
for PFOA
and PFOArelated
compounds
per use
globally

Summary of key points

Conclusion

water for two case examples amounting to 1 million € per year
for charcoal filtering of water in Uppsala and to 3 million € for
new water supply in Ronneby. Norway also estimated that the
costs of remediation of airport land contaminated with PFOAS
would be in the range of 4-40 million dollars per airport
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