
 

 

  فاقية روتردامات

تطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على املواد 
  الكيميائية احملظورة واملقيدة بشدة

  
  
  

  مشروع وثيقة توجيه قرارات
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أمانة اتفاقية روتردام بشأن إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد 

  يف التجارة الدوليةكيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة 
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  مقدمة
دف اتفاقية روتردام إىل تعزيز املسؤولية املشتركة واجلهود التعاونية فيما بني األطراف يف جمال التجارة الدولية يف مواد 

ليمة كيميائية خطرة معينة من أجل محاية الصحة البشرية والبيئة من األضرار احملتملة، واملسامهة يف استخدامها بطريقة س
بيئياً، عن طريق تيسري تبادل املعلومات عن خصائصها ووضع ترتيبات لعملية لصنع القرارات على الصعيد الوطين بشأن 

ومنظمة األغذية ) اليونيب(وتشارك برنامج األمم املتحدة للبيئة . استريادها وتصديرها ونشر هذه القرارات على األطراف
  .وفري خدمات األمانة لالتفاقيةيف ت) الفاو(والزراعة لألمم املتحدة 

 لإلدراج يف إجراء املوافقة املسبقة عن علم مبوجب اتفاقية روتردام املواد الكيميائية اليت )١(وتشمل املواد الكيميائية املرشحة
راج ويستند إد.  يف إقليمني خمتلفني)٢(جرى حظرها أو تقييدها بشدة مبقتضى إجراءات تنظيمية وطنية لدى طرفني أو أكثر

أي مادة كيميائية يف إجراء املوافقة املسبقة عن علم إىل اإلجراءات التنظيمية اليت تتخذها األطراف اليت عاجلت األخطار 
وقد تتوفر سبل أخرى للحد من هذه املخاطر . املرتبطة باملادة الكيميائية إما عن طريق حظرها أو عن طريق تقييدها بشدة

دة ال يعين ضمناً أن مجيع األطراف يف االتفاقية قد حظرت هذه املادة الكيميائية أو قيدا بيد أن إدراج املا. أو تقليلها
وبالنسبة لكل مادة كيميائية مدرجة يف املرفق الثالث التفاقية روتردام وختضع إىل إجراء املوافقة املسبقة عن علم، . بشدة

  .وافق على استرياد املادة الكيميائية مستقبالً أم اليطلب إىل األطراف أن تتخذ قراراً عن علم بشأن ما إن كانت ت
على إدراج األالكلور يف املرفق الثالث لالتفاقية، واعتمد [...]  يف [...] املعقود يف [...]وقد وافق مؤمتر األطراف يف اجتماعه 

  . املوافقة املسبقة عن علموثيقة توجيه القرارات اليت تفيد بأن هذه الفئة من املواد الكيميائية أصبحت خاضعة إلجراء
  . من اتفاقية روتردام١٠ و٧ وفقاً للمادتني [...]وأُرسلت وثيقة توجيه القرارات هذه إىل السلطات الوطنية املعينة يف 

  الغرض من وثيقة توجيه القرارات
وترسل . ن اتفاقية روترداميعتمد مؤمتر األطراف وثيقة توجيه قرارات بالنسبة ألي مادة كيميائية مدرجة يف املرفق الثالث م

  .وثائق توجيه القرارات إىل مجيع األطراف مصحوبة بطلب اختاذ قرار بشأن استرياد هذه املادة الكيميائية مستقبالً
وهذه اللجنة تتكون من جمموعة خرباء معينني من . وتقوم جلنة استعراض املواد الكيميائية بإعداد وثائق توجيه القرارات

.  من االتفاقية، وجتري تقييما للمواد الكيميائية املرشحة اليت حيتمل إدراجها يف االتفاقية١٨ وفقاً للمادة احلكومات أنشئت
وتعكس وثيقة توجيه القرارات املعلومات املقدمة من طرفني أو أكثر دعماً إلجراءاما التنظيمية الوطنية الرامية إىل حظر 

وال يراد هلا أن تكون مصدر املعلومات الوحيد عن املادة الكيميائية، كما أا . دةاملادة الكيميائية املعينة أو تقييدها بش
  .حتدث أو تنقح بعد أن يعتمدها مؤمتر األطراف ال

وقد تكون هناك أطراف أخرى اختذت إجراءات تنظيمية حلظر املادة الكيميائية أو تقييدها بشدة وأطراف غريها مل حتظر 
وميكن االطالع على تقييمات األخطار هذه، أو املعلومات املقدمة من األطراف بشأن . ةتلك املادة أو تقيدها بشد

  .(www.pic.int)بالتدابري البديلة اخلاصة بتخفيف األخطار، يف موقع اتفاقية روتردام على شبكة الويب 

                                                        
مستحضر، وسواء ، وفقا لالتفاقية، أي مادة، سواء أكانت مبفردها أو يف خليط أو "مادة كيميائية"يعين مصطلح   )١(

مبيدات : وتشمل الفئات التالية. أكانت مصنعة أو مت احلصول عليها من الطبيعة، ولكنها ال حتتوي على أي كائن عضوي حي
  .والتركيبات الصناعية) مبا يف ذلك مستحضرات مبيدات اآلفات شديدة اخلطورة(اآلفات 

رتضت التقيد ذه االتفاقية وتسري عليها اة للتكامل االقتصادي ، وفقا لالتفاقية، دولة أو منظمة إقليمي"الطرف"يعين "  )٢(
  .أحكام االتفاقية

http://www.pic.int)
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 واالقتصادية والقانونية املتعلقة باملواد  من االتفاقية، تستطيع األطراف أن تتبادل املعلومات العلمية والتقنية١٤ووفقاً للمادة 
وميكن تقدمي هذه . الكيميائية اليت يشملها نطاق االتفاقية، مبا يف ذلك املعلومات عن السمية والسمية البيئية وعن السالمة

ى موقع اتفاقية وتوضع املعلومات املقدمة إىل األمانة عل. املعلومات إىل األطراف األخرى أما مباشرة أو عن طريق األمانة
  .روتردام على شبكة الويب

  .وقد تتوفر أيضاً معلومات عن املادة الكيميائية من مصادر أخرى
  إعالن عدم املسؤولية

وليس املقصود . الغرض من استخدام األمساء التجارية يف هذه الوثيقة هو أساساً تيسري التحديد الصحيح للمادة الكيميائية
وحيث أنه من غري املمكن إدراج مجيع األمساء التجارية . قة أو عدم موافقة على أي شركة بعينهاا أن تعين ضمناً أي مواف

املتداولة حالياً، فلم يدرج يف هذه الوثيقة سوى عدد حمدد من األمساء التجارية الشائعة االستخدام واملنشورة على نطاق 
  .واسع

 طبقاً للبيانات املتوافرة وقت إعداد وثيقة توجيه القرارات هذه، فإن وعلى الرغم من أنه يعتقد أن املعلومات املقدمة دقيقة
وال تتحمل الفاو وال اليونيب أي . الفاو واليونيب يعلنان عدم مسؤوليتهما عن أي سهو أو أي نتائج قد تترتب عليه

يميائية أو حظر مسؤولية عن أي أذى أو ضرر أو خسارة أو ضري من أي نوع حيدث نتيجة السترياد هذه املادة الك
  .استريادها

كما أن التسميات املستخدمة وطريقة عرض املادة يف هذا املنشور ال تعين ضمناً اإلعراب عن أي رأي مهما كان من 
جانب الفاو أو اليونيب فيما يتعلق بالوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاا، أو فيما يتعلق بتحديد 

  .حدودهاختومها أو 
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 جمموعة أساسية موحدة من املختصرات

 أكثر من >
 أكثر من أو مساو لـ >

 أكثر كثرياً من >>
 أقل من  <
 أقل من أو مساو لـ <

  أقل كثرياً من <<
µg ميكروغرام 

µm ميكرو متر  
  

ADI املتحصل اليومي املقبول 
ADP أدينوسني ثنائي الفوسفات  

a.i. العنصر الفعال 
AOEL ل املقبولمستوى تعرض املشغ 
ARfD اجلرعة املرجعية احلادة 

ATP أدينوسني ثالثي الفوسفات 
   

b.p. نقطة الغليان 
bw وزن اجلسم 
   

oC درجة حرارة مئوية 
CA رابطة املواد الكيميائية 

CAS  دائرة املستخلصات الكيميائية 
cc سنتيمتر مكعب  

CHO مبيض الرينب الصيين 
CIPAC لس الدويل التعاوين لتحليل مبيدات اآلفاتا  

Cm) سنتيمتر  )سم  
CN عةمالتسميات ا  
   

DNA احلامض النووي ديوكسرييبوز  
DT50 ) زمن

  )التحلل النصفي
 ٪ من املركّب األم من التربة أو املاء عن طريق التحول٥٠الوقت الالزم الختفاء 

   
E.C اجلماعة األوروبية  

EC50 التأثري الفعال الوسطي(تركيز الفعال النصفي ال(  
ED50  اجلرعة الفعالة الوسيطة(اجلرعة الفعالة النصفية( 
EEC  
EHC 

  اجلماعة االقتصادية األوروبية
  معايري الصحة البيئية

EINECS القائمة احلصرية األوروبية للمواد التجارية القائمة 
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 جمموعة أساسية موحدة من املختصرات
  

FAO) ية والزراعةمنظمة األمم املتحدة لألغذ )الفاو 
g غرام 
   
h ساعة 

ha  هكتار 
   

IARC الوكالة الدولية لبحوث السرطان  
IC50 التركيز احلظري النصفي  
ILO منظمة العمل الدولية  
i.m. داخل العضل 
i.p. يف الغشاء الربيتوين 

IPCS الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية 
IUPAC  والتطبيقيةاالحتاد الدويل للكيمياء البحتة  

   
JMPR  االجتماع املشترك بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية بشأن خملفات مبيدات اآلفات

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

   
K  ١٠٠٠× (كيلو( 

kg) كيلوغرام )كلغم 
Koc معامل تفريق املاء/كربون عضوي 
   
L لتر 

LC50  التركيز املميت النصفي 
LDLO أقل جرعة مميتة  
LD50 اجلرعة املميتة النصفية 

LOAEL  أدىن مستوى ال يالحظ فيه تأثري ضار 
LOEL  أدىن مستوى ال يالحظ فيه تأثري  

   
m متر 

mg) راممليغ )ملغم 
ml مليلتر  

m.p. نقطة االنصهار  
mPa ميلليبسكال 

MTD اجلرعة القصوى اليت ميكن حتملها 
  



6 

 جمموعة أساسية موحدة من املختصرات
ng نانوغرام 

NOAEL  مستوى ال يالحظ فيه تأثري ضار  
NOEC   مستوى تركيز ال يالحظ فيه تأثري 
NOEL  مستوى ال يالحظ فيه تأثري 

NTP الربنامج الوطين للسميات  
   

OECD تعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديمنظمة ال  
   

PCM استخدام جمهر تباين الطور 
PEC التركيز البيئي املتوقع 
Pow  املاء–معامل تفريق األوكتانول   
PPE معدات محاية شخصية  
ppm  ال يستخدم إال لإلشارة إىل تركيز مبيد آفات يف وجبة جتريبية(أجزاء لكل مليون .

  ).mg/l أو mg/kgألخرى يستخدم املصطلحان ويف مجيع السياقات ا
   

RfD  مماثلة لـ (اجلرعة املرجعية للتعرض املزمن عن طريق الفمADI(  
   

SMR النسبة املوحدة للوفيات  
STEL حد التعرض قصري األجل  

   
TER ض للسميةنسبة التعر  
TLV قيمة حد العتبة  

TWA ًمتوسط مرجح زمنيا  
   

UNEP 
 )اليونيب(

  نامج األمم املتحدة للبيئةبر

USEPA وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة األمريكية  
UV األشعة فوق البنفسجية  

   
VOC مركب عضوي طيار  

   
WHO منظمة الصحة العاملية  

wt الوزن  
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  وثيقة توجيه القرارات بشأن مادة كيميائية حمظورة أو مقيدة بشدة

  
  :صدر يف      األالكلور

  
  ) لالطالع على املزيد من التفاصيل١أنظر املرفق (التعريف واالستخدامات   -١
  

  األالكلور  االسم الشائع
االسم الكيميائي واألمساء األخرى أو 

  املترادفات
-chloro-2’,6’-diethyl-N-2: ةاالحتاد الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقي

methoxymethylacetanilide  
 chloro-N-(2,6-diethylphenyl)-N-(methoxymethyl)-2: ميائيةرابطة املواد الكي

acetamide  
  C14H20ClNO2  الصيغة اجلزيئية
  الصيغة اهليكلية

N
CH2OCH3

CCH2Cl
O

  
  8-60-15972  الرقم يف دائرة املستخلصات الكيميائية

  29 2924: رمز األالكلور يف النظام الرمز يف النظام اجلمركي املنسق
 93 3808: املستحضرات احملتوية على األالكلور يف النظامرمز 

  98 29 2924: التسميات امعة الرمز يف :أرقام أخرى
  8-110-240: القائمة احلصرية األوروبية للمواد التجارية القائمة

  204: الس الدويل التعاوين لتحليل مبيدات اآلفات
 2588: األمم املتحدة

  مبيد آفات  :الفئة
  مبيد آفات  :فئة اخلاضعة للتنظيمال

يف الفئة ) االستخدامات(االستخدام 
  :اخلاضعة للتنظيم

وبعد . األالكلور مبيد أعشاب متتصه من التربة أساسا سيقان النبتات املنبثقة
ويبدو أن الطريقة اليت يحدث ا . االمتصاص ينتقل إىل مجيع أجزاء النبات

  . النباتات القابلة للتأثر بهمفعوله هي كبح توليف الربوتينات يف
  اجلماعة األوروبية

يكافح األالكلور األعشاب بطريقة انتقائية يف حماصيل الذرة والذرة السكرية 
وفول الصويا وزهرة الشمس والقطن، فيكافح احلشائش السنوية وأنواع 
األعشاب الصغرية ذات األوراق العريضة، ويقتل أنواع األعشاب القابلة للتأثر 

ويكفي استخدامه يف التربة مرة .  ويقمع منو بعض النباتات اليت تتحملهبه،
مرحلة الورقتني أو (واحدة قبل ظهور األعشاب أو يف وقت مبكر بعد ظهورها 

 يوما بعد ٨٠-٦٠لتحقيق مكافحة فعالة لألعشاب ملدة ) الورقات الثالث
  .هكتار/ كلغم٢,٤ و١,٧وتتراوح اجلرعة عموما بني . االستخدام
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  نداك
مبيد أعشاب ملكافحة احلشائش السنوية واألعشاب ذات األوراق العريضة يف 

  .حماصيل الذرة وفول الصويا
 ,Alanex, Bronco, Cannon, Crop Star, Lasso :من األمساء التجارية ما يلي  :األمساء التجارية

Lariat, Partner, Reneur, Traton    
  .كون جامعة مانعةهذه قائمة إرشادية وال يقصد منها أن ت

  :أنواع املستحضرات  :أنواع املستحضرات
  .مركّز قابل لالستحالب، يف شكل حبيبات أو كبسوالت صغرى

  .ال تتوفر معلومات من شأا أن تشري إىل االستخدام كمادة كيميائية صناعية  :االستخدامات يف الفئات األخرى
 ,Monsanto, Makhteshim-Agan, Phytorus, Shinung Corporation, RPG  :اجلهات املصنعة األساسية

Efthymiadis, EMV, Rallis, Cequisa (Pesticide Manual, 2006) 

وال يقصد منها أن تكون . هذه قائمة إرشادية باجلهات الصانعة الراهنة والسابقة
  .جامعة مانعة

 
   أسباب اإلدراج يف إجراء املوافقة املسبقة عن علم-٢

وقد مت إدراجه يف القائمة بناء على اإلجراءات .  يف إجراء املوافقة املسبقة عن علم بصفته مبيد آفاتأدرج األالكلور
  .التنظيمية النهائية اليت اختذا اجلماعة األوروبية وكندا حلظر استخدام األالكلور كمبيد لآلفات

 .ائية الصناعيةومل يتم اإلخطار عن أي إجراءات تنظيمية ائية بشأن االستخدامات الكيمي

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

  اجلماعة األوروبية
واألالكلور ليس مدرجا يف قائمة . حمظور أن تعرض يف السوق أو تستخدم منتجات لوقاية النباتات حتتوي على األالكلور

  .EEC/91/414 املرفق األول للتوجيه العناصر الفعالة املأذون ا الواردة يف
. ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨وتعين سحب تصاريح املنتجات احملتوية على األالكلور اخلاصة بوقاية النباتات يف موعد أقصاه 

 مل يكن مسموحا مبنح أو جتديد تصاريح ملنتجات خاصة بوقاية النباتات ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩وابتداء من 
  .ألالكلورحتتوي على ا

  .الصحة البشرية والبيئة    :السبب
  كندا

، حظرت مجيع االستعماالت وألغيت مجيع تسجيالت املنتجات، بسبب ١٩٨٥ديسمرب / كانون األول٣١اعتبارا من 
وطلب الصانع الحقا أن جتري جلنة استعراض مستقلة ). ميتوالكلور(احتمال السرطنة ووجود منتج بديل أقل خطرا 

وأوصت جلنة استعراض األالكلور .  من قانون منتجات مكافحة اآلفات٢٣جراء التنظيمي، مبوجب البند استعراضا لإل
  .بإعادة تسجيالت األالكلور، غري أن وزير الزراعة أبقى على احلظر، مشريا إىل األخطار الصحية الكبرية وإىل توفر بديل

  )مل ينظر يف اخلطر البيئي(الصحة البشرية : السبب
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  )١لالطالع على التفاصيل، أنظر املرفق ( يم املخاطرتقي  ٢-٢

  اجلماعة األوروبية
 على أن تضطلع املفوضية األوروبية بربنامج عمل لفحص املواد الفعالة احلالية املستخدمة يف EEC/91/414ينص التوجيه 

ويف .  يف املرفق األول للتوجيه، باحتمال إدراجها١٩٩٣يوليه / متوز٢٥منتجات وقاية النباتات املعروضة يف األسواق يف 
وسميت دولة عضو . هذا السياق، أبلغ عدد من الشركات برغبته يف ضمان إدراج األالكلور بصفة عنصر فعال مأذون به

  .إلجراء تقييم لألخطار واملخاطر استنادا إىل امللف املقدم من املبلغني) إسبانيا(
وضية أثناءه مشاورات واسعة النطاق مع خرباء الدول األعضاء وكذلك وخضع تقرير التقييم الستعراض أقران، أجرت املف

مث استعرضت الدول األعضاء واملفوضية النتائج يف ).Monsanto SA(مع الشركة املبلغة الرئيسية، وهي شركة مونسانتو 
لور إىل اللجنة العلمية وقُدمت أيضا أسئلة عن األالك. إطار اللجنة الدائمة املعنية بسلسلة األغذية والصحة احليوانية

  .للنباتات
واستند التقييم إىل استعراض البيانات العلمية املولدة عن األالكلور يف سياق الظروف السائدة يف اجلماعة األوروبية 

ومل يتم التحقق من أي بيانات ). االستعماالت املعتزمة، ومعدالت االستعمال املوصى ا، واملمارسات الزراعية اجليدة(
وعالوة على ذلك، أجريت ووثقت . خدامها يف التقييم إال إذا كانت مولدة وفقا لألساليب العلمية املعترف اواست

  .استعراضات للبيانات وفقا للمبادئ واإلجراءات العلمية املعترف ا عموما
. EEC/91/414من التوجيه ) ب(و) أ) (١ (٥واستنتج أنه مل يتبني أن األالكلور يفي مبتطلبات السالمة الواردة يف املادة 

وعلى . ، وفقا ملالحظة أنه يسبب أورام احملارة األنفية يف اجلرذانR40، ٣وصنف األالكلور كمادة مسرطنة من الفئة 
الرغم من أن احتمال أن تكون هذه األورام األنفية ذات صلة بالبشر اعترب بعيدا إىل أقصى حد فإنه مل يكن بالوسع 

قديرات التعرض املهين إىل أن التعرض سيكون أكرب من املستويات املقبولة أثناء عمليات اخللط وأشارت ت. استبعاده
وأشارت احلسابات إىل وجود خطر غري مقبول على . والتحميل واالستعمال، حىت عند ارتداء معدات الوقاية الشخصية

  .املشغلني يف مجيع استعماالت األالكلور
ري املادة وسلوكها يف البيئة، وخصوصا تكون جمموعة كبرية من نواتج التحلل، ميثل واستبينت أيضا شواغل بشأن مص
  .أو السمية البيئية/بعضها شاغال من حيث السمية و

  كندا
فقد اعترب األالكلور مادة مسرطنة للحيوانات ميكن أن تكون مادة مسرطنة . كان الشاغل الرئيسي هو التعرض املهين

ويلتا األمد للجرذان إىل ازدياد يف حاالت أورام الغدد وسرطانات الغدد يف احملارات األنفية، وأشارت دراستان ط. للبشر
رغم أا غري ذات داللة (وحدثت أورام اعتربت ذات داللة بيولوجية . وحاالت أورام املعدة، يف عدد من اجلرعات

  .عند مستويات جرعات يف حدود تقديرات التعرض املهين احملتمل) إحصائية
  .وفضال عن ذلك، شكل وجود األالكلور يف املياه اجلوفية واحتمال حدوث املزيد من التلوث شاغال أيضا

  .وعموما، اعترب أن األالكلور ميثل، يف ظروف استخدامه يف كندا، خطرا غري مقبول بإحداث ضرر للصحة البشرية
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   التدابري الوقائية اليت طبقت بشأن املادة الكيميائية-٣
  
  التدابري التنظيمية لتقليل التعرض -١-٣

. حمظور أن تعرض يف األسواق أو تستخدم منتجات لوقاية النباتات حتتوي على األالكلور  اجلماعة األوروبية
واألالكلور ليس مدرجا يف قائمة العناصر الفعالة الواردة يف املرفق األول لتوجيه اجلماعة 

منتجات وقاية النباتات احملتوية على األالكلور وتعين سحب تصاريح . EEC/91/414األوروبية 
 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩وحظر اعتبارا من . ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨يف موعد قصاه 

  .منح أو جتديد تصاريح ملنتجات لوقاية النباتات حتتوي على األالكلور
 كانون ٣١ن حظرت مجيع االستخدامات وألغيت مجيع تسجيالت املنتجات اعتبارا م  كندا

  .١٩٨٥ديسمرب /األول
  
   تدابري أخرى لتقليل التعرض٢-٣

  اجلماعة األوروبية
  .مل يتخذ مزيد من التدابري، ألن اإلجراء التنظيمي كان احلظر التام جلميع استخدامات األالكلور

  كندا
  .ألالكلورمل يتخذ مزيد من التدابري، ألن اإلجراء التنظيمي كان احلظر التام جلميع استخدامات ا

   البدائل٣-٣
يوجد عدد من الطرائق البديلة اليت تنطوي على استراتيجيات كيميائية وغري كيميائية، مبا يف ذلك تكنولوجيات بديلة 

وينبغي أن تنظر البلدان، حسب االقتضاء، يف تعزيز . املنفردة موضع النظر" اآلفة-احملصول"متاحة، تبعاً ملنظومة 
  .املتكاملة لآلفات كوسيلة لتقليل استخدام املبيدات اخلطرة أو وقفهاستراتيجيات املكافحة 

وميكن توفري املشورة من خالل مراكز التنسيق الوطنية يف جمال املكافحة املتكاملة لآلفات، والفاو، ووكاالت البحوث 
، ميكن اإلطالع على هذه وعندما تقدم احلكومات معلومات إضافية عن بدائل األالكلور. الزراعية أو التنمية الزراعية

  .int.pic.wwwاملعلومات على موقع اتفاقية روتردام على شبكة الويب، 
  اجلماعة األوروبية
  .مل تقدم معلومات

  كندا
  .عند اختاذ اإلجراء التنظيمي النهائي، حدد امليتوالكلور، الذي هو مبيد لألعشاب الزراعية، كبديل

   االقتصادية- اآلثار االجتماعية٤-٣
  اجلماعة األوروبية
  .مل تقدم معلومات

  كندا
عند اختاذ اإلجراء التنظيمي النهائي، كان األالكلور وامليتوالكلور مها مبيدا األعشاب املستخدمان على أوسع نطاق 

ألالكلور يف السوق أن يتيح للمزارعني وكان من شأن اإلبقاء على ا. ملكافحة احلشائش السنوية يف الذرة وفول الصويا
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وكانت غلة احملاصيل ومكافحة األعشاب متساويتني يف املتوسط . خيارا، وبالتايل ميثل ضمانا ضد املمارسات االحتكارية
بيد أنه كانت هناك بعض الشواغل من أنه توجد اختالفات كبرية يف األداء يف . عند استخدام امليتوالكلور واألالكلور

وأدى ذلك إىل خماوف من أنه على الرغم من أن األثر العام سيكون قليال فإن بعض األفراد سيتضررون . معينةظروف 
  .كثريا للغاية باستبعاد األالكلور من السوق

 
   األخطار واملخاطر احملتملة اليت تتعرض هلا صحة اإلنسان والبيئة-٤
 
   تصنيف األخطار١-٤
 

ج الربنام/منظمة الصحة العاملية
  الدويل للسالمة الكيميائية

  )من الفئة الثالثة(عنصر فعال تقين قليل اخلطر 

الوكالة الدولية لبحوث 
  السرطان

  ال يوجد تقييم

  )ضار (Xn  اجلماعة األوروبية
 R22؛ ضار يف حالة البلع  
 R43؛ ميكن أن يسبب احلساسية عند مالمسة اجللد  

  ٣مسرطن من الفئة 
 R40د تأثري مسرطن ؛ أدلة قليلة على وجو  

N) خطر على البيئة(  
 R 50/53ميكن أن يسبب آثاراً ضارة طويلة : ؛ سام جداً للكائنات العضوية املائية

  األجل يف البيئة املائية
وكالة محاية البيئة يف الواليات 

  املتحدة األمريكية
حيتمل أن يكون مسرطنا للبشر عند اجلرعات العالية،ولكن ال حيتمل أن يكون 

  ك عند اجلرعات املنخفضةكذل
   قليل اخلطر–فئة اخلطر الثالثة   األمم املتحدة

  
   حدود التعرض٢-٤

  :تقييم اجلماعة األوروبية للخطر
  كلغم من وزن اجلسم يف اليوم/ ملغم٠,٠٠٢٥= مستوى تعرض املشغل املقبول املتحصل اليومي املقبول و

املتحصل اليومي املقبول ويستند .  مسية جينية فيمكن حتديد قيمة عتبيةومبا أن األالكلور مل يصنف باعتباره مسرطنا ذا
كلغم من وزن اجلسم يف / ملغرام٠,٥مستوى تعرض املشغل املقبول إىل املستوى الذي ال يالحظ فيه تأثري ضار، البالغ و

 يف احملارة األنفية يف إحدى استنادا إىل حدوث ورم غدي(اليوم، املستمد من دراسة السرطنة لدى اجلرذان ملدة سنتني 
ويعترب معامل األمان البالغ . ٢٠٠، مبعامل أمان قدره )كلغم من وزن اجلسم يف اليوم/ ملغم٢,٥اإلناث عند مستوى 

كلغم / ملغرام٢,٥باالستناد إىل حدوث آثار قابلة لالنعكاس عند ( مالئما ألن أدىن مستوى يالحظ فيه تأثري ضار ٢٠٠
  .١٠٠٠مقسوما على مستوى تعرض املشغل املقبول هو أكرب من أو يساوي ) يوممن وزن اجلسم يف ال

  .مل حتدد= اجلرعة املرجعية احلادة 
لتر، بتطبيق النموذج اخلطي املتعدد / ملغم٠,٠٢حسبت قيمة إرشادية خاصة مبياه الشرب تبلغ : منظمة الصحة العاملية

  ).٢٠٠٤منظمة الصحة العاملية، (ام األنفية لدى اجلرذان املراحل على البيانات املتعلقة باإلصابة باألور
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   التغليف ووضع بطاقات التعريف٣-٤

  : تصنف جلنة خرباء األمم املتحدة املعنية بنقل البضائع اخلطرة هذه املادة الكيميائية كما يلي
  جمموعة التغليف الثالثة لدى األمم املتحدة  فئة اخلطر وجمموعة التغليف

لبحرية الدولية لنقل البضائع املدونة ا
  اخلطرة

  ٩الفئة 
  لتر/ غرام٤٨٠ الغري حمدد بطريقة أخرىكلور السائل المادة خطرة على البيئة، أال

  ملوث حبري
 
   اإلسعافات األولية٤-٤

حيحة يف وقت املشورة التالية تستند إىل املعلومات املتاحة من منظمة الصحة العاملية والبلدين املخطرين وكانت ص: ملحوظة
  .وتقدم هذه املشورة من أجل العلم فقط وال يقصد ا أن تنسخ أي بروتوكوالت إسعافات أولية وطنية. نشرها

  . اهلواء النقي والراحة واإلحالة إىل العناية الطبية– االستنشاق
  .اغسل اجللد بكمية كبرية من املاء.  انزع املالبس امللوثة– اجللد
، مث خذ )انزع العدسات الالصقة إذا كان ذلك ممكنا بسهولة(مية كبرية من املاء لعدة دقائق  اغسل أوال بك– العيون

  .الشخص إىل الطبيب
  .أحل الشخص إىل العناية الطبية.  اغسل الفم ووفر الراحة– االبتالع

  )١٩٩٤الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية، (
   إدارة النفايات٥-٤

. لتنظيمية اليت حتظر املادة الكيميائية إىل نشوء خمزون منها يلزم التخلص منه كنفاياتينبغي أال تؤدي اإلجراءات ا
وللحصول على إرشادات بشأن كيفية جتنب إجياد خمزون من أرصدة مبيدات اآلفات املتقادمة ميكن اإلطالع على املبادئ 

، والدليل )١٩٩٥(اكم أرصدة مبيدات اآلفات العتيقة املبادئ التوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة بشأن تر: التوجيهية التالية
، واملبادئ التوجيهية إلدارة كميات صغرية من مبيدات اآلفات غري )١٩٩٦(العملي ملراقبة ختزين واختزان مبيدات اآلفات 

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

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

 متاحة أو غري التدمري املوصى ا يف املنشورات تكون يف كثري من األحيان إما غري/وجيدر باملالحظة أن طرائق التخلص
وينبغي النظر يف استخدام . مناسبة يف مجيع البلدان، فاألفران ذات درجات احلرارة املرتفعة مثالً قد ال تكون متاحة

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

  معلومات ختص األالكلور على وجه التحديد
وجيمع املتبقي . وتزال املادة املنسكبة بتفريغ اهلواء.  ال يصرف يف جماري الصرف الصحي-التخلص عند االنسكاب 

  . إىل مكان آمنحبرص مث ينقل
ال خيزن بالقرب من . يعزل عن األغذية واألعالف.  جتهيزات الحتواء السوائل املتدفقة من أجهزة إطفاء احلرائق-ين التخز

  .مصادر احلرارة أو اللهب املكشوف
  ).١٩٩٤الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية، (
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  املرفقات

  معلومات إضافية عن املادة   :١املرفق 
  راء التنظيمي النهائيتفاصيل عن اإلج   :٢املرفق 
  عناوين السلطات الوطنية املعينة   :٣املرفق 
  املراجع   :٤املرفق 
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  معلومات إضافية عن املادة  -١املرفق 

  ١تقدمي لنص املرفق 
وبصفة عامة، مت توليف . اجلماعة األوروبية وكندا: تعكس املعلومات املقدمة يف هذا املرفق استنتاجات الطرفني املبلغني

ومات اليت قدمها الطرفان بشأن األخطار، وتعرض معاً، يف حني أن تقييم املخاطر، اخلاص بالظروف السائدة يف كل املعل
وهذه املعلومات واردة يف الوثائق املشار إليها يف اإلخطارين دعماً . من اجلماعة األوروبية وكندا،معروض بصورة منفصلة

وقد متت اإلفادة ألول مرة عن التعميم املقدم من كندا يف التعميم . ر األالكلورلإلجراءات التنظيمية النهائية املتعلقة حبظ
، وعن اإلخطار املقدم من اجلماعة ٢٠٠٥ديسمرب /السادس والعشرين للموافقة املسبقة عن علم املؤرخ كانون األول

ونظر ألول مرة . ٢٠٠٧ديسمرب /األوروبية يف التعميم السادس والعشرين للموافقة املسبقة عن علم املؤرخ كانون األول
، ويف اإلخطار ٢٠٠٦فرباير /يف اإلخطار املقدم من كندا يف االجتماع الثاين للجنة استعراض املواد الكيميائية يف شباط

  .٢٠٠٨مارس /املقدم من اجلماعة األوروبية يف االجتماع الرابع لتلك اللجنة يف آذار
 املتاح للجنة استعراض املواد الكيميائية هو تقييم األخطار الذي أجرته وكان االستعراض الرئيسي الوحيد لألالكلور

وقد أعدت اجلماعة األوروبية التقرير الكامل، املسمى دراسة عن استعراض األالكلور، يف عام . اجلماعة األوروبية
أيضا للجنة استعراض وكان متاحا . ١٩٨٥فرباير / شباط٥وأجرت كندا تقييما حمدودا لألخطار لألالكلور قبل . ٢٠٠٥

 ومل يكن متاحا هلا تقييم املخاطر ).١٩٨٧ (تقرير جلنة استعراض األالكلوراملواد الكيميائية تقييم األخطار املستعرض يف 
 جلنة تقريربيد أنّ تقييم املخاطر هذا قد استعرضته جلنة استعراض األالكلور الكندية وترد مقتطفات منه يف . الكامل

وكان هذا التقرير متاحا للجنة استعراض املواد الكيميائية اليت وجدته كافيا للحكم . )١٩٨٧ (راألالكلو استعراض
  .باستيفاء معايري املرفق الثاين من االتفاقية

، بشأن ٨٦وأُخذت معلومات أخرى من صحيفة بيانات منظمة الصحة العاملية والفاو عن مبيدات اآلفات، الصحيفة رقم 
ات اآلفات، الطبعة الرابعة عشرة، وورقة املعلومات األساسية ملنظمة الصحة العاملية اخلاصة بإعداد األالكلور، ودليل مبيد

ومل يستعرض االجتماع املشترك بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية املعين مبخلفات . املبادئ التوجيهية لنوعية مياه الشرب
  .مبيدات اآلفات األالكلور
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  ية عن املادة الكيميائية املبلغ عنهامعلومات إضاف  -١املرفق 

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

  :االحتاد الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقية
2-chloro-2’,6’-diethyl-N-methoxymethylacetanilide  

  :رابطة املواد الكيميائية
2-chloro-N-(2,6—diethylphenyl)-N-(methoxymethyl)acetamide  

  C14H20ClNO2  الصيغة  ٢-١
  .Munsell N9.5/90%R. (Sinon). مادة صلبة متبلورة بيضاء  اللون والبنية  ٣-١
  . (Sinon) درجة مئوية ٤١,٥  درجة حرارة االنصهار  ٤-١
   كيلو باسكال٠,٠٠٢٦/ درجة مئوية١٠٠  درجة حرارة الغليان  ٥-١
   هكتوباسكال٥ -١٠×٢,٧) =  درجة مئوية٢٠(الضغط   ط البخارضغ  ٦-١

   هكتوباسكال٥ -١٠×٥,٥) =  درجة مئوية٢٥(الضغط 
  x 10-7 Pa m3 mol-1 9.129  ثابت قانون هنري  ٧-١
  )لتر/غرام( مئوية ٢٠عند درجة حرارة   القابلية للذوبان يف املاء  ٨-١

  ٠,١٨٨:  ٥الرقم اهليدروجيين  
  ٠,١٧٠:  ٧ين الرقم اهليدروجي 
  ٠,١٧٩:  ٩الرقم اهليدروجيين  

القابلية للذوبان يف املذيبات   ٩-١
  العضوية

  )لتر/غرام( مئوية ٢٠عند درجة حرارة 
  ٨٠٣>   امليثانول 
  ٨٢٧>   األسيتون 
  ٧٦١>  اإلثيلخالت  
  ٧٤٩> الكلور إيثان تنائي ٢، ١ 
  ٧٢٣>   زيلني 
  ١٣٠   هبتان-ن 

   درجة مئوية٢٠سم مكعب عند / غرام١,٧٤٥  )كعبسم م/غرام(الكثافة   ١٠-١
  )األالكلور املنقى( درجة مئوية ٢٠سم مكعب عند / غرام١,٨٧

  12.2 والرقم اهليدروجيين 2.6غري قابل للقياس، يتراوح الثابت بني الرقم اهليدروجيين   ثابت االحنالل  ١١-١
لوغاريتم معامل تفريق   ١٢-١

  )Log Pow(املاء -األوكتانول
  ) درجة مئوية٢٠ (٢,٩٧

  سنة واحدة<العمر النصفي : ٩ الرقم اهليدروجيين – ٥الرقم اهليدروجيين   معدل التحلّل باملاء  ١٣-١
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  اخلصائص السمية    -٢
    عامةحملة   ١-٢
وتشاهد . يبدو أن األثر السمي دون املزمن الرئيسي لألالكلور هو السمية الدموية  منط النشاط  ١-١-٢

رية يف الدراسات الطويلة األمد للحيوانات، وال ميكن استبعاد صلة تلك األورام احملّا
وتستند آلية الفعل إىل إنتاج أنواع من اإلميينوكوينون تلتصق بربوتينات . األورام بالبشر

اخلاليا فتسبب اضطرابات يف وظائف اخلاليا وهيكلها وتؤدي يف اية املطاف إىل موت 
وعلى الرغم من أن النسيج األنفي البشري غري . املتجددةاخلاليا وإىل انتشار اخلاليا 

قادر على تكوين املادة السليفة لإلميينوكوينون، فإنه يعترب أن آلية الفعل ميكن أن تكون 
  .))EFSA(اهليئة األوروبية لسالمة األغذية(. ذات صلة بالبشر

يرجح أن تشمل الغثيان والتقيؤ ال توجد حاالت مبلغ عنها، ولكن أعراض التسمم   أعراض التسمم  ٢-١-٢
وميكن أن يشاهد يج . وقد حيدث اهلبوط والغيبوبة يف حاالت التسمم احلاد. والدوار

اجللد والتهاب اجللد لدى األفراد القابلني للتأثر بعد التعرض لرذاذ الرش أو السوائل أو 
  .)١٩٩٦الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية،(. اهلباء

واإلخراج  اص واالنتشاراالمتص  ٣-١-٢
  والتأيض يف الثدييات

  . ساعة٩٦خالل ) ٪٩٦-٪٧٩املدى (امتصاص فموي واسع النطاق وسريع : اجلرذان
  .)٢٠٠٧اجلماعة األوروبية، % (٩٠امتصاص بنسبة : القرود

    دراسات السمية  ٢-٢
لغم إىل ك/ ملغم٩٣٠   )اجلرذان، فموية(اجلرعة املميتة النصفية   السمية احلادة  ١-٢-٢

كلغم من / ملغم١٣٥٠      
  وزن اجلسم      

كلغم من / ملغم٤٩٨٢   )اجلرذان، جلدية(اجلرعة املميتة النصفية 
  وزن اجلسم      

لتر من اهلواء / ملغم١,٠٤ ) ساعات٤اجلرذان، استنشاق، (اجلرعة املميتة النصفية 
لتر من / ملغم٤,٦٧>إىل       
  )األنف فقط(اهلواء       

كلغم من / ملغم١٣,٣٠٠   )األرانب، جلدية(عة املميتة النصفية اجلر
  وزن اجلسم      

وهو مثري حلساسية . واألالكلور ال يهيج اجللد والعيون، وفقا ملعايري االحتاد األورويب
  .)٢٠٠٧اجلماعة األوربية، ). (M&Kاختبار (اجللد 

٢-٢-٢   دون املزمنة  السمية القصرية األجل 
  .)كرويات الدم احلمراء( السمية الدموية :التأثري احلرج

كلغم / ملغم١= املستوى الذي ال يالحظ فيه تأثري ضار ): فموية،سنة واحدة(الكالب 
  .من وزن اجلسم يف اليوم

 ٢٠٠= املستوى الذي ال يالحظ فيه تأثري ضار ):  يوما٢١جلدية، (األرانب 
  .كلغم من وزن اجلسم يف اليوم/ملغم

/  ملغم٠,٠٦= املستوى الذي ال يالحظ فيه تأثري ضار ):  يوما٢٨، استنشاق(اجلرذان 
  .للتر يف اليوم
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مبا يف ذلك ( السمية اجلينية  ٣-٢-٢
  )تسبيب الطفرات الوراثية

توجد بعض ردود الفعل اإلجيابية يف املعايرات يف األنابيب، وخصوصا عند التنشيط 
الشمية، وذلك مثال باستخدام مأخوذ من اخلاليا املخاطية  S9بواسطة نظام تنشيط 

، كما يوجد رد فعل ضعيف يف  Salmonella typhimurium TA100ساللة الساملونيال
ولذلك ميكن أن يؤدي التنشيط احليوي للخاليا املستهدفة إىل . اخلاليا اللمفاوية للفئران

 تكوين مستقلبات تسبب الطفرات الوراثية، ميكن أن تكون عامال حامسا يف تسبيب
  .األورام األنفية املستحثة باألالكلور لدى اجلرذان

  .)٢٠٠٧اجلماعة األوروبية، . (وال يوجد دليل مقنع على السمية اجلينية يف اجلسم احلي
وتوجد نتائج .  بصفة عامة غري مسبب للطفرات الوراثية يف االختبارات القصرية األجل

يف خاليا ) د ن أ(نقوص األكسيجني إجيابية يف معايرة إصالح احلامض النووي الرييب امل
  .)١٩٨٧تقرير جلنة استعراض األالكلور، (الكبد 

السمية طويلة األجل وتسبيب   ٤-٢-٢
  السرطان

  .يوجد عدد من الدراسات الطويلة األمد على اجلرذان والفئران
كلغم / ملغم٢٦٢ و٦٥,٤ و١٦,٦ شهرا جبرعات قدرها ١٨ ملدة CD-1أُطعم فئران 

كلغم من وزن / ملغم٣٩٩ و٩٠,٣ و٢٣,٧و) للذكور( يف اليوم من وزن اجلسم
ولوحظت السمية يف الكبد والعظام والكلى والنسيج ). لإلناث(اجلسم يف اليوم 
  .)٢٠٠٧اجلماعة األوروبية، (املخاطي الشمي 

لوحظت يف دراسات اجلرذان أدىن مستويات ذات صلة ال يالحظ فيها تأثري : اجلرذان
  .ضار

على جرذان لونغ إيفانس، أُطعمت اجلرذان بصفة مستمرة ملدة سنتني ويف دراسة 
كلغم من وزن اجلسم يف اليوم، كان املستوى / ملغم١٢٦ و٤٢ و١٤جبرعات قدرها 

كلغم من وزن اجلسم يف اليوم، استنادا / ملغم١٤= الذي ال يالحظ فيه أي تأثري ضار 
د التركيزات األعلى يف ولوحظت األورام عن. إىل عدم وجود أورام يف أي موضع

. الظِّهارة األنفية واملعدة والغدة الدرقية، مع حدوث تغريات يف الكبد وآفات يف العني
  .)٢٠٠٧اجلماعة األوروبية، (

ويف دراسة أخرى، لوحظت أورام يف احملارة األنفية يف جرذان لونغ إيفانس، اعتربت 
لك عند التركيزات األعلى من ذات داللة بيولوجية ولكن غري ذات داللة إحصائية، وذ

كلغم من وزن اجلسم يف اليوم؛ وكانت األورام ذات داللة إحصائية عند / ملغم٢,٥
ولوحظت جرذان . كلغم من وزن اجلسم يف اليوم/ ملغم١٥التركيزات األعلى من 

مصابة بأورام يف املعدة، اعتربت ذات داللة بيولوجية ولكن غري ذات داللة إحصائية، 
كلغم من وزن اجلسم يف اليوم؛ وكانت ذات / ملغم٢,٥يزات األعلى من عند الترك

. كلغم من وزن اجلسم يف اليوم/ ملغم١٢٦داللة إحصائية عند التركيزات األعلى من 
  .)١٩٨٧كندا، (

، أُطعمت فئران لونغ إيفانس ويف دراسة الحقة، عن أورام حملارة األنفية حتديداً
.  شهرا٢٥ًكلغم من وزن اجلسم يف اليوم ملدة / ملغم١٥ أو ٢,٥ أو ٠,٥بالوجبات 

 ٢,٥واستنادا إىل ورم غُدي وحيد يف احملارة األنفية لدى أنثى حيوان واحدة عند 
كلغم من وزن اجلسم يف اليوم، حدد املستوى الذي ال يالحظ فيه تأثري ضار عند /ملغم
  .)٢٠٠٧اجلماعة األوروبية، (كلغم من وزن اجلسم يف اليوم / ملغم٠,٥
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وخلصت اجلماعة األوروبية إىل االستنتاجات التالية بشأن ما لألورام املالحظة من داللة 
  :بالنسبة للبشر

تستند آلية الفعل إىل إنتاج أنواع من اإلميينوكوينون، تلتصق : أورام احملارة األنفية
بربوتني األنسجة فتسبب اضطرابات يف وظائف اخلاليا وهيكلها وتؤدي يف النهاية إىل 

ومل تالحظ نواتج ضم اإلميينوكوينون والربوتني . موت اخلاليا وانتشار اخلاليا املتجددة
البشري غري قادر على تكوين سليفة والنسيج األنفي . يف الفئران أو القرود

  .)هيدروكسي-املشتق بارا(اإلميينوكوينون 
ويعترب أن آلية الفعل هذه ميكن أن تكون ذات صلة بالبشر، رغم أنه ال حيتمل حتقيق 

واألدلة . تركيزات املستقلب الفعال الالزمة لبدء سلسلة األحداث املفضية إىل السرطان
  . جينية أدلة ضعيفةعلى وجود طريقة فعل ذات مسية

تتولد هذه األورام عند اجلرعات العالية للغاية عن طريق آلية تتيسر بواسطة : أورام املعدة
  .الغاسترين وال يبدو أا فاعلة يف الثدييات الرئيسة عند اجلرعات املماثلة

 يةعد مستويات األالكلور العالية للغاية، تنجم أورام الغدة الدرق: أورام الغدة الدرقية
بعد تنشيط الغدة الدرقية وازدياد إفراز هرمونات الغدة الدرقية مبا يف ذلك اهلرمون 

اجلماعة . (وال تعترب هذه اآللية ذات صلة بالبشر. )TSH(املنشط للغدة الدرقية 
  .)٢٠٠٧األوروبية، 

  : كما يلياالستنتاجات الكنديةوميكن تلخيص 
أي غري ذات (ذات داللة بيولوجية ) نلدى اجلرذا(اعتربت أورام احملارة األنفية  •

كلغم من وزن اجلسم يف اليوم وذات / ملغم٢,٥ ≥عند اجلرعات ) داللة إحصائية
 كلغم من وزن اجلسم يف اليوم؛/ ملغم١٥ ≥داللة إحصائية عند اجلرعات 

أي غري ذات داللة (ذات داللة بيولوجية ) لدى اجلرذان(اعتربت سرطانات املعدة  •
كلغم من وزن اجلسم يف اليوم وذات داللة / ملغم٢,٥ ≥جلرعات عند ا) إحصائية

  .كلغم من وزن اجلسم يف اليوم/ ملغم١٢٦ ≥إحصائية عند اجلرعات 
  ):دراسة للتكاثر على مدى ثالثة أجيال(اجلرذان   اآلثار على التكاثر  ٥-٢-٢

ء يف ولوحظت تغريات يف وزن اجلسم واألعضا. ال توجد آثار على بارامترات التكاثر
  . عند جرعات مسية لألمهات يف اجلرذانF3b وF2 وF0األجيال 

كلغم من / ملغم٣٠= املستويات اليت ال يالحظ فيها تأثري ضار للتكاثر   
  وزن اجلسم يف اليوم

كلغم من / ملغم١٠= ضار لآلباء  املستوى الذي ال يالحظ فيه تأثري  
  وزن اجلسم يف اليوم

كلغم من / ملغم١٠= ضار للنمو  ثرياملستوى الذي ال يالحظ فيه تأ  
  وزن اجلسم يف اليوم

  )دراسة للمسوخ والتشوهات(اجلرذان واألرانب 
   ال توجد آثار-األرانب   
 ازدياد عمليات االمتصاص وحاالت اخنفاض يف متوسط وزن -اجلرذان   

  جسم اجلنني
كلغم من / ملغم١٥٠= املستوى الذي ال يالحظ فيه تأثري ضار للنمو   

  )٢٠٠٧اجلماعة األوروبية، (جلسم يف اليوم وزن ا
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  تصدع الغدة الدرقية
والصلة بتقييم املخاطر غري . البيانات اليت تشري إىل تصدع الغدة الدرقية غري قاطعة

اجلماعة األوروبية، . (حمسومة إىل أن تتوفر اختبارات رمسية بشأن تصدع الغدة الدرقية
٢٠٠٧(.  

السمية / السمية العصبية  ٦-٢-٢
 الدراسات العصبية اآلجلة

  اخلاصة إذا توفرت

  .)٢٠٠٧اجلماعة األوروبية، (ال يوجد دليل على السمية العصبية 

موجز للسمية يف الثدييات   ٧-٢-٢
  والتقييم العام

الفئة (صنفت منظمة الصحة العاملية األالكلور على أنه مادة خطرة بدرجة طفيفة 
اجلرذان، (كغم من وزن اجلسم / ملغم١٣٥٠ هي وقيم اجلرعة املميتة النصفية). الثالثة
لتر / ملغم٤,٦٧>، و)اجلرذان، جلدية(كغم من وزن اجلسم / ملغم٤٩٨٢، و)فموية

  ). ساعات٤األنف فقط، اجلرذان، استنشاق، (من اهلواء 
وال يؤدي األالكلور إىل يج اجللد والعيون، وفقا ملعايري اجلماعة األوروبية، ولكنه مثري 

  .جللدحلساسية ا
وال توجد حاالت تسمم مبلغ عنها، ولكن أعراض التسمم تشمل على األرجح الغثيان 

  .وقد حيدث اهلبوط واإلغماء يف حاالت التسمم احلاد. والتقيؤ والدوار
وال يوجد دليل مقنع على . ونقطة النهاية الرئيسية دون املزمنة هي السمية الدموية

وبعد التعرض املزمن، كانت آلية فعل أورام . نابيبالسمية اجلينية عند االختبار يف األ
احملارة األنفية املشاهدة يف اجلرذان تستند إىل إنتاج أنواع من اإلميينوكوينون ترتبط 
بربوتني اخلاليا فتسبب اضطرابات يف وظائف اخلاليا وهيكلها وتؤدي يف اية املطاف 

أن تكون آلية الفعل هذه ذات صلة وميكن . إىل موت اخلاليا وانتشار اخلاليا املتجددة
  . تعترب أورام املعدة والغدة الدرقية املشاهدة يف احليوانات ذات صلة بالبشر وال. بالبشر

واألدلة على تصدع الغدة لدرقية غري قاطعة حاليا، وال يعترب األالكلور ذا مسية تكاثرية 
  .أو عصبية

  :قيم األمان
ر، املتحصل اليومي املقبول ومستوى تعرض حسب تقييم اجلماعة األوروبية لألخطا

  .كلغم من وزن اجلسم يف اليوم/ ملغم٠,٠٠٢٥= املشغل املقبول 
ومبا أن األالكلور ال يعترب ذا مسية جينية فيمكن حتديد املتحصل اليومي املقبول ومستوى 

 ٠,٥تعرض املشغل املقبول باالستناد إىل املستوى الذي ال يالحظ فيه تأثري ضار البالغ 
كلغم من وزن اجلسم يف اليوم واملستمد من الدراسة اليت استغرقت سنتني عن /ملغم

 إىل حدوث ورم غدي يف احملارة أنفية يف استناداً(التسبب يف السرطان يف اجلرذان 
، مبعامل أمان )كلغم من وزن اجلسم يف اليوم/ ملغم٢,٥إحدى اإلناث عند اجلرعة 

 ألن أدىن مستوى يالحظ فيه تأثري  مالئما٢٠٠ًن البالغ ويعترب معامل األما. ٢٠٠قدره 
كلغم من وزن / ملغم٢,٥استنادا إىل حدوث آثار قابلة لالنعكاس عند اجلرعة (ضار 

  .١٠٠٠ملقبول هو أكرب من أو يساوي مستوى تعرض املشغل ا)/ اجلسم يف اليوم
  .غري حمددة= اجلرعة املرجعية احلادة حسب تقييم اجلماعة األوروبية للمخاطر 
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  تقييم املخاطر/تعرض اإلنسان    -٣

ال يبدو أن الغذاء هو الطريق الرئيسي لتعرض عامة السكان، ألن البقايا يف الغذاء تكون أقل   الغذاء  ١-٣
وتستقلب النباتات األالكلور سريعا بعد . عموما من احلد األدىن الذي ميكن الكشف عنه

ويف النباتات اليت تتحمله، تزال مسيته عن طريق االقتران . االستعمال، وال يتراكم يف األحياء
  ).٢٠٠٣منظمة الصحة العاملية، (السريع مبادة الغلوتاثيون 

اجلماعة األوروبية، . (بسبب قلة قابلية األالكلور للتطاير، ال يعترب وجوده يف اهلواء هاما  اهلواء  ٢-٣
٢٠٠٧.(  

 واليات يف الواليات ١٠املياه السطحية واجلوفية يف مت الكشف عن وجود األالكلور يف   املاء  ٣-٣
ويف عملييت مسح أقرب عهدا، كُشف . ١٩٨٧ وعام ١٩٧٩املتحدة األمريكية بني عام 

 من  بئرا٣٨ً ويف  خصوصياً بئرا٧٥٠ًعن وجود األالكلور يف بئر واحدة من عينة حجمها 
واليات املتحدة إىل وجود وتشري بيانات الرصد يف ال.  خصوصياً بئرا١٤٣٠ًعينة حجمها 

وكُشف عنه . لتر/ ميكروغرام١٦,٦ إىل ٠,١األالكلور يف املياه اجلوفية مبستويات أقل من 
 من ٣٢٢ من ٣ يف ١٩٨٨-١٩٨٧أيضا يف مسح إيطايل أجري يف إيطاليا يف الفترة 

  ) ٢٠٠٣منظمة الصحة العاملية، . (لتر/ ميكروغرام١,٦إمدادات املياه مبستوى أقصى 
أي مشتبه يف أا ( بئرا خمتارا ٦٠ آبار من ٧ثبت وجود األالكلور يف ) ١٩٨٤(كندا ويف 
 ١٩٧٩ويف بيانات من عام .  جزء من البليون٢,١١ و٠,١٠، مبستوى يتراوح بني )ملوثة

، حيث كان أعلى  خمتاراً بئرا٤٤٢ً من ١٣ كشف عن وجود األالكلور يف ١٩٨٤إىل عام 
 عينات من ٥ املياه السطحية، ثبت وجود األالكلور يف ويف. لتر/ ميكروغرام٩,١تركيز 
  .١٩٨٤ وعام ١٩٨١ عينة أُخذت بني عام ٣١٧

  اجلماعة األوروبية  التعرض املهين  ٤-٣
  . مل تتناول مبا يكفي مسألة تعرض العاملني ومن بقرماملعلومات املتوفرة حالياً

غلني يف اململكة املتحدة وأملانيا وقد أعطت احلسابات املستندة إىل مناذج تقييم تعرض املش
واخلاصة باألمناط السائدة داخل اجلماعة األوروبية قيما أعلى من مستوى تعرض املشغل 
املقبول جلميع استعماالت املنتجات اليت نظر فيها، حىت عند ارتداء معدات الوقاية 

ابات إىل وجود وتشري هذه احلس. الشخصية أثناء عمليات اخللط والتحميل واالستعمال
  .خطر غري مقبول على املشغل جلميع استعماالت األالكلور

    وقد ص٣ف األالكلور باعتباره مسرطنا من الفئة ن ،R40 . ورأى الفريق املعين بصحة
النباتات ومنتجات وقاية النباتات وبقاياها أن من املستبعد إىل أقصى حد بلوغ تركيزات 

غري أن الفريق . ضارا، لبدء سلسلة األحداث اليت تنتهي بالسرطان، يعترب  فعاالًتنتج مستقلباً
أن تكون األورام األنفية ذات " من املستبعد إىل أقصى حد"خلص إىل أنه على الرغم من أن 

  .صلة بالبشر فإن تلك الصلة ال ميكن أن تستبعد
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  اكند    
دة من اختبارات عند اختاذ قرار إلغاء تسجيل األالكلور، كانت تقديرات التعرض مستم

. اللطخة اليت أجريت على املستعملني لدى استعمال املنتج حسب منط االستعمال املسجل
كلغم من وزن اجلسم يف اليوم عند / ملغم٠,٢١وتراوحت تقديرات التعرض احملتمل بني 

واستندت . كلغم من وزن اجلسم يف اليوم دون ارتدائها/ ملغم٢,٧ارتداء املالبس الواقية و
 كلغم فدان ١,٨ هكتار يف اليوم، مبعدل استعمال قدره ١٠٠يرات إىل معاجلة التقد

  %.١٠٠وبافتراض امتصاص جلدي بنسبة 
البيانات الطبية املسامهة   ٥-٣

  يف اختاذ القرار التنظيمي
  اجلماعة األوروبية

ل ال يوجد دليل مستمد من املراقبة الطبية للعاملني يف منشآت الصناعة التحويلية على شاغ
  ).٢٠٠٧اجلماعة األوروبية، (يتعلق بالسمية 

  اجلماعة األوروبية  تعرض اجلمهور  ٦-٣
واعترب أن املعلومات املتوفرة مل تقيم مبا يكفي األخطار على . ال يوجد تقييم منفصل

  .املوجودين بالقرب من العاملني
  كندا

 التلوث، من دواعي كان وجود األالكلور يف املياه اجلوفية، مع احتمال حدوث املزيد من
  .القلق

 التقييم العام - موجز  ٧-٣
  للمخاطر

  اجلماعة األوروبية
على الرغم من أنه كان من غري احملتمل أن تكون ألورام احملارة األنفية لدى اجلرذان صلة 

وتشري دراسة سيناريوهات تعرض العاملني إىل . بالبشر، مل يكن بالوسع أن تستبعد متاما
ومل يعترب أن املعلومات . ول على املشغل جلميع استعماالت األالكلوروجود خطر غري مقب

  .املتوفرة تناولت مبا يكفي تعرض العاملني واملوجودين بالقرب منهم
  كندا

ولدى اجلرذان، حدثت .  بشرياً حيتمل أن يكون مسرطناً حيوانياًاعترب األالكلور مسرطناً
على مستويات ) نت غري ذات داللة إحصائيةوإن كا(أورام اعتربت ذات داللة بيولوجية 

وتراوحت تقديرات . جرعات تدخل متاما يف حدود مدى تقديرات التعرض املهين احملتمل
كلغم من وزن اجلسم / ملغم٢,٧كلغم من وزن اجلسم يف اليوم و/ ملغم٠,٢١التعرض بني 

كلغم / ملغم٢,٥ولوحظت أورام األنف واملعدة يف اجلرذان عند مستوى جرعة . يف اليوم
  .من وزن اجلسم يف اليوم

وكان الشاغل .  غري مقبول لإلضرار بصحة اجلمهورواعترب أن األالكلور ميثل خطراً
الرئيسي هو التعرض املهين، ولكن وجود األالكلور يف املياه اجلوفية، مع احتمال حدوث 

  .املزيد من التلوث، زاد من شواغل التعرض
 األالكلور السرطان، وتوافر امليتوالكلور، عاملني رئيسيني وكان اخلطر الكبري من أن يسبب

  .يف إلغاء تسجيالت األالكلور



22 

  
  املصري البيئي واآلثار البيئية  -٤
    املصري  ١-٤
وزمن التحلل .  يف التربة نسبياًيشري معظم دراسات التحلل إىل أن األالكلور خيتفي سريعاً  التربة   ١-١-٤

، ويف معظم الدراسات امليدانية يتراوح  يوما٣٠ًية أقل عموما من النصفي يف الظروف اهلوائ
والتحلل البيولوجي عن طريق االستقالب املشترك هو أهم عملية .  يوما٢٤ أيام و٤بني 

يزول ا األالكلور من معظم أنواع التربة، يف حني يزول بعض منه عن طريق التفكك 
  .الضوئي

  .بني العايل واملتوسطوحراك األالكلور يف التربة يتراوح 
ال يتحلل األالكلور بيولوجيا بسهولة، وقد حددت قيم لزمن التحلل النصفي تتراوح بني   املاء  ٢-١-٤

 يوم يف مياه األار، رغم أن هذه القيم قد تنخفض بإضافة التربة أو ٥٠٠ يوم و٢٠٠
  . لزوال األالكلوراماً هوال ميثل التطاير سبباً.  أيام٢٠٦ يوما و٢٣الطمي فتصل إىل ما بني 

وميكن أن حتدث إزالة ). ساعة ٢,٥٤٤العمر النصفي ( يف اهلواء األالكلور مستقر نسبياً  اهلواء  ٣-١-٤
جزئية جلزيئات األالكلور عن طريق الترسب اجلاف، ويوحي الكشف عنه يف مياه األمطار 

األالكلور، ال يعترب وبسبب قلة تطاير . بأنه يزول من اهلواء بواسطة الترسب الرطب كذلك
  . وجوده يف اهلواء هاما

  :معامل التركّز األحيائي  التركّز األحيائي  ٤-١-٤
اجلماعة األوروبية،  (ال يتوقع أن يتركز أحيائياً.  يف الكائنات العضوية املائية٥٠= املعامل 
٢٠٠٧(  
وكالة محاية البيئة يف ( يف األمساك؛ ال يتوقع أن يتركز أحيائيا يف األحياء املائية ٦= املعامل 

  ).٢٠٠٦الواليات املتحدة، 
.  يف التربة عن طريق التحلل األحيائي والتفكك الضوئي نسبياًخيتفي األالكلور سريعاً  الثبات  ٥-١-٤

. يتحلل سريعا يف املاء، ولكن ميكن أن تزيد سرعة حتلله بوجود التربة والرواسب  وال
  .يعترب وجوده يف اهلواء هاماً  وال

اآلثار على الكائنات احلية   ٢-٤
  غري املستهدفة

  

  الطيور األرضية  الفقاريات األرضية  ١-٢-٤
  كلغم/ملغم ٩١٦: اجلرعة املميتة النصفية للدجاج  :السمية احلادة

 وبط البركة) Bobwhite quail(التركيز املميت النصفي للسماىن   :السمية الغذائية
)Mallard duck( :<يون  جزء يف املل٥٦٢٠)العنصر الفعال واملستحضر(  

 جزءا من ٥٠: بط الربكة مستوى التركيز الذي ال يالحظ فيه تأثري  :التكاثرية
  )كلغم من وزن اجلسم يف اليوم/ ملغم٤,٩٧(العنصر الفعال يف املليون 

  )٢٠٠٧اجلماعة األوروبية، (        
  



23 

  الثدييات
اجلماعة األوروبية مستمدة من كانت البيانات املستخدمة لتقييم املخاطر الذي أجرته 

  :دراسات اجلرذان التالية
كلغم من / ملغم١٣٥٠-٩٣٠اجلرعة املميتة النصفية للجرذان   :السمية احلادة

  وزن اجلسم
من  كلغم/ملغم ١٥٠ملستوى الذي ال يالحظ فيه تأثري ضار بالنمو ا  :السمية الطويلة األجل

  وزن اجلسم يف اليوم
كلغم / ملغم١٠يه تأثري ضار بالتكاثر املستوى الذي ال يالحظ ف  

  ) أجيال٣(من وزن اجلسم يف اليوم 
كلغم من / ملغم٢,٥ ≥وتفيد كندا عن مستويات ال يالحظ فيها تأثري ضار باألجهزة تبلغ 

كلغم من وزن اجلسم يف اليوم يف / ملغم١,٠ ≥وزن اجلسم يف اليوم يف اجلرذان و 
  .الكالب

  ع املائية اليت تعيش يف املياه العذبةاألنوا  األنواع املائية  ٢-٢-٤
تتوافر بيانات واسعة النطاق بشأن األالكلور، ومن مث فالبيانات الواردة أدناه ال متثل سوى بيانات 

  .منتقاة باالستناد إىل أدىن القيم لكل نوع ولكل من نطاقات النتائج اخلاصة باملستقلبات
  ساعة،٩٦السمية احلادة،  :األمساك

  لتر/ ملغم٥,٠-١,٨  :ملميت النصفي التقينالتركيز ا
  لتر/ ملغم من العنصر الفعال١,٥: املستحضر    

 ١٢٧-١٠٠> : ٧٨، ٥٤، ٧٠، ٦٥املستقلب  
  لتر/ملغم

  )٦٥-٣٨(لتر / ملغم٥٥: ٣٩املستقلب      
   يوما، مستوى٩٦السمية املزمنة، : األمساك

  لتر/ ملغم٠,١٩: التقين  التركيز الذي ال يالحظ فيه تأثري 
  ، مستوى التركيز يوما١٤ً

  لتر/ ملغم٠,٢٥: املستحضر  الذي ال يالحظ فيه تأثري
   ساعة،٤٨السمية احلادة، ) Daphnia(برغوث املاء 

  لتر/ ملغم١٠: التقين  التركيز املميت النصفي
 ملغم من العنصر ٧,٢: املستحضر

  لتر/الفعال
-٩٥>: ٥٤، ٧٠، ٦٥املستقلب 

  لتر/ ملغم١٢٦
   يوما،٢١السمية املزمنة، )   Daphnia(برغوث املاء 

  لتر/ ملغم٠,٢٣: التقين  مستوى التركيز الذي ال يالحظ فيه تأثري
  لتر/ملغم٠,٢٣: املستحضر  
  لتر/ ملغم٧,٤> : ٥٢املستقلب   
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 Navicula، وSkeletonema costatum، وSelenastrum capricornutum(الطحالب 

pelliculosa(  
  ، ساعة٧٢السمية احلادة، 

  لتر/ ملغم٠,٠٠١٩-٠,٠٠١٢: التقين  التركيز املميت النصفي
 ملغم من العنصر ٠,٢٢٦ > -٠,٠٠٢٦: املستحضر

  لتر/الفعال
  لتر/ ملغم٣,٥: ٦٥املستقلبات 

  لتر/ ملغم١٣٢> : ٧٠
  لتر/ ملغم٤٦: ٥٤

   ساعة،٩٦السمية احلادة، 
  لتر/ ملغم٠,٠٠٢٩: التقين  التركيز املميت النصفي

  لتر/ ملغم١١٦>: ٧٨ ،٥٤، ٧٠املستقلب 
  لتر/ ملغم٥٥: ٣٩

   ساعة،٧٢الطحالب، السمية احلادة، 
 ٠,٠٠١ (لتر/ ملغم٠٠٢٢ز٠: املستحضر  مستوى التركيز الذي ال يالحظ فيه تأثري

  ) لتر/ملغم من العنصر الفعال
  التركيز ساعة، مستوى ١٢٠

  لتر / ملغم٠,٠٠٠٣٥: التقين  الذي ال يالحظ فيه تأثري
  )Lemna gibba(ة النباتات املائي

  السمية احلادة، التركيز
): مركّز قابل لالستحالب- Lasso(املستحضر   أيام٧املميت النصفي، 

  لتر/ ملغم من العنصر الفعال٠,٠٠٦٨
): يف شكل كبسوالت صغرى- Lasso(املستحضر 
  لتر/ ملغم من العنصر الفعال٠,١١٩

  السمية احلادة، التركيز
  لتر/ ملغم٢٠٣: ٧٨، ٥٤، ٧٠، ٦٥ت املستقلبا  أيام٧املميت النصفي،  

  لتر/ ملغم٦٨: ٣٩
  )غري حمدد(النباتات املائية 

  السمية احلادة، التركيز املميت
  لتر/ ملغم٠,٠٠٢٣: التقين   يوما١٤ًالنصفي، 

  ١٢٠> : ٦٥املستقلب 
  ) ٢٠٠٧اجلماعة األوروبية،(

حنل العسل واملفصليات   ٣-٢-٤
  األخرى

> :  املميتة النصفية الفموية من املستحضراجلرعة  :السمية الفموية احلادة
   ميكروغرام للنحلة١٠٠

> : اجلرعة املميتة النصفية التالمسية من املستحضر  :السمية التالمسية احلادة
   ميكروغرام للنحلة١٠٠

> ): العنصر الفعال(اجلرعة املميتة النصفية الفموية   :السمية الفموية احلادة
   ميكروغرام للنحلة٩٤

> ): العنصر الفعال(اجلرعة املميتة النصفية التالمسية   :التالمسية احلادةالسمية 
   ميكروغرام للنحلة١٠٠
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يف (اجلرعة املميتة النصفية الفموية من املستحضر   :السمية الفموية احلادة
 ميكروغرام ٩٠> ): شكل كبسوالت صغرى

  للنحلة
يف (ية من املستحضر اجلرعة املميتة النصفية الفمو  :السمية التالمسية احلادة

 ميكروغرام ١٠٠> ): شكل كبسوالت صغرى
  للنحلة

مركّز (اجلرعة املميتة النصفية الفموية من املستحضر   :السمية الفموية احلادة
   ميكروغرام للنحلة٩٠> ): قابل لالستحالب

مركّز (اجلرعة املميتة النصفية الفموية من املستحضر   :السمية التالمسية احلادة
   ميكروغرام للنحلة١٠٠> ): ستحالبقابل لال

  ) ٢٠٠٧اجلماعة األوروبية، (  
 = ٢بتطبيق املعامل (كلغم / ملغم٢٦٧: اجلرعة املميتة النصفية، التقين  :السمية احلادة  ديدان األرض  ٤-٢-٤

١٣٣,٥(  
  )التربة اجلافة(كلغم / ملغم٣٨٧): 14d: (اجلرعة املميتة النصفية، التقين

 ملغم من ٢٣٢(كلغم / ملغم٤٨٣: صفية، املستحضراجلرعة املميتة الن
  )كلغم/العنصر الفعال

 جزء ١٠٠٠> : ٣٩، ٦٩، ٥٤، ٧٠املستقلبات (اجلرعة املميتة النصفية 
  من املليون

   جزء من املليون٨٥٧> ): ٦٥املستقلب (اجلرعة املميتة النصفية 
  :السمية التكاثرية

 ١,٨١: ٧٠ستقلب مستوى التركيز الذي ال يالحظ فيه تأثري، امل
  كلغم من التربة اجلافة/ملغم

 ١,٤٠: ٧٨مستوى التركيز الذي ال يالحظ فيه تأثري، املستقلب 
  كلغم من التربة اجلافة/ملغم

 ١,٨٦: ٦٥مستوى التركيز الذي ال يالحظ فيه تأثري، املستقلب 
  كلغم من التربة اجلافة/ملغم

 ١,٢٩: ٥٤ب مستوى التركيز الذي ال يالحظ فيه تأثري، املستقل
  كلغم من التربة اجلافة/ملغم

  )٢٠٠٧اجلماعة األوروبية، (
 الكائنات العضوية الدقيقة  ٥-٢-٤

  يف التربة
بالنسبة للتمعدن بالنتروجني والكربون، مل توجد آثار ذات صلة عند حوايل ضعف معدل 

  )٢٠٠٧اجلماعة األوروبية، ). (هكتار/ كلغم٢,٤(االستعمال 
  .ال توجد معلومات  يةالنباتات الرب  ٦-٢-٤
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  تقييم املخاطر/التعرض البيئي    -٥
  اجلماعة األوروبية  الفقاريات األرضية  ١-٥

وكان هذا هو . أثناء تقييم هذه املادة الفعالة، مت حتديد بعض ااالت اليت تدعو إىل القلق
كوين احلال بوجه خاص فيما يتعلق مبصريها وسلوكها البيئيني، وخصوصا فيما يتعلق بت
أو من /جمموعة كبرية من نواتج التحلل، اليت كان بعضها ميثل شاغال من حيث السمية و

  .حيث السمية البيئية
ويثري وجود مستقلبات األالكلور يف املياه اجلوفية شاغال يف هذا الصدد، ألن املستقلبات     

 سيناريوهات لتر، ويتنبأ يف/ ميكروغرام١وجدت يف املياه اجلوفية بتركّزات أعلى من 
وينص . لتر/ ميكروغرام١٠لتر و/ ميكروغرام١النمذجة أن توجد بتركيزات أعلى من 

 على أن املستويات املقبولة لنوعية املياه اجلوفية يف اجلماعة EC/2006/118التوجيه 
لتر لكل من املواد الفعالة املوجودة يف مبيدات اآلفات، مبا / ميكروغرام١ز٠األوروبية هي 

لتر موع مبيدات / ميكروغرام٠,٥مستقلباا ونواتج التحلل والتفاعل، ويف ذلك 
  .اآلفات كلها مبا يف ذلك مستقلباا ذات الصلة ونواتج التحلل والتفاعل

ومل يتبني من تقييم هذه املستقلبات املوجودة يف التربة من جانب الفريق العلمي املعين     
ت وبقاياها التابع للهيئة األوروبية لسالمة األغذية بصحة النباتات ومنتجات وقاية النباتا

غري أن الفريق مل يتمكن من تقييم السمية . أي دليل على السمية لبعض هذه املستقلبات
تقييما كافيا، بسبب عدم ) ٢٥ و٥١ و٧٦ و٨٥(والسمية اجلينية ملستقلبات أخرى 

ني بشأن خطر هذه كفاية قواعد البيانات، وهذا يعين أنه ال يزال هناك عدم يق
  .املستقلبات

ونسبة التعرض للسمية هي قياس للخطر، وحتسب بقسمة قيم عدم وجود تأثري لدى     
 Trigger(ومتثل القيمة البادئة . الكائنات العضوية احلساسة على التعرض املتوقع للمادة

value (تتضمن قيمة يعترب فوقها أن نسبة التعرض للسمية متثل خطرا مقبوال، وميكن أن 
  .هامش حتوط

وباستخدام قيم التركيز البيئي املتوقع ألكثر الطيور والثدييات حساسية، لسيناريوهات     
تعرض خمتلفة لالستخدام يف النباتات يف أوروبا، دلت نسب التعرض للسمية على وجود 

الطيور الكبرية اليت تأكل العشب، (خطر حمتمل طويل األجل على الفقاريات األرضية 
  .٢كما هو مبني يف اجلدول ) لثديياتوا

   
 كلغم ٢,٤مجيع احملاصيل عند نسبة استعمال قدرها ( القيم احلرجة لنسبة التعرض للسمية للفقاريات األرضية - ٢اجلدول 

  )هكتار/من املادة الفعالة
  القيمة البادئة  نسبة التعرض للسمية  املدى الزمين  الكائن العضوي

  ٥  ٠,١٩  طويل األجل   العشبتأكلالطيور الكبرية اليت 
  ١,٨٦  طويل األجل  الثدييات

٢,٢٣  
٥  
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  اجلماعة األوروبية  األنواع املائية  ٢-٥
ثبت أن األالكلور سام للغاية للكائنات العضوية املائية، وقد يسبب آثارا ضارة 

ات وباستخدام قيم التركّز البيئي املتوقع ألكثر الكائن. طويلة األجل يف البيئة املائية
العضوية املائية حساسية ولسيناريوهات تعرض خمتلفة فيما يتعلق باالستخدام يف 

معدالت استخدام خمتلفة ومناطق فاصلة خمتلفة ومعدالت (احملاصيل يف أوروبا 
، اتضح من نسب التعرض للخطر وجود خطر حمتمل حاد على )انسياب خمتلفة

 الزمين احلاد ويف أحواض التربية على املدى(األمساك والطحالب والنباتات املائية 
  .٣كما هو مبني يف اجلدول ) املتوسطة

      
 كلغم من املادة ٢,٤مجيع احملاصيل مبعدل تطبيق قدره ( القيم احلرجة لنسبة التعرض للسمية لألنواع املائية - ٣اجلدول 

  )هكتار/الفعالة
  

  لقيمة البادئةا  نسبة التعرض للسمية  املسافة  املدى الزمين  الكائن العضوي
  ١٠٠  ٥٦,٢٥  ١  حاد  األمساك

  ١٠  ٠,٠٥٩  ١  حاد  الطحالب
  ١٠  ٢,٣٧  ٣٠  حاد  الطحالب
  ١٠  ٠,٧١  انسياب  حاد  الطحالب
  ١  ٠,٠٣  ١  يف أحواض التربية  الطحالب
  ١  ٠,٣٧  انسياب  يف أحواض التربية  الطحالب

  ١٠  ٠,٠٧  ١  حاد  النباتات املائية
  ١٠  ٢,٨٧٥  ٣٠  حاد  النباتات املائية

  ١٠  ٠,٨٦  انسياب  حاد  الطحالب
        ١  ٠,٠٥  ١  يف أحواض التربية  الطحالب والنباتات املائية

حنل العسل واملفصليات   ٣-٥
  األخرى

  اجلماعة األوروبية
، أشار )مقلوبات نسب التعرض للسمية(باستخدام الفحوص املختربية وحواصل اخلطر 

  .التقييم إىل أنه ال يوجد خطر على حنل العسل
د إجراء تقييم للفحوص املختربية والفحوص املختربية املمتدة اليت أجريت على عدة وبع

  .أنواع، اعترب اخلطر على املفصليات األخرى منخفضاً
  اجلماعة األوروبية  ديدان األرض  ٤-٥

باستخدام قيم التركيز املميت النصفي وقيم مستوى التركيز الذي ال يالحظ فيه تأثري، 
  . نسب التعرض للسمية على أن اخلطر على ديدان األرض منخفضعلى التوايل، دلت

الكائنات احلية الدقيقة يف   ٥-٥
  التربة

  اجلماعة األوروبية
فيما يتعلق بالتمعدن بالنتروجني والكربون، مل تكن هناك آثار ذات صلة عند مستوى حنو 

  ).هكتار/ كلغم٢,٤(ضعف معدل التطبيق 

  اجلماعة األوروبية التقييم العام - موجز  ٦-٥
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وكان هذا هو . أثناء تقييم هذه املادة الفعالة، مت حتديد بعض ااالت اليت تدعو إىل القلق  اطرللمخ
احلال بوجه خاص فيما يتعلق مبصريها وسلوكها البيئيني، وخصوصا فيما يتعلق بتكوين 

أو من / وجمموعة كبرية من نواتج التحلل، اليت كان بعضها ميثل شاغال من حيث السمية
  .حيث السمية البيئية

ويثري وجود مستقلبات األالكلور يف املياه اجلوفية شاغال يف هذا الصدد، ألن املستقلبات 
لتر، ويتنبأ يف سيناريوهات / ميكروغرام١وجدت يف املياه اجلوفية بتركّزات أعلى من 

ومازال . لتر/ ميكروغرام١٠لتر و/ ميكروغرام١النمذجة أن توجد بتركّزات أعلى من 
  .هناك عدم يقني بشأن خطر هذه املستقلبات

وقد أُُثبت أن األالكلور سام للغاية للكائنات العضوية املائية، وقد يسبب آثارا ضارة 
وباستخدام قيم التركّز البيئي املتوقع ألكثر الكائنات العضوية . طويلة األجل يف البيئة املائية

ما يتعلق باالستخدام يف احملاصيل يف أوروبا حساسية، ولسيناريوهات تعرض خمتلفة في
، اتضح من نسب )معدالت تطبيق خمتلفة ومناطق فاصلة خمتلفة ومعدالت انسياب خمتلفة(

الطيور الكبرية اليت (التعرض للخطر وجود خطر طويل األجل على الفقريات األرضية 
يف (زمن ، وخطر حاد على األمساك، وكذلك خطر حاد وم)تأكل العشب، والثدييات
  .على الطحالب والنباتات املائية) أحواض التربية املتوسطة

  



29 

  
  تفاصيل اإلجراءات التنظيمية النهائية املبلغ عنها  -٢املرفق 

  
  اجلماعة األوروبية: اسم البلد

التواريخ (التاريخ الفعلي   ١
لدخول اإلجراء ) الفعلية

  حيز النفاذ

 فترة مساح متنحها الدول األعضاء وجيب أن تكون أي. ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨
 قصرية بقدر اإلمكان وجيب أن Directive 91/414/EECمن التوجيه ) ٦(٤مبوجب املادة 

  .٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨تنتهي يف موعد أقصاه 

اإلحالة إىل الوثيقة   
  التنظيمية

يف  بشأن عدم إدراج األالكلور ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٨قرار املفوضية املؤرخ 
 وسحب تصاريح منتجات وقاية النباتات EEC/91/414املرفق األول لتوجيه الس 

  .احملتوية على هذه املادة
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_397/l_39720061230en00280030.pdf 

تفاصيل موجزة عن   ٢
  اإلجراء التنظيمي النهائي

. حيظر أن توضع يف السوق أو تستخدم منتجات وقاية نباتات حتتوي على األالكلور
واألالكلور ليس مدرجا يف قائمة العناصر الفعالة املأذون ا يف املرفق األول للتوجيه 

91/414/EEC .اريح منتجات وقاية النباتات احملتوية على األالكلور يف وتعني سحب تص
، ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩ز واعتبارا من ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨موعد أقصاه 

  . ال جيوز منح أو جتديد أي تصاريح ملنتجات وقاية النباتات اليت حتتوي على األالكلور

  .ة البشرية والبيئةاخلطر غري املقبول على الصح  أسباب اختاذ اإلجراء  ٣

أساس اإلدراج يف املرفق   ٤
  الثالث

اإلجراء التنظيمي النهائي الرامي إىل حظر األالكلور استناداً إىل تقييم للمخاطر، مع 
  .مراعاة النمط العادي لالستخدام يف اجلماعة األوروبية واآلثار اليت يسببها استعمال املادة

املخاطر اليت أجريت باستخدام التعرض احملتمل على وجود خطر غري تدل حسابات تقييم   تقييم املخاطر  ١-٤
ومل يعترب أن املعلومات . مقبول على املشغل فيما يتعلق جبميع استعماالت األالكلور

  .املتوفرة تناولت مبا يكفي تعرض العاملني واملوجودين بقرم تناوال كافيا
 التعرض احملتمل، على وجود خطر وتدل حسابات تقييم األخطار، اليت أجريت باستخدام

الطيور الكبرية اليت تأكل العشب، (حمتمل طويل األجل على الفقاريات األرضية 
) يف أحواض التربية املتوسطة(، وخطر حاد على األمساك، وخطر حاد ومزمن )والثدييات

  .على الطحالب والنباتات املائية

  .ة والبيئة أثناء أمناط االستعمال ذات الصلة باجلماعة األوروبيةاخلطر على الصحة البشري  املعايري املستخدمة  ٢-٤

الصلة بالدول واألقاليم   
  األخرى

حيتمل أن تصادف مشاكل صحية وبيئية يف البلدان األخرى اليت تستعمل فيها املادة، 
  . يف البلدان الناميةوخصوصاً

  .ال توجد معلومات  البدائل  ٥

  .دابري حمددةمل تذكر أي ت  إدارة النفايات  ٦

    خالفه  ٧

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_397/l_39720061230en00280030.pdf
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  كندا: اسم البلد

التاريخ الفعلي لدخول   ١
  اإلجراء حيز النفاذ

وألغيت مجيع . حظرت مجيع االستعماالت. ١٩٨٥ديسمرب / كانون األول٣١
  .تسجيالت املنتجات

  .١٩٨٥فرباير / شباط٥إعالن الوزير، املؤرخ   اإلحالة إىل الوثيقة التنظيمية  
لإلجراء تفاصيل موجزة   ٢

  التنظيمي النهائي
  .وألغيت مجيع تسجيالت املنتجات. حظرت مجيع استعماالت األالكلور

  . احتمال أن يؤدي األالكلور إىل السرطان، ووجود بديل منخفض األخطار  أسباب اختاذ اإلجراء  ٣
أساس اإلدراج يف املرفق   ٤

  الثالث
  .اخلطر غري املقبول على الصحة البشرية

وكان الشاغل .  حمتمالً بشرياًثبت أن األالكلور مسرطن حيواين، واعترب مسرطناً  املخاطرتقييم   ١-٤
الرئيسي هو التعرض املهين، ولكن وجود األالكلور يف املياه اجلوفية، مع احتمال 

وثبت أن . حدوث املزيد من التلوث، زاد من املشاغل املتعلقة بالتعرض غري املهين
  . مقبول بإحلاق الضرر بصحة اجلمهور غرياألالكلور ميثل خطراً

  .اخلطر على الصحة البشرية أثناء أمناط االستعمال يف كندا  املعايري املستخدمة  ٢-٤
الصلة بالدول واألقاليم   

  األخرى
حيتمل أن تصادف مشاكل صحية مماثلة يف البلدان األخرى اليت تستعمل فيها املادة، 

  . يف البلدان الناميةوخصوصاً
  .ميتوالكلور  ائلالبد  ٥
  .ال توجد معلومات  إدارة النفايات  ٦

    خالفه  ٧
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 السلطات الوطنية املعينةعناوين   -٣املرفق 

 
 اجلماعة األوروبية

DG Environment 
European Commission 

 

Rue de la Loi, 200 
B-1049 Brussels 
Belgium 
 
Paul Speight 
Deputy Head of Unit 
 

Phone +322 296 4135 
 
Fax +322 296 7617 
 
Paul.Speight@ec.europa.eu 

 
 كندا

Pest Management Regulatory Agency, Health  Canada  
2720 Riverside Drive 
Ottawa, Ontario   K1A 0K9 
Canada 
 
Trish MacQuarrie 
Director General, Policy, Communications & Regulatory 
Affairs Directorate 

Phone +1 613 736 3660 
 
Fax +1 613 736 3659 
 
Trish_MacQuarrie@hc-sc.gc.ca  

  

  

  

C Industrial chemicals 
CP Pesticides and industrial chemicals 
P Pesticides 

 

mailto:Paul.Speight@ec.europa.eu
mailto:Trish_MacQuarrie@hc-sc.gc.ca
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