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 يضولتفا
 

 قد وافق على ١٩٩٨أيلول /  سبتمبر١١ و١٠مؤتمر المفوضين الذي عقد في روتردام يومي  آان
لبعض المواد الكيماوية والمبيدات الخطرة في سبة ن إجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنبشأ دامراتفاقية روت

فق نفس المؤتمر على قرار بشأن الترتيبات المؤقتة لتنفيذ إجراء مؤقت للموافقة او آما. التجارة الدولية
عداد لتنفيذها الفعال بمجرد اإل وذ،فيالمسبقة عن علم فيما بين فترة الموافقة على االتفاقية ودخولها حيز التن

 .دخولها حيز التنفيذ
 

على ] يدرج التاريخ[قدت في جنيف ع ي ذلك، وافقت اللجنة المؤقتة خالل دورتها التاسعة التىوعل
بما يعني أن هذه المادة الكيماوية ] يدرج رقم القرار[وثيقة توجيه صنع القرارات الخاصة بالمونوآرتوفوس 

 . المؤقت للموافقة المسبقة عن علمراءجلإل قد أصبحت خاضعة
 

والتي  ١٩٩٧ه يوني/ثيقة توجيه صنع القرارات هذه مكان تلك التي صدرت في حزيران ولحت[
 غرام من العنصر ٦٠٠آانت تقتصر على المستحضرات القابلة للذوبان من هذه المادة والتي تتجاوز 

 ].لتر/ الفعال
 

لسلطات لى انع القرارات الخاصة بالمونوآرتوفوس إيه صجبتو أرسلت هذه الوثيقة المتعلقة وقد
نة بشأن واردات هذه المادة الكيميائية في اممع طلب أن تقدم ردا لأل] يدرج التاريخ[الوطنية المعينة في 

 . من اتفاقية روتردام٢ الفقرة ١٠المستقبل إعماال للمادة 
 
 لصلتنا
 

ة  الوثيقة هو تيسير التحديد الصحيح للمادهذي هفض األساسي من استخدام األسماء التجارية رالغ
را ألن من المتعذر إدراج جميع ظنو. اوال يعني ذلك أية موافقة أو اعتراض على أي شرآة بعينه. كيماويةال

األسماء التجارية المستخدمة في الوقت الحاضر، لم يدرج في هذه الوثيقة سوى عدد من األسماء التجارية 
 .ةورنشلمشائعة االستخدام وا

 
ة وفقا للبيانات المتوافرة لدى إعداد وثيقة توجيه صنع صحيححين يعتقد أن المعلومات المقدمة  وفي

 فإن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة تتنصالن من أية ،هذهت القرارا
حمل المنظمة أو البرنامج أية مسؤولية ت تالو. مسؤولية عن أية بيانات محذوفة أو أية عواقب قد تنجم عنها

و حظر استيراد هذه أ دايرروح أو خسائر أو تدمير أو أضرار من أي نوع قد تحدث نتيجة الستأي جعن 
 .المادة الكيماوية

 
وصاف المستخدمة في هذا المطبوع وطريقة عرض المادة فيه ال تعبر عن أي رأي مهما آان واأل

القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة وضع امج األمم المتحدة للبيئة فيما يتعلق بالنوبر لمنظمة األغذية والزراعة
 .ا أو بتعيين حدودها وتخومهاهتاطسلأو منطقة أو فيما يتعلق ب
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قة توجيه صنع القرارات بشأن المواد الكيماوية المحظورة أو المقيدة ي وث–فقة المسبقة عن علم الموا

 بشدة
 
 ٢٠٠١تشرين األول / أآتوبر: المسودة: ي فدرص سوآروتوفونلموا

 
 )أنظر الملحق األول(يد واالستعماالت دلتحا

 
 روتوفوسآونوم عئاشلم االسا
األسماء /  الكيماويمالسا

 األخرى والمترادفات
Dimethyl (E)-1-methyl-2-(methylcarbamoyl)vinyl phosphate (IUPAC)  

   (formerly 919-44-8) 4-22-6923  ة رقمللحاا
 ) فعال من درجة فنيةرعنص (١٠٫٠٠-٢٩٢٤ م الموحدالنظا
 ) مستحضرجمنت (١٠٫٠٠-٢٩٢٤  الجمرآيزلرما
 داتيبم :ةلفئا
 تابيدم : المنظمةةلفئا
عماالت في الفئة تالسا

 المنظمة
حشري ومبيد للقراد تالمسي ومنظم من الفوسفات العضوي يستخدم في  بيدم

 اآلفات بما في ذلك الحشرات الماصة والماضغة ة منضعري مكافحة طائفة
والثاقبة وعث العنكبوت على القطن والحمضيات والزيتون واألرز والذرة 

 .بغتلاوا والذرة الرفيعة وفول الصوي
، هارآوروس ٣٦ين، بيلوبرين، آريسودرين، آروتوس، جلور، فوس رزودأ :يةاء التجارمألسا

 ،GOWSCرون، مونوآروتوفوس، ونوآمل، يفوس، مونوس-نوفاآرون، مور
نفدرين، مونوآروتوفوس ذو النجمة الحمراء،  اإل،SCW 600اآروفن فنو

 .٤٠٠سوسفين، فوسكيل 
ر في شكل طائفة من المستحضرات المرآزة القابلة للذوبان والسائلة فتواي : المستحضرعنواأ

من   غرام٦٠٠ و٤٠٠ و٢٠٠والقابلة لالستحالب بما في ذلك مرآزات 
 ٠٠٠ و٥٠٠ و٤٠٠لتر، ومرآزات قابلة للذوبان في المياه / فعالر اللعنصا
ض ومستحضرات من حجم شديد االنخفا. لتر/  غرام من العنصر الفعال١

ويتوافر المونوآروتوفوس أيضا . ام من العنصر الفعال لكل لتررغ ٢٥٠
 .ممزوجا مع مبيدات أخرى

خدامات في الفئات تالسا
 :األخرى

 .تخدامات أخرى في شكل مواد آيماوية صناعيةة اسين أعلغ بم يل

 Agrolinz, Inc Bharat Pulverizing Mills Ltd (India), Cia Shen Co Ltd التصنيع هاتج
(China), Comlets Chemical  Industrial Co Ltd (Taiwan), Cyanamid 
(Brasil), Hindustan Ciba Geigy Ltd (India), Lupin (India),  Nantong 
Pesticides Factory (China), Hui Kwang (China), National Organic 
Chemical Industries  Ltd (India), Quimica Estrella SACI eI (Argentina), 
Quingdao Pesticides Factory (China),  Sudarshan (India), United 
Phosphorus (India), Sundat (S) Pte Ltd (Singapore).  
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  اإلدراج في إجراء الموافقة المسبقة عن علمبسباأ
 

وقد أدرج استنادًا إلى . بيدًام هربا المونوآروتوفوس في إجراء الموافقة المسبقة عن علم باعتجأدر
تقارير اإلجراءات التنظيمية النهائية بفرض حظر على جميع استعماالت المونوآروتونوس التي أبلغ عنها 

 .رجمن أستراليا والم
 

البداية لم يدرج في إجراء الموافقة المسبقة عن علم سوى مستحضرات المونوآروتوفوس التي  وفي
لتر باعتبارها مستحضرات من المبيدات شديدة الخطورة استنادا إلى / فعاللا رنص غرام من الع٦٠٠تتجاوز 

امج األمم المتحدة للبيئة نوبر توصية االجتماع الثالث لفريق الخبراء المشترك بين منظمة األغذية والزراعة
دة، يدش اروقد اتخذ هذا اإلجراء نتيجة لتصنيفها بأنها تنطوي على أخط). ١٩٩٢تشرين األول /أآتوبر(

 .والقلق من تأثيراتها على صحة اإلنسان في ظل ظروف االستعمال في البلدان النامية
 
 )اصيلفالت أنظر الملحق الثاني للحصول على(اء التنظيمي النهائي رإلجا
 
 ليااسترأ

 
ء تسجيل جميع منتجات المونوآروتوفوس مع إنهاء جميع اإلغ ٩/١٢/١٩٩٩عتبارا من اتم 

وقد رؤى أن ذلك يعتبر أقل . ام إلتاحة الفرصة الستنفاد جميع المخزوناتع نوغضاستعماالته في 
ت الصلة اذر طاالخيارات خطرا لتصريف المخزونات الموجودة من المونوآروتوفوس في ضوء المخ

 .آما أنه يتيح للمستعملين االنتقال إلى مبيدات أخرى. بسحب المنتج وتخزينه وتصريفه
 
 هتمامات البيئيةواال )١(يةالصحة المهن  :ابسباأل
 
 رلمجا
 

 نظرا ألن خفض معدالت استعماله وتقييد استعماالته لم ١٩٩٦تسجيل المونوآروتوفوس عام  سحب
 . الحياة البرية إلى مستوى مقبولى علة المعاآسيسفرا عن خفض مستوى التأثيرات

 
                                                                 

 :في نيآترتعرض العمال المش" التعرض المهني"لسياق االسترالي يشمل افي  )١(
 يع؛نلتصا ٭
 ير وإعادة التعبئة؛حضلتا ٭
 يل؛التحم/ لطلخا ٭
 عمال؛ستالا ٭
 ما بعد االستعمال مثل تنظيف المعدات؛ تاطاشن ٭
 . الدخول بعد االستعمال للقيام بأعمال التشذيب والصيانة والكشف على الحشرات وغير ذلكدةعاإ ٭
 
آين مثل العمال اآلخرين غير المشار" شاهدينملا"ض  أن يتجاوز التعرض المهني ذلك بكثير ليأخذ في االعتبار تعرنيمكو

ويرد ذلك في إطار . ال يشمل بحكم تعريفه أفراد الجمهور" التعرض المهني"غير أن . الكيماويات لماعتبصورة مباشرة في اس
 .الصحة العامة
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 .اهتمامات بيئية  :ببسال
  المخاطرمقييت
 
 ليااسترأ

 
 في أستراليا بالرش من الجو، وبالمعدات األرضية والرش الموجه لمعتيسالمونوآروتوفوس  آان

حة ف والتبغ لمكاعلى الذرة الرفيعة، وعباد الشمس، والطماطم والقطن والبطاطس والفصة، وفول الصويا
والجراد وآفة الذرة وتربسة الزهرة الغربية، وحشرات المن، وعثة الخضروات " الهيليكوفيربا"نواع أ

 .، وحفار السوق، وعثة درنة البطاطسةثعلواالخضراء 
 

نادا إلى دوافع القلق الناشئة عن تقييم مخاطر هذه المادة وعدم وجود التزام من جانب أصحاب تواس
مة لتبديد هذا القلق، خلصت هيئة التسجيل القومية للمواد الكيماوية الزراعية زالالات ير البيانالشأن بتوف

اك أسبابا معقولة تبرر إلغاء تسجيل المونوآروتوفوس والموافقات الخاصة نه ن أوالبيطرية في أستراليا إلى
 .وترد فيما يلي تفاصيل الجوانب الرئيسية لهذا التقييم. به
 .ةمة المهني والسالةلصحا

 
لعدم وجود دراسات عن معدالت تعرض العمال للظروف المماثلة لتلك السائدة في أنماط ا ظرن

روف الخاصة بالعمال القائمين على عمليات الخلط والتحميل واالستعمال، ظلاو، االستعمال في أستراليا
أي (مخاطر الييم تقممكنا، في استخدم نموذج توقعات تعرض العاملين في المملكة المتحدة، حيثما آان ذلك 

 ).التعرض وحدود التعرض
 

 األرضي لامعست توقع أن يكون التعرض عاليا ومن ثم غير مقبول في جميع أوضاع االىوجر
 .العادية

 
 هذا األساس، انتهى إلى أنه يتعين توفير بيانات عن جميع االستخدامات المسجلة بشأن ىوعل

ت عن الفعالية الوظيفية لمعدالت الجرعة المنخفضة اعلومالمما في ذلك االستعماالت األرضية في أستراليا ب
 .إذا ما استمر السماح بمواصلة استعمال المونوآروتوفوس

 .ير البيئيثلتأا
 

ثل دوافع القلق المستمدة من التقييم البيئي في أن مادة المونوآروتوفوس تتسم بالسمية الشديدة موتت
وثمة خطر آبير على . مع برامج اإلدارة المتكاملة لآلفات وافق تتثدييات، واللالفقريات المائية والطيور وال

آذلك فإن مواد الرش التي . الغذائية الخاصة بالطيور داولمالطيور من استعماالت هذه المادة عندما يتم رش ا
وجرى . تنجرف من الرش الجوي وهبات هواء البساتين تنطوي على أخطار آبيرة على الالفقريات المائية

 هذه المادة من المناطق المعالجة حديثا بأنها تشكل أخطارا على الالفقريات المائية من آل من ابانسيد تحدي
 . الحادة والمزمنةةماسالالتأثيرات 
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 رلمجا
 

البنجر وعباد :  مادة المونوآروتوفوس قد سجلت في المجر لالستعمال في المحاصيل التاليةتآان
 Bothynoderes: ا والفصة لمكافحة اآلفات التاليةيالصوول ذرة وفل وا،Solanum nigrumالشمس و 

punctiventris, Psalidium maxillosum, Tanymecus dilaticollis, Tanymecus palliatus.  
 

وعدلت . ١٩٧٥، وتم تمديد التسجيل حتى ١٩٧١سجلت هذه المادة ألول مرة في المجر عام  وقد
 نتيجة لتأثيراته المعاآسة المشاهدة على الحياة ١٩٨٢ام عفي  باستخدام هذه المادةشروط التسجيل الخاصة 

قيود التي فرضت على استعماالته لم تقلل من لاو الغير أن الخفض الجديد في معدالت االستعم. البرية
سجيل هذه مستوى التأثير المعاآس على الحياة البرية إلى مستويات مقبولة مما أدى إلى سحب جميع أشكال ت

 : تفاصيل الجوانب الرئيسية لهذا التقييم فيما يليدترو. ١٩٩٦ فيالمادة 
 ير البيئيثلتأا

 
لبرية التي أجريت أوال في مزارع تجريبية ثم في مزارع ا ةاحي الدراسات الخاصة بسمية التأآد

برية، وعلى ر إضرارا جسيما بالحياة الضد أقWSC  ٤٠واسعة النطاق، بوضوح، أن استعمال أزودرين 
وبصرف النظر عن السـن ووزن جسم الحيوان، ومرحلة النمو التي وصلتها المحاصيل . طيور الاألخص

 ١٢-٦(في نفوق بعض الحيـوانات أو إحداث تسمم ممتد في البعض اآلخر  جتنلمالمعالجة، يتسبب استعمال ا
قد ا عظمه م، فإن من األرجح أنوترفض الحيوانات المسممة أي محفزات وال تستطيع الفرار، ولذا). يوما

وثمة خسائر أخرى تنجم عن حقيقة أن االستعمال الموصى به للمنتج يحدث في وقت . قتل على يد مفترسيها
حيوانات، ومن ثم فإن الحيوانات المصابة بالتسمم والباقية على قيد الحياة ال تتغذى أليام عديدة وال لا راثتك

، "التدرج"الحقلية، باإلضافة إلى طائر ب راناألوفي المجر، فإن . كتعود إلى عششها مرة أخرى وغير ذل
ة التي تمت في المزارع يربل اهي أهم حيوانات الصيد الصغيرة، وال يالحظ في دراسات سمية الحياة

 آيلو ٤-٣(الكبيرة، نفوق أية أرانب على الرغم من مشاهدة بعض األنواع البالغة المصابة بالتسمم الطفيف 
 في قتل األرانب الصغيرة ذات بتسبي WSC ٤٠كون المنتج أزودرين  يح أنرجولذا، فإن من الم. )غرامات

وتبلغ مساحة األراضي التي يتم . ١٩٧١مجر منذ عام لا ي فمدستخيوآان هذا المستحضر . الوزن الصغير
ت النافقة، ونظرا لالنخفاض الشديد في عشائر الحيوانا.  هكتار١٥٠ ٠٠٠ و٥٠معالجتها سنويا ما بين 

" التدرج" ماليين طائر من طيور ١٠ إلى ٥م تولد، بلغت الخسائر التقليدية في المجر ما بين للتي ة اواألجن
وقد تكون الخسائر في أعداد الطيور الصداحة األخرى ). اعام ٢٥(WSC  ٤٠درين وزأ المنذ بدء استعم

خر في إلحاق آبيد ي مولم يتسبب أ. متهاوالطيور آآلة الحبوب ذات األحجام الصغيرة أآبر بكثير من قي
 نيرودوالشك في أن الستعمال أز. أضرار بمثل هذا الحجم في المجر في عشائر الطيور البرية الطبيعية

٤٠ WSC آبيرا في هذا االنخفاض الشديد الحالي في عشائر طيور الصيد الصغيرة في المجر وراد. 
 
 ادة الكيماويةبير الوقائية التي طبقت بشأن هذه المالتدا

 
 لتنظيمية للحد من التعرضاير ابلتدا

 
ي ظل ظروف االستعمال في استراليا، أن التدابير الوقائية بما في ذلك  فيرؤ ليااسترأ

دام الرشاشات المحمولة على الظهر، واستعمال الكبائن المغلقة في ختسار حظ
ر آافية لخفض الرش األرضي والنظم المغلقة للقائمين على عمليات الخلط، غي
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ونتيجة لذلك، ألغيت جميع أشكال تسجيل . تويات مقبولةسى ملض إلتعرا
 .منتجات المونوآروتوفوس

لتعرض بما في ذلك خفض معدالت ا نمد  إجراءات وقائية للحذتخات رلمجا
غير أنه رؤى أنها غير آافية للحد من التأثيرات . االستعمال وتقييد استعمالها

ثم فقد فرض حظر على  ومن فوس على الحياة البريةالمعاآسة لمونوآروتو
 .المرآب

 بير األخرى للحد من التعرضالتدا
 آيماوية أخضعت لقيود شديدة في حين سمحت البلدان ةدامك لقسم ال يستكمل إال عندما تكون هنااذا ه

 .المتلقية باستمرار استعمال المادة الكيماوية والمنتجات ذات الصلة بها
 ئلالبدا
د حشري ومبيد للقراد تالمسي ومنظم ذي مجال عريض يستعمل في ي مبنوآروتوفوس عبارة عنلموا

البديلة المتوافرة اعتمادا على مجموعة المحاصيل  تاجنتوثمة عدد من الم. مجموعة آبيرة من المحاصيل
تحديدها في  تم يويتضمن الملحق الثاني معلومات محدودة عن البدائل الت. فات المختلفة قيد الدراسة اآل–
 .والمجرا ليرااست
 فورظ ومهم قبل أن يدرس البلد إحالل البدائل أن يتأآد من أن االستعمال يتفق واحتياجاته القطريةلن ام

 .االستعمال المحلية المتوقعة
 
 يرات االجتماعية واالقتصاديةثلتأا

 
 . البلدان المبلغةر أي تقييم مفصل للتأثيرات االجتماعية واالقتصادية من جانبجم يل

 
 أو البيئة/واألخطار على صحة اإلنسان و طرخالما

 
حة لصة انظمم
 ميةاللعا

 ملفا قيرط نة عيملى السمد ععت ييف، التصن)رةطولخا دشدي(طل  ر١: نيلف اجتلمنا
 )١٩٩٩ مية،اللعحة الصمة انظم(

  المستحضراتفصنيت 
 ة عن طريق الجلديلسما ملفا قيرط ن عةيلسما  
 ١٤%: ٥٠ ة المميتةعلجرا  

آيلوغرام من وزن / غراميملل
 الجسم

/  ملليغرام١١٢: ة المميتةرعلجا
 آيلو غرام من وزن الجسم

 لةعالف اةدلماا حضرتلمسا 
(%) 

 لةعالفة ادالما طرئة الخف
(%) 

 طرئة الخف

 1a >25 1b 70< ائلس 
  >5 1b >1 11 
  >1 11   
 1b >90 1b 30< لبص 
  >3 11 >10 11 
 وعةملمجا
  وبيةورألا

 :آاآلتي) ١٩٩٨المجموعة األوروبية عام ( المادة الفعالة فصنيت
سبيل  ال تيالمخاطر المحتملة للتأثيرات ال: ٤٠مرجع : ٣لمولد الطفري ائة ف
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 إلصالحها
T+ ; R 26/28  :يد السمية باالستنشاق أو البلعدش 

T ; R 24 مية بالتالمس مع الجلدسل ا 
N ; R 50-53  :شديد السمية للكائنات البحرية، قد يتسبب في تأثيرات  ئة،يلى البع طرخ

 .طويلة األجل في البيئة البحرية
 يئة المآل البيئيه
 ثيراتتأالو
 ي فولوجيةيكالا
 دةتحلم اياتالولا

 )١٩٨٥المصير والتأثيرات البيئية في الواليات المتحدة  ةئي ه)شديدة السمية (١ ةلفئا

 يةلولد الةالوآا
 ثحولبل
 انيةرطلسا

 نفصم يل

 
 ان المبلغةدلبلا
 
اد الخطرة وملاة  المونوآروتوفوس لدى هيئة الصحة والسالمة المهنية في أستراليا في قائمجأدر  - لياراتأس

واعتبرت جميع منتجات هذه المادة التي آانت تشكل جزءا آبيرا من االستعراض االسترالي على . المحددة
ا يتجاوز الترآيز القصى الذي م، م)V/W% (٤٠ بنسبة سوفوتنها تحتوي على مونوآروأنها مواد خطرة أل

 .وضعته هيئة الصحة والسالمة المهنية للمواد الخطرة
 
 .من المواصفات األسترالية للتصنيف الموحد للعقاقير والسموم) السموم الخطرة (٧ل ودجل افيد يرو
 
في قائمة العناصر النشطة  فوسو، يدرج المونوآروت٦/٢٠٠١  بالقرار الوزاري١١اال للملحق م إع–ر لمجا

 .المحظورة
 
 التعرض دودح
 
 يةذألغا

 
 طائفة من الفاآهة والخضر والمنتجات يف تفات هيئة الدستور الغذائي الحدود القصوى للمخلرأصد

دود التقدير وتتراوح الحدود القصوى للمخلفات في هذه السلع بين ح. الحيوانية والحبوب وزيوت الطعام
وقد أوصى بهذه الحدود ). آيلوغرام/  ملليغرام١٫٠و) آيلوغرام/  ملليغرام٠٫٠٥ ى إل٠٫٠٢ (يالكمي التحليل

بين منظمة ترك وآان هذا االجتماع المش. ١٩٩٤ و١٩٩١مبيدات في لا تفااالجتماع المشترك بشأن مخل
/ راميغلل م٠٫٠٠٠٦مي المقبول بمقدار األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية قد حدد المتحصل اليو

 جرعة ١٩٩٥وحددت في عام . ١٩٩٥وجرى تأآيد هذا الرقم في . ١٩٩٣آيلوغرام من وزن الجسم في 
 .آيلوغرام من الجسم يوميا/ ليغراملم ٠٫٠٠٠٢ لغمرجعية شديدة تب

 
 
 ب الشرياهم
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 .ق بالمونوآروتوفوسحدد منظمة الصحة العالمية خطوط توجيهية لمياه الشرب فيما يتعلتلم 
 
 البيانات وضعوئة بلتعا

 :لجنة الخبراء الخاصة بنقل السلع الخطرة التابعة لألمم المتحدة المادة الكيماوية في نفتص
 ةماة سماد ٦٫١ لخطرائة ف
ثانيا مواد ومستحضرات تشكل خطر التسمم : ة التعبئة في األمم المتحدةعجموم ئةبلتعا

 مونوآروتوفوس% ١٠٠-٢٥وي على فالمستحضرات تحت. الشديد
ال . ضع العبوات القابلة للكسر في عبوات مغلقة: ات غير القابلة للكسرولعبا 

 ةيفعلتنقل هذه المادة مع األغذية والمواد ال
 السلع الخطرة ةدونم

المنقولة على الخطوط 
 البحرية الدولية

 .المونوآروتوفوس على أنه من الملوثات البحرية صنفي

 
صحيحة وبيانات العبوات المستحضرات لز اول على توجيهات نوعية بشأن الرمولحصل

الزراعة بشأن و ةيغذالمونوآروتوفوس، يرجى من البلدان اإلطالع على الخطوط التوجيهية لمنظمة األ
 )١٩٩٥(األساليب الجيدة لوضع البيانات على المبيدات 

 
 افات األوليةعالسا
لصحة العالمية والبلدان المبلغة، امة ظ إلى المعلومات المتوافرة من منتستند النصيحة التالية: ةظلحوم

ا أن تحل هنم رضوتقدم هذه النصيحة للعلم فقط، وليس الغ. وآانت صحيحة وقت إصدار هذا المطبوع
 .ية على المستوى القطريلألو امكان أي بروتوآول لالسعافات

 
تظهر في  وأن وسفات العضوي في توليفات مختلفة،أن تحدث دالئل أو أعراض التسمم الحاد بالف مكني 

فقد الشهية، الصداع، : ويمكن أن تحدث الدالئل أو األعراض التالية حسب درجة شدة التسمم. أوقات مختلفة
ية، وتلعثم الكالم، والرغبة في القئ، واللعاب الزائد، وآالم الرؤ، الضعف، والقلق وعدم وضوح راودال

وفي . ة قد يحدث هبوط في التنفس وتشنجيدشدالئ، والعرق المفرط، وفي الحاالت المعدة، واإلسهال، والق
ن أولي يستمر سحت عدوقد يحدث ذلك ب. حالة المونوآروتوفوس، وردت تقارير عن وجود أعراض وسيطة

ويحدث ضعف في العضالت يؤدي إلى شلل، وتوقف مفاجئ في التنفس . م بعد التسمم أيا٨ما بين يوم و
 ).١٩٩٩ الدولي للسالمة الكيماوية البرنامج(
 

وينبغي . غي أن يرتدي موظفو اإلسعافات األولية قفازات من المطاط أو البالستيك لتجنب التلوثبوين 
وإذا حدث تالمس . ن لمنع المزيد من االمتصاص يمك والعدسات الالصقة بأسرع ماةثوللمإزالة المالبس ا

وفي حالة . اه جاريةي بمة دقيق٢٠-١٥ون، وغسل العينين لمدة جلدي، ينبغي غسل المنطقة بالماء والصاب
 الهضم، ينبغي تفريغ المعدة في أسرع وقت ممكن من خالل الغسيل المعوي، ويفضل أن يتم ذلك في

. ى القئ إذا آان المستحضر يحتوي على مذيب الهيدروآربونث علوال تح. ساعة من هضم المادة نوضغ
ومن . قد يحدث فشل حاد في التنفس، دةديوفي حاالت الجرعات الش. شط فعاالوقد يكون الفحم النباتي الن

والقئ ذاته  ئقل االمهم ترك منافذ الهواء مفتوحة وتالفي التنفس بصوت عال في حالة حدوث رغبة في
 ).١٩٩٩سالمة الكيماوية ي للالبرنامج الدول(
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فورا إلى المستشفى )  غير ذلكبصورة عارضة أو(غي نقل األشخاص الذين يصابون بالتسمم بوين 
وإذا أمكن تعرض بطاقة البيانات الخاصة بعبوة . ت مالحظة فريق طبي مدرب تدريبا مالئماحم تهووضع

 .العناية الطبيةتحت ريض أو الشخص المصاب لوضعه ملا سلالمونوآروتوفوس عندما ير
 

 .دات السم هي سلفات األتروبين وآلوريد البراليدوآسيماومض 
ة التعرض وخاصة وأن من المعروف أن ج درىبإجراء فحوص طبية دورية اعتمادا عل صىيوو

. لتسمم الحادةا تايرقد تظهر بعد بعض الوقت من شفاء تأث" أعراض وسيطة"المونوآروتوفوس يتسبب في 
ت والبد من توافر الوسائل المناسبة مع التعليما. ويتعين إجراء عالج نوعي في حالة التسمم بهذه المادة

 .المصاحبة لها
 

فالمذوبات . لمذوباتاعن  ICSC تحضيرها بمذوبات، يرجى أيضا استشارة بطاقات مد تقآانت المادة  إذا 
فعالة من خالل تغيير حجم ر الرية قد تؤثر في سمية العناصاجتل االحاملة التي تستخدم في المستحضرات

 .امتصاصها من القناة الهضمية أو من خالل الجلد
 
 لمخلفات اةدارإ

 
يمية التي تفرض حظرا على احدى المواد الكيماوية إلى تراآم هذه ظلتناي أال تؤدي اإلجراءات غينب

ا تجنب تراآم ن بهات بشأن الطريقة التي يمكداشر إوللحصول على. المادة بما يتطلب تصريف المخلفات
الخطوط التوجيهية التي وضعتها ": المخزونات من المبيدات المهجورة، تتوافر الخطوط التوجيهية التالية

، ودليل تخزين )"١٩٩٥(ذية والزراعة بشأن تالفي تراآم مخزونات المبيدات المهجورة غاألة منظم
ة الكميات الصغيرة من المبيدات غير إدارلخطوط التوجيهية بشأن او) ١٩٩٦(المبيدات ومراقبة مخزوناتها 

 ".المطلوبة والمهجورة
 

 بازل المتعلقة بمراقبة حرآة ةاقيفي التخلص من المخلفات وفقا ألحكام اتجميع األحوال، ينبغ وفي
أمانة  ،١٩٩٤ (وأية خطوط توجيهية تتفرع منها) ١٩٩٦(النفايات الخطرة عبر الحدود وبالتخلص منها 

 .فاقيات إقليمية أخرى ذات صلةي اتوأ) اتفاقية بازل
 

 في الدراسات ال تتوافر في آثير من اإلعدام الموصى بها/ ر المالحظة أن طرق التخلصدوتج
آما . ن في جميع البلدان أو تناسبها، فعلى سبيل المثال، قد ال تتوافر أفران الحرق شديدة الحرارةاحيألا

ويمكن العثور على مزيد من المعلومات عن األساليب . ديلةم تكنولوجيات اإلعدام البادختاسينبغي دراسة 
يدات المهجورة في البلدان النامية مبالن الفنية للتخلص من الكميات السائبة مالخطوط التوجيهية "الممكنة في 

)٩٩٦.( 
 
سلوب التدرج في وقف أ تذتخجنبت استراليا والمجر إيجاد مخزونات من المونوآروتوفوس بأن اتقد و

 الفترة ورؤى أن المخاطر يمكن التحكم فيها خالل هذه). أنظر الملحق الثاني(ت المسموح بها عماالاالست
 .المحددة لالنهاء التدريجي
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 قحمالال
 
 :ق األولحلملا

 
 من المعلومات عن المادةد زيم

 ل عن اإلجراء التنظيمي النهائيصيفات :ق الثانيحلملا
 ت القطرية المعنيةاطلسالن ويناع :ق الثالثحلملا
 جعرالما :ق الرابعحلملا
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 ستهاللي للملحق األولانص 
 
. أستراليا والمجر: ا البلدان المبلغان وهماهإلي الواردة في الملحق االستنتاجات التي توصلت المعلومات نتبي

نظيمي باعتبارها تؤيد اإلجراءات تلا اءوترد هذه المعلومات في الوثائق المشار إليها في اإلبالغ عن اإلجر
 إلى هذين البالغين أول مرة وقد أشير. التنظيمية التي اتخذاها فيما يتعلق بخطورة مادة المونوآروتوفوس

 .٢٠٠٠ديسمبر /الموافقة المسبقة عن علم الصادر في آانون األول باصلخفي المنشور ا
 
 العالمية المعني بمخلفات لصحةة ومنظمة اعارزالرض االجتماع المشترك بين منظمة األغذية وتعاسو

كن استنتاجات هذه ولم ت. ١٩٩٤ و١٩٩٣ و١٩٩١ و١٩٧٥ و١٩٧١المبيدات المونوآروتوفوس في 
 ملخصا مقارنا قصيرا لالستنتاجات التي ٧-٢ويتضمن القسم . ك الواردة هنالن تعاالجتماعات تختلف آثيرا 

 .أسفرت عنها عمليتا تقييم السمية
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 ت أخرى عن المادةوما معل–األول  لحقملا

 
 )٢٠٠٠ي عشر صدار الثان اإل–دليل المبيدات ( الكيميائية -ائص الفيزيائية صالخ  - ١
 روتوفوسوآنمو سمالا ١-١
 C7H14NO5P يبرآلتا ٢-١
 dimethyl (E)-1-methyl-2-(methylcarbamoyl)vinyl phosphate  الكيماويسمالا ٣-١
 ت عضويفاسفو لكيماوياع النو ٤-١
 بلورات عديمة اللون ممتصة للرطوبة: وآروتوفوس النقيونمال كللشا 

 ة شبه صلبة بنية مائلة للحمرة نقية بنسبةماد: وآروتوفوس الفنيونلما
 لمائة على األقلافي  ٧٥

 في المائة، في ١٠٠الماء   في– ةيئوم°٢٠رجة حرارة  ددعن لية للذوبانابلقا ٥-١
 المائة في الفوآتانول يف ٧٠ نتو في المائة، في األسي١٠٠الميتانول 

  في المائة٦ في المائة في التولوين ٢٥
 KowlogP - بةسوحم( ٠٫٢٢( 
 ةيوئم °٢٠ pa at ٤- ١٠ X ٢٫٩ لبخارا غطض ٦-١
 ويةئم° ٥٥ - ٥٤ الذوبان ةقطن ٧-١
مئوية ° ٢٠ة تنصيف بيئية آاملة عند درجة حرارة ر فت–وء يمالت عل الكيميائيافلتا ٨-١

 ٦٦و PHC يوما عند ٩٦: أساس معايير أرمينيوس ىلعة محسوب
 PH ٩ما عن و ي١٧و PH 7ما عند وي

 لقابلتآآل للحديد األسود والصلب الصلد والصلب غير ا لمعا  
 .للصدأ

مئوية، يمكن أن يحدث تفاعل بتسرب ° ٣٨ المادة فيما يتجاوز للتتح يتبثلتا ٩-١
 الكحول قصير يف ةبتوهي مادة غير ثا. مئوية° ٥٥حراري فوق 

 .السلسلة ويتحلل في بعض المواد الجامدة
ارة أو االحتراق حيث ينتج دخان سام ل المادة عن طريق الحرلحوتت  

 ذلك أآسيد النيتروجين، وأآسيد الفوسفات، يا فمومسبب للضيق ب
 .وتهاجم الحديد والصلب والنحاس

 الفنية من ةجردللينبغي تخزين العنصر الفعال : ينزخالت  
المونوآروتوفوس بعيدا عن ضوء الشمس وتحت ظروف باردة 

 .وجافة للحد من أي تحلل
 ٢٢٣٫٢  الجزيئينزلوا ١٠-١
 ائص السميةصالخ - ٢
  ماع ١-٢
المونوآروتوفوس في الجهاز العصبي من خالل منع مادة  ريؤث  التفاعلةقريط ١-١-٢

. ةيصباالسيتيكولين التي هي اإلنزيم الضروري لنقل النبضات الع
المالمح السمية للمونوآروتوفوس تماثل المرآبات الفوسفاتية و

بما في ذلك االرتعاش ( أعراض تشنجية العضوية مع وجود
تماثل تلك المشاهدة في ثدييات ) ب، والكزاراللعاوالتشنجات، و
 .اربوإنسان التج
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تي لا نليل أعراض التسمم بالمونوآروتوفوس مع محرز الكوثاتتم  التسممضاعرأ ٢-١-٢
تشاهد بعد التعرض للمبيدات الفوسفاتية العضوية األخرى وتشمل 

د وسيالن الدموع، واالرتعاش والتشنجات والمخاط اللعاب الزائ
 ).٥-٤يضا القسم أظر نأ(

صاص تماال ٣-١-٢
واالنتشار واإلفراز 

ي ف يئذاوالتمثيل الغ
 الثدييات

مادة المونوآروتوفوس بصورة منتظمة إذا بلغ أو استنشق أو  صمتت
وتوفوس المصنف من رآونمووآان امتصاص ال. تالمس مع الجلد
 في المائة من الجرعة الواحدة ٢٢نسان يبلغ نحو الجلد في اإل

ن وآا.  ساعة٢٤في الذراع لمدة ) من االسيتون(لة مستعمال
 في ١٠٠متصاص عن طريق الفم في حيوانات التجارب يعادل اال

 . المائة من الجرعة المستعملة
م امتصاص هذه المادة بسرعة وإفرازها السيما في البول خالل ت وقد  

ولم يحدث .  إعطاء الجرعة للقوارض عن طريق الفم ساعة بعد٢٤
 ضئيل من تجمع المونوآروتوفوس المتبقي في األنسجة أو ر قدىسو

وعثر على مونوآروتوفوس غير متغير في بول الفئران . األيضات
وبعد إعطاء .  في المائة من الجرعة المستعمل٣٠د عن يزي ماب

 رصدت المرآبات جرعة المونوآروتوفوس بالفم للفئران والمعز،
 :األصلية وهي

 N-methyl acetoacetamide and 3-hydroxy-N-methyl butyramide  في
 .لبولا

هناك تفاوت في نسب االمتصاص والتمثيل الغذائي والتخلص  نوآا  
هر أن التمثيل الغذائي العام لمادة المونوآروتوفوس يتماثل ظ هن أإال

ثيل الغذائي للثدييات بأنه الطريق وقد تحدد أن مسار التم. بين األنواع
 .يشمل ملح فلذات المونوآروتوفوسوات يللتخلص من السم

  ت الشديدةاراسد ٢-٢
 يق الفمرن طع ة الحادةيلسما ١-٢-٢
شديدة السمية لدى تناولها عن طريق  سوفتومادة المونوآرو انتآ  

لمائة  في ا٥٠الفم في األرانب والفئران بجرعات من المادة الفعالة 
 .م على التواليسالج آيلوغرام من وزن/  ملليغرام١٠ و٨تبلغ نحو 

 يق الجلدطر عن  
السمية الحادة عن طريق الجلد لهذه المادة منفصلة عن المواد  انتآ  

مية تتراوح بين المنخفضة والمرتفعة في الفئران سلت اوآا. المذيبة
 ٢٠٠٠ إلى ١١٩ في المائة تتراوح بين ٥٠قيمة المادة الفعالة (

قيمة المادة (في األرانب  فعةتومتوسطة إلى مر) آيلوغرام/ ملليغرام
/  ملليغرام٧٠٩ إلى ١٣٠ في المائة تتراوح بين ٥٠الفعالة 
 ).آيلوغرام

 نشاقتساال  
وآروتوفوس درجة سمية عالية لدى استنشاقها في الفئران نولمان لآ  

٣م/  ملليغرام٨٠) ت ساعا٤( في المائة ٥٠حيث بلغت ترآيز مميت 
 ت الضيقابمسب  
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دة مسببة لبعض الضيق لدى األرانب في العينين والجلد االم هذه انتآ  
 .إال أنها لم تكن مسببة لحساسية الجلد في حيوانات االختبار

 ة المرجعية الحادةجرعلا  
ي أأو  erythrocyte cholinesteraseاهد أي منع لنشاط مادة شم يل  

ى للتسمم في المتطوعين الذين تعرضوا للجرعات أعراض أخر
 ٠٫٠٠٥٩ من المونوآروتوفوس عن طريق الفم حتى ةاديحاأل

.  يوما٢٨آيلوغرام من وزن الجسم في دراسة استغرقت / ملليغرام
هذا المستوى لعدم مشاهدة أية تأثيرات، وباستخدام عامل  ى إلواستنادا

 من المونوآروتوفوس سالمة عشري، فإن الجرعة المرجعية الشديدة
آيلوغرام من وزن / غراميملل ٠٫٠٠٠٦في أستراليا تحددت عند 

 .الجسم
في الدراسات الخاصة بالتأثيرات قصيرة األجل أن منع نشاط  بينت ة قصيرة األجليلسما ٢-٢-٢

. التأثير السمي الرئيسي في حيوانات التجارب ن آامادة الكولينستراز
الفني يعطى للفئران في طعامهم لمدة وعندما آان المونوآروتوفوس 

، حدثت إعاقة شديدة لنشاط الكولينستراز إال أن ابوعس أ١٣تصل إلى 
 أسابيع بعد التغذية، أتاحت بعض االنتعاش ٥مرحلة للشفاء لمدة 
لكولينستراز، في الدراسات ا شاطوآان منع ن. لنشاط هذه المادة

وحتى في . رئيسيالجلدية متكررة الجرعات، هو التأثير السمي ال
ة للتسمم، لم تالحظ أية كينيليإآراض الجرعات التي أسفرت عن أع

 .نتائج آبيرة أو مسببة لألمراض تتطلب عالجا طويال
المرتبطة  تصالظهر أن هناك أي فرق واضح بين اليلم و  

 )الزائفة أو البوتريل(بالمونوآروتوفوس مع بالزما الكولينستراس 
أو  acetyl(ساتيل أو آولينستراز الدماغ آولينستراز وارثرو ومع
وآان هناك تباين آبير في االستجابة ). الحقيقي رازتلكولينسا

للمونوآروتوفوس بين الدراسات حيث آان آولتستراز الدماغ في 
آثر حساسية لتأثيرات المونوآروتوفوس حيث ألاان بعض األحي

حساسية آانت البالزما ونشاطات آولتستراز األريثرسايت األآثر 
 .فوسروتوللمخ الذي تسببه مادة المونوآ

 األعراض اإلآلينيكية المؤقتة المرتبطة بمرآبات الفوسفات تآانو  
و ضع الالعضوي والتي تعزى إلى زيادة تفاعل األسيتلكوينستراس مع

التشنجي الموسكاريني والنيكوتيني شائعة في جميع دراسات 
 ولم تكشف القياسات التي الحيوانات التي تستخدم المونوآروتوفوس

وسيت وآولونستيراز الدماغ في ريرثأجريت على البالزما واأل
 .مختلف الدراسات عن أي شكل واضح للمنع

نات البشرية ايالبدم السياسات المعمول بها في أستراليا ختستو  
وتفضلها على البيانات الحيوانية عندما يرى أن الدراسات البشرية قد 

وأبلغت وفقا للمبادئ األخالقية للتجارب . يةأجريت بصورة آاف
في دراستين من الدراسات البشرية، تلقى المتطوعون و. يةرالبش

جرعات يومية عن طريق الفم من مادة المونوآروتوفوس حتى 
.  يوما٢٨آيلوغرام من وزن الجسم لمدة / ليغراملم ٠٫٠٠٥٩مستوى 
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ر نشاط مادة ولم يتأث. ولم تالحظ أية أعراض إآلينيكية معاآسة
وى من مستويات ست مأيولينستراز عند تيلكااليرثروسيت اسي

وانخفض بدرجة آبيرة نشاط بالزما الكولينستراس لدى . الجرعات
عات األقل البالغة رج الإعطاء جرعات أعلى إال أن ذلك لم يحدث في

آيلوغرام من وزن الجسم يوميا استنادا إلى /  ملليغرام٠٫٠٠٣٦
آيلوغرام من / غرام مللي٠٫٠٠٣٦ تأثيرات البالغ مستوى عدم مشاهدة

جسم يوميا لمنع بالزما الكولينستراز وباستخدام عامل سالمة الن وز
 . عشري-

 بما(ة الجينية يلسما 
ي ذلك مولدات ف

 )الطفرية

باستخدام مادة  ةيني اختبارات واسعة النطاق على السمية الجتجريأ
).  في المائة٩٩ في المائة و٣٦بنقاوة تتراوح بين (المونوآروتوفوس 

دات الطفرات في أنابيب االختيار على ل موتوأظهرت بعض اختبارا
البكتريا والخميرة والفطر وأنسجة خاليا الثدييات أن مادة 
المونوآروتوفوس ومستحضراتها تنطوي على إمكانيات طفرية 

آذلك فقد . خالل تنشيط التمثيل الغذائي أو بدونه نء مضعيفة سوا
ريات لك افيرت هذه المادة إمكانية على تحديد الكروموزومات أظه

اللمفاوية، وخاليا مبيض الهامستر الصيني وخاليا االيبثليال في 
المقرر في النسيج العضلي  غير DNAالفئران، وتحفيز تجمع 

 .لإلنسان لإلنسان
ت السمية الجينية في الوقائع نتائج سلبية بصورة آبيرة على رأظهو  

 يمن الحصول على نتيجة إيجابية ضعيفة في تحليل نووالرغم 
ولم تحفز مادة المونوآروتوفوس على إحداث . ر ألحد الفئرانيصغ

 وآانت الجرعات التي لوحظت عليها. طفرات مميتة في الفئران
ثيرات السمية الجينية في الدراسات التي أجريت في المواقع أتال

تي أدت إلى منع الطبيعية تزيد عدة مرات عن الجرعات ال
 .قةيراز في الدراسات السابلينسالكو

ة طويلة األجل يلسما ٤-٢-٢
 واإلصابة بالسرطان

نع نشاط الكولنيتراز هو التأثير السمي الرئيسي في الدراسات مان آ
قت عامين رغاستوبحثت دراسة عن الفئران . الحيوانية طويلة األجل

صاب الطرفية التغييرات التشريحية المرضية في أنسجة األع
يادة في األوضاع غير زوث دوالرئيسية، ولم تجد أية قرائن على ح

ولم تقدم الفحوص المتوالية على مدى . العادية ذات صلة بالجرعات
فترة العامين قرائن على أي تسارع في التغييرات العادية ذات الصلة 

الحظ أية نتائج ممرضة آبيرة أخرى في الدراسات ت ولم. بالسن
ة كينيرت المعامالت عن أعراض إآلي أسفاألجل حتى عندماطويلة 

 .على التسمم
ظهر أية تأثيرات سرطانية خالل العامين ناجمة عن إعطاء تلم و  

 نحو (CDران الـ ئففي المونوآروتوفوس بأعلى الجرعات المجربة 
، وأرانب شارل )آيلوغرام من وزن الجسم يوميا/ ملليغرام ١٫٥

وبأرانب ويستار ) لوغرام من وزن الجسم يومياآي/  ملليغرام٥نحو (
وآالب بيجل ) آيلوغرام من وزن الجسم يوميا/ غراميملل ٠٫٥ نحو(
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 .آيلوغرام من وزن الجسم يوميا/  ملليغرام٠٫٤نحو (
التناسل متعددة األجيال على القوارض، تأثيرات  تاسا درتظهرأ ثرير على التكاثلتأا ٥-٢-٢

خفض فترة البقاء على قيد الحياة ووزن بما في ذلك (على الصغار 
بما في ذلك انخفاض وزن (الحيوانات الحوامل  حظتو، ول)الجسم
عند جرعات لم تسبب أعراض إآلينيكية على التسمم الحاد ) الجسم

 .بالمونوآروتوفوس
انخفاض في " ت دراسات النمو باستخدام أرانب سبراج داوليرأظهو  

غير أن هذا التأثير لم .  بالجرعاتنسبة األجنة من الذآور له صلة
أو . مو التي أجريت باستخدام أرانب نهر شارلن الةيالحظ في دراس

" ويستار"في عدد من دراسات التناسل متعددة األجيال على ارانب 
وآانت هناك زيادة في حدوث الوالدات المبكرة في ". زنيفالونج ا"و

ير لم يشاهد في لتأثا اأرانب نيوزيلندا، في إحدى الدراسات إال أن هذ
وعزى التأخير في . رى من األرانبأخة لدراسة ثانية باستخدام سال

نمو األجنة، بما في ذلك التأثيرات على تكوين العظام إلى إصابة 
وإجماال، لم تالحظ أعراض . نوآروتوفوسوم الاألمهات بالتسمم من

ر  تظهولمتتعلق بالنمو إال عند جرعات تسمم األمهات أو قريبة منها، 
 .المادةه هذ بأية نتائج مسخ آبيرة ذات صلة بالتعامل

/ ة العصبيةيلسما ٦-٢-٢
تأخير السمية 

 العصبية

جد أية دالئل على تأخر تأثيرات السمية العصبية في مجموعة و تال
 بين جرعة واحدة توتفامن الدراسات التي تستخدم الدجاج والتي ت

 . يوما٧٨بالفم إلى دراسة تستغرق 
جارب أن منع نشاط الكولينستراس ت التالدراسات على حيوانا شيرت وتقييم عام وجزم ٧-٢-٢

 .هو التأثير السمي الرئيسي لمادة المونوآروتوفوس
ة عالية في حيوانات داة حي المونوآروتوفوس على سميوينطو  

 ٨٫٤ في المائة عن طريق الفم هي ٥٠وأقل جرعة مميتة . التجارب
آيلوغرام من /  ملليغرامات١٠(رام في األرانب آيلوغ/ ملليغرام

 ٨٠وأقل جرعة مميتة في االستنشاق هي ) سم في الفئرانج النوز
غير أن السمية الحادة . في األرانب)  ساعات٤ (٣م/ ملليغرام

 ٥٠وتوفوس متباينة وتعتمد على الذوبان وأقل جرعة مميتة رآونوللم
). األرانب(آيلوغرام / يغرام ملل١٢٣في المائة عن طريق الجلد هي 

لتهيج الطفيف في جلد وعين األرانب  لرةثيوالمونوآروتوفوس مادة م
 .ولكنها ال تسبب الحساسية الجلدية في حيوانات التجارب

رز مادة المونوآروتوفوس بسرعة في فتة، لدراسات الحيوانيافي و  
ومسار التمثيل . البول دون وجود دالئل على تجمعها في الجسم

طاف م الةائي عبارة عن طريق إلزالة التسمم يشتـمل في نهـايالغذ
-Nعلـى االنشطار االستـري للمونوآروتوفوس مـع تكون مواد 

methyl acetoacetamide and 3-hydroxy-N-methyl butyramide ،
 .أو ميثيل الفوسفات/ ضافة إلى ديمثيل الفوسفات واإلب

في )  يوما٧٨حتى (المتعددة ظهر دراسات الجرعات الواحدة أو تلم و  
 .صبيةع الةالدجاج أي تأخير في السمي

لهذه المادة تأثيرات معاآسة على معايير التكاثر في الدراسات  ليسو  
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 إال في الجرعات ومنفي الة ولم تالحظ السمي. الخاصة بالقوارض
السامة لألم أو بالقرب منها في الفئران واألرانب غير أنه لم تالحظ 

 .ئج تتعلق بالمسوخأية نتا
خفيف عند الجرعات  حفزم أن المونوآروتوفوس عنصر ويبدو  

ولم تكن ثمة حاجة إلى تنشيط التمثيل الغذائي للتأثيرات . العالية
 .الطفرية للمونوآروتوفوس

فلم تسفر . ن أن مادة المونوآروتوفوس تسبب السرطانيبيتلم و  
ة لمدة سنتين في الفئران عن الجرعات الغذائية من هذه المادة الكيماوي

. تغيرات العادية ذات الصلة بالسنلع ارأضرار في األعصاب أو تسا
وآان أآثر المستويات التي لم يشاهد لها تأثيرات تحفظا 

 ٠٫٠٠٤دراسات الحيوانية هو لا دت فيحدللمونوآروتوفوس التي 
ة عن الكالب استغرقت ذائيآيلوغرام يوميا في دراسات غ/ ملليغرام

 .ام أو عامين بشأن انخفاض نشاط الكولينستراس الدماغيع
حيث أعطيت مادة المونوآروتوفوس في (دد من التجارب عفي و  

ى توعلى المتطوعين من البشر، حدد مس)  يوما٢٨آبسوالت لمدة 
 ٠٫٠٠٣٦ التي لم يشاهد لها تأثيرات بمقدار ةعرالج

زما الكولينستراس آيلوغرام يوميا استنادا إلى انخفاض بال/ملليغرام
. آوينستراس خاليا الدم الحمراء أثرتولم ت. عند الجرعة العالية التالية

ويتماثل مستوى الجرعة المشار إليها أعاله في الدراسات البشرية 
المحدد في الدراسات الحيوانية  ةع الجروىالقصيرة مع مست

 ).الجسموزن آيلوغرام من /  ملليغرام٠٫٠٠٤(
/ مغراي ملل٠٫٠٠٠٣هذا المتحصل اليومي المقبول بمقدار  حددو )٢٠٠١(ليا استرا 

آيلوغرام من وزن الجسم استنادا إلى دراسات بشرية حصل فيها 
المتطوعون من البشر على جرعات يومية من المونوآروتوفوس عن 

آيلوغرام من وزن الجسم /  ملليغرام٠٫٠٠٥٩لى إ لفم تصالطريق 
ولم . أية أعراض إآلينيكية معاآسةولم تالحظ .  يوما٢٨يوميا لمدة 

. ستوى أية جرعةم لىع اسيتكونسترازت سيرويتأثر نشاط االيرث
وانخفضت بشدة نشاطات بالزما الكولينستراس عند الجرعات 

ة البالغة ضفخ المناتاألعلى إال أن ذلك لم يحدث في الجرع
وحدد المتحصل . الجسم يومياوزن آيلوغرام من /  ملليغرام٠٫٠٠٣٦

سم ج النآيلوغرام من وز/  ملليغرام٠٫٠٠٠٣ومي المقبول بمقدار الي
يوميا استنادا إلى مستوى الجرعات الذي لم يشاهد لها تأثيرات والبالغ 

  لمنعبةآيلوغرام من وزن الجسم يوميا بالنس/  ملليغرام٠٫٠٠٣٦
 .عشريمان اط بالزما الكولينستراز وباستخدام عامل أشن

/  ملليغرام٠٫٠٠٠٦ة الحادة بمقدار  الجرعة المرجعيتحددو  
 .جسملآيلوغرام من وزن ا

د هذه الجرعة إلى الدراسات البشرية التي تم فيها تعريض نتستو  
 حتى نم  الفميقالمتطوعين لجرعة واحدة المونوآروتوفوس عن طر

 ٢٨آيلوغرام من وزن الجسم في دراسة مدتها /  ملليغرام٠٫٠٠٥٩
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شاطات االيرثرسيت الكولينستراز أو أية ولم يالحظ أي منع لن. يوما
وحددت الجرعة المرجعية الشديدة إلى هذا . سممت الىدالئل أخرى عل

 / ملليغرام٠٫٠٠٥٩المستوى الذي لم تشاهد له أية تأثيرات والبالغ 
 .من وزن الجسم يوميا، وباستخدام عامل أمان عشري مايلوغرآ

ك ترماع المشتالجا 
ظمة األغذية نم بين

والزراعة ومنظمة 
الصحة العالمية بشأن 
مخلفات المبيدات 

)١٩٩٥( 

هذا االجتماع المشترك تقييما لمادة المونوآروتوفوس في  جريأ
ولم يتبين أن لهذه المادة . ١٩٩٥ و١٩٩٣ و١٩٩١ و١٩٧٥ و١٩٧٢

تأثيرات سرطانية أو مخية، وال تسبب أية سمية غير األعراض 
 .المانعة للكولين

آيلوغرام من /  ملليغرام٠٫٠٠٠٦متحصل يومي مقبول قدره  حددو  
 .١٩٩٥ وجرى تأآيده عام ١٩٩٣ م عاموزن الجس

هذا المتحصل على أساس دراسة لمتطوعين من البشر  حددو  
هد له تأثيرات، اشية لم رع يوما بمستوى ج٢٨استمرت 

 .وباستخدام عامل أمان عشري
 ٠٫٠٠٢ة المرجعية الحادة بمقدار االجتماع المشترك الجرع حددو  

 .١٩٩٥ آيلوغرام من ون الجسم في/ ملليغرام
االجتماع إلى أن البيانات السمية المتوافرة في البشر  خلصو  

 لروستيرثتسمح بتحديد جرعة مرجعية شديدة على أساس منع أي
 .سيتيل الكولينستراز وباستخدام عامل أمان عشريا

 لمخاطرتقييم ا/ اإلنسان عرضت - ٣
 لياراتأس يةذألغا ١-٣
مسح سلة السوق "وس من فرتوآ المتحصل التقديري من المونودستما  

ويستند هذا اإلجراء إلى مخلفات المونوآروتوفوس ". في أستراليا
بدال من افتراض أن المبيد  ةياألغذت المقاسة التي وجدت في مسوحا

، آان ١٩٩٤وفي عام . موجود عند المستوى األقصى للمخلفات
ت فاالمتحصل التقديري في المجموعة ذات االستهالل األعلى من مخل

/  نانوغرام٧٫٢يبلغ ) األطفال من عمر سنتين(مونوآروتوفوس ال
  في٣ منويمثل هذا المتحصل أقل . آيلوغرام من وزن الجسم يوميا

 .ومي المقبول اليمائة من المتحصللا
 بقطينال ءالهوا ٢-٣
 بقطينال ءلماا ٣-٣
 لياراتأس ينلمها ٤-٣
مقبولة دوليا، إلى لب اي تقييم المخاطر المهنية، وفقا لألسالدستني  

ويراعي هذا األخير نشاطات . خصائص المخاطر وتعرض العمال
 .المبيدات مااستخد بالخلط والتحميل واالستعمال ذات الصلة

 عماالت النهائيةستاال  
عمال في حالة خلط مادة وافر أية دراسات لقياس تعرض الت تال  

" POEM "متخدسولذا ا. المونوآروتوفوس وتحميلها واستعمالها
لكة المتحدة لتقدير التعرض حددت على أساسه هوامش التعرض مالم
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 .ممكناك ألنماط االستخدام االسترالية حيثما آان ذل
 :ة لتقييم المخاطر المهنية، جرى التوصل إلى النتائج التاليةجنتيو  
 خدامات المقبولة والمدعمة للمونوآروتوفوستسالا  
 طاطس والموزبلاو قاصيل واسعة النطالمحا  
 التبغ والحبوب والقمح لتشمي الت  المحاصيل واسعة النطاقلعامت  

الرش من الجو، وهي ب سوتوفوآروالبذور الزيتية والقطن بالمونو
موز بهذا الطريقة الوحيدة لالستعمال التي آانت تستخدم لمعاملة ال

و ج النويمكن أيضا استخدام المونوآروتوفوس م. المبيد في أستراليا
واستنادا إلى التقييم النوعي للمخاطر، فإن االستمرار . في البطاطس

دام ام قبوال ملمحاصيل يظلذه افي استخدام الرش من الجو له
 .ستقتصر على العاملين المرخص والمصرح لهم

 تقدير آمي للمخاطر، يتعين اتخاذ  ألن من المتعذر وضعانظرو  
 . لهذه المحاصيليلجواتدابير المراقبة التالية في الرش 

 خدامات الضرورية فقطتالسا •
 ظام مغلق للخلط والتحميل نضعو •
راعية زلااوية يم التدريب على استخدام المواد الكيروفت •

 للعمال الذين يتولون مناولة المونوآروتوفوس
ما يكون مالئما للعمال الذين يتولون م بمراقبة صحية حيثيالقا •

 مناولة المونوآروتوفوس
ام اإلنسان لإلعالم في العمليات الجوية غير مقبول ما خدستا •

ه األعمال من  بهذلم يتم حماية األشخاص الذين يقومون
 .المرآبات لثسية مندخالل ضوابط ه

 خدامات غير المقبولة غير المؤيدة للمونوآروتوفوستالسا  
  الفاآهة والخضرراشجأ  
ن المونوآروتوفوس من وعملت المخاطر على العمال الذين يسعرتفت  

خالل الرش بالنفخ الهوائي ذي الحجم الكبير، وتعتبر غير مقبولة 
 تعرض عمال يفكن تالأماستنادا إلى التعرض المتوقع، حتى إذا 

ولم يحدث تأييد لالستخدامات األخرى للفاآهة . الخلط والتحميل
ر غيحيث أن المخاطر تصل إلى درجة ) التفاح والكمثرى(تفاحية ال
ويتعين توفير بيانات لتعرض العمال عن طريق القياس . بولةمق

 . االستعماالت هذهلوضع تقدير آمي لمخاطر
آروتوفوس عن طريق الرش ونوم المداحدث تأييد الستخيلم و  

، والفاصوليا بالزراع الطويلة آبير الحجم ودقيق الحجم في الطماطم
مستوى غير  إلى الفرنسية والذرة الحلوة حيث أن المخاطر تصل

ويتعين توفير بيانات لتعرض العمال عن طريق القياس . مقبول
 .لوضع تقدير آمي لمخاطر هذه االستعماالت

 األرضي للمحاصيل واسعة النطاق نظرا ألن شرلييد لتأحدث يلم و  
توفير بيانات لتعرض العمال ويتعين . مستوى المخاطر غير مقبول

 .اطر هذا االستخدامخ لميعن طريق القياس لوضع تقدير آم
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 ر، ومكافحة الديدانولزها  
 مخاطر قيام العمال برش المونوآروتوفوس بالذراع الطويلة رعتبت  

عالية وغير مقبولة إذا تم تالفي /  أو الدقيقةريبم الكحجسواء بال
يل في آل حالة، ولم يحدث تأييد تعرض القائمين بالخلط والتحم

 .الستخدامها
 ولخ الددةاإع  
دراسات ما وراء البحار بشأن المخلفات الورقية التي ال يمكن  شيرت  

 ساعة من ٩٦إزالتها إلى انخفاض مستويات المخلفات بعد 
آان تحلل المونوآروتوفوس في الظروف الجوية في و. لستعماالا

 أيام، ولذا، ٧ طويلة تتراوح بين يوم والتربة سريعا مع فترة تنصيف
مر هذه المادة في التربة ألآثر من أسبوع بعد ت تسنفإن من المستبعد أ

واستنادا إلى البيانات . ال يتوقع تجمعها بيولوجياو. الاالستعم
 . أيام تعد مقبولة٥ة دخول قدرها داعترة إ فالمتاحة، فإن

  تنظيميةحةينص  
ريبية مالئمة لجميع العاملين المشارآين في بتحديد دورات تد وصىي  

 .توفوسووآرناستعمال المو
 جوا هو طريقة االستعمال الوحيدة التي تحظى بالتأييد نتيجة شالرو  

. عملينتسمجه الواالنخفاض الحد األدنى المقارن للتعرض الذي قد ي
وينبغي، عموما، تقييد استعمال منتجات المونوآروتوفوس وقصرها 

 . التصريح باالستعمال في حاالت الطوارئفقط على
ت مبيدات الفوسفات العضوي على جدول ع وض،سترالياافي و  

 .المراقبة الصحية لدى الهيئة القومية للصحة والسالمة المهنية
اإلآلينيكية المنشورة التي تشمل  ةل الحاات العديد من دراستشارأ ت طبيةايانب ٥-٣

 أو محاوالت االنتحار بهذه التعرض العارض لمونوآروتوفوس
جع اسم هذه الحالة إلى بداية روي" ةأعراض وسيط"المادة إلى ظهور 

 في عضالت الصدر فوضع شلل قابل للشفاء لألعصاب الدماغية
بدأ  يوصعوبات في التنفس تحدث بعد التعرض، وعموما بعد أن

د وعلى ذلك، فإن بدايته ق.  مادة الكولين في العودة إلى طبيعتهطاشن
إلثارة اة بطتتأخر بعد الشفاء الظاهري من التأثيرات الحادة المرتب

منها والمتعلقة بالجهاز العصبي نية العصبية الزائدة النيكوتي
 .المرآزي

 
٤ 

 
 المآل البيئي واآلثار البيئية

  المآل البيئي ١-٤
في ظل الظروف الجوية، بسرعة في  ،سوتوفوآر المونولتحلي ةبلترا ٢-١-٤

 أيام اعتمادا ٧ة مع فترة تنصيف بيئية تتراوح بين أقل من يوم والترب
وآان المنتج الرئيسي هو ثاني أآسيد . ةتربلعلى خمسة أنواع من ا

وتم التعرف على . الكربون والمخلفات غير القابلة لالستخالص
ع التربة مع اونبعض أي بعض نواتج التمثيل الغذائي الدقيقة ف

ويبدو أن . المائة من الجرعة المستعملة في ٣٫٥وصول أعالها إلى 
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شر لثاني أآسيد بالم امسار التحلل الرئيسي هو في التمثيل الغذائي
و إندماجه في الجزء العضوي في التربة يليه عملية ون أالكرب

 .التعدين
ية أو تفحص ما إذا آان ئيبيف النصقدم أية دراسات تحدد فترة التتلم و  

وآانت فترة . ظل الظروف الجويةالمونوآروتوفوس يتحلل في 
 ٧ نل مقالتنصيف البيئية الضوئية للمونوآروتوفوس في التربة أ

وقد خلص إلى أن المونوآروتوفوس يتنقل في التربة، وأن . أيام
ن غير أن التحلل السريع سوف يحد م. غسيل التربة منه أمر ممكن

 .يل الذي يمكن أن يحدث في ظل الظروف الحقليةسغلمدى ا
غير أنه تبين أن . دم أية دراسات تحدد فترة التنصيف البيئيةقم تل ءلماا ٣-١-٤

وس يتحلل بسرعة في ظل الظروف الجوية المائية فوتورالمونوآ
إال أنه على العكس من ذلك لم ) حقول األرز في المناطق المدارية(

بيعية في درجة حرارة الحجرة طلانهار أليحدث أي تحلل في مياه ا
وقد خلص إلى أن الدراسات . فق مع تجارب التحليل المائيوهو ما يت

لمائية التي ظم اسريعا في النن كو يالمحدودة تبين أن التحلل قد
غير أن نقص . الرواسب/ تنطوي على نشاط ميكروبي أي التربة

 آبيرة في ةرغتبر ثيعدراسات التمثيل الغذائي المائي الجوي المالئم 
 .البيانات

أن يكون التحلل المائي عنصرا مساهما آبيرا في لمستبعد امن و  
وال . ئي العادييالب PH الـ التحلل العام للمونوآروتوفوس في نطاق

يتوقع حدوث تحلل ضوئي إال أن هذا التحلل الضوئي غير المباشر 
 .أمر محتمل

بة أو الماء طريقا آبيرا لتشتت رتل من ايروقع أن يكون التطات يال ءالهوا ٤-١-٤
ة إال أنه ال يمكن استبعاد التطاير من األسطح األخرى غير الماد

 .دوث ترآيزات آبيرة في الهواءحقع ووال يت. القابلة لالمتصاص
دا إلى قابلية الذوبان في الماء، ال يتوقع حدوث انخفاض في استنا يز البيولوجيآلترا ٥-١-٤

م لل التربة بسهولة أو تراآحتوفول، تامعدل فصل الماء من األوآ
 .بيولوجي آبير في البيئة المائية

ها قابلة للتحلل البيولوجي والتعرض ن ألةجمع هذه المادة في التربت تال مرارتالسا ٦-١-٤
 أيام في التربة ٧الضوئي، وفترة التنصيف البيئي فيه تقل عن 

 يئ البييفوفترة التنص. المعرضة لضوء الشمس الطبيعي
 . أيام على أوارق النبات٣٫٤ و١٫٣للمونوآروتوفوس تتراوح بين 

 .هدفةتلمسا التأثيرات على الكائنات غير -ة االيكولوجية يلسما ٢-٤
  يات األرضيةرلفقا ١-٢-٤
وآروتوفوس مادة شديدة السمية في القوارض المختبرية من نلموا ياتيلثدا 

 في المائة تبلغ نحو ٥٠ة تيمرعة مبجخالل التعرض عن طريق الفم 
ولكن السمية الشديدة ). ١-٢-٢أنظر القسم (يلوغرام آ/  ملليغرام١٠

وفي ). ١-٢-٢سم ق الرأنظ(عن طريق الجلد أقل بعض الشئ 
" الجرابي"استراليا، بينت االختبارات التي أجريت على حيوان 
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/ مرا ملليغ١٠٠ و٨٠المحلي أن جرعة غذائية واحدة تتراوح بين 
أن الجرعة األقل غير . رام من وزن الجسم تسببت في النفوقغولآي

 ١٨الل آيلوغرام من وزن الجسم على فترات خ/  ملليغرام٢البالغة 
وأظهرت القوارض المحلية . تحدث أي نوع من النفوقم  لمايو

 ى لد،Notomys alexic and Notomys mitchelliاالسترالية من نوعي 
آيلوغرام لمدة / ملليغرام٦٦٨دار قمبوفوس وتتغذيتها بالمونوآر

ام متتالية، انخفاضا في وزن الجسم وتوقف جميع الحيوانات خمسة أي
 .اربختالفترة ااية عن الغذاء في نه

راسات سمية الحيوانات البرية في المجر التي أجريت في دفي و  
/ رلت ١٫٥ر ادمقب WSC 40المزارع الكبيرة باستخدام األزودرين 

ي نفوق ، لم تالحظ أ)الحد األقصى المسجل على البيانات (راتهك
لألرانب إال أنه آان يمكن مشاهدة بعض الحيوانات البالغة وقد 

 WSC 40ذا، من األرجح أن األزودرين لو. فيأصيبت بتسمم طف
 . في نفوق األرانب الصغيرة ذات الوزن الصغيربتسبي

لتأثيرات او لمصير اوفقا لقسم(المونوآروتوفوس  صنفي رولطيا 
عالي السمية بشدة في الطيور ) االيكولوجية في الواليات المتحدة

  نوعا،١٣تقارير من (منخالل طرق التعرض عن طريق الفم 
 ملليغرام ٦٫٤٩ و٠٫١٩ في المائة تتراوح بين ٥٠ة مميتة عبجر

 ٥٠ أنواع مع الجرعة المميتة ٣(أو عن طريق التغذية ) آيلوغرام/
وأظهرت ).  جزءا من المليون٣٢ و٢٫٤ نيبراوح تتفي المائة 

 أسبوعا من التعرض من ٢٠نحو (ارات متعددة األجيال االختب
لتأثيرات تحدث عند مستويات  اأني البط الماالردني والكويل اليابا

آيلوغرام من األعالف على التوالي /  ملليغرام٣ و٠٫١منخفضة 
أثيرات تلاصير ولمقاعدة بيانات مصنفة بمعرفة قسم ا: المصدر(

مكتب برامج المبيدات من االيكولوجية في الواليات المتحدة، 
ة خطوط التوجيهيي الالدراسات التي استعرضها ورؤى أنها تستوف

آما تشير النتائج المتعلقة بالسمية في الدراسات إلى أنها ).  القسمذاله
/ يغرامل مل٢٫٢١ – ١: ة شديدةي سم–شديدة السمية على الطيور 

الكويل  (آيلوغرام يوميا/ يغرامل مل٠٫٥ –مية مزمنة س ،وغراميلآ
 ). يوميا٢١الياباني 

نوآروتوفوس والم  التقارير الميدانية إلى أنه قد حدث ربط بينرتشيو  
وتشير هذه . والعديد من حوادث مقتل الطيور في الواليات المتحدة

يوجد بها  يتطق الناالدراسات الميدانية القديمة أنه قد حدثت في الم
ما يجتذب الطيور إما غذاء أي حبوب برية أو مياه راآدة، وهو 

 ١  نفوق آبيرة بمعدلاالتللشرب أو الغذاء في الحقول المعالجة، ح
هكتار وأعلى من ذلك، باستثناء دراسة واحدة أظهرت / غراموآيل

ولم تتأثر الطيور التي .  آيلوغرام هكتار٠٫٣٢حاالت النفوق عند 
غذاء لى الحقول التي تم رشها بشرط أال تتناول ماء أو إ ا حديثلتدخ

رشها  تم آما يؤدي الغذاء على الجراد أو القوارض التي. في الحقل
 .ليةعاق فوإلى معدالت ن
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ردت تقارير قصصية من أستراليا عن طيور قتلت من استخدام وقد و  
ية أ دلم تره المونوآروتوفوس حسب المسجل في بطاقة البيانات إال أن

يق تشير إلى وثمة تقارير حسنة التوث. تقارير مؤآدة عن ذلك
المونوآروتوفوس يتسبب في حدوث حاالت نفوق آبيرة في صقور 

 .نتين بعد استعمال هذه المادة لمكافحة الجنادبجألراالسوينسون في 
لمجر، أآدت دراسات السمية في الحياة البرية أجريت في افي و  

زارع الكبيرة، بوضوح، أن استخدام ملابية وريالمزارع التج
 أضرارا آبيرة بالحياة البرية وخاصة ثيحد WSC 40األزودرين 

ن ووزن الجسم س النويتسبب المنتج، بصورة منفصلة ع. الطيور
ومرحلة النمو في المحاصيل المعالجة، في نفوق بعض الطيور أو 

 رالطيوض وترف).  يوما١٢-٦(التسمم الممتد في البعض اآلخر 
ن األرجح أن لمسممة أي تحفيز وال تستطيع الفرار، ولذا، فإن ما

 إضافية تنجم عن حقيقة سائروثمة خ. معظمها يقتل على يد مفترساتها
ام الموصى به للمنتج في المجر يتم في وقت تكاثر الطيور خدستالأن ا

 هاومن ثم فإن الطيور المسممة الباقية على قيد الحياة ال تتناول غذاء
 .ام وال تعود إلى أعشاشها وغير ذلكيأ لعدة

  اع المائيةوألنا ٢-٢-٤
 في ٥٠اك هي األقل حساسية حيث تتراوح الجرعة المميتة مألسا اكمألسا 

لتر استنادا إلى /  ملليغرام من المادة الفعالة١٨٠ إلى ١٫٩ بين ةمائلا
ويصنف المونوآروتوفوس على أنه سام بدرجة تتراوح .  أنواع٩

 لمعايير فيفة بالنسبة لألسماك وذلك مرة أخرى وفقاطلادلة وعتبين الم
والكثير . ي الواليات المتحدةية فقسم المصير والتأثيرات االيكولوج

 قديم وأسمى وال يعتبر مما يمكن االعتماد عليه إال أنها يملق امن هذه
ة القومية لتسجيل الكيماويات الزراعية ئلهيااستخدمت بواسطة 

وتبين مدخالت . بيانات أخرى جودو في عدم ايسترال أوالبيطرية في
ثلة في األسماك  ممااعدة بيانات مكتب برنامج المبيدات حساسياتق

 .لتر/  ملليغرام٥٠ و٥٫٢ بين ةميتمحيث تتراوح الجرعة ال
المونوآروتوفوس، حسب تصنيفات قسم المصير والتأثيرات  صنفي قريات المائيةفلالا 

اوح بين عالي السمية رتيبأنه ة االيكولوجية في الواليات المتحد
والطفيفة مع اعتبار الالفقريات من أآثر فئات الكائنات الشديدة 
بما يتراوح بين " الدافني"علنة في م الةوتحدد السمية الشديد. حساسية
لتر إال أنه ال توجد أية دراسات تستوفي /  وحدة غرام٢٠ و٠٫٢٤

 .المتطلبات الحالية
د أنواع وتوفوس على أنه معتدل السمية بالنسبة ألحرآوالمون صنفي لبالطحا 

تبلغ الجرعة  حيث  Chlorella vulgarisالطحالب الخضراء وهو 
إال أنه غير ) أسمى(لتر /  ملليغرام٦٫٨ مقدار ةمائل في ا٥٠المميتة 

 Scenedesmus subspicatusسام بالنسبة لطحالب خضراء أخرى هي 
لتر /  ملليغرام١٠٠مائة أآثر من لا في ٥٠ة تبلغ الجرعة المميت حيث
ويرى قسم المصير والتأثيرات . لتر/ غراميملل ١٠٠= NOEC و
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 .واع الحساسةناأل االيكولوجية أن آالهما ال يعتبر من
لعسل وغيره احل ن ٣-٢-٤

 من المجنحات
  

 تقريرا يعتبر المونوآروتوفوس شديد السمية ١٥دا إلى نتائج استنا
الختبارات ا ا عليهيتلجميع الالفقريات غير المستهدفة التي أجر

ة النحل وشبكيات الجناح وطائفة من الحشرات المفترسة وخاص
رق النباتات تعتبر عالية ولى عفالمخلفات التي تستقر . األخرى

 ١٠٠النفوق بنسبة ( ساعة من االستعمال ٢٤السمية بشدة للنحل بعد 
وتبين بعض التقارير أن المونوآروتوفوس أآثر سمية ). في المائة

 .فاتة أآثر منه لآلديفت المراللحش
 ية فبآيلوغرام من التر/  ملليغرام١٩٦السمية لدود األرض  لغتب ألرضاود د ٤-٢-٤

. آيلوغرام من التربة في اختبار آخر/  ملليغرام٣٥أحد االختبارات و
 الصادر ٢٠٧وذآر أن االختبارات تستند إلى الخط التوجيهي رقم 

نف هذه وتص. التنمية في المجال االقتصاديو نلتعاو اعن منظمة
مونوآروتوفوس بأنه سام بصورة طفيفة أو معتدلة ت الاالختبارا

 .رضألبالنسبة لدود ا
نات الدقيقة في ئلكاا ٥-٢-٤

 التربة
 .وافر بيانات سمية عن هذه الكائناتتم تل

وال . لنباتيا ءالغطا ووقع حدوث استعمال مباشر على النباتاتت يال ت األرضيةالنباتا ٦-٢-٤
روتوفوس في أي سمية للنباتات لدى استخدامه حسب يتسبب المونوآ

فاح والكمثرى والخوخ ت الفالتعليمات على الرغم من أن بعض أصنا
ولذا، . والكريز والذرة الرفيعة قد تعاني من بعض األضرار الطفيفة
 .ةفإن من المستبعد حدوث تأثيرات آبيرة على النباتات المنشود

 رتقييم المخاط/ ض البيئيرلتعا - ٥
  يات األرضيةرلفقا ١-٥
تخدام المنهجية س بااحسابات التقييم البيئي للمخاطر في أسترالي بينت رولطيا 

الموحدة أن المخاطر الشاملة على الطيور تبدو عالية وغير مقبولة 
ذلك أو  ريور وغبذوالسيما بالنسبة للطيور التي تتناول الحشرات وال

آذلك، فإن . ادة الكيماويةالتي ترش بإفراط بصورة مباشرة بالم
 ثليماستخدام المونوآروتوفوس في مكافحة الجراد بمعدل عال قد 

خاطر آبيرة للغاية على المفترسات الطائرة للجراد وتعتبر غير م
وقد حدثت هذه المخاطر في األرجنتين حيث نفقت أعداد . مقبولة
ة حمكافسوينسون بعد استعمال المونوآروتوفوس للصقور ان آبيرة م

الجنادب وأدى إلى استخدام مادة آيماوية مقيدة االستعمال أو 
نى المنصوص عليه على بطاقة البيانات داألل وعند المعد. محظورة

هكتار تشير حسابات التعرض /  ملليغرام٣٥٠للجراد الصغير أي 
 في المائة يعادل ٥٠ ةتي الممعةالجر(الغذائي الشديد في األآويل 

بالنسبة للحشرات )  األعالف الملوثةنون م جزء من الملي٢٫٤
حشرات الي  فالصغيرة إلى مخاطر آبيرة ولكنها مخاطر معتدلة

 .الكبيرة
  اع المائيةوألنا ٢-٥
 المخاطر مقبولة بالنسبة لألسماك في ظل االستعمال من الجو رعتبتاك والالفقريات مألسا 
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مخاطر على وال يتوقع حدوث أية . رشالمباط وليس الرش المفر المائية
غير أنه رؤى أن المخاطر بالنسبة لالفقريات المائية . الطحالب

 متر من انحراف الرش ٣٠٠ولة حتى ما يتجاوز ب مقرالحساسة غي
من  (AgDRIFTفي جميع معدالت االستعمال من الجو استنادا إلى 

ر وتقاري) ةدالمتحت سم المصير والتأثيرات االيكولوجية في الوالياق
ما تستخدم وفقا للتعليمات الحالية المدونة على بطاقة دراسات عندال

 ١٤٠نى معدل تمت دراسته، وهو دد أنوآانت المخاطر، ع. البيانات
هكتار مقبولة بالنسبة لالفقريات المائية / غراما من العنصر الفعال

 قطراتال( متر ولكن ذلك فقط بالرش البديل ٣٠٠األقل حساسية عند 
وينبغي مالحظة ).  ميكروملغرام٣٥٠ط  بخاري وسيمحيطخفيفة، لا

 . أيضايةال عأن ثمة مخاطر آبيرة من جريان المادة بمعدالت
أن المخاطر على  بينت ،AgDRIFTسبة لرش البساتين باستخدام نبالو  

 الرش بدفع نم نواه،الالالفقريات المائية في بساتين التفاح والفاآهة ب
وقد يكون مقبوال مع بعض  مترا ٥٠الهواء في البساتين معتدل عند 

شجار ألة لبأما بالنس. القيود اإلضافية المسجلة على بطاقات البيانات
الكبيرة، فإن المخاطر في الرش القائم مرتفعة وتمتد حتى ما يتجاوز 

 ملتقيي اوتبين المعلومات المستمدة من.  متر من البستان١٠٠
فاآهة ل في بساتين التعمالزراعي والمصادر األخرى أن االسا

ونظرا النعدام . التفاحية يتناقص مع تطبيق اإلدارة المتكاملة لآلفات
 التحلل ومستوى المخاطر، وأن استعمال عنت ناالبيا

مونوآروتوفوس يتضاءل لمصلحة مواد آيماوية أخرى أآثر مالءمة 
 ل فيتقييم االسترالي إزالة االستعمالا  يفضلت،لإلدارة المتكاملة لآلفا

 .حية من بطاقات البياناتالفاآهة التفا
من  (ر مخاطر انحراف الرش من رشاشات الذراع الطويلةبتعتو  

AgDRIFT (مترا ٣٠الالفقريات المائية مرتفعة عند مسافة  على 
 غرام من العنصر ٨٠٠وخاصة بمعدل االستعمال المختبر البالغ 

وتعتبر .  متر١٠٠ومجرد مقبول عند ) هكتار/  لتر٢ (راهكت/ الالفع
 غراما من العنصر ١٤٠لمخاطر بمعدل االستعمال األدنى البالغ ا

ويظل جريان المادة يمثل .  مقبوالامتر ٣٠عند ) هكتار/ الفعال
/  غراما من العنصر الفعال٢٨٠مشكلة محتملة بالنسبة لمعدالت 

 ستخدام مادة المونوآروتوفوسا دن تؤي أهكتار، وال تستطيع أستراليا
 .ة ما لم يخفض هذه المعدل بدرجة آبيرةاشات الذراع الطويلبرش

إذا ما دخل إلى البيئة  وس،فير المتوقع أن يستمر المونوآروتوغمن و  
المائية، لفترة طويلة إال أنه رؤى أن تحلل هذه المادة يعتمد على 

. حدودة للغايةم تبياناى مستوى النشاط الميكروبي استنادا إل
ل آان سريعا في حقول األرز وأظهرت الدراسات الميدانية أن التحل
 عن نظم اتانبيولم تتوافر . إال أنه آان بطيئا في المياه الطبيعية

وأظهرت . المياه الزراعية العادية في الظروف المعتدلة/ الرواسب
 أنالحسابات، بافتراض فترة تنصيف طبيعية قدرها يومان، 
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مكنة من ى الالفقريات المائية مة علات المزمنة وشبه المزمنريثالتأ
انحراف الرش الجوي إال أنه أقل احتماال من تكنولوجيات االستعمال 

 الرغم من أنه ال تتوافر بيانات عن التأثيرات لىوع. ىاألخر
المزمنة، افترض أن هذه التأثيرات تبلغ عشر التأثير الحاد وهو 

مزمنة على ت ال يمكن استبعاد التأثيراالو. انع ش"حساب تقريبي"
 .ائيةالكائنات الم

لعسل وغير احل ن ٣-٥
ذلك من ذوات 

 األجنحة الشبكية

يرة باستخدام معدل استعمال قدره بل آحن المخاطر على النأؤى ر
هكتار لعباد /  لتر١٫٥معدل (هكتار /  غراما من العنصر الفعال٧٢٠

لذلك، فإن المخاطر من انحراف ). الشمس والذرة الرفيعة والبساتين
بيرة بالمعدالت المرتفعة وهي آذلك ل آحنلعلى اي الرش الجو

 مقبولة طرخالمبالنسبة للحشرات غير المستهدفة إال أن هذه ا
 غراما من العنصر ٢٨٠بالمعدالت المستخدمة في مكافحة الجراد أي 

غير أن من المتوقع أن يكون .  متر١٠٠هكتار عند مسافة / الفعال
نصر الع نمراما  غ١٤٠األدنى أي عدل انحراف الرش من الم

 يعتبر أآثر يالذ Apanteles sppهكتار ساما بالنسبة لنوع / الفعال
 .لالستعمال الموضعي للمونوآروتوفوس سيةاالحشرات حس

 أن تكون المخاطر على دود األرض من استعمال عتوقي ألرضاود د ٤-٥
 .المونوآروتوفوس منخفضة

لالفقريات التربة األخرى إال أنه ون هناك مخاطر آبيرة بالنسبة كد تق ة والكائنات بلترا ٥-٥
 .ال تتوافر بيانات سمية لهذه الكائنات

، باستخدام المنهجية الموحدة، إلى أن هناك خطر آبير على ىنتها وجزم 
الطيور من االستعمال الحالي للمونوآروتوفوس عندما يتم رش البنود 

آما أن هناك خطرا آبيرا على .  بهذه الطيورةصاة الخئيالغذا
فقريات الحساسة من انحراف الرش بجميع معدالت االستعمال الال

 غراما ١٤٠ ذات األذرع الطويلة عند اتاشرشباستثناء استعماالت ال
أما حيثما تتوافر تدابير مناسبة للحد من . هكتار/ من العنصر الفعال

انت المخاطر على وآ. ةدلتعمتكون ر انحراف الرش، فإن المخاط
آما أن هناك . ات غير المستهدفة آبيرةالنحل وغيرها من الحشر

ان المياه إذا هطلت ري جمنمخاطر عالية آامنة على الكائنات المائية 
 .األمتار في غضون أيام من الرش
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 ا  تفاصيل التدابير لتنظيمية النهائية المبلغ عنه-ق الثاني حلملا

 
 أستراليا: بلد السما
يخ الفعلي رلتاا ١

التواريخ الفعلية (
دخول التدابير حيز 

 )التنفيذ

. سوألغي تسجيل مادة المونوآروتوف: ٩/١٢/١٩٩٩ء من ابتدإ
 .ظر عمليات االستيراد األخرىحو
 : االستعمال بالتدريج وفقا للجدول الزمني التالياءنها
 ٣٠/٦/٢٠٠٠ في فتوقت: ادات بالجملةدإلما
 ٣١/١٢/٢٠٠٠ف في قيتو : بالتجزئةعلبيا
 ٣٠/٦/٢٠٠٢ نم :المخلفات القصوى دودح

ع في الوثيقة جلمرا 
 التنظيمية

ماويات الزراعية يالك راض الهيئة القومية لتسجيلعاست -
 ٢٠٠٠آانون الثاني / والبيطرية للمونوآروتوفوس، يناير

الهيئة . ٠٠٫١راض الهيئة القومية للتسجيل للسالسل عاست -
 .ة والبيطريةيعا الزراتالقومية لتسجيل الكيماوي

ة صيل الدقيقالتفا ٢
 التنظيمية ريبللتدا

 النهائية

ة لالص القرار تسجيل جميع الموافقات ذات لغيي
ويوقف أية عمليات استيراد أخرى وإنهاء . بالمونوآروتوفوس

ويجرى سحب الحدود . استعمالها بالتدريج خالل فترة عام
 .٣٠/٦/٢٠٠٢القصوى لمخلفات هذه المادة في 

 . الصحة والسالمة المهنية بصورة غير مقبولةطر علىالمخا  التدبيربسباأ ٣
دراج في إل اساسأ ٤

 الملحق الثالث
لقرار في أعقاب استعراض لمادة المونوآروتوفوس أجراه  اخذات

برنامج استعراض الكيماويات العاملة التابع للهيئة القومية 
يئة بأن هلاقناع  إللتسجيل في أستراليا، وقد أخفق البرنامج في

تعمال منتجات المونوآروتوفوس وفقا للتوصيات استمرار اس
ومن . اس والبيئةلن لارالخاصة باستعمالها لن يتسبب في أضر

المهم أنه لم يكن هناك أي التزام من جانب أصحاب الشأن لتوفير 
مة البيئة والصحة وتأثيرات  سالالبيانات الالزمة لتبديد القلق إزاء

 .المخلفات
ن مجاالت القلق إزاء استعمال االستعراض العديد م حددو  

ات فالمونوآروتوفوس تتعلق بتعرض البيئة والعمال والمخل
 .لسميتها الخاصة للطيورو

 االستعراض إلى أن استمرار استعمال المونوآروتوفوس ىنتها  المخاطرمقييت ١-٤
البرية  ةاوالحيل يشكل مخاطر آبيرة غير مقبولة على العما

 .والتجارة
طر على الصحة والسالمة البيئية والمهنية والصحة العامة المخا لمستخدمةيير االمعا ٢-٤

 .والتجارة
 بالنسبة للدول ةلصلا 

 األخرى واإلقليم
همية خاصة للبلدان النامية بسبب ارتفاع المخاطر ذات الصلة أات ذ

بالرش األرضي للمونوآروتوفوس حتى عندما تستخدم الممارسات 
 .السالمة البيئية والمهنيةعلقة بالصحة وتملرمة اصاال

 العمال والبيئة، ى علل أن البدائل التالية تشكل مخاطر أقدعتقي ئلالبدا ٥
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وتقدم مواصفات المخاطر الصادرة عن منظمة الصحة العالمية 
 وتتعلق هذه. آأداة للمساعدة في النظر في المخاطر النسبية

 على وتعتمد المخاطر الفعلية.  بالعناصر الفعالةتافلمواصا
 .وهذه القائمة ليست شاملة حيث توجد بدائل أخرى. المستحضرات

 :لةدمعت بصورة طرةخ  
� chlorpyrifos, diazinon; dimethoate; fenitrothion 
 بصورة طفيفة طرةخ
� azamethiphos; malathion 
الكيماوية المشار إليها أعاله  دا المومنفي حالة األخذ بأي  وصىي

شورة من صناعة المنتجات فيما يتعلق آبدائل، الحصول على م
 .ليةحالم بمالءمتها لالستعمال المقترح والظروف

 .الستيراد سيتيح استهالك المخزونات الحاليةاقف و  النفاياتةدارإ ٦
 منلتر /  ملليغرام٠٫٠٠١أستراليا قيمة صحية قدرها  ددتح لكذير غ ٧

رآيز هي ت" القيمة الصحية("روتوفوس لمياه الشرب آونالمو
الملوثات الذي ال يتوقع أن يؤدي ألي مخاطر صحية آبيرة 

. يوميا/  لتر من الماء٢ض متحصل دائم قدره افتراللمستهلكين ب
 آيلوغراما وأن ٧٠ويفترض تحديد هذه القيمة وزن جسم قدره 

تحصل ملاة من ائ في الم١٠المتحصل من ماء الشرب سيشكل 
 ).اليومي المقبول

 المجر: لبلداسم ا
يخ الفعلي رلتاا ١

) التواريخ الفعلية(
لدخول التدابير حيز 

 التنفيذ

لمبيدات المحتوية على المونوآروتوفوس في ايل جستحب س
١٩٩٦. 

ض تسجيل المنتجات المحتوية على مونوآروتوفوس عرستا
 ٢٠/١٩٩٤باعتبارها عناصر فعالة إعماال للبيان الوزاري رقم 

ية في وزارة عارة الزيئلبالصادر عن إدارة وقاية النباتات وا
زارة و للةالزراعة واألغذية، والذي نشر في الجريدة الرسمي

 وضع ٦/٢٠٠١ بالقرار الوزاري رقم ١١وتنفيذا للملحق 
 .فوس على قائمة العناصر الفعالة المحظورةروتوالمونوآ

صيل الدقيقة التفا ٢
للتدابير التنظيمية 

 النهائية

 .الزراعيةالت امعاالستع ظر على جميحرض ف

 .حياة البريةلى الفاع غير المقبول للتأثيرات المعاآسة عتالرا  التدابيربسباأ ٣
 في جاراإلدس ساأ ٤

 الملحق الثالث
اض يستند إلى المشاهدات والدراسات التي أظهرت أن رستعا

 .للمونوآروتوفوس تأثيرات معاآسة غير مقبولة على البيئة
ات العلمية التي أجريت على نطاق صغير والمزارع  الدراستشارأ  المخاطرمقييت ١-٤

بشدة على الطيور والنحل خالل  ليةاالكبيرة إلى أن مخاطرها ع
 .استعمال المنتجات المحتوية على هذه المادة وبعد هذا االستعمال

لبيئة نتيجة لآلثار ا ىات عليراالستعراض القلق إزاء التأث حددو  
برية التي شوهدت في ظروف المعاآسة الشديدة على الحياة ال

رع التجريبية المزااالستعمال التجاري وأآدتها اختبارات السمية في 
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والمزارع الكبيرة في محطة صيانة الطبيعة والحياة البرية 
بالغات المستعملين و، ١٩٩٨ – ١٩٧٦في ) فاآانكيرت، المجر(
 .ماة البيئةحو يادينلصوا
ل فضال عن الكمية التي ؤد تقييد االستعمال ووقف االستعما يلمو

 ركتاه/ ر لت١ – ٠٫٧٥قيدت في حدود (تستعمل بحسب الوحدة 
لمزروعة في رقع رة المكافحة آفات الشتالت الخاصة بالبنجر والذ
إلى خفض التأثيرات ) والمحاصيل مع عشائر قليلة من الحياة البرية

 .المقبول ىوالمستى إل
 .على الحياة البرية التأثيرات مقييت يير المستخدمةالمعا ٢-٤
 بالنسبة للدول ةلصلا 

 األخرى واإلقليم
المناخ والمحاصيل (لمعايير االيكولوجية افي  للتماثل ظران

، يعتبر التدبير الذي اتخذته المجر ذا صلة قوية بالدول )واآلفات
 .المجاورة في اإلقليم

ع ال هذا المنتج بأنواع فوسفاتية عضوية وأنوادبتاس كنيم ئلالبدا ٥
أخرىمن المنتجات ذات السمية الحادة والمنخفضة والمخاطر 

 . والبيئةننساالقليلة على اإل
ألن مادة المونوآروتوفوس لم تستخدم في المجر منذ عام  ظران تنفاياال ةدارإ ٦

 .، ال توجد أية مشكالت تتعلق بإدارة النفايات١٩٩٦
 ,WSC (Shellرين مادة المونوآروتوفوس تستخدم في أزود انتآ لكذير غ ٧

UK; Agrokémia Szِvetkezet, Hungary ٠٫٧٥ بمعدل لوسج – 
 Bothynoderes punctiventris, Psalidiumهكتار لمكافحة / رلت ١٫٠

maxillosum, Tanymecus dilaticollis, Tanymecus palliatus ي ف
ذرة المزروعة في رقع إذا استعمل في لاونمو، البنجر اآلخذ في لا

،  Nuvacron 40 WSCوسجل .  يوما من تاريخ البذر٣٠غضون 
Ciba-Geigy AG, Switzerland; Nitrokémia) Ipartelepek, 

(Hungary العنصر الفعال في البنجر لمكافحة آفة  سنفب
Bothynoderes punctiventris, Chaetocnema tibialis, Pegomya 

betae, Lixus scabricollis) و ) هكتار/ ر لت١٫٢٥ – ٠٫٧٥ل دبمع
Psalidium maxillosum) و ) هكتار/ ر لت١٫٢٥ – ١٫٠ل دبمع
Scrobipalpa ocelatella) هكتار/  لتر١٫٥ل دبمع (Mamestra 

brassicae ) بمعدل (وعتة العنكبوت ) هكتار/ ر لت٢٫٥ – ١٫٥لدبمع
 – ٠٫٧٥ة بمعدل رذل في التوقد سج) هكتار/ رت ل٢٫٠ – ١٫٥
 Tanymecus هكتار لمكافحة / لتر١٫٥هكتار و / ر لت١٫٢٥

dilaticollis and Oscinella frit, resp .الذرة وفول الصويا،  وفي
يرقات الفوآتويد : دالت التالية لمكافحة اآلفات المختلفةالمعسجلت 
ها أنهكتار في حين /  لتر٢-١٫٥هكتار، عثة العنكبوت /  لتر٢-١٫٥
/ ر لت١٫٢٥ – ١٫٧٥في عباد الشمس وفول الصويا بمعدل  تلسج

 Tanymecus spp., Psalidium maxillosum andهكتار لمكافحة 
Sitona spp .افحة آفة كولمLeptinotarsa decemlineata ٢٫٨-٢٫٤ 

سمح بتداول  وقد. Solanum Nigrumهكتار في محصول الـ / لتر
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وآانت . الكبيرة فقط عرالمزاي المنتجين االثنين لالستعمال ف
نتجات جيدة في مكافحة اآلفات المشار إليها الكفاءة البيولوجية للم

 أعاله
محتوية مونوآروتوفوس لالستعمال اعتبارا من لت اا المبيدتسجلو  

وبعد سحب تسجيل هذه .  في المجر١٩٩٦ وحتى عام ١٩٧١عام 
 في تافة اآلارالمنتجات، لم يحدث أي نقص في برنامج إد

فول الصويا البنجر والذرة وعباد الشمس و(المحاصيل المعنية 
 Bothynoderesلمكافحة (وبالنسبة الستعماالتها الرئيسية ). والمعز

punctiventris, Chaetocnema tibialis, and Tanymecus 
dilaticollis(وافر العديد من المبيدات الفوسفاتية العضوية ت، ي

 Danatox 50 EC,) Dimecron 50, Nurelle D 50/500المسجلة مثل 
EC, Pyrinex 48 EC, Ultracid 40 WP, chlorinated 

hydrocarbons, e.g., Thiodan 35 EC, Thionex 35 EC (فوسو 
 Bancol 50 WP, Padan 50 are available. Regent 80 WG يحصل
ريب على وثيقة التسجيل بما في ذلك حل رفيع الكفاءة قعن 
وسجلت . ارة اآلفات في البنجر والذرة وعباد الشمسدإ رنامجلب
خرا عناصر تكسية البذور التي تحتوي على الكلورونيكوثينيل مؤ

فات النباتات الشابة مثل حة آتعمالها بنجاح في مكافسن اكالتي يم
Bothynoderes punctiventris, Psalidium maxillosum, Tanymecus 

dilaticollis, Tanymecus palliatus and Chaetocnema tibialis،ا أم 
 Aphis fabae, Pegomya betae, noctuids andل اآلفات األخرى مث

Scrobipalpa ocelatella بالعديد من يدة ن مكافحتها بصورة جكفيم
المواد الفوسفاتية العضوية وبالييربثوريد الصناعي منخفض 

 في أية ببسلم يتب وعلى ذلك، فإن التناو. السمية في الثدييات
 ).WSC 40دين أي استبدال أزور(مشكلة في هذا المجال أيضا 

 



 DRAFT  October 2001 

 
٣٢ 

 
 ةوين السلطات القطرية المعنيا عن–ق الثالث حلملا

 
 ليااسترا

 
P 5391 6272 2 61+ فتلهاا 
 5697 6272 2 61+ اآسف ديرم
  كسيلتلا  طرية،بيال وعيةرالزاد اموة ادارإ
 لياراست أاتغابل ا– يةمكلس اوةثرال ويةغذألة ازارو
 ٨٥٨. ب.ص 

CANBERRA ACT 2601  
Mr André Mayne 

 ديلبرا
 ترونيلكإلا

andremayne@affa.au.gov. 

 
 

CP 0270 6250 2 61+ فتلهاا 
 7554 6250 2 61+ اآسف حةسالم اديلشدا
  كسيلتلا ةيئلبية انوع سمق
 ةيئلبة ازارو

 ٧٨٧. ب.ص
CANBERRA ACT 2601 

Mr Peter Burnett 

 ديلبرا
 يترونلكإلا

Peter.Burnett@ea.gov.au 

   
 
 
 جرملا

 
P 3014248 1 36+ فتلهاا 
 3014644 1 36+ اآسف ديرم
 5445-22 كسيلتلا تاتبالنية اقاة ودارإ
 ديلبرا عتةرالزة ازارو

 ترونيلكإلا
zoltan.ocsko@fmv.hu 

   ١٠٥٥ ست،بوداب
Kossuth Lajos tér 11   

Mr Zoltan Ocsko   
   
 

CP 2155491 1 36+ فتلهاا 
 2156891 1 36+ اآسف املع اريلمدا
  كسيلتلا ةاملعحة الص ليوملق ازآلمرل
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Budapest, H-1450 ديلبرا 
ترونلكإلا
 ي

 

PO Box 22   
 C د الكيماوية للمنتجات الصناعية واالستهالآيةالموا. 
 CP داتبيلما. 
 P ةيالآهستدات والمواد الكيماوية للمنتجات الصناعية وااليلمبا. 
 
 



 DRAFT  October 2001 

 
٣٤ 

 
 راجع م ال–ق الرابع حلملا
 ر الرقابة التنظيميةيدابت
 ليااسترأ

 ٠٠٫١، السالسل ٢٠٠٠آانون الثاني / ضت الهيئة القومية للتسجيل المونوآروتوفوس في ينايرعرتاس
 au.gov.nra.www .بيطرية لاواعية زرالهيئة القومية لتسجل الكيماويات ال

 أ في ٧٧-٩٩ اإلجراء ٧٩٣مجلس الهيئة القومية لتسجيل الكيماويات الزراعية والبيطرية رقم  رارق
٩/١٢/١٩٩٩. 

 رلمجا
 ٩٠٣٢/١٩٩٢لفات  الم الزراعة واألغذية، نشر في الجريدة الرسمية للوزارةةزارو
 .٢١١٧٥/١٩٩٦و

 لسابقة االثنى عشر شهرا الخال ات التجارةءحصاإ
 ئق المستخدمة في تقييم المخاطرثالوا

والهيئة القومية للصحة والسالمة المهنية المواصفات الخاصة .  المواد الخطرة المعنيةةائمق
 .بالجدولة الموحدة للعقاقير والسموم في أستراليا

دستور بشأن مخلفات لت اادليل توصي.  الدستور الغذائييئة ه– ١٩٩٧ذائي  الغالدستور يئةه
 .صدار المؤقت الثالث، روما اإل–دود القصوى لمخلفات المبيدات ح ال–زء الثاني ج ال–المبيدات 

، ١٩٥٣فات المبيدات في األغذية ل مخ،١٩٩٥منظمة الصحة العالمية /  األغذية والزراعةةنظمم
النباتات نتاج النباتي وقاية  اإلم لقس١٢٢مبيدات، الدراسة رقم لا خلفاتلممشترك ع التقرير االجتما

 .في منظمة األغذية والزراعة
 – ١٩٩٣فات المبيدات في األغذية ل مخ– ١٩٩٥منظمة الصحة العالمية /  األغذية والزراعةةنظمم
ة النباتات ياقتي ووبااج النإلنت لقسم ا١٢٢راسة رقم د ال،داتيلمباير االجتماع المشترك لمخلفات رتق

 .راعةزوال في منظمة األغذية
 – ١٩٩٣فات المبيدات في األغذية ل مخ– ١٩٩٥منظمة الصحة العالمية /  والزراعة األغذيةةنظمم
 لقسم اإلنتاج النباتي ووقاية النباتات ١٣٣ير االجتماع المشترك لمخلفات المبيدات، الدراسة رقم رتق

 .اعةالزرفي منظمة األغذية و
Tomlin, Clive 2000. The Pesticide Manual: A World Compendium (12th ed.), British Crop 

Protection Council, United  Kingdom. 
صى به للمبيدات بحسب المخاطر، وخطوط توجيهية والم يفنلتصا – ١٩٩٦ الصحة العالمية ةنظمم

 . WHO/PCS/96.3. World Health Organization, IPCS, Geneva ١٩٩٧-١٩٩٦للتصنيف 
ل لتسجيل االستعماالت الصناعية وبعض االستعماالت ي دل– دةالواليات المتح/ جيلسللت ة القوميةئلهيا

 . النهائية لمنتجات المبيدات التي تحتوي مونوآروتوفوس
 )..١٩٨٥أيلول / برسبتم(يئة القومية للتسجيل واشنطن العاصمة ه ال، حماية البيئة األمريكيةةآالو
المونوآروتوفوس : ٧٢ المبيدات رقم ة وقائعق ور– ١٩٨٥ة دمتحلالواليات ا/ القومية للتسجيل لهيئةا

 .وآالة حماية البيئة األمريكية واشطن العاصمة
 ئق المستخدمة في اإلبالغ عن الحوادث وإدارة السمومالوثا

ئبة من اسليات اكمأن التخلص من الة بشتوجيهية فني طوطخ: ١٩٩٦ األغذية والزراعة ةنظمم
 .مة، رومانظم ال–دان النامية لالب المبيدات المهجورة في
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وط التوجيهية المعدلة بشأن الممارسات الجيدة لوضع طالخ :١٩٩٥ األغذية والزراعة ةنظمم
 .البيانات على عبوات المبيدات، المنظمة، روما

مل في المبيدات علا لدى يةن الوقاية الشخص بشأ توجيهيةطخطو :١٩٩٠ األغذية والزراعة ةنظمم
 .ائية، المنظمة روماوستالفي البلدان ا

 . تخزين المبيدات ومراقبة المخزونات المنظمة، رومالدلي :١٩٩٦ األغذية والزراعة ةنظمم
 .قية بازل بشأن مراقبة تحرآات المخلفات الخطرة العابرة للحدود والتخلص منهاااتف :١٩٩٦

 .يداتبالم ية بشأن تالفي تراآم مخزوناتهيج توطوطخ :١٩٩٥والزراعة ذية  األغةنظمم
: ٨٠ الصحة والسالمة رقم لدلي :١٩٩٣لي المعني بالسالمة الكيماوية المهجورة امج الدونلبرا

 –البرنامج الدولي المعني بالسالمة الكيماوية التابع لمنظمة الصحة العالمية . المونوآروتوفوس
 .فيجن
 للتصنيف ةيهيجلمبيدات بحسب الخطر وخطوط تول هوصى بلم منظمة الصحة العالمية افصنيت

١٩٩٩-١٩٩٨. WHO/PCS/98.21/Rev.1. 
قاعدة البيانات المجمعة بواسطة قسم المصير والتأثيرات االيكولوجية في الواليات : ردلمصا[ 

خطوط التوجيهية ي الللدراسات التي استعرضها ورؤى أنها تستوف) مكتب برامج المبيدات(المتحدة 
 . القسماهعتي وضال
الزراعة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن بين منظمة األغذية و امسخماع المشترك الجتالا

 .٣٠/١٠/١٩٩٢-٢٦الموافقة المسبقة عن علم، روما، إيطاليا 
عالمية ة المنظمة الصح(نامج الدولي المعني بالسالمة الكيماوية رالب: ١٩٩٩ الصحة العالمية ةنظمم

يدات بالم. G001ت السموم آتيب معلوما: يئةبية وبرنامج األمم المتحدة لللودمل اللعومنظمة ا
 .٢٠٠١جنيف، منظمة الصحة العالمية ) ١٩٩٩تحديث (الفوسفاتية 

http://www.inchem.org/documents/pims/chemical/pimg001.ht 
 
 
 


