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مقدمة

تعد اتفاقية استوكهومل اتفاقية حيّة تقّر بالحاجة 

إىل اتخاذ قرارات عىل املستوى العاملي بشأن املواد 

الكيميائية التي تشكل مصدراً للقلق بسبب ثباتها أو 

تراكمها البيولوجي أو انتقالها البيئي بعيد املدى أو 

سميتها. حيث وضعت االتفاقية عملية قامئة عىل العلم 

لتقييم امللوثات العضوية الثابتة املرشحة وتقر بأن عدم 

اليقني العلمي الكامل لن مينع مادة مرشحة من امليض 

قدماً يف التقييم أو اإلدراج.

وبغية النظر فيهام يف مؤمتر األطراف التاسع، قامت 

لجنة الخرباء يف االتفاقية مع لجنة مراجعة امللوثات 

العضوية الثابتة بتقديم توصية حول مادتني ليتم 

إدراجهام: الديكوفول وحمض بريفلورو األوكتانويك 



وضع إعفاءات لالستمرار باستخدامات تفيد بعض 

الصناعات املحددة عىل الرغم من وجود بدائل صالحة 

قيد االستخدام حالياً. ومع ذلك، تُلزم االتفاقية األطراف 

بوضوح باتخاذ قرار بشأن اإلدراج »بطريقة احرتازية«. 

وهذا يعني إعطاء األولوية للوعد الذي قدمته االتفاقية 

بحامية صحة اإلنسان والبيئة من امللوثات العضوية 

الثابتة. ينطبق هذا الوعد ذاته عىل تقييم إدراج 

PFOS من أجل إزالة أغراض مقبولة مختلفة وإعفاءات 

محددة. وقد توصل خرباء لجنة مراجعة امللوثات 

العضوية الثابتة إىل أن الديكوفول وPFOA يؤديان 

عىل األرجح إىل أرضار جسيمة عىل صحة اإلنسان 

و/أو البيئة نتيجة لالنتقال البيئي بعيد املدى، مام 

يستدعي اتخاذ إجراءات عىل املستوى العاملي. ويجب 

إدراجهام كليهام يف اتفاقية استوكهومل لتتم إزالتهام 

عىل املستوى العاملي.

)PFOA(، وأمالحه واملركبات املتعلقة بـ PFOA. كام 

أوصت لجنة مراجعة امللوثات العضوية الثابتة بتعزيز 

إدراج حمض بريفلوروأوكتان السلفونيك )PFOS( ضمن 

االتفاقية. أخرياً، اقرتح أحد األطراف تغيري عملية تقييم 

املواد املرشحة.

عندما يناقش املندوبون إضافة مواد جديدة إىل 

االتفاقية، قد يشكك البعض منهم بالحاجة إىل اإلدراج 

بينام قد يحاول آخرون إضعاف االتفاقية عن طريق 



IPEN توصيات

التوصية القضية

يجب إدراج الديكوفول يف امللحق )أ( من دون إعفاءات محددة. إدراج الديكوفول

يجب إدراج PFOA يف امللحق )أ( من دون إعفاءات محددة. يف حال تم منح إعفاءات، فينبغي 

أن تكون مقيدة زمنياً بفرتة خمس سنوات وأن تكون متاحة فقط من أجل استخدامات أو 

منتجات محددة متتلك أدلة مستقلة وصارمة عىل الحاجة إىل كل إعفاء بحد ذاته، ويجب أن 

يتطلب اإلدراج وضع تسميات تعريفية عىل املنتجات الجديدة التي تحتوي PFOA يك تتمكن 

األطراف من تحقيق رشوط الواردة يف املادة السادسة عىل النحو الذي سبق القيام به فيام يتعلق 

بـ SC-6/13( HBCD(. عالوة عىل ذلك، وبسبب الطبيعة املكلفة وعالية التلويث للرغوة 

املكافحة للحرائق التي تحتوي عىل املواد األلكلية البريوفلورينية )PFAS( وتوفر رغوة فعالة 

خالية من الفلورين، فإنه ال يجب منح أي إعفاء. يف حال تم السامح بإعفاء محدد لهذا الغرض، 

فإنه يجب تبني توصيات لجنة مراجعة امللوثات العضوية الثابتة حول رغاوى مكافحة الحرائق.

PFOA إدراج

من شأن االقرتاحات أن تُضعف األساس العلمي للتقييم وبالتايل يجب رفضها. تعديل التقييم



التوصية القضية

يجب إنهاء اإلعفاءات املحددة أو األغراض املقبولة الستخدامات PFOS االثني عرش التالية: 

معالجة الصورة، وطبقات التكسية املضادة للضوء واملضادة لالنعكاسات املستخدمة يف أشباه 

املوصالت، وعامل التنميش ألشباه املوصالت املركبة ومرشحات السرياميك، والسائل الهيدرولييك 

للطريان، وبعض األجهزة الطبية املحددة، ورغوة مكافحة الحرائق واألقنعة الضوئية يف قطاع صناعة 

أشباه املوصالت وشاشات LCD، وطالء املعادن القاسية، وطالء املعادن التزييني، وقطع كهربائية 

وإلكرتونية لبعض الطابعات امللونة وآالت الطباعة امللونة، مبيدات الحرشات للسيطرة عىل النمل 

الناري املستورد األحمر واألرَضة )النمل األبيض(، وإنتاج النفط املستند إىل الكيمياء. يف حال تم 

السامح بإعفاء محدد من أجل االستخدام يف رغوة مكافحة الحرائق، فيجب تبني توصيات لجنة 

مراجعة امللوثات العضوية الثابتة.

يجب تحويل الغرضني املقبولني التاليني إىل إعفاءات محددة ومقيدة زمنياً: طالء املعادن )طالء 

املعادن القاسية فقط يف أنظمة الحلقة املغلقة(، وطُعم الحرشات للسيطرة عىل النمل قاطع 

أوراق الشجرات من جنيس Atta spp َو .Acromyrmex spp يجب تسمية sulfluramid يف قامئة 

PFOS وحرص استخدامه بشدة يف زراعة محاصيل محددة.

PFOS تقييم



يعد الديكوفول مبيداً لآلفات ويُستخدم للقضاء عىل 

العث. ويرتبط بالـ DDT ويستخدم عىل الفواكه 

والخضار والقطن والشاي والبساتني. ويعد الديكوفل 

ثابتاً ضمن ظروف حمضية ميكن أن تتواجد يف بعض 

البحريات أو التجمعات املائية )مبا يف ذلك املتجمد 

الشاميل(. يرتاكم الديكوفول بيولوجياً يف السمك وتُظهر 

منذجة البيانات أنه ميكن أن ينتقل إىل أقاليم بعيدة 

وأن لديه قدرة عالية يف بيئة القطب الشاميل. يعد 

الديكوفول عايل السمية بالنسبة إىل الكائنات املائية 

ويرض بالتكاثر لدى الطيور. وأما يف الثدييات، فإن 

الديكوفول يسبب أرضاراً يف الدماغ والغدة الدرقية 

والكبد والغدد الكظرية. يُصنع الديكوفول من الـ 

DDT التقني، ويعد مصدراً محتمالً للتلوث الراهن بالـ 

الديكوفول



DDT. تم الكشف عن الديكوفول و/أو مستقلباته يف الحليب وحليب 

األطفال والبيض والفواكه وحليب األم البرشي والدم.

يشري الحظر الناجح النتاج الديكوفول وبيعه واستخدامه يف عدد كبري 

من البلدان التي يتم فيها زارعة محاصيل مختلفة يف ظروف جغرافية 

ومناخية مختلفة إىل وجود بدائل صالحة تقنياً واقتصادياً. وقد أثبتت 

مامرسات اإليكولوجيا الزراعية ومامرسات إدارة اآلفات املتكاملة إىل 

فعاليتها كبديل عن الديكوفول يف عدد من البلدان، مبا يف ذلك البلدان 

النامية بالنسبة إىل محاصيل القطن والشاي والحمضيات وغريها من 

املحاصيل.

تدعم IPEN توصية لجنة مراجعة امللوثات العضوية الثابتة يف قرارها 

POPRC-13/1 من أجل إدراج الديكوفول يف امللحق )أ( من اتفاقية 

استوكهومل دون إعفاءات محددة



يعد PFOA شديد الثبات وال يتحلل يف الظروف 

البيئية ذات الصلة. ويرتاكم بيولوجياً يف الثدييات 

التي تتنفس الهواء عىل اليابسة ويف البحر، مبا يف 

ذلك اإلنسان. يتواجد PFOA يف املاء والثلج والهواء 

والرواسب والكائنات الحية يف املواقع النائية مثل 

املتجمد الشاميل. ويف البرش، يرتبط PFOA مع ارتفاع 

الكوليسرتول والتهاب القولون التقرحي وأمراض الغدة 

الدرقية ورسطان الخصية ورسطان الكلية وارتفاغ ضغط 

الدم الناجم عن الحمل وتأثريات الجهاز املناعي. ينتقل 

PFOA إىل الجنني من خالل املشيمة وإىل الرضع 

من خالل حليب األم. كام يجب تضمني املركبات 

 fluorotelomer مثل كحول PFOA املرتبطة بـ

وfluoropolymers والبوملريات املستندة إىل 

fluorotelomer يف اإلجراءات املصممة للقضاء عىل 

.PFOA ألنها ميكن أن تتحلل وتصبح PFOA انبعثات

PFOA واملواد املرتبطة به



وضع نهاية لتلوث املياه من رغاوى 

مكافحة الحرائق
أقرت لجنة مراجعة امللوثات العضوية الثابتة بأنه ال 

 PFOS َو PFOA يجب استخدام البدائل املفلورة لـ

يف رغاوى مكافحة الحرائق »بسبب ثابتهام وقدرتهام 

عىل االنتقال، باإلضافة إىل آثارهام السلبية عىل 

البيئة وصحة اإلنسان واآلثار السلبية االجتامعية-

االقتصادية.« )POPRC-14/2( وبسبب الطبيعة 

املكلفة وعالية التلويث للرغاوى املكافحة للحرائق 

وتوفر رغاوى فّعالة تقنياً ومجدية اقتصادياً وخالية من 

الفلورين، فإنها ال يجب منح أي إعفاء لهذا االستخدام. 

يف حال تم السامح بإعفاء محدد، فإنه يجب تبني 

توصيات لجنة مراجعة امللوثات العضوية الثابتة 

بشأن استخدام PFOA َو PFOS يف رغاوى مكافحة 

الحرائق.

بدائل لكافة االستخدامات
أوصت لجنة مراجعة امللوثات العضوية الثابتة بإدراج 

PFOA يف امللحق )أ(، ولكنها تضمنت أيضاً إمكانية 

وجود عرشة إعفاءات محددة. ال ميكن تربير أي منها 

وذلك بناء عىل وجود بدائل ممكنة تقنياً ومتاحة. ويف 

حال تم منح إعفاءات، فإنها يجب أال تتجاوز مدتها 

خمس سنوات كام هو منصوص عليه يف االتفاقية. 

عالوة عىل ذلك، يجب وضع تسميات تعريفية عىل 

.PFOA املنتجات الجديدة التي تحتوي



التعليق إعفاء PFOA املقرتح

خمس سنوات

هناك بدائل ال تحتوي عىل PFOS وPFOA للطباعة الضوئية وعملية 

التنميش. عىل سبيل املثال، قامت رشكة IBM بإلغائهام يف عام 2010. 

املقرتحات األخرى غري محددة بشكل كاٍف. 

ثالثة إعفاءات مرتبطة بتصنيع أشباه املوصالت 

)البنية التحتية للمعدات أو املصنع، املعدات 

 القدمية، والطباعة الضوئية

 ]photo-lithography[،عملية التنميش(

استخدام قديم لـ PFOA جرى استبداله بالتصوير الرقمي، مبا يف ذلك يف 

البلدان النامية واالنتقالية.

طبقات تكسية صورية توضع عىل األفالم

يعتمد املقرتح عىل ادعاءات القطاع الصناعي وال يذكر أي منتجات 

محددة يغطيها اإلعفاء أو كيف ميكن تحقيق حامية العامل دون 

االعتامد عىل منسوجات مرشبة مبواد كيميائية سامة.

منسوجات لصد النفط واملياه للعامل

هناك أجهزة طبية بديلة مصنوعة من دون PFOA وقد اجتازت كافة 

املتطلبات التنظيمية، وهي متوفرة باألسواق وقيد االستخدام.

أجهزة طبية متوغلة

هناك أجهزة طبية بديلة مصنوعة من دون PFOA وقد اجتازت كافة 

املتطلبات التنظيمية، وهي متوفرة باألسواق وقيد االستخدام.

أجهزة طبية ميكن زراعتها



التعليق إعفاء PFOA املقرتح

هناك بدائل مجدية اقتصادياً وغري مفلورة وقيد االستخدام يف مطارات 

رئيسية ومنشآت صناعية وقواعد عسكرية وتعطي نفس أداء الرغاوى 

.PFAS التي تحتوي عىل

رغاوى مكافحة الحرائق

عرش سنوات

راجع أعاله من أجل التصنيع. مقرتح املعدات القدمية ليس محدداً 

ويتضمن آالف القطع دون أسامئها. يجب التحديث باستخدام قطع ال 

تحتوي عىل PFOA عوضاً عن االستمرار يف إنتاج PFOA واستخدامها.

من أجل تصنيع أشباه املوصالت أو األجهزة 

دة  اإللكرتونية ذات الصلة أو القطع املجدَّ

التي تحتوي عىل fluoropolymers و/أو 

fluoroelastomers مع PFOA من أجل املعدات 

القدمية أو قطع التجديد القدمية

حتى العام 2036

يف عام 2015، اتفقت أكرث من مائة حكومة عىل أن املنتجات الدوائية 

الثابتة بيئياً تشكل قضية سياسات ناشئة تثري القلق العاملي يف عملية 

 )Daikin( ال يجب تبني إعفاء عاملي بالنيابة عن رشكة واحدة .SAICM

وال يجب تقديم توصية بشأن اإلعفاءات للمنتجات الدوائية الثابتة بيئياً.

من أجل استخدام PFOI )وهي مادة ذات صلة 

بـ PFOA( لتصنيع PFOB إلنتاج منتجات دوائية 

»مع مراجعة الستمرار الحاجة لإلعفاءات«.

https://ipen.org/documents/fluorine-free-firefighting-foams


عندما تم إدراج PFOS يف امللحق )ب( من االتفاقية 

يف عام 2009، ترافق ذلك مع عدد كبري من اإلعفاءات 

املحددة واألغراض املقبولة مام أتاح استمرار إنتاج 

PFOS واستخدامه. وبناء عىل توافر بدائل صالحة 

تقنياً، فإنه باإلمكان إنهاء معظم اإلعفاءات املحددة 

واألغراض املقبولة وميكن تحويل جزء من األغراض 

املقبولة إىل إعفاءات محددة.

PFOS إنهاء استخدام
يجب إنهاء اإلعفاءات املحددة أو األغراض املقبولة 

الستخدامات PFOS االثني عرش التالية: معالجة 

الصورة، وطبقات التكسية املضادة للضوء واملضادة 

لالنعكاسات املستخدمة يف أشباه املوصالت، وعامل 

التنميش ألشباه املوصالت املركبة ومرشحات السرياميك، 

والسائل الهيدرولييك للطريان، وبعض األجهزة الطبية 

PFOS



املحددة، ورغوة مكافحة الحرائق واألقنعة الضوئية 

 ،LCD يف قطاع صناعة أشباه املوصالت وشاشات

وطالء املعادن القاسية، وطالء املعادن التزييني، وقطع 

كهربائية وإلكرتونية لبعض الطابعات امللونة وآالت 

الطباعة امللونة، مبيدات الحرشات للسيطرة عىل النمل 

الناري املستورد األحمر واألرَضة )النمل األبيض(، وإنتاج 

النفط املستند إىل الكيمياء. وبسبب الطبيعة املكلفة 

وعالية التلويث للرغوة املكافحة للحرائق وتوفر رغوة 

فعالة ومجدية اقتصاياً وخالية من الفلورين، فإنه ال 

يجب منح أي إعفاء محدد لهذا االستخدام. يف حال 

 PFOS تم السامح بإعفاء محدد من أجل استخدام

يف رغوة مكافحة الحرائق، فيجب تبني توصيات لجنة 

مراجعة امللوثات العضوية الثابتة.

تحويل األغراض املقبولة إىل إعفاءات 

محددة
يجب تحويل الغرضني املقبولني التاليني إىل إعفاءات 

محددة: طالء املعادن )طالء املعادن القاسية فقط يف 

أنظمة الحلقة املغلقة(، وطُعم الحرشات للسيطرة عىل 

النمل قاطع أوراق الشجرات من جنيس Atta spp َو 

 sulfluramid يؤدي استخدام Acromyrmex spp.

يف طُعم الحرشات إىل انبعاث PFOS مبارشة إىل 

األرض واملياه كام أدى إىل انتشار رسيع الستخدامات 

استهالكية غري مسموحة وفقاً لالتفاقية. ويف حني قد 

تكون البدائل الكيامئية التي تعتمد عىل التنقيط غري 

مرغوبة، فإنه يجب تناول وجود بعض البدائل غري 

الكيميائية وتلوث PFOS الضخم الناجم عن هذا 

النشاط. يجب تحويل الغرض املقبول يف استخدام 

https://ipen.org/documents/fluorine-free-firefighting-foams


PFOS يف طُعم الحرشات إىل إعفاء محدد لتحفيز 

 sulfluramid تبني البدائل برسعة أكرب.  يجب تسمية

يف قامئة PFOS وحرص استخدامه بشدة يف زراعة 

محاصيل محددة. ويجب أن تعطي البلدان األولوية 

لحظر استرياد sulfluramid وإنتاجه واستخدامه عىل 

املستوى الوطني من أجل منع مزيد من التلوث بـ 

.PFOS

تعديل مقرتح لعملية التقييم
اقرتحت روسيا تعديل اتفاقية استوكهومل من أجل تغيري 

عملية التقييم للمواد املرشحة لتصبح ملوثات عضوية 

ثابتة )UNEP/POPS/COP.9/15(. يدعي االقرتاح 

بأن توصيات لجنة مراجعة امللوثات العضوية الثابتة  

»ال تحتوي معلومات وتحليالت علمية موثوقة كافية« 

ولكنه مل يقدم أي تربير لهذا االدعاء. عوضاً عن ذلك، 

يسعى االقرتاح عىل تقويض األساس االحرتازي لعملية 

صنع القرارات عن طريق حذف عبارة يف املادة الثامنة 

والتي تكلف لجنة الخرباء بأن »عدم اليقني العلمي 

الكامل لن مينع مادة مرشحة من امليض قدماً«. توفر 

االتفاقية طريقتني لتحقيق معايري الثبات وثالثة طرق 

لتحقيق معايري الرتاكم البيولوجي. ولكن يهدف االقرتاح 

إىل أن تكون كافة املعايري محققة قبل امليض قدماً 

باإلدراج. يتجاهل هذا الحقيقة العلمية بأن البيانات 

تختلف بشكل كبري بالنسبة إىل املواد، كام يبدو وكأنه 

قد تم اقرتاح التعديل فقط من أجل منع مزيد من 

التوصيات إلدراج مواد مرشحة جديدة. يوفر التقييم 

الراهن للمواد املرشحة إمكانية النظر يف معلومات 

وتعليامت علمية شاملة من أجل اتخاذ قرارات استناداً 

إىل الهدف االحرتازي لالتفاقية1. يجب الحفاظ عىل 

عملية التقييم الراهنة ويجب رفض التعديل املقرتح.

1  “مع مراعاة املقاربة االحرتازية املنصوص عليها يف املبدأ الخامس عرش من 

إعالن ريو حول البيئة والتنمية، فإن هدف هذه االتفاقية هو حامية صحة 

اإلنسان والبيئة من امللوثات العضوية الثابتة”.

https://ipen.org/documents/quick-guide-ipen-views-poprc-14




مستقبل خال من املواد السامة

www.ipen.org • ipen@ipen.org • @ToxicsFree

تأسست الشبكة الدولية للقضاء عىل امللوثات العضوية الثابتة )IPEN( يف عام 1998 وتضم حالياً أكرث من 500 منظمة مساهمة تنترش يف 116 

بلداً، معظمها بلدان نامية وانتقالية. تجمع IPEN املجموعات الريادية التي تهتم بالبيئة والصحة العامة حول العامل وذلك من أجل وضع وتطبيق 

سياسات ومامرسات كيميائية آمنة تحمي صحة اإلنسان والبيئة. ومهمة IPEN هي تحقيق مستقبل خاٍل من املواد السامة للجميع.

تتقدم IPEN بالشكر واالمتنان لحكومة السويد والجمعية السويدية للحفاط عىل الطبيعة وغريهام من املانحني عىل الدعم املايل الذي جعل 

إنتاج هذه الوثيقة ممكناً. ال يجب أن تؤخذ اآلراء والتفسريات الواردة هنا عىل أنها تعكس بالرضورة الرأي الرسمي ألي من املؤسسات التي توفر 

.IPEN الدعم املايل. تقع مسؤولية املحتوى برمتها عىل عاتق


