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 لوضع صك دولي        التفاوض الحكومية الدولية       لجنة

قة عن  ملزم قانونًا لتطبيق إجراء الموافقة المسب         
علم على مواد آيميائية ومبيدات آفات معينة                      

 خطرة متداولة في التجارة الدولية
 

 الدورة العاشرة
 ٢٠٠٣نوفمبر / الثانيتشرين ٢١ – ١٧جنيف، 

 *من جدول األعمال المؤقت) د (٤البند 
 

 :تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم
 إدراج المواد الكيميائية

 
 كيميائية وأمالحها الDNOCإدراج مادة الـ 

 واعتماد مشرع وثيقة توجيه القرارات
 

 مذآرة من األمانة
 

 المقدمة
 
 أن تبت لجنة التفاوض       )١( من قراره بشأن الترتيبات االنتقالية        ٨قرر مؤتمر المفوضين، في الفقرة          - ١

حيز النفاذ، بشأن إدراج    الحكومية الدولية، في الفترة بين تاريخ فتح باب التوقيع على االتفاقية وتاريخ دخولها               
 ٢٢ و ٧ و ٦ و ٥أي مواد آيميائية إضافية تحت اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم طبقًا ألحكام المواد                 

 .من االتفاقية

                                                      
* UNEP/FAO/PIC/INC.10/1. 
يق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد آيميائية                     )١( ية تطب يان الختامي لمؤتمر المفوضين بشأن اتفاق الب

ندا،    ردام، هول ية، روت تجارة الدول ي ال تداولة ف نة م رة معي ات خط يدات آف ول١١ – ١٠ومب بتمبر / أيل  ١٩٩٨س
(UNEP/FAO/PIC/CONF/5)المرفق األول، القرار األول ،. 
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 على أن ُتقترح التعديالت على المرفق الثالث وتعتمد وفقًا           ٢٢من المادة   ) أ (٥وتنص الفقرة الفرعية     - ٢

وتعتمد التعديالت على االتفاقية،    . ٢١ من المادة    ٢ والفقرة   ٩ إلى   ٥في المواد من    لإلجراء المنصوص عليه    
، في أي اجتماع لمؤتمر األطراف، وترسل األمانة نص أي تعديل يقترح إلى                     ٢١ من المادة      ٢وفقًا للفقرة    

 . أشهر على األقل من االجتماع الذي يقترح أن يتم فيه اعتماد التعديل٦األطراف قبل 
 
ستعرضت اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية، في دورتها الثالثة، إخطارين بإجراءات                        ا - ٣

تنظيمية نهائية من منطقتين تابعتين إلجراء الموافقة المسبقة عن علم يقضيان بالحظر أو التقييد بشدة لمادة الـ                   
DNOC          ني من االتفاقية، خلصت اللجنة إلى       الكيميائية، ومع مراعاة المعايير المنصوص عليها في المرفق الثا

وتبعًا لذلك، أوصت اللجنة المؤقتة الستعراض          . أنه تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في ذلك المرفق               
 إلى اإلجراء   DNOCالمواد الكيميائية لجنة التفاوض الحكومية الدولية، في دورتها التاسعة بإخضاع مادة الـ                  

، مشيرة إلى أن اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية سوف تضع               )٢(المؤقت للموافقة المسبقة عن علم     
 . من االتفاقية٧لها مشروع وثيقة توجيه قرارات وترسلها إلى لجنة التفاوض الحكومية الدولية طبقًا للمادة 

 
قة توجيه  أآملت اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية، في دورتها الرابعة، صياغة مشروع وثي            - ٤

 ، وقررت أن ترسل إلى لجنة التفاوض الحكومية الدولية المشروع والتوصية             DNOCالقرارات بشأن مادة الـ     
وقد تم إدراج المقدمة المنقحة     .  في اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم        DNOCالقاضية بإدراج مادة الـ      

ويرفق في   . ية في مشروع وثيقة توجيه القرارات            التي أعدتها اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائ              
المرفق األول لهذه المذآرة نص تلك التوصية وملخص لمداوالت اللجنة، بما في ذلك مبرر إدراج مادة الـ                          

DNOC                                 بناًء على المعايير المنصوص عليها في المرفق الثاني من االتفاقية، إلى جانب جدول يلخص ، 
ويورد مشروع وثيقة توجيه القرارات بوصفه المرفق الثاني لهذه                      . اولهاالتعليقات الواردة وآيف تم تن          

 .المذآرة
 
، الذي نص على عملية صياغة وثائق توجيه                ٧/٦ووفقًا لمقرر لجنة التفاوض الحكومية الدولية               - ٥

لية على  ، عممت األمانة الوثيقة الحا     ٢١ من المادة     ٢القرارات، وتمشيًا مع اإلطار الزمني المحدد في الفقرة            
 .٢٠٠٣مايو / أيار١٤جميع األطراف والمراقبين في 

 
 اإلجراء المقترح أن تتخذه اللجنة

 
 لإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم على النحو          DNOCقد تود اللجنة أن تقرر إخضاع مادة الـ           - ٦

 .يقة توجيه القرارات من القرار المتعلق بالترتيبات المؤقتة واعتماد ومشروع وث٢المحدد في الفقرة 
 

                                                      
 .، المرفق الثانيUNEP/FAO/PIC/ICRC.3/19أنظر  )٢(
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 المرفق األول
 

  وأمالحهاDNOCمادة الـ 
 

  الكيميائية  الموادلجنة المؤقتة الستعراضالإن 
 

ارين الخاصين باإلجراءات التنظيمية النهائية         ط أنها استعرضت في دورتها الثالثة اإلخ             إذ تالحظ   
 أن أخذت في االعتبار المتطلبات              وبعد  DNOCالمقدمين من المفوضية األوروبية وبيرو بشأن مادة الـ                    

المنصوص عليها في المرفق الثاني من اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض                   
الكيماويات الخطرة والمبيدات المتداولة في التجارة الدولية، وبعد أن خلصت إلى أن الشروط الواردة في                           

 المرفق قد استوفيت،
 

 من االتفاقية قد أوصت، خالل دورتها الثانية، بأن                ٥ من المادة      ٦ أنها إعماًال للفقرة        وإذ تستذآر  
 خاضعة لإلجراء المؤقت الخاص بالموافقة المسبقة عن علم، وإذ تالحظ في المرفق                   DNOCتصبح مادة الـ     

شادية للقرار   أنها سوف تضع مشروع وثيقة إر        (UNEP/FAO/PIC/ICR.3/19)الثاني من تقرير دورتها الثالثة       
 . من االتفاقية٧تقدمها لّلجنة التفاوض الحكومية الدولية وفقًا للمادة 

 
 الكيميائية  المواد لجنة المؤقتة الستعراض   بال أيضًا أنه وفقًا لإلجراءات العملية الخاصة            وإذ تستذآر  

مشاريع الوثائق  الصادر عن لجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن عملية وضع                 ٧/٦والواردة في المقرر      
 وأن هذا   DNOCاإلرشادية الخاصة بالقرارات، أنشأت فريقًا لصياغة وثيقة إرشادية للقرار الخاص بمادة الـ                 

 من االتفاقية، وضع     ٧ من المادة     ١الفريق بعد أن استوفى الشروط الخاصة باإلجراءات العملية وفقًا للفقرة                
وقدمها للجنة  ) UNEP/FAO/PIC/ICR.4/12الوثيقة   (DNOC مشروع الوثيقة اإلرشادية للقرار بشأن مادة الـ          

 .خالل دورتها الرابعة لمزيد من اإلجراءات
 

 أن مشروع الوثيقة اإلرشادية الخاصة بالقرار قد استندت إلى المعلومات الواردة في                          وإذ تالحظ   
 . من االتفاقية٧ من المادة ١المرفق األول من االتفاقية وذلك حسب متطلبات الفقرة 

 
 من عملية صياغة الوثائق اإلرشادية الخاصة بالقرارات، وهي                    ٧ أنه وفقًا للخطوة          وإذ تستذآر   

ضرورة أن تتضمن الوثائق التي تقدمها األمانة لجميع األطراف والمراقبين قبيل دورات لجنة التفاوض                             
اوي المؤقتة لإلدراج    الحكومية الدولية مشروع وثيقة إرشادية للقرار، وتوصية من لجنة االستعراض الكيم                 

في إجراء الموافقة المسبقة عن علم، وموجز المداوالت التي دارت في لجنة االستعراض الكيماوي المؤقتة                      
متضمنًا مبررات اإلدراج استنادا إلى المعايير الواردة في المرفق الثاني من االتفاقية، وجدول يتضمن موجز                 

 .تي تصرفت بها حيالهاللتعليقات التي تلقتها األمانة والكيفية ال
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 : التوصية التالية المقدمة للجنة التفاوض الحكومية الدوليةتعتمد 
 

 ،الكيميائية  الموادلجنة المؤقتة الستعراضإن ال
 

 من االتفاقية بأن تخضع لجنة التفاوض الحكومية الدولية مادة الـ            ٥ من المادة    ٦ إعماًال للفقرة    توصي 
DNOC   لإلجراء المؤقت الخاص بالموافقة     ) مونيوم وملح البوتاسيوم وملح الصوديوم     مثل ملح األ  ( وأمالحها

 المسبقة عن علم،
 

 المادة الكيماوية رقم المادة في دائرة المستخلصات الكيماوية الفئة
-٧؛  ٥٧٨٧-٩٦-٢؛  ٢٩٨٠-٦٤-٥؛  ٥٣٤-٥٢-١ مبيدات

٢٣١٢-٧٦ 
 وأمالحها      DNOCمادة الـ            

مثل ملح األمونيوم وملح                (
 )م وملح الصوديومالبوتاسيو

 
 من االتفاقية، هذه التوصية باإلضافة إلى مشروع الوثيقة اإلرشادية              ٧ من المادة     ٢ وفقًا للفقرة     تقدم 

 في  DNOC إلى لجنة التفاوض الحكومية الدولية التخاذ قرار بشأن إدراج مادة الـ                      DNOCللقرار بشأن الـ      
 .اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم
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 يل األولالتذ
 

 خاضعة لإلجراء المؤقت بشأن الموافقة المسبقة عن علم DNOCمبررات التوصية بأن تصبح مادة الـ 
 )ICR/PIC/FAO/UNEP.3/19مستخلص من المرفق الثاني من الوثيقة (

 
لدى استعراض اإلخطارين بشأن اإلجراءات التنظيمية النهائية المقدمين من المفوضية األوروبية وبيرو                          

افة إلى المعلومات الوثائقية المؤيدة والمعلومات التكميلية التي قدمها هذان الطرفان، أصبحت اللجنة                      باإلض
وخاصة فيما يتعلق     (قادرة على أن تؤآد أن تلك اإلجراءات قد اتخذت من أجل حماية الصحة البشرية                                

 وقد نشأ اإلجراء الذي         ).المخاطر التي تتعرض لها األنواع غير المستهدفة             (، والبيئة     )بتعرض المشغلين  
غير . اتخذته المفوضية األوروبية عن تقييم المخاطر استنادا إلى البيانات التي آانت تحتوي بعض الثغرات                    

وقد انتهت إلى أن هناك شواغل بشأن الصحة                . أن النقاط النهائية غير المعالجة ال تتعلق بالتقييم الحالي                 
ذته بيرو إلى البيانات الخاصة بالمخاطر استكملت بدراسة عن                  ويستند اإلجراء الذي اتخ      . البشرية والبيئة  

وإذا أخذت هذه البيانات معًا، فإن المادة تبين أنه قد أجرى تقييم للمخاطر              . حوادث التسمم التي حدثت في البلد     
 .أخذ في االعتبار الظروف السائدة في ذلك البلد

 
ذت في ضوء عمليات تقييم المخاطر، وأن هذه العمليات          ورأت اللجنة أن اإلجراءات التنظيمية النهائية قد اتخ        

وبينت الوثائق المتوافرة أن البيانات قد أعدت وفقًا للطرق                   . آانت تستند إلى استعراض للبيانات العلمية           
المعترف بها علميًا، وأن استعراض البيانات قد أجرى وتم توثيقه وفقًا للمبادئ واإلجراءات العلمية المعترف                  

عامة، وأن اإلجراءات التنظيمية النهائية قد استندت إلى عمليات تقييم المخاطر النوعية الكيماوية                  بها بصفة    
 .بعد مراعاة الظروف السائدة داخل المفوضية األوروبية وبيرو

 
مادة وخلصت اللجنة إلى أن اإلجراءات التنظيمية النهائية قدمت أساسًا عريضًا بصورة آافية لمزايا إدراج                

والحظت اللجنة أن تلك اإلجراءات قد أدت إلى             .  في اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم            DNOCالـ  
خفض آبير في الكميات واالستخدامات الخاصة بهذه المادة الكيماوية، والمخاطر التي تتعرض لها الصحة                      

ية النهائية ليست محدودة     آما راعت اللجنة أن االعتبارات الكامنة وراء اإلجراءات التنظيم            . البشرية والبيئة 
واستنادا إلى المعلومات المقدمة من بيرو والمعلومات المتوفرة                 . التطبيق بل أنها ذات صلة أوسع نطاقاً             

 .DNOCاألخرى، خلصت اللجنة أيضًا إال أن هناك تجارة دولية جارية بمادة الـ 
 

 .سببًا لإلجراءات التنظيمية النهائية ال يعتبر DNOCوالحظت اللجنة أن سوء االستخدام المتعمد لمادة الـ 
 

وخلصت اللجنة إلى أن االخطارين الخاصين باإلجراءات التنظيمية النهائية المقدمين من المفوضية                                      
 .األوروبية وبيرو يستوفيان المعايير الواردة في المرفق الثاني من االتفاقية
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 التذييل الثاني
 

  DNOCفريق الصياغة بشأن مادة الـ 
 

 DNOCات الجولة الثانية على مشروع وثيقة العمل الداخلية الخاصة بمادة الـ تعليق
 

 النقطة المؤلف التعليق االستجابة

 المختصرات 

حيث إنه ظهر أربع مرات في       ) ٢ص(هذا المختصر ُأضيف     
٤ والنقطة   ٨-١النقطة  (الوثيقة اإلرشادية الخاصة بالقرارات     

 ).X٣ (٥-١-٤والنقطة ) X٢ (٢-١-٤ والنقطة ١-١-

"ل   ـم تشم  ــذه الوثيقة ل    ــفي المختصرات التي لم تتقدم في ه              
DT50." 

   إآوادور وأستراليا

لم تدرج أي إضافات جديدة بالنظر إلى أن هذا المختصر لم                 
 .يستخدم في مشروع الوثيقة اإلرشادية

 وقد تم تغييره اآلن إلى           ١٠وآان االستخدام الوحيد في ص        
 .المفوضية األوروبية

E.C. :أستراليا المفوضية األوروبية   

    ) تنبؤيالتنبأ  (K                  K, Kg                  Kg, POEM تمت الموافقة

تمت الموافقة والتطبيق بصورة متسقة في جميع أنحاء                          
 .مشروع الوثيقة اإلرشادية

L         I    

 الوثيقة اإلرشادية الخاصة بالقرار

لبيان اإلرشادات المقدمة من الدورة التاسعة للجنة          تم التعديل    
 .التفاوض الحكومية الدولية

 DNOCمادة الـ         "من األفضل في االسم الشائع آتابة                           
 " وأمالحها

 إآوادور

هل تم تزويد الفريق العامل بقرائن آافية من المفوضية                                  نعم
 تغطي أمالحًا أخرى     األوروبية وبيرو تشير إلى أن اإلخطارات       

 باإلضافة إلى ملح األمونيوم؟

 أستراليا

تحديد ل ا
 واالستخدامات

١ 
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 النقطة المؤلف التعليق االستجابة

يوجد في رقم المادة في دائرة المستخلصات الكيماوية أمالح                     )١ص(تمت الموافقة 
البوتاسيوم واألمونيوم فماذا عن الرقم الوارد في دائرة                                  

تجميع . دليل المبيدات ) (٧-٧٦-٢٣١٢(المستخلصات الكيماوية   
بالنسبة ألمالح      ) ٢٠٠٠لثاني عشر،           اإلصدار ا     . عالمي

 الصوديوم؟

 إآوادور

النظام المتجانس للرقم الرمزي في الجمارك واألرقام الرمزية               )١ص(تم تعديل النص 
 للهوية؟

 أستراليا

سوف تدرج األرقام في المرفق الثالث حسب مشورة                : علم
 .الدورة التاسعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية

ا  ي اإلش ات    ينبغ رة المستخلص ي دائ الح ف ام األم ى أرق رة إل
 الكيماوية في المرفق الثالث

 شيلي

غير أن ذلك ليس استخدامًا مقصود في لوائح           (تمت الموافقة    
المفوضية األوروبية إال أنها ترد في وثائق المفوضية                            

أن مادة الـ    ) ١-١-٤-١ من الكراسة النقطة        ٦ص(األوروبية
DNOCلفطر لها تأثيرات مبيدة ل.( 

في االستخدامات، عند الفئة التنظيمية بعد مبيدات البيض ينبغي             
 وضع أيضًا مبيدات الفطر 

 إآوادور

  

. تعكس اللغة المستخدمة ذلك في اإلجراء التنظيمي في بيرو             
ولن يجرى أي تعديل إلى أن يتم الحصول على تأآيد من                        

 ).٢ص(بيرو 

ائية بخصوص    من اإلجراءات التنظيمية النه          ١-٢في النقطة      
تصلح "بيرو، ينبغي إضافة بعد الفقرة األولى السطر األخير                   

 ..." لجميع أنواع المستحضرات 

ي    إآوادور راء التنظيم اإلج
 النهائي

١-٢ 

 أستراليا . باإلضافة إلى التصويبات األخرى في الطباعة٢-٢     ٣-٢ )٢ص(تمت الموافقة 

 إجراء عملية إعادة الصياغةتمت الموافقة في انتظار 

 

تم التعديل ثم التنقيح لبيان المعلومات الواردة في آراسة                        
االتحاد األوروبي بأنه لم يتم تحديد مخاطر ملموسة في                          

آما ).  في المرفق األول   ٣-٢-٤الظروف الحقلية انظر النقطة     
 . من المرفق األول٣-٥يظهر ذلك في النقطة 

، المفوضية األوروبية، التأثير     تقييم المخاطر  ٣-٢"تضاف نقطة   
 .بعد السطر األول" على البيئة

 عن  LD 50( شديدة السمية بالنسبة لنحل العسل       DNOCمادة الـ   
 ).للنحلة الواحدة/  وحدة٢: طريق الفم

 ألمانيا

 ٣-٢ تقييم المخاطر



UNEP/FAO/PIC/INC.10/10 
 
 

8 

 النقطة المؤلف التعليق االستجابة

لتشمل جميع أمالح مادة الـ             : ... يالحظ في السطر األخير          ) ٣ص(تمت الموافقة 
DNOC  

   سويسرا

، في التدابير التنظيمية للحد من التعرض بالنسبة لبيرو            ١-٣في   )٣ص(موافقة تمت ال
يجري "بدًال من      " تم المنع  "ينبغي أن يصبح السطر األخير              

 ".المنع

ية   إآوادور ير التنظيم التداب
 للحد من التعرض

١-٣ 

م لم تقد " ينبغي أن تكون الفقرة الثانية على النحو التالي           ٤في ص  )٤ص(تمت الموافقة 
 ..."للمفوضية األوروبية وبيرو أي معلومات محددة بشأن 

 ٣-٣ بدائل اآوادور

المخاطر المحتملة للتأثيرات غير القابلة      : R40. تمت الموافقة 
 بعد أن قدمت المفوضية األوروبية                   R68للعالج رقمت        

 )٤ص(وتم تعديل النص على هذا األساس . إخطارها

.  من المشروع  ٤ الفقرة   يرد تصنيف سليم لالتحاد األوروبي في       
 .R68 إلى R40 تم تغيير ٢٨غير أنه في الفقرة 

ر   إيطاليا ار والمخاط األخط
 على الصحة البشرية

٤ 

 )٥ص(تمت الموافقة 

 

 

 )٥ص(تمت الموافقة 

 ٨يتم إلغاء المخاطر الفرعية لألمم المتحدة رقم          :  فئة المخاطر  -
رة، لوائح   انظر توصيات األمم المتحدة بشأن نقل السلع الخط              (

 )٢٠٠١النموذج لعام 

: تعدل... ( دليل السلع الخطرة المنقولة على المستوى الدولي              -
 )٢٠٠٠، ٠٠-٣٠لجنة السالمة البحرية ... الدليل

 ٢-٤ التعبئة والتوسيم سويسرا

 مقدمة المرفق
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 النقطة المؤلف التعليق االستجابة

فورقة العمل بشأن إعداد المقترحات الداخلية والوثيقة             : علم
 فيما يتعلق بالمرفق األول           )٥ص(اإلرشادية للقرار تنص        

ينبغي أيضًا إضافة نتائج االستعراضات الدولية مثل تلك                  "
التي أجرتها منظمة الصحة العالمية ونظام الموافقة المسبقة              

واللجنة المشترآة للمبيدات في هذا القسم حيثما                 / عن علم  
 "يتوافر ذلك، ويعتبر ذا صلة بالموضوع

سبة للكراسات أعد موجز        واتساقًا مع النهج الذي أتخذ بالن            
٢-٢مختصر مقارن عن تقييم مخاطر المادة وأدرج في القسم   

وقد أزيلت اإلشارات المحددة في األقسام المختلفة من                . ٧-
المرفق األول وتمت مراجعة النص المتبقي في ضوء                            

 والمقدمة من   DNOCالمعلومات الواردة في الكراسة عن الـ       
الثالثة للجنة المؤقتة          المفوضية األوروبية إلى الدورة                    

 .لالستعراض الكيماوي

هل تمت اإلشارة إلى هذه الوثيقة في اإلخطار المقدم من                               
المفوضية األوروبية أو ذلك المقدم من بيرو؟ إذا لم يكن األمر                  
آذلك، ال ينبغي إدراجه حيث أن هذا المرفق يتضمن فقط بيانات             

لدعم محدودة للغاية من مصادر دون إسناد في اإلخطارات                        
إجراءاتهما التنظيمية النهائية مثل معلومات اإلسعافات األولية              

 من منظمة الصحة العالمية

   أستراليا

 معلومات أخرى عن المادة: المرفق األول

 ٢ الخصائص السمية

االمتصاص والتوزيع   أستراليا تغييرات تحريرية )١٠-٩ص(تمت الموافقة 
يل   راز والتمث واإلف

 .الغذائي

٣-١-٢ 

 ١-٢-٢ السمية الحادة أستراليا تغييرات تحريرية )١٠ص(مت الموافقة ت
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 النقطة المؤلف التعليق االستجابة

فالساللة لم توضح بالنسبة لألنواع             . لم تجر أية تغيرات         
غير أننا  ). ١١ص(األخرى خالل مشروع الوثيقة اإلرشادية        

 وفئران سبراج دولي     ٤-٢-٢ في النقطة     F-344أضفنا فئران   
عتبر مهمًا جدًا في        ألن اختيار الساللة ي         ٥-٢-٢في النقطة     

 .المسائل الخاصة باإلصابات السرطانية والسمية في اإلآثار

المعلومات مستمدة من الوثائق المؤيدة         . لم تجر أية تغيرات      
 من آراسة            ١٨ص(المقدمة من المفوضية األوروبية                 

 ).المفوضية األوروبية

 في  EHCفموجز الخالصة الرئيسية لـ        . لم تجر أية تغيرات     
 .٧-٢-٢القسم 

الجملة األولى يضاف نهر شارلس       " عن طريق الفم   "في القسم    
 .قبل الفئران

 

 

 

 

 مليغرام   ٨٩,٢وضعت على أساس       : في نفس القسم يتم حذف        
 .للكيلو غرام من المادة الجافة

 

 ٢٠٠٠وفي نفس القسم، يضاف نظام الموافقة المسبقة عن علم، 

 )أين المرجع؟(

 يوضع قسمان منفصالن لإلصابات الجلدية واالستنشاق  )١١ص(تمت الموافقة 

 ٢-٢-٢ السمية قصيرة األجل أستراليا

 ٣-٢-٢ السمية الوراثية أستراليا النوع )١١ص(تمت الموافقة 

 أستراليا تعديالت تحريرية )١٢ص(تمت الموافقة 

 لفترة السمية الطويلة حدد         NOELأن    "٤-٢-٢يرد في الفقرة        نص تم تصحيح عدم االتساق الموجود في هذا ال
آيلو غرام للمادة الجافة يوميًا بالنسبة             /  مليغرام  ٥٩,٠بمقدار   

وعالوة على   ...". للذآور على أساس زيادة استهالك األغذية             
 مستمد من      ADIأن حساب الـ         "٧-٢-٢ذلك يرد في الفقرة           

NOEL          ١,٠تم تحديد مقدار        وقد   .  في أآثر األنواع حساسية 
في ضوء دراسة     " آيلو غرام من المادة الجافة يومياً          / مليغرام

 .يرجى تفسير هذا التباين. استمرت سنتين عن الفئران

 إيطاليا

السمية طويلة األجل       
واإلصابات 
 السرطانية

٤-٢-٢ 
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 النقطة المؤلف التعليق االستجابة

وقد أشير لهذه الدراسة في الوثائق                . لم تجر أية تغيرات         
 )٧-٢-٢القسم (المؤيدة المقدمة من المفوضية األوروبية

   أستراليا )٢٠٠٠، ICPS(يضاف 

 ٥-٢-٢ اإلآثار أستراليا تعديالت تحريرية )١٢ص(تمت الموافقة 

الموجز والتقييم العام  سويسرا DNOCتغطية جميع أنواع أمالح الـ ...  تالحظ ٧-٢-٢ )١٣-١٢ص(تمت الموافقة  ٧-٢-٢ 

 ٣ الخصائص السمية 

 ٤-٣ تعرض المشغلين لياأسترا تغيرات طفيفة تحريرية وفي الصياغة )١٤ص (تمت الموافقة 

 ٥-٣ بيانات طبية أستراليا تعديالت تحريرية طفيفة  )١٦ص(تمت الموافقة رهنًا بوصول تصويبات أخرى 

المصير البيئي                    أستراليا تعديالت تحريرية طفيفة )١٦ص(تمت الموافقة 
 والتأثيرات والتربة

١-١-٤ 

 ٥-١-٤ مرارية االست أستراليا تعديالت تحريرية  )١٧ص(تمت الموافقة 

 ٢-٤  التأثيرات على الكائنات غير المستهدفة–السمية اإليكولوجية 

 ٨٥-٢٠( نطاقًا من القيم المجمعة                     ١-٢-٢تقدم النقطة         
وردت من آل من الطرفين المقدمين            ) آيلو غرام  / مليغرام

 .لإلخطارات

وخالل استعراض المفوضية األوروبية للمادة، قدمت                           
يم المدرجة في مختلف آتيبات                 الصناعة العديد من الق            
وطلبت لجنة االستعراض                 . االستعراضات النظيرة        

ومن بين األوراق األصلية المتوافرة، تم       . المطبوعات األولية 
آيلو غرام باعتبارها أآثر القيم       /  مليغرام ٢٦االحتفاظ بقيمة    

وثوقًا استنادا إلى تقييم المخاطر الذي أجرته المفوضية                         
 .األوروبية

 

 LD 50 من المرفق األول استخدم           ١-٥ و  ١-٢-٤رتين   في الفق  
آيلو غرام من المادة    /  مليغرام ٢٦عن طريق الفم للفئران بمقدار      

. الجافة آقيمة مرجعية لتقييم المخاطر التي تتعرض لها الثدييات          
 ٢٠ تبلغ   LD50 تتضمن حدودا أقل لمادة        ١-٢-٢غير أن الفقرة     

افة للفئران الكبيرة       آيلو غرام من المادة الج            /  مليغرام   ١٦و
يرجى تفسير السبب لهذا            . والفئران الصغيرة على التوالي           

االختيار في النص حتى على الرغم من عدم وجود إنعكاسات                  
 .على التقييم النهائي للمخاطر

 ١-٢-٤ الفقريات األرضية إيطاليا
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 النقطة المؤلف التعليق االستجابة

 لتوضيحها لبيان أن     ١-٢-٤لم تجر أية تعديالت على النقطة          
 هي تلك القيمة التي وردت    LD50خاصة بـ   القيمة الموضحة ال  

 .في تقييم المخاطر الذي أجرته المفوضية األوروبية

ال توجد ضرورة إلجراء تغيرات على النقطتين                                         
 .١-٥ و١-٢-٢

    

 )١٨ص(تمت الموافقة على التعديالت التحريرية 

 من    بالنسبة لطائري التدرج والحجل         LD0 و  LD50أدرج   
 .الوثائق المؤيدة

   أستراليا  LD0ت تحريرية باإلضافة إلى استفسار عن تعديال

وقد تم تعديل الصياغة الواردة في          ). ١٨ص(تمت الموافقة     
 في   ٣-٢نهاية الفقرة أيضًا لمراعاة هذا التغير على النقطة                 

 .مشروع الوثيقة اإلرشادية

 وغير       نحل العسل       أستراليا rape بدًال من Brassica napusتعديالت تحريرية استخدام 
 ذلك من المجنحات

٣-٢-٤ 

آما عدلت الصياغة لمراعاة              ). ٢٠ص(تمت الموافقة          
 . من مشروع الوثيقة اإلرشادية٣-٢التغيرات في النقطة 

  الموجز أستراليا تصويبات نتيجة ألخطاء مطبعية 

  عناوين السلطات الوطنية المعينة–المرفق الثالث 

  المفوضية األوروبية أستراليا  أيضًاCكون هنا ينبغي أن ي )٢٣ص" (CP"تم التعديل إلى 

فجميع البيانات مستخلصة من الوثائق         . لم تجر أية تغيرات      
المراجع (المؤيدة المقدمة من الطرفين صاحبي اإلخطارين              

ذآرت  (EHC220أو من المصادر الدولية مثل                 ) مدرجة
وقد أجريت صياغة مشروع الوثيقة اإلرشادية               ). المراجع

 الوثيقة اإلرشادية إعمال لنفس النهج األساسي مثل            تمشيًا مع 
 .مشروع الوثيقة اإلرشادية المعتمد على الكراسات

لوحظ نقص عام في المراجع في مشروع الوثيقة اإلرشادية                      
وينبغي إدراج المراجع إلجراء عملية التصنيف       . والمرفق األول 

 .والتصنيف اإليكولوجي والخصائص الكيماوية والفيزيائية

  عام طالياإي
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 المرفق الثاني
 

 تطبيق اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم على
 المواد الكيميائية المحظورة أو المقيدة بشدة

 
 
 
 
 
 
 
 

 وثيقة توجيه القرارات
 
 
 
 

DNOC 
 ) آريسول– اورثو –دينترو (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
لمسبقة عن علم على      األمانة المؤقتة التفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة ا              

  مواد آيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية

 
 



UNEP/FAO/PIC/INC.10/8 
 
 

14 

 مقدمة
 

اتفاقية روتردام هي اتفاقية بيئية متعددة األطراف يقوم برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة                            
وتهدف االتفاقية لتشجيع األطراف على تقاسم            . لألغذية والزراعة معًا بتوفير وظيفة األمانة المؤقتة لها                

المسؤولية والتعاون وبذل الجهود في مجال االتجار الدولي في المواد الكيميائية الخطرة من أجل حماية                               
الصحة البشرية والبيئة من األضرار المحتملة والمساهمة في استخدامها بطريقة سليمًا بيئيًا، عن طريق                             

ن خصائصها وذلك بتحديد عملية وطنية لصنع القرارات المتعلقة باستيرادها                       تيسير تبادل المعلومات ع       
 .وتصديرها وبنشر هذه القرارات على األطراف

 
وتشمل المواد الكيميائية المرشحة التفاقية روتردام المواد الكيميائية التي جرى حظرها أو تقييدها بشدة                              

ويعتمد إدراج أي مادة آيميائية      . ي إقليمين مختلفين  بمقتضى إجراءات تنظيمية وطنية لدى طرفين أو أآثر ف           
في االتفاقية على اإلجراءات التنظيمية التي تتخذها األطراف بعد تقييم األخطار المرتبطة بها وذلك بحظرها                  

غير أن إدراج المادة ال يعني أن هذه            . تقليل هذه المخاطر   /وقد تتوفر سبل أخرى لمكافحة      . أو بتقييدها بشدة   
فبالنسبة لكل مادة آيميائية داخلة في اتفاقية         . حظورة أو مقيدة بشدة لدى جميع األطراف في االتفاقية           المادة م 

روتردام، يطلب من األطراف أن تتخذ قرارًا عن علم حول ما إذا آانت ستوافق أم ال توافق على استيراد                              
 .المادة الكيميائية المعينة مستقبًال

 
اقية روتردام حيز النفاذ يطبق اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم الذي             وخالل الفترة السابقة لدخول اتف    

وخالل هذه الفترة تتولى لجنة التفاوض الحكومية              . يتمشى مع االلتزامات المنصوص عليها في االتفاقية             
 .الدولية مهمة الموافقة على إدراج المواد في اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم

 
، وثيقة  XXXX في    XXXX المعقودة في      XXXXمدت لجنة التفاوض الحكومية الدولية، في دورتها             وقد اعت 

توجيه قرارات بشأن األسبست، أصبحت على أثره هذه المادة الكيميائية خاضعة لإلجراء الموقت للموافقة                       
 .المسبقة عن علم

 
 من المادة    ٢وفقًا للفقرة    ] XXXX[في  وقد أرسلت وثيقة توجيه القرارات هذه إلى السلطات الوطنية المعينة                

 . من اتفاقية روتردام١٠
 

 الغرض من وثيقة توجيه القرارات
 

توافق لجنة التفاوض الحكومية الدولية أوًال على وثيقة توجيه قرارات بالنسبة ألي مادة آيميائية تدرج في                          
إلى جميع األطراف مصحوبة       وترسل وثائق توجيه القرارات         . اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم          

 .بطلب إليها باتخاذ قرار بشأن استيراد المادة الكيميائية مستقبًال
 

وتتألف هذه اللجنة المؤقتة     . وتعد وثيقة توجيه القرارات من قبل اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية               
 من   ١٨د أنشئت وفقًا للمادة         الستعراض المواد الكيميائية من مجموعة خبراء معينين من الحكومات، وق                   

وتمثل وثيقة توجيه     . االتفاقية، لتقوم بتقييم المواد الكيميائية المرشحة لتحديد إمكانية إدراجها في االتفاقية                     
القرارات المعلومات المقدمة من طرفين أو أآثر التي تدعم اإلجراءات التنظيمية الوطنية بشأن حظر المادة                     

وال يراد بها أن تكون مصدر المعلومات الوحيد عن المادة الكيميائية آما                 . دها بشدة الكيميائية المعينة أو تقيي    
 .أن لجنة التفاوض الحكومية الدولية ال تستكملها أو تنقحها بعد اعتمادها
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وقد تكون هناك أطراف أخرى اتخذت إجراءات تنظيمية بحظر مادة آيميائية معينة أو تقييدها بشدة وأطراف                 
ويمكن الرجوع إلى تقييمات األخطار هذه أو للمعلومات عن                 . تلك المادة أو تقيدها بشدة        أخرى لم تحظر       

 .التدابير البديلة لتخفيف األخطار المقدمة من األطراف بموقع اتفاقية روتردام على الشبكة الدولية
 

 واالقتصادية والقانونية    من االتفاقية، تستطيع األطراف أن تتبادل المعلومات العلمية والتقنية           ١٤ووفقًا للمادة   
المتعلقة بالمواد الكيميائية التي تشملها االتفاقية، بما في ذلك المعلومات عن السمية اإليكولوجية والسالمة،                       

وتوضع المعلومات المقدمة إلى      . ويمكن تقديم هذه المعلومات إلى األطراف مباشرة أو عن طريق األمانة                  
 .لشبكة الدوليةاألمانة على موقع اتفاقية روتردام با

 
 .ويمكن أن تتوفر أيضًا معلومات عن المادة الكيميائية من مصادر أخرى

 
 إخالء مسؤولية

 
إن استخدام األسماء التجارية في هذه الوثيقة تعني بالدرجة األولى تيسير التحديد الصحيح للمادة                           

لى أي شرآة بعينها حيث أنه من         وليس المقصود بها أن تعني ضمنًا أي موافقة أو غير موافقة ع               . الكيميائية
غير الممكن إدراج جميع األسماء التجارية المتداولة حاليًا، فقد استخدم عدد فقط من األسماء التجارية الشائعة                 

 .االستخدام والمنشورة في هذه الوثيقة
 

وثيقة على الرغم من أن المعلومات المقدمة يعتقد أنها دقيقة طبقًا للبيانات المتوافرة وقت إعداد                               
توجيه القرارات هذه، فإن منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة يعلنان عن                        

ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج        .  عن أي سهو أو أي نتائج قد تنتج عنها             اعدم مسؤوليتهم 
و تحامل من أي نوع يترتب نتيجة الستيراد أو             األمم المتحدة للبيئة غير مسؤولين عن أي ضرر أو فقدان أ               

 .حظر استيراد لهذه المادة الكيميائية
 

أما التسميات المستخدمة وطريقة عرض المادة في هذا الموضوع فال يعنيان ضمنًا التعبير عن أي                      
فيما يتعلق  رأي مهما آان من جانب منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة أو برنامج األمم المتحدة للبيئة،                     

 .بالوضع القانوني ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة أو منطقة أو سلطاتها، أو فيما يتعلق بتحديد تخومها أو حدودها
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 المختصرات المستخدمة في هذه الوثيقة

 )العناصر الكيميائية ومبيدات اآلفات ليست مدرجة في هذه القائمة: ملحوظة(
 > أقل من

 > أقل من أو مساو لـ
 >> ل آثيرًا منأق

 < أآثر من 
 < أآثر من أو مساو لـ

 << أآثر آثيرًا من
 µg ميكروغرام

  
 .a.i العنصر النشط

 AchE استيل آولين ستراز
 ACGIH المؤتمر األمريكي إلخصائي الصحة الصناعية الحكوميين

 ADI المتحصل اليومي المقبول
 ADP أدنيسوسين ثنائي الفوسفات

 ALT راترانسفيرازآالنين أميوت
 AOEL المستوى المقبول لتعرض عمال التشغيل

 ARfD الجرعة الحادة المرجعية
 ATP أدنيوسين ثالثي الفوسفات

  
Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft BBA 

 BOEL حد التعرض البيولوجي لعمال التشغيل
 .b.p نقطة الغليان

 BSI  للقياسات الموحدةالمعهد البريطاني
 bw وزن الجسم

  
 oC )درجة مئوية(درجة سيليسوس 

 CA رابطة المواد الكيميائية
 CAS دائرة المستخلصات الكيميائية

 CCPR لجنة الدستور المعنية بمخلفات مبيدات اآلفات
 ChE آولينستراز

 CHO مبيض اليرنب الصيني
  
 d يوم
 D غبار

 DT50  في المائة٥٠دوث التبريد بنسبة الفترة المطلوبة لح
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 المختصرات المستخدمة في هذه الوثيقة
 )العناصر الكيميائية ومبيدات اآلفات ليست مدرجة في هذه القائمة: ملحوظة(

 EC50 )الترآيز الوسطى المؤثر% (٥٠الترآيز المؤثر 
 ED50 )الجرعة المؤثرة الوسطى% (٥٠جرعة التأثير 

 EHC معايير الصحة البيئية
 ERL الحد الخارجي للمخلفات

  
 FAO منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة

  
 g غرام

 GAP زراعية الصالحةالممارسة ال
 GL المستوى اإلرشادي

  
 h ساعة
 ha هكتار

  
 IARC الوآالة الدولية لبحوث السرطان

 IC50 %٥٠الترآيز الحظري، 
 ICSC البطاقة الدولية للسالمة الكيميائية

 .i.m )الحقن في العضل(عضلي 
 .i.p في الغشاء البريتوني

 IPCS البرنامج الدولي للسالمة الكيميائية
 IPM اإلدارة المتكاملة لآلفات

 ISO المنظمة الدولية للتوحيد القياسي
 IRPTC السجل الدولي للمواد محتملة السمية

 IUPAC االتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية
  

منظمة الصحة العالمية   /االجتماع المشترك لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة        
االجتماع المشترك لفريق خبراء منظمة األمم المتحدة       (بيدات اآلفات   بشأن مخلفات م  

لألغذية والزراعة المعني بمخلفات مبيدات في األغذية والبيئة، وفريق الخبراء                       
 التابع لمنظمة الصحة العالمية بشأن مخلفات المبيدات

JMPR 

  
 K (x 1000) )١٠٠٠× (آيلو 

 kg آيلوغرام
 Koc  الماءمعامل تفريق/آربون عضوي

 Kow معامل تفريق الماء/اوآتانول
  
 l لتر
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 المختصرات المستخدمة في هذه الوثيقة
 )العناصر الكيميائية ومبيدات اآلفات ليست مدرجة في هذه القائمة: ملحوظة(

 LC50 ٥٠الترآيز المميت، 
 LD50 ٥٠الجرعة المميتة، 

 LD0 الجرعة المميتة، صفر
 LD100 ١٠٠الجرعة المميتة، 
 LDLO أقل جرعة مميتة

 LOAEL أدنى مستوى تأثير ضار مالحظ
 LOD حد الكشف

 LOEL أدنى مستوى مالحظ للتأثير
 Log P معامل تفريق الماء/لوغاريتم األوآتانول

  
 m متر

 mg ملليغرام
 ml ميلليتر

 .m.p  نقطة الذوبان–نقطة االنصهار 
 mPa ميللبسكال

 MRL الحد األقصى للمخلفات
 MTD الجرعة القصوى التي يمكن تحملها

  
 NCI )الواليات المتحدة األمريكية(المعهد الدولي للسرطان 

 ng رامنانوغ
  

 NIOSH )الواليات المتحدة األمريكية(المعهد الوطني للسالمة والصحة الوظيفية 
 NOAEL مستوى تأثير ضار غير مالحظ

 NOEC ترآيز مؤثر غير مالحظ
 NOEL مستوى تأثير غير مالحظ

  
 OECD منظمة التعاون والتنمية في المجال االقتصادي

 OHS الصحة والسالمة المهنيتان
 OP بيد آفات من الفسفور العضويم
  

 kOW Pمثلها مثل 
 Pa باسكال

 PHI فترة ما قبل الحصاد
 PIC الموافقة المسبقة عن علم

 POEM النموذج التنبؤي لتعرض عمال التشغيل
 POP ملوثات عضوية ثابتة
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 المختصرات المستخدمة في هذه الوثيقة
 )العناصر الكيميائية ومبيدات اآلفات ليست مدرجة في هذه القائمة: ملحوظة(

. تستعمل فقط بالنسبة لترآيز مبيدات آفات في غذاء تجريبي                   (جزء من المليون        
 )ليتر في جميع الحاالت األخرى/آيلوغرام أو ملليغرام/ل ملليغراموتستعم

ppm 

  
 ADI( RfDالتعرض المزمن عن طريق الفم مماثلة لـ (الجرعة المرجعية 

  
 SMR نسبة نفوق موحدة

 STEL حد التعرض قصير األجل
  

 TADI المتحصل المؤقت يوميًا المقبول
 TER نسبة التعرض/السمية

 TLV  األدنىقيمة الحد
 TMDI المتحصل النظري األقصى يوميًا

 TMRL الحد المؤقت األقصى من المخلفات
 TWA متوسط مرجح زمنيًا

  
 ULV حجم متناهي االنخفاض

 UNEP برنامج األمم المتحدة للبيئة
 USEPA الوآالة األمريكية لحماية البيئة

 UV فوق البنفسجية
  

 VOC مرآب عضوي طيار
  

 WHO مة الصحة العالميةمنظ
 wt الوزن
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  وثيقة توجيه القرارات بالنسبة لمادة آيميائية محظورة أو مقيدة بشدة–إجراء الموافقة المسبقة عن علم 

 
DNOC     نشر: 

 
 )١أنظر المرفق (التعريف واالستخدامات  - ١
 

DNOC (DSI, E-ISO). االسم الشائع 

 وأمالحها مثل   DNOC" القرارات هذه أن      في وثيقة توجيه   DNOCتعني مادة   
 ". وأمالح الصوديوممالنشادر البوتاسيو

 

) االتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية             ( دينترو أوآروسول      -٦،    ٤
(IUPAC) 

دائرة الخدمات المستخلصات الكيميائية،        ( دينتروفينول     ٦،   ٤ – ميثيل     ٢
CAS( 

– أو   – دينترو       – ٣،٥نول،    ميثيلفي– ٦– دينترو       -٤،    ٢: المترادفات(
 )DNC آروسول – او – دينترو – ٤، ٢آروسول، 

واألسماء /االسم الكيميائي
 األخرى والمترادفات

DNOC ١-٥٢-٥٣٤ ، قسم دائرة المستخلصات الكيميائية رقم 

 ٥-٦٤-٢٩٨٠ملح النشادر، قسم دائرة المستخلصات الكيميائية رقم 
 ٢-٩٦-٥٧٨٧الكيميائية رقم ملح البوتاسيوم قسم دائرة المستخلصات 

 ٧-٧٦-٢٣١٢ملح الصوديوم، قسم دائرة المستخلصات الكيميائية رقم 

في دائرة ) األرقام(الرقم 
خدمات المستخلصات 

 الكيميائية 

 النظام الموحد   عنصر نشط-٢٩٠٨٫٩٠

  منتج مستحضر يستخدم آمبيد حشري-٣٨٠٨٫١٠
  منتج مستحضر يستخدم آمبيد للفطريات-٣٨٠٨٫٢٠
  منتج مستحضر يستخدم آمبيد لألعشاب-٣٨٠٨٫٣٠

 الرمز الجمرآي

 الفئة .يستخدم آمبيد لآلفات وآمادة آيميائية صناعية

 الفئة المصطلح عليها مبيد آفات

في بساتين أشجار الفاآهة اإلبرية، وآمبيد           ) مبيد لألوراق  (آُمَعبل    يستخدم
لتفاح، وآمجفف   أعشاب لألعشاب التي تظهر بعد الزارعة في بساتين ا                     

وتستخدم أيضًا في المعالجة الشتوية للبساتين، وآمبيد                . لقصلة البطاطس  
 .للحشرات ومبيد لليساريع، ومبيد لبيض الحشرات ومبيد للفطريات

) االستخدامات(االستخدام   
 في الفئة المصطلح عليها

Antinonin, Bonitol, Dekrysil, Detal, Dinitrol, Dinitrosol, Effusan, 
Ibertox, K III, K IV, Kapsizole, Lipan, Luxan DNOC Crème 46%, 
Prokarbol, Supersinox SC, Technolor, Trifanex (130 g DNOC/1), 
Trifina, Trifocide SC (625 g DNOC ammonium salt/1), Trifocide 
50%EC, 2,5  EC, Veraline 10.0% EC 

 األسماء التجارية 
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Trade names no longer in use: Elgetol, Extar-A (Bayer), Nicil, Nitrador, 
Sandoline, Selinon 615 SC (Bayer), Sinox.  

مثل النشادر، البوتاسيوم أو أمالح               (متوافرة آحامض حر أو أمالح                   
، في مستحضرات متنوعة الشكل، مثل المرآزات القابلة                             )الصوديوم

، )المائي أو الزيتي   (للذوبان، والمرآز المعلق، والمرآز القابل لالستحالب          
اوح ترآيز العنصر الفعال    العجائن، والمساحيق القابلة للبلل، أو الكريم، ويتر      

(AI)               ومن غير   . لتر/ غرام  ٥٦٠ إلى      ١٣٠ في هذه المستحضرات من
 متوافرة أيضًا في مزائج عناصر نشطة         DNOCالمعروف ما إذا آانت مادة        

 .أخرى

 أنواع المستحضر

 في صناعة اللدائن آعامل مانع          DNOCتستخدم مادة    : االستخدام الصناعي 
ويستخدم أيضًا آمادة      . ات الفينيل العطرية     للبلمرة في االستيرين ومرآب        

وسيطة في ترآيب مبيدات الفطريات األخرى واألصباغ والمنتجات                             
 .الصيدالنية

 استخدامات في فئات أخرى

 طن في        ٢٠٠٠ نحو        DNOCبلغ اإلنتاج السنوي العالمي من مادة                        
 ٦٠٠وأمـا اآلن فمن ضمن الـ       . الخمسينات، استخدمت جميعها في الزراعة     

 طن في    ٥٠٠ إلى    ٤٠٠أو ما يقارب ذلك التي ُتصنع سنويًا يستخدم                طن  
 . طن آمادة آيميائية زراعية٢٠٠ إلى ١٠٠األغراض الصناعية من 

 اإلنتاج

BAYER SA ،ELF ATOCHEM AGRI B.V.) هولندا.( 

. DNOCوهذه قائمة إشـارية بالجهات الحالية أو السابقة التي تصنع مادة                      
 .ون هذه القائمة جامعة مانعةوليس من المقصود أن تك

 الجهات الُمصنعة األساسية

 
 أسباب اإلدراج في إجراء الموافقة المسبقة عن علم - ٢
 

 وأمالحها مثل أمالح النشادر والبوتاسيوم والصوديوم في إجراء الموافقة المسبقة عن علم               DNOCتدرج مادة   
ئية لمنع جميع االستخدامات الزراعية لمادة            وهي تدرج على أساس إجراءات تنظيمية نها             . آمبيد لآلفات  

DNOCالتي قدمت الجماعة األوروبية وبيرو إخطارًا بها . 
 

 .ال توجد إجراءات تنظيمية نهائية بشأن االستخدامات الكيميائية الصناعية
 
 ) للحصول على التفاصيل٢أنظر المرفق  (:اإلجراءات التنظيمية النهائية ١-٢
 

 الجماعة األوروبية
 في وقاية النباتات    DNOC سحبت خطاب استخدام المنتجات المحتوية على مادة           ١٩٩٩أغسطس  / آب ١٦في  

الجريدة الرسمية للجماعة    (١٧/٢/١٩٩٩الجماعة األوروبية الصادر في     /١٩٩٩/١٦٧طبقًا لقرار المفوضية    
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ات ألي نواتج   ومنذ ذلك التاريخ األخير لم تصدر ترخيص       ). ٢١، صفحة   ٢/٣/١٩٩٩ بتاريخ   L54األوروبية  
 . لحماية النباتات ولم تجددDNOCتحتوي على مادة 
 .القلق إزاء تعرض القائمين بالتشغيل والكائنات غير المستهدفة  :السبب في ذلك

 
 بيرو

القرار ( أو توزيعها أو االتجار بها أو استخدامها             DNOCحظر تسجيل أو استيراد أو الترآيب المحلي لمادة             
وهذا الحظـــر الستخدام هذه المادة آمبيــــد آفات دخل حـــيز السريان فــي              ). AG-SENASA-2000-182رقم  
 وهو غير محظور بالنسبة للمستحضرات والستخدامه آمادة في األغراض               ٢٠٠٠أآتوبر  / تشرين األول   ٩

 .التقنية
 .القلق إزاء الصحة البشرية والبيئة  :السبب في ذلك

 
 تقييم المخاطر ٢-٢
 

 وبيةالجماعة األور
 المتعلق بطرح    ١٩٩١يوليه  / تموز ١٥ الصادر في      EEC/91/414من قرار المجلس      ) ٢ (٨بموجب المادة    

 لتحديد ما إذا آان يجب إدراجها في         DNOCمنتجات وقاية النباتات في األسواق، فقد تم إعادة النظر في مادة               
 ). في منتجات وقاية النباتقائمة العناصر النشطة التي يمكن استخدامها( من هذا التوجيه ١المرفق 

 
 في استخدامين رئيسيين تم وضعهما       DNOCوفي البلدان األعضاء سجلت مبيدات اآلفات المحتوية على مادة            

 :في االعتبار عند تقييم المخاطر وهما
 

بما في ذلك     (لمكافحة قمل النبات       ) أشجار التفاح، والفواآه ذات النواة، والكروم           (الرش ألشجار الفاآهة       
، وحامالت الفيروسات والحشرات الماصة     )Phomopsis viticolaمثل  (يض، والحراشف والعث والفطريات     الب

ويتراوح حجم الجرعات المراد استخدامها     . واألغراض األخرى ) Colomerus vitisمثل  (األخرى، والقراض   
 الكروم آالرش   هكتار مرة في السنة في البساتين وفي زراعات         /DNOC غرام من مادة      ٨٤٠٠ إلى   ٨٤٠من  

 .أثناء الشتاء
 

وتتراوح . واستخدام ملح النشادر في البطاطس لمنع نمو أمراض معدية أو فيروسية يمكن أن يلوث الدرنة                       
هكتار مرتين في العام آإجراء       /DNOC غرام من مادة       ٥٦٠٠ إلى    ٢٥٠٠معدالت االستخدام المقترحة من       

 .مبيد لألعشاب وآماص للرطوبة من قصالت البطاطس
 

 ال  DNOCواستنادًا إلى المعلومات المتوافرة والشروط المقترحة لالستخدام، فقد استنتج من التقييم أن مادة                       
وقد حدد التقييم   . EEC/91/414من توجيه المجلس    ) ب(و) أ) (ا (٥تفي باشتراطات السالمة الواردة في المادة        

بتعرض القائمين بالرش والكائنات غير         وبصفة خاصة فيما يتعلق          DNOCالهواجس المتعلقة بسالمة مادة        
 .وفيما يلي تفصيالت عن القضايا الرئيسية. المستهدفة
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 صحة اإلنسان والسالمة
ُيستشف من نتائج التجارب السمية المتوافرة، أنه قد تم التوصل إلي الخالصات التالية بشأن األخطار الصحية                 

وهذا . اية إذا استنشقت أو المست الجلد أو ُأبتلعت            مادة سمية للغ    DNOCأن مادة    : DNOCالناجمة عن مادة     
 هي  DNOCومادة  . العنصر النشط هو محدث للطفرات، وال يمكن استبعاد حدوث تأثيرات ال يمكن عالجها                 

مهيجة للجلد وقد تحدث حساسية إذا المست الجلد وقد ظهرت مخاطر حدوث تلفيات خطيرة في العيون                                
 .بسببها

 
ولذلك فإن المملكة المتحدة بنموذجها المسمى      . لقائمين بالرش في الظروف العادية    لم يتم عمل رصد لتعرض ا     

(POEM))       والنموذج األلماني قد استخدم لتقييم التعرض لكل فئة          ) أي النموذج التنبئي لتعرض عمال التشغيل
 عدد من المناطق    ولم تكن البيانات عن السمية متوافرة في      ). البطاطس/األشجار البستانية (من فئات االستخدام    

 ٠٫٠٠٤٣البالغ   ) (المستوى المقبول لتعرض عمال التشغيل         ( وهي     AOELالرئيسية، ولكن عند استخدام          
مليغرام، لكل آيلوغرام، في اليوم، أو المستوى الذي يتحدد على أساسه البيانات المتوافرة تبين أن مستويات                     

 .  مزيد من التفاصيل أنظر المرفق األولوللحصول على. التعرض لعامل يرتدي قفازات آانت مثار قلق
 

تمت دراسة المخلفات عقب االستخدام المتمشي مع الممارسات الجيدة لوقاية النبات، وذلك لتقييم اآلثار                               
 فإن  DNOCومع الوضع في االعتبار االستخدامات المقصودة لمادة            . الضارة على صحة اإلنسان والحيوان      

فمستويات البقايا المتخلفة في البطاطس آانت تقل           . يدة التي يحتمل تلوثها     البطاطس هي المادة الغذائية الوح      
آغ هو المقدار المماثل للحد األقصى المقترح              / مغ  ٠٫٠٥أي   ) LOD(عن المستوى الذي يسمح باآتشافه            

ومع افتراض أن الجرعة المأخوذة تساوي المستوى الذي يسمح باالآتشاف، فإن التعرض الغذائي               . للمخلفات
آان من المتوقع أن يكون قريبًا من المتحصل اليومي المقبول المؤقت التي تبلغ               ) السحب العادي (تهلكين  للمس

 ).لالطالع على مزيد من التفاصيل أنظر المرفق األول(يوم الذي تم تحديده /آغ/ مغ٠٫٠٠١
 

 القلق، وأنه يلزم      وعلى هذا األساس، فقد تم استنتاج أن المستويات االحتمالية لتعرض عمال التشغيل تثير                     
يضاف إلى ذلك، أن ثمة حاجة إلى              . الحصول على مزيد من البيانات عن جميع االستخدامات المسجلة                  

االستهالآي من استهالك    /إن التعرض االحتمالي الغذائي     . معلومات عن آفاءة القفازات في تقليل التعرض           
 .البطاطس المعالج بهذه المادة يثير للقلق

 
 التأثير البيئي

تشف من البيانات المتوافرة، أنه تم التعرف على أخطار عالية على الثدييات من جميع االستخدامات                                 يس
المعتزمة وخطر حاد عال على الحياة المائية عند ارتفاع معدالت االستخدام، وخطر مزمن متوسط على                            

ب معدالت االستخدام     ليست شديدة السمية بالنسبة لديدان األرض، آما أن نس                DNOCومادة  . الحياة المائية 
 DNOCومادة  . (log P<3)ومعامل الترآيز البيولوجي هو منخفض         . المرتفعة تمثل خطرًا على تلك الديدان        

ولكن ) نحلة/مليغرام٢: ٥٠الجرعة المميتة (مادة شديدة السمية بالنسبة لنحل العسل في الظروف المختبرية                  
 .طفيفة بالنسبة لنحل العسل في الظروف الحقليةدالة البيانات على أن هذه المادة تكون سمية بدرجة 

 
 مادة خطيرة بالنسبة للبيئة، حيث أنها       DNOCوبعد وضع البيانات المتوافرة في االعتبار تم االستنتاج أن مادة            

 .شديدة السمية للكائنات األرضية والمائية وأنها قد تسبب أثارًا ضارة طويلة األمد للبيئة
 

السمية البيئية على الكائنات غير             /لواقعة على الكائنات المستهدفة، والسمية             ترجع التأثيرات ا         :حاشية
وال يهم من   .  أو إلى الفينوالت بمجرد امتصاص الكائنات لها        DNOCالمستهدفة إما إلى شكل فينولي من مادة         
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ت مع   ففي الكائن هناك توازن سريع بين الشكل الفينولي وبين الفينوال                   : أي شكل أو أي ملح بدأ التفاعل            
التداخل مع األيض المنتج للطاقة     (وطريقة العمل الفعلية    ). وذلك موجود دائما في الكائنات    (األيونات المضادة   

وهي طريقة مستقلة عامة عن نوع الهابطة الموجودة في المستحضر الواقي                 ) في الحبيبات الخيطية للخاليا    
ي أن اإلجراء النهائي التنظيمي اتجه إلى تغطية         وآانت الهواجس المتعلقة بطريقة العمل هي السبب ف        . للنبات

 . DNOCجميع أمالح مادة 
 

 بيرو
التفاح، الخوخ، الكمثرى   ( في بيرو الستخدامها آمعبل في بساتين أشجار الفاآهة اإلبرية             DNOCسجلت مادة   

 Chenopodium muraleوتظهر آمبيد لألعشاب في بساتين التفاح وذلك لمكافحة            ) والكروم/وأشجار البرقوق 
L.و Cenchrus echinatus L.. 
 

 فقد وجد أن األخطار        DNOCواستنادًا إلى دراسة عن التعرض المهني للمزارعين الذين يستخدمون مادة                    
 .الكامنة في استمرار استخدام هذه المادة تزيد على المنافع التي يتم الحصول عليها منها

 
 صحة اإلنسان والسالمة

 في وادي ماال عن أن مستوى المادة في دم                 DNOC على استخدام مادة        ١٩٩٢آشفت دراسة أجريت عام        
 في  ٧٣وقد اعترف   . عمال التشغيل آان أآثر ارتفاعًا بدرجة ملموسة عما هو عليه في دم المحيطين بالمكان                
وقد لوحظت عوامل     . المائة الذين أجريت مقابلة معهم بأنهم عانوا من أعراض التسمم التي شرحت لهم                          

طول ساعات التعرض للمنتج، ارتفاع الجرعة             : الية بين السكان الذين أجريت الدراسة عليهم              الخطر الت  
 .المستخدمة، الفترة الفاصلة القصيرة بين عمليات االستخدام، ونقص التنظيف بعد االستخدام

 
 إلى جنب مع     والمخاطر السمية البيئية التي تم التعرف عليها في البيانات العلمية الموجودة، إذا ُأخذت جنباً                     
 .الدراسة أنفة الذآر الخاصة بالتعرض تشير إلى أن المخاطر التي يتعرض لها المزارعون عالية

 
 التأثير البيئي

 . سمية لألسماك وللنحل وهي عالية السمية النباتيةDNOCمادة 
 
 التدابير الوقائية التي طبقت بشأن هذه المادة الكيميائية - ٣
 
  للحد من التعرض ةالتدابير التنظيمي ١-٣

 ال تفي بمتطلبات السالمة         DNOCمن التقييمات التي أجريت تم استنتاج أن مادة                 
، وبخاصة فيما يتعلق بالتعرض المقبول لعمال               EEC/91/414الواردة في التوجيه        

ونتيجة لذلك آان البد      . التشغيل والتعرض الذي يقع على الكائنات غير المستهدفة            
 .DNOC التي صدرت لمنتجات مادة من سحب عمليات الترخيص

الجماعة األوروبية

 فنيًا وآذلك    DNOCالتسجيل والتحضير المحلي والتوزيع واالتجار واستخدام مادة             
 .DNOCالمستحضرات التي تحتوي على مادة 

 بيرو
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 تدابير أخرى للحد من التعرض ٢-٣
 

ة لتقييد شديد وسمحت البلدان المبلغة              في حالة إذا خضعت مادة آيميائي               فقطينبغي استكمال هذا الفرع           
 .باالستمرار في استخدام هذه المادة الكيميائية والمنتجات المرتبطة بها

 
 البدائل ٣-٣
 

 هي مبيد حشري واسع المجال غير نظمي، ومبيد للُقراض عند التالمس، وذلك بسبب ما                          DNOCإن مادة    
للفطر تعمل بالتالمس، وهي تستخدم في طائفة واسعة         تحدثه داخل المعدة من آثار وهي مبيد لألعشاب ومبيد           

وهناك عدد من الطرق البديلة التي تشمل استراتيجيات آيميائية وغير آيميائية بما في ذلك                     . من المحاصيل 
. اآلفة المطروحة على بساط البحث     /التكنولوجيات البديلة المتوافرة، تبعًا لكل ترآيبة من ترآيبات المحصول           

 أن تبحث في التعزيز حسبما يتناسب القيام باإلدارة المتكاملة لآلفات واستراتيجياتها وذلك                         وينبغي للبلدان  
 .أو القضاء على استخدام مبيدات اآلفات الخطرة/آوسيلة للتقليل من

 
 .DNOCلم تقدم الجماعة األوروبية وال بيرو أي معلومات محددة عن البدائل لمادة 

 
ستشارات عن طريق نقاط اتصال اإلدارة المتكاملة لآلفات، بمنظمة                ويمكن الحصول على التوجيهات واال       

وفي الحاالت التي توفر فيها             . األمم المتحدة لألغذية والزراعة، ووآاالت التنمية والبحوث الزراعية                     
 على الموقع الشبكي    DNOCالحكومات المعلومات، فيمكن الحصول على معلومات إضافية عن البدائل لمادة              

 .int.pic.wwwتردام هو التفاقية رو
 

من الضروري ألي بلد قبل بحثه، تقديم مبيدات بديلة عما يضمن أن يكون االستخدام مطابقًا الحتياجاتها                              
 .الوطنية وظروفها المحلية المتوقعة

 
 التأثيرات االجتماعية واالقتصادية ٤-٣
 

 .لة لآلثار االجتماعية واالقتصادية من جانب األطراف الُمخطرةلم تجرى أي عمليات تقييم تفصي
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 أو البيئة/المخاطر واألخطار على صحة اإلنسان و - ٤
 
 ألخطارتصنيف ا ١-٤

   
وضع التصنيف على أساس السمية بالفم في       ) شديد الخطورة (ب  ١

منظمة الصحة العالمية    ( مليغرام    ٢٥: ٥٠الفئران الجرعة المميتة   
٢٠٠٠( 

عنصر ال
 :النشط التقني

المستحضرا 
 :ت

 السمية عن طريق الجلد  السمية بالفم
LD50=200 mg a.i./kg bw LD50=25 mg a.i./kg bw  
  (%).a.i رتبة الخطر (%).a.i رتبة الخطر

Ib > 10 سائل Ib 
II 

> 50 
> 5 II > 1  

 صلب 40 <
> 5  

II 
III 

> 20 
> 5 

Ib 
II 
III > 1  

منظمة الصحة                     
 العالمية

 :تصنيف المادة النشطة
 احتمال خطر حدوث تأثيرات ال عالج لها: R 68 ;3فئة ُمطفرة 

T+; R26/27/28 :شديد السمية عند التنفس والتالمس مع الجلد وإذا تم ابتالعها 
Xi; R38 : ،مهيج للجلدR41 :ينطوي على خطر إحداث ضرر شديد لألعين 

R43 :ة إذا المس الجلدقد يسبب حساسي 
R44 :خطر االنفجار إذا تم تسخينه في إناء معزول 

N; R50/53 :                خطر على البيئة، سمي للغاية بالنسبة للكائنات المائية، قد يسبب
 .تأثيرات طويلة األجل في البيئة المائية

 الجماعة األوروبية

لبيئة في   وآالـة حماية ا      )١٩٨٥وآالة حماية البيئة ) (شديدة السمية (١الفئة 
الواليات المتحدة                      

 األمريكية
مرآز البحوث  غير مصنف

 الزراعية الدولية
 
 حدود التعرض ٢ - ٤
 

 األغذية
 .DNOCالدستور الغذائي لم يحدد أي حدود نوعية للحد األقصى للمخلفات من مادة 
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عالمية المعني   استعرض االجتماع المشترك لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة الصحة ال                          
ولم ُيقيم المتحصل المحدد من الجرعة         . ١٩٦٥ وعام    ١٩٦٣ في عام     DNOCبمخلفات مبيدات اآلفات مادة       

 .(ArFD)المقبولة أو الجرعة المرجعية الحادة 
 

 مياه الشرب
 .DNOCلم تحدد منظمة الصحة العالمية قيمة إرشادية خاصة بمياه الشرب متعلقة بمادة 

 
  البياناتالتعبئة ووضع ٣-٤

  
 DNOC (UNلجنة األمم المتحدة للخبراء المعنيين بنقل السلع الخطرة يرتب مادة             

number = 1598)المواد السمية (١-٦، القسم ٦الرتبة :  في( 
 رتبة الخطر

 تمثل خطر     ٢المواد والمستحضرات رقم       : مجموعة التعبئة لدى األمم المتحدة        
 في  ١٠٠ إلى   ٥٠ على نسبة مئوية من      سمية شديدة، والمستحضرات التي تحتوي    

آغ من  / مغ ٢٥) = عن طريق الفم، فأر    (٥٠جرعة مميتة  (DNOCالمائة من مادة    
 ).وزن الجسم

 ٤٣: أحكام خاصة

عندما تقدم للنقل آمبيدات آفات فإن هذه المواد تنقل بموجب الُمدخل ذي                           
وبما ) وفي حالة المنتجات من المستحضرات    (الصلة الخاص بمبيدات اآلفات     

 .يتفق مع األحكام ذات الصلة الخاصة بمبيدات اآلفات

 التعبئة

 غرام هي الكمية القصوى للتغليف الداخلي المرخص له بالنقل من هذه                         ٥٠٠
 .المادة

 آميات محدودة

 التخزين .تخزن بصورة منفصلة عن المؤآسدات القوية واألغذية واألعالف

 الرمز الخاص بالسلع )٢٠٠٠، ٣٠-٠٠للسالمة البحرية، رمز السلع، توصية أعدتها اللجنة الدولية 
 الخطرة البحرية الدولية

 
للحصول على توجيهات بشأن الرموز المناسبة وبيانات وضع العالمات المتعلقة بالمستحضرات المشتملة                     

ت على   ينبغي للبلدان أن تطلع على المبادئ التوجيهية بشأن الممارسة الجيدة لوضع البيانا                DNOCعلى مادة   
 )١٩٩٥(مبيدات اآلفات الصادرة عن منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 

 
 اإلسعافات األولية ٤-٤
 

البرنامج الدولي للسالمية   (النصيحة التالية تستند إلى المعلومات المتاحة من منظمة الصحة العالمية            : ةملحوظ
ذه النصيحة للمعلومية فقط وليس الغرض        وتقدم ه . وآانت صحيحة عند وقت النشر      ) ٢٠٠٠الكيميائية سنة    

 .منها أن َتُجَب أي بروتوآوالت وطنية خاصة باإلسعافات األولية
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 في اإلنسان باصفرار أنسجة الجلد والغثيان،                    DNOCوتشتمل عالمات وأعراض التسمم الحاد بمادة                    
لحرارة المفرطة، والعرق،   والحمى، والتلبكات المعوية، والشعور بالقدرة على الراحة، واإلحساس با          /والقيء

 العقلية وسرعة دقات القلب وارتفاع درجة         توالعطش، والتنفس العميق والسريع، وآالم المعدة واالضطرابا        
ويتلو ذلك الموت فورًا       . حرارة الجسم بصورة غير طبيعية وازرقاق الجلد واالنهيار والدخول في إغماء                    

البيئة من شدة األعراض، وتقصر من الوقت الذي يسبق         وتزيد حرارة   . مصحوبًا بتصلب الجسم بسبب الموت    
والقاعدة العامة هي إما الموت أو الشفاء          .  يسير سيرًا سريعاً     DNOCوالتسمم بمادة    . الدخول في هذه الحالة     
 . ساعة٤٨ إلى ٢٤خالل فترة تتراوح من 

 
والمالبس الملوثة  . دي التلوث ويجب على عمال اإلسعافات األولية أن يرتدوا النتريل فوق قفازات التيكس لتفا           

وإذا حدث تالمس بالجلد     . والعدسات الالصقة ينبغي إزالتها بأآبر سرعة ممكنة لمنع المزيد من االمتصاصٍ              
وينبغي غسل العينين لمدة تتراوح من       . فإن المنطقة التي حدث بها التالمس ينبغي أن تغسل بالصابون والماء            

وفي حالة االبتالع فإذا آان الضحية واعيًا وال يتلوى أو تنتابه            .  ملحي  دقيقة بماء جار أو بمحلول     ٢٠ إلى   ١٥
وإذا آان الضحية مغميًا عليه أو يعاني         . تقلصات فيجب إعطائه آوبًا من الماء لتخفيف حدة المادة الكيميائية             

مكن وينبغي إخالء المعدة بأسرع وقت م          . من التقلصات فال تعطيه أي شئ بالفم وال تحاول جعله يتقيئ                     
وفي حالة الجرعات   . بطريق غسل المعدة بعناية فائقة، ويفضل أن يتم ذلك خالل ساعة من ابتالع هذه المادة                 

ومن المهم اإلبقاء على طريق التنفس مفتوحًا وعدم شفط             . الكبيرة الضخمة فإنه يحدث فشل حاد في التنفس           
 .السوائل إذا حدث القيئ والغثيان

 
يجب نقلهم إلى المستشفى فورًا وأن            ) بصورة عرضية أو غير ذلك         (مم   واألشخاص الذين أصيبوا بالتس       

وحيثما أمكن يجب أن نعطي بيان العبوة المكتوب عليها                    . يوضعوا تحت إشراف طبي ألطباء متدربين            
DNOCالشخص المصاب للعناية الطبية/ إلى مشرفي المستشفي عندما يقدم المريض. 

 
 فينبغي استشارة بطاقات السالمة الكيميائية الدولية الخاصة                     إذا آانت المادة مستحضرة من المذيبات،              

وقد تؤثر المذيبات المستخدمة في المستحضرات التجارية في سمية المادة النشطة بتغيير مدى                        . بالمذيبات
 .امتصاصها للمادة من الجهاز الهضمي أو عن طريق الجلد

 
 إدارة النفايات ٥-٤
 

يمية لحظر مادة آيميائية إلى خلق تكديس من المادة يحتم التخلص من                   ال ينبغي أن تؤدي اإلجراءات التنظ        
وللحصول على إرشادات بشأن آيفية تحاشي خلق تكديسات لمخزونات مبيدات اآلفات المتقادمة،                   . النفايات

ابعة المبادئ التوجيهية بشأن منع تراآم مخزونات مبيدات اآلفات المتقادمة الت          : توجد المبادئ التوجيهية التالية   
، دليل تخزين ومراقبـــــــة مبيدات اآلفات ومخزوناتــه         )١٩٩٦(لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعـــة        

 ).١٩٩٩(، ومبادئ توجيهية إلدارة الكميات الصغيرة مـن المبيدات المتقادمـة وغير المرغوب فيها )١٩٩٦(
 

بأن اتبعت نهجًا متدرجًا للتخلص التدريجي          DNOCتفادت الجماعة األوروبية خلق آميات مكدسة من مادة             
وقد اعتبرت أن المخاطر التي انطوى عليها ذلك يمكن               ). ٢أنظر المرفق    (من االستخدامات المسموح بها        

 .التغلب عليها خالل فترة التخلص التدريجي
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ات الخطرة   وينبغي في جميع الحاالت التخلص طبقًا ألحكام اتفاقية بازل بشأن الرقابة على نقل النفاي                                    
وأي ) ١٩٩٤أمانة اتفاقية بازل،     (، وأي مبادئ توجيهية تندرج تحتها          )١٩٩٦(والتخلص منها عبر الحدود       

 .اتفاقات إقليمية أخرى ذات صلة
 

طرق التدمير الموصي بها في األدبيات غير متوافرة غالبًا لدى جميع                   /وينبغي مالحظة أن طرق التخلص       
وينبغي إيالء   . مل الترميد ذات درجة الحرارة العالية حيث قد ال توجد                    البلدان، أو مناسبة لذلك مثل معا           

ويمكن العثور على مزيد من المعلومات بشأن النهج الممكنة            . االعتبار إلى استخدام تكنولوجيات تدمير بديلة      
دان الناميـــة  في المبادئ التوجيهية التقنية للتخلص من الكميات السائبة من مبيدات اآلفــات المتقادمة لدى البل                

)١٩٩٦.( 
 

 المرفقات
 

 مزيد من المعلومات عن هذه المادة ١المرفق 
  تفاصيل بشأن اإلجراءات التنظيمية النهائية ٢المرفق 
 عناوين السلطات المحلية المعينة ٣المرفق 
 مراجع ٤المرفق 
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 مقدمة للمرفق األول
 

الجماعة األوروبية  : ل إليها الطرفان المخطران    تعكس المعلومات الواردة في هذا المرفق النتائج التي توص             
وبصفة عامة فإن المعلومات التي قد يقدمها هذان الطرفان بشأن المخاطر قد قدمت معًا، بينما                                  . وبيرو

وترد هذه المعلومات   . تقييمات المخاطر الخاصة بالظروف السائدة لدى هذين الطرفين فتقدم بصورة منفصلة            
اتها المرجعية في اإلخطارات الداعمة إلجراءات التنظيمية النهائية التي تحظر                   في الوثائق التي ترد إشار        

 ١٣فاإلخطار من بيرو أبلغ عنه أوًال في النشرة الدورية للموافقة المسبقة عن علم رقم                 . DNOCاستخدام مادة   
الدوري  من المنشور      ١٤ واإلخطار من الجماعة األوروبية ورد في العدد               ٢٠٠١يونيه  /المؤرخة حزيران 

 .٢٠٠١ديسمبر /للموافقة المسبقة عن علم الصادر في آانون األول
 

 هي موضوع وثيقة معايير الصحة البيئية التي أعدها البرنامج الدولي للسالمة الكيميائية                   DNOCآانت مادة    
 DNOCولم تكن النتائج المتعلقة بسمية مادة        . ٢٠٠٠التي نشرت عام    ) EHC 220آريسول،  -أرذو= دينترو  (

 يشتمل على موجز مقتضب للنتائج التي توصلت إليها           -٧-٢-٢فالفرع  . تختلف إختالفًا بينًا عما أبلغ عنه هنا        
 .الجماعة األوروبية، والبرنامج الدولي للسالمة الكيميائية في تقييماتها

 
 المعني   منظمة الصحة العالمية     /فقد قام االجتماع المشترك بين منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة                        

وأصبحت هذه التقييمات   . ١٩٦٥ وعام   ١٩٦٣ في عام     DNOCبتقييم مادة   ) JMPR(بمخلفات مبيدات اآلفات     
متقادمة، ويمكن إعتبار أنها ُجَبت بواسطة االستعراضات التي أجرتها الجماعة األوروبية والبرنامج الدولي                  

 .للسالمة الكيميائية وبناًء عليه فإنها لم تدرج هنا
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 مزيد من المعلومات عن هذه المادة - ١المرفق 
 
  الكيميائية-الخصائص الفيزيائية  - ١

DNOC ١-١ االسم 

C7H6N2O5 ٢-١ الترآيب 
4,6-dinitro-ortho-cresol االسم الكيميائي 

االتحاد الدولي (
للكيمياء البحتة 

 )والتطبيقية

٣-١ 

 ٤-١ النوع الكيميائي دينتروفينول

  الشكل ق آريستالي أصفر ضارب إلى الخضرةمسحو:  البحتةDNOCمادة 

 g/l at pH4, 6.94 g/l at pH7, 33.3 g/l at pH10. At 0.213 :في الماء 
25°C in toluene: 251 g/l, acetone: 514 g/l, dichloromethane: 503 

g/l, ethyl acetate: 338 g/l, hexane: 4.03 g/l, methanol: 58.4 g/l 

 ٥-١ قابلية الذوبان

1.78 at pH4, 0.087 at pH7, -1.32 at pH10 P Log 

معادل تفريق (
 )الماء

 

1.6 x 10-2 Pa at 25 °C ٦-١ ضغط البخار 

85.2 – 89.9 ºC ٧-١ نقطة الذوبان 

الوقت الالزم لتالشي    ( DT50 مستقره في الماء المعقم       : التحلل المائي 
 )سنة واحدة< . في المائة من الجرعة٥٠

 ٨-١ يائيالتفاعل الكيم

وآذلك . هناك خطر االنفجار إذا تم تسخين هذه المادة في حالة العزل             
خطر االنفجار عندما تكون جافة ويمكن التقليل من هذا الخطر                             

 . في المائة ماء١٠بالتبليل بنسبة 

 . مئوية٤٠٠ال يوجد خطر االشتعال الذاتي تحت درجة 

ابلة للذوبان   حامض غير حقيقي ويشكل بسهولة أمالح ق       DNOCومادة  
 .في الماء مع المواد القلوية

 في الشكل المؤين مع زيادة الحموضة               DNOCويزداد ترآيز مادة        
 . المؤينةDNOC في المائة من مادة ١٠٠، ٧ < Phوعند 

 ٩-١ االستقرار

 ١٠-١ الوزن الجزيئي ١٩٨٫١٣
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 الخصائص السمية - ٢

 ١-٢ عام 

وهي تعمل بصفة رئيسية      . ل هي مرآب دينتروفينول مستبد       DNOCمادة  
آمعوق لألسترة الفوسفورية المؤآسدة على مستوى الحبيبات الخيطية،                   

مما يحدث زيادة آبيرة في األيض األساسي               ) العضيات الستيوبالزمية  (
إن استرة الكربوهيدرات تشكل المصدر             . وارتفاعًا في حرارة الجسم         

رآبات تشتمل   الطاقة في شكل م       " تخزن"األساسي للطاقة في الجسم، و         
ارتباطات فوسفات الطاقة في شكل أدينوسين ثالثي                     (على الفوسفات       

ومادة . ثم يصبح هذا المرآب مصدرًا لطاقة الجسم           ). ATPالفوسفات أو     
DNOC     تحول دون تكون ATP .   وفي حضورDNOC    تستمر عملية التأآسد 

بل وتزداد سرعة، إال أن الطاقة ال يمكن تحويلها إلى شكل سهل                                       
وفي العضالت، ال يمكن إعادة اتحاد        . دام، ومن ثم تتشتت آحرارة      االستخ
ويمكن لنقص  .  حيث تتكسر شيئًا فشيئًا لتصبح حامض أدنيليك            ATPمادة  
أن يؤدي إلى شلل العضالت الذي يسبب في حالة األعضاء                       ATP مادة

وفي حالة  . الحساسة مثل القلب وعضالت التنفس غلقًا للوظائف الحيوية             
 . تؤدي إلى التيبس الموتيDNOC تسمم الـ الموت بواسطة

 ١-١-٢ طريقة التفاعل

وتشمل أعراض السمية      .  سمية إلى أقصى درجة لإلنسان            DNOCمادة   
الشديدة اإلعياء غير العادي، وتصبب العرق بغزارة، وارتفاع درجة                        
حرارة الجسم، واختالل دقات القلب، والصداع والغثيان، وفقدان الشهية،               

 .فرار العينينواإلغماء وإص

 لفترات قصيرة قد      DNOCإن حالة التعرض لمستويات مرتفعة من مادة              
وحرارة البيئة تزيد من حدة     . تؤدي إلى نزعصات، وفقدان الوعي والموت      

األعراض، وُتقصر من الوقت الذي يفصل بين التعرض للمادة وبين بداية              
 على    لفترات طويلة قد يسبب سحابات           DNOCوابتالع مادة     . أعراضها

 .العين وطفح جلدي

 ٢-١-٢ أعراض التسمم

 ٤ إلى    ٢يصل ترآيز المادة في الدم إلى أقصى درجاته من               : االمتصاص
وزن /آغ/ مغ ١٠٠ إلى   ١(ساعات بعد التعاطي عن طريق الفم في الفئران          

 ساعة  ٢٤والمستويات العليا للترآز في الدم يتم الوصول إليها بعد          ). الجسم
 ٨وزن الجسم،      /آغ/مغ١٨( عن طريق الجلد            ساعة من التعاطي       ٤٨و

بالنسبة إلناث الفئران وذآورها على التوالي، وعند                   ) ساعات تعرض   
 في  ٥٫٨ إلى    ٥ و ٢٫٥المستوى األعلى آانت الترآيزات في البالزما هي           

المائة من الجرعة التي تم تعاطيها، وذات قاعدة مائية، وقاعـدة زيتية، في               
ويزداد االمتصاص عن طريق الجلد        . يعلى التوال  DNOC مستحضر الـ 

 .لدى األرانب والفئران بارتفاع الحرارة

 بصفة عامة في الدم تكون أعلى        DNOC إن ترآيز مادة     :االنتشار واإلفراز 
 في المائة من الـ      ٩٠بكثير منه في األنسجة األخرى ويوجد أآثر من نسبة            

االمتصاص، 
االنتشار، 

اإلفراز والتمثيل 
الغذائي في 
 الثدييات

٣-١-٢ 
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DNOC        على تناول   ساعة    ٢٤وبعد مرور    .  الموجود في الدم في البالزما
 في المائة من       ١٥آغ، و  / مغ  ٤.جرعة بالفم مشععة لدى الفئران بمقدار             

 في  ٥ في المائة في القناة الهضمية، و           ٦٫٦و. الجرعة المتعاطاه في الدم      
.  في الجسم الميت       ٢٨ في المائة في الكليتين، و             ١٠المائة في الكبد، و       

 ٢٨٫٧لبول   في المائة من المادة المشعة وا           ١٠٫٠١واحتوى البراز على      
.  في المائة    ٩٤٫٤ ساعة من        ٢٤في المائة مع حدوث شفاء آامل بعد                  

 حر أو   DNOC في البول في شكل       DNOCوبصفة أآثر عمومية تفرز مادة       
-acetylated conjugate 6-ANOC, conjugated as 6 آمترافق مؤستل و     

acetamido-4-nitro-o-cresol (6-AcANOC. 

مر جرعة عن طريق الفم لدى الفئران           يتم التخلص من نصف ع        :التراآم
وقد أظهرت الدراسات التي أجريت على             . خالل يوم إلى يوم ونصف          

، تنحو نحو التراآم بنصف عمر يتفاوت تبعًا                 DNOCاإلنسان، أن مادة        
 . أيام٧ إلى ٤لتفاوت متعاطي الجرعة من 

 DNOC يبدو أن الطرق التي يسلكها التمثيل الغذائي لمادة            :التمثيل الغذائي 
والمسار األيضي الرئيسي هو اختزال      . متماثلة لدى الفئران ولدى األرانب     

 – أمينو   -٦ لتشكيل مشتقات أمينية بمعنى      DNOCأحد المكونات المنترتة لـ     
 – أمينو -٤، وهو بدرجة أقل إلى (ANOC -6) آروسول،  – أو   – نترو   – ٤
لى أآسدة  وثمة طريق آخر يؤدي إ    . (ANOC -4) آروسول   – أو   – نترو   –٦

 . هيدروآسيل بنزيل– ٢ – دينترو ٣٫٥الميثيل المتبقي لتكوين آحول 

 ٢-٢ دراسات السمية 

 عن طريق الفم

 هي مادة سمية للغاية إذا دخلت عن طريق الفم، وذات قيم                DNOCمادة الـ   
وزن الجسم لدى      /آغ/ مغ  ٨٥ إلى      ٢٠وح من       تترا  ٥٠تبلغ جرعة مميتة     

وزن الجسم بالنسبة للفئران الصغيرة،        /آغ/ مغ ٤٧ إلى    ١٦الفئران، ومن    
وزن الجسم للخراف و     /آغ/ مغ ٢٠٠وزن الجسم في القطط،        /آغ/ مغ ٥٠
 .وزن الجسم بالنسبة للماعز/آغ/ مغ١٠٠

ة ومن بين الدالئل على السمية الحادة، ازدياد النشاط عن الحد، وصعوب                    
وزيادة حرارة البيئة يزيد     . التنفس، وتقلصات اختناقية، واإلغماء، والموت     

 . لدى الفئرانDNOCمن شدة السمية 

 عن طريق الجلد

 ترتبط بالمذيبات التي     DNOCإال أن السمية الحادة عن طريق الجلد لمادة             
 تتراوح من   ٥٠تماثل سمية منخفضة إلى مرتفعة لدى الفئران بجرعة مميتة          

والجرعة ). مبللة بزيت الفول السوداني   (آغ  / مغ ٢٠٠٠< إلى  ) ءما (٢٠٠
 .وزن الجسم في األرانب/آغ/ مغ١٠٠٠ تبلغ نحو ٥٠المميتة

 

 ١-٢-٢ السمية الحادة
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 االستنشاق

 في المائة من          ٥٠مستحضر مائي يحتوي على              (٥٠والترآيز المميت   
DNOC ،مغ من ٠٫٢٣هو )  ساعات٤ DNOC/لتر من الهواء. 

 تهيج الجلد

استخدمت (لد األرانب وأآالة لعيون األرانب                مهيجة لج     DNOCومادة   
 ).االختبارات أرانب نيوزيلند

 الحساسية

 في المائة من حيوانات         ١٠٠ إلى حساسية الجلد في           DNOCتؤدي مادة     
 .االختبار التي أجريت عليها التجارب طبقا لطريقة ماجنسون وآلينجمان

 .جعية حادةلم ُيبلغ عن أي جرعة مر: (ArfD)الجرعة المرجعية الحادة 

 عن طريق الفم

 لتحديد النطاق على الفئران تتغذى على               أسابيع  ٦مدتها   أجريت دراسة     
وزن /آغ/ مغ ٢٠٠ أو   ٨٠،  ٣٢،  ١٣،  ٥وجبات يومية تحتوى على صفر،       

ولم تالحظ   . ولم يتم تسجيل أي نفوق مرتبط بهذه المعاملة                 . يوم/الجسم
ك الغذاء، وال على درجة حرارة الجسم،         تأثيرات ذات مغزى على استهال      

ومع ذلك  . وال على صورة الدم، ولم تشاهد أي تشوهات عند تشريح الجثث          
فإنه مع أعلى ترآيزين، قلت الزيادة في وزن جسم اإلناث، مع انخفاض                    

، مع ارتفاع      (ALT)ضئيل وإن آان مهمًا في األالنين أمينوترانسفراز                    
وحدد .  وبشكل ملحوظ لدى اإلناث          طفيف في مستوى اليوريا في الدم             

 .يوم/وزن الجسم/آغ/ مغ٢٫٨٩مستوى عدم التأثير المالحظ عند 

، قدمت إلى فئران ويستر وجبة           يوماً ٩٠وفي دراسة على التغذية مدتها          
 ٢٠ أو      ١٠،   ٥،   ٢٫٥ بجرعات مساوية لصفر،            DNOCتحتوي على      

 الفئران    في المائة من      ٢٥وعند تقديم أآبر جرعة،         . وزن الجسم  /آغ/مغ
. يوم/آغ من وزن الجسم     / مغ ١٠ماتت ولوحظت نسبة الهالك عند تقديم            

وآانت أعلى جرعة تزيد عن الحد األعلى للجرعة التي يمكن تحملهـا التي              
وعند تقديم   ). وزن الجسم  /آغ/ مغ  ١٠(ينبغي اعتبارها ثاني أقل جـرعة            

 أعلى جرعتين، توقفت الزيادة في وزن الجسم بصورة مرتبطة بحجم                       
ولم . الجرعة، وارتفعت مستويات الكلوآوز واليوريا عند آل من الجنسين           

تالحظ أي تغيرات َمَرضية في األنسجة في أي مجموعات غير المجموعة             
وقد انخفضت مستويات البيروفات  وهرمونات       . التي تتعاطى أعلى جرعة   

وبالنظر إلى انخفاض      .  عند جميع مستويات الجرعات           T4 و  T3درقية   
 والهرمونات الدرقية عند جميع مستويات       (Pyruvates)البيروفات  مستويات  

ذلك أن  . الجرعات، مما يمكن الجزم معه بالنقطة التي ينعدم  عندها التأثير            
النقطة التي ينعدم عندها التأثير قد تكون أقل من أقل مستوى للجرعة وهو                

 .يوميًا/وزن الجسم/آغ/ مغ٢٫٥

السمية قصيرة 
 األجل

٢-٢-٢ 
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 ٠٫٨٩،  ٠٫١٧ى الـــكالب التي تتلقى       يومـــًا عل  ٩٠وأجريت دراسة لمدة     
وأجري .  في طعامها   DNOCيوميًا من مادة     /وزن الجسم /آغ/ مغ ٤٫٨٢أو  

وآان . ولم تسجل أي وفيات       . عدد محدود من االختبارات البيوآيميائية          
التأثيران الرئيسيان عند أعلى جرعتين هما الزيادة في النشاط وانخفاض                 

وقد لوحظت زيادة وزن الكبد في       . ذآورفي الوقت الالزم لتجلط الدم في ال       
ولم يتغير استهالك الغذاء عند أي مستوى           . اإلناث عند أعلى جرعة فقط       

للجرعة ولكن حدث انخفاض في وزن الجسم في آل من الذآور واإلناث                  
وحدد مستوى انعدام      . DNOCورجح أن هذا التأثير مرتبط بآلية عمل                   

يوميًا استنادًا إلى األثر        /جسموزن ال  /آغ/ مغ  ٠٫١٧التأثير الملحوظ عند        
 .الذي لوحظ على أوزان الجسم عند الترآيز العالي

 . ال توجد معلومات:عن طريق الجلد

 . ال توجد معلومات:االستنشاق

 في الكثير من النظم المختبرية والحية،         DNOCأجريت دراسات على مادة      
ت المجموعة األوروبية أن البيانات             واستنتج. وجاءت النتائج متناقضة      

المتوافرة لم تكن شاملة، غير أنه لحماية صحة البشر قررت تصنيف مادة               
DNOC ٣ على أنها مولد طفري للفئة . 

السمية الجينية 
بما في ذلك (

المولدات 
 )الطفرية

٣-٢-٢ 

 F-344في دراسة مدتها عامان، تم تعريض إناث الفئران وذآورها من نوع          
 مغ من   ١٠٠ أو   ١٥،  ٢٫٥ بترآيزات غذائية مقدارها صفر،       DNOCلمادة  
والترآيزات آانت تساوي تعاطي        . آغ/ صاف  DNOC في المائة        ٩٩٫٥

، ٠٫١٠وزن الجسم في اإلناث و    /آغ/ مغ ٥٫٠٣ و ٠٫٧٥،  ٠٫١٢يومي قدره   
وال تالحظ أي اختالفات      . وزن الجسم في الذآور     /آغ/ مغ ٤٫١٢ و ٠٫٥٩

ولم تسجل أي عالمات        . ين المجموعتين  ذات قيمة في معدل الوفيات ب            
وقد لوحظ زيادة في استهالك     . سريرية للتأثيرات المضادة من هذه المعاملة     

يوميًا في الذآور من األسبوع       /وزن الجسم /آغ/ مغ ٠٫٥٩الغذاء عند نقطة     
ولم يالحظ أي تأثير على الزيادة في وزن الجسم           ).  في المائة  ٨زائد   (٨٤

ث تغيرات ذات قيمة في صورة الدم والمؤشرات           ولم تحد . لدى الحيوانات 
ولم تظهر أي تأثيرات مسرطنة      . البيوآيميائية التي تم تقييمها أثناء التجربة      

وحددت مستويات انعدام التأثير الملحوظ للتأثيرات         . خالل إجراء الدراسة   
يوميًا في ذآور وإناث      /وزن الجسم /آغ/ مغ ٤٫١٢ و ٥٫٠٣المسرطنة عند    
وحدد مستوى انعدام التأثير الملحوظ للسمية طويلة           . واليالفئران على الت   

يوميًا في الذآور على أساس زيادة         /وزن الجسم /آغ/ مغ ٠٫١٠المدى عند    
 .استهالك الغذاء

السمية طويلة 
األجل والسرطنة

٤-٢-٢ 

 ٥-٢-٢ التأثير على التكاثر التكاثر

 تأثيرات على النمو

كوين المسخ ُعرضت هذه       في مجموعات من فئران وستر في دراسة لت               
وزن الجسم  /آغ/ مغ ٢٥ و ٥،  ١ تعادل صفرًا،    DNOCالفئران إلى آمية من     
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 من الحمل وآانت الجرعة العالية مسببة        ١٥من اليوم السادس إلى اليوم الـ        
ولم . لتسمم الحمل، ولوحظ انخفاض في استهالك الغذاء مع ارتفاع الجرعة         

وحددت . الحظ تشوهات بعينها  تالحظ أي عالمة على تسمم الجنين، ولم ت          
. يوم/وزن الجسم /آغ/ مغ ٥نقطة انعدام التأثير الملحوظ لتسمم الحمل عند            

يوم /آغ/ مغ  ٢٥وحدد مستوى انعدام التأثير الملحوظ لتسمم األجنة عند                   
 ).أعلى جرعة دخلت االختبار(

، ١٠٫٠،   ٤٫٠وتلقت مجموعة الفئران الحوامل الجرعات التالية صفرًا،               
 لكل آيلو من وزن الجسم يوميًا عن طريق التغذية          DNOCمادة   مغ من    ٢٥

. من مدة الحمل    ) وما بينهما   (١٨-٦بأنبوب داخل إلى المعدة في األيام              
وقد أظهرت اإلناث الحوامل     . وآانت الجرعة األعلى مسببة لتسمم الحمل        

عالمات السمية وولدن مواليد أزداد فيها حدوث التشوهات الخارجية أو                   
وحدد مستوى انعدام التأثير الملحوظ في تكوين المسخ        . أو العظمية المعوية  

 .يوم/وزن الجسم/آغ/ مغ١٠عند 

والتأثيرات السمية العصبية غير متوقعة نظرًا للشكل الجزيئي لمادة                            
DNOC .                             ولم تالحظ هذه التأثيرات في دراسات السمية دون الحادة

 .والمزمنة في العديد من الدراسات الحيوانية

لسمية ا
/ العصبية

السمية العصبية 
 المتأخرة

٦-٢-٢ 

السمية / إن التأثيرات على الكائنات المستهدفة والسمية                                  :ملحوظة
اإليكولوجية للكائنات غير المستهدفة ترجع إما إلى الشكل الفينولي لمادة                  

DNOC        وال يهم من أي شكل      .  أو للفينوالت بمجرد امتصاص الكائنات لها
 حيث يحدث داخل الكائن توازن سريع بين الشكل                   :أو ملح بدأ التفاعل       

وهي موجودة دائمًا     (الفينولي والفينوالت بحدوث أيونات مضادة مختلفة             
أي التداخل في األيض المنتج            (وطريقة التفاعل الفعلية         ). في الكائنات  

هي عملية مستقلة عامة عن نوع            ) للطاقة في الحبيبات الخيطية للخاليا         
وآانت الهواجس  .  المنتج المستحضر لحماية النبات      الهابطة الموجودة في   

المرتبطة بطريقة التفاعل هذه هي السبب في اتخاذ إجراء تنظيمي نهائي                  
 .DNOCيهدف إلى تغطية جميع أمالح مادة 

موجز وتقييم 
 عام 

٧-٢-٢ 

 في أجسامها من         DNOCوالكائنات البشرية أآثر احتماًال لتراآم مادة                   
 .نتيجة لبطء معدل التخلص لديهمالثدييات األخرى وذلك 

 ٨٥ إلى    ٢٠ عن طريق الفم لدى الفئران من             ٥٠وتتراوح الجرعة المميتة   
وزن الجسم، وبذلك يصنف العنصر النشط بأنه عالي السمية جدًا                 /آغ/مغ

 .إذا أبتلعها وذلك طبقًا لقواعد الجماعة األوروبية

 إلى  ٢٠٠اوح من    عن طريق الجلد لدى الفئران فتتر       ٥٠أما الجرعة المميتة  
آغ، تبعًا للمذيب المستخدم، وبذلك تصنف مادة                   / مغ   ٢٠٠٠أآثر من       

DNOCبأنها سمية جدًا إذا المست الجلد طبقًا لقواعد الجماعة األوروبية . 

 ساعات لدى الفئران      ٤ لمدة    ١/ مغ ٠٫٢٣ قدره    ٥٠استنشاق ترآيز مميت   

  الجماعة األوروبية
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عد الجماعة    بأنه سمي للغاية إذا استنشق وذلك طبقًا لقوا                DNOCيصنف   
 .األوروبية

أرانب (، وأآالة للعين           )أرانب نيوزيلندا   ( مهيجة للجلد           DNOCومادة    
 .ومثيرة لحساسية الجلد في حيوانات التجارب) نيوزيلندا

 يومًا إلى    ٩٠ لفترات قصيرة في الغذاء لمدة          DNOCوقد أدى وضع مادة       
ن إحداث  إنقاص الزيادة في وزن الجسم لدى الفئران والكالب، وعادة بدو             

. وعند وضع آميات عالية تأثر الكبد             . تغيير يذآر في استهالك الغذاء          
 .وترتفع معدالت اليوريا آذلك عند استخدام جرعات آبيرة

وفي دراسة تغذوية مراقبة طويلة األجل في الفئران، لم ُتحدث مادة                               
DNOC            أية آثار معاآسة مرتبطة بالمعاملة عند استخدام جرعات تصل إلى 

 .ولم تالحظ أي زيادة في أي نوع من األورام. يوم/وزن الجسم/آغ/ مغ٥

وعلى أساس البيانات المتوافرة، فإن الطفرية الجينية الناجمة عن مادة                       
DNOCال تزال غير واضحة أو قاطعة  . 

وقد لوحظت التأثيرات المؤدية إلى المسخ فقط عند استخدام جرعات سمية             
 .للحمل

 . ية الجادةولم يتم تحديد الجرعة المرجع

وحساب المتحصل اليومي المقبول قد ُأخذ من مستوى انعدام التأثير                             
وقد تأآد من واقع دراسة لمدة عامين        . الملحوظ في معظم األنواع الحساسة    

وزن /آغ/ مغ  ٠٫١على الفئران، تحديد المتحصل اليومي المقبول بأنه                     
 الدراسة  وعلى افتراض ما أن تحدث تأثيرات مسرطنة في هذه         . يوم/الجسم

وأن التأثيرات المسخية لم تظهر إال عند الجرعات العالية لدى األرانب                      
/٠٫١= المتحصل اليومي المقبول    : ١٠٠فأنه قد استخدم عامـل أمان قدره       

واستخدام هذا المتحصل اليومي المقبول           . يوم/آغ/ مغ  ٠٫٠٠١ = ١٠٠
ته  فيما يتعلق بخطر حدوث المسخ بصف        ١٠ ٠٠٠يعطي هامش أمان قدره      

 ١٠مستوى عدم التأثير للمسخ الملحوظ عن طريق الفم لدى الفئران وهو                 
 .يوم/وزن الجسم/آغ/مغ

نشر البرنامج الدولي للسالمة الكيميائية وثيقة معايير صحية بيئية بشأن                   
 . (EHC 220) ٢٠٠٠ عام (DNOC) آريسول - أورثو-مادة دينترو

ة الفوسفورية المؤآسدة وتنتج التأثيرات           تبطل عمل األستر      DNOCمادة   
 . السمية المالحظة لدى اإلنسان أو الحيوانات عن هذه اآللية

ومن بين  . وتحدث األعراض السريرية بعد فترة قصيرة نسبيًا من التعرض        
أعراضه الغثيان، االضطراب المعوي، التململ، الشعور بالحرارة، العرق         

ق، عدم انتظام دقات القلب وارتفاع             الغزير جدًا، العطش، التنفس العمي          
وفي الحاالت الشديدة يحدث االنهيار واإلغماء والموت                . حرارة الجسم  

 .  ساعة٤٨ إلى ٢٤خالل فترة تتراوح بين 

البرنامج الدولي 
للسالمة الكيميائية 

٢٠٠٠ 
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 يتشابه من الناحية النوعية لدى العديد من            DNOCوالمسار األيضي لمادة     
وتًا آبيرًا   يتفاوت تفا  DNOCومع ذلك فإن معدل التخلص من مادة         . األنواع

 لفترة أطول لألنواع      DNOCويحتفظ جسم اإلنسان بمادة        . من نوع آلخر   
 .األخرى التي أجريت عليها االختبارات

 عن  ٥٠وفي الدراسات التي أجريت على الحيوانات فإن قيم الجرعة المميتة           
 ١٠٠ – ١٦طريق الفم آما تحددت في العديد من األنواع تتراوح بين                      

 . وزن الجسم/آغ/مغ

على أساس آل هذه البيانات المتوافرة فإن الطفرية الجينية الناتجة عن                    و
DNOCتظل غير حاسمة . 

ولم تظهر دراسة عن التسبب في السرطان لدى الفئران أي تأثيرات                             
ولم يكشف الفحص الخلوي لألنسجة المريضة عن أي تغير في              . مسرطنة

تحدث زيادة في   ولم  . DNOCأي عضو يمكن إرجاعه إلى تأثير المعالجة بـ         
وتم تحديد انعدام مستوى التأثير غير          . تواتر حدوث أي نوع من األورام         

يوم في الذآور على أساس           /وزن الجسم  /آغ/ مغ  ٠٫٥٩الملحوظ وقدره      
أعلى (يوم في اإلناث      /وزن الجسم /آغ/ مغ ٥٫٠٣زيادة استهالك الغذاء، و     

 ).جرعة متعاطاه

 داولي عبر عدة       –راج   وفي دراسة عن التكاثر ذآور وإناث فئران سب                
آغ من مادة      / مغ  ١٠٠ و  ٣٠،   ١٥أجيال تم تعريض هذه الفئران إلى                 

DNOC/            آغ في الوجبة خالل فترات النضج والتزاوج والحمل واإلرضاع
 Foوعند إعطاء أعلى جرعة أثناء فترة الحمل لجيل            . لفترة جيلين متتاليين  

ألغذية أثناء  حدث انخفاض شديد في متوسط وزن الجسم وتوقف استهالك ا         
وفي هذه المجموعة آان حجم جسم المولود ووزنه عند الوالدة             . اإلرضاع

 من    ٢١ و   ١٤مضافًا للقياسات التجريبية، ولكنه انخفض في األيام                          
آغ في الوجبة،   / مغ ٣٠وحدد مستوى عدم التأثير الملحوظ عند        . اإلرضاع

 ٢٫٢٤ ،F1يوم لذآور    /وزن الجسم /آغ/ في المائة مغ     ١٫٧٣أي ما يعادل      
يـــوم /آغ  وزن الجسم        / مغ  ٢٫٤٠،   Foيوم لإلناث      /وزن الجسم  /آغ/مغ

 .F1يوم إلناث /وزن الجسم/آغ/ مغ٢٫٦١ وF1لذآور 

 أدت إلى     DNOCأظهرت الدراسات الَمسخية الفئران واألرانب أن مادة                
حدوث تسمم األجنة وإلى تأثيرات مسخية فقط عند مستويات الجرعة التي              

ي الفئران، ُحدد مستوى انعدام التأثير الملحوظ                وف. تسبب تسمم الحمل     
أعلى جرعة  (يوم  /وزن الجسم /آغ/ مغ ٢٥لتسبب المسخ وسمية األجنة عند      

وفي األرانب حدد مستوى عدم التأثير الملحوظ           ). أجريت التجارب عليها   
يوم من حيث التأثيرات على األجنة، على               /وزن الجسم  /آغ/ مغ  ١٠عند   

 . في المجموعة التي تتلقى أعلى جرعةأساس التشوهات التي لوحظت
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 وتقييم المخاطر/تعرض اإلنسان - ٣

 ١-٣ األغذية 

 الستخدامها في أشجار الفاآهة في الفترة التي ال توجد            DNOCسجلت مادة   
 ٦ إلى    ٥وأجريت هذه المعاملة في الصيف قبل            . فيها فواآه أو قصالت     

 . ليست جهازية وتتحلل بسرعةDNOCومادة . شهر من جمع المحصولأ

هكتار وآان القدر المقبول هو أربع                / آغ   ٥عولجت البطاطس بمقدار          
 ٠٫٠٢وبلغت مستويات المخلفات       ).  أيام قبل المحصول      ٧(تجارب فقط     

 .آغ أو أقل/مغ

 في البطاطس      DNOCوليس من المتوقع وجود مخلفات ذات قيمة من                     
 لم   DNOCوحيث أن مادة       . DNOCندما تعالج النباتات بمادة         والفواآه ع  

تكتشف فعليًا في الفواآه المعالجة والبطاطس، فإن الحدود القصوى                             
آغ، أي ما يماثل حد االآتشاف        / مغ ٠٫٠٥للمخلفات وضعت على مستوى      

ومع افتراض مستهلك نموذجي،       . الذي تستخدمه طريقة تحديد المخلفات        
 غرام من     ٣٢٨٫٥ آغ ويفترض استهالآه هو            ٦٠فإن البالغ الذي يبلغ          

البطاطس للشخص يوميًا، فإن المتحصل التقديري للمخلفات هو                                    
 في المائة من متحصل الجرعة       ٢٧يوم أو   /وزن الجسم /آغ/ مغ ٠٫٠٠٠٢٧

 .المقبولة

إن متحصل المخلفات األقصى عن طريق التغذية بالنسبة لماشية اللبن                       
دجاج حسبت بافتراض أن مخلفات                  واللحم، وبالنسبة للخنازير، وال             

أما المتحصل النظري     ). آغ/ مغ  ٠٫٠٥( البطاطس تبلغ حدها األقصى          
 ١٫٨يوم للدجاج وبين             /حيوان/ مغ    ٠٫٠٠١٦للمخلفات فيتراوح بين             

 .يوم بالنسبة لماشية اللحم/حيوان/مغ

وقد استنتج أن المخلفات يمكن أن تظهر في البطاطس وفي الحيوانات                         
ينما بالنسبة للفاآهة وأشجار الفاآهة فإن الفترة بين                      األآلة للبطاطس ب      

 .المعالجة والمحصول آبيرة بقدر يكفي لتفادي أي مخلفات ذات قيمة

المجموعة 
 األوروبية

 

DNOC       وليس من المتوقع تعرض السكان      .  مادة ذات دالة تطاير منخفضة
 .بصفة عامة لقدر آبير من هذه المادة

 ٢-٣ الهواء

 ٣-٣ الماء ال ينطبق

تعرض عمال  
 التشغيل

٤-٣ 

وتمشيًا مع الممارسات المقبولة دوليًا، فإن تقييم المخاطر المهنية استند إلى             
ولم تكن هناك دراسات تعرض عمال      . خاصيات الخطورة وتعرض العامل   

لذلك فإن النموذج     . DNOCذات مقاييس للمزج والتحميل واستخدام مادة             
حدة قد استخدم لتقدير التعرض في               التنبؤي للتعرض لدى المملكة المت           

الجماعة 
 األوروبية
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 .االستخدامات المقترحة في البطاطس وفي البساتين

حدد مستوى مقبوٌل لتعرض عمال التشغيل استنادًا إلى مستوى عدم التأثير             
 يوم ٦٠يوم في دراسة استمرت  /وزن الجسم /آغ/ مغ ٠٫١٧الملحوظ وقدره   

 :٥٠على الكالب واستخدمت عامل أمان مضروب في 

  المقبول لتعرض عمال التشغيلالمستوى

 يوم/آغ/ مغ٠٫٠٠٣٤ = ٥٠/يوم/آغ/ مغ٠٫١٧= 

 :وقد وضع عامل األمان على االعتبارات التالية

) محدودة فيما يتعلق باالختبارات البيوآيميائية    (طبيعة البروتوآول    •
  يوم٩٠في دراسة على الكالب مدتها 

 نتائج دراسات السرطنة آانت غامضة •

 اإلنجاب خالل جيلين ودراسة عن السرطنة       عدم وجود دراسة عن    •
 في نوع ثان

  :االستخدام في البساتين

استخدمت الثوابت التالية في التقييم أثناء معالجة البساتين بمستحضر                         
 : لتر/DNOC غرامًا من مادة ٥٦٠يشتمل على 

أعلى (هكتار    /DNOC آغ من مادة                ٨٫٤: الكمية المستخدمة     •
 )استخدام وصى به

وهذه مساحة صغيرة      (شخص   /يوم/ هكتار  ٥: الجةالمساحة المع   •
 )نسبيًا

 )أعلى استخدام موصى به(هكتار / لتر١٥٠٠: الحجم المرشوش •

 . مليمترًا٤٩ ذو فتحة قطرها ١٠ ١جيريكان به : التغليف •

 آغ بدون حماية خاصة     ٧٠وفي ظل هذه الظروف فإن عامل تشغيل وزنه          
يوم، مع   /آغ/مغ٠٫٤٩سواء أثناء التحضير أو أثناء الرش يتعرض لـ                      

 في المائة، وهو       ٥الوضع في الحسبان أن النفاذية من خالل الجلد هي                    
 مرة على المستوى     ١٤٤وهذا التعرض هو ذو حجم يزيد         . تقدير منخفض 

 ).يوم/آغ/ مغ٠٫٠٣٤(المقبول لتعرض عمال التشغيل 

 آغ يرتدي قفازات فإن التعرض يصبح              ٧٠بالنسبة لعامل تشغيل وزنه         
 مرات من المستوى      ١٠ويظل هذا التعرض أآبر        . يوم/آغ/ مغ ٠٫٠٠٣٩

 .المقبول لتعرض عمال التشغيل

 :استخدام البطاطس

لتر / غرام ٢٠٠استخدمت الثوابت التالية في تقييم مستحضر يحتوي على             
 :  استخدم آمجفف لقصالت البطاطسDNOCمن ملح نشادر 
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 شخص/يوم/هكتار/ آغ٥: الكمية المستخدمة •

وهذه مساحة صغيرة    (شخص  /يوم/ هكتار ١٠: ةالمساحة المعالج  •
 )نسبيًا

 هكتار/١ ٥٠٠: الحجم المرشوش •

 . مليمترًا٤٩ لترًا وذو فتحة قدرها ٢٠جيريكان به : التغليف •

 آغ بدون أي حماية        ٧٠وفي ظل هذه الظروف فإن عامل تشغيل وزنه                
خاصة سواء أثناء التحضير أو أثناء عمل المستحضر الذي سيتم رشه أو                  

يوم، مع مراعاة       /وزن الجسم   /آغ/ مغ   ٠٫٤٠١ الرش يتعرض لـ              أثناء
وهذا .  في المائة، وهو تقدير منخفض              ٥النفاذية خالل الجلد وقدرها            

 مرة أآبر من المستوى المقبول لتعرض عمال                   ١١٨التعرض يساوي      
 ).يوم/آغ/مغ٠٫٠٠٣٤(التشغيل 

  آغ يرتدي قفازات فإن التعرض يكون              ٧٠بالنسبة لعامل تشغيل وزنه          
 مرة عن المستوى         ٢٠ويظل هذا التعرض يزيد           . يوم/آغ/ مغ  ٠٫٠٧٣

 .المقبول لتعرض عمال التشغيل

 ١٩٩١وفي عام   .  في وادي ماال   DNOCأجريت دراسة على استخدام مادة       
 ١٩٩٢ مزارعًا في     ٨٦ وتم اختبارهم و    DNOC مزارعًا لمادة     ٩٧تعرض  

بعد انتهاء يوم عمل     )  ساعة ٤٨خالل   ساعة وبصفة استثنائية       ٢٤خالل  (
 :وقد تم الحصول على النتائج التالية. DNOCقاموا فيه برش مادة 

 في دم مستخدمي المبيد والنظارة قد                    DNOCآانت مستويات        •
خضعت للقياس وآشفت عن اختالفات إحصائية آبيرة بين                          

 .المجموعتين

 آان الفالحون غير مدرآين للخطر الحقيقي من استخدام هذا                         •
 .المبيد، وعندما أبلغوا بالخطر لم يبالوا

 في المائة من السكان المستهدفين لم يستخدموا مالبس واقية                 ٨٠ •
 .وصت بها منظمة الصحة العالمية أثناء استخدام المنتج

 في المائة من مستخدمي المبيد الذين تم إجراء مقابلة              ٧٣اعترف   •
 .معهم بأنهم يعانون من أعراض تسمم شرحت لهم

 في الدم قد تالشت خالل من ستة             DNOCبت أن مستويات      وقد ث  •
 .إلى ثمانية أسابيع

وقد لوحظت عوامل الخطورة التالية بين السكان الذين خضعوا                   •
آشف البقاء ساعات طويلة تحت التعرض لهذه                           : للدراسة

المنتجات، وجرعات استخدام عالية، وفترات قصيرة بين                             
 .الستخداماالستخدامات، ونقص التنظيف بعد عملية ا

وآانت الشكاوي التي ترددت غالبًا بين المزارعين الذين تعرضوا            •

  بيرو
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 هي شدة العطش المتواصل، واإلرهاق والشعور               DNOCلمادة   
بحرارة الجسم، والصداع، واالختناق والدوار، والزغللة،                           

ومع ذلك فإن   . واإلسهال، والتململ بصفة عامة، والغثيان والقيء       
 ".عاديًا"المزارعين اعتبروا الموقف 

 في دمائهم يقل    DNOCوقد تم تلقي شكاوي من الزارعين الذين آان ترآيز           
 .(NIOSH) أجزاء في آل مليون         ١٠عن مستوى الخطر المفترض وهو         

فعند هذه المستويات يمكن التعرف على األعراض وإن آانت غير محددة               
 .DNOCآجزء من أعراض التسمم بمادة 

ة من الكتابات عن هذه المادة عن حدوث حاالت                 أبلغت البيانات المأخوذ    
وآانت األعراض  . تسمم ناتجة عن التعرض الطويل جدًا في الجو الحار              

التي أُبلغت هي اإلرهاق بصورة غير عادية، والعرق، واإلحساس                               
آما أن تدهور الحالة العامة لشخص مسمم يمكن         . بالحرارة، وفقدان الوزن  

م انتظام التنفس، وعدم انتظام دقات            أن تكون سريعة إذ يظهر عليه عد             
. وهي أعراض تؤدي إلى الوفاة      . القلب، وارتفاع آبير في درجة الحرارة        

التيبس ومن بين الخصائص المهمة التي ظهرت بعد التشريح هو ظهور                   
 .من الوفاة)  دقيقة إلى ساعة٤٥بعد ( بسرعة الموتي

لحالة العادية يكون   وفي حالة التعرض الخفيف أو المتوسط فإن العودة إلى ا         
وينبغي . بعد التعرض بدون أي آثار بعدية          )  ساعة  ٧٢ إلى     ٤٨(سريعًا   

. إضافة أن المنتج يسبب التهيج والحساسية للجلد ويكون آاويا للعينيـــن                  
 .وال يمكن التوصية بعالجات غير العالجات المتوافقة مع األعراض

د من معدل األيض      تزي DNOCوتؤآد بيانات المسح القادمة من بيرو بأن            
آما أن التأثيرات الواقعة على     . األساسي، بدون تحفيز متواز لجهاز التنفس      

القناة الهضمية وعلى الجهاز العصبي قد لوحظت على العمال البيرويين                 
 .الذين تعرضوا لهذا المنتج

 ٥-٣ بيانات طبية

 
 المآل البيئي والتأثيرات البيئية - ٤

 ١-٤ المآل 

 DNOCنخفاض درجة الحموضة فإن ادمصاص مادة            عند ا : الحرآية
ومع ذلك فإن عند توافر درجة حموضة         . المرتبطة بالجسيم تكون قوية    

وفي .  فوق التربة  DNOCمناسبة للبيئة يتم لها ادمصاص ضعيف لمادة         
دراسة استخدمت ثالثة أنواع من التربة آان االدمصاص أقل من                          

زداد االدمصاص بصورة   وقد ا .  ساعة ١٦ في المائة بعد مرور       ١٥٫٤
آبيرة على ما يبدو خالل فترة أطول من الوقت ولكن ذلك لم يكن من                    

وقد تفاوتت قيم      . المحتمل أن يحدث نتيجة للتحلل آتحلل المرآبات               
 تبعًا  ١٩٥ إلى   ٥٣معادل تفرق المادة في الماء من         /الكربون العضوي 

 تكون    أن  DNOCومن المتوقع لمادة       . الختالف التربات والترآيزات    

 ١-١-٤ التربة
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غير أنه نتيجة للتحلل السريع، فإنه يبدو أن                       . متحرآة في التربة      
 وعلى مستقلبها الرئيسي      DNOCالمخلفات القديمة المحتوية على مادة         

لها قدرة احتمالية      )  نتيروفينول  ٤ – ميثيل      -٢المحتمل أن يكون         (
بلغت المواد المرتشحة مـن أعمـدة        (منخفضة على النضح في التربة          

 في المائة، وبصورة رئيسية          ٥٫٨ – ٠٫٩نسبـًا تتراوح بين       التربـة   
 ).آمستقلبات قطبية

 . في التربة المعقمةDNOCلم يتم بحث تحلل مادة 

 في أنواع     ال هوائية   في ظروف       DNOCإن التحلل البيولوجي لمادة          
وقد تم بحث ذلك في ثالثة أنواع من التربة                    . التربة يتسم بالسرعة     
 سيلسيوس، في    ٢٠ يومًا عند درجة حرارة          ٧٨المعيارية خالل فترة      

عند ترآيزات تساوي معدل االستخدام الحقلي لخمسة آغ من               : الظالم
هكتار، انخفضت قيم الفترة الالزمة لتالشي نصف                       /DNOCمادة    

 ١٥ سيلسيوس و   ٢٠ يومًا عند درجة حرارة         ١٢الجرعة إلى أقل من       
حلل عن طريق    وتسير عملية الت   .  سيلسيوس ٥يومًا عند درجة حرارة       

أما الجزيء الحرآي فهو متعدد        . مستقلبات قطبية غير محددة الهوية       
 في  ٤٠>والمخلفات المرتبطة هـي    )  في المائة  ٤٠<(إلى درجة آبيرة    

 ٤ – ميثيل   -٢المائة أما المستقلب الرئيسي غير الطيار فكان تقريبًا هو          
لهبوط إلى   قبل ا   ١٤ نيتروفينول، الذي يبلغ َأوَجُه فيصل إلى درجة              –

 .وتظل المستقلبات األخرى عند مستويات منخفضة. مستوى منخفض

 في التربة لم يتم            والتحلل الضوئي   ال هوائية  والتحلل في ظروف         
 .  سريعة التحلل في الطبقة العليا من التربةDNOCدراستهما ألن مادة 

 .ة تكون ثابتة في الماء المعقم عند أي درجة حموضDNOCمادة 

الفترة الالزمة لتالشي نصف الجرعة في الماء السطحي هي من ثالثة              
وقيمة فترة تالشي نصف الجرعة للتحلل الضوئي           . إلى خمسة أسابيع   

وال تقدم   ).  يوم  ١٠٫٥( ساعة      ٢٥٣في النظم المائية قد تصل إلى                
 .نظم الترسب/التجارب أي معلومات وثيقة بشأن معدل التحلل في الماء

 . بصورة معتدلة في الرسوبيات المائيةDNOCمادة يجري ادمصاص 

 ٢-١-٤ الماء

 ومن  atm 3m/mot ٧-١٠×٢٫٤٦ ثابت قانون هنري يبلغ       DNOCولمادة  
وبالنظر إلى انخفاض قدرة مادة      . ثم فأنها ال تتطاير من المياه السطحية       

DNOC                  على التطاير فإن المادة النشطة ليس من المتوقع أن توجد في 
 . من الهواءمقادير آبيرة

 ٣-١-٤ الهواء

 Log P < 3)  مكافئ تفرق المادة في الماء أقل من         /لوغارتم اإليكسانول
 . ال تتراآم بيولوجيًا بصفة عامةLog P < 3والمرآبات ذات ) ٣

 ٤-١-٤ الترآيز البيولوجي

 أن تتراآم في التربة حيث أن قيم الفترة            DNOCمن غير المتوقع لمادة      
 يومًا عند    ١٢ الجرعة للتحلل الهوائي تقل عن          الالزمة لتالشي نصف   

 ٥-١-٤ االستمرار
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 يومـــًا عـــــن درجــــة حـــــرارة        ١٥ سيلسيوس و   ٢٠درجة حرارة    
عندما تصل الفترة الالزمة لتالشي نصف الجرعة البالغة        .  سيلسيوس ٥
 أسابيع في الماء السطحي المعرض للهواء، وعند التحلل                    ٥ إلى     ٣

، d ١٠٫٥الشي نصف الجرعة البالغ        الضوئي لقيمة الفترة الالزمة لت       
. أن تستمر داخل النظم المائية أيضًاDNOCفإن من غير المحتمل لمادة 

 ٢-٤  التأثيرات على الكائنات غير المستهدفة-السمية اإليكولوجية 

 ١-٢-٤ الفقريات األرضية 

م ت(آغ وزن الجسم      / مغ ٢٦)= فأر، عن طريق الفم      (٥٠جرعة مميتة  
 ) للجماعة األوروبية لتقييم المخاطرLD50االحتفاظ بهذه القيمة 

  الثدييات

LD50) الطواويس(آغ / مغ٨٫٣) = نصف الجرعة المميتة(، 

 ،)السمان الياباني(آغ / مغ١٥٫٧= 

 )البط(آغ / مغ٢٣= 

 )البطريك(آغ / مغ٢٥-٨= 

LD0) طواويس(آغ وزن الجسم / مغ١٫٤)         = جرعة مميتة صفر( 

 )البطريك(آغ وزن الجسم / مغ٤٫٤= 

LC50) السمان الياباني(آغ في التعاط / مغ٦٣٧)             = ٥٠ترآيز مميت( 

 وتحدث الوفاة بسرعة بعد التناول

ادل    يور تع ذاء للط ة آغ ة المقدم بوب المعالج ى الح يزات عل والترآ
دره  يًا ق تخدامًا حقل ادة ٣٫٥اس غ م ير /DNOC آ ا تأث ان له د آ تار وق هك

 .طارد للطيور

  الطيور

  األنواع المائية 

LC50) سمك القارب (١/ مغ١٣-٦) = ٥٠ترآيز مميت( 

 ) ساعة، سمك التروت٩٦ (١/ مغ٠٫٤٥= 

 ) ساعة، سمك البلوجيل٩٦ (١/مغ٠٫٩٥= 

  األسماك

LC50) دفنيا (١/ مغ٥٫٧) =  ساعة٢٤) (٥٠ترآيز مميت( 

 ) دفنيا (١/ مغ٠٫٦ ) = يوم١٤ ((NOEC)ترآيز ليس له آثار ملحوظة 

  الالفقريات المائية

  الطحالب ١/ مغ٦) =  ساعة٩٦ (٥٠ترآيز مميت

 ٠٫٢٥ + ٢٫٠٤) = حادة بالتناول بالفم       (٥٠جرعة مميتة   : النحل
 مادة سمية بصورة معتدلة بالنسبة         NOECنحله، تشير إلى أن مادة         /مغ

 .لنحل العسل

ية لمحصول  ربة ميدان ي تج نحل ف ريض ال م تع ندما ت  (Brassica napus) ع

نحل العسل وغيره 
 من المجنحات

٣-٢-٤ 
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دل      الج بمع ادة نشطة      ٥مع غ م دل     / آ تار لوحظ مع ة وفاة،   ٤٫٨هك  في المائ
ا يبين أنه في الظروف الحقلية العادية يكون الخطر على نحل العسل من               مم

 . منخفضًاNOECالمحاصيل المعالجة بمادة 

 ال توجد بيانات: مجنحات أخرى

 .آغ من التربة/ مغ١٧) =  أيام٧ (٥٠ميتترآيز م

 .آغ من التربة/ مغ١٥) =  يوم١٤ (٥٠ترآيز مميت

 ٤-٢-٤ دود األرض

يز   ند ترآ غ٢٫٥وع ادة    / م إن م تربة، ف ن ال غ م نفس  NOECآ ير الت  ُتث
تربة بواسطة            ( بات عضوية في ال ل مرآ اتج عن تحل ن أآسجين ن تكوي

 ).النباتات الدقيقة

الكائنات الدقيقة 
 ربةفي الت

٥-٢-٤ 

 ٦-٢-٤ النباتات األرضية .قد تكون سمية نباتية. ال تتوافر بيانات

 
 تقييم المخاطر/الستعرض البيئي - ٥

 ١-٥ الفقريات األرضية

 في الجماعة األوروبية مع مراعاة      NOECأجري تقييم للمخاطر من استخدام مادة       
د تم النظر في     وق. االستخدامات المعتزمة الُمخطر بها للحصول على تراخيص         

 آغ من المواد النشطة في الكروم والبساتين         ٨٫٤ إلى   ٠٫٨معدالت استخدام تبلغ    
وألغراض الحساب فإن قيم الجرعة         . هكتار للبطاطس  / آغ مواد نشطة      ٥٫٦و

آغ من وزن الجسم قد       / مغ ٨٫٣آغ من وزن الجسم و      / مغ ٢٦ البالغة    ٥٠المميتة
 .دييات والطيور على التوالياستخدمت آقيم مرجعية للسمية الحادة في الث

 بالنسبة للثدييات والطيور الصغيرة         (TER)حسبت نسب السمية إلى التعرض           
والبد أن نسب السمية إلى نسب                . والمتوسطة الراعية أو األآلة للحشرات            

. التي حددتها الجماعة األوروبية    ) ١٠(التعرض هذه أآبر من قيمة بدء التأثير            
م إلى نسب سمية إلى تعرض تقل عن قيمة بدء              وتؤدي جميع معدالت االستخدا    

لذلك فأنه  ). معدل منخفض  (٠٫٠٦إلى  ) معدل عال  (٠٫٠٤التأثير،  تتراوح بين     
توفر دليل على وجود مخاطر غير مقبولة من االستخدامات المخطر بها                               

 .للحصول على تراخيص

 NOEC إن التعرض المباشر للطيور والثدييات نتيجة الستخدامات المزمعة لمادة          
داخل الجماعة األوروبية آمجفف للبطاطس وآمبيد لآلفات على محاصيل                         

 .الفاآهة الخاملة هي تأثيرات محدودة

  الثدييات والطيور

 ٢-٥ األنواع المائية 

 في الجماعة األوروبية مع           DNOCوقد أجري تقييم المخاطر على استخدام                
هكتار / لعنصر النشط  آغ من ا    ٨٫٤ إلى   ٠٫٨مراعاة معدالت االستخدام و هي        

وحددت مستويات   . هكتار للبطاطس  / آغ من العنصر النشط           ٥٫٦للبساتين و  
أما بيانات السمية    . التعرض لمتر وخمسة أمتار للمناطق العازلة على التوالي              

أنظر (المتعلقة بأآثر األنواع حساسية في آل مستوى من مستويات التغذية                         

الالفقريات /األسماك
 المائية
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 ).٢-٢-٤النقطة 

لى التعرض في حالة األسماك والدفنيا والطحالب في         وحسبت مستويات السمية إ   
والبد لمستويات سمية    . حالة التعرض الحاد وللدفنيا في حالة التعرض المزمن           

)  للتعرض المزمن  ١٠ للحادة و  ١٠٠(للتعرض هذه أن تكون أآبر من قيم البدء           
 .المعمول بها في الجماعة األوروبية

 الحاد أقل من قيم البدء حتى في حالة         آانت جميع قيم النسب السمية إلى التعرض      
جميع معدالت  : البساتين( أمتار بالنسبة لألسماك،      ٥آمنطقة تصل مساحتها إلى      

عند معدالت االستخدام       : البساتين(، في حالة الدفنيا             )االستخدام، البطاطس   
عند مستويات االستخدام العالية،          : البساتين(والطحالب    ) العادية، البطاطس   

آانت قيم مستوى السمية إلى التعرض المزمنة قريبة جدًا إلى قيمة            و). البطاطس
 .البدء وفيما يلي في الجدول التالي نورد ملخصًا للنتائج

قيم 
 حدية

 /السمية
نسبة 
 التعرض

النطا
ق 
الزمن
 ي

الكائن المسافة
 )م(

المحصو
 ل

معدل 
االستخدام آغ 

 هكتار/ع ن

سماكأ حاد ٠٫٨ ١٠٠  ٨٫٤ بساتين ٥
 ٨٫٤ بساتين ٥ دافنيا حاد ١٠ ١٠٠
طحال حاد ١١ ١٠٠

 ب
 ٨٫٤ بساتين ٥

أسماك حاد ٨ ١٠٠  ٠٫٨ بساتين ٥
 ٠٫٨ بساتين ٥ دافنيا حاد ١٠٠ ١٠٠
طحال حاد ١١٠ ١٠٠

 ب
 ٠٫٨ بساتين ٥

أسماك حاد ٦ ١٠٠  ٥٫٦ بطاطس ١
 ٥٫٦ بطاطس ١ دافنيا حاد ٧٦ ١٠٠
طحال حاد ٨٠ ١٠٠

 ب
 ٥٫٦ بطاطس ١

مزمن ١١ ١٠  ٠٫٨ بساتين ٥ دافنيا
مزمن ٨ ١٠ طحال

 ب
 ٥٫٦ بطاطس ١

 

  

 مكغ  ٢أجرى تقييم للمخاطر بافتراض وجود سمية حادة بطريق الفم تبلغ           : النحل
عنصر / آغ ٨٫٤ و ٠٫٠٨وقد تم النظر في معدالت استخدام          . نحله/عنصر نشط 

للبطاطس في تقييم      هكتار   / آغ عنصر نشط        ٥٫٦هكتار في البساتين و        /نشط
في ) ٥٠جرعة مميتة /معدل االستخدام  = HQ(وآان مستوى الخطورة     . المخاطر

 ٥٠عن قيم بداية التأثير البالغة             ) ٤٢٠٠-٤٠٠(جميع الحاالت أعلى بكثير           
ومع ذلك فقد اعتبر خطر على        . وهكذا ظهرت مخاطر غير مقبولة تم تحديدها         

). ٣-٢-٤أنظر النقطة       (ضًا    نحل العسل في الظروف الحقلية العادية منخف                  

نحل العسل 
 والمجنحات األخرى

٣-٥ 
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وباإلضافة إلى أدني أنماط االستخدام لمنتجات حماية نباتات تحتوي على مادة                  
DNOC                     لم تعتبر أنها تمثل أي خطورة ذات قيمة من حيث التعرض على نحل 
 .العسل

 .ال توجد بيانات: المجنحات األخرى

الجماعة األوروبية باستخدام قيمة السمية الحادة             أجرى تقييم للمخاطر داخل          
وآان معدل االستخدام   . آغ/ مغ عنصر نشط    ١٧):  أيام ٧ (٥٠وهي جرعة مميتة  

هكتار في البساتين هو فقط الذي يؤدي إلى            / مغ عنصر نشط    ٠٫٨األقل بمقدار    
 آغ عنصر     ٨٫٤ومع معدل استخدام يصل إلى           . مخاطر مقبولة لدود األرض      

 في  ٥٠لبساتين وحتى مع افتراض اعتراض الحشائش بنسبة             هكتار في ا   /نشط
 آانت أدنى بقيمة بداية التأثير       ١٫٥المائة فإن قيمة مستوى السمية إلى التعرض          

 . ١٠المحددة بـ 

 المتحصلة من      ٢٫٣ وهي      (TER)وآانت قيمة مستوى السمية إلى التعرض                
هكتار / نشط  آغ عنصر  ٥٫٦االستخدام في البطاطس عقب استخدام واحد مقداره        

 . ١٠أقل أيضًا من قيمة البداية الحدية وهي 

 .واستنادًا إلى ذلك، فإن المخاطر المرتبطة بذلك، اعتبرت غير مقبولة

 ٤-٥ دود األرض

الكائنات المجهرية  .لم تتوافر بيانات دقيقة
 في التربة

٥-٥ 

على الرغم من وجود عدد من أوجه النقص في مجموعة البيانات التي قدمت                      
 في الجماعة األوروبية والتي حالت دون استكمال التقييم، فقد آان                 DNOCن  ع

 :من الواضح أن مجموعة البيانات المتوافرة بالفعل تشير إلى

 احتمال تلوث المياه الجوفية، -

وجود خطر عال حاد على الطيور والثدييات في حالة جميع                                         -
 االستخدامات،

، ) أمتار  ٥ منطقة عازلة       مع وجـود  ( بالنسبة لالستخدام في البساتين          -
وجود خطر حاد عال بالنسبة لألسماك بالنسبة لجميع معدالت االستخدام          
بالنسبة للدفنيا والطحالب وديدان األرض مع ارتفاع معدالت االستخدام،

بالنسبة لالستخدام في البطاطس، وجود خطر حاد عال بالنسبة لألسماك            -
 والطحالب وديدان األرض،

 في البساتين والبطاطس يوجد خطر مزمن متوسط               بالنسبة لالستخدام   -
 .على الدفنيا

  موجز
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  تفاصيل عن اإلجراءات التنظيمية النهائية المبلغ عنها– ٢المرفق 
 

 الجماعة األوروبية:  اسم البلد
آان من الضروري أن يبدأ سريان التدابير التي وضعتها اللجنة لهذا                       

 بحـــــلول    ١٧/٢/١٩٩٩ــــخ     الصــــادر بتاريـ      EC/1999/164المقرر    
 . على األآثر١٦/٨/١٩٩٩

تواريخ (التاريخ 
فعالة لدخول 

 اإلجراء حيز النفاذ

١ 

 والذي يتعلق بعدم     ١٧/٢/١٩٩٩ الصادر في     EC/1999/164قرار اللجنة   
 EEC/91/414 لتوجيه المجلس الرقم         ١ في المرفق       DNOCإدراج مادة     

المحتوية على مادة فعالة      وسحب التراخيص عن منتجات وقاية النبات            
 ٢/٣/١٩٩٩ الصادرة في     L54الجريدة الرسمية للمجتمعات األوروبية       (

 ).نجليزي٢١صفحة 

اإلحالة إلى الوثيقة 
 التنظيمية

 

 وأمالحها غير مدرجة آعنصر نشـــــط في المرفـــــق            DNOCإن مادة    
ق أو  ومــــن ذلك فمحرم طرحها فـــــي األسوا     . EC/1999/164 للتوجيه   ١

أما التفويضات  . DNOCاستخدامها آمنتجات لوقاية النبات يحتوي على          
. ١٦/٨/١٩٩٩ فقد سحبت في        DNOCلمنتجات حماية النبات المحتوية        

 لم يصدر تفويض باستخدام منتجات لحماية النباتات          ١٧/٢/١٩٩٩ومنذ  
 . آما حظر تجديدهاDNOCمحتوية على 

تفاصيل موجزة 
عن التدابير 
 نهائيةالتنظيمية ال

٢ 

 وأمالحها    DNOCجاء هذا اإلجراء عقب دراسة استقصائية لمادة                         
 الصادر بتاريـــخ     EEC/91/414لتوجيه المجلس     ) ٢ (٨بموجب المادة     

 المتعلق بطرح منتجات وقاية النباتات في                     ١٩٩١يوليه    / تموز   ١٥
وطبقًا للتوجيه بدأت اللجنة برنامج عمل للبحث المتدرج في                . األسواق
 إحدى المواد     DNOCوآانت مادة     . لفعالة المتوافرة في السوق      المواد ا  

الفعالة التسعين المدرجة في قائمة المواد التي تشملها المرحلة األولى من            
) Elf Atochem Agri SA(وآانت الجهة الرئيسية المخطـرة       . برنامج العمل 

ئمة التي قدمت ملفًا أطلعت عليه الدول األعضاء واللجنة داخل اللجنة الدا           
ديسمبر / آانون األول    ١وانتهى ذلك البحث في         . المعنية بصحة النبات    

 .DNOC في هيئة تقرير استعراض للجنة عن مادة ١٩٩٨

بالنسبة للتقييمات التي أجريت، فقد وجد أن المعلومات المقدمة لم تظهر               
من ) ب) (٢) (٥(و) ب(و) أ) (١ (٥بيانات السالمة الواردة في المادة         

 وما يدل على أن هذه االحتياجات قد تم الوفاء بها               EEC/91/414التوجيه  
 .وبخاصة فيما يتعلق بتعرض عمال التشغيل والكائنات غير المستهدفة

مسوغات هذا 
 اإلجراء

٣ 

لم يعتبر أي من االستخدامات المعتزمة ممثًال لخطورة مقبولة فيما يتعلق            
 غير آافية لتقييم    وفوق ذلك لم تتوافر إال بيانات      . بتعرض عمال التشغيل  

 .تعرض المستهلك للمخلفات المحتملة الناتجة عن االستخدام

وقد ثارت هواجس بشأن ارتفاع السمية الحادة بالنسبة للكائنات المائية                  
 .واألرضية

أساس اإلدراج في 
 المرفق الثالث

٤ 
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 وأمالحها تمثل خطرًا عاليًا غير            DNOCخلص إلى أن استخدام مادة            
 .إلنسان وعلى البيئةمقبول على صحة ا

 ١-٤ تقييم المخاطر

المعايير  .آثار التعرض لالستخدام المهني والصحة العامة والبيئة/نسب التعرض
 المستخدمة 

٢-٤ 

من المهم بصفة خاصة للبلدان النامية بسبب ارتفاع المخاطر المرتبطة                
 حتى مع اتباع الممارسات الزراعية الجيدة الصارمة          DNOCبرش مادة   

)GAP (واستخدام المعدات الواقية. 

ارتباط ذلك بالدول     
 واألقاليم األخرى

 

 ٥ البدائل .لم تقترح أي بدائل

سمح للبلدان أن تعطي فترة سماح محدودة للتخلص، التخزين، الطرح                 
 ٤في األسواق واستخدام المحزونات الحالية وذلك طبقًا ألحكام المـــادة              

طيت هذه المهلة بما ال يزيد عن          وقد أع . EEC/91/414من التوجيه    ) ٦(
 . شهرًا١٥فترة أقصاها 

 ٦ إدارة النفايات

تم بالفعل سحب الترخيصات من جانب عدد من الدول األعضاء على                    
 بمرآبات دينيترية أخرى ذات احتماالت                DNOCأساس تشابه مادة          

 .مسخية معروفة

 ٧ مسائل أخرى
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 بيرو:  اسم البلد

تواريخ (التاريخ  ٢٠٠٠أآتوبر / تشرين األول٩
فعالة لدخول 

 اإلجراء حيز النفاذ

١ 

اإلحالة إلى الوثيقة  Resolución Jefatural N° 182-2000-AG-SENASAالقرار 
 التنظيمية

 

 أو استيرادها أو تحضيرها محليًا أو توزيعها         DNOCحذر تسجيل مادة    
لك بما في ذ  (أو االتجار فيها أو استخدامها وعدم تحريم مستحضراتها             

 .وآذلك المادة الفنية) األمالح

تفاصيل موجزة 
عن التدابير 

 التنظيمية النهائية

٢ 

استنادًا إلى دراسة التعرض المهني للمزارعين الذين يستخدمون مادة              
DNOC                 فقد تم التوصل إلى أن مخاطر االستخدام المتواصل أآبر من 

 .المنافع العائدة منه

مسوغات هذا 
 اإلجراء

٣ 

طر السمية الكبيرة التي تحديدها من البيانات العلمية                    أظهرت المخا  
المتوافرة إلى جانب دراسة حاالت التسمم في البالد، على أن المادة                     

 .تشكل خطرًا على األوضاع الوطنية السائدة

يضاف إلى ذلك أنها عالية السمية       .  سمية لألسماك وللنحل   DNOCمادة  
 .بالنسبة للنبات

أساس اإلدراج في 
 لثالثالمرفق ا

٤ 

 في  DNOC بشأن استخدام مادة      ١٩٩٢-١٩٩١أجريت دراسة في عام      
وفي ( ساعة   ٢٤وادي ماجا حيث أخذت من المزارعين عينات دم بعد             

. DNOCبعد يوم عمل من رش مادة                 )  ساعة  ٤٨حاالت استثنائية      
وسجل األطباء المحليون العديد من الشكاوى من العمال وأوضحوا أن             

 في دمهم ذات      DNOCلقائية آانت مستويات الـ        الذين قدموا شكاوى ت     
 في دم المستخدمين        DNOCوآانت مستويات مادة         . مستويات أعلى  

 أسابيع للتخلص   ٨ إلى   ٦ويلزم الجسم   . والنظارة مختلفة اختالفاًً آبيراً    
 .DNOCمن 

 .هذه الدراسة أظهرت بعض القلق بشأن صحة اإلنسان

 ١-٤ تقييم المخاطر

المعايير  .صحة اإلنسانتقييم التأثير على 
 المستخدمة 

٢-٤ 

قد تنطبق أوجه القلق على عمال التشغيل من البلدان التي تتبع                                   
 .ممارسات زراعية مماثلة

ك بالدول      باط ذل ارت
 واألقاليم األخرى

 

يمكن االستعاضة عن هذا المنتج بمنتجات أخرى ذات خطورة أقل                      
 .على اإلنسان والبيئة

 ٥ البدائل

 ٦ إدارة النفايات .لوماتلم تتوافر مع

 ٧ مسائل أخرى 
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  عناوين السلطات القطرية المعينة-٣المرفق 
 

 الجماعة األوروبية
Phone +322 299 48 60 

Fax +322  295 61 17 
Telex  

e-mail klaus.berend@cec.eu.int  

CP 
Administrator 
European Commission 
DG Environment 
Rue de la Loi, 200 
B-1049, Brussels – Belgium 
Mr Klaus BEREND  

 
 بيرو

Phone   +511 433 8048 
Fax       +511 433 8048 
Telex 
e-mail  
adelarosa@senasa.minag.gob.pe  

P 
Directora General de Sanidad Vegetal 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(SENASA) 
Dirección General de Sanidad Vegetal 
Pasaje Zela S/N, Edificio del Ministerio de 
Trabajo,  
Piso 10,  Lima 11 – PERU 
 Ing. Alicia De La ROSA BRACHOWICZ 

 
Phone    +511 440 2340/440 0399 
Fax        +511 440 6562 
Telex 
e-mail 

 

C 
Director General 
Direccción General de Salud Ambiental 
 Ministerio de Salud 
Las Amapolas 350 
Lince 
Lima –PERU 
Mr. Jorge Villena Chavez 

 
 

C مواد آيميائية صناعية 
CP مبيدات آفات ومواد آيميائية صناعية 

P مبيدات آفات 
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 المراجع - ٤المرفق 
 
 تدابير الرقابة التنظيميةالنهائية: الجزء األول ♦
 

 الجماعات األوروبية
 

 في  DNOC والذي يتعلق بعدم إدراج مادة         ١٧/٢/١٩٩٩ الصادر في     EC/1999/164قرار المفوضية   
 وسحب التراخيص لمنتجات حماية النباتات التي تشتمل          EEC/91/414ل لتوجيه المجلس     المرفق األو 

 ٢١، الصفحة      ٢/٣/١٩٩٩ بتاريخ      L54الجريدة الرسمية للجماعة األوروبية            (على مادة فعالة         
  متوافر على هذا العنوان الشبكي) (إنجليزي

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/1999/l_054/l_05419990302en00210022.pdf( 
 

 بيرو
 Resolución Jefatural N° 182-2000-AG-SENASA 

 
 الوثائق المستخدمة في تقييم المخاطر: الجزء الثاني ♦

 
 وقد استكمل لدعم قرار المفوضية األوروبية المتعلق              – DNOC للمادة النشطة      تقرير االستعراض 
 وسحب التراخيص     EEC/91/414 في التوجيه       ١ آمادة فعالة في المرفق           DNOCبعدم إدراج مادة       

 المديرية العامة    –المفوضية األوروبية    . لمنتجات لحماية النباتات المحتوية على هذه المادة النشطة           
 .DG VI-B.II-1  (7777/VI/98-REV.3, 1.12.1998)للزراعة 

 
 تقرير آامل عن مديرية سالمة           – (ECCO)برنامج االستعراض النظير لدى الجماعة األوروبية             

، باإلضافة إلى ورقات معلومات      ECCO 5528/ECCO/PSD/97 25.7.97فريق  /DNOCمبيدات اآلفات   
 .أساسية داعمة

 
مفوضية الجماعات    . (AOELs) المستويات المقبولة لتعرض عمال التشغيل             إرشادات لتحديد       

 .(VI/95 rev 6, 10.09.2001/7531)المديرية العامة للصحة وحماية المستهلكين . األوروبية
 

. EEC/91/414 وبموجب توجيه المجلس              الطيور والثدييات   وثيقة توجيه لتقييم المخاطر بشأن                 
 ,SANCO/4145/2000) المديرية العامة للصحة وحماية المستهلكين                        –المفوضية األوروبية        

Nov.2001). 
 

المفوضية . EEC/91/414 داخل إطار التوجيه              السمية اإليكولوجية المائية      وثيقة توجيه بشأن           
 .(SANCO/3268/2001, Rev. 8, 26.06.2001) المديرية العامة للصحة وحماية المستهلكين –األوروبية 

 
 المديرية العامة للزراعة      –ألوروبية  المفوضية ا . السمية اإليكولوجية األرضية   وثيقة توجيه بشأن      

(2021/VI/98 rev. 7, 08.07.2000). 
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 المديرية العامة للزراعة            –المفوضية األوروبية        . االستمرار في التربة       وثيقة توجيه بشأن            
(9188/VI/97 rev. 8, 12.07.2000). 

 
 .٢٠٠١سبتمبر / أيلول٢٠، مؤرخ AG-SENASA-DGSV-DIA - ٢٠٠١تقرير تقني رقم 

 
 جدول محتويات     –، مقتطف     ١٩٩٢ليما، بيرو،     ( مشروع الصحة المهنية والتعليم الريفي              تقرير

 ).DNOCوالجزء الخاص بـ 
 

 مخلفات مبيدات اآلفات      .١٩٦٣منظمة الصحة العالمية،      /منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة      
نسخة من اآللة    (PL/1963/13 تقرير اجتماع منظمة األغذية والزراعة رقم           – ١٩٦٣ –في األغذية    

 .WHO/Food Add./23/1964؛ )الناسخة
 

 – مخلفات مبيدات اآلفات فـي األغذية        - ١٩٦٥منظمة الصحة العالمية،    /منظمة األغذية والزراعة  
االجتماع المشترك المعني بالسمية البيئية      .  تقييمات سمية بقايا مبيدات اآلفات فـي األغذيـة         – ١٩٦٥

؛ تقريـر االجتمـاع المشترك للجنة المبيدات التابعـة لمنظمة               (JMPR) المبيـدات     والبيئة بشـأن بقايا    
األمـم المتحدة لألغذيـة والزراعة فـي الزراعة ولجنـة خبراء منظمة الصحة العالمية بشأن مخلفات                  

 WHO Geneva WHO/Food Add./27.65, FAO meeting report No. PL/1965/10مبيدات اآلفات،     
 :على العنوان الشبكيمتوافرة (
 htm.22pr065v/jmprmono/jmpr/document/org.inchem.www://http.( 
 

. Dinitro-o-cresol،  ٢٢٠دليل الصحة والسالمة رقم         .٢٠٠٠البرنامج الدولي للسالمة الكيميائية،        
 .منظمة الصحة العالمية، جنيف/IPCSلدولي للسالمة الكيميائية، البرنامج ا

 ).http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc220.htm#_Toc478363972: متاح على العنوان الشبكي(
 

Tomlin    ،Clive 2000 .      المجلس    )النسخة الثانية عشرة      (موجز عالمي       : دليل مبيدات اآلفات ،
 .ت، المملكة المتحدةالبريطاني لوقاية النبا

 
 التصنيف الموصى به لمبيدات اآلفات حسب األخطار والمبادئ               .١٩٩٦منظمة الصحة العالمية،      

 .IPCS ،Genevaمنظمة الصحة العالمية، . WHO/PCS/96.3. ١٩٩٧ – ١٩٩٦التوجيهية للتصنيف 
 

ة ومبادئ    التصنيف الموصى به لمبيدات اآلفات حسب الخطور              .١٩٩٨منظمة الصحة العالمية،       
 WHO/PCS/98.21/Rev.1. ١٩٩٩ – ١٩٩٨توجيهية للتصنيف 

 
 التصنيف الموصى به لمبيدات اآلفات حسب الخطورة ومبادئ                  .٢٠٠٠منظمة الصحة العالمية،       

 .WHO/PCS/01.5. World Health Organization, IPCS, Geneva. ٢٠٠١– ٢٠٠٠توجيهية للتصنيف 
 

 ة ذات الصلة والوثائق المرجعيةالمبادئ التوجيهي: الجزء الثالث ♦
 

 .١٩٩٦ بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود اتفاقية بازل 
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 المبادئ التوجيهية للوقاية الشخصية عند استخدام مبيدات اآلفات          .١٩٩٠منظمة األغذية والزراعة،    
 .راعة، رومامنظمة األمم المتحدة لألغذية والز. في البلدان االستوائية

 
 مبادئ توجيهية منقحة بشأن ممارسات وضع العالمات              .١٩٩٥منظمة األمم األغذية والزراعة،        

 .منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، روما. الجيدة على مبيدات اآلفات
 

 مبادئ توجيهية بشأن منع تراآم المخزونات               .١٩٩٥منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة،             
 .مة من مبيدات اآلفاتالمتقاد

 
 مبادئ توجيهية تقنية بشأن التخلص من الكميات           .١٩٩٦منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة،        

منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة،         . الزائدة من مبيدات اآلفات المتقادمة لدى البلدان النامية              
 .روما

 
. زين مبيدات اآلفات ودليل مراقبة المخزونات       تخ .١٩٩٦منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة،       

 .منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، روما
 

 مبادئ توجيهية إلدارة الكميات الصغيرة من              .١٩٩٩منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة،            
 .مبيدات اآلفات غير المرغوب فيها والمتقادمة، منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، روما

 
- - - - - 
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