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اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة 
دات آفات معينة عن علم على مواد كيميائية ومبي

 خطرة متداولة يف التجارة الدولية
  جلنة استعراض املواد الكيميائية

  امساالجتماع اخل
 ٢٠٠٩ مارس/آذار ٢٧ - ٢٣روما، 
  *من جدول األعمال املؤقت‘ ٢’) ج (٤البند 

النظر : إدراج املواد الكيميائية يف املرفق الثالث التفاقية روتردام
  ت بشأن ألديكاربيف مشروع وثيقة توجيه القرارا

  مشروع وثيقة توجيه القرارات بشأن ألديكارب
قامت جلنة استعراض املواد الكيميائية يف اجتماعها الرابع باستعراض اإلخطارين املتعلقني   - ١

، مبا يف ذلك اجلماعة األوروبية وجامايكاباإلجراءات التنظيمية النهائية بشأن ألديكارب املقدمني من 
مة املشار إليها فيهما، وخلصت، مبراعاة كل من االشتراطات احملددة املنصوص عليها املستندات الداع

 .يف املرفق الثاين باتفاقية روتردام، إىل أنه مت الوفاء باشتراطات ذلك املرفق

ومن مث، فقد وافقت اللجنة على أن توصي مؤمتر األطراف بإدراج ألديكارب يف املرفق الثالث   - ٢
 هلذه التوصية ووافقت على إنشاء فريق صياغة يعمل  منطقياًكما اعتمدت اللجنة سنداً. باتفاقية روتردام

 وأعدت اللجنة خطة )١(.فيما بني الدورات لوضع مشروع وثيقة لتوجيه القرارات بشأن ألديكارب
                                                        

*  UNEP/FAO/RC/COP.5/1.  
:  هماجتماعها الرابع الذي أنشأته جلنة استعراض املواد الكيميائية يف بألديكاربأعضاء فريق الصياغة املعين   )١(

كاماتاري ألويز ، والسيد )الرئيسان املشاركان ()األرجنتني(نورما نودملان والسيدة ، )هولندا(كالوس برييند السيد 
، )النمسا(، والسيدة أجنا بارتل )غابون( والسيد هوبار بينغا ،)مجهورية كوريا(وا والسيدة كيونغي ش ،)رواندا(

والسيدة كارمني كراجنك ، )اجلمهورية التشيكية(، والسيدة دارينا ليبتوكوفا )النرويج(والسيدة ماريت راندال 
، والسيد جسبار سينغ ) الليبيةاجلماهريية العربية(، والسيد حممد خليفة )الصني(والسيد شان زهانغجون ، )سلوفينيا(
  .)مجهورية ترتانيا املتحدة(، والسيد إرنست ماشيمبا )نيجرييا(، والسيد إدريس غوجي )اهلند(



UNEP/FAO/RC/CRC.5/13 

2 

عمل تفصيلية لوضع وثيقة توجيه القرارات، مبا يتمشى مع العملية اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف 
وقد أُرفق السند املنطقي واملقرر وخطة العمل بتقرير االجتماع الرابع ". ٢/٢ -اتفاقية روتردام"ملقرر ا

وعدلت خطة العمل فيما بعد ووضعت نسخة ). ، املرفق األولUNEP/FAO/RC/CRC.4/11(للجنة 
  .حمدثة منها على املوقع الشبكي لالتفاقية

ة تتضمن موجزاً لنتائج االجتماع الرابع للجنة، ونسخة من وكانت املواد املتاحة لفريق الصياغ  - ٣
ورقة عمل عن إعداد املقترحات الداخلية ووثائق توجيه القرارات بشأن املواد الكيميائية احملظورة أو 
املقيدة بشدة، واإلخطارات باإلجراءات التنظيمية النهائية واملستندات الداعمة ذات الصلة املتاحة للجنة 

  .واد الكيميائية يف اجتماعها الرابعاستعراض امل
ووفقاً خلطة العمل املتفق عليها، أعد الرئيسان املشاركان لفريق الصياغة، بالتشاور مع األمانة،   - ٤

وعمم هذا االقتراح على أعضاء فريق . وثيقة اقتراح داخلي بناًء على اإلخطارات واملستندات الداعمة
وعدلت الوثيقة على ضوء التعليقات الواردة ومت تعميمها . تعليق عليه لل٢٠٠٨مايو /أيار ٥يف  الصياغة

 على مجيع أعضاء جلنة استعراض املواد الكيميائية واملراقبني الذين حضروا ٢٠٠٨يوليه / متوز١١يف 
 ومت تلقي ردود من أعضاء اللجنة واملراقبني أُخذت يف احلسبان لدى تعديل )٢(.االجتماع الرابع للجنة

  .ع وثيقة توجيه القرارات بشأن ألديكاربمشرو
على أعضاء فريق الصياغة تقرير حالة عن عمل فريق  ، عمم٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥ويف   - ٥

ونتيجة هلذه اجلولة األخرية من . الصياغة، مبا فيه جتميع للتعليقات ومشروع وثيقة توجيه القرارات
  .على مشروع وثيقة توجيه القراراتالوثائق، أُدخلت عدة تغيريات حتريرية بسيطة 

موجز جمدول جبميع التعليقات الواردة  UNEP/FAO/RC/CRC.5/INF/6ويرد يف الوثيقة   - ٦
  .والكيفية اليت عوجلت ا

ويرد يف املرفق ذه املذكرة نص مشروع وثيقة توجيه القرارات بشأن ألديكارب، بالصيغة   - ٧
  . رمسياًومل تقم األمانة بتحرير املرفق حتريراً. اليت قدمها فريق الصياغة إىل األمانة

                                                        
  . واحدة حكومية دوليةومنظمة منظمات غري حكومية وعشر  بلدا٢٦ًيتألف املراقبون من   )٢(
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  مرفق
  اتفاقية روتردام

واد املتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على 
  احملظورة واملقيدة بشدةكيميائية ال

  قراراتالروع وثيقة توجيه مش

  ألديكارب

  

  

أمانة اتفاقية روتردام بشأن إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد 
  يميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدوليةك



UNEP/FAO/RC/CRC.5/13 

4 

  مقدمة
  بعض يف جمال االجتار الدويل يف فيما بني األطرافيةالتعاونهود اجل و املشتركةاملسؤولية تعزيز  إىلدف اتفاقية روتردام

 سامهة يف استخدامها بطريقة سليمة وامل، احملتملةاملواد الكيميائية اخلطرة من أجل محاية الصحة البشرية والبيئة من األضرار
صنع القرارات املتعلقة  الوطين لعملية ووضع ترتيبات على الصعيدبيئياً، عن طريق تيسري تبادل املعلومات عن خصائصها 

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

 املواد الكيميائية ،اتفاقية روتردامإلدراج 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 الكيميائيةاألخطار املرتبطة با

 ا أو قيد الكيميائية هذه املادة مجيع األطراف يف االتفاقية قد حظرت أن ضمناً أن إدراج املادة ال يعينبيد. لهاأو تقلي
،  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 علم  األطراف أن تتخذ قراراً عنإىليطلب 
 يف املرفق الثالث لالتفاقية ألديكاربعلى إدراج  XXXX يف XXXX املعقود يف XXXX اجتماعه يف مؤمتر األطراف وافقو

  . إىل إجراء املوافقة املسبقة عن علمتفيد بأن هذه املادة الكيميائية أصبحت خاضعةاليت  قراراتالوثيقة توجيه واعتمد 
  . من اتفاقية روتردام١٠ و٧ وفقاً للمادتني ]XXX[وقد أرسلت وثيقة توجيه القرارات هذه إىل السلطات الوطنية املعينة يف 

  الغرض من وثيقة توجيه القرارات
وترسل . رفق الثالث من اتفاقية روتردام امل 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 وت
.  إدراجها يف االتفاقيةاليت حيتملتقوم بتقييم املواد الكيميائية املرشحة و من االتفاقية، ١٨لمادة  ل أنشئت وفقاًكوماتاحل
 حظر الرامية إىلراءات التنظيمية الوطنية ـإلجل اً وثيقة توجيه القرارات املعلومات املقدمة من طرفني أو أكثر دعمعكسوت

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

                                                        
 أو يف خليط أو مستحضر، وسواء كانت مصنعة مبفردهاسواء كانت أي مادة كيميائية " ادة كيميائيةم"يعين مصطلح "  )٣(

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

ليمية للتكامل االقتصادي إرتضت التقيد ذه االتفاقية وتسري عليها أحكام دولة أو منظمة إق" الطرف"يعين "  )٤(
  ".االتفاقية
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كيميائية أو تقييدها بشدة وأطراف أخرى مل حتظر الادة املظر حلوقد تكون هناك أطراف أخرى اختذت إجراءات تنظيمية 
التدابري البديلة لتخفيف ب املتعلقةملعلومات ا تقييمات األخطار هذه أو على االطالعوميكن . تقيدها بشدةتلك املادة أو 

  .(www.pic.int) ب موقع اتفاقية روتردام على شبكة الوييف األخطار املقدمة من األطراف
تقنية واالقتصادية والقانونية املتعلقة باملواد  من االتفاقية، تستطيع األطراف أن تتبادل املعلومات العلمية وال١٤ووفقاً للمادة 

 وميكن تقدمي هذه .السالمةمعلومات  ووالسمية البيئية االتفاقية، مبا يف ذلك معلومات السمية  نطاقهايغطيالكيميائية اليت 
 على موقع اتفاقية وتوضع املعلومات املقدمة إىل األمانة. 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 .  تيسري التحديد الصحيح للمادة الكيميائيةهو أساساً استخدام األمساء التجارية يف هذه الوثيقة الغرض من  

حيث أنه من غري املمكن إدراج مجيع األمساء و . موافقة على أي شركة بعينهاعدمناً أي موافقة أو املقصود ا أن تعين ضم
وواسعة  من األمساء التجارية الشائعة االستخدام حمددعدد سوى  يف هذه الوثيقة فلم يدرجالتجارية املتداولة حالياً، 

  .االنتشار
يقة طبقاً للبيانات املتوافرة وقت إعداد وثيقة توجيه القرارات  املعلومات املقدمة دقأنه يعتقد على الرغم من أن  

 عن أي سهو أو أي مسئوليتهماهذه، فإن منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة يعلنان عدم 
  عن أيأي مسؤوليةملتحدة للبيئة منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األمم ا ال تتحملو. تترتب عليهنتائج قد 

  .ادهاريتاس أو حظر  نتيجة السترياد هذه املادة الكيميائيةحيدث من أي نوع ضري أو خسارة ضرر أو أذى أو
 عن أي رأي مهما كان تعين ضمناً اإلعرابال  املنشور التسميات املستخدمة وطريقة عرض املادة يف هذا نأكما   

ا يتعلق بالوضع القانوين ألي بلد أو  لألغذية والزراعة أو برنامج األمم املتحدة للبيئة، فيممن جانب منظمة األمم املتحدة
  . أو مدينة أو منطقة أو سلطاا، أو فيما يتعلق بتحديد ختومها أو حدودهاإقليم

http://www.pic.int)
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  املختصرات

  منأكثر >
 لـمن أو مساو أكثر  >

  منكثرياًأكثر  >>
 منأقل  <
 لـمن أو مساو أقل  <

 منكثرياً أقل  <<
µg ميكروغرام 

µm ميكرو متر  
  

AChE  استرياز الكولنيأستيل 
ADI املتحصل اليومي املقبول 
ADP أدينوسني ثنائي الفوسفات 

AOEL مستوى تعرض املشغل املقبول 
ARfD اجلرعة املرجعية احلادة 

a.s. مادة فعالة 
ATP أدنيوسني ثالثي الفوسفات 

  
b.p. ة غلياننقط 
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 

CIPAC لس التعاوين الدويل لتحليل مبيدات اآلفاتا 
cm سنتيمتر 
CS عالق كبسويل 
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  املختصرات
d  أيام(يوم( 

DNA احلامض النووي ديوكسرييبوز 
DT50  من مادة كيميائية٥٠الوقت الالزم لتحلل ٪ 

  
E.C. اجلماعة األوروبية 
EC تركيز قابل لالستحالب  

EC50  التأثري الفعال الوسطي( الفعال النصفيالتركيز(  
ED50 اجلرعة الفعالة الوسيطة( الفعالة النصفيةرعة اجل( 
EEC جلماعة االقتصادية األوروبيةا 
EHC معايري الصحة البيئية 

EINECS القائمة احلصرية األوروبية للمواد التجارية القائمة 
  

FAO منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 
  
g غرام 

GEMS/Food برنامج رصد وتقييم تلوث األغذية-النظام العاملي لرصد البيئة  
  
h ساعة 

ha تارهيك 
  

IARC الوكالة الدولية لبحوث السرطان 
IC50 يف املائة٥٠ التركيز احلظري  

IESTI املتحصل الدويل التقديري من األغذية يف املدى القصري 
ILO منظمة العمل الدولية 
i.m. داخل العضل 
i.p. يف الغشاء الربيتوين 

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

IUPAC االحتاد الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقية  
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  املختصرات
JMPR  االجتماع املشترك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن خملفات

راعة املعين االجتماع املشترك بني فريق خرباء منظمة األغذية والز(مبيدات اآلفات 
مبخلفات مبيدات اآلفات يف األغذية والبيئة وفريق خرباء منظمة الصحة العاملية املعين 

 )مبخلفات مبيدات اآلفات
  
k  ١٠٠٠× (كيلو( 

kg كيلوغرام 
Koc معامل تفريق املاء/كربون عضوي 

  
l لتر 

LC50   ،يف املائة٥٠التركيز املميت  
LDLO أقل جرعة مميتة 
LD50  ،يف املائة٥٠اجلرعة املميتة  

LOAEL أدىن مستوى تأثري ضار مالحظ 
LOEL مالحظ تأثريأدىن مستوى  

Log P معامل تفريق املاء/لوغاريتم األوكتانول 

  
m متر 

mg مليغرام 
m.p.  اإلنصهارنقطة 

ml ميلليتر 
MOE هامش التعرض 
mPa بسكاليميلل 

MRL ملخلفاتستوى ااحلد األقصى مل 
MTD اجلرعة القصوى اليت ميكن حتملها 

  
ng نانوغرام 

NOAEL مستوى تأثري ضار غري مالحظ 
NOEC مستوى تركيز غري مالحظ 
NOEL مستوى تأثري غري مالحظ  

NRA أستراليا (سلطة التسجيل الوطنية بشأن املواد الكيميائية الزراعية والبيطرية( 
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  املختصرات
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 ( املزمن عن طريق الفم اجلرعة املرجعية للتعرضADI( 

RTECS سجل التأثريات السمية للمواد الكيميائية 
  

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 ط مرجح زمنياًمتوس 
  

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 الوزن 
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CH3 

CH3 

H3C S CH N O NH C CH3 C 

CH3 

O 

  
  دة بشدةوثيقة توجيه القرارات بشأن مادة كيميائية حمظورة أو مقي

  
  : يفصدر                    ألديكارب

  
  )١أنظر املرفق (التعريف واالستخدامات   -١
  

  ألديكارب  االسم الشائع
  O-بروميونالديهايد )ميثيليثيو (-٢-ميثيل-٢: ةاالحتاد الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقي

  ; أكسيم-مثيل كاربامويل 
  أمساء ومترادفات أخرى

 )ميثيالمينو( O -بروبانال)ميثيليثيو(٢-ميثيل-٢ :يائيةدائرة املستخلصات الكيم
    أكسيم-كاربونيل

  
  
  
  
  
  

 C7H14N2O2S  ة اجلزيئيالصيغة

   ة اهليكليالصيغة

الرقم يف سجل املستخلصات 
  الكيميائية

116-06-3  

   املنسق لألديكاربيكود النظام اجلمرك 90 2930: املنسق النظام اجلمركي  يفالكود
  املنسق للمستحضرات احملتوية على ألديكاربي النظام اجلمرككود 91 3808:

 )املسميات امعة للجماعات األوروبية(كود  85 90 2930: :ىأرقام أخر

  لتحليل مبيدات اآلفات الدويلالس التعاوين 215:

 القائمة احلصرية األوروبية للمواد التجارية القائمة 204-123-2:

:UE2275000 للمواد الكيميائيةت السميةسجل التأثريا  

  مبيد آفات  :الفئة
  مبيد آفات  :الفئة اخلاضعة للتنظيم
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يف الفئة ) االستخدامات(االستخدام 
  :اخلاضعة للتنظيم

 الكرباميت، ومبيد للديدان اخليطية  أوكسيمحشري منمبيد األلديكارب 
ألديكارب  (واأللديكارب يعد ومادتيه الرئيسيتني الفعالتني بيولوجياً. والقراد
   .من مبيدات اآلفات املنتظمة) ن وألديكارب سولفوالسولفنيأكسيد 

 تتعلق مجيع االستخدامات املتوخاة من تطبيقات التربة :اجلماعة األوروبية
وتشمل الكائنات الضارة اليت يتعني مكافحتها طائفة . للمستحضرات احلبيبية

ئفة عريضة من احملاصيل مبا املن يف طاوواسعة من احلشرات والديدان اخليطية 
والطماطم، ) احلمضيات واجلريب فروت والفراولة واملوز(يف ذلك الفاكهة 

األبصال  (واألبصال الورقية والرأسيةواجلزر، واجلزر األبيض، واجلذور 
ان والقطن والبنجر ووالبطاطس واحلبوب، والقرنفل وأزهار االقح) والبذور

س، والذرة ونباتات الزينية، والنباتات السكري، ومحص األعالف، واجلالديو
  . واملشاتلوالوروداملعمرة 
 من ١٥ و١٠ تيميك  املستحضرات احلبيبية منمن املعروف أن :جامايكا

 وثاقب والعثةاأللديكارب تستخدم كمبيدات حشرية ملكافحة املن املاص، 
 هذه وتتوافر. األوراق والديدان اخليطية وخاصة يف احلمضيات ونباتات الزينة

  . يف التربة يدوياًوتستخدم. املواد جلميع املزارعني وميكن استخدامها يف اخلضر
  .التيميك، ساناكارب، سيرتي، ترانيد: بعض األمساء التجارية  :األمساء التجارية

(+ وتريدنت ) فيربونيل(+ورجينت بالص ) الفيربونيل(+ كاردينال : اخلالئط
  )فيربونيل

  .جامعة مانعةقصد منها أن تكون هذه قائمة إرشادية وال ي
  )GR(حبيبات   :أنواع املستحضرات

  . كيميائية صناعية بالغات على أا مادةأي تصلمل   :االستخدامات يف الفئات األخرى
دليل املبيدات، ( Bayer CropSciences, Agrochem, Dow AgriSciences  :اجلهات املصنعة األساسية

٢٠٠٦(  
كات التصنيع الراهنة والسابقة وال يقصد منها أن هذه قائمة إرشادية لشر

  .جامعة مانعةتكون 

   إجراء املوافقة املسبقة عن علم اإلدراج يفأسباب -٢

درج على أساس اإلجراءات التنظيمية ي هوو.  يف إجراء املوافقة املسبقة عن علم كمبيد لآلفاتاأللديكارب يدرج
  .حبظر األلديكارب باعتباره من مبيدات اآلفات  وجامايكاالنهائية اليت اختذا اجلماعة األوروبية

  .الكيميائية الصناعيةاملواد استخدامات ي إجراءات تنظيمية ائية بشأن عن أيبلغ ومل 
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  )٢لالطالع على التفاصيل، أنظر املرفق (   اإلجراء التنظيمي النهائي١-٢
األسواق أو استخدام منتجات وقاية النباتات اليت حتتوي فرض حظر على تداول األلديكارب يف : اجلماعة األوروبية
درج األلديكارب يف قائمة املكونات الفعالة املرخص ا يف امللحق األول من التوجيه رقم يومل . على اإللديكارب

91/414/EEC. ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٨ ويتعني سحب التراخيص مبنتجات وقاية النباتات احملتوية على ألديكارب يف .
، مل متنح أو جتدد تراخيص مبنتجات وقاية النباتات )٢٠٠٣مارس / آذار١٨ (EC/2003/199ومنذ اعتماد قرار الس 

  .احملتوية على األلديكارب
 ٢٠٠٧يونيه / حزيران٣٠ مرخصة حىت EC/2003/199 ترد يف امللحق بقرار  الىتوظلت بعض االستخدامات الضرورية

  .مبقتضى شروط حمددة
من ) ب(و) أ) (١ (٥ أنه مل يتبني أن األلديكارب يستويف متطلبات السالمة الواردة يف املادة إستنتجد لق: السبب
وكانت املخاطر على الطيور .  وال سيما فيما يتعلق بالتأثري احملتمل على الكائنات غري املستهدفة،EEC/91/414التوجيه 

  .الصغرية وديدان األرض مثار قلق خاص
غري أنه . ١٩٧٥من قانون مبيدات اآلفات لعام ) قائمة املواد احملظورة(لديكارب يف اجلدول الثاين كان األ: جامايكا

، رفضت عملية إعادة ١٩٩٤ديسمرب /ويف كانون األول.  سجل املبيدات يف جامايكايف أنه مسجلتبني بعد ذلك 
  .تسجيله، وتقرر عدم النظر يف أي عمليات تسجيل أخرى

 املنتج خماطر غري مقبولة على صحة صغار املزارعني، وعلى صحة البشر نتيجة لتلوث األغذية يشكل استخدام: السبب
  .واملياه، وعلى البيئة نتيجة الحتمال تلوث املياه اجلوفية واملخاطر على أنواع الطيور

  )١لالطالع على التفاصيل، أنظر املرفق (   تقييم املخاطر٢-٢
 على اضطالع املفوضية األوروبية بربنامج عمل لفحص املواد الفعالة EEC/91/414 يهينص التوج: اجلماعة األوروبية

 بغرض احتمال إدراجها ١٩٩٣يوليه / متوز٢٥املستخدمة يف منتجات وقاية النباتات اليت كانت متداولة يف األسواق يف 
غت إحدى الشركات عن رغبتها يف ويف هذا السياق أبل. يف قائمة املكونات الفعالة املدرجة يف املرفق األول بالتوجيه

ضمان إدراج األلديكارب يف املكونات الفعالة املدرجة يف املرفق األول بالتوجيه واليت ميكن استخدامها يف منتجات 
وعينت إحدى الدول األعضاء إلجراء تقييم لألخطار واملخاطر استناداً . وقاية النباتات اليت ترخص ا الدول األعضاء

  .قدم من الشركة املبلغةإىل امللف امل
وأخضع تقرير التقييم لعملية استعراض نظرية أجرت خالهلا املفوضية مشاورات واسعة النطاق مع خرباء الدول األعضاء 

كما قدم امللف . (SCFCAH)واملفوضية األوروبية يف إطار اللجنة التوجيهية املعنية بسلسلة األغذية وصحة احليوان 
  . االستعراض للجنة العلمية املعنية بالنباتاتواملعلومات املستمدة من

وكان التقييم يعتمد على استعراض للبيانات العلمية اليت توافرت عن مستحضرات األلديكارب ومستحضرين متثيليني 
االستخدامات املقصودة، (يف سياق الظروف السائدة يف اجلماعة األوروبية ) اي ز٥ زاي والتيميك ١٠التيميك (

ومل يتم التحقق إال من البيانات املتوافرة وفقاً للطرق ). ستخدام املوصى ا، واملمارسات الزراعية اجليدةومعدالت اال
وعالوة على ذلك جرى استعراض البيانات وتوثيقها وفقاً للمبادئ . املعترف ا علمياً واستخدامها يف التقييم

  .واإلجراءات العلمية املعترف ا عموماً
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  صحة البشر
تقييم املخاطر عمليات تقدير لتعرض كل من املشتغلني واملستهلكني، والتأثريات احملتملة على صحة البشر يف ظل تضمن 

وقد خلص هذا التقييم إىل أن استخدام األلديكارب من جانب املشتغلني . ظروف االستخدام يف االحتاد األورويب
ة احلقن اليدوية ومعدات توزيع احلبيبات من فوق اجلرارات يف املتمتعني بالوقاية وفقاً ملتطلبات التوسيم عن طريق أجهز
ومل جتر عملية تقييم كاملة الستخدام معدات التطبيق اليدوية . التربة مباشرة ال يتعرضون ملخاطر من حيث صحة البشر

واستناداً إىل .  يف التربةدجمهايف الدفيئات، وأجهزة توزيع احلبيبات من فوق اجلرارات يف التطبيقات السطحية مث 
املعلومات املتوافرة، مل ينته التقييم إىل عدم وجود خماطر صحية كبرية على البالغني واألطفال الرضع نتيجة للمخلفات 

  .احملتملة يف األغذية
   البيئياألثر

 شواغل فيما وقد أثريت. أختذ اإلجراء التنظيمي النهائي حلماية الكائنات غري املستهدفة وال سيما الطيور، ودود األرض
  :يتعلق مبا يلي

سات را الد علىبناءاًالسمية شديدة االخنفاض / كانت معدالت التعرض التقديرية:الفقريات األرضية •
وقدمت الشركة املبلغة تقييم .  الصغريةدي تقييم االستخدامات إىل خماطر غري مقبولة على الطيوروأ. املختربية

 وإن كان  البلديف العشائرنقيح إىل أنه ال يتوقع حدوث تأثريات على وأشار هذا الت.  الطيورعنخماطر احتمايل 
 نتيجة الً مقب عن طريق النثرلديكارباأل دامخستاكن يومل . من احملتمل حدوث بعض التأثريات احمللية

لية  اإلدراج يف التربة بوصفه جزءاً من التقييم إال أن الكميات الفعىل إونظر. للمخاطر على الطيور والثدييات
للحبيبات اليت بقيت على التربة ومن مث توافرها للطيور الصغرية كانت تعتمد بشدة على نوعية ظروف 

وعلى ذلك ال ميكن خفض املخاطر على الطيور الصغرية من خالل التعرض للحبيبات إىل مستوى . االستخدام
 األرض بوصفه مصدراً د دووللتناوكانت املخاطر اليت تتعرض هلا الطيور وصغار الثدييات نتيجة . مقبول

 .للغذاء تعترب مقبولة

السمية /وكانت معدالت التعرض التقديرية.  األلديكارب شديد السمية بالنسبة للكائنات املائية:األنواع املائية •
 كيلوغرام من ٢,٥ مبعدالت تزيد على اإلستخدام بالنثروكانت املخاطر من . شديدة االخنفاض

 .بولةهكتار غري مق/األلديكارب

 ٣,٧الستخدام الذي يصل إىل ر أية خماطر على النحل من معدل ا مل تظه:النحل وأنواع املفصليات األخرى •
. هكتار إال أنه مل جتر معاجلة أي معدالت استخدام أعلى من ذلك/كيلوغرام من املادة الفعالة من األلديكارب

 .ستهدفةوجرى حتديد خماطر عالية على أنواع املفصليات األخرى غري امل

 كيلوغرام من املادة ١ كانت املخاطر احلادة مقبولة عند معدالت االستخدام اليت تصل إىل :ألرض ادود •
 البيانات امليدانية األخرى املتعلقة تعني توفري املزيد منأما بالنسبة ملعدالت االستخدام األعلى، . هكتار/الفعالة

 للزراعة عن عدم وجود احلقليةفت دراسة يف الظروف وكش. باملخاطر احلادة لأللديكارب على دود األرض
 ىغري أنه رؤ. هكتار/ كيلوغرام من املادة الفعالة٣,٣٦تأثريات كبرية عند معدالت االستخدام اليت تصل إىل 

 عن تأثريات األلديكارب أو مكوناته على دود األرض احلقليةأن املعلومات اليت كانت متوافرة من الدراسات 
  . كانت ال تزال غري كافية لكي خيلص التقييم إىل أن املخاطر مقبولةيجراء التنظيموقت إصدار اإل
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 كان ١٩٩٤ديسمرب /أصدرت سلطات الرقابة على املبيدات تقريراً عن حظر األلديكارب يف كانون األول: جامايكا
  .يف جامايكا إىل قرار حبظر استرياد واستخدام األلديكارب  أفضىيتضمن حتليالً للمنافع واملخاطر

  صحة البشر
). لدى منظمة الصحة العاملية) أ (١الفئة (يشكل األلديكارب خماطر كبرية على صحة البشر نتيجة الرتفاع مسيته 

وتزيد . واأللديكارب هو أكثر املواد الكيميائية املستعملة حالياً يف كل من جامايكا والواليات املتحدة األمريكية مسية
وتشري الدراسات الوبائية إىل أن . تها عن الباراثيون الذي فرض عليه حظر يف جامايكايحيث مسهذه املادة مرتني من 

كيلوغرام الذي قدرته / مليغرام٠,٠١التأثريات السمية قد لوحظت عند مستويات تعرض أقل من مستوى األمان البالغ 
رب له منحىن حاد للغاية لالستجابة للجرعة، ومثة وقد لوحظ أن األلديكا. األكادميية الوطنية للعلوم يف الواليات املتحدة

عن طريق الفم : سم بالسمية يف مجيع مسارات التعرضيتتباين شاسع يف حساسية األفراد جتاه التأثريات السمية كما أنه 
  .واجللد واالستنشاق

وتفرض خماطر جسيمة من جراء  بسهولة من خالل التربة إىل املياه اجلوفية وتغسلوهذه املادة قابلة للذوبان يف املاء، 
ه الشديدة للمركب األصلي واستخدامه مقيد توال يتوافر املنتج إال يف شكل حبيبات نتيجة لسمي. تلوث املياه السطحية

  .بشدة يف البلدان األخرى نتيجة للمخاطر احملتملة على أولئك الذي يتولون مناولة هذا املركب
لى وجه اخلصوص الرضع واألطفال ملستويات خطرية من األلديكارب نتيجة  قد يتعرض البالغون وع:خماطر املخلفات

. وأكثر االستخدامات هلذه املادة هو يف احلمضيات.  األغذية الشعبيةىفلتلويثه للمياه اجلوفية املقترن مبخلفات هذه املادة 
 يف األرض، وحيث جيري اوقاملتس اإلجيابية لضمان الترسيب التحويلففي الواليات املتحدة، حيث تستخدم معدات 

 جزء من املليون يف ٠,٢تدريب املشتغلني تدريباً عالياً، وما زالت مادة األلديكارب ترصد عند مستوى يصل إىل 
  .الفاكهة

 احلمضيات ونباتات الزينة يف املزارع الصغرية يف استخدمت مادة األلديكارب بالدرجة األوىل :املخاطر على العمال
ن املزارع يف إطار برنامج  منتجات لعدد حمدود م،١٩٩٤وكانت توفر يف سنوات ما قبل . ايكاواملتوسطة يف جام

غري أنه أبلغ عن أن املنتجات اليت حتتوي على األلديكارب كانت يف يد أشخاص غري .  جهة التصنيعنفذته يإرشاد
املبيدات ب املشتغلونوال حيصل . اطم طائفة واسعة من احملاصيل مبا يف ذلك الطميفقادرين على مناولتها، واستخدمت 

وقد .  غري مرحيةالواقيةكذلك فإن الظروف املناخية املدارية احلارة جتعل املالبس . يف املزارع الصغرية على معدات وقاية
  . أن استعمال املنتج ميثل خماطر غري مقبولة على صحة هؤالء املزارعني الصغارىرؤ

  التأثري البيئي
ويشمل ذلك تدابري إنفاذ قوية يف ظل الظروف .  الواليات املتحدة يف ظل ظروف شديدة التقييديسجل األلديكارب يف

ونتيجة لصغر مساحة جزيرة مثل .  أقل عرضة للتلوث مما وجد يف إيكولوجية جزيرة مثل جامايكايهالبيئية اليت 
 حاجزة إقامة مناطق، ومن غري العملي  القارةيف  البلدان الواقعةيف عنها الشاملة تكون حمدودة املائيةجامايكا فإن املوارد 

غري أن مادة األلديكارب وجدت يف املياه اجلوفية يف فلوريدا وغريها من . كبرية حلماية املاء من التلوث باملبيدات
ويف نيويورك حيث استخدم املبيد يف البطاطس، رصد مستوى منه يزيد . الواليات حيث ما زالت هذه املادة تستخدم

. يف املياه اجلوفية)  أجزاء من البليون١٠ جزء من البليون مقابل ١٠٠( مرات عن املستوى االستشاري للصحة عشر
 .وقد فرض حظر اآلن على مادة األلديكارب يف والية نيويورك
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 جزءاً من البليون يف ٣٠ويف فلوريدا حيث ما زال األلديكارب يستخدم يف احلمضيات، رصدت مستويات تتجاوز 
 والية مبا يف ذلك كاليفورينا كما رصد يف لونج ١٤وقد لوث األلديكارب املياه اجلوفية فيما ال يقل عن . ه اجلوفيةامليا

  . عاماً من حظر استخدامه١٥أيلند بعد 
وقد أصبحت .  الزراعة أشكال من احلجر اجلريي وأار جوفية يعتمد عليها الكثري مندةيعدوتوجد يف جامايكا مناطق 

ولذا فإن تلوث املياه ميثل شاغالً حقيقياً لدى حتديد نوع . ن هذه املستجمعات مصدر الشرب ومياه الرياملياه م
وعلى ذلك وكما تبني من حوادث التلوث يف الواليات املتحدة، تتوافر خماطر لتلوث املياه . املبيدات اليت يتم تسجليها

  .اجلوفية واملياه السطحية
عتبار إيكولوجية اجلزيرة ومقارنتها بالظروف السائدة يف الواليات املتحدة حيث حدث وقد أخذ تقييم املخاطر يف اال

وقد اختذ القرار بناء على أن املبيد يشكل خماطر غري . التلوث فضالً عن التدابري اليت اختذا الواليات املتحدة ملنع التلوث
  .مقبولة على تلوث املياه اجلوفية والسطحية

 خطراًفهذه املادة شديدة السمية للطيور وتفرض .  األلديكارب خطراً جسيماً على أنواع الطيور حبيباتتناولويشكل 
  .على األنواع املعرضة لالنقراض فضالً عن األنواع احمللية يف جامايكا

  
  التدابري الوقائية اليت طبقت بشأن املادة الكيميائية  -٣
  
  تنظيمية لتقليل التعرضالتدابري ال  -١-٣

لوقاية النباتات باستثناء االستخدامات الضرورية كمنتجات ستخدامات اال مجيع علىحظر فرض : ة األوروبيةاجلماع
 بواسطة الدول ٢٠٠٧يونيه / حزيران٣٠ لالستخدامات الضرورية مستمرة حىت التراخيصوقد ظلت  .املدرجة أدناه

  :األعضاء يف االحتاد األورويب بشرط أن
جات وقاية النباتات هذه اليت ستظل متداولة يف السوق سوف يعاد على ضمان بأن منتحتصل   )أ(

  توسيمها لكي تتوافق مع شروط االستخدام املقيد؛
تفرض مجيع التدابري املالئمة للتقليل من أي خماطر حمتملة لضمان ومحاية صحة اإلنسان واحليوان   )ب(

  والبيئة؛
و طرق بديلة هلذه االستخدامات وخاصة حتصل على ضمان بأن جيري جبدية البحث عن منتجات أ  )ج(

  .من خالل خطط عمل
 ١٨ سحب مجيع التراخيص املمنوحة هلا حبلول يتعنيوفيما يتعلق جبميع االستخدامات غري الضرورية اليت كان 

  أو من املخزونات املتوافرة، جيوز للبلدان األعضاء يف االحتاد األورويب منح فترة مساح للتخلص٢٠٠٣سبتمرب /أيلول
وبالنسبة . ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٨ يتجاوز  موعد ال تنتهي يف،مها يف السوق أو استخداتداوهلا أو ينهاختز

فترة السماح للتخلص وغري ذلك ، كانت ٢٠٠٧يونيه / حزيران٣٠لالستخدامات الضرورية اليت تظل مرخصة حىت 
  ).٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول٣١أي حىت ( أشهر ٦من املخزونات املتوافرة تبلغ 
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  )٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١حىت (قائمة االستخدامات الضرورية اليت قد تكون تراخيصها قد استمرت 
  االستخدام      الدول األعضاء

  البنجر        بلجيكا
  البطاطس والتبغ        اليونان
  ومشاتل األخشاب) املزارع اجلديدة(القطن واحلمضيات         إسبانيا
  ت الكرمبنجر السكر وزراعا        فرنسا
  بنجر السكر والتبغ واملشاتل        إيطاليا
  )النشاو البذور(نباتات الزينة وبنجر السكر والبطاطس         هولندا

  احلمضيات وزراعة الزهور وزراعات الكروم        الربتغال
   ونباتات الزينةواألبصال) مبا يف ذلك اجلزر األبيض (رالبطاطس واجلز      اململكة املتحدة

 اللذين سجال وقت قرار احلظر، ومل تتبق ي زا١٥ وي زا١٠شكال األلديكارب مبا يف ذلك تيميك مجيع أ: جامايكا
  .ومن هنا مل يعد هناك أي تعرض من جانب املزارعني أو املستهلكني لأللديكارب. أية مستحضرات أو استخدامات

 
  تدابري أخرى لتقليل التعرض  ٢-٣

  اجلماعة األوروبية
  .مي النهائي كان احلظر الكامل على مجيع استخدامات األلديكارب، مل تتخذ أية تدابري أخرىحيث أن اإلجراء التنظي

  جامايكا
  .حيث أن اإلجراء التنظيمي النهائي كان احلظر الكامل على مجيع استخدامات األلديكارب، مل تتخذ أية تدابري أخرى

  
  البدائل  ٣-٣

 التكنولوجيات البديلة وتتضمنل استراتيجيات كيميائية وغري كيميائية،  عدد من الطرق البديلة اليت تشمجيرى النظر يف
وينبغي للبلدان أن تنظر يف تعزيز استراتيجيات اإلدارة املتكاملة لآلفات، حسب ".  اآلفة-احملصول" ملنظومة املتاحة، تبعاً

  .االقتضاء، كوسيلة لتقليل استخدام املبيدات اخلطرة أو وقفه
ة من خالل مراكز التنسيق الوطنية يف جمال اإلدارة املتكاملة لآلفات، ومنظمة األغذية والزراعة، وميكن توفري املشور

يمكن س، األلديكاربوعندما تقدم احلكومات معلومات إضافية عن بدائل . ووكاالت البحوث أو التنمية الزراعية
  .int.pic.www اإلطالع على هذه املعلومات على موقع اتفاقية روتردام على شبكة الويب،

  .مل تقدم أي معلومات: اجلماعة األوروبية
 مكافحة اآلفات املعنية وميكن استخدام حبيبات الفدروان اليت هي سوف تتيحهناك منتجات أخرى مسجلة : جامايكا

وكذلك كمبيد للديدان اخليطية وميثل . حلشراتا/من نفس عائلة الكارباميت من املواد الكيميائية كمبيد منتظم للقراد
كذلك فإن الزيت األبيض . النيوردن واالجرمييك والفدزيكس مبيدات قراد فعالة يف مكافحة عتة العنكبوت األمحر

  .املقوقع مع الديازيتون ميثالن عناصر فعالة خاصة يف مكافحة احلشرات القرمزية
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 استخدام املبيدات السامة يف مكافحة اآلفات ومتثل ىلإاحلاجة لآلفات من وسيقلل استخدام برامج اإلدارة املتكاملة 
وسوف توفر اإلدارة احملسنة فيما يتعلق برصد اإلصابة باآلفات ومستوى . وسيلة إىل األمام للزراعة اليت تتسم بالكفاءة

 وتقلل من احلاجة إىل احلشريةات  والتوقيت املبكر والسليم للتالمس والرشات املنتظمة املكافحة الفعالة لآلفالعشائر
  .لكيميائية شديدة السميةاملواد ا

 
   االقتصادية-  اآلثار االجتماعية٤-٣
  . االقتصادية- تقييمات تفصيلية لآلثار االجتماعية يضطلع الطرفان املبلغان بأيمل 

  
   والبيئةاحملتملة اليت تتعرض هلا صحة اإلنسان األخطار واملخاطر -٤
  األخطار تصنيف ١-٤

الربنامج الدويل /منظمة الصحة العاملية
  للسالمة الكيميائية

  شديد اخلطورة) أ(األوىل 

  مل تصنف كمادة مسرطنة للبشر) ١٩٩١، IARC (٣  الوكالة الدولية لبحوث السرطان
طنة يف البشر استناداً إىل نقص القرائن على الفئة السمية هاء دليل على عدم التسبب يف السر  وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة األمريكية

  السرطنة يف الدراسات على الفئران واجلرذان وعدم وجود شواغل تتعلق بالطفرة اجلينية
  EEC/67/548يف االحتاد األورويب وفقاً لتوجيه الس رقم تصنيف املادة   اجلماعة األوروبية

T  +)شديد السمية( ،R26/28) نشاق أو إذا بلعتشديد السمية عند االست(  
T) سام( ،R24 )مسية بالتالمس مع اجللد(  
N) خطر على البيئة( ،R50/53)  املائية وقد تتسبب يف أضرار طويلة للكائناتشديد السمية 

  ).األجل يف البيئة املائية
  
   حدود التعرض٢-٤

  .(ECCO, 1997)زن اجلسم كيلوغرام من و/ ميلغرام٠,٠٠٢٥ -املتحصل اليومي املقبول البالغ صفر : األغذية
 يف سترياز الكولنيإم استناداً إىل اخنفاض كيلوغرام من وزن اجلس/ ميلغرام٠,٠٠٢٥اجلرعة املرجعية احلادة البالغة 

  .(ECCO, 1997) ١٠دراسة للجرعة الواحدة عن طريق الفم يف متطوعني من البشر مع عامل أمان يبلغ 
 املتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية املعين مبخلفات مبيدات وحدد االجتماع املشترك بني منظمة األمم

، )١٩٩٢، JMPR(كيلوغرام من وزن اجلسم / ميلغرام٠,٠٠٣ املتحصل اليومي املقبول بكمية تبلغ (JMPR)اآلفات 
استناداً إىل ) ١٩٩٥، JMPR(كيلوغرام من وزن اجلسم يومياً / ميلغرام٠,٠٠٣واجلرعة املرجعية احلادة بكمية تبلغ 

  .دراسة على متطوعني من البشر
 ٠,٠١تقدر املبادئ التوجيهية ملياه الشرب لدى منظمة الصحة العاملية املتحصل اليومي املقبول مبقدار : مياه الشرب

كيلوغرام من / ميلغرام٠,٠٠٣استناداً إىل متحصل يومي مقبول يبلغ )  أ٢٠٠٤منظمة الصحة العاملية، (لتر /ميلغرام
التخصيص . يف دراسة عن جرعة واحدة بطريق الفم يف متطوعني من البشر سترياز الكولنيإزن اجلسم يومياً واخنفاض و

 كيلوغرام من وزن أحد البالغني الذي يستهلك لترين من املاء ٦٠ يف املائة من املتحصل اليومي املقبول و١٠ملاء متثل 
  .يومياً
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   ووضع بطاقات التعريفالتغليف  ٣-٤
  : كما يلينف جلنة خرباء األمم املتحدة املعنية بنقل البضائع اخلطرة هذه املادة الكيميائية تص
   املواد اخلطرة١-٦: األمم املتحدة   اخلطرفئة

  األوىل  اموعة:األمم املتحدة  التغليفجمموعة 
  ملوث حبري  لبضائع اخلطرة نقل ا البحرية الدولية لاملدونة

  غذائيةالواد ملاغذية واألال ينقل مع 
 61GT7-II  بطاقة طوارئ النقل

 
  اإلسعافات األولية  ٤-٤

 يف صحيحةوكانت ني  املبلغوالبلدينتاحة من منظمة الصحة العاملية املعلومات املاملشورة التالية تستند إىل : ملحوظة
  .ات أولية وطنيةلعلم فقط وال يقصد ا أن تنسخ أي بروتوكوالت إسعافلوتقدم هذه املشورة . وقت نشرها

  !اتصل بالطبيب يف كل احلاالت! جتنب تعرض املراهقني واألطفال لإلصابة! جتنب كل اتصال: التعرض لإلصابة
  :االستنشاق

. صعوبة التنفس. الدوخة. التعرق، انقباض بؤبؤة العني، التشنجات العضلية، إدرار اللعاب املفرط: األعراض احلادة/اخلاطر
  .غيبوبةال. التشنجات. القيء

وقد يتعني استخدام التنفس الصناعي، اإلحالة إىل العناية الطبية حيث يقتضي .  اهلواء الطلق والراحة:اإلسعافات األولية
  .األمر عالجاً حمدداً

  :اجللد
  )ملزيد من املعلومات أنظر االستنشاق(قد يتم امتصاصها يف اجلسم . أخطار حادة/أعراض

اإلحالة إىل العناية الطبية حيث يقتضي . شطف مث غسيل اجللد باملاء والصابون. بس امللوثةإزالة املال: اإلسعافات األولية
  .األمر عالجاً حمدداً

  :العينان
ترفع العدسات الالصقة إذا أمكن ذلك (ن بكمية كبرية من املاء لعدة دقائق ا تشطف أوالً العين:اإلسعافات األولية

  .مث ينقل إىل الطبيب) بسهولة
  :التناول

  ).ملزيد من املعلومات أنظر االستنشاق( تقلصات يف املعدة، إسهال، غثيان : األخطار احلادة/األعراض
اإلحالة إىل العناية الطبية حيث يقتضي األمر عالجاً . ضع قطعة من الفحم املنشط يف املاء لشرا: اإلسعافات األولية

  .حمدداً
منظمة /املزيد من املعلومات يف موقع الربنامج الدويل للسالمة الكيميائيةرد ي) ١٩٩٤الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية، (

  )١٩٩١ ،HSGأنظر أيضاً (  www.inchem.orgالصحة العاملية على موقع شبكة الويب 

http://www.inchem.org
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  إدارة النفايات  ٥-٤
 

وللحصول .  التخلص من النفاياتيتطلب خمزون تكوينيميائية إىل ينبغي أال تؤدي اإلجراءات التنظيمية حلظر املادة الك
 مبيدات اآلفات املتقادمة ميكن اإلطالع على املبادئ التوجيهية بقايا خمزون من تكوينعلى إرشادات بشأن كيفية جتنب 

، الدليل العملي ملراقبة )١٩٩٥(املبادئ التوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة بشأن تراكم مبيدات اآلفات العتيقة : التالية
، واملبادئ التوجيهية إلدارة كميات صغرية من مبيدات اآلفات غري املرغوب )١٩٩٦(ختزين واختزان مبيدات اآلفات 

  .)١٩٩٩(فيها واملتقادمة 
ويف مجيع احلاالت، ينبغي التخلص من النفايات وفقاً ألحكام اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة 

، وأي اتفاقات )١٩٩٤أمانة اتفاقية بازل، ( وأي مبادئ توجيهية يف إطارها ،)١٩٩٦(التخلص منها عرب احلدود و
  .إقليمية أخرى ذات صلة

فعلى سبيل املثال قد تكون الدول األعضاء يف اجلماعة األوروبية قد منحت، بالنسبة جلميع االستخدامات غري 
 من  يف اجلماعة األوروبية، فترة مساح للتخلص٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٨ يف الضرورية اليت كان يتعني سحب تراخيصها

سبتمرب / أيلول١٨ يف موعد ال يتجاوز يتهتن مها يف األسواق أو استخداتداوهلا أو نها أو ختزياملخزونات املتوافرة
، فإن فترة ٢٠٠٧يونيه / حزيران٣٠أما بالنسبة لالستخدامات الضرورية اليت يستمر الترخيص ا حىت . ٢٠٠٤

  )٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١حىت ( أشهر ٦السماح للتخلص وما إىل ذلك من املخزونات املتوافرة تبلغ 
التدمري املستصوبة يف املنشورات تكون يف كثري من األحيان إما غري متاحة أو غري / باملالحظة أن طرائق التخلصجديرو

وينبغي إيالء النظر يف استخدام . ات احلرارة املرتفعة مثالً قد ال تكون متاحةمناسبة يف مجيع البلدان، فاألفران ذات درج
 ئاملبادون املنشور املعنوميكن االطالع على املزيد من املعلومات عن النهج املمكنة يف . تكنولوجيات التدمري البديلة
  .)١٩٩٦ ( البلدان الناميةكميات املبيدات الكبرية يف التوجيهية الفنية للتخلص من

  معلومات حمددة عن األلديكارب
وجتمع البقايا . تعاد مادة األلديكارب املسكوبة إىل احلاويات بسرعة، إذا كان ذلك مالئماً، ملنع انتشار األتربة منها

. من املواد الكيميائية مبا يف ذلك جهاز تنفس مستقل مالبس شخصية واقية ارتداءوينبغي . بعناية مث تنقل إىل مكان آمن
  ).١٩٩٤الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية، ( تترك هذه املادة الكيميائية تدخل إىل البيئة ال

الربنامج (ويتطلب التخزين جتهيزات الحتواء السوائل املتدفقة من أجهزة إطفاء احلرائق بعيداً عن األغذية واملواد العلفية 
  ).١٩٩٤الدويل للسالمة الكيميائية، 

 درجة ٤٦ال تزيد عن (ب داخل املباين يف منطقة معزولة وحسنة التهوية ونظيفة وجافة وباردة ختزن مادة األلديكار
وينبغي ختزين األلديكارب بطريقة تستبعد . وختزن بعيداً عن املواد غري املتماثلة مثل املواد شديدة القلوية). مئوية

ال ختزن بالقرب من األغذية أو األعالف . رةاختالطه باملاء حيث أن احمللول الناشئ عن ذلك قد يكون شديد اخلطو
وتأكد من أن منطقة التخزين بعيدة عن أيدي . احليوانية أو أي مواد أخرى خمصصة لالستهالك البشري أو احليواين

  ).١٩٩١، HSG، أنظر أيضاً ١٩٩٤الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية (األطفال 
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  املرفقات

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

  ١ للمرفق تقدمي
اجلمع بني ، مت وعموماً. وجامايكا اجلماعة األوروبية: تعكس املعلومات املقدمة يف هذا املرفق استنتاجات الطرفني املبلغني

 املخاطر احملددة ، قدم بصورة منفصلة تقييمالوقت نفس يفو  وقدمت معاً بشأن األخطارناملعلومات اليت قدمها الطرفا
ملشار إليها يف اإلخطارين  املعلومات يف الوثائق اوترد هذه. اجلماعة األوروبية وجامايكا كل من السائدة يفبالظروف 

) جامايكا(وحتظر ) اجلماعة األوروبية(واليت تقيد بشدة  اختذها البلدان  التنظيمية النهائية اليتإلجراءاتل دعماً
 ملوافقة املسبقة عن علم بشأن إجراء ا١٩يف املنشور الدوري  أوالًالذي قدم  اإلفادة عن اإلخطار توقد مت. األلديكارب

وافقة املسبقة عن علم  بشأن إجراء امل٢٦ يف املنشور الدوري كاجاماياإلخطار املقدم من ، و٢٠٠٤يونيه / حزيرانيف
 وقد نظر كال اإلخطارين يف االجتماع الرابع للجنة استعراض املواد الكيميائية يف .٢٠٠٧ديسمرب /املؤرخ كانون األول

  .٢٠٠٨مارس /آذار
 وقد أعدت اجلماعة األوروبية التقرير .ويستند إخطار اجلماعة األوروبية إىل ما قامت به من تقييم ملخاطر األلديكارب

وجرى حتديث هذا التقرير بعد ذلك بإدراج . (ECCO, 1997) ١٩٩٧الكامل، وكراسة عن استعراض األلديكارب عام 
  .العديد من اإلضافات

نامج الدويل الرب(ويتضمن إخطار جامايكا نظر وثيقة معايري الصحة البيئية اليت نشرها الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية 
ووثيقة االستعراض اخلاص للدعم التقين بشأن األلديكارب اليت أعدا وكالة محاية البيئة يف ) ١٩٩١للسالمة الكيميائية، 

اليت تعقد مقارنة بني تعرض العمال وظروف الغسل وظروف االستخدام يف ) ١٩٨٨، US EPAوكالة (الواليات املتحدة 
  .ألخرى من هذه الوثائق الستكمال املعلومات الواردة يف هذه الوثيقةوأخذت بعض البيانات ا. جامايكا

وقد أجرى االجتماع املشترك بني منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية املعين مبخلفات مبيدات 
ي مقبول يف ، ووضع متحصل يوم١٩٩٥ و١٩٩٢، ١٩٨٢، ١٩٧٩اآلفات عدداً من عمليات تقييم األلديكارب يف 

  ).١٩٩٥، ١٩٩٢االجتماع املشترك (ادة حرجعية مرعة ج إشتقاق عندما جرى أيضاً ١٩٩٥ وجرى تأكيده يف ١٩٩٢
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  األلديكاربعن إضافية علومات م  -١املرفق 

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

 )ميثيليثيو (-٢-ميثيل-٢ :ياء البحتة والتطبيقيةاالحتاد الدويل للكيم
  أكسيم- كاربامويل  O-بروميونالديهايد

 )ميثيالمينو ( O-بروبانال )ميثيليثيو(٢-ميثيل-٢ :دائرة املستخلصات الكيميائية
  أكسيم-كاربونيل

  C7H14N2O2S  الصيغة  ٢-١
  190.3  الوزن اجلزيئي  ٣-١
  ةدرجة مئوي 103-102  نقطة الغليان  ٤- ١
  بلورية بيضاء صلبة  اللون والنسيج  ٥-١
  ) مئوية٢٥ عند درجة حرارة الثقل النوعي (١,١٩٥  النسبيةالكثافة   ٦-١
   مئوية٢٥ بسكال عند درجة حرارة ٣١٠ × ٣,٤  ضغط البخار  ٧-١
  )حمسوبة(  مئوية٢٥عند درجة حرارة  kPa m3  g mol-1 ٤-١٠ × ١,٢٣  ثابت قانون هنري  ٨-١
 pH 5 : 5.29 g/l at 20°C: يف املاء   للذوبانالقابلية  ٩-١

 C20° at 1/ g4.93 : 7pH  
pH 9 : 4.95 g/l at 20°C )حتلل كبري(  

  لتر/ غرام١اهلكسان يف 
  لتر/ غرام٣٧٣االسيتون يف 
  لتر/غرام ٥٧٨ثاين كلور امليثان يف 

  معامل التفريق  ١٠- ١
LogPow 

   مئوية٢٥ حرارة درجةعند  ١,١٥

  يدرولوكيالثبات اهل  ١١- ١
(DT50) 

pH 4: -- 
pH 7:-- 

pH 8.5: 170 d  
   يف املاءd (pH 5 at 25°C) 4.1  الثبات الضوئي  ١٢- ١

  اخلصائص السمية  -٢
    عام  ١- ٢
صمم وقد . يف املخ" احلقيقي" سترياز الكولنيإتل ياأللديكارب مضاد ملادة االس  منط النشاط  ١-١- ٢

  .O-لكولنيبطريقة متاثل االستي
العرق : األخطار احلادة هي يف االستنشاق والتعرض عن طريق اجللد/األعراض  اض التسممأعر  ٢-١- ٢

والتقلصات احلليمية والتقلصات العضلية، واللعاب املفرط، والزغللة، وصعوبة التنفس، 
  .والغثيان والقيء، والتشنجات وفقدان الوعي
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االمتصاص واالنتشار     ٣-١- ٢
واإلخراج والتأيض 

  يف الثدييات

)  يف املائة يف غضون يومني٩٣(دما يعطى األلديكارب للفئران، متتصه بسهولة عن
 ٤ يف املائة خيرج خالل ٩٥(وينتشر على نطاق واسع يف اجلسم ويتم اإلخراج بسرعة 

  )أيام
األلديكارب : والتأيض احليواين الرئيسي املالحظ هو. وإمكانيات التراكم ال تذكر

  .نلفو واأللديكارب سوالسولفنيأكسيد 
    دراسات السمية  ٢- ٢
  R 28، (+T) كغ/ ملغم٠,٥      ) بالفم، الفئران( (LD50)املميتة النصفية   السمية احلادة  ١-٢- ٢

  R 24، (T) كغ/ ملغم٢١٨    ) عن طريق اجللد، الفئران ((LD50)املميتة النصفية 
، (+T) لتر/ ملغم٠,٠٠٣٩    )االستنشاق، الفئران( (LC50)التركيز املميت النصفي 

R 26  
ال تتوافر أية بيانات بشأن املادة   :التهابات اجللد والعني

 يف املائة من ٣٦فنسبية . الفعالة
األلديكارب يف ثنائي كلور امليثان، 

  تصنف على أا مسية ال
وعالمات السمية . مسية شديدة احلدة بالتناول عن طريق الفم ومن خالل اجللد واالستنشاق

  .نسيتريس من خالل املبيدات احلشرية الكارباماتيةلوتنشاق الك تلك املرتبطة عادة باسهي
 سترياز الكولنيالبشرية من وجود منط لالستنشاق وقد كشفت الدراسات ال

  كرات الدم احلمراءسترياز كولنيال وقد شوهد االخنفاض العابر . السريعواالنتعاش
اجلسم وكان مستوى تأثري كيلوغرام من وزن / مليغرام٠,٠٥عند اجلرعات املفردة البالغة 

 ٠,٠٢٥ استرياز الكولني يف اخنفاض االيريثروسيت (NOEL)غري مالحظ 
  ).١٩٩٧اجلماعة األوروبية، (كيلوغرام من وزن اجلسم /كيلغرام

٢-٢- ٢ من  سترياز الكولنيإ مبنععالمات السمية للتناول املتكرر هي تلك اليت ترتبط عادة   السمية القصرية األجل 
وأكثر املؤشرات حساسية للتعرض هو اخنفاض . اتيةيدات احلشرية الكربامخالل املب

 يف استرياز الكولني منعالتأثري احلرج هو /واهلدف.  كرات الدم احلمراءسترياز كولنيإ
   وكرات الدم احلمراء.املخ

كيلوغرام من وزن / مليغرام٠,٠٦٥وأقل مستوى تأثري غري مالحظ متعلق بذلك يبلغ 
  .جلسم يف دراسة على الكالب استغرقت عاماًا

   السمية اجلينية  ٣-٢- ٢
مبا يف ذلك املولدات (

  )الطفرية

تبني من معظم القرائن أن األلديكارب وعناصره السامة الرئيسية وهي األلديكارب 
ت على السمية اجلينية ان مل يبد أي إمكاني، واأللديكارب سولفوالسولفنيأكسيد 

  .ذات صلة باإلنسان
 املولدات الطفرية يف اختبارات الطفرات  منكذلك فإن األلديكارب وعناصره ليست

واأللديكارب مادة سالبة يف اختبارات تدمري . الثديياتاخلاصة باجلينية البكتريية و
. احلامض النووي يف املختربات أو يف اختبارات النواة الصغرى أو املهلكة املسيطرة

 يف املختربات الشقيقة تبادل الكرومايتد حتاليل يف وهي مادة موجبة بصورة خفيفة
(SCE) تدمري احلامض النووي يف االستيفيموريامحتليل وموجبة يف .  
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السمية طويلة األجل   ٤-٢- ٢
  والتسرطن

سترياز إأكثر املؤشرات حساسية على التعرض يف الفئران والكالب هو اخنفاض 
  .الكولني
  . وكرات الدم احلمراءيف املخ ترياز الكولنيسإالتأثري احلرج هي مضادات /واهلدف

كيلوغرام يف دراسة عن الفئران / ميلغرام٠,٥وأقل مستوى تأثري غري ملحوظ يبلغ 
 واجلرذان يف دراسات  للسرطنة يف الفئراناستغرقت سنتني وال توجد أية إمكانيات

   فترة احلياة
اآلثار على التكاثر   ٥-٢- ٢

   املسوخووالدة
  سالب  التكاثر

  سالب  ية النمومس
لتغذية عن طريق ل( طريق الفم لدى تناوله عن مسوخيةوال ينتج األلديكارب استجابة 

ومل حتدث . كيلوغرام من وزن اجلسم يومياً/ ميلغرام٠,٥مبستويات تصل إىل ) األنابيب
وبلغ مستوى التأثري غري . زيادة يف حوادث والدة املسوخ يف عدم وجود السمية الوالدية

 ٠,٢٥كيلوغرام من وزن اجلسم يومياً للسمية الوالدية و/ ميلغرام٠,١٢٥ املالحظ
وكان مستوى التأثري . كيلوغرام من وزن اجلسم يومياً لسمية األجنة وإنتاج املسوخ/ميلغرام

 ١٠ نقاط النهاية اخلاصة بالتكاثر والنمو عند، يف دراسة عن التكاثر ملدة جيلني، حظغري املال
 أجزاء من ٥ سترياز الكولنيإستوى التأثري غري املالحظ يف اخنفاض جزء من املليون، وم

  ).١٩٩٧، ECCO(املليون 
دراسات خاصة عن   ٦-٢- ٢

  السمية العصبية
مثل (السمية العصبية املتأخرة مل تستحث هذه املادة أعراض السمية العصبية املتأخرة 

  ).العضوي استري الفوسفات  يستثريهاتلك اليت
سمية يف موجز لل  ٧-٢- ٢

الثدييات والتقييم 
  العام

منظمة الصحة العاملية، (األلديكارب بأنه شديد اخلطورة الصحة العاملية صنفت منظمة 
 ٠,٥للديكارب  (LD50)  يف املائة٥٠ النصفية اجلرعة املميتة وتتضمن قيم). ب٢٠٠٤
 عن طريق(كيلوغرام / ميلغرام٢١٨عن طريق الفم، الفئران، و(كيلوغرام /ميلغرام

 ٠,٠٠٣٩مبقدار ) االستنشاق، الفئران (النصفيةواجلرعة املميتة  ،)اجللد، الفئران
  .لتر/ميلغرام

  .ومل تتوافر أي معلومات عن التهابات اجللد أو العينيني أو حساسية من املادة الفعالة
من خالل  استرياز الكولنياثلة لتلك املرتبطة عموماً مبنع مموكانت عالمات السمية 

األعراض احلادة لالستنشاق والتعرض /وتتمثل األخطار. باماتيةحلشرات الكارمبيدات ا
العرق، واالنقباضات احللمية والتقلصات العضلية، واللعاب الزائد، : عن طريق اجللد

  .والزغللة، وصعوبة التنفس، والغثيان والقيء والتشنجات، وفقدان الوعي
شار إليها أعاله والتقلصات املعوية ، األعراض املالتناولوبالنسبة للتعرض عن طريق 

  .واإلسهال والغثيان
 على أي إمكانيات للسمية اجلينية ذات صلة باإلنسان، ومل  األلديكاربطويينوال 

ومل تتحدد أية شواغل . تكن مادة مسرطنة أو لديها أية مسية تكاثرية أو تتعلق بالنمو
ا كانت مادة سالبة بالنسبة من الدراسات اخلاصة باملناعة أو السلوك العصيب كما أ

  .للسمية العصبية املتأخرة
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يف املخ أو  سترياز الكولنيإوأكثر النقاط النهائية السمية ذات صلة هي اخنفاض نشاط 
  .كرات الدم احلمراء

كيلوغرام من / ميلغرام٠,٠٠٢٥ يتراوح بني صفر و(ADI)واملتحصل اليومي املقبول 
  .وزن اجلسم

  .كيلوغرام من وزن اجلسم/ ميلغرام٠,٠٠٢٥ تبلغ (ARfD)دة واجلرعة املرجعية احلا
كيلوغرام من وزن اجلسم / ميلغرام٠,٠٠٢٤ يبلغ (AOEL)غلني املقبول توتعرض املش

  .يومياً
يف دراسة عن جرعة واحدة عن طريق الفم  سترياز الكولنيإوتستند القيم إىل اخنفاض 

  ).١٩٩٧، ECCO (١٠ أمان قدره عامل من البشر مع متطوعنييف 
 ٠,٠٠٣ املتحصل اليومي املقبول عند JMPRوقد وضع االجتماع املشترك 

وتعرض ) ١٩٩٢، JMPRاالجتماع املشترك (كيلوغرام من وزن اجلسم /ميلغرام
االجتماع (كيلوغرام من وزن اجلسم يومياً / ميلغرام٠,٠٠٣غلني املقبول عند تاملش

  .ة على متطوعني من البشراستناداً إىل نفس الدراس) ١٩٩٥، JMPRاملشترك 

  تقييم املخاطر/اإلنسان تعرض -٣
  اجلماعة األوروبية  الغذاء  ١- ٣

غري أنه أجرى أيضاً تقييم للمخاطر على . اختذ اإلجراء التنظيمي النهائي حلماية البيئة
 واأللديكارب مادة شديدة السمية عندما .صحة اإلنسان كجزء من التقييم الكامل

  .العها ويف تالمس مع اجللدتستنشق يف حالة ابت
وقد ركز هذا التقييم على املخاطر اليت يشكلها األلديكارب على صحة املشتغلني 

 بالنسبة للمستحضرات واالستخدامات املتوخاة يف اجلماعة فقطواملستهلكني وذلك 
إدراج املستحضرات من احلبيبات مبعدالت تتراوح بني /األوروبية أي تطبيقات التربة

هكتار واستخدام معدات الوقاية الشخصية / كيلوغرام من األلديكارب٢٠ و٠,٢٥
  .املالئمة

وقد أشار تقييم املخاطر األول يف اجلماعة األوروبية والذي يستند إىل متحصالت 
، والديكارب سولفان يف جمموع السولفنييومية قصوى نظريه من الديكارب أكسيد 

غري أن مقارنة عقدت . ليومي املقبول املقترحالنظام الغذائي إىل أا تتجاوز املتحصل ا
يف وقت الحق بني بيانات السمية والتعرض الغذائي احملتمل ملخلفات األلديكارب يف 
البطاطس واجلزر والربتقال واملوز بالنسبة للبالغني واألطفال الصغار والرضع على 

تعرض، أثبتت أن  مرتفعة خمتارة لتوزيع المبئينة النهج االحتمايل منالنحو املشتق 
  .حاالت التعرض التقديرية أقل من املتحصل اليومي املقبول

واستناداً إىل املعلومات املتوافرة، خلص التقييم إىل عدم وجود أي خماطر صحية كبرية 
، ECCO(على البالغني واألطفال الصغار والرضع من املخلفات احملتملة يف األغذية 

١٩٩٧.(  
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  جامايكا
الواليات املتحدة األمريكية يف طائفة من احملاصيل اليت استخدم رصدت املخلفات يف 

 يف الواليات املتحدة حاالت تسمم باأللديكارب نتيجة ثتوقد حد. فيها األلديكارب
ومل يوافق ). اسكاربيف ن(، واخليار )ونجييف كاليفورنيا واور(لتناول البطيخ امللوث 

 استقصاء أجري بشأن البطاطس يف ويف. على استخدام األلديكارب يف هذه احملاصيل
 يف املائة من العينات حيتوي على ألديكارب أكسيد ٥٠والية نيويورك، كان أكثر من 

الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية، ) (وليس ألديكارب ذاته(ن فو أو السولالسولفني
١٩٩١.(  

كارب يف  جزء من املليون من ألدي٠,٢ويف الواليات املتحدة، رصد ما يصل إىل 
ونظراً ألن هذه املادة تستخدم يف ظل ظروف شديدة التقييد بواسطة . احلمضيات

عمال مدربني تدريباً عاملياً مبا يف ذلك استخدام معدات اإلزاحة املوجبة لضمان 
. الترسيب املتسق ملبيد اآلفات على األرض، استمر رصد األلديكارب يف احلمضيات

  . ذلك يثري القلقوقد رأي التقييم يف جامايكا أن
 كان التيميكالذي أجرته جامايكا أا أبلغت أن منتج األلديكارب وهو وذكر التقييم 

يف أيدي أشخاص غري قادرين على مناولة املنتج، ومل يكونوا يرتدون مالبس شخصية 
 يتوافر عنهاواقية؛ وإن هذا املنتج كان يستخدم يف اخلضر وغري ذلك من املنتجات اليت 

وكالة مكافحة التلوث، (حية حمتملة على كل من املستهلك واملستعمل شواغل ص
١٩٩٤.(  

وقد خلص التقييم إىل أن هناك خماطر غري مقبولة بتلوث املنتجات الغذائية يف جامايكا 
استناداً إىل احلوادث املعروفة اليت وقعت يف الواليات املتحدة األمريكية والنمط املعتاد 

  . السائدة يف جامايكالالستخدام يف ظل الظروف
  اجلماعة األوروبية  اهلواء  ٢- ٣

يتوقع أن تكون تركيزات األلديكارب يف اهلواء منخفضة نتيجة الخنفاض تطاير 
، ECCO(األلديكارب، واالخنفاض النسيب لثبات قانون هنري، وإدراجه يف التربة 

١٩٩٧(.  
  جامايكا  املاء  ٣- ٣

 .املتحدة يف ظل ظروف شديدة التقييدسجل األلديكارب لالستخدام يف الواليات 
ويشمل ذلك اإلنفاذ القوي للتدابري يف ظل الظروف البيئية األقل عرضة للتلوث من 

وعلى الرغم من ). ١٩٩٤وكالة مكافحة التلوث، (اجلزر مثل جامايكا إيكولوجية 
 والية مبا يف ذلك ١٤ذلك، عثر على األلديكارب يف املياه اجلوفية ملا ال يقل عن 

ويف ). ١٩٨٨،  األمريكيةيف الواليات املتحدةوكالة محاية البيئة (كاليفورنيا وفلوريدا 
والية نيويورك حيث كان األلديكارب يستخدم يف البطاطس، رصدت هذه املادة يف 

لتر عن املستوى االستشاري للصحة / ميكروغرام١٠٠املياه اجلوفية مبعدل يزيد مبقدار 
  ).لتر/غرام ميكرو١٠(بشأن مياه الشرب 
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 عاماً من ١٥ومازالت مادة األلديكارب ترصد يف املياه اجلوفية للونج أيلند بعد 
ونظراً لصغر مساحة جزيرة مثل جامايكا، كانت املوارد املائية الشاملة أكثر . حظرها

 املناطق العازلة الكبرية حلماية إقامةحمدودية من بلدان القارة الكبرية، ومن غري العملي 
  ).١٩٩٤وكالة مكافحة التلوث، ( من التلوث باملبيدات املياه

 ١٠وقد قدرت وكالة محاية البيئة األمريكية أنه عندما حتتوي مياه الشرب على 
 ١٣لتر من األلديكارب فإن نسبة كبرية من الرضع املستهلكة للمياه تبلغ /ميكروغرام

اجلسم أو أكثر من كيلوغرام من وزن / ميلغرام٠,٠٠١يف املائة تتعرض جلرعة تبلغ 
وعندئذ يكون ). ١٩٨٨وكالة محاية البيئة األمريكية، (ذلك من مادة ألديكارب 

 أو أقل استناداً إىل مستوى التأثري ١٠هامش السالمة املقابل ملضادات استرياز الكولني 
الوكالة الوطنية للعلوم، (املعاكس غري املالحظ الذي قدرته األكادميية الوطنية للعلوم 

والحظ التقييم يف جامايكا أن الدراسات ). ١٩٨٨ة محاية البيئة األمريكية، وكال
الوبائية حلوادث تسمم البشر الفعلية وجدت تأثريات مسية نتيجة للتعرض لأللديكارب 

 ١٠مبستويات تقل عن مستوى األمان الذي قدرته األكادميية الوطنية للعلوم البالغ 
  ).١٩٩٤ث، وكالة مكافحة التلو(لتر /ميكروغرام

 جوفية يعتمد رونظراً أنه توجد يف جامايكا مناطق عديدة من احلجر اجلريي وأا
عليها الكثري من الزراعات، خلص التقييم إىل أن هناك خماطر تلوث املياه اجلوفية ومن 

  .املعروفة يف الواليات املتحدةمث مياه الشرب استناداً إىل احلوادث 
  األوروبيةاجلماعة   التعرض املهين  ٤- ٣

 اإلجتاه ستخدام يفعن طريق االخلص أول تقييم للمخاطر إىل أن التطبيق الشامل 
 توفري يإال أن األمر يقتض قد يكون مقبوالً اطقنستخدام على أساس املاال ويالسفل

 أن استخدام املعدات اليدوية والتطبيق الشامل ىوقد رؤ. املزيد من بيانات التعرض
  .ممارسات غري مقبولة نثر احلبيباتعن طريق 

غلني تويف حني أن املعلومات السمية املتوافرة تؤيد وضع قيمة مستوى تعرض املش
استناداً إىل مستوى التأثري (كيلوغرام من وزن اجلسم / ميلغرام٠,٠٠٢٥املقبول البالغ 

، فإن )١٠غري املالحظ من دراسة عن املتطوعني من البشر مع عامل تقييم قدره 
تعرض يف خمتلف سيناريوهات االستخدام غري مؤكدة رهناً بتقدمي دراسات التنبؤات بال

  .ميدانية حمددة يف ظل الظروف ذات الصلة
وخالل عمليات التقييم، قدمت دراسة جديدة مكنت هذه العملية من أن ختلص إىل 
أن التعرض املقاس بالنسبة للمعدات املركبة على جرارات يقل عن مستوى تعرض 

  . يف املائة١٠٠ يف املائة أو ١٠قبول بعامل امتصاص من اجللد أما بنسبة لني املغاملشت
اخلاص بوقاية النباتات، تعني توفري ونتيجة للطرق اخلاصة الستخدام هذا املنتج 

وقدمت معلومات . معلومات حمددة عن التعرض ملختلف تقنيات التطبيق املستخدمة
راسة ات اليدوية يف احلمضيات مع دإضافية للمقرر من الدولة العضو بشأن التطبيق

وأظهرت بيانات الدراسة باالقتران . أجريت ميدانياً باستخدام معدات احلقن اليدوية
 ، يف املائة أوصى به مقرر الدولة العضو١٠ يبلغ عن طريق اجللد إمتصاصمع عامل 

  .سيم وفقاً لتوصيات التوالذين يرتدون مالبس واقيةغلني هامش سالمة مقبول للمشت
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ومل جير تقييم كامل الستخدام التطبيقات اليدوية يف الدفيئة وفحصت دراسة أخرى 
 ودجمهااستخدام معدات استخدام احلبيبات املركبة على جرارات مع تطبيقات سطحية 

وعلى الرغم من أن هذه البيانات مل تستوف بالكامل املعيار الالزم . يف وقت الحق
كيلوغرام / ميلغرام٠,٠٠٧ منتظماً تقديرياً يبلغ لدراسة التسجيل، فقد أظهرت تعرضاً

ولذا . AOEL يف املائة من مستوى تعرض املشتغلني املقبول ٤٠ تعادلمن وزن اجلسم 
  .خلصت الدراسة أن األمر يقتضي املزيد من البيانات لدعم هذه الطريقة لالستخدام

  جامايكا
ان أكثر املواد الكيميائية رأت جامايكا، يف التقييم الذي أجرته، أن األلديكارب ك

 ضعف مسية مبيدات هفقد كانت مسيت. الزراعية املستخدمة يف البلد شدة يف السمية
) كيلوغرام من وزن اجلسم/ ميلغرام٢، النصفيةاجلرعة املميتة (الفوسفات العضوي 

.  مرة عن مسية املااليتون١٥٠٠اليت فرض حظر عليها يف جامايكا كما أن مسيتها تزيد 
والحظ .  منخفضة املادة شديدة السمية للجهاز العصيب البشري عند جرعاتوهذه

 تأثريات وجدالتقييم يف جامايكا أن الدراسات الوبائية حلوادث التسمم البشري احلالية 
مسية بسبب التعرض لأللديكارب عند مستويات تقل عن مستويات األمان اليت حددا 

  ).١٩٩٤افحة التلوث، وكالة مك(األكادميية الوطنية للعلوم 
ومثة مسية خطرة بصورة خاصة لأللديكارب يتمثل يف املنحىن شديد اإلحندار 
لالستجابة للجرعة مع وجود فروق طفيفة فيما بني اجلرعة اليت ال تنطوي على 
عالمات سريرية على اإلطالق وعالمات معتدلة منها واجلرعة اليت تتسبب يف عالمات 

 فإن سجل حوادث التسمم ،وعالوة على ذلك. فاةسريرية شديدة أو حىت الو
  . واسعاً من احلساسية لتأثريات هذه املادة السميةنطاقاًباأللديكارب تبني 

وال يتوافر ملشغلي املبيدات، وهم أساساً من صغار املزارعني، يف جامايكا املعدات 
 يف ارتداء ومثة سبب آخر لإلخفاق). ٢٠٠٨إجراء املوافقة املسبقة عن علم (الواقية 

. املالبس الواقية يتمثل يف أن هذه املالبس غري مرحية يف الظروف املناخية املدارية احلارة
وكالة ( أن استخدام هذا املنتج ميثل خماطر غري مقبولة على صحة املزارعني ىولذا رؤ

  ).١٩٩٤مكافحة التلوث، 
ذات صلة هين أو التعرض البشري احملكوم األعراض املبلغة عن التسمم العارض أو امل  البيانات الطبية  ٥- ٣

 ساعات ما مل تكن مميتة وتشمل ٦ تلقائياً يف غضون خيف ذلك وعادة ما بالكولني
العالمات واألعراض السريرية الزغللة، وغزارة اللعاب والعرق الغزير، والغثيان، 

دم والتقلصات املعوية والقيء واإلسهال واإلفرار العصيب وعدم وضوح الرؤية، وع
وتتباين شدة هذه . استجابة أجفان العني، وضيق التنفس والتشنجات العضلية

الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية، (األعراض والعالمات حبسب حجم التعرض 
١٩٩١.(  

وكان هناك عدد من حوادث التسمم املبلغ عنها باأللديكارب نتيجة لتناول الفاكهة 
 شخص من البطيخ ١٠٠٠قعت حادثة تسمم وقد و. مبا يف ذلك البطيخ واخليار
، ومتثلت أكثر العالمات واألعراض خطورة يف ١٩٨٥امللوث يف كاليفورنيا عام 
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وأبلغ عن ست حاالت وفاة، ووالدة . فقدان الوعي وعدم انتظام ضربات القلب
  ).١٩٩١الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية، (طفلني ميتني 

 ٠,٠٢٥ املتطوعني من البشر مت إعطاؤهم  من رجال١٢ً وقد أجريت الدراسة على
ولوحظت عالمات وأعراض . كيلوغرام من وزن اجلسم/ ميلغرام٠,١٠ أو ٠,٠٥و

 عن منفصلةمعتدلة عند أعلى اجلرعات، واخنفضت مستويات استرياز الكولني بطريقة 
 ساعات، والعودة إىل املستوى ٤اجلرعات بعد ساعة واحدة بل أصبح نشطاً بعد 

  ).١٩٩١الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية، ( ساعات ٦العادي بعد قرب 
 التقييم العام - موجز  ٦- ٣

  للمخاطر
غلني ت تقدير لتعرض كل من املشعملياتتضمن تقييم املخاطر : اجلماعة األوروبية

واملستهلكني، والتأثريات احملتملة على صحة البشر يف ظل ظروف االستخدام يف 
وقد خلص هذا التقييم إىل عدم وجود خماطر غري مقبولة على . االحتاد األورويب

غلني الذين يرتدون املالبس الواقية تاملستهلكني، وأن استخدام األلديكارب بواسطة املش
ات املركبة بيب احلنثربات التوسيم عن طريق معدات احلق اليدوية ومعدات لوفقاً ملتط

ومل .  خماطر مقبولة على صحة اإلنسانعلى جرارات مع وضعها يف التربة مباشرة ميثل
جير تقييم كامل الستخدام معدات النثر اليدوية يف تطبيقات الدفيئة، ومعدات نثر 

  .احلبيبات املركبة على جرارات من خالل االستخدام السطحي مث اإلدراج يف التربة
  كان تقييم املخاطر يستند إىل الشواغل املتعلقة بالتأثريات الصحية:جامايكا

لأللديكارب على صغار املزارعني نتيجة للتعرض املهين، وعلى املستهلكني من خالل 
  .التلوث احملتمل للماء واملخلفات يف األغذية
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   املصري البيئي واآلثار البيئية-٤
    املصري  ١- ٤
 يوماً يف ١٢ - ٢األلديكارب ليس ثابتاً يف التربة، وتتحلل هذه املادة بنصف أعمار   التربة والرواسب  ١-١- ٤

 مث السولفنيوجيري تأكسد األلديكارب إىل ألديكارب أكسيد . الدراسات املختربية
 جمموع املخلفات حدث إنتشارويف الدراسات امليدانية . إىل ألديكارب سولفون

عند )  وألديكارب سولفونالسولفنيألديكارب وألديكارب أكسيد (الكارباماتية 
 حىت شهرين والوقت ٠,٥ البالغ DT50 fieldملادة  من ايالنصفالوقت الالزم للتحلل 

، ECCO(شهر ٤. ٧ ىلإ ٢ .٥ البالغ DT50 field يف املائة من املادة ٩٠الالزم لتحلل 
١٩٩٧.(  

وكانت حوادث تلوث املياه . واأللديكارب مادة متحركة يف معظم أنواع التربة
 حيث أن هذه املادة ترتبط اجلوفية باأللديكارب تتعلق بالدرجة األوىل بالتربة الرملية

الرمال والرمال الطفلية والطفلة الرملية بالدرجة (بصورة رديئة ذا النوع من التربة 
متيل إىل ) األمطار أو الري(وأن أية مدخالت من املياه يف هذه التربة الرملية ) األوىل
محاية وكالة ( بسرعة من خالل مقطع رأسي للتربة حاملة معها األلديكارب النفاذ 

  ).١٩٨٨البيئة األمريكية، 
معامل تفريق (تشري دراسات االمتصاص املختربية بشأن األلديكارب   :املياه اجلوفية  املاء  ٢-١- ٤

 السولفنيوألديكارب أكسيد ) ٦٨ إىل ٢١ املاء -الكربون العضوي 
وألديكارب ) ٤٨ إىل ١٣ املاء -معامل تفريق الكربون العضوي 

إىل أن ) ٣٢ إىل ١١ املاء -لكربون العضوي معامل تفريق ا(سولفون 
 معرضة إىل املياه اجلوفية يف ظل ظروف النفاذبوسع هذه املواد الثالث 

)ECCO ،١٩٩٧.(  
من املستبعد أن يكون التحليل اهليدرولوجي الكيميائي لأللديكارب   :املياه السطحية

لغ كبرياً يف ظل الظروف البيئية بالنظر إىل أن أقصر نصف عمر البا
وعند ).  درجة مئوية١٥ (PH ٨,٥حيدث حىت   يوماً ال١٧٠

 درجة مئوية، يتم التحليل الضوئي لأللديكارب ٢٥درجة حرارة 
  ).١٩٩٧، ECCO( يوم ٤,١مع نصف عمر قدره 

ألديكارب، النظام ( من املادة يالنصفلتحلل ليبلغ الوقت الالزم  :نظام ترسب املياه
 الرئيسي يف فقدان الرطوبة ويتمثل املسار.  يوم٥,٥) بأكمله

، وألديكارب سولفون السولفنيالكارباماتية، وألديكارب أكسيد 
ويتحلل ألديكارب سولفون بسرعة . يف املائة> ٣عبارة عن صفراً 

 من النصفىلتحلل ليف نظم ترسيب املياه حيث يكون الوقت الالزم 
 السولفنيوتتحلل ألديكارب أكسيد .  هو أربعة أيامDT5املادة 

لتحلل لبسرعة يف نظم ترسيب املياه حيث يكون الوقت الالزم 
  ).١٩٩٧، ECCO( هو مخسة أيام DT5 من املادة النصفى
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نظراً الخنفاض ضغط البخار يف األلديكارب وإدراجه يف التربة، قد ال يكون اهلواء   اهلواء  ٣-١- ٤
  ).١٩٩٧، ECCO(مساراً حمتمالً لتلوث البيئة باأللديكارب 

التراكم /لتركزا  ٤-١- ٤
  األحيائيني

 إىل ١,١٥ البالغة Pow املاء -تشري قيم لوغاريتمات معامل تفريق الكربون العضوي 
املعلقة /أن من املستعبد أن يكون هناك تركيز أحيائي كبري أو امتصاص للمادة املترسبة

  ).١٩٩٧، ECCO(أو تراكم يف البيئة النباتية احليوانية /و
تحلل ي يوماً حيث ١٢ - ٢ ملا يتراوح بني  t1/2أللديكارب يف التربة من خالل تحلل اي  الثبات  ٥-١- ٤

لتحلل لويشري تبدد هذه املخلفات بوقت الزم .  أو سولفونالسولفنيإىل أكسيد 
 يف املائة ٩٠ شهر، والوقت الالزم لتحلل ٢ - ٠,٥ قدره DT50field من املادة النصفى

 شهر إىل أن املخلفات ثابتة بصورة معتدلة يف ٤,٧ - ٢,٥ البالغ DT50fieldمن املادة 
ائي لأللديكارب كبرياً يف يومن املستبعد أن يكون التحليل اهليدرولوجي الكيم. التربة

 يوم ٤,١ البالغ  t1/2غري أن األلديكارب يتحلل ضوئياً عند . ظل الظروف البيئية
عند ( يوماً ٤٧ماً و يو١٣١ البالغ t1/2 والسولفون عند السولفنيوألديكارب أكسيد 

٨ PH (٤,٥ و١١و)  ٩عندPH ( على التوايل)ECCO ،١٩٩٧.(  
اآلثار على الكائنات   ٢- ٤

  احلية غري املستهدفة
  

  :الطيور   األرضيةالطيور  ١-٢- ٤
كيلوغرام / ميلغرام١,٠ = (LD50) النصفيةاجلرعة املميتة :  الربكةبطيف  السمية احلادة

 وزن اجلسم

 ٧,١ = (LC50)  يف املائة٥٠ التركيز املميت النصفي:  بط الربكة:الفقدان قصري األجل
  )جزء من املليون(كيلوغرام /ميلغرام

  :الثدييات
كيلوغرام من وزن / ميلغرام١,٣ = النصفيةاجلرعة املميتة : رانبالسمية احلادة يف األ

  اجلسم
 املادة  ميلغرام من٠,٣٨٢ = النصفيةاجلرعة املميتة : السمية احلادة يف الفئران

  كيلوغرام من وزن اجلسم/الفعالة
 ميلغرام من املادة ١,٦= اجلرذان مستوى التأثري املعاكس غري املالحظ : مسية األغذية

  كيلوغرام من وزن اجلسم/الفعالة
 ميلغرام من املادة ٠,٦= الفئران مستوى التأثري املعاكس غري املالحظ : السمية الغذائية

  جلسم يومياً كيلوغرام من وزن ا/الفعالة
)ECCO ،١٩٩٧(  

 ٠,٠٦٣ = النصفىاألمساك زرقاء الزعانف التركيز املميت )  ساعة٩٦(األمساك   األنواع املائية  ٢-٢- ٤
  لتر/ميلغرام من املادة الفعالة
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 ميلغرام ٠,٤١ = EC50 التركيز الفعال النصفي برغوث املاء)  ساعة٤٨(الالفقريات 
  لتر/من املادة الفعالة

 ألنواع التركيز الفعال النصفي Scenedesmus subspicatus)   ساعة٩٦(الطحالب  
  )النمو(لتر / ميلغرام من املادة الفعالة١,٤= فرعية 

)ECCO ،١٩٩٧(  
حنل العسل واملفصليات   ٣-٢- ٤

  األخرى
LD50 (contact) = 0.029 µg/bee.  

 .شديدة اخلطورة على النحل

Poecilus cupreus : اهلكتاروغرامات من املادة الفعالة يف كيل٥معدل اإلستخدام : 
  ١٠٠معدل الوفيات 

  )إختبار خمتربى(
Pterostichus melanarius:  : كيلوغرامات من املادة الفعالة يف٥معدل اإلستخدام 

 )شبه ميداىن( ال تأثري على األحياء: اهلكتار

(ECCO, 1997)  
ميلغرام من املادة ) = / ساعة٤٨(صفي التركيز املميت الن: Eisenia foetida  ديدان األرض  ٤-٢- ٤

  )١٩٩٧، ECCO) (مسية معتدلة(كيلوغرام من وزن اجلسم /الفعالة
الكائنات احلية   ٥-٢- ٤

  يف التربة الدقيقة
   بياناتتتوافرال 

  ال تتوافر بيانات  النباتات الربية  ٦-٢- ٤
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  املخاطرتقييم /البيئي التعرض -٥
  روبيةاجلماعة األو  الفقاريات األرضية  ١- ٥

 (PEC)جرى يف تقييم املخاطر لدى اجلماعة األوروبية تقدير التركيز البيئي املتوقع 
هكتار مقترناً / كيلوغرام٢٠وقد استخدم يف احلسابات معدل تطبيق يبلغ . بالنسبة للتربة

وكثافة التربة ) نتيجة إلدراج حبيبيات األلديكارب يف التربة(سم ٢٠بعمق التربة البالغ 
 ٦,٦٧وكانت القيم القصرية األجل تتراوح بني . ٣سم/غرام ١,٥تبلغ 
وكانت القيم الطويلة األجل .  أيام٤ عند ٦,٣٧كيلوغرام عند صفر ساعة و/ميلغرام

، ECCO( يوم ١٠٠ عند ٢,١٠ أيام إىل ٧كيلوغرام عند / ميلغرام٦,١٥تتراوح بني 
١٩٩٧(.  

سب هذا املعدل بقسمة وحي.  عبارة عن قياس للمخاطر(TER)معدل التعرض للسمية 
وميثل قيمة التنبيه قيمة . قيم عدم التأثري يف الكائنات احلساسة، والتعرض املتوقع للمادة

وقد تتضمن قيمة .  الذي كانت املخاطر أعاله مقبولة(TER)معدل التعرض للسمية 
التقديرية يف / أدناه معدالت التعرض للسمية١التنبيه هامش حتوط ويتضمن اجلدول 

  .ريات األرضيةالفقا
معدل التعرض يف الفقاريات (قيم املعدل احلرج للتعرض للسمية : ١اجلدول 
  )١٩٩٧، ECCO(األرضية 

  معدل التعرض املتوقع  األنواع  قيمة التنبيه
    )حبيبات(السمية احلادة 

  ٠,٠٤٦  العصفور  ١٠
      )حبيبات(السمية احلادة 

  ٠,٠٠٢  الفئران  ١٠
  )الغطاء النبايت(مسية األغذية القصرية املدة /لفعالة كيلوغرام من املادة ا٢٢,٤

  ٠,٧١  السلوي احلجلي  ١٠
  )الغطاء النبايت(مسية األغذية القصرية املدة / كيلوغرام من املادة الفعالة٢٢,٤

  ١٤,٢  السلوي احلجلي  ١٠
  )الغطاء النبايت(هكتار السمية احلادة / كيلوغرام من املادة الفعالة٢٠
  ٠,٠٣  األرانب  ١٠
  )دود األرض(هكتار السمية احلادة / كيلوغرام من املادة الفعالة٢٠
  ٢,٠  السمنة الصداح  ١٠
  )دود األرض(هكتار السمية احلادة / كيلوغرام من املادة الفعالة٢٠
  ٠,١٩  الزبابة  ١٠

 قيم معدل التعرض للسمية جلميع األنواع شديدة االخنفاض •
بيبات ال يبدو أمراً مرجحاً، فإن هناك على الرغم من أن التناول املباشر للح •
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خماطر غري مقبولة على الطيور الصغرية والثدييات من االستخدام الواسع 
 .النطاق

  .ءه مقبوالًال يوجد استخدام يعترب تعرض الطيور الصغرية لأللديكارب أثنا •
  جامايكا

ب غري رؤي أن اخلطر الذي تتعرض له أنواع الطيور اليت تتناول حبيبات األلديكار
فاأللديكارب شديد السمية على الطيور وكان يعترب أنه يشكل خطراً على . مقبولة

وكالة مكافحة (األنواع املعرضة لألنقراض فضالً عن تلك األنواع احمللية يف جامايكا 
  )١٩٩٤التلوث، 

  اجلماعة األوروبية  األنواع املائية  ٢- ٥
وقد . غراض املياه السطحية واجلوفيةكانت التركيزات البيئية املتوقعة تشتق أيضاً أل

والتركيزات يف مياه التربة البالغة . أخذت البيانات من دراسة هولندية عن غسيل احلقول
. ميكن أن تصرف يف املياه السطحية)  متر٣,٢ و١,٦عند عمق (لتر / ميكروغرام١١٥

 ٣ من بدالً( كيلوغرام من املادة الفعالة ٢٠وإذا ما افترض معدل استخدام قدره 
توقع أن تكون املخلفات الداخلة ي، )كيلوغرامات من املادة الفعالة يف الدراسة اهلولندية

مل ترصد مادة األلديكارب، وكان (لتر / ميكروغرام١٠٠٠ - ١٠٠يف املياه السطحية 
، ECCO) ( والنصف اآلخر من السولفونالسولفنينصف املخلفات من أكسيد 

١٩٩٧(.  
ة املتوقعة يف املياه اجلوفية تستند مباشرة إىل التركيزات البيئية وكانت التركيزات البيئي

 السولفنيوكانت التركيزات القصوى ألكسيد . املالحظة يف الدراسة اهلولندية
لتر ومتوسط التركيز السنوي للمخلفات / ميكروغرام٢٨٥ و١٧٧والسولفون تبلغ 

سولفون أساساً، ومل ترصد  والالسولفنيمن أكسيد (لتر / ميكروغرام١١٥الكارباماتية 
 كيلوغرام من املادة ٢٠ويعادل ذلك، مبعدل استخدام قدرة ). مادة األلديكارب

  .)١٩٩٧، ECCO(لتر / ميكروغرام٧٦٦هكتار ويقابل ذلك تركيز يبلغ /الفعالة
  املخاطر احلادة

  للسمية يف األنواع املائية/يتضمن اجلدول أدناه معدالت التعرض التقديري
  )١٩٩٧، ECCO(يم التركيز البيئي املتوقع احلرج لألنواع املائية  ق٢اجلدول 

  معدل التعرض للسمية  األنواع  )االستهالك(  نقطة النهاية  معدل االستخدام
كغ من املادة ١

  هكتار/الفعالة
األمساك زرقاء   السمية احلادة

  الزعانف
١٠٠  ٠,٦٣  

 كغ من املادة ٢,٥
  هكتار/الفعالة

        

  )سولفون (١٢٨  برغوث املاء  مية احلادةالس  )١٠ختفيف من (
        ١٠٠  )سولفون (٨٨

 قيمة التركيز البيئي املتوقع يف األمساك شديدة االخنفاض •
وتبني أن االستخدام بنثر احلبيبات . ألديكارب عاىل السمية يف األنواع املائية •

 غري مقبول
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 تبني أن قيم التركيز البيئي املتوقع لربغوث البحر مقبولة  •
  . كيلوغرام من املادة الفعالة غري مقبولة٢,٥أن التركيزات اليت تزيد على تبني  •

  املزمنةاملخاطر 
  تبني أن االستخدام بنثر احلبيبات غري مقبول •

  .وهناك نقص يف البيانات املتعلقة باآلثار املزمنة
  جامايكا    

. سجل األلديكارب لالستخدام يف الواليات املتحدة يف ظل ظروف شديدة التقييد
ة األقل عرضة للتلوث من يويشمل ذلك تدابري إنفاذ قوية يف ظل الظروف البيئ

ياه اجلوفية ملا ال د األلديكارب يف املجوحىت مع ذلك و. إيكولوجية جزر مثل جامايكا
 عاماً من فرض احلظر ١٥ والية مبا يف ذلك كاليفورنيا ولونج أيلند بعد ١٤ن يقل ع
 تتم من مناطق احلجر اجلريي واألار اجلوفية حيث ويوجد يف جامايكا العديد. عليه

ونظراً لصغر مساحة جزيرة مثل جامايكا، فإن املوارد املائية . الكثري من أشكال الزراعة
 املناطق العازلة إقامةرية، ومن غري العملي بالشاملة أكثر حمدودية من بلدان القارة الك

  ).١٩٩٤وكالة مكافحة التلوث، (الكبرية حلماية املياه من التلوث باملبيدات 
  اجلماعة األوروبية  حنل العسل  ٣- ٥

 كيلوغرام من املادة ٣,٧ال توجد خماطر على النحل مبعدل االستخدام الذي يصل إىل 
وعلى الرغم من أن . الفعالة يف اهلكتار نتيجة لشكل االستخدام املعتمد على احلبيبات

باشر، فإن طبيعة املنتج املستحضر وطريقة خطرة على النحل عند التالمس املهذه املادة 
  .استخدامه يستبعدان حدوث تالمس مباشر للنحل مع األلديكارب
  .)١٩٩٧، ECCO(غري أن هناك خماطر عالية على املفصليات األخرى غري املستهدفة 

  األوروبيةاجلماعة   ديدان األرض  ٤- ٥
 كيلوغرام من ١عند ) نبيهقيمة الت (١٠ عن ٢٤,٤السمية البالغة /تزيد نسبة التعرض

وكشفت الدراسات . )١٩٩٧، ECCO (ةهي مقبولفهكتار ومن مث /املادة الفعالة
هكتار غري / كيلوغرام من املادة الفعالة٣,٣٦األخرى عن عدم وجود آثار كبرية حىت 

 عن آثار األلديكارب أو عناصره احلقليةأن املعلومات اليت كانت متوافرة من الدراسات 
أن ب لإلستنتاج غري كافية رباألرض كانت وقت صدور اإلجراء التنظيمي تعتعلى دود 

  .املخاطر مقبولة
الكائنات احلية   ٥- ٥

  الدقيقة يف التربة
  .مل يتوصل إىل نتيجة بسبب نقص البيانات

 التقييم العام - موجز  ٦- ٥
  للمخاطر

  اجلماعة األوروبية
السمية شديدة / كانت معدالت التعرض املقدرة:الفقاريات األرضية •

ويؤدي تقييم االستخدامات إىل خماطر . اض بناء عن الدراسات املختربيةفاالخن
وجرى وصف آخر للمخاطر اليت تتعرض هلا . غري مقبولة على الطيور الصغرية

وأوضح . الطيور الصغرية من خالل تقييم خماطر احتمايل قدمته اجلهة املبلغة
 وإن كانت بعض ىف البلد العشائرعلى  التنقيح أنه ال يتوقع حدوث آثار اهذ
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ومل يكن االستخدام بنثر احلبيبات مقبوالً فيما يتعلق . اآلثار احمللية قد حتدث
وقد درس اإلدراج يف التربة كجزء من التقييم إال أن . بالطيور والثدييات

الكميات الفعلية من احلبيبات اليت بقيت يف التربة ومن مث توافرت للطيور 
وعلى الرغم ذلك . نت تعتمد بشدة على نوعية ظروف االستخدامالصغرية كا

فإنه ال ميكن التقليل كلية من املخاطر على الطيور الصغرية من خالل التعرض 
 أن املخاطر على الطيور ىوقد رؤ. للحبيبات لكي تصبح يف مستوى مقبول

 .والثدييات الصغرية من تناول دود األرض كمصدر للغذاء خماطر مقبولة

. السمية شديدة االخنفاض/ كانت معدالت التعرض التقديري:نواع املائيةاأل •
واالستخدام بنثر احلبيبات . واأللديكارب مادة شديدة السمية للكائنات املائية

 كيلوغرام من ٢,٥ومعدالت االستخدام اليت تزيد على . غري مقبول
 .هكتار غري مقبولة/األلديكارب

 ال توجد خماطر على النحل عند معدل :النحل وأنواع املفصليات األخرى •
هكتار إال أن تتم معاجلة / كيلوغرام من املادة الفعالة٣,٧االستخدام حىت 

وجرى حتديد خماطر عالية على أنواع . معدالت االستخدام اليت تزيد عن ذلك
 .املفصليات غري املستهدفة

رام من  كيلوغ١ املخاطر احلادة مقبولة عند معدل االستخدام :دود األرض •
غري أن األمر ما زال حيتاج إىل توفري املزيد من البيانات . هكتار/املادة الفعالة

وكشفت دراسة . امليدانية عن املخاطر احلادة لأللديكارب على دود األرض
 ٣,٣٦يف ظل الظروف احلقلية الزراعية عن عدم وجود أي آثار كبرية حىت 

ملعلومات املتوافرة من الدراسات هكتار غري أن ا/كيلوغرام من املادة الفعالة
امليدانية عن آثار األلديكارب أو عناصره على دود األرض كانت وقت 

  .أن املخاطر مقبولةب لإلستنتاجصدور اإلجراء التنظيمي تعترب غري كافية 
  جامايكا    

. سجل األلديكارب لالستخدام يف الواليات املتحدة يف ظل ظروف شديدة التقييد
ة األقل عرضة للتلوث من يبري إنفاذ قوية يف ظل الظروف البيئويشمل ذلك تدا

د األلديكارب يف املياه اجلوفية ملا جوحىت مع ذلك و. إيكولوجية جزر مثل جامايكا
ونظراً لصغر مساحة جزيرة مثل جامايكا، .  والية مبا يف ذلك كاليفورنيا١٤يقل عن  ال

 إقامةبلدان القارة الكثرية، ومن غري العملي فإن املوارد املائية الشاملة أكثر حمدودية من 
  .يداتاملناطق العازلة الكبرية حلماية املياه من التلوث باملب

وتوجد يف جامايكا العديد من مناطق احلجر اجلريي واألار اجلوفية يعتمد عليها الكثري 
ة، وعلى ذلك، وكما تبني من حوادث التلوث يف الواليات املتحد. من أشكال الزراعة

  .فإن هناك خماطر تلوث املياه اجلوفية واملياه السطحية
ويفرض تناول حبيبات األلديكارب خطراً كبرياً على أنواع الطيور، فاأللديكارب شديد 
السمية على الطيور ويشكل خطراً على األنواع املعرضة لالنقراض فضالً عن األنواع 

  .احمللية يف جامايكا
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  ات التنظيمية النهائية املبلغ عنها تفاصيل اإلجراء-٢املرفق 
  

  اجلماعة األوروبية: اسم البلد
  

التاريخ الفعلي لدخول   ١
  اإلجراء حيز النفاذ

تسحب التراخيص مبنتجات وقاية النباتات احملتوية على األلديكارب  (١٨/٩/٢٠٠٣
سم حبلول هذا التاريخ باستثناء بعض االستخدامات الضرورية على النحو املبني يف الق

١-٣.(  
اإلحالة إىل الوثيقة   

  التنظيمية
 األلديكارب  بشأن عدم إدراج١٨/٣/٢٠٠٣ الصادر يف EC/2003/199مقرر الس 

 وسحب تراخيص EEC/91/414ق األول بتوجيه الس رقم حليف املرفق األول امل
حتاد اجلريدة الرمسية لال(منتجات وقاية النباتات اليت حتتوي على هذه املادة الفعالة 

  )٢٤ - ٢١ الصفحات ٢٢/٣/٢٠٠٣ يف L76األورويب 
تفاصيل موجزة عن   ٢

  اإلجراء التنظيمي النهائي
 يف األسواق أو استخدام منتجات وقاية النباتات احملتوية على له حظر على تداوفرض

األلديكارب مل يدرج األلديكارب يف قائمة املكونات الفعالة املرخص ا يف املرفق 
  .EEC/91/414وجيه رقم األول بالت

 ١٨تسحب التراخيص اخلاصة مبنتجات وقاية النباتات احملتوية على األلديكارب يف 
مارس / آذار١٨ (EC/2003/199ومنذ اعتماد مقرر الس . ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول

 متنح أو جتدد أية تراخيص ملنتجات وقاية النباتات احملتوية على األلديكارب مل) ٢٠٠٣
 بعض االستخدامات الضرورية املدرجة يف املرفق مبقرر الس ومسح بأن تظل

2003/199/EC بشروط معينة٢٠٠٧يونيه / حزيران٣٠ مرخصة حىت .  
  .املخاطر غري مقبولة على البيئة  أسباب اختاذ اإلجراء  ٣
أساس اإلدراج يف املرفق   ٤

  الثالث
 إىل تقييم استناداًات حبظر األلديكارب كمبيد آفاإلجراء التنظيمي النهائي الرامي 

 الناشئة عن واآلثار اجلماعة األوروبيةمراعاة النمط العادي لالستخدام يف املخاطر، و
  .استعمال املادة

على الرغم من أن اإلجراء التنظيمي يشري إىل الطيور الصغرية ودود األرض على وجه   تقييم املخاطر  ١- ٤
ر خلص باإلضافة إىل ذلك إىل أن اخلصوص بأا عرضة للمخاطر، فإن تقييم املخاط

األلديكارب يشكل أيضاً خماطر بيئية غري مقبولة على بعض األنواع املائية وبعض 
  ).غري النحل(املفصليات 

  .اخلطر على البيئة يف أمناط التطبيق املستخدمة ذات الصلة باجلماعة األوروبية  املعايري املستخدمة  ٢- ٤
الصلة بالدول واألقاليم   

  األخرى
قد تنشأ مشاكل أخرى يف بلدان أخرى حيث تستخدم املادة وال سيما يف البلدان 

  .النامية
  ال تتوافر معلومات  البدائل  ٥
  .مل تذكر أي تدابري حمددة  إدارة النفايات  ٦
    خالفه  ٧
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  جامايكا: اسم البلد
  
التاريخ الفعلي لدخول   ١

  اإلجراء حيز النفاذ
  ١٩٩٤ديسمرب /كانون األول

حالة إىل الوثيقة اإل  
  التنظيمية

ديسمرب / اجلدول الثاين، مقرر حمدد يف كانون األول١٩٧٥قانون مبيدات اآلفات لعام 
١٩٩٤.  

تفاصيل موجزة لإلجراء   ٢
  التنظيمي النهائي

يف قانون مبيدات اآلفات لعام ) قائمة اخلطر(كان األلديكارب على اجلدول الثاين 
، رفض ١٩٩٤ويف عام .  له يف سجل املبيداتإىل أنه تبني وجود تسجيل. ١٩٧٥

  .طلب إعادة التسجيل ولن ينظر يف أي تسجيل آخر
  .خماطر صحية غري مقبولة على صغار املزارعني وتلوث األغذية ومستوى املاء األرضي  أسباب اختاذ اإلجراء  ٣
أساس اإلدراج يف املرفق   ٤

  الثالث
 إىل تقييم املخاطر، مع مراعاة يكارباأللدظر حباإلجراء التنظيمي النهائي استند 

  .الظروف احمللية
مت التوصل إىل استنتاج مفاده أن استخدام األلديكارب يشكل خماطر غري مقبولة على   تقييم املخاطر  ١- ٤

صغار املزارعني والعمال الذين يستخدمون األلديكارب والبالغني والرضع : صحة البشر
ألغذية واملاء، وخماطر على البيئة من خالل اآلثار واألطفال من خالل التلوث احملتمل ل

  .السامة على أنواع الطيور
 ةأشري إىل تلوث املياه اجلوفية ومياه الشرب على الرغم من استخدامها يف ظروف شديد  املعايري املستخدمة  ٢- ٤

واإليكولوجية اجلزرية جلامايكا جتعلها أكثر عرضة من الظروف السائدة يف . التقييد
وأخذ يف االعتبار . كما لوحظ تلوث احلمضيات يف الواليات املتحدة. يات املتحدةالوال

أيضاً انعدام حصول صغار املزارعني يف جامايكا على املعدات الواقية واستخدامها 
  .بصورة سليمة

الصلة بالدول واألقاليم   
  األخرى

 مراقبة املبيدات، وتبني نوقش املقرر على املستوى اإلقليمي يف فريق التنسيق التابع لس
  .وقد فرضت بليز حظراً على األلديكارب. أنه يصلح للبلدان األخرى يف اإلقليم

فحبيبات . تتوافر منتجات أخرى مسجلة تتيح املكافحة الكيميائية لآلفات املعنية  البدائل  ٥
ميائية قد اليت هي من نفس العائلة الكارباماتية من املواد الكي) الكاربوفوران(الفوراوان 

ومتثل النيورون . كما أا مبيد ديدان فعال. حشرات منتظمة/تستخدم كمبيدات قراد
كلها ) أكسيد الفينبوتاتني(والفنديكس ) اباميستني(، واألجرى ميك )الربوموبروبيت(

كذلك فإن الزيت األبيض القوقعي مع .  العنكبوت األمحرعثةمبيدات قراد فعالة ضد 
وسوف يؤدي استخدام برامج اإلدارة املتكاملة . اشفرلة عند احلالديازينون مادة فعا

لآلفات إىل التقليل على احلاجة إىل املبيدات السامة ملكافحة اآلفات ومتثل طريقاً إىل 
وسوف توفر اإلدارة احملسنة فيما يتعلق برصد اإلصابة . األمام للزراعة اليت تتسم بالكفاءة

 املبكر والسليم للتالمس والرش املنتظم مكافحة باآلفات ومستوى العشائر والتوقيت
  .فعالة ضد اآلفات احلشرية ويقلل من احلاجة إىل املواد الكيميائية شديدة السمية

  .مل تذكر أي تدابري حمددة  إدارة النفايات  ٦
    خالفه  ٧
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  السلطات الوطنية املعينةعناوين  -٣املرفق 

  اجلماعة األوروبية
   

  Phone  :+22 296 41 35 املدير العام للجنة البيئة األوروبية 

Rue de la Loi, 200 
B-149 Brussels 
Belgium 
 Paul Speight 

Fax: +  322 296 69 95  

Administrator  e-mail: Paul.Speight@ec.europa.eu   

  
  جامايكا

 وزارة الصحة والبيئة 

 هيئة الرقابة على املبيدات

2-4 King Street 

Kingston  

Jamaica 

Mr. Michael Ramsay 

Phone +876 967 1281 

Registrar Fax +876 967 1285 

 e-mail ramsay@caribpesticides.net 
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