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اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة 
ت آفات معينة عن علم على مواد كيميائية ومبيدا

 خطرة متداولة يف التجارة الدولية
  مؤمتر األطراف

  الرابعاالجتماع 
  ٢٠٠٨ أكتوبر/تشرين األول ٣١ - ٢٧، روما
  * من جدول األعمال املؤقت)ه (٥البند 

املرفق إلدراجها يف النظر يف مادة كيميائية : تنفيذ االتفاقية
 لفانوندوسأ: الثالث لالتفاقية

  املرفق الثالث التفاقية روترداميف الكيميائية فان لوإندوس مادة إدراج

  مذكرة األمانة

  مقدمة

  :اتفاقية روتردام على ما يلي ٧املادة  من ٢ و١تنص الفقرتان   - ١

بالنسبة لكل مادة كيميائية قررت جلنة استعراض املواد الكيميائية التوصية بإدراجها يف   - ١"
وجيب أن تنبين وثيقة توجيه صنع . ع وثيقة توجيه قراراتاملرفق الثالث، تقوم اللجنة بإعداد مشرو

القرارات، كحد أدىن، على املعلومات الواردة يف املرفق األول أو حسب احلالة، يف املرفق الرابع، 

                                                        
*  UNEP/FAO/RC/COP.4/1.  
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وتتضمن معلومات عن استخدامات املادة الكيميائية يف فئة خالف الفئة اليت ينطبق عليها اإلجراء 
  .التنظيمي النهائي

 مشفوعة مبشروع وثيقة توجيه صنع القرارات ١وصية املشار إليها يف الفقرة تال الحت  - ٢"
ويقرر مؤمتر األطراف ما إذا كان ينبغي إخضاع املادة الكيميائية إلجراء . املتعلقة ا إىل مؤمتر األطراف

 على مشروع وثيقة وافقةاملوافقة املسبقة عن علم وإدراج املادة الكيميائية تبعاً لذلك يف املرفق الثالث وامل
  ."توجيه القرارات

تقترح التعديالت للمرفق الثالث وفقاً لإلجراء " على أن ٢٢من املادة ) أ( ٥فرعية التنص الفقرة   - ٢
  ."٢١ من املادة ٢ والفقرة ٩ إىل ٥املنصوص عليه يف املواد 

  : على ما يلي٢١ من املادة ٢وتنص الفقرة   - ٣

وتبلغ األمانة نص أي تعديل مقترح هلذه . فاقية يف اجتماع ملؤمتر األطرافتعتمد تعديالت هذه االت"
كما تبلغ . االتفاقية إىل األطراف قبل موعد االجتماع الذي سيقترح فيه اعتماده بستة أشهر على األقل

  ".األمانة املوقعني على هذه االتفاقية بالتعديالت املقترحة وتبلغ ا كذلك الوديع للعلم
هولندا املقدمة من   اإلخطاراتالثاينرضت جلنة استعراض املواد الكيميائية يف اجتماعها استع  - ٤

مبا يف ذلك الوثائق الداعمة املشار إليها لفان وإندوس  بشأنة النهائيةالتنظيمي اتباإلجراءاملتعلقة وتايلند، 
 املرفق الثاين التفاقية  احملددة املبينة يفاالشتراطات من كالً لدى أخذها يف االعتبار ، وخلصت،هنا

توصي مؤمتر األطراف  اللجنة على أن وافقتوتبعاً لذلك .  املرفقه مت الوفاء باشتراطات إىل أن،روتردام
 اتقرار ومضت لصياغة وثيقة توجيه ،يف املرفق الثالث التفاقية روترداملفان وإندوس ينبغي إدراج هبأن

  )١(.بشأن ذلك

ة توجيه الصيغة النهائية ملشروع وثيق الثالث ايف اجتماعه الكيميائية وضعت جلنة استعراض املواد  - ٥
 إىل مؤمتر يف املرفق الثالث التفاقية روترداملفان وإندوس وقررت إحالته والتوصية بإدراج ،اتقرار

ووفقاً ملقرر ). ، املرفق األول(UNEP/FAO/RC/CRC.3/15األطراف للنظر فيهما أثناء اجتماعه الثالث 
 فإن نص التوصية وملخص ؛بشأن عملية إعداد وثائق توجيه القراراتو ٢/٢ -ة روتردام اتفاقي

 على قومي الذي مبا يف ذلك السند املنطقي ،للمداوالت اليت أجرا جلنة استعراض املواد الكيميائية
توجيه القرارات  بشأن مشروع وثيقة ملوجز اجلدويل للتعليقات املتلقاة وااملعايري املدرجة يف املرفق الثاين

 مشروع ومرفق. ذه املذكرةهلالثاين والثالث والرابع  بوصفها املرفقات معاجلتها،والطريقة اليت مت ا 
  .اخلامس املرفقوثيقة توجيه القرار ذاته بوصفه 

 من اتفاقية روتردام، عممت األمانة هذه ٢١من املادة  ٢ووفقاً لإلطار الزمين احملدد يف الفقرة   - ٦
  .٢٠٠٨ أبريل/نيسان ١٥ة مبا يف ذلك نص التعديل املقترح املرفق هنا يف املذكر

                                                        
 .الثاين واملرفق ٥٧ - ٥٠، الفقرات UNEP/FAO/CRC.2/20أنظر الوثيقة   )١(
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  اإلجراء املقترح اختاذه من جانب مؤمتر األطراف
بتعديل املرفق قد يرغب مؤمتر األطراف يف أن يقوم من خالل اعتماد مشروع املقرر املرفق،   - ٧

وقد يرغب مؤمتر األطراف . لفانوندوسإ حبيث يضم ٧الثالث التفاقية روتردام وفقاً ألحكام املادة 
  . اليت أحالتها جلنة استعراض املواد الكيميائيةاتتوجيه القرارأيضاً يف أن يوافق على مشروع وثيقة 
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  املرفق األول
 باملرفق لفانوإندوسمشروع مقرر لالجتماع الثالث ملؤمتر األطراف بشأن إدراج مادة 

  الثالث التفاقية روتردام
  ،طرافإن مؤمتر األ  

   مع التقدير إىل عمل جلنة استعراض املواد الكيميائية،إذ يشري
املوافقة املسبقة إلجراء لفان وإندوس يف توصية جلنة استعراض املواد الكيميائية بإخضاع وقد نظر

   يف املرفق الثالث التفاقية روتردام تبعاً لذلك،إدراجهبعن علم و
  ،هاؤيفاتساقد مت روتردام  املرفق الثالث التفاقية  اإلدراج يفاشتراطات بأن مجيع وقد أقتنع

  : تعديل املرفق الثالث التفاقية روتردام حبيث يتضمن املادة الكيميائية التاليةيقرر  - ١  

يف دائرة ) األرقام(الرقم   املادة الكيميائية
  املستخلصات الكيميائية

  الفئة

  مبيد آفات 7-29-115  لفانوإندوس

فرباير / شباط١[التعديل حيز النفاذ بالنسبة جلميع األطراف يف يقرر دخول هذا   - ٢  
٢٠٠٨.[  



UNEP/FAO/RC/COP.4/9  

5 

  املرفق الثاين
  لفانوإندوسب اخلاصةتوصية إىل مؤمتر األطراف بشأن وثيقة توجيه القرارات 

  إن جلنة استعراض املواد الكيميائية،

مؤمتر األطراف، مبوجبه توصي الذي ، اجتماعها الثاين إىل مقررها املتخذ بتوافق اآلراء يف  تشريإذْ
  يف املرفق الثالث التفاقية روتردام،لفان وإندوسج ادربإ من االتفاقية، ٥ من املادة ٦وفقاً للفقرة 
   من االتفاقية،٧ من املادة ٢ و١ إىل الفقرتني شريتوإذ 
، من أجل إحالتها إىل لفانوإندوسلتوجيه القرارات بشأن ، املوافقة على مشروع نص وثيقة قررت

  .لبحثهاؤمتر األطراف، م
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  املرفق الثالث
الرقم يف دائرة املستخلصات الكيميائية (لفان وإندوس بإخضاع السند املنطقي للتوصية

 وتشكيل فريق صياغة يف فترة ما بني ،إلجراء املوافقة املسبقة عن علم 115-29-7)
  الدورات إلعداد مشروع وثيقة توجيه القرارات

 هولندا وتايلندمن   املقدمة املواد الكيميائية عند استعراضها لإلخطاراتمتكنت جلنة استعراض  - ١
 الوثائق جنباً إىل جنب معهذين الطرفني من اإلجراءات التنظيمية النهائية واإلخطارات املقدمة شأن ب

  .البيئةمن أجل محاية اإلجراءات تلك الداعمة املقدمة من هذه األطراف، من التأكد من أنه مت اختاذ 
 وقد وجد .حتظر هولندا مجيع استعماالت هذه املادة الكيميائية على أساس تقييم وطين للمخاطر  - ٢

ؤدي إىل تركيزات يف املياه السطحية قد يلفان طبقاً للممارسة الزراعية اجليدة قد وأن استخدام اندوس
 إىل املياه السطحية نلفاووحيدث انبعاث اندوس). وخباصة األمساك(تضر أشد الضرر بالكائنات املائية 

وقد مت تقدير تركز املادة يف املياه السطحية أثناء االستعمال بواسطة . نتيجة لتشتت املادة أثناء الرش
 يف املائة، يكون عندنا إذن تركيز ١٠ بالتذرية بعامل قدره اًفإذا افترضنا انبعاث. منوذج تشتت

 هذا التركيز وبني أقل قدر من التركيز ويؤدي عقد مقارنة بني. لتر/ مغ٠,٠١٤لفان قدره وإندوس
  .، وهو ما يعترب غري مقبول٨٢إىل حاصل خماطر قدره ) لتر/ مغ٠,٠٠٠١٧(املميت لألمساك 

لفان بشدة، على النحو املستخدم بصورة شائعة وذلك وأكدت اللجنة أن تايلند قيدت إندوس  - ٣
 يف شكل املستحضربينما ظل استخدام  احلبيبية، واملستحضراتحبظر املركَّز القابل لالستحالب 

أظهر مسح يف : وقد استند هذا املقرر إىل التقييم الوطين للمخاطر على النحو التايل. سجالًكبسوالت م
لفان ملكافحة احللزونات الضارة بالتفاح الذهيب يف حقول الشعري ومخسة أقاليم لتقييم استخدام اندوس

 باملائة منهم استخدموا ٧٦- ٦٠دموا مبيدات آفات، وأن املزارعني استخ باملائة من ٩٤أن حنو 
ومن املعروف . ووردت تقارير تفيد بنفوق األمساك والكائنات املائية األخرى يف كل إقليم. لفانواندوس

  .بالنسبة لألمساك والكائنات املائيةالعالية السمية ب تتسمأن تركيبات املركزات واحلبيبيات 
ذت على أساس تقييمات املخاطر، وأن ختري التنظيمية النهائية قد اُبادلتتأكدت اللجنة من أن ا  - ٤

على أن البيانات مت ودللت الوثائق املتوافرة . تلك التقييمات استندت إىل استعراض البيانات العلمية
احلصول عليها طبقاً لطرائق معترف ا علمياً، وأن استعراضات البيانات أُجريت ووثقت طبقاً للمبادئ 

كما دللت على أن التدابري التنظيمية النهائية قد استندت إىل . واإلجراءات العلمية املتعارف عليها عامة
  .تقييمات خماطر مواد كيميائية حمددة مع مراعاة ظروف التعرض داخل هولندا وتايلند

اج إندوسولفان يف دراً إلخلصت اللجنة إىل أن التدابري التنظيمية النهائية توفر أساساً عريضاً كفاي  - ٥
وأشارت إىل أن تلك التدابري أدت إىل اخنفاض . املرفق الثالث من اتفاقية روتردام يف فئة مبيدات اآلفات

ومن املتوقع للمقررات التنظيمية اليت . شديد يف كميات املواد الكيميائية املستعملة يف اخطار األطراف
  .الواقع على البيئة املائيةتتخذها هولندا وتايلند أن ختفض بشدة من التأثري 
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 أن  أيضاًوقد راعت اللجنة. لفانوصناعية لإلندوس اتاستخداموجود  شواهد على تتوافر ومل  - ٦
حيث أن ظروف  ،االعتبارات اليت تستند إليها اإلجراءات التنظيمية النهائية ليست حمدودة التطبيق

دمة ألعضاء جلنة استعراض املواد الكيميائية ستناداً إىل املعلومات املقا و.االستخدام واسعة التطبيق
  .لفانوإندوسيف  اً مستمراً دولياًإىل أن هناك اجتارخلصت اللجنة األخرى، املتوافرة واملعلومات 

ال تستند إىل الشواغل اخلاصة من هولندا إىل أن اإلجراءات التنظيمية النهائية وأشارت اللجنة   - ٧
  . متعمدة بصورةلفانوإندوسبإساءة استخدام 

أشارت اللجنة إىل أن اإلخطار التايلندي بشأن التقييد الصارم لإلندوسلفان مل يستند إىل مقرر   - ٨
لفان عن طريق استخدامه وا استخدام اندوسالسلطة التايلندية والذي حفزته حقيقة أن املزارعني أساءو

  .ذهيببدون موافقة السلطات املختصة يف حقول الشعري ضد حلزونات التفاح ال
يف املرفق الثاين بشأن إساءة االستخدام املتعمد ) د(على الرغم من أن اللجنة راعت أن املعيار   - ٩

دراج مادة كيميائية يف املرفق الثالث، فقد خلصت اللجنة إىل أن اإلجراء إلليس يف حد ذاته سبباً كافياً 
لضار على أشكال احلياة املائية املرتبط باستخدام التنظيمي التايلندي مرتبط ارتباطاً مباشراً بالتأثري البيئي ا

  .لفان يف ظل الظروف السائدة السابق بيااوإندوس
هولندا باإلجراءات التنظيمية النهائية الواردة من املتعلقة وقد خلصت اللجنة إىل أن اإلخطارات  -١٠

. اردة باملرفق الثاين لالتفاقية وباملعايري الو، املعلومات اخلاصة باملرفق األولباشتراطاتتفي وتايلند 
  .كمبيد حشري باملرفق الثالث التفاقية روتردام لفانوإندوس بإدراج أوصتو
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  املرفق الرابع
  )٢(تناوهلالتعليقات وكيفية لدول موجز جب

  اإلجراء املتخذ بشأن  التعليق  املصدر  الفرع
يف جمموعة املختصرات " املستحضر"حتت العنوان " UL " احلرفانتطلب أن يضاف  سويسرا/ساموا/سلوفينيا/تايلند

  الكامل السم  املعيارية أو بااألساسية
  عدلت يف النص ويف املختصرات

عبارة " يف الفئة املنظمة) االستخدامات(االستخدام "تقترح أن يضاف حتت العنوان   إكوادور
  .إىل العنوان" واالستخدامات األخرى"

 املسجلة اتع االستخدامفجمي: ال حاجة إىل أي تغيري
  .يف اإلخطارات مدرجة حتت العنوان الراهن

وأن حيذف " األمساء التجارية"تطلب أن يدرج الباملارول والغالغوفون حتت العنوان   إكوادور
  اإلندوسولفان 

أضيف الباملارول : مت التعديل على النحو التايل
والغالغوفون مع األمساء التجارية األخرى، ومل حيذف 

  .يف املطبوعاتيرد إلندوسولفان ألنه ا
مع اجلهات املصنعة " ريةاألمساء التجا"مراجعة ما هو وارد حتت العنوان هل متت تسأل   ساموا

  األساسية؟
مت تعميم االقتراح الداخلي فقد : ال حاجة إىل أي تغيري

على مجيع املراقبني يف االجتماع الثاين للجنة استعراض 
ا يف ذلك اجلهات الصناعية للتعليق املواد الكيميائية مب

  .عليه

  ١الفرع 

 السيكلودان والتيفور والثيودان واإلندوسولفان حتت :ألمساءاتكرار حذف ان تطلب  سويسرا/جامايكا
  "األمساء التجارية"العنوان 

   على النحو املقترحمت التعديل

اإلجراء التنظيمي بالصلة ذي  احلكومينشور تطلب إضافة إشارة إىل امل: ٤الفقرة   جنوب أفريقيا  ٢/١الفرع 
  التايلندي األخري

أضيفت إىل النص إشارة موجزة بينما ترد إشارة كاملة 
  .٢الصلة يف املرفق نشور ذي إىل امل

                                                        
 . املرفقUNEP/FAO/RC/CRC.3/INF/5أنظر الوثيقة : املصدر  )٢(
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ضمن  تذكر ألن هذه املعلومة ملحذفت اجلملة األخرية   .تطلب إضافة تاريخ التصريف العرضي يف اية الفقرة: ١الفقرة   جنوب أفريقيا

  .املعلومات ذات الصلة
 هة الفاك أشجار: العبارة التاليةأضيفت كحاشية  ؟"ةقصريالفواكه الطويلة وال"أشجار ما هي : سؤال: ٢الفقرة   ساموا/سويسرا/جامايكا

 التفاح والكمثرى؛ على سبيل املثال: الطويلة هي
فصيلة  هي مجيع أنواع مثار الالقصريةالفاكهة وأشجار 
  .العنابية

أم سيواصلون استخدام زراع أكدوا  البيد أن " عبارةتطلب إضافة: ٤الفقرة   ايلندت
  ".يثبت عدم فعاليتهمكافحة حلزون التفاح الذهيب ما مل يف اإلندوسولفان 

  على النحو املقترحمت التعديل 

  على النحو املقترحلتعديل مت ا  )Pomacea canaliculata: (ينبغي أن يكتب اسم النوع حبروف مائلة: ٣الفقرة   هولندا

  ٢/٢الفرع 

أفضت املخاطر السمية احملددة يف البيانات :  كما يلينصهاصبح  حبيث ي٥تعدل الفقرة   سلوفينيا
يف حظر قرار العلمية القائمة، جنبا إىل جنب مع اآلثار املالحظة يف املسح امليداين، إىل 

ندوسولفان مستحضرات اإلشكل مستحضر مركز قابل لالستحالب ويف شكل حبيبات 
يع مستحضرات اإلندوسولفان، فيما جلم اخلاصة باجلماعة األوروبية وبريطانيا العظمى

  . العالق الكبسويلعدا مستحضر

  لى النحو املقترحمت التعديل ع

  ارة موجزةأدرجت إش  .األرصدة احلاليةالتعامل مع إشارة بشأن إضافة تطلب : العنوان هولنداحتت . ١الفقرة   جنوب أفريقيا  ٣/١الفرع 
األنواع أكثر فائدة من  أمساءمبا يفيد أن استخدام ق لتع:  حتت العنوان هولندا٣الفقرة   ساموا  ٣/٣الفرع 

  األمساء الشائعةاستخدام 
  عدلت تبعا للمعلومات املتاحة

 يبلغ عنه يف الوصف ملهذا تبني أن : ال تغيري   الوصف املقدم من كوت ديفوار قد يكون مفيدا-تعليق  ساموا  ٣/٤الفرع 
  معايري املرفق الثالثاليت تستويف اإلخطارات 

الواردة تعليقات لل وفقاًحذفت بيانات السمية اجللدية   تستند إىل احلساباتاحملذوفة لدية اجل السميةقيمة   هولندا/ساموا/سويسرا  ٤/١الفرع 
  من منظمة الصحة العاملية
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اإلندوسولفان "  التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية بشأن التصنيفاملبادئ"ال تصنف : تعليق  منظمة الصحة العاملية  

سميته اجللدية، ولذلك ينبغي أال حيتوي اجلدول على تصنيف يستند إىل السمية وفقاً ل
  :وبالنسبة للمستحضرات، ينبغي أن يكون التصنيف على النحو التايل. اجللدية

  على النحو املقترحمت التعديل 

        املستحضرات    
    فئة اخلطورة  نشطالعنصر ال      
    األوىلالفئة   ٤٠<  سائل    
    ةالثانيالفئة   ٤ <      
    ةالثالثالفئة   ٤ >      
    ةالثانيالفئة   ١٦ <  صلب    
    ةالثالثالفئة   ١٦>      
  على النحو املقترحمت التعديل   )خطر على البيئة (Nو) امس (Tبني )" مهيج (Xi"طلبت إضافة   اجلماعة األوروبية  
حدد : صيغته كما يليلكي تصبح : "األغذية"حتت العنوان يعدل النص الوارد  ١الفقرة   منظمة الصحة العاملية  ٤/٢لفرع ا

خلفات مب املعيناالجتماع املشترك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية 
 ٠,٠٠٦و صفربكمية تتراوح بني اليومي املقبول املتحصل ) JMPR(مبيدات اآلفات 

كغم من / ملغم٠,٠٢بكمية تساوي ادة احلرجعية املرعة اجلوكغم من وزن اجلسم /ملغم
  ).JMPR 1998 (وزن اجلسم

املبادئ التوجيهية . مل يتم اإلبالغ عن أي حدود:  حتت العنوان مياه الشرب٢الفقرة 
ت  االعتبارا قيمة مستندة إىلاحتسابميكن : ملنظمة الصحة العاملية بشأن مياه الشرب

يومي مقبول متحصل  إىل لتر بالنسبة لإلندوسولفان استناداً/ ميكروغرام٢٠ة تبلغ يالصح
   )٢٠٠٣منظمة الصحة العاملية، (كغم من وزن اجلسم / ملغم٠,٠٠٦يبلغ 

  على النحو املقترحمت التعديل 

مارسات املوالزراعة بشأن تطلب إضافة بيان عام بشأن املبادئ التوجيهية ملنظمة األغذية   جنوب أفريقيا  ٤/٣الفرع 
  .بيدات اآلفاتع عالمات التعريف ملضاجليدة يف جمال و

إىل املبادئ التوجيهية يشار : ال حاجة إىل أي تغيري
  .ملنظمة األغذية والزراعة كمرجع يف املرفق الرابع
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ا تتضمن معلومات ب، ألأنس اً مرجعياًراسة معلومات السموم مصدركمتثل : التعليق  منظمة الصحة العاملية  ٤/٤الفرع 

عالمات أعراض : النص املعدل. بطاقات السالمة الكيميائية الدوليةأحدث مما تتضمنه 
دوار الضعف والصداع وال ولتشوش اشفاه أو أظافر زرقاء:  هي)ةاداحل(االبتالع 

حيدث ازرقاق وقد . غماءاإل وصعوبة التنفستشنجات والسهال واإلقيء والغثيان والو
  .األظافر أو شفاهزرقة على المع ظهور حية لبشرة الض

ينبغي استخدام ساتر . قيةااإلسعافات األولية قفازات ومالبس ومقدمو أن يرتدي ب جي
تعليق، حذفت اجلملة السابقة [للوجه أو أي واق آخر للعينني إىل جانب واق للتنفس 

تعلق مبقدمي أكثر ما تحيث أا تتعلق حبماية األشخاص املشتغلني باإلندوسولفان 
 وتبلل البشرة. املالبس امللوثةترتع حدث تالمس بالبشرة، ما إذا و.]  األوليةاإلسعافات

تزال (من املاء لعدة دقائق كمية كبرية لعينني ب اشطفوينبغي . باملاء والصابونتغسل مث 
يف حالة و. إىل الطبيبينقل املصاب ، وبعد ذلك )الًسهذلك العدسات الالصقة إن كان 

إذا . الطلق ينقل املصاب إىل اهلواء ينبغي إعطاء املصاب هواء نقي، تنشاق املادة السامةاس
يف لوعي أو عن ا غائباً إذا كان املصاب يف وعيه ينبغي استحثاث القيءكان املصاب 

آثار . القيء استحثاث وعدمأي شيء عن طريق الفم  إعطائه عدمحالة تشنج ينبغي 
يسبب اإلندوسولفان آثارا على اجلهاز العصيب املركزي  أن ميكن:  األجلصريالقالتعرض 
  ... ، مما يسفر عنوالدم

  

لتر؛ /رامغ ٠,٦٥ة للذوبان يف اإليثينول ج القابلي: ة التالياتيدخل تصويب على البيان  سلوفينيا  ٧/ا-١املرفق 
  لتر/مرا غ٠,٢٤. ويف اهلكسان ج

 ال حاجة إىل أي تغيري، البيانات متسقة مع املصدر
  )٢٠٠٤دليل مبيدات اآلفات، (

تتراوح بني لفئران ل (LD50)الفموية النصفية قيم اجلرعة املميتة : "الفقرة الفرعية األوىل  تايلند  ٢/٢/١-١املرفق 
كغم من وزن اجلسم يف / ملغم١٦٠إلناث إىل لكغم من وزن اجلسم / ملغم٩,٦

ا أقل بكثري من األرقام  الفموية ألالنصفية، يرجى مراجعة اجلرعة املميتة "الذكور
  )كغم/ ملغم٨٠( من منظمة الصحة العاملية املستمدة

مت إدخال تغيري حتريري والتحقق من صحة البيانات مع 
  )٢٠٠٤؛ منظمة الصحة العاملية JMPR 1998(املصدر 
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  عدلت حبسب املصدر  ".استنادا إىل دراسة وحيدة"حتذف عبارة : ٣السطر   سويسرا
لكي " بشكل معتدل"بسمية " بشكل مرتفع"مسية :يستعاض عن عبارة : ٥السطر   سويسرا

  .٤/١تتمشى مع تصنيف منظمة الصحة العاملية على النحو املذكور يف الفرع 
ال حاجة إىل أي تغيري، مت التحقق من البيانات مع 

  )٢٠٠٤؛ منظمة الصحة العاملية JMPR 1998(املصدر 
  كغم؛/ ملغم٢,٥ أيام عند ٣... :  النص كما يليصبحينبغي أن ي: ٤الفقرة   جامايكا  ٢/٢/٢-١املرفق 

  .جرعة يوميةكان تتلقى الفئران اليت :  النص كما يليصبحيينبغي أن : ٦الفقرة 
الفئران اليت أعطيت جرعات فموية ذكور :  النص كما يليصبحيينبغي أن : ٧الفقرة 

  مبستويات

  على النحو املقترحل يمت التعد

 تغذيتها جبرعة تموعة اليت متايف ... :  النص كما يليصبحي ينبغي أن ١الفقرة   جامايكا  ٢/٢/٤-١املرفق 
مع جمموعة ملموس كغم، كانت نسبة الوفيات خمتلفة بشكل / ملغم١٠٠تساوي 

   أسبوعا٢٦ً؛ وقد لوحظ ذلك بعد راقبةامل

  عدلت حبسب املصدر

الربنامج (مل يدخل أي تغيري، املعلومة غري مبينة يف املصدر   ثالثةالعمال الدث تسمم تطلب أن يضاف مىت وأين ح  جنوب أفريقيا
  )١٩٨٤الدويل للسالمة الكيميائية، 

  ٣/٤-١املرفق 

مثانية صيب أُيف اهلند، : تضاف إىل النصينبغي أن قدمت املعلومات اإلضافية التالية اليت   منظمة الصحة العاملية
مل يكن العمال يرتدون ثيابا و. أثناء الرش باإلندوسولفان بتسمم عرضي عشر عامالً

ومتثلت . ، إما بسبب اجلهل أو األميةعمالواقية ومل يتبعوا التعليمات الصحيحة الست
 التقلصات، واملعوية االضطرابات ويءاألعراض الرئيسية املبلغ عنها يف الغثيان والق

 Chugh SN et al(لية عضال االنتفاضات، وهلالجتا ان، وفقدتشوش، ووالقولونيةتوترية ال

  ).IPCS PIM 576 أشري إليه يف 1998
Chugh SN et al (1998) Endosulfan poisoning in Northern India: a report of 18 

cases. Int J Clinical Pharmacol Therapeutics 36 (9): 474-7 
IPCS (2000), International Programme on Chemical Safety, Poisons 

  عدلت على النحو املقترح
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Information Monograph 576.ميكن االطالع عليه على املوقع   

http://www.inchem.org/documents/pims/chemical/pim576.htm  
  ل على النحو املقترحيعدمت الت  "الرواسب/التربة"يصبح لالعنوان التربة يف "كلمة  إىل "الرواسب"كلمة تطلب إضافة   سويسرا  ٤/١/١-١املرفق 
  ل على النحو املقترحيعدمت الت  ) وتركيزات عادية من األكسوجني٧األس اهليدروجيين (يضاف بعد املياه الطبيعية : ١السطر   سويسرا  ٤/١/٢-١املرفق 
  :تطلب إضافة املعلومات التالية  يةالواليات املتحدة األمريك  ٤/١/٢-١املرفق 

يف املياه السطحية، مييل اإلندوسولفان إىل أن ميتز يف الرواسب املوجودة يف القاع حيث 
  )أيام ١٠٥ أكثر من  ½t( املركب ثابتا يف البيئة الالهوائية ظلحيتمل أن ي

 ,Office of Pesticide Programs: وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة: املصدر
Environmental Fate and Ecological Risk Assessment, Reregistration Eligibility 

Document, 2002   

هذه إىل تشر األطراف املبلغة مل : ال حاجة إىل أي تغيري
ه من إجراءات تاملعلومات باعتبارها األساس فيما اختذ

. ستعراض دويلالنتيجة باعتبارها تنظيمية ائية، وال 
لقرارات، اوفقا لورقة العمل بشأن إعداد وثائق توجيه و

 تدرج يف وثائق توجيه لنفإن املعلومات املقدمة هنا 
  .القرارات

  :تطلب إضافة املعلومات التالية  الواليات املتحدة األمريكية  ٤/١/٥ -١املرفق 
يف فيما يتعلق خبواص ثبات اإلندوسولفان، فإن منتجات التحول الرئيسية اليت وجدت 

وديول اإلندوسولفان ) تعضي التربة( اإلندوسولفان اتدراسات مصري البيئة هي كربيت
 اإلندوسولفان أكثر ثباتا من املادة اتوتفيد البيانات املتاحة أن كربيت). حتلل مائي(

 ٩بني ما يقرب من  لمخلفات السمية املؤتلفةلأطوال العمر النصفي تتراوح (األصلية 
  ).رفق يف اية هذه الوثيقةاملول اجلد( سنوات ٦وأشهر 
 ,Office of Pesticide Programs:وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة: املصدر

Environmental Fate and Ecological Risk Assessment, Reregistration Eligibility 
Document, 2002    

  أنظر عاليه: ال حاجة إىل أي تغيري

  :املعلومات التالية تطلب أن تضاف حتت عنوان اآلثار على الكائنات غري املستهدفة  اليات املتحدةالو  ٤/٢ -١املرفق 
  :بيانات احلوادث اإليكولوجية

  .أنظر عاليه: ال حاجة إىل أي تغيري

http://www.inchem.org/documents/pims/chemical/pim576.htm
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 فيه وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة تقييمها ملخاطر أكملتيف الوقت الذي 

ام معلومات  حادثا يف نظ٩١هناك  كان ٢٠٠٢اإلندوسولفان اإليكولوجية يف عام 
وقد وقعت معظم احلوادث يف كاليفورنيا . احلوادث اإليكولوجية يف الواليات املتحدة

 من احلوادث على ٪٨٩ولويزيانا؛ واشتملت الشمالية ارولينا كواجلنوبية وكارولينا 
  ). أمساك والفقاريات دقيقةنفوق(حيوانات مائية 

 وكالة محاية البيئة منطقة  عندما فرضت١٩٩٢تقييم احلوادث اليت وقعت بعد عام 
  :  قدم على استخدام اإلندوسولفان٣٠٠حاجزة تبلغ 

إلندوسولفان من بني أكثر ما أبلغ عنه ستخدام ا، كانت احلوادث املتصلة باعموماً •
 . ملبيدات اآلفاتلحوادث املائيةلأسباب كتواترا 

وسولفان،  أبلغ عنها بشأن اإلنداليتحادثاً  ٩١البالغ عددها  احلوادث من بني •
 .١٩٩١ منها وقعت بعد عام ٪٣٣ منها متصال بالبيئات املائية، و٪٩٦كان 

) ٪٦١ ( حادثا٢٠ً، يعزي ١٩٩١أبلغ عنها منذ عام اليت  حادثا ٣٣  الـمن بني •
 ".سوء االستخدام"إىل أسباب أخرى غري 

ى باحلوادث اليت ال تعزمها احملصوالن املتصالن أكثر من غريمها كان القطن والتبغ  •
 .إىل سوء االستخدام

 من احلوادث ٪٧٢وفريجينيا وأنديانا لويزيانا وكاليفورنيا وألباما واليات وقع يف  •
 .١٩٩١املبلغ عنها منذ عام 

ما متوسطه إىل نفوق  احلوادث املتصلة باإلندوسولفان أدتبالنسبة لألمساك،  •
 . مسكة٢٤٠٠٠٠ مسكة ووصلت إىل حد ٥٠٩٠

لوكالة الوطنية للمحيطات والغالف التابعة لألمساك  انفوق لقاعدة بيانات وفقاً •
من عدد  نفوقاجلوي يف الواليات املتحدة، كان اإلندوسولفان مسؤوال عن 
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األمساك يف مصاب األار واألار الساحلية يف الواليات املتحدة فيما بني عامي 

 مبيدات اآلفات اليت مجيع أدت إىل نفوقكرب من العدد الذي  أ١٩٨٩ و١٩٨٠
ويشري التقرير إىل أن اإلندوسولفان كان من بني . كانت تستخدم يف ذلك الوقت

حدى إ يف كان لهاملائية ووالنباتات أكثر مبيدات اآلفات اليت وجدت يف احليوانات 
 .على الكتلة احليوية يف مصاب األارتأثري احلاالت 

يونيه / حزيرانيف شهراليت وقعت  األمساك الرئيسية يف ر الراين نفوقحادثة  •
يف وظل اإلندوسولفان ). لتر/ ملغم٠,١ىل وصلت إتركيزات عالية  (١٩٦٩
بدأ الربط ، عندما ١٩٨٦ يف ر الراين يؤثر على األمساك حىت عام يةرسبتالحركته 
وتعزيز مسية األحشاء الظهارية نسجة لتغيريات املستحثة باإلندوسولفان يف أبني ا

 . النهر يف بازل بسويسراكانت تطلق يفاليت مللوثات الكيميائية األخرى ا
، رفض تصدير حلم البقر األسترايل بسبب خملفات اإلندوسولفان ١٩٩٩ويف عام  •

املفرطة النامجة عن رعي البقر يف مراع ملوثة بالرذاذ املنجرف من حقول القطن 
 .املعاجلة باإلندوسولفانااورة 

 ندوسولفان تبني أن حلم البقر يف بورتوريكو ملوث باإل •
ستخدام، الورغم أن نسبة مئوية كبرية من احلوادث املبلغ عنها كانت ناجتة عن سوء ا

 قدر من السمية والثبات يؤدي إىل نفوق مثل ي مبيد لآلفاتألفإن مثة قلق من أن يكون 
  .هذا العدد من الكائنات احلية غري املستهدفة

 ,Office of Pesticide Programs:وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة: املصدر
Environmental Fate and Ecological Risk Assessment, Reregistration Eligibility 

Document, 2002   
  أنظر عاليه: تغيريأي ال حاجة إىل   :تطلب إضافة املعلومات التالية إىل هذا الفرع  الواليات املتحدة األمريكية  ١/٥املرفق 
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  املهددة باالنقراض/النقراضعرضة ل واملزمنة على األنواع املاملخاطر احلادة

عدالت الراهنة، عن خماطر حادة ومزمنة املأن يسفر استخدام اإلندوسولفان، برجح من امل
 األمساك دائرة وأصدرت املهددة باالنقراض/النقراضعرضة لعلى أنواع احليوانات امل

 عن ة بيولوجيفتوى ١٩٨٩ عام يف) USFWS ( بالواليات املتحدةواحلياة الوحشية
 أنواع ٦ ( نوعا١٣٠ًفقد اعترب أن من احملتمل أن يتأثر ما جمموعه . اإلندوسولفان
 من الالفقاريات املائية املختلفة، ٤قشريات ومن ال ٦ من األمساك و نوعا٧٧ًبرمائية، و

رر،  معرضة للتض مائياً نوعا٤١ً(من استخدام اإلندوسولفان )  أنواع من الطيور٥و
املهددة باالنقراض؛ /املعرضة لالنقراضاملياه العذبة رخويات  منها من أنواع ٪٥٤

  ).ونوعان من الطيور مصنفة أيضا على أا معرضة للتضرر
   التسبب يف اختالل وظائف الغدد الصماءإمكانية

وتؤثر . اإلندوسولفان مصنف على أنه مادة مسببة الختالل وظائف الغدد الصماء
 - التكاثرية والنمائية على حد سواء-تسبب يف اختالل وظائف الغدد الصماء الإمكانية
تقبالت العصبية س؛ وتلتصق بامل)مجيع الطيور والثدييات واألمساك والربمائيات(على 

  .لالستروجني يف البشر
خصائص استروجينية  ألفا وبيتا ينوكل من األيزومرالتقين  اإلندوسولفان يكتسب •

 E-screen اختبار مت قياسها يف كما ميكرومتر ٢٥ إىل ١٠غة يف التركيزات البال
 البشرية احلساسة لالستروجني اخلاصة مبؤسسة الثديباستخدام خاليا سرطان 

 ).MCF-7خاليا (متشجان للسرطان 
ستحثاث زيادة اال متر عن ٥-١٠ × ٢,٥أسفر اإلندوسولفان عند تركزات تبلغ  •

اخلمرية باستخدام  يةالستروجينا ستجابةجتارب لتحديد االيف مرات أربع 
)Ramamoorhty et al. 1997.( 
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نشاط عن ) Massad and Barouki 1999(كشفت دراسات خمتربية أحدث  •

 . متر٦-١٠إلندوسولفان عند تركيزات منخفضة إىل حد لملموس استروجيين 
تقبالت االستروجني س اإلندوسولفان إىل ميةبأن اجنذابالتقارير اليت تفيد رغم  •

 Heufelder and Hofbauer(االستراديول الداخلي اجنذابية من كثرياً لبشرية أقل ا

1996P Matthews et al 2000( منه تقبل جتعل س باملرتباطقدرته على االجمرد ، فإن
على إحداث آثار شبيهة و الداخليرمون اهل على التنافس مع ةقادرمادة كيميائية 

 .اهلرموناآلثار اليت حيدثها ب
أو إطالق أو نقل تأيض أو  إنتاج يفإىل العناصر اخلارجية املنشأ اليت تتدخل يشار  •

اهلرمونات الداخلية املنشأ املسؤولة عن االتزان البدين ارتباط أو نشاط أو إزالة 
 النمو يف الكائنات العضوية، على أا مسببة الختالل وظائف الغدد اتوتنظيم عملي

 )Ankley et al. 1998(الصماء 
 ساللتهعنصر خارجي املنشأ يسبب آثارا معاكسة يف كائن عضوي سليم أو يف أي  •

يف أعقاب تغيريات يف وظائف الغدد الصماء، يعترب مسببا الختالل وظائف الغدد 
 ).Gillesby and Zacharewski 1998. (الصماء

  
  :لوحظت آثار من قبيلو
 حول عن التهازتناقص متوسط طول الشراغيف املعرضة للمادة الكيميائية وعج •
 ساعة تليها فترة نقاهة ملدة ٩٦أظهرت الشراغيف املعرضة إىل اإلندوسولفان ملدة  •

). Berrill et al. 1998 (ملموس أيام نسب وفيات تالية للتعرض أعلى بشكل ١٠
من متوسط  (P<0.01)كرب بكثري وكان متوسط طول الشراغيف اليت مل تعرض أ

. لتر/ ملغم٠,١٣٢  بتركيز قدرهسولفانطول الشراغيف اليت عرضت إىل إندو
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تعاين من الشراغيف املعاجلة باإلندوسولفان راقبة، كانت جمموعات املقارنة مع وبامل

الشراغيف البالغة من وخلصت الدراسة إىل أن .  يف التحولعجزونمو الإعاقة يف 
 أكرب حساسيةمن يف البيئة وجودها يف التركيزات اليت حيتمل ، تعاين أسبوعنيالعمر 

 . لفقس البيضةالتالييف املرحلة يف منو اجلهاز العصيب العضلي 
 .منو املسالك التناسلية يف الطيورضعف  •

لمسالك التناسلية باالزدواجية اجلنسية لوباإلضافة إىل ذلك، كشفت الدراسات املتعلقة 
-Lutz and Lutz( التناسلية هاالطيور عن أن اإلندوسولفان يضر بنمو مسالكلدى 

Ostertag, 1975.(  
 ,Office of Pesticide Programs:وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة: املصدر

Environmental Fate and Ecological Risk Assessment, Reregistration Eligibility 
Document, 2002  

  "السمية املائية وحساب كمية اإلندوسولفان ألفا"رمز ألفا ناقص حتت العنوان ال: ١٢الفقرة   جنوب أفريقيا
= واحد) ha(إىل هكتار "  راي٦,٢٥= آكر واحد "* تطلب تغيري : ١٨الفقرة 
 يف االختصارات كما أنه الوصف العلمي )اهلكتار( ha  الرمزيستخدم( راي ١٥,٤٤

  ) سطحيةاللمساحة ل

املتعلقة بـ علومات ملاأضيف تعليق حتريري وعدلت 
 ١٥,٤٤= واحد الهكتار لل:  على النحو التايل"الراي"

   راي٦,٢٥= واحد ال الفدانراي أو 

  ل على النحو املقترحيعدمت الت  يغري العنوان السمية املائية إىل تقييم التعرض: ٤السطر 

  ٥/٢-١املرفق 

  سويسرا
توضيح  زيادة ميكن :تعليقما الذي تعنيه املمارسات الزراعية اجليدة؟ ال: سؤال :٤الفقرة 

  وإزالة اللبس عنهاالفقرة بأكملها 
  "انبعاث"عوضا عن " انبعاث منجرف"

  :عدلت على النحو التايل
 اآلفات الداخلة إىل البيئة ات كمية مبيدوبغية تقدير

زراعية المارسات امل"فيها  تتبعاملائية نتيجة لعملية رش 
وف أنه يف ظل الظرإىل هولندا توصلت ، "يدةاجل

 من العملية إىل ٪٤انبعاث يبلغ سينجرف التجريبية، 
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م منطقة حاجزة، استخديف حالة عدم ااملياه السطحية 

من العملية إىل املياه ٪ ٠,١ مقداره انبعاث ينجرفسو
.  مترا٢٥ًالسطحية عندما تستخدم منطقة حاجزة تبلغ 

ويف . توقع أن يتم جتاوز هذه القيمالناحية العملية يومن 
 من ٪١٠ يقدر أن ينحرف يف بساتني الفاكهة، قالتطبي

  . إىل املياه السطحيةتطبيقال
جمال  مصطلح شائع يف "املمارسة الزراعية اجليدة"

  الزراعة
  . على النحو املقترحليعدمت الت

) التركيز البيئي املتوقع( يف املياه السطحية البيئية املتوقعةالتركيزات : ٨عاد صياغة الفقرة ت
  ...هي ةوهات الثالثللسيناري

  ل على النحو املقترحيعدمت الت

حبيث " السمية احلادة"إىل العنوان األصلي " تقييم اآلثار"، يضاف العنوان ٩يف الفقرة 
  ".السمية احلادة: تقييم اآلثار"يصبح 

  ل على النحو املقترحيعدمت الت

  لنحو املقترحل على ايعدمت الت  "تقييم املخاطر"يضاف العنوان : ١٠الفقرة 
 البيئية املتوقعة التركيزات بالنسبة لتقييم املخاطر متت مقارنة: ١١إعادة صياغة الفقرة 

ميكن حساا أيضا كنسب لإلندوسولفان ألفا يف املياه السطحية يف السيناريوهات الثالثة 
وحيثما . )أنظر اجلدول أدناه(النصفي ) التركيز الفعال(املميت  قيم التركيز مع مئوية من

وإذا . يتوقع حدوث خماطر حادة، وهو ما يعترب غري مقبولفإنه ، ١٠>  النسبة تناك
ميكن توقع حدوث خطر إنه ، ف١٠كانت النسبة املئوية أكرب من واحد ولكنها أقل من 

  .وهو ما يعترب غري مقبول أيضاًكبري، 

  ل على النحو املقترحيعدمت الت

 مت التعديل على النحو املقترح  . كلمة سيناريوهاتبعد" ادةاحل"ان اجلدول كلمة ، يضاف إىل عنو١٢الفقرة   سويسرا  
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التركيز البيئي املتوقع يف املياه : يف العامود الثاين من اجلدول، يغري السطر األول ليصبح

  ]لتر/ميكروغرام[السطحية 
  ألنواع غري املستهدفةا علىإلندوسولفان حادة لمسية ..١٣الفقرة 

  ، بعد التطبيق بوقت قصري )لتر/يكروغرام اإلندوسولفان ألفا م٠,٧...(
 مت التعديل على النحو املقترح

 مت التعديل على النحو املقترح  ".تقييم اآلثار"، يضاف إىل العنوان ١٤الفقرة 
 مت التعديل على النحو املقترح  "تقييم املخاطر"، يضاف العنوان ١٥الفقرة 

 التركيز البيئي نسبة×× اجلدول : غة عنوان اجلدول ليصبح، إعادة صيا١٦الفقرة 
  لسيناريوهني املزمننييف السمية ا/املتوقع

التركيز البيئي املتوقع يف : يف العامود الثاين من اجلدول، يتم تغيري السطر األول ليصبح
  ] لتر/ميكروغرم[املياه السطحية 

 مت التعديل على النحو املقترح

 ٥/٦يف الوارد يعترب املوجز : ال حاجة إىل أي تغيري  ٥/٦ مع نص مماثل ملا ورد يف الفرع ٥/٢ لتقييم املخاطر يف اية الفرع يقترح إضافة موجز
  كافياً

الفرع /١املرفق 
٥/٦  

  :إعادة صياغة  سويسرا
o ا يف املياه السطحية التقديرية البيئية املتوقعة التركيزات احتسبتبني تتراوح على أ 

 ٥٠لتر، وهو ما يتجاوز أقل قيمة للتركيز املميت /ام إندوسولفان  غر١٤و ٠,٢
ب نسب احتسوقد مت ا. لتر بالنسبة لألمساك/ غرام إندوسولفان٠,١٧البالغة 

 مما يسفر عن خماطر ١ أا أعلى من ووجدلسيناريوهات الثالثة لالسمية /لتعرضا
 .ألنواع غري املستهدفةعلى احادة غري مقبولة 

 
o  اب آخر أن املستويات يف املياه السطحية بعد ثالثة أسابيع من حسمن تبني

  ل على النحو املقترحيعدتمت ال



UNEP/FAO/RC/COP.4/9  

21 

  اإلجراء املتخذ بشأن  التعليق  املصدر  الفرع
لتر، وهو ما / ميكروغرام إندوسولفان٤,٢و ٠,١ بني ميكن أن تتراوح االستعمال

  البالغبرغوث املاء الكبريظ بالنسبة لألمساك و غري املالحالفعاليتجاوز التركيز 
لتر على / إندوسولفان ميكروغرام١,٨٩لتر و/ ميكروغرام إندوسولفان ألفا٠,١٤
 فوجدالسمية بالنسبة لواحد من السيناريوهات /للتعرضحتسبت نسبة وا. التوايل

 .ألنواع غري املستهدفةا علىسفر عن خماطر مزمنة غري مقبولة أ، مما ١أا أعلى من 
، فقد استنتج أن املخاطر اليت تتعرض هلا البيئة املائية، وال سيما األمساك، غري وعموماً

  .ولةمقب
اإلندوسولفان ركزات م مسح ميداين للزراع الذين يستخدمون أكد تبني من: تايلند

 حقولبييب ملكافحة حلزون التفاح الذهيب يف اإلندوسولفان احل ومستحضر ةبستحلامل
 غري املستهدفة يف البيئة املائية، ال سيما األمساك، غري احليةاألرز أن التأثري على الكائنات 

   .مقبول
 ١٩، ينبغي أن تكون التواريخ الفعلية لدخول اإلجراءات إىل حيز النفاذ ١تايلند، الفرع   عمان  ٢املرفق 

  ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١٨وليس 
  يقترح إعادة صياغة الفقرة: ، البدائل٥الفرع 

  ل على النحو املقترحيعدمت الت
  

  ٣-٣ للفقرة مت التعديل وفقاً
  ل على النحو املقترحيعدمت الت  الكتلةواستخدام وزن الالصف األخري، تطلب حذف   ساموا  ملختصراتا

 على اندوسولفان: دليل الصحة والسالمةتطلب إضافة وصلة إلكترونية إىل موقع   هولندا  
  اإلنترنت

  مت التعديل على النحو املقترح

   علماًأحيط ا  ظيمية لإلندوسولفان يف موريشيوسنتقدم معلومات عن احلالة الت  موريشيوس  تعليقات عامة
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  ٤/١/٥، ١التعليقات املقدمة من الواليات املتحدة على املرفق : دناهدول أاجل
  إلندوسولفان وكربيت اإلندوسولفان البيئي لللمآلخواص خمتارة 

  *التعليق/املرجع  القيمة   القياسياملؤشر

     الثبات

  ٥هليدروجيين       األس ا½tالتحلل باملاء 
  ٧                       األس اهليدروجيين 
  ٩                       األس اهلدروجيين 

  ) يوم٢٠٠أكثر من (مستقر 
  )بيتا (اً يوم١٩؛ )ألفا( يوما ١١
  )بيتا( ساعات ٦؛ )ألفا( ساعات ٤

MRID 414129-01 

  )هوائي(تأيض التربة 
  فترات نصف العمر

  )أنواع من التربة مخسة( يوما ٦٧ -٣٥: إندوسولفان ألفا
  ؛)٥( يوم ٢٦٥ -١٠٤:إندوسولفان بيتا
  ؛)٥( يوما ١٢٥ -٧٥: بيتا+ أيزومرات ألفا

  )٥( يوم ٢١٤٨ -٢٨٨: إندوسولفان ألفا، بيتا، وإندوسلفات

MRID 438128-01 

  )الهوائي(تأيض التربة 
  فترات نصف العمر

  )ةنوعان من الترب( يوم ١٢٤ -١٠٥: إندوسولفان ألفا
  )نوعان من التربة( يوم ١٦١ -١٣٦: إندوسولفان بيتا
  . يوم١٥٤ -١٤٤: أيزومرات مؤتلفة

   يوم١٢٠: كربيت اإلندوسولفان

MRID 414129-01 
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   اخلامساملرفق

  

  اتفاقية روتردام
واد املتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على 

  احملظورة واملقيدة بشدةكيميائية ال
  
  
  

  قرارات توجيه روع وثيقةمش
  

  ندوسولفاناإل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

    

  
أمانة اتفاقية روتردام بشأن إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد 

  كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية
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  مقدمة
  بعض يف جمال االجتار الدويل يفاألطراف فيما بني يةالتعاونهود اجل و املشتركةاملسؤولية تعزيز  إىلدف اتفاقية روتردام

 ةسامهة يف استخدامها بطريقة سليم وامل،املواد الكيميائية اخلطرة من أجل محاية الصحة البشرية والبيئة من األضرار احملتملة
ملتعلقة صنع القرارات اووضع ترتيبات على الصعيد الوطين لعملية بيئياً، عن طريق تيسري تبادل املعلومات عن خصائصها 

ويشترك برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة .  القرارات على األطرافهذه باستريادها وتصديرها وبنشر
  . يف توفري خدمات األمانة لالتفاقيةلألغذية والزراعة

 املواد الكيميائية ، روترداماتفاقيةإلدراج يف إجراء املوافقة املسبقة عن علم مبوجب  ل)٣(وتشمل املواد الكيميائية املرشحة
د ستنوي.  يف إقليمني خمتلفني)٤(اليت جرى حظرها أو تقييدها بشدة مبقتضى إجراءات تنظيمية وطنية لدى طرفني أو أكثر

 تعاجل اليت اإلجراءات التنظيمية اليت تتخذها األطراف إىل  إجراء املوافقة املسبقة عن علمإدراج أي مادة كيميائية يف
  هذه املخاطرللحد منوقد تتوفر سبل أخرى .  أو تقييدها بشدةأما عن طريق حظرها ملادة الكيميائيةملرتبطة بااألخطار ا
 ا أو قيد الكيميائية هذه املادة مجيع األطراف يف االتفاقية قد حظرت أن ضمناً أن إدراج املادة ال يعينبيد. أو تقليلها

،  وختضع إىل إجراء املوافقة املسبقة عن علمتفاقية روتردامال  املرفق الثالث يفمدرجةبالنسبة لكل مادة كيميائية و. بشدة
  . أم ال ما إذا كانت ستوافق على استرياد املادة الكيميائية مستقبالًبشأن األطراف أن تتخذ قراراً عن علم إىليطلب 

ندوسولفان يف املرفق الثالث اإلعلى إدراج  XXXX يف XXXX املعقود يف XXXX اجتماعه يف مؤمتر األطراف وافقو
تفيد بأن هذه املادة الكيميائية أصبحت خاضعة إىل إجراء املوافقة املسبقة عن اليت  قراراتالوثيقة توجيه لالتفاقية واعتمد 

  .علم
  .دام من اتفاقية روتر١٠ و٧ وفقاً للمادتني ]XXX[وقد أرسلت وثيقة توجيه القرارات هذه إىل السلطات الوطنية املعينة يف 

  الغرض من وثيقة توجيه القرارات
وترسل .  املرفق الثالث من اتفاقية روتردام يفةدرجم مؤمتر األطراف وثيقة توجيه قرارات بالنسبة ألي مادة كيميائية يعتمد

  . املادة الكيميائية مستقبالً هذه قرار بشأن استرياداختاذ وثائق توجيه القرارات إىل مجيع األطراف مصحوبة بطلب
 جمموعة خرباء معينني من تتكون من وهذه اللجنة. ات بإعداد وثيقة توجيه القرارجلنة استعراض املواد الكيميائيةقوم تو

.  إدراجها يف االتفاقيةاليت حيتملتقوم بتقييم املواد الكيميائية املرشحة و من االتفاقية، ١٨لمادة  ل أنشئت وفقاًاحلكومات
 حظر الرامية إىلراءات التنظيمية الوطنية ـإلجل اًعلومات املقدمة من طرفني أو أكثر دعم وثيقة توجيه القرارات املعكسوت

أا ال  أن تكون مصدر املعلومات الوحيد عن املادة الكيميائية كما  هلاوال يراد. املادة الكيميائية املعينة أو تقييدها بشدة
  . اعتمادها من مؤمتر األطرافتستكمل أو تنقح بعد

                                                        
أو يف خليط أو مستحضر، وسواء كانت مصنعة أو  مبفردهايعين مصطلح مادة كيميائية أي مادة كيميائية سواء كانت   )٣(

مبا يف ذلك (مبيدات اآلفات : وتشمل الفئات التالية.  حي عضويمت احلصول عليها من الطبيعة ولكنها ال حتتوي على أي كائن
  ".والتركيبات الصناعية) ات مبيدات اآلفات شديدة اخلطورةمستحضر

تكامل االقتصادي إرتضت التقيد ذه االتفاقية وتسري عليها أحكام دولة أو منظمة إقليمية لل" الطرف"يعين "  )٤(
  ".االتفاقية
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كيميائية أو تقييدها بشدة وأطراف أخرى مل حتظر الادة املظر حل هناك أطراف أخرى اختذت إجراءات تنظيمية وقد تكون
التدابري البديلة لتخفيف ب املتعلقةملعلومات ا تقييمات األخطار هذه أو على االطالعوميكن . تلك املادة أو تقيدها بشدة
  .(www.pic.int) بردام على شبكة الوي موقع اتفاقية روتيف األخطار املقدمة من األطراف

 من االتفاقية، تستطيع األطراف أن تتبادل املعلومات العلمية والتقنية واالقتصادية والقانونية املتعلقة باملواد ١٤ووفقاً للمادة 
 وميكن تقدمي هذه .السالمةمعلومات  ووالسمية البيئية االتفاقية، مبا يف ذلك معلومات السمية  نطاقهايغطيالكيميائية اليت 

وتوضع املعلومات املقدمة إىل األمانة على موقع اتفاقية . مباشرة أو عن طريق األمانةأما املعلومات إىل األطراف األخرى 
  .ب شبكة الوي علىروتردام

  .معلومات عن املادة الكيميائية من مصادر أخرىاحلصول على وميكن أيضاً 

  إعالن عدم املسؤولية
وليس املقصود .  تيسري التحديد الصحيح للمادة الكيميائيةهو أساساًم األمساء التجارية يف هذه الوثيقة  استخداالغرض من

حيث أنه من غري املمكن إدراج مجيع األمساء التجارية و . موافقة على أي شركة بعينهاعدما أن تعين ضمناً أي موافقة أو 
  .وواسعة االنتشار من األمساء التجارية الشائعة االستخدام حمددعدد سوى  يف هذه الوثيقة فلم يدرجاملتداولة حالياً، 
 املعلومات املقدمة دقيقة طبقاً للبيانات املتوافرة وقت إعداد وثيقة توجيه القرارات هذه، فإن ه يعتقد أنعلى الرغم من أن

مسؤوليتهما عن أي سهو أو أي نتائج قد منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة يعلنان عدم 
  أذى أو عن أيةمسؤوليأي منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة   تتحملالو. تترتب عليه

  . أو حظر استريادها نتيجة السترياد هذه املادة الكيميائيةحيدث من أي نوع ضري أو خسارةضرر أو 
 عن أي رأي مهما كان من تعين ضمناً اإلعرابال  املنشورستخدمة وطريقة عرض املادة يف هذا  التسميات املنأكما 

 ا يتعلق بالوضع القانوين ألي بلد أو إقليمجانب منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة أو برنامج األمم املتحدة للبيئة، فيم
  .ومها أو حدودهاأو مدينة أو منطقة أو سلطاا، أو فيما يتعلق بتحديد خت

http://www.pic.int)
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 املختصرات

 أقل من >
 لـأقل من أو مساو  >

  منأقل كثرياً >>
 أكثر من  <
>  

>> 
  لـأكثر من أو مساو 

  منأكثر كثرياً
µg ميكروغرام 

µm ميكرو متر  
  

AChE أستيل كولني استراز 
ADI املتحصل اليومي املقبول 

a.i. العنصر النشط 
AOEL املقبول تعرض املشغل مستوى 
ARfD املرجعية احلادةاجلرعة  

ATP أدنيوسني ثالثي الفوسفات 
b.p. نقطة الغليان 
bw وزن اجلسم 
oC  درجة مئوية(درجة سيليسوس( 

CA رابطة املواد الكيميائية 
CAS  دائرة املستخلصات الكيميائية 

cc سنتيمتر مكعب  
ChE كولني استراز 

CHO مبيض الرينب الصيين 
cm  يمترسنت  
CS عالق كبسويل  

d  أيام(يوم( 
DNA احلامض النووي ديوكسرييبوز  
DT50   من مادة كيميائية ٥٠الوقت الالزم لتحلل ٪ 

E.C اجلماعة األوروبية  
EC تركيز قابل لالستحالب  

EC50  الوسطيالتأثري الفعال( الفعال النصفيالتركيز (  
ED50 الوسيطةةاجلرعة الفعال( الفعالة النصفيةرعة اجل ( 
EEC  

EINCS 
  اجلماعة االقتصادية األوروبية

  القائمة احلصرية األوروبية للمواد التجارية القائمة
EHC معايري الصحة البيئية 
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 املختصرات
FAO منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 

g غرام 
GEMS/Food برنامج رصد وتقييم تلوث األغذية-النظام العاملي لرصد البيئة  

   
h ساعة 

ha  هكتار 
i.m. داخل العضل 
i.p. يف الغشاء الربيتوين 

IARC الوكالة الدولية لبحوث السرطان 
IC50 ٥٠ التركيز احلظري 

    
IPCS الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية 
IPM اإلدارة املتكاملة لآلفات  
ISO املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس 

IUPAC مياء البحتة والتطبيقيةاالحتاد الدويل للكي  
JMPR  االجتماع املشترك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن

االجتماع املشترك بني فريق خرباء منظمة األغذية (خملفات مبيدات اآلفات 
والزراعة املعين مبخلفات مبيدات اآلفات يف األغذية والبيئة وفريق خرباء 

  )ة املعين مبخلفات مبيدات اآلفاتمنظمة الصحة العاملي
K  ١٠٠٠× (كيلو( 

Kg كيلوغرام 
Koc معامل تفريق املاء/كربون عضوي 

L لتر 
LC50   ،٥٠التركيز املميت 
LD50  ،٥٠اجلرعة املميتة 

LOAEL أدىن مستوى تأثري ضار مالحظ 
LDLO أقل جرعة مميتة 

LOEL مالحظ تأثريأدىن مستوى   
Log P معامل تفريق املاء/وكتانوللوغاريتم األ  

m متر 
mg مليغرام 
Ml ميلليتر  

MOE هامش التعرض  
  

mPa بسكاليميلل 
MRL ملخلفاتستوى ااحلد األقصى مل 
MTD اجلرعة القصوى اليت ميكن حتملها 
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 املختصرات
  

ng نانوغرام 
NOAEL مستوى تأثري ضار غري مالحظ  

NOEC  مستوى تركيز غري مالحظ 
NOEL غري مالحظمستوى تأثري  

NRA أستراليا (سلطة التسجيل الوطنية بشأن املواد الكيميائية الزراعية والبيطرية(  
NTP الربنامج الوطين للسميات  

OECD ال االقتصاديمنظمة التعاون والتنمية يف ا  
OHS الصحة والسالمة املهنيتني  
PCM استخدام جمهر تباين الطور 
PEC التركيز البيئي املتوقع 

PNEC تركيز متوقع ال تأثري له 
Pow  املاء–معامل تفريق األوكتانول   
PPE معدات محاية شخصية  
RfD  مماثلة لـ (اجلرعة املرجعية للتعرض املزمن عن طريق الفمADI(  

SMR النسبة املوحدة للوفيات  
STEL حد التعرض قصري األجل  

STMR جتارب خاضعة لإلشراف بشأن متوسط املخلفات  
TER(s) التعرض/النسبة املئوية للسمية  

TLV قيمة حد العتبة  
TWA ًمتوسط مرجح زمنيا  

UL سائل منخفض احلجم للغاية  
UNEP برنامج األمم املتحدة للبيئة  

US EPA وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة األمريكية  
UV األشعة فوق البنفسجية  

WHO منظمة الصحة العاملية  
wt زنالو  

  



UNEP/FAO/RC/COP.4/9  

29 

  
  وثيقة توجيه القرارات بشأن مادة كيميائية حمظورة أو مقيدة بشدة

  
  : يفصدر    ندوسولفاناإل
  
  )١أنظر املرفق (التعريف واالستخدامات   -١
  

  إندوسولفان  االسم الشائع
  إندوسولفان: املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس  االسم الكيميائي

 -hexachloro-8,9,10-1,4,5,6,7,7) :ة للكيمياء البحتة والتطبيقياالحتاد الدويل  مترادفات/أمساء أخرى

trinorborn-5-en-2,3-ylene-bismethylene) 

sulphite  
-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methano-2,4,3-6,7,8,9,10,10  دائرة مستخلصات املواد الكيميائية

benzo-dioxa-thiepin-3-oxide 
  7-29-115  ستخلصات الكيميائيةالرقم يف سجل امل

 9090 2920 املنسق النظام اجلمركي الرمز يف

 EINECS: 2040794 :أرقام أخرى

  C9H6Cl6O3S  ة اجلزيئيالصيغة
  ة اهليكليالصيغة

  

  
  

  مبيد آفات    :الفئة
  مبيد آفات  :اضعة للتنظيمالفئة اخل

يف الفئة ) االستخدامات(االستخدام 
  :اخلاضعة للتنظيم

أشجار  من احلشرات يف يف مكافحة جمموعة متنوعةمبيد للحشرات يستخدم 
، األرض احملروقةزراعة اخلضروات، وحقول ، ووالقصريةالفاكهة الطويلة 

  .نباتات الزينةوحقول عش الغراب زراعة و
، ودودة القطنية ونطاط أوراق النباتات املن: خدم ملكافحةمبيد حشرات يست
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  .وثاقبة حبوب النبالنسيج ودودة الفراشة اهلولية يف السمسم، 
 Benzoepin, Beosit, Callistar, Chimac endo 350, Chlorthiepin, Chlorthiepin  :األمساء التجارية

Endocide, Cyclodan, EC FAN 35, End 35 LAPA, Endo 35 EC, Endocel 35 
EC, Endofan Endosulfan 35 Endosulphan, FMC 5462, Galgofon, HOE 
2671, Insectophene, Malix, Rocky, Palmarol, Thecn’ufan, Thiosulfan, 
Thiodan, Tionel, Thionate, Thionex, Thyonex, Tiovel, Thifor 

.عةجامعة مانهذه قائمة إرشادية وال يقصد منها أن تكون   
، )WP(، مثل املسحوق القابل للبلل  شىتندوسولفان متاح يف مستحضراتاإل  :أنواع املستحضرات

 والعوالق الكبسولية، )EC(، والتركيزات القابلة لالستحالب )GR(واحلبيبات 
)CS( التذرية، ومسحوق) DP ( والسائل املنخفض احلجم للغاية)UL.(  

 ٣٠ إىل ٧٠ ألفا وبيتا بنسبة يأيزومرولفان التقين من مزيج من ويتكون إندوس
 تقريباً

. كمادة كيميائية صناعيةلإلندوسولفاناستخدامات أي مل يبلغ عن   :االستخدامات يف الفئات األخرى  
 ألول  مادة اإلندوسولفاناستعمال) امسها اآلن أفنتيس(ست أدخلت شركة هوك  :اجلهات املصنعة األساسية

   : التصنيع األخرى، من بينهامرة، كما أنتجها عدد من شركات
Aako, Bayer Crop Science, Drexel, Excel, Hindustan, Luxan, Makhteshim-
Agan, Milenia, Parry, Seo Han, Sharda 

  .جامعة مانعةهذه قائمة إرشادية لشركات التصنيع الراهنة والسابقة وال يقصد منها أن تكون   
 
  فقة املسبقة عن علم إجراء املوا اإلدراج يفأسباب -٢

 اإلجراءات يف القائمة بناء على هجادرمت إوقد . ندوسولفان يف إجراء املوافقة املسبقة عن علم كمبيد لآلفاتاإلأدرج 
تقييد وهي تايلند تلك اليت اختذا ندوسولفان كمبيد لآلفات واستخدام اإلحظر وهي التنظيمية النهائية اليت اختذا هولندا 

  .العالق الكبسويلندوسولفان بشدة بواسطة حظر مجيع املستحضرات فيما عدا مستحضر استخدام اإل
 .ومل يتم اإلخطار عن أي إجراءات تنظيمية ائية بشأن االستخدامات الكيميائية الصناعية

  
  )٢لالطالع على التفاصيل، أنظر املرفق (   اإلجراء التنظيمي النهائي١-٢

 ١٩٨٦يناير /يف كانون الثاين) Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen(ت اآلفات قامت جلنة تسجيل مبيدا: هولندا
 مت تسجيل، ١٩٨٧يناير / كانون الثاين١ويف . ية تدرجي ائيبإخطار املسجل بقرار سحب املادة بواسطة عملية ختلص

واستثين من . خدام األرصدة املوجودة بيع واستلكي يتسىن ، وذلك ائية واحدة سنةلفترةندوسولفان اإلمعظم تطبيقات 
 حظر االستخدام يف مزارع ومت استخدام إندوسولفان كمبيد للحشرات يف اإلدارة املتكاملة آلفات مزارع التفاح؛ ذلك

  .١٩٩٠يناير / كانون الثاين١التفاح يف 
 من ذلك واعتباراً. ندوسولفان ومجيع املنتجات ذات الصلةاإلسحب تسجيل  ١٩٩٠يناير / كانون الثاين١وحبلول 
وقد استأنف املسجل هذا القرار وطلب من . ندوسولفان كمبيد لآلفاتاإل أو استخدام أو ختزينبيع صار حمظوراً التاريخ، 



UNEP/FAO/RC/COP.4/9  

31 

 ،١٩٩٠فرباير / شباط٢٨وقد نظر يف االستئناف يف .  قرار السحبإلغاء التابع جلماعة العمل التجاريجملس االستئناف 
  .ندوسولفان يف هولندااإلستخدام ال مما أسفر عن حظر كامل سجيل التار سحبومت تأييد قر

  . ملخاطر غري مقبولة الكائنات احلية املائية، وخباصة األمساكتعريض: السبب
ندوسولفان اإل  مجيع مستحضراتمت حظر استرياد: حسبما أخطرت به وزارة الصناعة ومت نشره يف اجلريدة الرمسية: تايلند

 تشرين ١٩ من  كمبيد لآلفات الزراعية اعتباراًا واستخدامهعالق الكبسويل، وإنتاجها وحيازاما عدا مستحضر الفي
  .ستخدام يف القطن فحسبال لمسجلندوسولفان لإل العالق الكبسويلومستحضر . ٢٠٠٤أكتوبر /األول

 لألمساك بالنسبةعالية سمية تتميز بمستحضرات إندوسولفان يف شكل مركزات قابلة لالستحالب وحبيبات : السبب
  .وغريها من الكائنات احلية املائية

  )١لالطالع على التفاصيل، أنظر املرفق (   تقييم املخاطر٢-٢

أخذ آخر مع ومت تقييم مجيع البيانات . اضطلعت جلنة تسجيل مبيدات اآلفات بتقييم املخاطر يف هولندا: هولندا
  .يف االعتبار اشتراطات جودة البيانات

  : البيئياألثر
 قُدر ويف تقييم املخاطر. )٦(والقصرية )٥( الفاكهة الطويلة أشجار كمبيد للحشرات يف معاجلة يستخدمندوسولفاناإل كان

وجيوز أن .  إىل املياه السطحية احمليطة مع احتمال وصوهلا٪ من اجلرعة املستعملة يف هذا الغرض١٠أن تنجرف كمية تبلغ 
 ندوسولفاناإل كانوقد . طق احلاجزة عن وصول نسبة مئوية أصغر إىل املياه السطحيةتسفر تدابري تقليل االجنراف أو املنا

 الفاكهة يف حالة أشجار كغم من العنصر النشط لكل هكتار ١,٥ -٠,٧٥ يف الربيع والصيف مبعدالت تبلغ يستخدم
واستناداً إىل . القصرية الفاكهة يف حالة أشجار كغم من العنصر النشط لكل هكتار ١ -٠,٥الطويلة ومبعدالت تبلغ 
 يف ات من التركيزجرعةهكتار حمتسب على أنه إندوسولفان ألفا، جيوز حساب / كغم٠,٥٢٥معدل لالستعمال يبلغ 

لتر وتبني أا / ميكروغرام١٤و ٠,٢وتراوحت التركيزات يف املياه السطحية بني .  سم٢٥ ترعة عمقهااملياه السطحية يف 
 استنتجوقد ). لتر/ ميكروغرام٠,١٧=  النصفي التركيز املميت(ألمساك ل بالنسبةه السمية يف أثبتتتجاوز املستوى الذي 

لتركيز البيئي ا إذ أن نسبة أن يسبب خماطر غري مقبولة لألمساك املوصي ا من شأنهملعدالت باندوسولفان اإلأن استخدام 
لالطالع  (٨٢تبلغ ) لتر/ ميكروغرام٠,١٧ وهو(مساك ألل  نصفي بالنسبةأقل تركيز مميتإىل ) لتر/ ميكروغرام١٤(املتوقع 

  ).١على املزيد من التفاصيل، أنظر املرفق 

                                                        
  .التفاح والكمثري:  الفاكهة الطويلةأشجار  )٥(
  .التوتياتمجيع أنواع :  الفاكهة القصريةأشجار  )٦(
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مستحضرات يف شكل حبيبات (ندوسولفان اإل وزارة الزراعة أن الكثري من الزراع يستخدمون منا إىل علم: تايلند
على الرغم من أن ) Pomacca canaliclata(يف حقول األرز ملكافحة حلزون التفاح الذهيب ) ومركزات قابلة لالستحالب

آثار معاكسة على البيئة، وخباصة على الكائنات احلية إحداث وتسبب هذا االستخدام يف . االستخدام غري مصرح بههذا 
 جلمع ٢٠٠٠ أبريل/ نيسان-١٩٩٩مارس / خالل الفترة آذار ميدانياً أجرت الوزارة مسحاًولذلك. املائية غري املستهدفة

  .ندوسولفان يف حقول األرز وتقييم تأثريهاإلات عن استخدام معلوم
  التأثري البيئي

 باملائة من الزراع يستخدمون مبيدات ٩٤تبني نتائج املسح امليداين املضطلع به يف مخس مقاطعات يف املنطقة الوسطى أن 
ة لالستحالب وحبيبات ٪ منهم يستخدمون مستحضرات من إندوسولفان يف شكل مركزات قابل٧٦ -٦٠لآلفات، وأن 

 يف مكافحة احللزون  فعالة جداً هذهندوسولفاناإلوكانت مستحضرات . ملكافحة حلزون التفاح الذهيب يف حقول األرز
 يف كل مقاطعة وأبلغ مجيع الزراع تقريباً.  بالنسبة لألمساك وغريها من الكائنات احلية املائية أيضاًمة جداًاولكنها كانت س
بيد أن الزراع أكدوا أم سيواصلون ). ضفدع الطني( والثعابني والضفادع وثعبان املاء والعلجوم عن نفوق األمساك

  .يثبت عدم فعاليتهندوسولفان يف مكافحة حلزون التفاح الذهيب ما مل اإلاستخدام 
يف املسح امليداين، إىل قرار  إىل جنب مع اآلثار املالحظة وأفضت املخاطر السمية احملددة يف البيانات العلمية القائمة، جنباً

  .العالق الكبسويلندوسولفان باستثناء اإلميع مستحضرات جلحظر 
   التدابري الوقائية اليت طبقت بشأن املادة الكيميائية-٣
  
  تنظيمية لتقليل التعرضالتدابري ال -١-٣

 الذي النهائيوأفضى التخلص . اتندوسولفان كمبيد لآلفاإلحظر اإلجراء التنظيمي النهائي مجيع استخدامات : هولندا
  . خمزونات إىل تقليل كامل للمخاطر اليت تصيب البيئة املائيةنشوء من أجل جتنب متدرجاً اًتضمن ج

وقد تبني أن . العالق الكبسويل فيما عدا مستحضر  اإلندوسولفان يف تايلند مجيع مستحضراتتحظر: تايلند
 غري فعالة يف مكافحة حلزون التفاح الذهيب ومن مث ال يتوقع وليةعوالق كبسندوسولفان يف شكل اإلمستحضرات 

ندوسولفان اإلولذلك فإن حظر استرياد وإنتاج واستخدام . استخدامها يف مكافحة حلزون التفاح الذهيب يف حقول األرز
 بدرجة  املائية أفضى إىل تقليل املخاطر اليت تصيب البيئةالعالق الكبسويليف شكل مستحضرات أخرى خبالف مستحضر 

  .كبرية

   تدابري أخرى لتقليل التعرض٢-٣
  .ال توجد

   البدائل٣-٣
يوجد عدد من الطرائق البديلة اليت تشمل استراتيجيات كيميائية وغري كيميائية، مبا يف ذلك التكنولوجيات البديلة املتاحة، 

 استراتيجيات اإلدارة املتكاملة لآلفات، تعزيزيف وينبغي للبلدان أن تنظر .  موضع النظر" اآلفة-احملصول" ملنظومة تبعاً
  .وقفه، كوسيلة لتقليل استخدام املبيدات اخلطرة أو االقتضاءحسب 
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 اإلدارة املتكاملة لآلفات، ومنظمة األغذية والزراعة، يف جمال الوطنية مراكز التنسيق املشورة من خالل وميكن توفري
دما تقدم احلكومات معلومات إضافية عن بدائل اإلندوسولفان، ميكن اإلطالع وعن. ووكاالت البحوث أو التنمية الزراعية

  .int.pic.wwwع اتفاقية روتردام على شبكة الويب، ق على موعلى هذه املعلومات
 كرباريل وبرومفوس ملكافحة :ائيكانت البدائل التالية متاحة يف الوقت الذي اختذ فيه اإلجراء التنظيمي النه: هولندا
؛ وديفلوبرتورون، )Hoplocanipa testudinea) (Klug(وذبابة التفاح املنشارية ) Tropinota hirta( زهر التفاح خنافس

؛ وفينبوتاتينوكسيد ).Aphidoidae sp(كسيكارب ملكافحة اليسروع؛ وبريميكارب ملكافحة املن وتيفلوبرتورون وفين
  . أ احلبوبملكافحة قمليات صد

 والبيض مكتملة النمو مكافحة حلزون التفاح الذهيب اليت يطبقها الزراع يف تايلند تدمري احللزونات  أساليبشملت: تايلند
  .النموالبط يف حقول األرز فيما بني مواسم تربية واستخدام الشباك ملنع احللزون من دخول حقول األرز و

   االقتصادية- اآلثار االجتماعية٤-٣

  . االقتصادية-الطرفان املبلغان بأي تقييمات تفصيلية لآلثار االجتماعيةضطلع  يمل
   والبيئةاحملتملة اليت تتعرض هلا صحة اإلنسان األخطار واملخاطر -٤
   تصنيف األخطار١-٤

  )خطر معتدل( الثانية الفئة  :عنصر نشط تقين
 ٨٠:  النصفية للفئرانمعدل اجلرعة املميتة

منظمة الصحة (كغم من وزن اجلسم /ملغرام
  )٢٠٠٤العاملية، 

    مستحضرات
  فمويةالسمية ال  

 ٨٠:  النصفية للفئرانمعدل اجلرعة املميتة
منظمة الصحة (كغم من وزن اجلسم /ملغرام

  )٢٠٠٤العاملية، 
   اخلطرفئة  )٪(العنصر النشط 

  )ب(األوىل   ٤٠≥
  الثانية  ٤ ≥

الربنامج الدويل /منظمة الصحة العاملية
  للسالمة الكيميائية

  سائل

  الثالثة  ٤< 
  صلب    الثانية  ١٦ ≥

  الثالثة  ١٦< 
  ال يوجد تقييم  الوكالة الدولية لبحوث السرطان

  ):١٩٩٣سبتمرب / أيلول١ ،EEC.1/39/72رقم توجيه املفوضية (تصنيف املادة النشطة   اجلماعة األوروبية
T) ماس(  

Xi) مهيج(  
N) خطر على البيئة(  

R 24/25) إذا ما ابتلع/ اجللدمالمسة عند سام(  
R 36) ألعنيل مهيج(  

R 50/53 )معاكسة طويلة األجل يف البيئة املائية يسبب آثاراًميكن أن:  املائية للكائنات احلية جداًسام (  
  )مستحضرات( السمية األوىل الفئة  وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة األمريكية
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  لتعرض حدود ا٢-٤

حدد االجتماع املشترك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية املعين مبخلفات مبيدات اآلفات : األغذية
)JMPR (كغم من وزن اجلسم واجلرعة املرجعية احلادة / ملغرام٠,٠٠٦وصفر كمية تتراوح بني املتحصل اليومي املقبول ب

  ).JMPR 1998(اجلسم كغم من وزن / ملغرام٠,٠٢بكمية تساوي 

ميكن احتساب : املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية بشأن مياه الشرب. غ عن أي حدودبالتم اإلمل ي: مياه الشرب
 متحصل يومي مقبول يبلغ على أساسندوسولفان لإللتر / ميكروغرام٢٠ تبلغ االعتبارات الصحيةقيمة مستندة إىل 

  ).٢٠٠٣منظمة الصحة العاملية،  (كغم من وزن اجلسم/ ملغرام٠,٠٠٦

   ووضع بطاقات التعريفالتغليف ٣-٤
  : كما يليتصنف جلنة خرباء األمم املتحدة املعنية بنقل البضائع اخلطرة هذه املادة الكيميائية 

  ١-٦: األمم املتحدة   اخلطرفئة
   الثانية اموعة:األمم املتحدة  التغليفجمموعة 
  ملوث حبري شديد  لبضائع اخلطرة نقل ا ل البحرية الدوليةاملدونة

  غذائيةالواد املغذية واألال ينقل مع 
 TEC (R) - 61G41b  بطاقة طوارئ النقل

 
   اإلسعافات األولية٤-٤

 يف صحيحةتاحة من منظمة الصحة العاملية والبلدين املخطرين وكانت املعلومات املاملشورة التالية تستند إىل : ملحوظة
قدم هذه املشورة من أجل العلم فقط وال يقصد ا أن تنسخ أي بروتوكوالت إسعافات أولية وت. وقت نشرها

  .وطنية
 والصداع والضعف والدوار والغثيان والقيئ واإلسهال والتشنجات التشوش: هي) ةاحلاد(عالمات أعراض االبتالع 

  .لى الشفاه أو األظافرحيدث ازرقاق لبشرة الضحية مع ظهور زرقة عوقد .  التنفس واإلغماءوصعوبة
.  املالبس امللوثةترتع بالبشرةوإذا ما حدث تالمس .  اإلسعافات األولية قفازات ومالبس واقيةمقدموينبغي أن يرتدي 

تزال العدسات الالصقة ( من املاء لعدة دقائق بكمية كبرية العيننيوينبغي شطف . غسل باملاء والصابونت مث وتبلل البشرة
  .ويف حالة االستنشاق ينقل املصاب إىل اهلواء الطلق. وبعد ذلك ينقل املصاب إىل الطبيب، ) سهالًذلكإن كان 

  . القيءأو استحثاث أي شيء عن طريق الفم ينبغي عدم إعطائه، يف حالة تشنج عن الوعي أو إذا كان الضحية غائباً
تشنجات التهيج وال عن يسفريب املركزي، مما  على اجلهاز العصقد يسبب إندوسولفان آثاراً: آثار التعرض القصري األجل

  . الطبيةالوضع حتت املراقبةويشار ب. وميكن تأخري اآلثار. وقد يسفر التعرض مبستويات مرتفعة عن الوفاة. كلويالفشل الو
  .الطبيبأن يستشريوا )  أو خبالف ذلكعرضاً(جيب على األشخاص الذين أصيبوا بالتسمم 

  .يعزز من اآلثار الضارةتعاطي املشروبات الكحولية 
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 إىل بطاقات السالمة الكيميائية الدولية اخلاصة ، يرجع أيضاً)مذيبات(إذا كانت املادة مستحضرة باستخدام مذيب 
  .قد تعمل املذيبات احلاملة املستخدمة يف املستحضرات التجارية على تغيري اخلواص الفيزيائية والسمية). املذيبات(باملذيب 

منظمة الصحة العاملية على موقع /لى املزيد من املعلومات يف موقع الربنامج الدويل للسالمة الكيميائيةميكن االطالع ع
    org.inchem.wwwشبكة الويب 

   إدارة النفايات٥-٤

وللحصول على .  من النفاياتالتخلصيتطلب  خمزون إىل نشوءكيميائية الادة امل اإلجراءات التنظيمية حلظر تؤديينبغي أال 
: املبادئ التوجيهية التاليةاملتقادمة ميكن اإلطالع على  بشأن كيفية جتنب إجياد خمزون من أرصدة مبيدات اآلفات اتإرشاد

راقبة ، الدليل العملي مل)١٩٩٥(املبادئ التوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة بشأن تراكم أرصدة مبيدات اآلفات العتيقة 
فيها ، واملبادئ التوجيهية إلدارة كميات صغرية من مبيدات اآلفات غري املرغوبة )١٩٩٦(ختزين واختزان مبيدات اآلفات 

  .)١٩٩٩(واملتقادمة 
.  من االستخدامات املسموح االنهائي ج متدرج للتخلص باتباعندوسولفان اإل خمزونات من نشوءوقد جتنبت هولندا 

  . مقبوالًالتخلص التدرجيياليت استغرقها فترة الطر أثناء اخلاحتمال واعترب 
 ألحكام اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة ويف مجيع احلاالت، ينبغي التخلص من النفايات وفقاً

ات إقليمية ، وأي اتفاق)١٩٩٤أمانة اتفاقية بازل،  (يف إطارهاوأي مبادئ توجيهية ) ١٩٩٦(والتخلص منها عرب احلدود 
  . ذات صلةأخرى

 أو غري متاحةيف كثري من األحيان إما غري  تكون املنشوراتالتدمري املستصوبة يف /وجيدر باملالحظة أن طرائق التخلص
وينبغي إيالء النظر يف استخدام .  قد ال تكون متاحة مثالً ذات درجات احلرارة املرتفعةفاألفران يف مجيع البلدان، مناسبة

 "املنشـور املعنـون وميكن االطالع على املزيد من املعلومات عن النهج املمكنة يف . ت التدمري البديلةتكنولوجيا
Guidelines for the Disposal of Bulk Quantities of Obsolete Pesticides in Developing Countries (1996) Technical".  

  ومجعهندوسولفان املنسكباإل وينبغي كنس.  جماري الصرف الصحيينبغي عدم تصريف املياه احلاملة لإلندوسولفان يف
 حبرص مث ي املتبقوجيمع اجلزء.  ملنع حتوهلا إىل غباربلل الكمية املنسكبة أوالًت، وعند االقتضاء. حمكمة اإلغالقيف حاويات 

وينبغي .  للتنفس مستقل جهازوينبغي ارتداء حلة محاية شخصية من املواد الكيميائية، مبا يف ذلك.  إىل مكان آمنينقل
  ).١٩٨٨دليل الصحة والسالمة، (يف مكان العمل  مالبس العمل ترك

يتطلب التخزين جتهيزات إلبقاء املادة الكيميائية جافة وحمكمة الغلق ومنعزلة عن األمحاض والقواعد واحلديد واألغذية 
  ).١٩٨٨الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية، ( من أجهزة إطفاء احلرائق املتدفقة، وللتحكم يف السوائل والعلف



UNEP/FAO/RC/COP.4/9 

36 

 
  املرفقات

  . عن املادة إضافيةمعلومات    :١املرفق 
  تفاصيل عن اإلجراء التنظيمي النهائي    :٢املرفق 
  عنوان السلطات الوطنية املعينة    :٣املرفق 
  املراجع    :٤املرفق 
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  اإلندوسولفان عن  إضافيةمعلومات  -١املرفق 

  ١  للمرفقتقدمي
 املعلومات اليت اجلمع بنيوعموما، مت . تايلند وهولندا: تعكس املعلومات املقدمة يف هذا املرفق استنتاجات الطرفني املبلغني

الوقت نفسه قدمت بصورة منفصلة تقييمات املخاطر احملددة بالظروف يف و  وقدمت معاً بشأن األخطارناقدمها الطرف
 التنظيمية لإلجراءات وهذه املعلومات واردة يف الوثائق املشار إليها يف اإلخطارين دعماً.  تايلند وهولندا كل منالسائدة يف
وقد مت اإلفادة عن اإلخطار املقدم من تايلند ألول مرة يف املنشور . ندوسولفان اإلظرحب  اختذها البلدان واملتعلقةالنهائية اليت

 وعن اإلخطار املقدم من هولندا يف ٢٠٠٥يونيه /رخ حزيران املؤللموافقة املسبقة عن علمالدوري الواحد والعشرين 
  .٢٠٠٠ديسمرب /املؤرخ كانون األولموافقة املسبقة عن علم املنشور الدوري الثاين عشر لل

وقد قام االجتماع املشترك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية املعين مبخلفات مبيدات اآلفات باستعراض 
، فيما أعيد تقييم ١٩٩٨ آخر استعراض لبيانات السمية يف الثدييات يف عام وجرى. فان يف مناسبات عديدةندوسولاإل

 عن اإلبالغ هنا، رغم والتقييم الكامل الذي قام به االجتماع ليس مدرجاً. ١٩٨٩املخلفات آلخر مرة يف عام 
  .توخياً الكتمال املعلومات احلادة املتحصل اليومي املقبول واجلرعة املرجعيةب الصلة ذاتاالستنتاجات 

وال .  الوثيقةهذه أثناء صياغة ٢٠٠٢كما مت النظر يف نتائج تقييم الربنامج الدويل لتقييم ورصد القطب الشمايل لعام 
 إضافية  يقدم بياناتالربنامج الدويلتقييم   عن املعلومات املقدمة من البلدين املبلغني ولكناختالفاً كبرياًختتلف هذه النتائج 

  ).٤-١-٤ و٣-١-٤الفرعان (تراكم إحيائيني / تركيز حدوثبشأن املصري البيئي يف اهلواء وإمكانية
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  عن إندوسولفانإضافية علومات م  -١املرفق 

    اخلواص الفيزيائية الكيميائية  -١
  إندوسولفان: املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس  اهلوية  ١- ١

  :تة والتطبيقيةاالحتاد الدويل للكيمياء البح
(1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10- trinorborn-5-en-2,3-ylene-bismethylene) sulphite  

  :دائرة املستخلصات الكيميائية
6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methano-2,4,3-benzo-dioxa-

thiepin-3-oxide  
  C9 H6 Cl6 O3 S  الصيغة  ٢-١
الستخدامات ٪ ٣٢ -٢٩: ٪، بيتا٦٧ -٦٤: ألفا( ألفا وبيتا يمزيج من أيزومر  ع الكيميائيالنو  ٣-١

  .نشط يف املزيجالعنصر هو الإندوسولفان ألفا ). التقنيةاألغراض 
بين، ويكون يف األغلب يف ال اللونشاحب والصفر بني اللون األ: التقينندوسولفان اإل  والقواماللون   ٤- ١

  شكل بلورات رمادية
  .بلورات ال لون هلا: املستحضر

  غري متاحة  درجة حرارة التحلل  ٥-١
  . مئوية٢٠ عند درجة حرارة ١,٨: تقينالندوسولفان اإل  )³سم/غرام(الكثافة   ٦-١
عند ) إندوسولفان بيتا(لتر / ملغم٠,٣٣؛ )ألفااندوسلفيان (لتر / ملغم٠,٣٢: يف املاء  القابلية للذوبان  ٧-١

  . مئوية٢٢درجة حرارة 
عند ) إندوسولفان بيتا(لتر / ملغم٠,٤٥؛ )إندوسولفان ألفا(لتر / ملغ٠,٥١ :يف املاء

  . مئوية٢٠درجة حرارة 
 ٢٠لتر يف درجة حرارة / ملغم٢٠٠:  اإليثيل، وثنائي كلورو امليثان والتولنياستياتيف 

  .مئوية
  . مئوية٢٠لتر يف درجة حرارة /مرا غ٦٥: يف اإليثينول ج
  . مئوية٢٠لتر يف درجة حرارة /مرا غ٢٤: يف اهلكسان ج

  )إندوسولفان بيتا (٤,٧٩؛ )إندوسولفان ألفا (٤,٧٤  Pلوغاريتم   ٨-١
  )إندوسولفان ألفا (٣,٨٣

  . مئوية٢٥ ميلليبسكال عند درجة حرارة ١,٣٣  ضغط البخار  ٩-١
  . مئوية٢٠ ملليبسكال عند درجة حرارة ٨,٣

 من أيزومري ١:٢النسبة إىل مزيج من  مئوية ب٢٠ ملليبسكال عند درجة حرارة ٠,٨٣
  .ألفا وبيتا

  . درجة مئوية١٠٦  نقطة االنصهار  ١٠- ١
:  درجة مئوية؛ أيزومر بيتا١٠٩,٢:  درجة مئوية؛ أيزمر ألفا٨٠ ≥: إندوسولفان تقين

   درجة مئوية٢١٣,٣
  . درجة مئوية٤٠١,٢٨  نقطة الغليان  ١١- ١
ء ببطء يف األمحاض والقلويات املائية، مع تكوين الديول وثاين يتحلل باملا: التحلل باملاء  التفاعلية  ١٢- ١
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  أكسيد الكربيت
  ثابت إزاء ضوء الشمس  الثبات  ١٣- ١
  جزيئ/ غرام٤٠٦,٩  الوزن اجلزيئي  ١٤- ١
  E-5 atm-m³/mole ١,١٢  ثابت قانون هنري  ١٥- ١
      

  اخلصائص السمية  -٢
    عامةحملة   ١- ٢
يف املخ ) GABA ( غاما-جنذاب حنو مستقبالت محض أمينوبوترييكإندوسولفان له ا  منط النشاط  ١-١- ٢

 مع مستقبله على GABAويعمل ربط . GABAلـغري تنافسي فسيولوجي  داضويعمل كم
 أيونات الكلوريد بواسطة النترونات مما يسفر عن استقطاب مفرط امتصاصاستحثاث 
لنترون وحالة من استقطاب ال جزئي فقط فكويسفر تعويق هذا النشاط عن . لألغشية

  .االستثارة غري احملكومة
 التنفس وصعوبةالقيء والتهيج والتشنجات واإلزرقاق : اشتملت األعراض السريرية على  أعراض التسمم  ٢-١- ٢

  . يف التنفسحشرجةووظهور رغاوي على الفم 
 ص واالنتشاراصتماال    ٣-١- ٢

واإلخراج والتأيض 
  يف الثدييات

مت وقد .  اجللدةالمسمن يف أعقاب االبتالع والتنفس وندوسولفااإل امتصاصميكن 
ندوسولفان يف الفئران، مع حدوث اإل٪ من جرعة فموية من ٩٠ أكثر من امتصاص

.  ساعة يف اإلناث١٨ ساعات يف الذكور وحوايل ٨-٣أقصى تركيز للبالزما بعد 
٪ ٨٥ج أكثر من وحتدث اإلزالة بالدرجة األوىل يف الرباز وبدرجة أقل يف البول، مع إخرا

وتشمل تأيضات . ألنسجة يف الكلىلوكان أعلى تركيز .  ساعة١٢٠خالل 
والالكتون، واإليثري اهليدروكسي  -والديول وإيثري اإلندوسولفان  اتندوسولفان كربيتاإل

  ).JMPR 1998(ولكن معظم تأيضاته عبارة عن مواد قطبية مل يتم حتديد هويتها بعد 
    دراسات السمية  ٢- ٢
لتعاطي طريقة ا لتبعاً اختالفاً كبرياً (LD50)املميتة النصفية إلندوسولفان ا ٥٠ اجلرعة ختتلف  السمية احلادة  ١-٢- ٢

 تعاطيه، أكثر طريقة تندوسولفان، مهما كاناإلو. والنوع واألداة وجنس احليوان الثديي
 االختالفات  إىل دراسة وحيدة، يبدو أن هذهاستناداًمنه للذكور، والفئران مسية إلناث 
من االختبارات للسمية احلادة يف جمموعة  توبين.  الفئران الصغرية أيضاًفصيلةتسري على 

ندوسولفان التقين أنه مسي بدرجة مرتفعة بعد تعاطيه عن اإلالعديد من األنواع باستخدام 
  )JMPR 1998(طريق الفم أو البشرة 

    o النصفية  اجلرعة الفموية املميتة متتراوح قي(LD50)  ٩,٦ بنيللفئران 
كغم من وزن / ملغم١٦٠وكغم من وزن اجلسم يف اإلناث /ملغم

 اجلسم يف الذكور
o  النصفية املميتة اجللدية تتراوح قيمة اجلرعة(LD50)  ٥٠٠ بنيللفئران 

كغم من / ملغم٤٠٠٠> بـ   لإلناثكغم من وزن اجلسم/ملغم
 وزن اجلسم يف الذكور

o  التركيز املميت النصفي بلغ(LC50) ساعات٤( احلاصل عن طريق التنفس  (
 ٣٥ يف اإلناث و³م/ ملغم١٣يف دراسة وحيدة بالنسبة للفئران 
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 . يف الذكور³م/ملغم
 JMPR(ال يبني إندوسولفان أي أثر للتهيج بالنسبة لألعني واجللد يف األرانب : التهيج

1998(  
 JMPR((لد خرتير غينيا  جلةيعترب إندوسولفان غري مثري للحساسية بالنسب: يةساسإثارة احل

1998(  
،  الزائداللعاب، والنشاطإفراز تشتمل العالمات السريرية للتسمم احلاد انتصاب الشعر، و

  )JMPR 1998(، واحنناء الظهر، والتشنجات ة التنفس، واإلسهال، والرعشصعوبةو
٢-٢- ٢ كغم من / ملغم٢٠٠و ٢اوح بني تترأسفر وجود إندوسولفان يف طعام الفئران بكمية   السمية القصرية األجل 

 املتعدد) اخلمرية املؤكسدة(الطعام ملدة أسبوعني عن تغيريات يف نشاط األوكسيداز 
 تقريباً(كغم من الطعام / ملغم٢٠٠ وهووعمل إندوسولفان عند أعلى مستوى . فائالوظ
 املتعددط األوكسيداز اعلى استحثاث نش) يومياًكغم من وزن اجلسم / ملغم١٠
  .فائالوظ

كغم / ملغم٥ أو ٢,٥ أو ١ فموية يومية تبلغ اتت جرعيعطأمل تظهر إناث الفئران اليت 
الغدة  أي تغيري يف وزن اجلسم أو املبيض أو  يوما١٥ً أو ٧ ملدة يومياًمن وزن اجلسم 

 ازداد وزن الكبد، يومياً كغم من وزن اجلسم/ ملغم٥ و٢,٥وعند مستوى . الكظرية
 عن البنتوباربيتال ووجد استحثاث ألمينوبريين ثنائي وتناقص وقت النوم الناجم

 متصلة زيادة ن عفضالً aminopyrine demethylaseaniline hydroxylaseميثيالسنيلني اهلدرلة 
  .اجلرعة يف نشاط أنزمي األمينو احلافز لالنتقال وفوق األكسدة الشحمية التلقائيةب

كغم من وزن اجلسم / ملغم١٠ أو ٥وأسفر التنبيب الفموي يف ذكور الفئران بكمية 
كغم من وزن اجلسم / ملغم١٠ عن اخنفاض يف وزن اجلسم عند  يوما١٥ً ملدة يومياً
  . خالل االختبارونفق ثالثة من كل اثين عشر حيواناً. يومياً

كغم من وزن اجلسم / ملغم٢,٥  تساويندوسولفاناإلمن  كمية  كالب٤وأسفر إعطاء 
وارتعاش وتشنج وتنفس بقيء  مجيع الكالب إصابة أيام عن ٣  عن طريق الفم ملدةيومياً

  .توسع يف حدقة العني يف ثالثة حيواناتعن سريع و
كغم / ملغم٤ أو ٣ أو ٢تلقت قطط إندوسولفان عن طريق احلقن يف الوريد مبستويات     

. تلوها تشنجاتت عضلية اتستويات، انتفاضامللوحظ يف مجيع و. يومياًمن وزن اجلسم 
 ارتفاع يف مستويات يومياًكغم من وزن اجلسم / ملغم٤ و٣ث عند مستوى وحد
 خالل فترة تصل إىل دقيقة مع حدوث اخنفاض تدرجيي ٣٠ و١٥الدم بعد يف لوكوز اجل
  . ساعات٤

  احلاالت شبه املزمنة دراسات    
 ٢,٣ -١,٦مل تظهر الفئران اليت تلقت جرعات فموية يومية من إندوسولفان مبستوى 

  . أي تأثري على معدالت النمو أسبوعا١٢ً ملدة يومياًكغم من وزن اجلسم /ملغم
 ٢٠ أو ٥ أو ٠,٦٢٥ جرعات فموية مبستويات أعطيتوأظهرت ذكور الفئران اليت 

 أسابيع زيادة طفيفة يف ٧ أيام يف األسبوع ملدة ٦ ملدة يومياًكغم من وزن اجلسم /ملغم
مجيع دراسات (ت كالسيوم البالزما الدم ونقص يف مستويايف لوكوز اجلمستويات 

  ).١٩٨٤الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية 
  السمية اجلينية  ٣-٢- ٢

 املولدات مبا يف ذلك(
، يف املخترب بإجراء كمية كبرية من التجارب السمية اجلينية ه آثارملعرفةاخترب إندوسولفان 

ومل يظهر أي دليل على السمية . يضاًأويف اجلسم احلي ) باستعمال منشط أيضي وبدونه(
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ة ينيوقد استنتج أن إندوسولفان ال يتصف بالسمية اجل. التجارباجلينية يف معظم هذه   )الطفرية
)JMPR 1998.(  

السمية طويلة األجل   ٤-٢- ٢
  والتسرطن

 يفكغرام / ملغم١٠٠ و٣٠ و١٠ندوسولفان التقين مبعدل اإلتلقى ذكور وإناث الفئران 
 ٣٠ و١٠ووجدت حاالت نفوق إلناث الفئران يف جمموعيت . ع أسبو١٠٤الطعام ملدة 

 اليت موعةا يف  على قيد احلياةوكان بقاء اإلناث. كغم من الطعام يف السنة الثانية/ملغم
 بعد املراقبة باملقارنة مع جمموعة كثرياًكغم أقل / ملغم١٠٠ متت تغذيتها جبرعة تساوي

اهر شذوذ يف الوزن املكتسب ومؤشرات  مبظ من التعرض وكان مصحوباً أسبوعا٢٠ً
. كغم/ ملغم١٠ يف جمموعة كبريوقد نقصت األوزان النسبية املختربة بشكل . الدمويت

كغم فقط واشتملت / ملغم١٠٠ولوحظت نتائج خاصة بباثولوجيا األنسجة يف جمموعة 
 على تضخم الكلى، وعالمات على تلف يف النبيب الكلوي مع التهاب الكلية اخلاليل،

. وراماألومل يتم حتديد أي زيادة يف حدوث . وتغيريات استسقائية يف خاليا الكبد
كغم من وزن / ملغم١,٥كغم من الطعام، يعادل / ملغم٣٠: مستوى التأثري غري املالحظ

  ).١٩٨٤الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية،  (يومياًاجلسم 
 ٧,٥ و٣وسولفان تقين مبعدالت وقد أطعم ذكور وإناث الفئران وجبات حتتوي على إند

اخنفض وزن اجلسم ووزن اجلسم و.  شهرا٢٤كغم من الطعام خالل / ملغم٧٥ و١٥و
دالة ومل تالحظ أي عالمات سريرية . كغم من الطعام/ ملغم٧٥املكتسب يف جمموعة 

وقد شوهد زيادة حدوث تضخم الكلي يف اإلناث وتضخم . على السمية يف أي جرعة
وأظهرت . كغم/ ملغم٧٥قطنية يف الذكور عند تغذية الذكور بكمية العقد اللمفية ال

اختبارات باثولوجيا األنسجة زيادة يف حدوث أورام األوعية الدموية والتهاب كلوي 
كغم من الطعام يف الذكور ولكن عدم زيادة يف / ملغم٧٥كبييب تدرجيي ملحوظ عند 

كغم من الطعام، مبا / ملغم١٥حظ وكان مستوى التأثري الضار غري املال. حدوث األورام
 على أساس اخنفاض أوزان األجسام والنتائج يومياًكغم من وزن اجلسم / ملغم٠,٦يعادل 

  ).JMPR 1998(الباثولوجية عند أعلى جرعة 
كغم / ملغرام١٨-٢ الفئران الصغرية وجبات حتتوي على إندوسولفان مبعدل فصيلةتلقت 

دة يف النفوق ونقص طفيف يف وزن اجلسم ولوحظ زيا.  شهرا٢٤من الطعام ملدة 
وكان . ومل حتدث زيادة يف األورام. كغم من الطعام/ ملغم١٨املكتسب يف الذكور عند 

 ٠,٩٧كغم من الطعام مبا يعادل / ملغم٠,٨٤مستوى التأثري الضار غري املالحظ 
  )JMPR 1998 (يومياً/كغم من وزن اجلسم/ملغم

فصيلة تأثري تسرطن يف املعين مبخلفات مبيدات اآلفات  االجتماع املشترك ومل جتد دراسة
يف إناث الفئران و،  شهرا٢٤ً جزء من املليون بالنسبة إىل فترة ١٨الفئران الصغرية عند 

 الدراسات أو يف ذكور أو إناث إحدى يف  أسبوعا٧٨ً جزء من املليون طوال ٤٤٥عند 
  )JMPR 1998(ني أخريني  جزء من املليون طوال سنتني يف دراست٧٥الفئران عند 

اآلثار على التكاثر   ٥-٢- ٢
   املسوخووالدة

 جزء من املليون على ٧٥ أو ١٥ أو ٠,٣ندوسولفان يف تركيزات غذائية تبلغ اإلمل يؤثر 
وكان مستوى .  ذرية الفئران على مدار دراسة جليلنينشأةاألداء التكاثري أو على منو أو 

من املليون، وهي أعلى جرعة جرى اختبارها، مبا  جزء ٧٥التأثري الضار غري املالحظ 
كغم من وزن / ملغم٦,٢ بالنسبة للذكور ويومياًكغم من وزن اجلسم / ملغم٥يعادل 
 ١٥وكان مستوى التأثري غري الضار بالنسبة للسمية الوالدية .  بالنسبة لإلناثيومياًاجلسم 

 ١,٢ بالنسبة للذكور واًيوميكغم من وزن اجلسم / ملغم١جزء من املليون، مبا يعادل 
 بالنسبة لإلناث، على أساس زيادة يف وزن الكبد والكلى يومياًكغم من وزن اجلسم /ملغم
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  ).JMPR 1998( جزء من املليون ٧٥عند 
 أو ٠,٦٦  صفر أوويف دراستني عن السمية النمائية يف فئران أعطيت جرعات فموية تبلغ

 مستوى التأثري الضار غري املالحظ للسمية ، كانيومياًكغم من وزن اجلسم / ملغم٦ أو ٢
كغم من / ملغم٢ الدراستني وإحدى يف يومياًكغم من وزن اجلسم / ملغم٠,٦٦األمومية 

ويف احلالة األوىل، استند مستوى التأثري الضار غري .  يف الدراسة األخرىيومياًوزن اجلسم 
 يومياًزن اجلسم كغم من و/ ملغم٢املالحظ على تناقص وزن اجلسم املكتسب عند 

كغم من وزن / ملغم٦وتناقص وزن اجلسم املكتسب وعالمات السمية السريرية عند 
  معدل، ويف احلالة الثانية، استند مستوى التأثري الضار غري املالحظ إىليومياًاجلسم 

كغم من / ملغم٦الوفيات وعالمات السمية السريرية وتناقص وزن اجلسم املكتسب عند 
ويف كلتا الدراستني، كان مستوى التأثري الضار غري املالحظ بالنسبة . ياًيوموزن اجلسم 

، وكان ذلك مستندا يف احلالة يومياًكغم من وزن اجلسم / ملغم٢للسمية النمائية يبلغ 
كغم من / ملغم٦ النماء واخنفاض حدوث التباين اهليكلي املالحظ عند تعطلاألوىل إىل 

الفقار الصدرية املركزية تشظي لثانية إىل زيادة يف حدوث ، ويف احلالة ايومياًوزن اجلسم 
ومل حيدث يف أي من الدراستني أي . يومياًكغم من وزن اجلسم / ملغم٦املشاهد عند 

  ).JMPR 1998( رئيسي متصل بالعالج تشوه
 ٠,٣ويف دراسة عن السمية النمائية يف األرانب اليت أعطيت جرعات فموية تبلغ صفرا أو 

، كان مستوى التأثري الضار غري يومياًكغم من وزن اجلسم / ملغم١,٨ أو ٠,٧أو 
 إىل استناداً يومياًكغم من وزن اجلسم / ملغم٠,٧املالحظ بالنسبة للسمية األمومية يبلغ 

وكان التأثري . يومياًكغم من وزن اجلسم / ملغم١,٨العالمات السريرية للسمية عند 
، يومياًكغم من وزن اجلسم / ملغم١,٨نمائية يبلغ الضار غري املالحظ بالنسبة للسمية ال

  ).JMPR 1998(وهي أعلى جرعة مت اختبارها 
دراسات خاصة عن   ٦-٢- ٢

  السمية العصبية
بواسطة مسبار ) ٪٩٥بنسبة نقاء (مت يف عدد من الدراسات إعطاء إندوسولفان للفئران 

 ٦أو ما يصل إىل ماً  يو٩٠ ملدة يومياًكغم من وزن اجلسم / ملغم٢معدي جبرعة تبلغ 
 يوما، ومت حتديد تغيريات سلوكية وكيميائية ٣٠ ملدة يومياًكغم من وزن اجلسم /ملغم

نقص يف وزن اجلسم، ونقص يف استهالك الغذاء، (ولوحظت مسية صرحية . عضوية
يف مجيع الدراسات، ) ونفوق، وزيادة يف كثافة األورام، وزيادة يف نشاط انزمي الكبد

تغيري يف السلوك، مبا يف ذلك زيادة يف النشاط احلركي وكبح للهروب ولوحظ بعض ال
  ).JMPR 1998(املشروط وغري املشروط واستجابات التجنب 

موجز للسمية يف   ٧-٢- ٢
تقييم الالثدييات و

  عامال

منظمة ( بدرجة معتدلة ةخطرمادة ندوسولفان على أنه اإل منظمة الصحة العاملية صنفت
 كبرياً لإلندوسولفان تبايناً (LD50)  النصفيةوتتباين اجلرعة املميتة). ٢٠٠٤الصحة العاملية، 

، أياً كانت ندوسولفاناإلو.  التعاطي واألنواع والوسائل ونوع جنس احليوانلطريقة تبعاً
وتتراوح اجلرعة املميتة . أكثر خطورة على إناث الفئران منه للذكورطريقة تعاطيه، 

كغم / ملغم١٦٠وكغم من وزن اجلسم يف اإلناث / ملغم٩,٦ بنيلفئران  ل(LD50)النصفية 
إفراز وتشمل العالمات السريرية للسمية احلادة اإلزرقاق و. من وزن اجلسم يف الذكور

.  التنفس واإلسهال واالرتعاش واحنناء الظهر والتشنجاتصعوبةوالزائد اللعاب والنشاط 
.  حلساسية اجللد ومل يعترب مثرياًادهنب أو جلان األرويج عيإىل ندوسولفان اإل يؤدومل 

مل تالحظ أي آثار عند اجلرعات املختربة بالنسبة لألداء و  جينياًوال يعترب إندوسولفان مسياً
  ).JMPR 1998(التكاثري يف الفئران أو منو أو مناء الذرية يف الفئران واألرانب 

  اجلرعة املرجعية احلادة    
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 إىل مستوى آثار استناداًكغم من وزن اجلسم / ملغم٠,٠٢بلغت اجلرعة املرجعية احلادة 
 يف دراسة عن السمية العصبية يومياًكغم من وزن اجلسم / ملغم٢ضار غري مالحظ يبلغ 

  ).JMPR 1998 (١٠٠على الفئران باستعمال معامل سالمة يبلغ 
  املتحصل اليومي املقبول

 إىل استناداً اجلسم كغم من وزن/ ملغم٠,٠٠٦ -بلغ املتحصل اليومي املقبول صفر
 يف دراسة يومياًكغم من وزن اجلسم / ملغم٠,٦مستوى آثار ضارة غري مالحظ يبلغ 

  ).JMPR 1998 (١٠٠ ملدة سنتني يف الفئران وباستعمال معامل سالمة يبلغ لألغذية
      
  
  تقييم املخاطر/اإلنسان تعرض -٣
وقد تبني أن بقايا . لإلندوسولفانالناس عامة الغذاء هو املصدر الرئيسي لتعرض   الغذاء  ١- ٣

 احلدود القصوى للمخلفات اخلاصة اليت أقل بشكل عام مناإلندوسولفان يف الغذاء 
  ).JMPR 1998(منظمة الصحة العاملية /وضعتها منظمة األغذية والزراعة

  .ندوسولفاناإلصلة بغري ذي يعترب   اهلواء  ٢- ٣
  .ندوسولفاناإلصلة بغري ذي يعترب   املاء  ٣- ٣
 أجولة بتعبئة أثناء قيامهمقية االبس أو أقنعة وملن يرتدم غريحدث تسمم لثالثة عمال   التعرض املهين  ٤- ٣

 على  شهرا١٨ً أسابيع وشهر واحد و٣وقد ظهرت األعراض بعد . ندوسولفاناإلب
. التوايل، وتألفت من صداع ومتلمل ويج ودوار وذهول وتوهان ونوبات تشنج صرعي

  ).JMPR 1984( يف خمطط الدماغ الكهربائي كما لوحظ تغيري
ومل يكن . الرشندوسولفان أثناء اإل بتسمم عرضي ب مثانية عشر عامالًأصيبويف اهلند، 

العمال يرتدون مالبس واقية ومل يتبعوا التعليمات الصحيحة لالستعمال، إما بسبب اجلهل 
ن والقيئ واالضطرابات املعدية، ومتثلت األعراض الرئيسية املبلغ عنها يف الغثيا. أو األمية

الربنامج الدويل  (ة العضلياتية، والتوهان، واالنتفاضفوالتقلصات التوترية واالرجتا
  ).٢٠٠٠للسالمة الكيميائية، 

ويف املسح امليداين الذي اضطلعت به حكومة تايلند، أبلغ الزراع عن آثار على صحة 
  ).٢٠٠٠تايلند، ( البشر مثل الصداع والغثيان والضعف ويج األعني

عموما، جرى وصف جرعات إندوسولفان اليت انطوت عليها حاالت التسمم بشكل   البيانات الطبية  ٥- ٣
ويف موجز للحاالت املبلغ عنها، كانت أدىن جرعة مبلغ عنها وتسببت يف حاالت . سيء

 ٢٩٥كغم من وزن اجلسم؛ كما أبلغ عن حدوث وفيات بعد ابتالع / ملغم٣٥وفاة تبلغ 
وقد . كغم من وزن اجلسم، ويف خالل ساعة من االبتالع يف بعض احلاالت/ ملغم٤٦٧و

 ١٠٠ بعد ابتالع جرعة من ناجحاًخالل ساعة كان املقدم أبلغ بأن العالج الطيب املكثف 
وكانت العالمات السريرية يف هؤالء املرضى متسقة . كغم من وزن اجلسم/ ملغم١٠٠٠و

نات املختربية، واليت يغلب عليها التشنجات التوترية مع تلك اليت شوهدت يف احليوا
كغم من وزن اجلسم، / ملغم١٠٠٠ويف حالة مت فيها ابتالع جرعة من . يةجواالرجتا
إىل عالج لألعراض العصبية اليت ماسة بعد مضي سنة على التعرض حاجة ك اهنكانت 

  ).JMPR 1998( للصرع تتطلب عالجاً
كان اإلخطاران املقدمان بشأن اإلجراء التنظيمي النهائي، واللذان استند إليهما ما قامت  التقييم العام - موجز  ٦- ٣
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به جلنة استعراض املواد الكيميائية من استعراض لإلندوسولفان، يتعلقان باآلثار البيئية   خاطرللم
 بشأن  مقدم من الطرفني املبلغني للمخاطرومل يكن هناك تقييم تفصيلي. لإلندوسولفان

  .ندوسولفان على صحة البشراإلآثار 

   البيئي واآلثار البيئيةاملآل -٤
    املآل  ١- ٤
ندوسولفان هو اإلت تاوكربي. خيتفى أيزومر ألفا لإلندوسولفان بأسرع من أيزومر بيتا  التربة والرواسب  ١-١- ٤

وبناء على الدراسات . ندوسولفاناإلمنتج التحلل الرئيسي؛ كما حيدث حتلل لديول 
 يوم ٩٠٠ و يوما٦٠ً وندوسولفان ه لإل(DT50)زمن التحلل النصفي فإن امليدانية، 

؛ )١٩٨٤الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية، ( ألفا وبيتا على التوايل يبالنسبة إىل أيزومر
ت تاإندوسولفان ألفا وبيتا وكربي( أشهر بالنسبة لإلندوسولفان بأكمله ٨ إىل ٥و
ومل يبلغ عن أي ارتشاح يف التربة بشأن ). ٢٠٠٣ت، دليل مبيدات اآلفا) (ندوسولفاناإل

ندوسولفان كان خمتلفا يف اإلويبدو أن حتلل . ندوسولفاناإل اتكل من األيزومرين وكربيت
 على أن باملاءوتدلل الدراسات اليت أجريت على التربة املغمورة . التربة منه يف الرواسب

 تندوسولفان تناقصاإل اتن كربيتمنتجات التحلل من ديول إندوسولفان قد ازدادت وأ
  ).١٩٨٤الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية، (باملقارنة مع دراسات التربة 

 ٧يدروجيين اهلس أل ( يف املياه الطبيعيةندوسولفان إل(DT50)زمن التحلل النصفي بلغ ي  املاء  ٢-١- ٤
ين وحمتوى ويعمل أي اخنفاض يف األس اهليدروجي.  أيام٧) وتركيز أكسوجني عادي

يف ظروف هوائية عند أس وكان زمن التحلل النصفي . األكسوجني على كبح التحلل
الربنامج ( أشهر ٥بلغ زهاء ي ٥,٥ أسابيع وعند أس هيدروجيين ٥بلغ ي، ٧هيدروجيين 

  ).١٩٨٤الدويل للسالمة الكيميائية 
بري للتحلل  إندوسولفان ألفا وبيتا مقاومة إىل حد كيكل من أيزومر: التحلل الضوئي

ندوسولفان عرضة للتحلل الضوئي اإلندوسولفان وديول اإل اتالضوئي، ولكن كربيت
  ).١٩٨٤الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية (

 إىل ضغط البخار بالنسبة لأليزومرين ألفا وبيتا، وثابت قانون هنري احملتسب استناداً  اهلواء  ٣-١- ٤
يزومري إندوسولفان له تطاير متوسط إىل مرتفع يف من أ كالً وبيانات الرصد املتاحة، فإن

 من اًوأيزومر ألفا أكثر تطاير. الظروف امليدانية وميكن أن خيضع النتقال بعيد املدى
النباتية احليوانية ووقد اكتشف إندوسولفان يف اهلواء واجلليد وعينات احلياة . أيزومر بيتا

عن انتقال بعيد املدى يف الغالف اجلوي يف أماكن نائية مثل القطب الشمايل وهو ما نتج 
)AMAP, 2002.(  

التراكم /التركز  ٤-١- ٤
  األحيائيان

تبلغ  Log Kow)(ندوسولفان قيم لوغاريتم اإل اتأليزومري إندوسولفان ألفا وبيتا وكربيت
البيئة  على التوايل، وهو ما يبني إمكانية التراكم األحيائي يف ٤,٧٩ و٣,٨٣ و٤,٧٤

 يف أماكن البيئة احليوانية النباتيةندوسولفان يف عينات من اإلوقد اكتشف . اتيةاحليوانية النب
  ).AMAP, 2002(نائية مثل القطب الشمايل 

،  يوما٣٠ً<بلغ يندوسلفان زمن حتلل نصفي لإل إىل الدراسات املختربية اليت بينت استناداً  الثبات  ٥-١- ٤
بيد أنه وفقا . لفا وبيتا ثابتني يف التربةفليس من املتوقع أن يكون أيزومرا إندوسولفان أ

 أشهر ٨ و٣ بنيتفاوت ييف التربة املبلغ عنه زمن التحلل النصفي للدراسات امليدانية، فإن 
، )٢٠٠٣دليل مبيدات اآلفات، (ندوسولفان اإل اتبالنسبة لإلندوسولفان التقين وكربيت
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  ).١٩٨٤ للسالمة الكيميائية، الربنامج الدويل( يوم بالنسبة لإلندوسولفان بيتا ٩٠٠إىل 
  ).٤/١/٢أنظر ( يف املاء ندوسولفان ثابتاًاإلوليس من املتوقع أن يكون 

اآلثار على الكائنات   ٢- ٤
  احلية غري املستهدفة

  

  الطيور  الفقاريات األرضية  ١-٢- ٤
  (LD50)النصفية قيم اجلرعة الفموية املميتة 

o  ركةبط الب)Anas palyrchynchos :(كغم من وزن / ملغم٢٤٥ -٦,٤٧
؛ دليل مبيدات ١٩٨٤ الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية،(اجلسم 
 ).٢٠٠٣ اآلفات

o  التدرج املطوق طائر)Phasianus colchicus :(كغم من / ملغم١٠٠٠ -٦٢٠
 ).٢٠٠٣دليل مبيدات اآلفات، (وزن اجلسم 

 الدويل للسالمة الكيميائية الربنامج) ( أيام٥ أكل ملدة( (LC50)النصفي قيم التركيز املميت 
١٩٨٤(  

o  ركةبط الب)Anas palyrchynchos :(كغم من الطعام/ ملغم١٠٥٣ 
o  التدرج املطوق طائر)Phasianus colchicus :(كغم من الطعام/ ملغم١٢٧٥ 
o  السلوى اليابانية)Coturnix japonica :(كغم من الطعام/ ملغم١٢٥٠ 
o  السلوى احلجل)Colinus virginianus :(كغم من الطعام/ ملغم٨٠٥.  

  لألمساكاإلندوسولفان مسي جدا   األنواع املائية  ٢-٢- ٤
الربنامج الدويل ( ٪٩٦بنسبة نقاء لإلندوسولفان التقين  (LC50)النصفي قيم التركيز املميت 
  )١٩٨٤للسالمة الكيميائية 

o ١,٤:  ساعة للسلمون املرقط القزحي٩٦ ملدة النصفيميت املتركيز ال 
 لتر/ميكروغرام

o ١,٥:  ساعة للمنوة السمينة الرأس٩٦ ملدة النصفيميت املتركيز ال 
 لتر/ميكروغرام

o ١,٥: ور القنواتنسلسمك  ساعة ٩٦ ملدة النصفيميت املتركيز ال 
 لتر/ميكروغرام

  
  

   لإلندوسولفان ألفاالنصفيقيم التركيز املميت 
o  ساعة ٩٦ ملدة نصفيتركيز مميت )Labeo rohita :(لتر / ميكروغرام٠,٣٣

)RIVM( 
o  ساعة ٩٦ ملدة نصفيتركيز مميت )Mystus vittatus :(٠,١٧ 

 )RIVM(لتر /ميكروغرام

   لإلندوسولفان بيتا٥٠قيم التركيز املميت 
o  ساعة ٩٦ ملدة نصفيتركيز مميت )Labeo rohita :(لتر / ميكروغرام٧,١

)RIVM( 
  السمية املزمنة
o ل من الوفيات يبلغ  أسابيع لتكاثر خا٩ ملدة ةتركيز آثار غري ملحوظ
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٪ اندوسولفان وهو ما ١٠٠معرب عنه بأنه (لتر /ميكروغرام٠,٢
، مت حتديده يف )لتر بوصفه اندوسولفان ألفا/ ميكروغرام٠,١٤يعادل 
 )Sarotherdon mossambicus )RIVMأمساك 

  :للرخوياتبالنسبة ندوسولفان مسي اإل
o  النصفي التركيز الفعال(EC50) )لتر بالنسبة إىل /رام ميكروغ٦٥):  ساعة٩٦

 . إىل نقص يف منو القواقعاستناداً، Crasostrea virginicaاحملار البحري 
o  لتر بالنسبة حللزون / ميكروغرام١٨٩٠):  ساعة٩٦ (النصفيالتركيز املميت

 .Aplexa hypnorumاملياه العذبة البالغ 

  القشرياتندوسولفان مسي جدا بالنسبة إىل اإل
o  (بيان البحري ويف الر)  ساعة٩٦ملدة  (يالنصفالتركيز املميتCrangon 

septemspinosa :(لتر/ ميكروغرام٠,٢. 
o  ٥٥: يف السرطان األزرق)  ساعة٩٦ملدة  (النصفيالتركيز املميت 

 ).١٩٨٤الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية، (لتر /ميكروغرام
o  اء الكبري بالنسبة إىل برغوث امل)  يوما، وفيات٦٤(تركيز فعال غري مالحظ

Daphnia magna لتر / ميكروغرام٢,٧)v.d. Plassche, 1994.( 
o  بالنسبة لربغوث املاء الكبري )  ساعة٤٨ (الفعال النصفيالتركيزDaphnia 

magna :٢٠٠٣دليل مبيدات اآلفات، (لتر / غرام٧٥٠ -٧٥( 

  للطحالبإندوسولفان مسي 
o سبة إىل بالن) منو( من التركيز الفعال غري املالحظ  يوما١٤ًChlorella 

vulgaris  :لتر / ميكروغرام٧٠٠)v.d. Plassche, 1994.( 

  احللقيات
o  الدودة املتعددة اهللب البالغة ) يوما١٢ً (النصفيالتركيز املميت ،Nereis 

nereis  :الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية، (لتر / ميكروغرام١٠٠
١٩٨٤( 

  )الربزويات(األوليات 
o بالنسبة إىل ) النمو(يز الفعال غري املالحظ  أيام من الترك٥Paramecium 

Aurelia  :لتر / ميكروغرام١٠٠)v.d. Plassche, 1994.( 

  الدوارانيات
o  النصفي التركيز املميت(LC50) )٥,١٥: لدوار املياه العذبة)  ساعة٢٤ 

  )v.d. Plassche, 1994(لتر /ملغرام
حنل العسل واملفصليات   ٣-٢- ٤

  األخرى
الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية، (ولفان له مسية معتدلة إىل منخفضة للنحل ندوساإل

١٩٨٤(  
الربنامج الدويل للسالمة (حنلة / ميكروغرام٧,١: بالتالمس (LD50)النصفية اجلرعة املميتة 

  ).١٩٨٤الكيميائية، 
  .حنلة/ ميكروغرام٦,٩: النصفية عن طريق الفماجلرعة املميتة 

 ٥٦٠ن غري مسي للنحل يف الظروف احلقلية مبعدل تطبيق يبلغ اعترب إندوسولفا
  )٢٠٠٣دليل مبيدات اآلفات، ) (هكتار/ لتر١,٦(هكتار /غرام
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  )١٩٨٤الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية،  (احلشرات املائية
 Pteronarcys(بالنسبة إىل ذبابة الفاكهة املنواة )  ساعة٩٦( (LC50)النصفي  املميت التركيز

californica :(لتر/ ميكروغرام٢,٣  
بالنسبة إىل سوس املياه العذبة )  ساعة، شل احلركة٤٨( (EC50)النصفي  الفعال التركيز

)Hydrachina tribata :(لتر/ ميكروغرام٢,٨  
دليل مبيدات اآلفات، (كغم من وزن اجلسم / ملغم٠,١التأثري الفعال غري املالحظ   ديدان األرض  ٤-٢- ٤

٢٠٠٣(  
الكائنات احلية   ٥-٢- ٤

  يف التربة الدقيقة
  ال توجد بيانات

  )١٩٨٤الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية، (أبلغ عن بعض اآلثار السمية على النباتات   النباتات الربية  ٦-٢- ٤
 ملغم من العنصر النشط يف اللتر على تقليل إنبات وطول لقاح ١٠٠٠عمل تركيز يبلغ 

  .املراقبةلتوايل باملقارنة مع جمموعة ٪ على ا٨,١ و٥٤,٦اخليار إىل 
 إىل ٠,٠٣٥وجدت بقع ميتة على أوراق العديد من أنواع اخليار عند تركيز يتراوح من 

٠,١٤٪.  
 الكبح كانوقد .  Cicer arietinum وكبح اإلنبات يف بذور القابلية للنمولوحظ نقص يف 

 عند بلوغ تركيز تساوي، ولكن لتر/ ملغم١قابالً لالنعكاس عند تركيزات ال تتجاوز 
ويؤثر إندوسولفان على مجيع املراحل الرئيسية .  يستمر الكبح وال ينعكسلتر/ ملغم١٠

  .لإلنبات ومنو الشتالت
. غشية اجلذورالنفاذية ألقابلية الأوضحت التجارب املختربية تغيريات متصلة باجلرعة يف 
ومل يتبني أن االستخدام . جداًلة ووجيدر باملالحظة أن هذه التجارب املختربية كانت معز

  . على النباتاتملموسالعادي لإلندوسولفان له تأثري مسي 
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  املخاطرتقييم /البيئي التعرض -٥
  .مل يتم االضطالع بأي تقييم للمخاطر بشأن الفقاريات األرضية أو الطيور غري املستهدفة  الفقاريات األرضية  ١- ٥
  هولندا  األنواع املائية  ٢- ٥

 إىل معدل تطبيق استناداًندوسولفان يف هولندا اإلخاطر استخدام ملضطالع بتقييم مت اال
  . الفاكهةلبساتنيهكتار بالنسبة / كغم إندوسولفان٠,٧٥يبلغ 

  تقييم التعرض
 على حماصيل الفاكهة كمبيد للحشرات يف الربيع والصيف ةدعاندوسولفان اإليستخدم 

شجار هكتار بالنسبة أل/العنصر النشط كغم من ١,٥ -٠,٧٥مبعدالت تطبيق تبلغ 
لفاكهة شجار اهكتار بالنسبة أل/ كغم من العنصر النشط١ -٠,٥لفاكهة الطويلة وا
  .وميكن تكرار التطبيق يف موسم النمو، بعد ثالثة أسابيع تقريباً. ةقصريال

٪ من ٧٠ندوسولفان التقين من اإلويتألف . إيزومر ألفا لإلندوسولفان هو العنصر النشط
 ٠,٧٥عطي إعادة حساب معدل التطبيق البالغ تو.  من أيزومر بيتا٪٣٠أيزومر ألفا و

 كغم من إندوسولفان ٠,٥٢٥ = ٠,٧٥× ٠,٧إىل إندوسولفان ألفا بالنسبة هكتار /كغم
  .ألفا للهكتار الواحد

  تتبع فيها رش لعملية اآلفات الداخلة إىل البيئة املائية نتيجةاتبغية تقدير كمية مبيدو    
ينجرف س أنه يف ظل الظروف التجريبية،  إىل هولنداتوصلت، اجليدةاملمارسات الزراعية 

 منطقة حاجزة، يف حالة عدم استخدام إىل املياه السطحية العملية٪ من ٤انبعاث مقداره 
 إىل املياه السطحية عندما تستخدم منطقة العملية٪ من ٠,١وينجرف انبعاث مقداره 

ويف التطبيق . من الناحية العملية، يتوقع أن يتم جتاوز هذه القيمو.  مترا٢٥ تبلغحاجزة 
٪ من التطبيق إىل املياه ١٠ الفاكهة، يقدر أن ينجرف انبعاث مقداره بساتنييف 

  .السطحية
  :وتؤخذ السيناريوهات الثالثة التالية يف االعتبار    

  ٪٤ال توجد منطقة حاجزة وينجرف انبعاث مقداره   - ١
  ٪٠,١ مترا واجنراف انبعاث مقداره ٢٥ تغطيزة منطقة حاج  - ٢
 ,.SLOOTBOX) Linders et al٪ ومنوذج ١٠اجنراف انبعاث مقداره   - ٣

1990.(  
  :ملا يلي سم وفقا ٢٥وحيتسب التركيز يف املياه السطحية لقناة عمقها 

  االنبعاث×  )هكتار/كغم(رعة اجل × ٠,٤) = لتر/ملغم(التركيز 
 سم ٢٥هكتار للتركيز يف قناة عمقها /جرعة كغملل تصويب ل عبارة عن عام٠,٤وقيمة 

  .لتر/ ملغميف
والتركيزات البيئية املتوقعة لإلندوسولفان ألفا يف املياه السطحية يف السيناريوهات الثالثة     

  :كالتايل
كغم  (٠,٥٢٥× ٠,٤= لتر/ ميكروغرام إندوسولفان ألفا١٨,٤  - ١

  ٠,٠٤× )هكتار/إندوسولفان ألفا
  
كغم  (٠,٥٢٥× ٠,٤= لتر/ ميكروغرام إندوسولفان ألفا٠,٢  - ٢
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 ٠,٠٠١× )هكتار/إندوسولفان ألفا
  .لتر، حبسب ما حيدده النموذج/ ميكروغرام إندوسولفان ألفا١٤  - ٣

  السمية احلادة    
  راثتقييم اآل

 ٠,١٧إلندوسولفان ألفا بالنسبة لألمساك هي  ل(LC50)النصفي أدىن قيمة للتركيز املميت 
  لتر/روغرامميك

 لإلندوسولفان التقين بالنسبة إىل برغوث املاء الكبري (EC50)نصفي  فعالأدىن تركيز 
Dophnia magna الفعال ويعطي حساب هذه القيمة للتركيز . لتر/ ميكروغرام٧٥ وه

  .لتر/ ميكروغرام٥٢,٥= ٧٥× ٠,٧ندوسولفان ألفا اإل بالنسبة إىل النصفي
  تقييم املخاطر

اريوهات الثالثة، يتجاوز تركيز إندوسولفان ألفا املتوقع يف املياه يف كل من السين
  .ألمساكل النصفيالسطحية قيمة التركيز املميت 

وبالنسبة لتقييم املخاطر، متت مقارنة التركيزات البيئية املتوقعة لإلندوسولفان ألفا يف املياه 
أنظر  (النصفي) تركيز الفعالال(السطحية يف السيناريوهات الثالثة مع قيم التركيز املميت 

 ويعترب غري ةطر حاداخم، فإنه يتوقع حدوث ١٠  >وحيثما كانت النسبة). اجلدول أدناه
  حدوث، فإنه ميكن توقع١٠وإذا كانت النسبة أكرب من واحد ولكنها أقل من . مقبول

  .يعترب غري مقبول أيضاًهو ما خطر كبري و

     الثالثة احلادةلسيناريوهاتا يفلسمية ا/لتركيز البيئي املتوقعاجدول نسبة     
التركيز البيئي املتوقع   السيناريو

يف املياه السطحية 
  ]لتر/ميكروغرام[

لتركيز البيئي انسبة 
التركيز /املتوقع

النصفي املميت 
  ألمساكل

التركيز البيئي نسبة 
املتوقع لربغوث املاء 

 Dophniaالكبري 

magna إىل التركيز 
  الفعال غري املالحظ

  :١السيناريو 
  بدون منطقة حاجزة

٠,١٦  ٤٩  ٨,٤  

  :٢السيناريو 
منطقة حاجزة 

   مترا٢٥مساحتها 

٠,٠٠٤  ١,٢  ٠,٢  

  :٣السيناريو 
  ٪١٠انبعاث بنسبة 

٠,٢٦٧  ٨٢  ١٤  
  
  .ثقيلال باخلط مكتوبةالنسب غري املقبولة     

حادة لإلندوسولفان  مسيةأكدت الدراسات امليدانية اليت مت االضطالع ا يف أفريقيا وجود     
 ١٢ - ٦ جرعات تبلغ ٦وقد استخدم يف دراسة شاملة .  غري املستهدفةاألنواععلى 
. ٪ يف األمساك، بغض النظر عن أنواعها٦٠ -٢٤ووجد معدل وفيات يبلغ . هكتار/غرام

ميكروغرام  ٠,٧(لتر /ندوسولفان اإل ميكروغرام من ١± وكان التركيز يف املياه يبلغ 
  .، بعد التطبيق بوقت قصري)لتر/لفاإندوسولفان أ

  السمية املزمنة    
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  ارثتقييم اآل
. لتر/ ميكروغرام إندوسولفان٠,٢يبلغ التركيز الفعال غري املالحظ بالنسبة لألمساك 

 ٠,١٤ويعطي حساب إندوسولفان ألفا قيمة تركيز فعال غري مالحظ تبلغ 
يز الفعال غري املالحظ بالنسبة ويبلغ الترك). لتر/ ميكروغرام٠,٢× ٠,٧(لتر /ميكروغرام

لتر، وهو ما يعطي قيمة تركيز فعال / ميكروغرام إندوسولفان٢,٧إىل برغوث املاء الكبري 
  .لتر بالنسبة لإلندوسولفان ألفا/ ميكروغرام١,٨٩غري مالحظ تبلغ 

  تقييم املخاطر
 متوقع ، وبتركيز بيئي)وجودها وعدم وجودها(وباستخدام سيناريوهي املنطقة احلاجزة 

لتر على التوايل، من / ميكروغرام إندوسولفان ألفا٨,٤ و٠,٢يف املياه السطحية يبلغ 
باستخدام (املتوقع أن تكون التركيزات يف املياه السطحية بعد ثالثة أسابيع من التطبيق 

لتر على / ميكروغرام إندوسولفان ألفا٤,٢ و٠,١) مقداره ثالثة أسابيعزمن حتلل نصفي 
  .التوايل

  لسيناريوهني املزمننييف االسمية /لتركيز البيئي املتوقعادول نسبة اجل    
  .ثقيلال باخلط مكتوبةالنسب غري املقبولة 

يف التركيز البيئي املتوقع   
 املياه السطحية

  ]لتر/ميكروغرام[

لتركيز البيئي انسبة 
التركيز /املتوقع

الفعال غري املالحظ 
  يف األمساك

لتركيز البيئي انسبة 
التركيز الفعال /توقعامل

ربغوث لغري املالحظ 
 Dophnia املاء الكبري

magna  
  :١السيناريو 

  بدون منطقة حاجزة
٠,٠٥  ٠,٧  ٠,١  

  :٢السيناريو 
 ٢٥منطقة حاجزة من 

  مترا

٢,٢٢  ٣٠  ٤,٢  

وهذا . املتعددة، فمن املتوقع وجود خماطر كبرية مع التطبيقات ١ >وإذا كانت النسبة     
  ).بدون منطقة حاجزة (٢ناريو يلسهو ما حيدث يف ا

  تايلند    
استند تقييم املخاطر الذي اضطلعت به تايلند إىل مسح ميداين اشتمل على مالحظات عن 

 إندوسولفان يف شكل استخدامنفوق األمساك وغريها من الكائنات احلية املائية بعد 
ن التفاح حبيبات يف حقول األرز ملكافحة حلزويف شكل  شديد التركيز وحلبمست

 املأخوذة من مصادر دولية األخطارعتبار معلومات الكما أخذ تقييم املخاطر يف ا. الذهيب
  .معترف ا

  
  

  تقييم التعرض    
 ٥ يف ٢٠٠٠ابريل / ونيسان١٩٩٩مارس /قامت سلطات تايلند مبسح خالل شهري آذار

) شوينغساوباثوم وثاين وسوبان بوري ومونثا بوري وناكورن باثوم وتشا ت(مقاطعات 
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  .أحواض رئيسية وتتصل باملياه السطحية الطبيعيةثالثة تقع يف 
٪ من الزراع يستخدمون ٧٦ -٦٠ أن زارعاًم ٢٣٤وبينت الدراسة اليت مشلت 

وكشفت الدراسة عن أن . ندوسولفان ملكافحة حلزون التفاح الذهيب يف مزارع األرزاإل
 سم ١٠٠ -٥٠ يف املتوسط بتركيز يستخدم)  الشديد التركيزبلحاملست(ندوسولفان اإل

يف )  راي٦,٢٥=  الواحدالفدان راي أو ١٥,٤٤= اهلكتار الواحد(مكعب لكل راي 
٪ من الزراع ١٧,٩٪ و١٨,٨٪ من الزراع، يف حني يطبق ٤٠,٦التطبيق الواحد من قبل 

.  سم مكعب٢٠٠ -١٥١ سم مكعب للراي و١٥٠ -١٠١ اً قدرهعلى التوايل تركيز
من  كغم للراي الواحد ٣ إىل ١ندوسولفان بتركيز اإلق احلبييب من ويستخدم املسحو

٪ من الزراع يف نونثا بوري وناكورن باثوم وباثوم ثاين على ٢,٢٪ و٢,٢٪ و٢٧,٦قبل 
 ستخدموي.  مرة إىل ثالث مرات يف كل حمصول لألرزتستخدموكانت املادة . التوايل

  .ندوسولفان بعد البذراإلمعظم الزراع 
من حقول )  أيام٧ أيام حىت أكثر من ٣بعد يوم إىل (ياه بعد تطبيق إندوسولفان وتطلق امل

  .األرز إىل قنوات الري واألار والقنوات
  اآلثارتقييم     

ندوسولفان يسبب موت الكائنات اإلأن استخدام )  (٪ من الزراع ٨٩ -٧٥الحظ 
حظ بعض الزراع موت كما ال. احلية غري املستهدفة مثل األمساك والضفادع والثعابني

. ندوسولفاناإلاإلربيان والسرطان والفئران وثعابني املاء وضفادع الطني بعد استخدام 
٪ من الزراع يف املتوسط عن ١٢,٤٪ و١٥,٤٪ و٦٠,٧٪ و٦٢,٤٪ و٨٤,٢وأبلغ 
 األمساك والثعابني والضفادع والطيور واإلربيان على التوايل، يف حني أبلغ القليل نفوق
 السرطان والفئران وثعابني املاء وضفادع نفوقعن ) ٪١,٧ -٠,٤(اع  من الزرجداً
 األمساك يف األار والقنوات بعد نفوق٪ من الزراع ٦٥,٤ويف املتوسط، الحظ . الطني

  .ندوسولفاناإل استخدام
  مل يتم االضطالع بأي تقييم للمخاطر  حنل العسل  ٣- ٥
  خاطرمل يتم االضطالع بأي تقييم للم  ديدان األرض  ٤- ٥
الكائنات احلية   ٥- ٥

  الدقيقة يف التربة
 على حلقة تعدن الكربون لن يسبب االستخدام الزراعي الطبيعي لإلندوسولفان آثاراً

  .والنتروجني يف التربة
 التقييم العام - موجز  ٦- ٥

  للمخاطر
  هولندا

ستخدام اال إىل معدالت استناداًاملائي  املتعلقة باحليزاضطلعت هولندا بتقييم للمخاطر 
  . شىتاصيل الفاكهة باستخدام سيناريوهات استخدامحمل املعتمدة بالنسبة
o ا تتراوح التركيزات البيئية املتوقعة يف املياه السطحيةاحتسبتبني  على أ 

 ةلتر، وهو ما يتجاوز قيم/ ميكروغرام اندوسولفان ألفا١٤و ٠,٢
لتر /فا ميكروغرام اندوسولفان أل٠,١٧ نصفي وهيأدىن تركيز مميت 
السمية /لتعرضاوقد مت احتساب نسب . بالنسبة لألمساك

، مما يسفر عن خماطر ١ أا أعلى من ووجدسيناريوهات الثالثة لل
 .حادة غري مقبولة على األنواع املائية غري املستهدفة

o  أن املستويات يف املياه السطحية بعد ثالثة أسابيع من من حساب آخرتبني 
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 ميكروغرام اندوسولفان ٤,٢و ٠,١ح بني التطبيق ميكن أن تتراو
لتر، وهو ما يتجاوز التركيز الفعال غري املالحظ بالنسبة لألمساك /ألفا

لتر / ميكروغرام اندوسولفان ألفا٠,١٤وبرغوث املاء الكبري البالغ 
واحتسبت . لتر على التوايل/ ميكروغرام اندوسولفان ألفا١,٨٩و

 مما ١ أا أعلى من فوجِدت السمية ألحد السنياريوها/لتعرضانسب 
 . غري مقبولة على األنواع غري املستهدفةمزمنةأسفر عن خماطر 

، غري كاألمساال سيما  استنتج أن املخاطر اليت تتعرض هلا البيئة املائية، ووعموماً، فقد
  .مقبولة

  تايلند    
بة املستحلندوسولفان اإلمسح ميداين للزراع الذين يستخدمون مركزات من تبني 

 أن ،ندوسولفان احلبييب ملكافحة حلزون التفاح الذهيب يف حقول األرزاإلومستحضر 
  .األمساك، غري مقبولال سيما التأثري على الكائنات احلية غري املستهدفة يف البيئة املائية، و
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   تفاصيل اإلجراءات التنظيمية النهائية املبلغ عنها-٢املرفق 

  
  تايلند: اسم البلد

  
التاريخ الفعلي   ١

لدخول اإلجراء حيز 
  النفاذ

ندوسولفان اإلألغي تسجيل مستحضري : ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١٩ من اًاعتبار
  . شديد التركيزيف شكل مستحلبيف شكل حبيبات و

ة إىل الوثيقة لاحاإل  
  التنظيمية

ة د يف اجلري املنشور،٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٣٠اإلخطار املقدم من وزارة الصناعة املؤرخ 
أكتوبر / تشرين األول١٨ املؤرخ 118Ng ، الفرع اخلاص١٢١، الد رقم رمسيةال

٢٠٠٤.  
عن  موجزةتفاصيل   ٢

إلجراء التنظيمي ا
  النهائي

مت تقييد استعمال إندوسولفان بشدة من حيث أنه قد مت حظر استرياد مستحضراته 
ويسجل .  كمبيد لآلفاتواستعماهلاوإنتاجها وحيازا  كبسويللق الاخبالف الع
  . من أجل استخدامه يف القطن فقطكبسويللق الامستحضر الع

  .املخاطر غري املقبولة على الكائنات احلية املائية، وخباصة األمساك   اختاذ اإلجراءأسباب  ٣
دراج يف اإلأساس   ٤

  املرفق الثالث
اداً إىل تقييم املخاطر، ندوسولفان بشدة استناإلتقييد الرامي لاإلجراء التنظيمي النهائي 

  . املادةاستعمال لالستخدام يف تايلند واآلثار اليت يسببها عادي النمط الةعامرامع 
 مفاده أن املخاطر على الكائنات احلية املائية غري مقبولة إذا ما استنتاجمت التوصل إىل   تقييم املخاطر  ١- ٤

  .رزاستخدم ملكافحة حلزون التفاح الذهيب يف نظم زراعة األ

  .اخلطر على البيئة  املعايري املستخدمة  ٢- ٤
الصلة بالدول   

  واألقاليم األخرى
  . نفسهامشاكل اآلفاتتواجه  ألا خاص لدى البلدان ااورة موضع اهتمام

مكافحة حلزون التفاح الذهيب اليت يطبقها الزراع يف تايلند تدمري أساليب تشمل   البدائل  ٥
استعمال الشباك ملنع دخول احللزون إىل حقول األرز ووالبيض  مكتملة النمواحللزونات 

  .البط يف حقول األرز فيما بني مواسم النماءتربية و

  .ددة أي تدابري حمتذكرمل   إدارة النفايات  ٦
    خالفه  ٧
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  هولندا: اسم البلد

  
التاريخ الفعلي   ١

لدخول اإلجراء حيز 
  النفاذ

  .ندوسولفاناإلسحب تسجيل ، ١٩٩٠فرباير / شباط٢٨اعتبارا من 

ة إىل الوثيقة لاحاإل  
  التنظيمية

 De Voorzitter van het College van Bercocp voor het Bedrijfsleven No. 89قرار 

2403/060/029  

 موجزةتفاصيل   ٢
لإلجراء التنظيمي 

  النهائي

  .ادامه واستخاندوسولفان يف األسواق لبيعهاإلحيتوي على اليت  اتنتجامل طرح حيظر

  .املخاطر احلادة غري املقبولة على الكائنات احلية املائية، وخباصة األمساك   اختاذ اإلجراءأسباب  ٣
دراج يف اإلأساس   ٤

  املرفق الثالث
 مراعاةندوسولفان استناداً إىل تقييم املخاطر، مع اإل حلظراإلجراء التنظيمي النهائي 

  .ليةالظروف احمل

 غري مقبول على خطراًيشكل  مفاده أن استخدام إندوسولفان استنتاجتوصل إىل مت ال  تقييم املخاطر  ١- ٤
  ).وخباصة األمساك(البيئة 

  .األثر بالنسبة إىل البيئة/لتعرضانسبة   املعايري املستخدمة  ٢- ٤

الصلة بالدول   
  واألقاليم األخرى

تصلة برش  املالكبرية خاص لدى البلدان النامية بسبب املخاطر البيئية موضع اهتمام
  .ندوسولفان، حىت عندما تستخدم املمارسات الزراعية احلسنةاإل

 زهر التفاح وذبابة التفاح خنس(كارباريل وبروموفوس من أجل مكافحة احلشرات   البدائل  ٥
يف التفاح؛ ديفلوبرتورون وتفلوبرتورون وفينوكسريب ملكافحة اليسروع؛ ) املنشارية

  .بوتاتينوكسيد ملكافحة قملي صدأ احلبوبوبريمييكارب ملكافحة املن؛ وفين
  . منهالنهائيلتخلص ل متدرجندوسولفان باختاذ ج اإل خمزونات من نشورجتنبت هولندا   إدارة النفايات  ٦

    خالفه  ٧
      
  



UNEP/FAO/RC/COP.4/9  

55 

 
      السلطات الوطنية املعينة-٣املرفق 
  تايلند

Department of Agriculture Phone + 66-2-5790586 
50 Phaholyothin Rd 
Ladyao, Chatuchak 
Bangkok 10900 
Thailand 
Mr Chakarn Saengruksawong 

Fax + 66-2-5615024 

Director-General e-mail chakarn@doa.go.th 

  
  هولندا

Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment  
P.O. Box 30945 
2500 GX The Hague 
The Netherlands 
Mr. Willem Jan Kemmeren 
Designated national authority 

Phone +31 70 339 2407 

 Fax +31 70 339 1297 
 e-mail WillemJan.Kemmeren@minvro

m.nl 
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