اتفاقية روتردام
تطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد
كيميائية حمظورة أو مقيدة بشدة

وثيقة توجيه قرارات
الفورات

أمانة اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن
علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف
التجارة الدولية
منظمة
األغذية والزراعة
لألمم املتحدة

K1902504

250619

مقدمة
هتدف اتفاقية روتردام إىل تشجيع املسؤولية املشرتكة واجلهود التعاونية فيما بني األطراف يف جمال التجارة الدولية
مبواد كيميائية خطرة معينة ،سعيا حلماية صحة اإلنسان والبيئة من األضرار احملتملة ولإلسهام يف استخدامها بصورة
سليمة من الناحية البيئية عن طريق تيسري تبادل املعلومات عن خواصها والرتتيب لعملية صنع القرار على املستوى
الوطين بشأن استرياد هذه املواد وتصديرها ،ومن خالل توزيع هذه املقررات على األطراف .ويشرتك يف توفري
خدمات األمانة لالتفاقية برانمج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة.
وتشمل املواد الكيميائية املرشحة( )1لإلدراج يف إجراء املوافقة املسبقة عن علم يف إطار اتفاقية روتردام تلك املواد
اليت فرض حظر عليها أو قيّدت بشدة مبقتضى اإلجراءات التنظيمية الوطنية لدى طرفني أو أكثر( )2يف إقليمني
خمتلفني .ويستند إدراج أي مادة كيميائية يف إجراء املوافقة املسبقة عن علم إىل اإلجراءات التنظيمية اليت تتخذها
األطراف اليت تصدت لألخطار املرتبطة ابملادة الكيميائية إما عن طريق حظرها أو تقييدها بشدة .وقد تتوافر سبل
أخرى لدرء هذه املخاطر أو التقليل منها .غري أن اإلدراج ال يعين أن مجيع األطراف يف االتفاقية قد فرضت حظرا
على هذه املادة أو قيّدت استعماهلا بشدة .إذ يُطلب من األطراف ،خبصوص كل مادة كيميائية تُدرج يف املرفق
الثالث التفاقية روتردام ،رهنا إبجراء املوافقة املسبقة عن علم ،اختاذ قرار مستنري بشأن ما إذا كانت توافق أم ال على
استرياد هذه املادة مستقبال.
وقد وافق مؤمتر األطراف يف اجتماعه التاسع املعقود يف جنيف يف الفرتة من  29نيسان/أبريل إىل  10أاير/مايو
 2019علي إدراج الفورات يف املرفق الثالث لالتفاقية ،واعتمد وثيقة توجيه القرارات مبا يستتبع أن هذه اجملموعة
من املواد الكيميائية قد أصبحت خاضعة إلجراء املوافقة املسبقة عن علم.
وقد أُرسلت وثيقة توجيه القرارات إىل السلـطات الوطنية املعينة يف  16أيلول/سبتمرب  ،2019وفقـا للمادتني 7
و 10من اتفاقية روتردام.

الغرض من وثيقة توجيه القرارات
أعد مؤمتر األطراف ،لكل مادة كيميائية ُمدرجة يف املرفق الثالث التفاقية روتردام ،وثيقة لتوجيه القرارات .وترسل
واثئق توجيه القرارات إىل مجيع األطراف ويُطلب منها أن تتخذ قرارا بشأن استرياد املادة الكيميائية املعنية يف
املستقبل.
وتتوىل جلنة استعراض املواد الكيميائية إعداد وثيقة توجيه القرارات .واللجنة عبارة عن فريق من اخلرباء املعينني
حكوميا أنشئت مبوجب املادة  18من االتفاقية ومهمتها هي تقييم املواد الكيميائية املرشحة إلدراجها يف املرفق
الثالث لالتفاقية .وتعكس وثيقة توجيه القرارات املعلومات اليت قدمها طرفان أو أكثر لدعم اإلجراءات التنظيمية
الوطنية حبظر املادة الكيميائية أو تقييدها بشدة .وليس املقصود ابلوثيقة أن تكون املصدر الوحيد للمعلومات عن
املادة الكيميائية ،كما أهنا ال تستكمل أو تنقح بعد اعتمادها من مؤمتر األطراف.
( )1وفقا لالتفاقية ،يعين مصطلح ’’مادة كيميائية‘‘ أي مادة كيميائية سواء كانت مبفردها أو يف خليط أو مستحضر ،وسواء
كانت مصنعة أو مت احلصول عليها من الطبيعة ،وال يشمل ذلك الكائنات العضوية احلية .وهي تشمل الفئات التالية :مبيدات
اآلفات (مبا يف ذلك تركيبات مبيدات اآلفات شديدة اخلطورة) والرتكيبات الصناعية.
( )2وفقا لالتفاقية ،يعين مصطلح ’’الطرف‘‘ دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي وافقت على التقيد هبذه االتفاقية وتسري
عليها أحكام االتفاقية.
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وقد تكون هناك أطراف أخرى اختذت إجراءات تنظيمية حلظر املادة الكيميائية أو تقييدها بشدة ،وأطراف أخرى
مل حتظرها أو تقيدها بشدة .وميكن االطالع علي ما تقدمه األطراف من تقييمات املخاطر أو املعلومات عن
التدابري البديلة لتخفيف املخاطر من املوقع الشبكي التفاقية روتردام (.)www.pic.int
وميكن لألطراف مبوجب املادة  14من االتفاقية تبادل املعلومات العلمية والتقنية واالقتصادية والقانونية املتعلقة
السميّة البيئية واملعلومات املتعلقة ابلسالمة.
السميّة و ُّ
ابملواد الكيميائية يف إطار االتفاقية ،مبا يف ذلك معلومات ُّ
وميكن تقدمي هذه املعلومات مباشرة إىل األطراف األخرى أو عن طريق األمانة .أما املعلومات اليت تقدم إىل األمانة
فتُنشر يف املوقع الشبكي التفاقية روتردام.
وميكن أن تتوافر معلومات عن املادة الكيميائية من مصادر أخرى.

إخالء مسؤولية
الغرض من استخدام األمساء التجارية يف هذه الوثيقة هو أساسا تيسري التحديد الصحيح للمادة الكيميائية .وليس
املقصود منها استحسان أو عدم استحسان شركة بعينها .وإذ يتعذر إدراج مجيع األمساء التجارية املستخدمة حاليا،
فلم يدرج يف هذه الوثيقة سوى عدد من األمساء التجارية شائعة االستخدام واملنشورة.
وعلى الرغم من أن املعلومات املقدمة تُعترب دقيقة طبقا للبياانت املتوافرة وقت إعداد وثيقة توجيه القرارات هذه،
فإن منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة وبرانمج األمم املتحدة للبيئة يعلنان عدم مسؤوليتهما عن أي سهو أو
أية نتائج قد ترتتب عليه .وال تتحمل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة وال برانمج األمم املتحدة للبيئة أية
مسؤولية عن أي أذى أو ضرر أو خسارة أو ضري من أي نوع حيدث نتيجة السترياد هذه املادة الكيميائية أو
حظر استريادها.
وال تعين التسميات املستخدمة وطريقة عرض املادة يف هذا املنشور التعبري عن أي رأي مهما كان من جانب
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة أو برانمج األمم املتحدة للبيئة خبصوص الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم
أو مدينة أو منطقة أو سلطاهتا ،أو خبصوص حتديد ختومها أو حدودها.
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وثيقة توجيه القرار خبصوص مادة كيميائية حمظورة ومقيدة بشدة

الفورات

اتريخ النشر :أيلول/سبتمرب 2019

 -١التعريف واالستخدامات (انظر املرفق  ١لالطالع على مزيد من التفاصيل)
الفورات
االسم الشائع
االحتاد الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقيةO,O-diethyl S-ethylthiomethyl phosphorodithioate :
االسم الكيميائي
دائرة املستخلصات الكيميائيةO,O-diethyl S-[(ethylthio)methyl]phosphorodithioate :
واألمساء أو املرادفات
وأيضا :اسرت محض الفوسفوروديثيويك ]O,O-diethyl S-[(ethylthio)methyl؛
األخرى
ومحض الفوسفوروديثيويك ) O,O-diethyl S-(ethylthioميثيل اسرت؛
O,O-diethyl S-ethylthiomethyl phosphorodithioate

الصيغة اجلزيئية

رموز اجلهات الصانعة:

AC 8911, CL 35,024; EI 3911; AC 3911; ENT 24042

C7H17O2PS3

الرتكيب الكيميائي

الرقم (األرقام) يف سجل 2-02-298
دائرة املستخلصات
الكيميائية
الرمز يف النظام املنسق
للرموز اجلمركية
الرقم لدى االحتاد األورويب ) ،(EC No.: 206-052-2الرمز حسب نظام املعلومات اإلدارية
أرقام أخرى
املتكامل إلدارة السالمـ ـة والصحـ ـ ـ ـ ـة املهنيتني ) ،(OSHA IMIS Code Number: 2064رق ـ ـ ـ ـم كاسويل
) ،(Caswell Number 660رقم السجل لدى املركز الكندي للصحة والسالمة واملهنيتني (CCOHS
) ،Record Number 502رقم نوع النفاايت مبوجب قانون حفظ املوارد واستعادهتا (RCRA Waste
)Number TD9450000

الفئة
الفئة التنظيمية
االستخدام
(االستخدامات) يف
الفئة اخلاضعة للتنظيم
األمساء التجارية

مبيد آفات
مبيد آفات
يرخص الفورات يف الربازيل كمبيد للحشرات لالستخدام الزراعي حصرا حملاصيل القطن والبطاطس
والنب والبقوليات والذرة.
والفورات مبيد نُظمي للحشرات ،كان يف وقت اختاذ اإلجراء التنظيمي مسجال لالستخدام يف
كندا حملاصيل البطاطس والبقول والذرة واخلس واللفت.
األمساء التجارية املدرجة يف الربازيل :غرانوتوكس وغرانوتوكس  150جي ( Granutoxو Granutox
)150 G
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األمساء التجارية املدرجة يف كندا يف وقت اإلجراء التنظيمي :ثيميت  15جي ) (Thimet 15Gمبيد
حشري حبييب نظمي ولالستخدام يف الرتبة.
األمساء التجارية األخرى( :يرد اسم اجلهة الصانعة بني قوسني)Thimet 15G Soil & Systemic :
)Granutox 150 ،Granutox, ،Granural ،Dhan (Dhanuka) ،Insecticide Cecurafox (Cequisa
G; Kurunal (Ramcides), Umet (United Phosphorus), Volphor (Voltas), Warrant (Searle
India), Agromet, Geomet, Phorate 10G, Rampart, Thimenox, Thimet (Cyanamid), Vegfru

أنواع الرتكيبات
االستخدامات ضمن
فئات أخرى
جهات التصنيع
األساسية

.Foratox, Timet and Vegfru
وميثل ما سبق قائمة إرشادية ابألمساء التجارية وال يقصد منها أن تكون شاملة.
غرانوتوكس ( Granutoxو )Granutox 150 Gعبارة عن حبيبات .ويشري اإلخطار الكندي إىل النوع
جي )” :(“Gاحلبيبات.
مل يبلغ عن استخدامه كمادة كيميائية صناعية.
)AMVAC Chemical Corporation, BASF, Paramount Pesticides Ltd., Insecticides (India
Ltd., P. I. Industries Ltd., Gujarat Pesticides Pvt. Ltd., Vimal Crop Care Pvt. Ltd., Modern
Chemicals Pvt. Ltd., Sanova Pharma Chem Pvt. Ltd., Prime Agro Industries Pvt. Ltd., ,
Insecticides India Ltd., Sudarshan Fertilisers, Sunray Chemical Industries, Trans Yamuna
Fertilizers Pvt. Ltd., P. I. Industries Limited, Balaa Pesticides, Jai Chemicals (source: eWorld Trade Fair), American Cyanamid Co. One Cyanamid Plaza (source: Toxnet, 2017),
United Phosphorus, Cequisa, Dhanuka, Ramcides, Voltas, Searle India

(دليل مبيدات

اآلفات النسخة احلادية عشرة يف الوثيقة (.))UNEP/FAO/RC/CRC.5/9/Add.1

وهذه قائمة إرشادية للجهات املصنعة احلالية واملاضية .وليس الغرض منها الشمولية.
 -٢أسباب اإلدراج يف إجراء املوافقة املسبقة عن علم
أدرج الفورات يف إجراء املوافقة املسبقة عن علم ابعتبارها مبيد آفات .وأدرجت بناء على صدور إجراء تنظيمي هنائي حبظر
استخدامها ،أخطرت به الربازيل ،وصدور إجراء تنظيمي آخر بتقييد استخدامها بشدة ،أخطرت به كندا.
 ١-٢اإلخطارات ابإلجراءات التنظيمية النهائية (انظر املرفق  ٢لالطالع على مزيد من التفاصيل)

الربازيل

وفقا للقانون رقم ( 89/802-7قانون مبيدات اآلفات) ،املرجع القانوين إلدارة اآلفات ،الذي ينظمه املرسوم ،02/4.074
ُمتنع صناعة أية مبيدات لآلفات أو استريادها أو تصديرها أو االجتار هبا أو استخدامها ما مل تكن مسجلة يف الربازيل.
وحيظر القرار  RDCرقم  12الصادر يف  1٣آذار/مارس  ،2015عن الوكالة الوطنية ملراقبة الصحة ( ،)ANVISAاستخدام
مجيع املنتجات التقنية والرتكيبية القائمة على عنصر الفورات النشط يف الربازيل .ولذلك السبب ُحظر إنتاج املنتجات القائمة
على الفورات واستخدامها والتجارة فيها واستريادها وتصديرها .وألغى القرار تقارير تقييم السمية لكافة املنتجات التقنية والرتكيبية
القائمة على الفورات ،واستبعد الدراسة املتعلقة ابلعناصر الفعالة للفورات من املوعد الذي سينشر فيه القرار .وألزم القرار
الشركات اليت متلك لديها منتجات قائمة على الفورات بتقدمي خدمة كافية للتخلص النهائي منها.
واستند القرار إىل املذكرة التقنية املتعلقة إبعادة تقييم مسية عنصر الفورات الفعال اليت أعدهتا الوكالة الوطنية ملراقبة الصحة
ابلتعاون مع مؤسسة أوسفالدو كروز.
واختذ اإلجراء التنظيمي النهائي لفئة مبيدات اآلفات من أجل محاية صحة اإلنسان.
السبب:

صحة اإلنسان
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كندا
أعادت الوكالة التنظيمية ملكافحة اآلفات تقييم عنصر الفورات النشط ،فأجرت تقييما للمعلومات املتاحة ،وخلصت إىل أن
استخدام الفورات وما يرتبط بذلك من منتجات االستعماالت النهائية تنطوي على خماطر غري مقبولة لإلضرار ابلبيئة عمال
ابملادة  20من الالئحة التنظيمية الكندية ملنتجات مكافحة اآلفات .ونتيجة لذلك ،قررت الوكالة التنظيمية ملكافحة اآلفات
التخلص التدرجيي من مجيع استخدامات الفورات .وأجنزت يف هناية كانون األول/ديسمرب  2004عملية التخلص النهائي من
الفورات وما يرتبط به من منتجات االستعماالت النهائية على الذرة واخلس والبقول واللفت.
وبسبب االفتقار إىل بدائل ملادة الفورات يف جمال مكافحة دودة السلك اليت تصيب البطاطس ،ميكن االستمرار يف استخدام
الفورات ،هلذا االستعمال حصرا ،حىت  1آب/أغسطس  ،2008مع اتباع تدابري التخفيف املؤقتة حلماية العمال (اهلندسة
والضوابط والشروط املتعلقة ابملعدات اإلضافية للحماية الشخصية وحلماية البيئة (البياانت البيئية على بطاقة الوسم) وبعد ذلك
ُمدَّد االستخدام على البطاطس حىت آب/أغسطس  .2015ويف العام ُ ،2015سجل منتج فورات جديد ،يقرتن مبعدات
للرش من أجل ختفيض التعرض البيئي.
والواثئق التنظيمية ذات الصلة هي:
Health Canada (2003): Proposed Acceptability for Continuing Registration (PACR 2003-01), Pest

(انظر

−

Management Regulatory Agency (PMRA) Re-evaluation of Phorate, January 24 , 2003
)UNEP/FAO/RC/CRC.5/9/Add.1

(انظر

Health Canada (2004): Re-evaluation Decision Document (RRD 2004-11) Phorate, 13 May 2004

−

)UNEP/FAO/RC/CRC.5/9/Add.1
Health Canada (2007): Re-evaluation note, REV2007-07, Update on the Use of Phorate on Potatoes, 5 June

) UNEP/FAO/RC/CRC.5/9/Add.1انظر)

−

2007

Health Canada (2008): REV2008-05: Update on the Use of Phorate on Potatoes.

−

Health Canada (2012): Re-evaluation Note REV2012-01: Update of the Use of Phorate on Potatoes. Pest

−

(الوكالة التنظيمية ملكافحة اآلفات 28 ،أاير/مايو .)2012
السبب:

Management Regulatory Agency, 28 May 2012

البيئة

 ٢-٢تقييم املخاطر (انظر املرفق  ١لالطالع على مزيد من التفاصيل)
الربازيل
استند اإلجراء التنظيمي النهائي إىل تقييم لألخطار واملخاطر.
ووفقا للقانون الربازيلي للمبيدات ،ميكن للوكاالت احلكومية املسؤولة عن تسجيل مبيدات اآلفات (الوكالة الوطنية ملراقبة الصحة،
أو املعهد الربازيلي للبيئة واملوارد املتجددة ،أو وزارة الزراعة والثروة احليوانية واإلمدادات الغذائية) أن تعيد تقييم تسجيل أي مبيد
من مبيدات اآلفات ،عندما يكون هناك دليل على اخنفاض الكفاءة الزراعية و/أو تغري املخاطر على صحة البشر أو البيئة .وتُعد
مذكرات تقنية بشأن دراسة السمية و/أو املخاطر البيئية احملتملة النامجة عن العنصر النشط ،وذلك استنادا إىل البياانت اليت جتمع
من الدراسات واالستقصاءات اليت جتريها املؤسسات املعتمدة على الصعيدين الوطين والدويل ،فضال عن املعلومات اليت يقدمها
ِّ
املسجلة
النظام الوطين للتسمم ابألدوية السامة ( ،)SINITOXأو برانمج حتليل خملفات مبيدات اآلفات يف األغذية ،أو الشركات ّ
ملبيدات اآلفات .وبعد إعادة التقييم ،ميكن أن تُتخذ تدابري لتقييد أو وقف أو حظر إنتاج واسترياد مبيدات اآلفات ،وكذلك
إللغاء التسجيل عندما يتحقق أحد معايري حظر التسجيل.
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صحة اإلنسان
راعى تقييم املخاطر الذي أجرته الربازيل للفورات تقييم املخاطر السمية والصحة العامة ،والصحة والسالمة املهنيتني ،وشروط
االستخدام ،واألثر البيئي وتوافر البدائل املنخفضة املخاطر .ونفذ استعراض واسع النطاق للبياانت ذات الصلة املتعلقة مبخاطر
الفورات وأخطاره ،ابستخدام واثئق خاضعة لالستعراض وتقارير منشورة وكتاابت أخرى.
واستنادا إىل البياانت املتاحة ،وجد أن الفورات ومستقلباته ُمتتص بسهولة عرب اجللد واألغشية املخاطية ،وأنه يُوقف بصورة ال رجعة
فيها النشاط التحفيزي إلنزمي أسيتيل الكولينسرتيز ( ،)AChEوهو اإلنزمي الذي يساعد على التحلل املائي لألسيتيل كولني مكوان
محض األسيتيك ومحض الكولني .وابلتايل فإن الفورات ومستقلباته تعطل انتقال النبضات العصبية عرب الوصالت العصبية الكولينية
يف اجلهاز العصيب املركزي واجلهاز العصيب الذايت والوصالت بني العضالت واألعصاب .ويُسبب تعطيل أسيتيل الكولينسرتيز
االستثارة الكولينية املفرطة بفعل تراكم األستيل كولني يف فراغات الوصالت العصبية.
وتبني الدراسات التجريبية والوابئية املتعلقة ابجلهاز التنفسي أن للفورات مسية عالية ابلنسبة هلذا النظام.
ماغي ،واملتالزمة الوسيطة،
وتؤكد البياانت أن الفورات ميكن أن يسبب مظاهر عصبية وسريرية معقدة لدى البشر ،مثل االعتالل ال ّد ّ
و ْاعتِّالَل األ َْعصاب املتأخر .ولكن مل تظهر حاالت من املتالزمة الوسيطة أو ْاعتِّالَل األ َْعصاب املتأخر لدى احليواانت املخربية
اليت تعرضت للفورات ،ومن هذا استنتج يف الوكالة الوطنية ملراقبة الصحة أن مبيد اآلفات املعين أكثر مسية للبشر مما كشفت عنه
التجارب املختربية على احليواانت.
وحسبما أفاد اإلخطار الذي قدمته الربازيل ،فإىل جانب اآلاثر السمية العصبية للفورات ،وجد أنه يظهر إمكانية إحداث آاثر
ضارة على عمليات تنظيم الغدد الصماء للستريويد لدى البشر ( ،)Usmani, 2003األمر الذي قد يسهم يف زايدة حاالت اإلصابة
ابلسرطان (.)Alavanja et al., 2002; Mahajan et al, 2006; Koutros et al, 2010
وأظهرت عدة دراسات حللتها الربازيل أن العمال الزراعيني الذي تعرضوا للفورات وقعوا ضحااي حلاالت التسمم والوفيات بسبب
اخلصائص السمية للعنصر النشط .وتزداد خطورة التعرض بسبب الصعوابت النامجة عن عدم توافر معدات احلماية الشخصية أو
عدم كفاءهتا .وخلصت دراسة شاملة عن ظروف استخدام مبيدات اآلفات أجرهتا بلدايت والية أمازوانس يف الربازيل إىل أن
املزارعني غري معدين لالستخدام املالئم ملبيدات اآلفات ،ويتجاهلون خماطر هذه املنتجات على الصحة البشرية والبيئة .وال تُستخدم
معدات احلماية الشخصية ألهنا ابهظة الثمن وغري مرحية وغري مالئمة للمناخ احلار يف املنطقة .وتسهم قلة التدريب وقلة االطالع
على خماطر مبيدات اآلفات يف تناول هذه املبيدات بشكل غري صحيح أثناء حتضريها واستخدامها وعند التخلص من العبوات
الفارغة .ويف ظل هذه الظروف ،يشتد تعرض املزارعني وأسرهم واملستهلكني والبيئة هلا.
واختذ قرار حظر الفورات على أساس تقييم خصائصه اخلطرة وكذلك على أساس توقعات تعرض العمال الزراعيني ملبيدات اآلفات
بوجه عام ،وأيضا للفورات يف ظروف االستخدام املعروفة ملبيدات اآلفات يف الربازيل .وخلصت الوكالة الوطنية ملراقبة الصحة إىل
أن هذا العنصر النشط ميكن أن يسبب االضطراابت اهلرمونية عند البشر ،وهو أكثر مسية للبشر مما يتضح يف االختبارات على
احليواانت املختربية ،وهذه معايري متنع تسجيل املبيدات يف الربازيل.
كندا
وفقا للمادة  16من قانون منتجات مكافحة اآلفات ،تعيد الوكالة التنظيمية ملكافحة اآلفات تقييم مجيع مبيدات اآلفات املسجلة
قبل العام  ،1995وجتري أيضا إعادة تقييم لكافة مبيدات اآلفات على مدى دورة من  15سنة .وإضافة إىل ذلك ،ميكن بدء
إعادة التقييم إذا حدثت تغيريات يف متطلبات املعلومات أو يف اإلجراءات املستخدمة لتقييم املخاطر .وتستخدم إلعادة التقييم
النهج العلمية احلالية من أجل تقييم املخاطر احملتملة ،والنظر يف املخاطر اليت قد ترتتب على صحة البشر والبيئة ،ولتحديد ما إذا
كانت االستخدامات املسجلة ملبيدات اآلفات ال تزال مقبولة.
7

البيئة
استنادا إىل تقييم حتمي للمخاطر البيئية املرتتبة على منتجات مكافحة اآلفات اليت حتتوي على الفورات ،وهو تقييم أجرته الوكالة
التنظيمية ملكافحة اآلفات ،وجد أن الفورات مركب شديد السمية جلميع األحياء الربية واملائية املختربة .وتؤيد تقارير احلوادث عن
نفوق الطيور والثدييات يف كندا ،والوالايت املتحدة األمريكية ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية االستنتاج أبن
الفورات يشكل خطرا كبريا على الطيور واحلياة الربية .وميثل استخدام النشر السطحي أكرب املخاطر بسبب العدد الكبري من
احلبيبات املكشوفة على سطح األرض .ومع أنه من املتوقع أن يؤدي اإلدماج يف الرتبة إىل ختفيض خماطر التعرض الربي واملائي،
إال أنه ميثل خماطر عالية للغاية بسبب بقاء احلبيبات غري املندجمة مكشوفة على السطح .وال يزال اخلطر يرتاوح بني مرتفع ومرتفع
للغاية ابلنسبة للطيور الصغرية واملتوسطة احلجم والثدييات الصغرية واملتوسطة احلجم مع أي من طريقيت االستخدام .وبسبب
السمية الشديدة جلميع الكائنات املختربة ،واخلطر البالغ ابلنسبة للطيور والثدييات املتوسطة والصغرية احلجم ،وتقارير احلوادث
عن نفوق الطيور والثدييات (مبا يف ذلك الطيور اجلارحة الكبرية يف كندا) ،ابإلضافة إىل مقاومة انجتي التحول ،السلفوكسيد
السامني ،للتحلل وقدرهتما على احلركة ،خلصت كندا إىل أن استخدام الفورات يف البلد ميثل خطورة عالية على البيئة.
والسلفون َّ
-٣

التدابري الوقائية املطبقة فيما خيص املادة الكيميائية

 ١-٣التدابري التنظيمية للحد من التعرض
الربازيل
كندا

القرار  RDCرقم  12الصادر يف  1٣آذار/مارس  2015من الوكالة الوطنية ملراقبة الصحة حيظر إنتاج
واستعمال واسترياد وتصدير املنتجات القائمة على الفورات .وبدأ النفاذ الكامل لإلجراء التنظيمي النهائي يف
 16آذار/مارس .2015
أجنز يف هناية كانون األول/ديسمرب  2004التخلص النهائي من استخدام الفورات وما يرتبط به من منتجات
االستعماالت النهائية على الذرة واخلس والبقول واللفت .ومل يسمح أبي استخدام آخر بعد كانون
األول/ديسمرب  ،2004ابستثناء االستعمال على البطاطس ،حيث مسح ابستخدامه ملكافحة دودة السلك
حىت  1آب/أغسطس  .2008وبعد ذلك ُم َّدد االستخدام على البطاطس حىت آب/أغسطس  .2015ويف
العام ُ ،2015سجل منتج فورات جديد ،يقرتن مبعدات للرش من أجل ختفيض التعرض البيئي.
وتقدم الواثئق التنظيمية ذات الصلة يف الفرع .1-2

 ٢-٣تدابري أخرى للحد من التعرض
الربازيل
مل يرد إبالغ
كندا
يشرتط لالستخدام املستثىن ملكافحة دودة السلك اليت تصيب البطاطس ،اتباع تدابري التخفيف املؤقتة حلماية العمال (اهلندسة
والضوابط والشروط املتعلقة ابملعدات اإلضافية للحماية الشخصية وحلماية البيئة (البياانت البيئية على بطاقة الوسم).
تدابري عامة
ال يوجد.
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 ٣-٣البدائل
الربازيل
قبل اعتماد اإلجراء التنظيمي النهائي ،كان الفورات يُستخدم كمبيد حشرات مرخص به حصرا لالستخدام الزراعي على
احملاصيل التالية :القطن والبطاطس والنب والبقول والذرة.
ِّ
أسيتامربيد ( ،)acetamipridبنفيوراكارب ،ميثيداثيون
وبدائل الفورات اليت تستخدم على القطن يف الربازيل هي :أسيفات،

( ،)methidathionإسفنفالريات ( ،)esfenvalerateإميداكلوبريد ،ثياكلوبريد ،بريميثرين ،سيربمثرين ( ،)cypermethrinسيفلوثرين،
أزاديراكتني ،بيميرتوزين ( ،)pymetrozineميثوميل ،بيتا-سيفلوثرين ،فلونيكاميد ،كلوربرييفوس ،بيفينثرين ،ديلتاميثرين ،دمييثوات،
كربوسلفان ،كلوثيانيدين ،زيتاسيربمثرين ،ترايزوفوس ،فينثيونَ ،مالثيون ،دايفنثيورون ،فوراثيوكارب ،ثيوديكارب ،فنفالريات،
فينيرتوثيون.
وبدائل الفورات اليت تستخدم على البطاطس يف الربازيل هي :أسيفاتِّ ،
أسيتامربيد ،بنفيوراكارب ،إسفنفالريات ،إميداكلوبريد،
ثياكلوبريد ،ألفا-سيربمثرين ،بيميرتوزين ،ميثوميل ،بيتا-سيفلوثرين ،كلوربرييفوس ،بيفينثرين ،ديلتاميثرين ،كربوسلفان،
بيتاسيربمثرين ،بريايدافينثيون ( ،)piridafenthionدايفنثيورون ،فيربونيل ( ،)fipronilكلورانرتانيليربول (،)chlorantraniliprole
كادوسافوس ،تيبوبريميفوس ( ،)tebupirimfosالمدا سيهالوثرين ( ،)lambda cyhalothrinغاما-سيهالوثرين ،كلورفينابري.

وبدائل الفورات اليت تستخدم على النب يف الربازيل هي :إسفنفالريات ،إميداكلوبريد ،بريميثرين ،سيربمثرين ،أزاديراكتني،
سيفلوثرين ،بيتا-سيفلوثرين ،كلوربرييفوس ،زيتا-سيربمثرين ،ألفا-سيربمثرين ،بيتا-سيربمثرين ،نوفالورون ،أابمكتني،
كلورانرتانيليربول ،تفلوبنزورون ،لوفينورون ،سيانرتانيليربول ،برييربوكسيفن ( ،)pyriproxyfenفنربوابثرين ( ،)fenpropathrinغاما-
سيهالوثرين ،المدا-سيهالوثرين ،فلوفالينات (.)fluvalinate
وبدائل الفورات اليت تستخدم على البقول يف الربازيل هي :ثيوديكارب ،إميداكلوبريد ،مالثيون ،كلوربرييفوس ،إسفنفالريات،
أسيتات ،أسيتامربيد ،بيفينثرين ،بيتا-سيفلوثرين ،ثياكلوبريد ،فينوبوابسيون ( ،)phenopopationكلواثنيدين (،)clothanidine
كربوسلفان ،بريميثرين ،إتوفينربوس (.)etofenprox
أما بدائل الفورات اليت تستخدم على الذرة يف الربازيل فهي :كلوربرييفوس ،فيربونيل ،بيفينثرين ،إميداكلوبريد.
كندا
كان مركب الفورات مسجال لالستخدام على اللفت من أجل مكافحة ذاببة جذور الكرنب (ذاببة الكرنب) .وسجلت أيضا
مبيدات حشرية فوسفاتية عضوية أخرى ،أزينفوس-ميثيل ،وكلوربرييفوس ،ودايزينون ،وتربوفوس كعالجات وقائية عند الزراعة
من أجل مكافحة ذاببة الكرنب.
وسجل الفورات ملكافحة دودة اجلذور يف الذرة .وتشمل املبيدات احلشرية املستخدمة للرتبة واملسجلة ملكافحة هذه احلشرة
كاابريل ،وكلوربرييفوس ،ودايزينون ،وتِّربوفوس ( ،)terbufosوتفلوثرين.
اعتبارات عامة
قبل حبث االستعاضة عن مادة ما أبحد البدائل من الضروري أن يكفل البلد الذي يقوم بذلك أن هذا االستخدام مفيد
الحتياجاته الوطنية ،ويناسب الظروف احمللية املتوقعة الستخدامه .وجيب أيضا تقييم أخطار املواد البديلة والضوابط املطلوبة
من أجل االستخدام اآلمن هلا.
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ويتاح عدد من األساليب البديلة تشمل اسرتاتيجيات كيميائية وغري كيميائية ،مبا يف ذلك أنواع التكنولوجيا البديلة املتاحة،
وذلك وفقا لكل جمموعة مركبة من مركبات احملاصيل-اآلفات اليت جيري النظر فيها .وينبغي للبلدان أن تنظر يف تعزيز
اسرتاتيجيات اإلدارة املتكاملة لآلفات واالسرتاتيجيات العضوية ،حسب االقتضاء ،كوسائل لتقليل استخدام املبيدات اخلطرة
أو إلغاء استخدامها.
وأوصى املؤمتر الرابع للنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية أبن تركز االستعاضة عن املبيدات الشديدة اخلطورة
على املمارسات املبنية على الزراعة اإليكولوجية .وميكن االطالع على معلومات عن هذه املمارسات على املواقع الشبكية
التالية:
منصة منظمة األغذية والزراعة للمعارف عن الزراعة اإليكولوجيةhttp://www.fao.org/agroecology/ar/ :
جامعة الشعوب الدولية املتعددة الكليات يف جمال اإليكولوجيا الزراعيةhttp://ipamglobal.org/ :
دائرة املعلومات اإللكرتونية ملكافحة اآلفات ابلطرق غري الكيميائية يف املناطق املدارية)http://www.oisat.org/ :
االستعاضة عن املواد الكيميائية ابلوسائل البيولوجية :التخلص تدرجييا من املبيدات الشديدة اخلطورة عن طريق
اإليكولوجيا الزراعيةhttp://panap.net/2015/11/replacing-chemicals-biology-phasing-highly-hazardous-pesticides-agroecology/ :
 ٤-٣اآلاثر االجتماعية  -االقتصادية
الربازيل
مل يُبلَّغ عن أي تقييم لآلاثر االجتماعية-االقتصادية.

كندا
من التحدايت الكبرية اليت واجهتها الوكالة التنظيمية ملكافحة اآلفات إصدار قرار تنظيمي للتحرك حنو حتقيق هدف القضاء
على الفورات بطريقة حتدث أقل قدر ممكن من التعطيل لضرورة محاية احملاصيل من اآلفات الزراعية .وملواجهة هذا التحدي،
حبثت الوكالة عن البدائل املتاحة ،ودرست احلاجة إىل فرتة انتقالية ابلنسبة لالستخدامات اليت ال يوجد هلا إال القليل من
البدائل ،أو ال يوجد هلا بدائل على اإلطالق .ويتمثل التحدي الكبري للشركات املصنعة يف إجياد بدائل خالل الفرتة الزمنية
القصرية نسبيا اليت مت حتديدها إلجناز عمليات التخلص التدرجيي .أما التحدي اهلام الذي يواجهه القطاع الزراعي فيتمثل
ختفيض االستخدام خالل الفرتة االنتقالية وتقبّل فكرة استخدام البدائل.
-٤

احتماالت وقوع الضرر واملخاطر على صحة اإلنسان والبيئة

 ١-٤تصنيف احتماالت وقوع الضرر
منظمة الصحة
العاملية/الربانمج الدويل
للسالمة الكيميائية
التصنيف وفقا لالئحة اجمللس األورويب رقم  ٢008/١٢7٢الصادرة عن الربملان األورويب
االحتاد األورويب
واجمللس األورويب
مسية حادة (عن طريق الفم) ( H300 - *2مميت يف حالة ابتالعه)
مسية حادة ( H310 - 1مميت عند مالمسة اجللد)
مسية حادة لألحياء املائية ( H400 - 1سام جدا لألحياء املائية)
مسية مائية مزمنة ( H410 - 1سام جدا لألحياء املائية وله آاثر طويلة األمد)
األول (أ) (خطر شديد)
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وكالة محاية البيئة يف
الوالايت املتحدة
األمريكية ()US EPA

األول  -مسية عالية (التعرض احلد عن طريق الفم واجللد واالستنشاق)

 ٢-٤حدود التعرض
تقييم املخاطر الكندي:
اجلرعة املرجعية احلادة 0.00025 :ملغم/كغم من وزن اجلسم
يف الدراسات اليت أجريت على احليواانت ،كانت التأثريات الضارة املالحظة عند أدىن جرعة (أي النقطة احلدية
للسمية) هي العالمات السريرية اليت لوحظت يف دراسة للسمية احلادة لألعصاب لدى اجلرذ (املستوى الذي
ليس له أتثري ضار مالحظ =  0.25ملغم/كغم من وزن اجلسم) .وكان عامل عدم التيقن هو 10( 100
أضعاف لالستقراء ضمن النوع مضرواب يف  10أضعاف للتباين بني األجناس) .وطبق عامل أمان من 10
أضعاف الحتساب حدة منحىن االستجابة للجرعة وشدة قوة مفعوهلا (بناء على معدل الفتك عند اجلرعات
شديدة االخنفاض) .واحتسبت اجلرعة املرجعية احلادة بـ ـ ـ  0.00025ملغم/كغم من وزن اجلسم (0.25
ملغم/كغم من وزن اجلسم )1000/واعتربت هذه القيمة وقائية للرضع واألطفال.
املقدار اليومي املقبول 0.00025 :ملغم/كلغم من وزن اجلسم/يوم
نظرا ألن قيمة اجلرعة املرجعية احلادة أقل من أي مقدار يومي مقبول مستمد من أي من دراسات السمية
للجرعات املتكررة (مما يعكس ارتفاع السمية احلادة واستخدام عوامل أمان إضافية) ،حدد املقدار اليومي املقبول
بنفس قيمة اجلرعة املرجعية احلادة .وابلتايل ،فإن املقدار اليومي املقبول هو  0.00025ملغم/كغم من وزن
اجلسم/يوم.
تقرير االجتماع املشرتك املعين مبخلفات مبيدات اآلفات لعام  ،٢00٤تقرير االجتماع املشرتك املعين مبخلفات مبيدات
اآلفات لعام ٢0١٢
اجلرعة املرجعية احلادة 0.00٣ :ملغم/كلغم من وزن اجلسم
حددت اجلرعة املرجعية احلادة مبقدار  0.00٣ملغم/كغم من وزن اجلسم على أساس املستوى الذي ليس له أتثري ضار
مالحظ ( )NOAELالبالغ  0.25ملغم/كغم من وزن اجلسم لتقبض احلدقة يف دراسة جلرعات وحيدة يف اجلرذان .وعلى
الرغم من أن تثبيط نشاط األسيتيل كولني إسرتاز هو ظاهرة تعتمد على الرتكيز األقصى ( )Cmaxفقد استخدم عامل
أمان  100ابلنظر إىل حدة منحىن اجلرعة-االستجابة وبطء استعادة نشاط األستيل كولني إسرتاز يف الدماغ لتعذر
الرتاجع عن تثبيطه .وتشمل اجلرعة املرجعية احلادة مستقلبات الفورات ،وسلفون الفورات وسلفوكسيد الفورات.
املقدار اليومي املقبول :ضمن نطاق صفر 0.0007-ملغم/كلغم من وزن اجلسم
حدد املقدار اليومي املقبول ضمن نطاق صفر 0.0007-ملغم/كغم من وزن اجلسم على أساس إلمجايل املستوى الذي
ليس له أتثري ضار مالحظ البالغ  0.07ملغم/كغم من وزن اجلسم يف اليوم من أجل تثبيط نشاط األستيل كولني إسرتاز
يف الدماغ لدى اجلرذان والكالب وبعامل أمان قدره  .100ويشمل املقدار اليومي املقبول مستقلبات الفورات ،وسلفون
الفورات وسلفوكسيد الفورات.
حدود التعرض املهين (:)NIOSH, 2000
إدارة السالمة والصحة املهنيتني  -حد التعرض املسموح له :ال يوجد
املعهد الوطين للسالمة والصحة املهنية  -احلد األقصى املوصى به للتعرض :املتوسط موزوان حسب الزمن  0.05ملغ/م ٣للمدى
القصري  0.2ملغ/م ٣على البشرة
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املعهد الوطين للسالمة والصحة املهنية قيم اخلطورة الفورية على احلياة أو الصحة :مل حتدد .انظر :دليل اخلطورة الفورية على
احلياة أو الصحة ()https://www.cdc.gov/niosh/idlh/intridl4.html
قيمة حد العتبة( :األجزاء واألخبرة القابلة لالستنشاق)  0.05ملغ/م ٣كمتوسط موزون حسب الزمن( .البشرة)؛ ألف ( 4غري
قابل للتصنيف كمادة مسرطنة ابلنسبة لإلنسان)؛ صدر دليل للتعرض البيولوجي ()BEI؛ (.)ACGIH 2008
حد الرتكيز األقصى ملكان العمل ( :)MAKمل حيدد.
قيم احلدود القصوى للمقادير املتخلفة

()MRL

القيم الكندية (معلومات إضافية ،مل ترد يف اإلخطار):

https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/cpsspc/alt_formats/pdf/pest/part/consultations/_pmrl2015-47/pmrl2015-47-eng.pdf

يشري هذا الرابط إىل املوافقة اليت صدرت يف العام  2015على استخدام الفورات للبطاطس يف كندا برتكيبة جديدة
هي الثيمت (( )Thimet 20-Gانظر الفرع  1-2أعاله) ويقرتح أن تكون قيم احلدود القصوى للمقادير املتخلفة  0.6جزء
يف املليون لقشارة وحبيبات البطاطس ،و 0.2جزء يف املليون للبطاطس ،و 0.024جزء يف املليون جلميع احملاصيل
الغذائية (غري تلك املدرجة يف هذا البند).
قيم االحتاد األورويب
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticidesdatabase/public/?event=pesticide.residue.CurrentMRL&language=EN&pestResidueId=179

يقدم هذا الرابط  ٣78قيدا فرداي ترتاوح قيمها من  0.01إىل  0.5ملغم/كغم من الفورات (جمموع الفورات ،ونظريه احملتوي
على األكسجني ومركبات السلفون بوصفها فورات) .ويقع كثري من القيم عند احلدود الدنيا اليت ميكن حتديدها حتليليا.
توجيه منظمة الصحة العاملية بشأن مياه الشرب
يستبعد الفورات من استخالص قيمة التوجيه.
 ٣-٤التعبئة ووضع البطاقات التعريفية
تصنف جلنة خرباء األمم املتحدة املعنية بنقل البضائع اخلطرة هذه املادة الكيميائية كما يلي:
فئة اخلطورة لدى األمم املتحدة1-6 :
فئة اخلطر وجمموعة
جمموعة التعبئة لدى األمم املتحدة1 :
التعبئة:
املدونة البحرية الدولية للفورات (املادة النقية)
للسلع اخلطرة
رقم األمم املتحدة ٣018
مبيد آفات عضوي فسفوري ،سائل ،سام (الفورات)
الفئة 1-6
ملوث حبري
املصدر :املنظمة البحرية الدولية ( )1996الرابط:
http://www.imo.org/en/OurWork/Legal/HNS/Documents/IMDG%20Code%201996_searchable.pdf

بطاقة طوارئ النقل
()TEC
وقد يُتاح مزيد من التوجيهات عن الرموز ومعلومات بطاقات التعريف املناسبة ملنتجات الفورات يف وثيقة املبادئ التوجيهية
ملنظمة األغذية والزراعة بشأن املمارسات الرشيدة يف جمال وضع العالمات التعريفية ملبيدات اآلفات ).(FAO, 2015
TEC (R)-61GT6-I
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 ٤-٤اإلسعاف األويل

توصيات السالمة واإلسعافات األولية املستخلصة من صحيفة بياانت السالمة الصادرة عن الربانمج الدويل للسالمة
الكيميائية/منظمة الصحة العاملية (انظر الصحيفة الكاملة لبياانت السالمة على الرابط:

.)http://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics1060.htm

احلرائق واالنفجار
خطر حاد :قابل لالشتعال .الوقاية :بعيدا عن النريان املفتوحة .اإلسعافات األولية :استخدم رذاذ املاء ،الرغوة ،املسحوق ،اثين
أكسيد الكربون.
التقيد الصارم ابلنظافة الصحية! يف مجيع احلاالت ،استشر الطبيب!

أعراض االستنشاق
صعوبة التنفس .تقلص احلدقة ،والتشنج العضلي ،وزايدة إفراز اللعاب .التعرق .الوقاية :استخدام التهوية ،استخدام تصريف
العادم احمللي أو وسائل محاية التنفس .اإلسعاف األويل :اهلواء النقي ،الراحة .يرجى اإلحالة إىل العناية الطبية.

اجللد:

األعراض :قد ميتص عرب البشرة! انظر االستنشاق .الوقاية :قفازات واقية .املالبس الواقية .اإلسعاف األويل :شطف اجللد مث
غسله ابملاء والصابون .يرجى اإلحالة إىل العناية الطبية.

العينان:
األعراض :انظر االستنشاق .الوقاية :ارتداء النظارات الواقية أو درع محاية الوجه أو محاية العينني ابالقرتان مع محاية التنفس.
العينان :الشطف أوال بكمية كبرية من املاء لعدة دقائق (نزع العدسات الالصقة إذا أمكن بسهولة) مث اإلحالة إىل الطبيب.

االبتالع:
األعراض :انظر االستنشاق .تشنجات البطن .اإلسهال .التقيؤ .الوقاية :عدم تناول الطعام أو الشراب أو التدخني أثناء العمل.
غسل اليدين قبل تناول الطعام .شطف الفم .اإلسعاف األويل :تقدمي كوب أو كوبني من املاء للشرب .يرجى اإلحالة إىل العناية
الطبية.
التخلص من املواد املنسكبة
جتمع السوائل املتسربة أو املنسكبة يف حاوايت ميكن إغالقها إبحكام قدر اإلمكان .استخدم الرمل أو غري ذلك من املواد املاصة
اخلاملة المتصاص السائل املتبقي .بعد ذلك خزن السوائل املتجمعة واملمتصة وتصرف فيها وفقا للقواعد التنظيمية احمللية .ال تسمح
بدخول أو تسرب املادة الكيميائية إىل البيئة .احلماية الشخصية :بذلة وقاية من املواد الكيميائية غري منفذة للغازات وتشمل أجهزة
التنفس اليت تعمل بشكل مستقل.
قاعدة بياانت بوب كيم

)PubChem (2017a

مالحظة :الفورات مثبط إلنزمي الكولينيسترييز.
عالمات وأعراض التعرض احلاد للفورات :قد حيدث التعرض احلاد للفورات العالمات واألعراض التالية :التضيق الشديد حلدقة
العني ،وتغيّم الرؤية ،والصداع ،والدوار ،وتشنجات العضالت ،والضعف الشديد .وقد حيدث أيضا التقيؤ واإلسهال وآالم البطن
والنوابت والغيبوبة .وقد ينخفض معدل ضرابت القلب بعد التعرض الفموي أو قد يزداد معدهلا بعد التعرض اجللدي .وميكن أن
تالحظ آالم يف الصدر .وقد حيدث اخنفاض يف ضغط الدم ( ،)Hypotensionولكن ارتفاع ضغط الدم ( )hypertensionليس
ابألمر غري املألوف .وقد يعقب الزلة التنفسية ( )Dyspneaاهنيار تنفسي .ومن الشائع حدوث الدوار.
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اإلجراءات الطارئة حلفظ احلياة :قد يتطلب التعرض احلاد للفورات إزالة التلوث وإجراءات دعم احلياة للضحااي .وينبغي أن يرتدي
عاملو الطوارئ املالبس الواقية املناسبة لنوع التلوث ودرجته .وينبغي أيضا ارتداء املعدات التنفسية املنقية للهواء أو اليت تزود ابهلواء،
حسب االقتضاء .وينبغي أن حتمل مركبات اإلنقاذ اإلمدادات مثل املفارش البالستيكية واألكياس البالستيكية اليت تستعمل مرة
واحدة للمساعدة على منع انتشار التلوث.
التعرض ابالستنشاق -1 :انقل األشخاص املتعرضني موقع يف اهلواء الطلق النقي .وينبغي أن يتفادى عاملو الطوارئ التعرض
ِّ
وسجل أي آاثر إصاابت .إذا مل يسمع النبض
الذايت للفورات -2 .قيِّّم العالمات احليوية مبا يف ذلك معدالت النبض والتنفسّ ،
قدم اإلنعاش القليب الرؤي ( .)CPRوإذا كان املصاب ال يتنفس قدم التنفس الصناعي .إذا كان املصاب يعاين من عسر التنفس،
زوده ابألكسجني أو غري ذلك من نظم مساندة التنفس -٣ .احصل على اإلذن و/أو املزيد من التعليمات من املستشفى احمللي
من أجل إعطاء جرعة ترايق أو تنفيذ إجراءات جراحية أخرى -4 .انقل املصاب إىل مرفق للرعاية الصحية.
تعرض اجللد/العينني -1 :أبعد املصاب عن التعرض .وينبغي أن يتفادى عاملو الطوارئ التعرض الذايت للفورات -2 .قيِّّم
ِّ
وسجل أي آاثر إصاابت .إذا مل يسمع النبض قدم اإلنعاش القليب الرؤي.
العالمات احليوية مبا يف ذلك معدالت النبض والتنفسّ ،
وإذا كان املصاب ال يتنفس قدم التنفس الصناعي .إذا كان املصاب يعاين من عسر التنفس ،زوده ابألكسجني أو غري ذلك من
نظم مساندة التنفس -٣ .انزع املالبس امللوثة يف أقرب وقت ممكن -4 .إذا حدث تعرض العني ،جيب شطف العني مبياه جارية
فاترة ملدة  15دقيقة على األقل -5 .اغسل املناطق املكشوفة من البشرة ثالث مرات ابملاء والصابون -6 .احصل على اإلذن
و/أو املزيد من التعليمات من املستشفى احمللي من أجل إعطاء جرعة ترايق أو تنفيذ إجراءات جراحية أخرى -7 .انقل املصاب
إىل مرفق للرعاية الصحية.
ِّ
وسجل أي آاثر إصاابت .إذا مل يسمع
التعرض ابالبتالع -1 :قيِّّم العالمات احليوية مبا يف ذلك معدالت النبض والتنفسّ ،
النبض قدم اإلنعاش القليب الرؤي .وإذا كان املصاب ال يتنفس قدم التنفس الصناعي .إذا كان املصاب يعاين من عسر التنفس،
زوده ابألكسجني أو غري ذلك من نظم مساندة التنفس -2 .احصل على اإلذن و/أو املزيد من التعليمات من املستشفى احمللي
من أجل إعطاء جرعة ترايق أو تنفيذ إجراءات جراحية أخرى -٣ .ميكن حتفيز التقيؤ بشراب اإليبيكاك ( )Ipecacوإذا مل تعرف
املدة اليت مرت منذ ابتالع الفورات أو كان يشتبه أن تكون أكثر من  ٣0دقيقة ،ال حتفز على التقيؤ ونفذ اخلطوة  -4وينبغي
أال يعطى اإليبيكاك لألطفال دون سن ستة أشهر .حتذير :قد يؤدي ابتالع الفورات إىل وقوع مفاجئ للنوابت أو فقدان الوعي.
ال ينبغي إعطاء شراب اإليبيكاك إال إذا كان املصاب متيقظا ،ومنعكسه البلعومي نشط ،وال تبدو عليه أي بوادر للنوبة أو الغيبوبة
الوشيكة .يف حالة وجود أي شك ،انتقل إىل اخلطوة  .4يوصى ابجلرعات التالية لإليبيكاك :األطفال حىت سن سنة 10 ،مل
( ٣/1أوقية)؛ األطفال من سن عام واحد إىل  12عاما 15 ،مل ( 2/1أوقية)؛ البالغون ٣0 ،مل (أوقية واحدة) .ساعد املصاب
على املشي وأعطه كميات كبرية من املاء .وإذا مل حيدث التقيؤ بعد  15دقيقة ،ميكن تكرار اجلرعة .واصل مساعدة املصاب على
املشي وإعطائه املاء للشرب .وإذا مل حيدث التقيؤ بعد إعطاء اجلرعة الثانية من اإليبيكاك ،عاجله ابلفحم املنشَّط -4 .ميكن إعطاء
املنشط للمصاب إذا كان واعيا ومتيقظا .استخدم  15إىل  ٣0غرام ( 2/1أوقية إىل أوقية) لألطفال ،و 50إىل 100
الفحم َّ
غرام ( 4/٣ 1إىل  2/1 ٣أوقية) للبالغني ،مع  125إىل  250مل ( 2/1كوب إىل كوب) من املاء -5 .حرض اإلخراج إبعطاء
مسهال ملحيا أو السوربيتول .وحيتاج األطفال إىل كمية ترتاوح بني  15و ٣0غراما ( 2/1أوقية إىل أوقية)
املصاب الواعي املتيقظ ِّّ
املسهل؛ يف حني يوصى للبالغني بكمية ترتاوح بني  50و 100غرام ( 4/٣-1إىل  2/1-٣أوقية) -6 .انقل املصاب إىل
من ِّّ
مرفق للرعاية الصحيةPubChem (2017a) .
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صحيفة بياانت السالمة للمجلس املركزي ملكافحة التلوث يف اهلند ()٢0١7
احلرائق
مواد إطفاء احلرائق:
اإلجراءات اخلاصة:

أبق احلاوايت ابردة برشها ابملاء ،إذا كانت معرضة للحرارة أو اللهب.

املخاطر غري العادية:

ميكن أن حتطم الصدمة احلاوايت فتتسرب حمتوايهتا .وعندما تسخن إىل درجة تؤدي إىل حتللها ،ينبعث
منها الدخان السام ألكاسيد الكربيت ،وأكاسيد الفوسفور وأكاسيد النيرتوجني.

التعرض :إجراءات اإلسعاف األويل:
االستنشاق:
اجللد:

أبعد الشخص إىل اهلواء الطلق النقي وميكن أن يُعطى مسحوق أو أقراص األتروبني.

انزع املالبس امللوثة واغسل املنطقة امللوثة بكمية وافرة من املاء والصابون .ميكن تطهري املنطقة امللوثة
مبحلول برتكيز  ٪10-5من األمونيا أو مبحلول  ٪5-2من الكلورامني.

العينان:

اغسل العينني مبياه جارية ملدة  15دقيقة على األقل.
()٣
ح ِّّفز التقيؤ .أعط املصاب نصف كوب من حملول برتكيز  %2من اثلث أكسيد الصوديوم ()Na2Co4

االبتالع:

مع ملعقتني إىل ثالث مالعق طعام من مسحوق الفحم املنشط لكي يشربه.
الرتايق/اجلرعات :انظر ”معلومات إضافية“

االنسكاب
اخلطوات اليت جيب اختاذها:ينبغي غسل املواد املنسكبة ابملاء ورماد الصودا .وميكن أيضا امتصاصها ابلرمل اجلاف أو الفريميكوليت.
صحيفة بياانت السالمة لـ سيغما-آلدريش )٢0١5( Safety Data Sheet of Sigma-Aldrich

()link

نصائح عامة:

استشر الطبيب .أطلع الطبيب املعاجل على صحيفة بياانت السالمة املذكورة.

يف حالة االستنشاق:

إذا دخلت املادة اجلهاز التنفسي ،انقل املصاب إىل موقع هواء طلق نقي .وإذا كان املصاب ال يتنفس
قدم التنفس الصناعي .استشر الطبيب.

يف حالة مالمسة البشرة :اغسل املنطقة ابلصابون وبكمية وفرية من املاء .انقل املصاب فورا إىل املستشفى .استشر الطبيب.
يف حالة مالمسة العني :اغسل العينني ابملياه اجلارية كإجراء وقائي.
يف حالة االبتالع:

ال تعط الشخص املصاب أي عالج عن طريق الفم إذا كان فاقدا للوعي .اشطف الفم ابملاء .استشر
الطبيب.

تدابري مكافحة احلرائق
مواد اإلطفاء املناسبة :استخدم رذاذ املاء أو الرغاوي املقاومة للكحول أو املواد الكيميائية اجلافة أو اثين
أكسيد الكربون.
( )٣مالحظة :يذكر املرجع األصلي ” ،“NaIICOولكن جلنة استعراض املواد الكيميائية مل جتد هذا معقوال ولذلك تقدم يف النص
الصيغة الكيميائية الصحيحة يف هذا السياق.
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األخطار اخلاصة الناشئة عن املادة أو املخلوط :أكاسيد الكربون ،وأكاسيد الكربيت ،وأكاسيد الفوسفور
نصائح للعاملني يف مكافحة احلرائق :ارتد جهازا مستقال للتنفس من أجل مكافحة احلرائق إذا لزم األمر.
معلومات أخرى :ال توجد بياانت
التدابري املستخدمة عند حدوث تسرب عرضي
االحتياطات الشخصية ،معدات الوقاية وإجراءات الطوارئ:
ارتد األقنعة الواقية حلماية جهاز التنفس جتنب استنشاق األخبرة أو الرذاذ أو الغاز .أتكد من توفر
التهوية الكافية.
قم إبجالء املوظفني إىل املناطق اآلمنة.
االحتياطات البيئية:
امنع حدوث مزيد من التسرب أو االنسكاب إذا أمكن القيام بذلك على حنو آمن .ال ترتك املنتج يتسرب
إىل قنوات التصريف (البواليع) .جيب جتنب التصريف يف البيئة.
األساليب واملواد املستخدمة من أجل االحتواء والتنظيف
استخدم مادة ماصة خاملة لتشرب النفاايت اخلطرة والتخلص منها .احفظ املواد اخلطرة يف حاوايت مغلقة
مالئمة استعدادا للتخلص منها.
 5-٤معاجلة النفاايت
ال ينبغي أن تؤدي اإلجراءات التنظيمية اليت تتخذ حلظر مادة كيميائية إىل نشوء خمزون يستدعي التخلص منه كنفاايت.
وللحصول على توجيهات بشأن كيفية جتنب تراكم خمزوانت من مبيدات آفات عتيقة ميكن تطبيق املبادئ التوجيهية
التالية :املبادئ التوجيهية بشأن منع تراكم خمزوانت مبيدات اآلفات العتيقة الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

( ،)FAO, 1995bودليل ختزين مبيدات اآلفات وضبط خمزوانهتا ( )FAO, 1996aواملبادئ التوجيهية بشأن إدارة الكميات الصغرية
من مبيدات اآلفات غري املرغوب فيها والعتيقة (.)FAO, 1999
ويف مجيع احلاالت ينبغي التخلص من النفاايت طبقا ألحكام اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص
منها عرب احلدود ( ،)1996وأي مبادئ توجيهية يف إطارها وأي اتفاقات إقليمية أخرى ذات صلة.

وجتدر اإلشارة إىل أن طرائق التخلص/التدمري املوصى هبا يف املؤلفات تكون يف كثري من األحيان غري متاحة أو غري مناسبة يف
مجيع البلدان؛ فمثال قد ال تتوفر أجهزة الرتميد اليت تعمل يف درجات احلرارة العالية .وينبغي النظر يف استخدام أنواع تكنولوجيا
التدمري البديلة .وميكن احلصول على املزيد من املعلومات بشأن النهج املمكنة يف املبادئ التوجيهية التقنية بشأن التخلص من

الكميات السائبة من مبيدات اآلفات العتيقة لدى البلدان النامية (.)FAO, 1996b

أساليب التخلص من هذه املادة الكيميائية على النحو املذكور يف قاعدة بياانت بوب كيم

(2017b) PubChem

أعد تدوير أي قسم غري مستخدم من املواد لالستعمال جمددا يف االستخدام املعتمد أو لإلعادة إىل اجلهة املصنعة أو املوردة.
وعند التخلص النهائي من املادة الكيميائية جيب مراعاة ما يلي :أتثري املادة على نوعية اهلواء؛ االنتقال احملتمل يف الرتبة واملاء؛
اآلاثر املرتتبة على األحياء احليوانية واملائية والنباتية؛ واالمتثال ملعايري للقواعد التنظيمية البيئية ونظم الصحة العامة.
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مرشح حمتمل للرتميد ابحلقن السائل يف نطاق درجات حرارة  1600-650درجة مئوية ويكون زمن بقاء املادة يف املرمد من
 0.1إىل  2اثنية .وهو أيضا مرشح لعمليات احلرق ابلفرن الدوار يف نطاق درجات حرارة  1600-820درجة مئوية ،ويقدر
زمن بقاء السوائل والغازات فيها ابلثواين .ويقدر زمن بقاء املواد الصلبة فيها بعدد من الساعات .وهو أيضا مرشح لعمليات
احلرق على قاعدة مميعة يف نطاق درجات حرارة  980-450درجة مئوية ،ويقدر زمن بقاء السوائل والغازات فيها ابلثواين؛
يف حني يستغرق زمن بقاء املواد الصلبة مدة أطول .وكالة محاية البيئة يف الوالايت املتحدة ()USEPA؛ Engineering
Handbook for Hazardous Waste Incineration p.3-10 (1981) EPA

اخلطرة).

( ٣025-0٣-68دليل اهلندسة لرتميد النفاايت

اخلط الفورات مع الكمية الزائدة من أكسيد الكالسيوم أو هيدروكسيد الصوديوم أو الرمل أو غري ذلك من املواد املاصة.
وميكن إضافة هيدروكسيد الصوديوم (أو كربوانت الصوديوم) أيضا إىل املخلوط من أجل املساعدة يف تسريع التفاعالت عند
استخدام أكسيد الكالسيوم كمادة قلوية رئيسية .وتعتمد الكمية املستخدمة من أكسيد الكالسيوم أو هيدروكسيد الصوديوم
على كمية مبيد اآلفات اليت يتعني التخلص منها ،كما يعتمد إىل حد ما على تركيز العنصر النشط يف مبيد اآلفات واخلواص
الكيميائية الفعلية للعنصر النشط .ومن أجل السالمة ،ينبغي إجراء اختبار ختلط فيه كمية صغرية جدا من مبيد اآلفات مع
املادة القلوية ويراقب اخلليط لفرتة قصرية للتأكد من أن التفاعل الناتج ليس أشد قوة من املتوقع .وميكن التخلص من كميات
كبرية من مبيد اآلفات بتقسيمها إىل دفعات أصغر ،بدال من التخلص منها دفعة واحدة ،وذلك ملزيد من السالمة .األساليب
اليت ميكن أن يوصى هبا :احلرق والتحليل املائي .استعراض األقران :ابلنسبة للكميات الكبرية :يوصى ابإلحراق يف وحدة جمهزة
بطاقة كافية لتنقية الفضالت السائلة ابلغاز .استنتاجات استعراض األقران يف مشاورة خرباء السجل الدويل للمواد الكيميائية
احملتملة السمية ( IRPTCأاير/مايو .))1985

األمم املتحدة .أساليب معاجلة نفاايت املواد الكيميائية والتخلص منها (ملف السجل الدويل للمواد الكيميائية احملتملة السمية).
الرقم  5من سلسلة موجزات البياانتGeneva, Switzerland: United Nations Environmental Programme, Dec. 1985., p. 241 .
التحليل املائي :يؤدي التحليل املائي القلوي إىل التحلل الكامل .واألمالح القلوية للمركب أ،كب-اثين ميثيل
الفسفوراميدوثيوات ( ،)O,S-dimethyl phosphoramidothioateوالفوالمالدهايد ،وإيثيل املاركابتان هي مواد غري مسية .يؤدي
التحليل املائي احلمضي إىل التحلل الكامل .ويؤدي بشكل أساسي إىل نفس منتجات التحليل املائي القلوي .األمم املتحدة.
أساليب معاجلة نفاايت املواد الكيميائية والتخلص منها (ملف السجل الدويل للمواد الكيميائية احملتملة السمية) .الرقم  5من

سلسلة موجزات البياانت.

Geneva, Switzerland: United Nations Environmental Programme, Dec. 1985., p. 242

املرفقات
املرفق 1

معلومات إضافية عن املادة الكيميائية

املرفق 2

تفاصيل اإلجراءات التنظيمية النهائية املخطر هبا

املرفق ٣

عناوين السلطات الوطنية املعينة

املرفق 4

املراجع
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املرفق  -١معلومات إضافية عن الفورات
تبني املعلومات الواردة يف هذا املرفق استنتاجات الطرفني املبلغني ،ومها الربازيل وكندا .وقد نشر إخطار كندا يف تعميم إجراء املوافقة
املسبقة عن علم رقم  28الصادر يف كانون األول/ديسمرب  .2008ونشر إخطار الربازيل يف تعميم إجراء املوافقة املسبقة عن علم
رقم  45الصادر يف كانون األول/ديسمرب .2017
وحيثما أمكنُ ،عرضت معا املعلومات اليت قدمها الطرفان صاحيب اإلخطار عن املخاطر ،بينما ُعرضت بصورة منفصلة تقييمات
املخاطر ،اليت ختص الظروف السائدة يف كل من الطرفني اللذين قدما اإلخطار .وقد أُخذت هذه املعلومات من الواثئق املشار
إليها كمراجع يف اإلخطارات دعما لإلجراءات التنظيمية النهائية الرامية حلظر استخدام الفورات أو تقييده بشدة.
وعالوة على ذلك ،أخذت يف االعتبار املعلومات املستمدة من دراسات تقييم السمية للفورات اليت نفذت لالجتماع املشرتك بني
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن خملفات مبيدات اآلفات ( )JMPRيف تقريري العام  (4)2004والعام
 ،)5(2012كما أخذت يف االعتبار مصادر أخرى مثل قاعدة بياانت بوب كيم .PubChem
-١
١-١

اهلوية واخلصائص الفيزايئية-الكيميائية
املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس :الفورات ()phorate
اهلوية
االحتاد الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقيةO,O-diethyl S-ethylthiomethyl :
phosphorodithioate diethyl
{[(ethylsulfanyl)methyl]sulfanyl}(sulfanylidene)phosphonite

دائرة املستخلصات الكيميائية:

O,O-diethyl S-

[(ethylthio)methyl]phosphorodithioate

٢-١
٣-١

الصيغة
الوزن اجلزيئي

٤-١

اللون والقوام

5-١
6-١
7-١

درجة االنصهار
درجة الغليان
الكثافة النسبية
(غ/سم)٣
ضغط البخار

8-١

()4

C7H17O2PS3

260.4
الفورات التقين سائل شفاف يف درجة حرارة الغرفة
والفورات سائل شفاف مستقر نسبيا شفاف إىل أصفر اللون يف درجة حرارة الغرفة
( )Toxipediaيرتاوح يف لونه من لون القش الباهت إىل البين الفاتح؛ عدمي اللون إىل
أصفر فاتح للغاية ورائحته نتنة كرائحة حيوان الظرابن ()PubChem, 2017c
( )6
<  15-درجة مئوية (الرتبة الصناعية)
()6
 120-118درجة مئوية عند  0.8مم زئبق (الرتبة الصناعية)
()6
( 1.167الرتبة الصناعية عند  25درجة مئوية)
 1.156بدرجة حرارة  25درجة مئوية )(Toxnet, 2017
()6
 85ميغاابسكال ( )mPaعند  25درجة مئوية
()Extoxnet, 1996

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/JMPR/Reports_1991-

.2006/report2004jmpr.pdf
()5

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/JMPR/Report12/

.JMPR_2012_Report.pdf
( )6اإلخطار والواثئق الداعمة من كندا.
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9-١

اثبت قانون هنري

١0-١

القابلية للذوابن يف
املاء
قابلية الذوابن يف
املذيبات العضوية
معامل التفرق
اثبت التفكك

١٤-١
١5-١

التوتر السطحي
درجة الثبات للتحلل
يف املاء ()DT50
درجة حرارة التحلل
املقاومة لألمحاض

١8-١

املقاومة للقلوايت

١9-١

مقاومة الشد (١0
كغم/سم)٢
االستقرار للتخزين

-٢

اخلصائص السمية

١١-١
١٢-١
١٣-١

١6-١
١7-١

٢0-١

()6

 X 10-1 5.9ابسكال مرت/٣مول
( )6
 X 10-6 4.٣68جو.مرت/٣مول
()6
( 50ملغم/ل) عند  25درجة مئوية

ال تتوافر معلومات.
الفورات قابل للتحلل يف املاء يف األوساط القلوية ،ولكنه مستقر يف األوساط املتعادلة
واحلمضيةPubChem (2017c) .
الفورات قابل للتحلل يف املاء يف األوساط القلوية ،ولكنه مستقر يف األوساط املتعادلة
واحلمضيةPubChem (2017c) .

٣

١-٢
حملة عامة
 ١-١-٢طريقة العمل

قابل لالمتزاج مع الكحوالت والكيتوانت واإليثرات واإلسرتات ،واهليدروكربوانت العطرية
والدهنية واملكلورة ،والديوكسان ،والزيوت النباتية ،وغريها من املذيبات العضوية(.)6
()6
لوغاريتم معامل التفرق يف األوكتانول/املاء (٣.92 :)LogKow
غري متاح ،ال يتوقع احلصول على اثبت تفكك احلمض ( )pKaضمن نطاق الرقم
اهليدروجيين اهلام من الناحية البيئية.
غري متاح
()6
 2.6يوم (عند الرقم اهليدروجيين  ،)pH5و ٣.2أايم ) ،(pH7و ٣.9أايم )(pH9

ال ينطبق.
مستقر يف ظروف التخزين املعتادة ملدة سنتني على األقل

مثبط إلنزمي األسيتيل كولينيسترييز

()6

(.)AChE

السمة الرئيسية آللية السمية يف املبيدات العضوية الفوسفورية هي تثبيط نشاط إنزمي
اإلسرتيز ،وال سيما الكولينيسترييز الذي يؤدي دورا فسيولوجيا هاما .وقد تتفاعل
املبيدات العضوية الفوسفورية أيضا تفاعال غري مباشر مع املستقبالت البيوكيميائية
لألسيتيل كولنيPubChem (2017c) .
مسية شاملة عند املالمسة وأتثريات على املعدة (قاعدة بياانت خصائص مبيدات
اآلفات.)PPDB, 2018( )2018 ،
 ٢-١-٢أعراض التسمم

يظهر الفورات مسية شديدة مما جيعل معدل الفتك له عاليا يف اجلرعات املنخفضة ،يف
ظروف تعرض خمتلفة .وتظهر عدة دراسات أن العمال الزراعيني الذي تعرضوا للفورات
يقعون ضحااي حلاالت التسمم والوفيات بسبب اخلصائص السمية للعنصر النشط.

19

وعالمات وأعراض التسمم ابلفورات هي األعراض اليت متيز تثبيط أسيتيل كولني إسرتاز،
وميكن أن تشمل التقيؤ والدوار وآالم البطن وتسارع نبضات القلب ،وزايدة إفراز اللعاب
وتقبض احلدقة ،ولوحظ ارتفاع ضغط الدم يف حاالت التسمم املتعمد والتعرض املهين
العَرضي للفورات.
وَ

ووصفت أيضا أعراض أشد مثل االختالجات والتشنجات واالرتعاش وفقدان التوافق
العضلي ،وزايدة كتلة العضالت يف األطراف ،وضيق التنفس ،وفقدان الوعي وكذلك
الغيبوبة العميقة .وتوافقت نتائج فحص بعض املرضى مع تشخيص املوت الدماغي مبا
يف ذلك انعدام املنعكسات العينية الدماغية ومنعكسات القرنية واحلدقة والعضالت،
وغياب ردود الفعل على مؤثرات األمل أو احلرارة ،وعدم التنفس تلقائيا ،مع الكبت
الكامل لنشاط قشرة الدماغ .وتطورت بعض حاالت التسمم لتؤدي إىل الوفاة.
ماغي ،واملتالزمة
وميكن للفورات أن يسبب مظاهر عصبية معقدة ،مثل االعتالل ال ّد ّ
الوسيطة ،و ْاعتِّالَل األ َْعصاب املتأخر.
وعالوة على ذلك تبني الدراسات التجريبية والوابئية املتعلقة ابجلهاز التنفسي أن للفورات
مسية عالية ابلنسبة هلذا النظام.
وعند اجلرعات املشاهبة للتعرض البشري املهين ،ميكن أن تشمل العالمات واألعراض
انتفاخ الرئة (إمفيسيما) وااللتهاب القصيب الرئوي ،والتغريات االلتهابية وضيق التنفس
كآاثر رئيسية ثبت أهنا متعذرة العكس يف فرتة املراقبة حىت بعد انتهاء التعرض .ومن
املعروف أن هذه اآلاثر قد تتسبب يف زايدة املقاومة الرؤية الوعائية ،األمر الذي يفرط
يف إجهاد القلب وقد يتسبب يف الفشل القليب( .اإلخطار والواثئق الداعمة من الربازيل).
األعضاء املستهدفة
العينان واجللد واجلهاز التنفسي واجلهاز العصيب املركزي ونظام الدورة الدموية وكولني
إسرتاز الدمPubChem (2017c) .
وميكن االطالع على املعلومات عن األعراض يف املرجع ( )Toxnet 2017حتت ابب
التأثريات السريرية ”.“Clinical effects
 ٣-١-٢االمتصاص والتوزيع
واإلخراج واأليض يف
الثدييات

اإلخطار الربازيلي
معدل وحجم االمتصاص عن طريق الفم :سريع ،زهاء  90يف املائة خالل  24ساعة.
االمتصاص عن طريق اجللد :مكثف استنادا إىل السمية احلادة.
التوزيع :سريع وواسع النطاق.
احتمال الرتاكم :ال يوجد.
معدل وحجم اإلخراج 89 :يف املائة خالل  24ساعة؛ اإلخراج عن طريق البول هو السائد
( 77يف املائة)؛ اإلخراج عن طريق الرباز ( 12يف املائة).
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قاعدة بياانت بوب كيم

)PubChem (2017c

ميتص الفورات عن طريق مجيع املسارات ،الفم واجلهاز التنفسي واجللد .وقد أخرج زهاء 77
يف املائة من اجلرعة الفموية يف بول اجلرذان خالل  24ساعة ،وأخرج ما نسبته  12يف املائة
منها يف الرباز .وقد ختلصت اجلرذان اليت أعطيت جرعات فموية من الفورات قدرها 2
ملغم/كغم أو  6جرعات يومية مبقدار  1ملغم/كغم/اليوم مما نسبته  ٣5يف املائة من اجلرعة
يف البول ومما يصل إىل  6يف املائة يف الرباز يف غضون  6أايم .أما اجلرذان اليت أعطيت جرعات
مبعدل  1ملغم/كغم/اليوم ملدة  6أايم فقد أخرجت  12يف املائة فقط يف البول و 6يف املائة يف
الرباز يف خالل  7أايم.
واحتوت أنسجة الدماغ والكبد والكلى من تلك احليواانت على خملفات غري حمددة وغري قابلة
لالستخالص إىل حد كبري (.)IPCS INCHEM, undated
األيض
األيض يف احليواانت :املسار الرئيسي :كسر الرابطة بني الفوسفور والكربيت ،ميثلة زمرة الثيول
احملررة وأكسدة الشطر الثنائي التكافؤ الناتج إىل السلفوكسيد والسلفون.
املركبات املهمة من حيث السمية (يف النبااتت واحليواانت والبيئة) :املركب األصل ،وسلفوكسيد
الفورات ،وسلفون الفورات (اإلخطار الربازيلي).
وقد احتوى بول ذكور اجلرذان اليت أعطيت جرعات فموية يومية قدرها  1ملغم/كغم من وزن
اجلسم على نسبة قدرها  17يف املائة من محض الفوسفوريك الثنائي اإليثيل ،و 80يف املائة
من محض الفوسوفوروثيويك الثنائي اإليثيل ،و ٣يف املائة من محض الفوسوفورودايثيويك الثنائي
اإليثيل .كذلك تكونت مركبات سلفوكسيد الفورات وسلفون الفورات ،وسلفوكسيد
الفوراتوكسون ،وسلفون الفوراتوكسون (.)IPCS INCHEM, undated
وقيست كميات مستقلبات الفورات يف عينات بول يومية مأخوذة من موظفي مصنع ملبيدات
اآلفات .وكانت مركبات فوسفات األلكيل السائدة يف عينات البول هي الفوسفات الثنائية
اإليثيل ،والفوسفوروثيوالت الثنائية األيثيل ،والثيوفوسفات الثنائية اإليثيل ).(PubChem, 2017c
السمية
 ٢-٢دراسات ُّ

 ١-٢-٢السمية احلادة

اجلرذان ،اجلرعة املميتة املتوسطة ،عن طريق الفم للذكور واإلانث  ٣.7ملغم/كغم من وزن اجلسم،
 1.4ملغم/كغم من وزن اجلسم ،على التوايل (اإلخطار الربازيلي).
اجلرذان ،اجلرعة املميتة املتوسطة ،عن طريق الفم للذكور واإلانث  ٣.7و 1.6ملغم/كغم من وزن
اجلسم ،على التوايل (اإلخطار الكندي).
اجلرذان ،اجلرعة املميتة املتوسطة ،عن طريق الفم للذكور واإلانث  2و 1.1ملغم/كغم من وزن
اجلسم ،على التوايل ).(PubChem, 2017c
الفئران ،اجلرعة املميتة املتوسطة ،عن طريق الفم  6ملغم/كغم من وزن اجلسم (اإلخطار الكندي)
اجلرعة املميتة املتوسطة لذكور الفئران عن طريق الفم  2.25ملغم/كغم من وزن اجلسم
).2017c

(PubChem,

اجلرعة املميتة املتوسطة لذكور الفئران داخل الصفاق  2.1ملغم/كغم ).(PubChem, 2017c
وترتاوح اجلرعة املميتة املتوسطة للفئران من  1.4إىل  10ملغم/كغم من وزن اجلسم (اإلخطار
الربازيلي ،الفرع .)1-2-4-2
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اجلرذان ،اجلرعة املميتة املتوسطة ،عن طريق اجللد للذكور واإلانث  9.٣ملغم/كغم من وزن اجلسم
و ٣.9ملغم/كغم من وزن اجلسم ،على التوايل.
اجلرذان ،الرتكيز املميت املتوسط ،عن طريق االستنشاق للذكور واإلانث  0.06ملغم/ل من اهلواء
( 1ساعة) و 0.011ملغم/ل من اهلواء ( 1ساعة) ،على التوايل (اإلخطار الربازيلي).
اجللد والعني ،اجلرعة املميتة املتوسطة احلادة عن طريق اجللد لذكور اجلرذان  ،6.2اإلانث ،2.5
ذكور األرانب  ،5.6إانث األرانب  ،2.9خنازير غينيا  ٣0.0ملغم/كغم (اإلخطار الكندي).
 ٢-٢-٢السمية القصرية
األجل

ض
التأثري املستهدف/احلرج :نشاط إنزمي أسيتيل الكولينسرتيز يف الدماغ وكرايت الدم احلمراء ،وتَـ َقبُّ ُ
احلَ َدقَة (اجلرذان).
أدىن مستوى ذي صلة ليس له أتثري ضار مالحظ عن طريق الفم 0.07 :ملغم/كغم من وزن اجلسم
يف اليوم (اإلخطار الربازيلي).
أدىن مستوى ذي صلة ليس له أتثري ضار مالحظ عن طريق اجللد 0.41 :ملغم/كغم من وزن
اجلسم من دراسة مدهتا  28يوما للسمية اجللدية هدفت لتقييم املخاطر القصرية واملتوسطة األجل
عن طريق اجللد ،وحدث فيها تثبيط لنشاط إنزمي الكولينسرتيز يف املستوى التايل (اإلخطار
الكندي).
أدىن تركيز ذي صلة ليس له أتثري ضار مالحظ عن طريق االستنشاق :ال توجد بياانت (اإلخطار
الربازيلي).
املستوى الذي ليس له أتثري ضار مالحظ =  0.25ملغم/كغم من وزن اجلسم وهو مستمد من
نتائج دراسة للسمية العصبية احلادة يف اجلرذان .وتتسق النتائج مع نتائج تثبيط عمل إنزمي أسيتيل
كولينسرتاز (اإلخطار الربازيلي).

 ٣-٢-٢السمية اجلينية (مبا
يف ذلك االستطفار)

نتائج سلبية من التجارب يف اجلسم احلي وخارج اجلسم احلي (اإلخطار الربازيلي).

 ٤-٢-٢السمية الطويلة
األمد والسرطنة

التأثري املستهدف/احلرج :تثبيط نشاط إنزمي الكولينسرتيز يف الدماغ وكرايت الدم احلمراء.
أدىن مستوى ذي صلة ليس له أتثري ضار مالحظ 0.07 :ملغم/كغم يف اليوم (اجلرذان ،اإلخطار
الربازيلي).
السرطنة :غري مسبب للسرطان يف الفئران واجلرذان (اإلخطار الربازيلي).
توجد دراسة للجرذان .وكان أدىن مستوى مؤثر يف هذه الدراسة هو  2.0جزء من املليون (0.1
ملغم/كغم/اليوم)؛ أما املستوى الذي ليس له أتثري مالحظ فبلغ  0.66جزء من املليون (0.0٣٣
ملغم/كغم/اليوم).
 السمية املزمنة :توجد دراسة على الكالب (املستوى الذي ليس له أتثري مالحظ وأدىن مستوىمؤثر للسمية اجلهازية بلغا  50و 250ميكروغم/كغم/اليوم ،على التوايل) .توجد دراسة على الفئران
(املستوى الذي ليس له أتثري مالحظ وأدىن مستوى مؤثر بلغا  45,و 9,ميكروغم/كغم/اليوم،
على التوايل) .وتوجد دراسة على اجلرذان (أدىن مستوى مؤثر بلغ  0,05ملغم/كغم/اليوم ،أما
املستوى الذي ليس له أتثري مالحظ فلم حيدد).
املصدر(2017) :

 5-٢-٢التأثري على التناسل
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Extoxnet

التأثري التناسلي املستهدف/احلرج :اخنفاض منو اجلراء عند إعطاء جرعات سامة يف فرتة احلضانة.

أدىن مستوى ذي صلة ليس له أتثري ضار مالحظ على التناسل 2 :جزء من املليون ،أي ما يعادل
 0.17ملغم/كغم من وزن اجلسم يف اليوم.
التأثري التطوري املستهدف/احلرج :اخنفاض أوزان اجلراء وأتخر التعظم عند إعطاء جرعات سامة
وقت احلضانة (اجلرذان).
أدىن مستوى ذي صلة ليس له أتثري ضار مالحظ على التطور 0.٣ :ملغم/كلغم من وزن اجلسم
يف اليوم (اجلرذان).
الس ِّمية العصبية/
ُّ 6-٢-٢
السمية العصبية
املتأخرة ،الدراسات
اخلاصة املتاحة

(اإلخطار الربازيلي)
الس ِّّمية العصبية جبرعة واحدة:
دراسة ُّ
التأثري املستهدف/احلرج :عالمات تتسق مع تثبيط إنزمي أسيتيل كولينسرتاز؛ ال توجد أتثريات مرضية
عصبية.
املستوى ذو الصلة الذي ليس له أتثري ضار مالحظ 0.25 :ملغم/كغم من وزن اجلسم.
السمية العصبية املتأخرة :ال توجد مسية عصبية متأخرة يف إانث الطيور.
البياانت الطبية :النتائج تتسق مع تثبيط نشاط إنزمي أسيتيل كولينسرتاز؛ مل يسجل حدوث عقابيل
دائمة.
(اإلخطار الربازيلي)

 7-٢-٢موجز السمية لدى
الثدييات والتقييم
العام

اإلخطار الكندي
يف حيواانت التجارب ،تبني أن الفورات ذو مسية حادة للغاية عقب التعرض احلاد له عن طريق الفم
واجللد واالستنشاق .وعقب إعطاء جرعة واحدة وجرعات متكررة معا ،كان املؤشر األكثر حساسية
على السمية تثبيط نشاط إنزمي أسيتيل كولينسرتيز ،وهو إنزمي ضروري لألداء السليم للجهاز العصيب
أو ظهور عالمات سريرية على السمية الكولينية .وكانت إانث احليواانت أكثر حساسية لآلاثر
السامة للفورات .وتتميز مستقلبات الفورات املفسفرة (سلفوكسيد الفورات وسلفوكسون الفورات)
بسمية مماثلة لسمية الفورات .ومل يسبب الفورات أي مسية عصبية متأخرة ظاهرة وال توجد أدلة على
حدوث أتثريات اعتالل نسيجي يف اجلهاز العصيب املركزي يف أي من الدراسات املتاحة .وتبني أن
الفورات غري سام جينيا وغري مسبب للسرطان يف اجلرذان أو الفئران .ومل يسبب الفورات تشوهات
لألجنة يف اجلرذان أو األرانب ،كما مل يسبب مسية تناسلية يف اجلرذان خبالف اخنفاض حيوية الصغار
عند إعطاء جرعات سامة لألمهات .ومل تظهر دراسات السمية التناسلية والتطورية أي حساسية
لصغار احليواانت مقارنة ابحليواانت البالغة على الرغم من أن عدم توفر قياسات ملستوى إنزمي
الكولينسرتيز يف هذه الدراسات حال دون إجراء تقييم قطعي هلذه املسألة .واستنادا إىل دراسات
السمية املتاحة فإن من املتوقع أن تكون للفورات قابلية عالية لالمتصاص عن طريق اجللد .إن
إحدى أبرز مسات الفورات كانت هي التدرج وقوة االرتباط بني اجلرعة واالستجابة عند إعطاء
جرعات حادة وقصرية األجل .وكانت املستوايت اليت ليس هلا أتثري ضار مالحظ ( )NOAELsقريبة
جدا من مستوايت اجلرعات اليت سببت وفيات يف حيواانت التجارب.
اإلخطار الربازيلي
وجد أن الفورات ومستقلباته متتص بسهولة عن طريق اجللد واألغشية املخاطية وتؤدي إىل عرقلة
النشاط احلفزي إلنزمي أسيتيل كولينسرتاز ( )AChEبشكل هنائي .وابلتايل فإن هذه املادة تعطل
انتقال النبضات العصبية عرب الوصالت العصبية الكولينية يف اجلهاز العصيب املركزي واجلهاز العصيب
الذايت والوصالت بني العضالت واألعصاب .ويُسبب تعطيل نشاط إنزمي أسيتيل كولينسرتاز استثارة
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كولينية مفرطة بفعل تراكم األسيتيل كولني يف فراغات الوصالت العصبية .ويعترب الفورات واحد
من أكثر املثبطات العضوية الفوسفاتية مسية إلنزمي أسيتيل كولينسرتاز (حيث ترتاوح اجلرعة املميتة
املتوسطة عن طريق الفم للفئران من  1.4إىل  10ملغم/كغم من وزن اجلسم) .وميكن أن يسبب
الفورات مظاهر مرضية سريرية عصبية معقدة يف اإلنسان ،مثل االعتِّالَ ٌل ِّ
الد ِّ
ماغ ّي ،واملتالزمة
ْ
الوسيطة ،و ْاعتِّالَ ُل األ َْعصاب املتأخر .ومل تظهر حاالت من املتالزمة الوسيطة أو ْاعتِّالَل األ َْعصاب
املتأخر يف حيواانت التجارب اليت أعطيت الفورات ،مما يدل على أن هذا مبيد أكثر مسية للبشر
مما كشفت عنه التجارب على حيواانت التجارب.
وأظهرت والدراسات التجريبية والوابئية املتعلقة ابجلهاز التنفسي أن الفورات يتميز بسمية عالية هلذا
اجلهاز.
وأظهر الفورات القدرة على إحداث آاثر ضارة على عمليات تنظيم الغدد الصماء للهرموانت
االستريويدية يف البشر ،مما قد يسهم يف زايدة حاالت اإلصابة ابلسرطان.
وأظهرت عدة دراسات أن العمال الزراعيني املعرضني للفورات ضحااي حلاالت تسمم ووفيات بسبب
اخلصائص السمية للمكون النشط .وتزداد خطورة التعرض بسبب الصعوابت النامجة عن توافر
معدات الوقاية الشخصية و/أو عدم فعاليتها.
-٣

تعرض اإلنسان/تقييم املخاطر

 ١-٣الغذاء

تشري بياانت الرصد إىل أن عامة السكان قد يتعرضون للفورات عن طريق تناول الغذاء.

 ٢-٣اهلواء

تشري بياانت الرصد إىل أن عامة السكان قد يتعرضون للفورات عن طريق االستنشاق من اهلواء
احمليط.

 ٣-٣املاء

تشري بياانت الرصد إىل أن عامة السكان قد يتعرضون للفورات عن طريق مياه الشرب.

 ٤-٣التعرض املهين

قد حيدث التعرض املهين للفورات عن طريق االستنشاق والتالمس مع اجللد مع وجود هذا املركب
يف مكان العمل يف حال إنتاجه أو استخدامه.
الربازيل
يشري اإلخطار إىل عدة دراسات أظهرت أن حاالت التسمم مببيدات اآلفات ،خصوصا مبيدات
اآلفات الفوسفورية العضوية ،حدثت يف خمتلف املناطق ابلربازيل .عالوة على ذلك فإن املذكرة
التقنية ) (ANVISA, 2009تشري إىل أن الكثري من حاالت التسمم مببيدات اآلفات مل يُبلَّغ عنها يف
الربازيل.
ووفقا لدراسة من منطقة األمازون يف الربازيل فإن العمال الزراعيني غري مهيئني الستخدام مبيدات
اآلفات بصورة صحيحة .فهؤالء العمال غري مدركني بشكل ٍ
كاف ملخاطر مبيدات اآلفات على
صحة اإلنسان والبيئة .وخلصت هذه الدراسة كذلك إىل أن املزارعني ال يستخدمون مالبس واقية
أو معدات محاية نظرا الرتفاع مثنها وعدم مالءمتها للمناخ املداري .ونتيجة لعدم التدريب وقلة
املعرفة مبخاطر مبيدات اآلفات ،يتم التعامل مع هذه املبيدات بعدم اكرتاث خالل التحضري
واالستخدام والتخلص من العبوات الفارغة .ولذلك فإن مستوى تعرض املزارعني وأسرهم
واملستهلكني والبيئة ٍ
عال.
ورغم عدم اإلبالغ عن حوادث تسمم مبادة الفورات نفسها يف الربازيل ،فإن قرار حظرها ُِّ
اختذ
استنادا إىل تقييم خواصها اخلطرة وإىل التعرض املتوقع من جانب العمال الزراعيني للفورات يف ظل
ظروف االستخدام يف الربازيل .وخلصت الوكالة الوطنية ملراقبة الصحة ( )ANVISAإىل أن هذا
املكون النشط له القدره يف تسبيب اضطراابت هرمونية يف البشر وهو أكثر مسية للبشر مما يظهر يف
االختبارات على حيواانت التجارب ،وهذه املعايري تعيق تسجيل املادة كمبيد آفات يف الربازيل.
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كندا
تقييم املخاطر املهنية
ميكن أن يتعرض العمال ملبيد آفات عن طريق تعبئة املبيد أو استخدامه وعند الدخول جمددا للموقع
املعاجل .ويقدر حجم املخاطر على العمال من خالل هامش للتعرض حيدد مدى اقرتاب التعرض
املهين من املستوى الذي ليس له أتثري ضار مالحظ املستقى من الدراسات على احليواانت .أما
فيما خيص دخول العمال إىل موقع معاجل فإنه جيري حساب فرتات تكرار الدخول عند االقتضاء
بغية حتديد أقصر فرتة زمنية مطلوبة قبل السماح بدخول العمال أو غريهم.
وتقل املخاطر النامجة عن تعبئة واستخدام مبيد الثيميت ) (Thimet 15-Gاحلبييب القائم على الطني
( 15يف املائة عنصر نشط) من خالل املناولة عن طريق نظام اإلغالق والتحميل املغلق وغري ذلك
من تدابري التخفيف ،عن املستوى املثري للقلق الذي حددته الوكالة التنظيمية إلدارة اآلفات .ويباع
زهاء  60يف املائة من هذا املبيد من خالل نظام اإلغالق والتحميل ،وفقا للجهة املسجلة .أما
خماطر حتميل املبيد يف األكياس الورقية (حتميل مفتوح) فهي تفوق املستوى املثري للقلق الذي حددته
الوكالة التنظيمية إلدارة اآلفات.
وقد استخدمت معلومات التعرض اخلاصة ابجلانب الكيميائي يف تقييم سيناريو نظام املناولة املغلق
(نظام اإلغالق والتحميل) .واستخدمت قاعدة بياانت تعرض مناويل مبيدات اآلفات يف تقييم
سيناريو املزج املفتوح والتحميل .وفيما خيص مبيد الثيميت ) (Thimet 15-Gفإنه ميكن توفري محاية
مالئمة للعاملني يف ظل الظروف التالية :فيما خيص أنشطة التحميل :التعبئة ابستخدام نظام
اإلغالق مث التحميل ،واستخدام معدات احلماية الشخصية مبا يف ذلك املآزر والقفازات املقاومة
للمواد الكيميائية؛ وفيما خيص أنشطة االستخدام :استخدام كابينة مغلقة .وكتدبري مؤقت ريثما
تستخدم الكابينات املغلقة ،يوصى ابستخدام بدالت مقاومة للمواد الكيميائية فوق سراويل وأكمام
طويلة وقفازات مقاومة للمواد الكيميائية وجهاز تنفس أثناء أنشطة االستخدام.
ومل يتسن احلصول على هواش مالئمة للتعرض تتعلق أبنشطة التحميل املفتوح عندما يكون مبيدة
الثيميت معبأ يف أكياس ورقية.
وخلصت وكالة تنظيم إدارة مبيدات اآلفات إىل أن تعرض األشخاص الذين يدخلون مواقع معاجلة
ابملبيد بعد استخدام املبيد يعترب منخفضا بسبب طريقة االستخدام (امتصاص الرتبة للمبيد عند
الزراعة) .وتكفي فرتة فاصلة قدرها  48ساعة قبل إعادة الدخول ،استناد إىل السمية احلادة ،حلماية
العمال الذين قد يدخلون جمددا إىل املناطق املعاجلة ابملبيد.
شبكة بياانت السمية ):)Toxnet( (٢0١7
اكتشف وجود الفورات يف البدالت القطنية للمزارعني اليت ارتدوها أثناء استخدام مبيد اآلفات
(.)1987-1985
 5-٣البياانت الطبية اليت
أسهمت يف القرار
التنظيمي

حوادث التسمم
أبلغ أوشا وهاريكريشنان ( )2004عن عدة حاالت تسمم حاد يف اجملتمعات احمللية يف كرياال،
اهلند .وارتبطت مخس من هذه احلاالت (حدثت بني عامي  1999و ،)2002ابلتعرض للفورات.
ووفقا ملؤلفي الدراسة فقد تعرض يف متوز/يوليه  1999زهاء  12شخصا يعيشون يف مناطق لزراعة
املوز لتسمم شديد ابلفورات .فبعد استخدام املنتج تعرضت املنطقة ألمطار مما تسبب يف تبخر
املنتج بسرعة وانتشاره إىل املنطقة اجملاورة ووصل إىل املنازل .وبعد فرتة قصرية من استخدام املنتج
ظهرت األعراض مما استدعى نقل املصابني إىل املستشفيات .ويف حزيران/يونيه  ،2001تويف صيب
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يبلغ من العمر  16عاما نتيجة للتعرض املهين للفورات ملدة أسبوع .ويف العام ذاته ،تعرضت 40
عاملة ريفية يف مزارع للشاي للتسمم أثناء احلصاد .وظهرت األعراض يف غضون  ٣0دقيقة بعد
التعرض ،ومتيزت ابلدوخة والدوار وعدم وضوح الرؤية والتقيؤ .وعانت سبع وثالثون امرأة من أعراض
أشد وظللن يف املستشفى ملدة يومني .ويشري مؤلفو الدراسة إىل أنه يف متوز/يوليه  ،2002تعرض
 ٣1طفال من مدرسة ابتدائية عليا للتسمم ابلفورات املستخدم يف مزرعة قريبة من املدرسة.
وعاىن األطفال من صداع مستمر ،وأمل يف الصدر ،وصعوبة يف التنفس ،وغثيان ،ودوار ،وعدم
وضوح الرؤية وأمل يف املعدة ،وعاىن أحدهم من نفضان عضلي ال إرادي وتشنجات حىت بعد 24
ساعة من العالج.
ويف  21متوز/يوليه  ،2006نُِّقل  20من سكان قرية سالكياان يف مقاطعة جاالندار ابهلند على

عجل إىل املستشفى عندما لوحظت عليهم أعراض تسمم عصيب بعد التعرض احلاد للفورات .وكان
هذا املنتج قد استخدم يف حقل قصب سكر قريب .وكان األكثر تضررا هم تالميذ مدرسة ابتدائية.
حيث بدأ املعلمون والطالب يشتكون من رائحة غريبة ومن انقطاع النفس .وفجأة سقط أحد
طالب أخرون يغمى عليهم .ويف غضون عشر دقائق أغمي على
الطالب مغشيا عليه ومن مث بدأ
ٌ
 16طالبا بعد استنشاقهم مادة سامة .وإضافة إىل صعوبة التنفس كانت األعراض األكثر شيوعا
هي الشعور ابلضعف والصداع وهتيج العينني والدوار والغثيان والتقيؤ والدمعان وفرط إفراز اللعاب
والتشنجات العضلية واألمل .وبعد ستة أايم من التعرض للفورات كن العديد من املرضى ال يزالون
يعانون من أعراض مثل هتيج العينني وتفاعالت جلدية ومن قلق عام.(Mission, 2006) .
شبكة بياانت السمية ):)Toxnet( (٢0١7

6-٣

تعرض عامة الناس

7-٣

املوجز -التقييم
العام للمخاطر

-٤

املصري البيئي واآلاثر البيئية

١-٤

املصري

 ١-١-٤الرتبة
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’’اكتشف وجود الفورات يف أيدي أطفال املزارعني عند مستوى  15اننوغم ،بعد استخدام مبيد
اآلفات يف احلقول‘‘ و’’ميكن أيضا ان حيدث تعرض اثنوي لألطفال من خالل مالمستهم ملالبس
آابئهم امللوثة‘‘.
أجرت الربازيل تقييما للمخاطر املتعلقة ابآلاثر الصحية للفورات على اإلنسان .واستنادا إىل اخلواص
اخلطرة للفورات وإىل ظروف االستخدام يف الربازيل اعتُربت املخاطر املتوقعة الناجتة عن تعرض
العمال الزراعيني واحلاضرين وعامة السكان للفورات كبرية للغاية.

الربازيل
حتلل املادة يف الرتبة واملياه اجلوفية :يتميز الفورات مبقاومة معتدلة للتحلل يف بيئة الرتبة ،حيث أبلغ
عن أعمار أنصاف يف احلقل ترتاوح من يومني إىل  17٣يوما .وقد تكون القيمة املمثِّّلة هي 60
يوما تقريبا .وقد تتأثر فرتات املكوث الفعلي للمادة ابلطني يف الرتبة وحمتوى املادة العضوية واألمطار
والرقم اهليدروجيين للرتبة .وترتك معاجلات الرتبة ابملبيد يف كثري من األحيان خملفات أكرب منه يف
النبااتت مقارنة مبعاجلة أوراق النبااتت نظرا ألن هذا املركب يقاوم التحلل يف الرتبة ومتتصه بسهولة
جذور النبااتت .ويرتبط الفورات أيضا بشكل معتدل مبعظم انواع الرتبة ويذوب بشكل طفيف يف
املاء .ولذلك فهو ال يتميز بقدرة عالية على احلركة يف معظم أنواع الرتبة وينتقل بشكل أساسي عن
طريق اجلراين السطحي من خالل الرواسب واملياه .كذلك يتميز الفورات بقدرة ضئيلة على الرتشح

عرب الرتبة وتلويث املياه اجلوفية .وحيدث ذلك على األرجح عندما تكون الرتبة رملية وطبقات املياه
اجلوفية ضحلة.
وتشري دراسات ميدانية إىل أن االرتشاح منخفض جدا يف أنواع الرتبة ذات احملتوى العايل من الطني
واملادة العضوية يف الرتبة ،ومنخفض يف أنواع الرتبة الرملية.
كندا
ينتقل الفورات عن طريق الفعل الكيميائي واجلرثومي .ويتميز الفورات مبقاومة معتدلة للتحلل يف
الرتبة (الوقت املطلوب لتبدد نصف كمية املادة (زمن التبدد النصفي) =  49-75يوم) يف ظروف
احلقل ،كما تبني من الدراسات امليدانية يف كولومبيا الربيطانية .أما انجتا التحول الرئيسيان ومها
سلفوكسيد الفورات وسلفون الفورات ،اللذان ينكوانن نتيجة للفعل اجلرثومي ،فيتميزان مبقاومة
معتدلة للتحلل (زمن التبدد النصفي =  1٣7-65يوم) يف الرتبة يف ظروف املخترب .وحتتفظ نواتج
التحول ابهليكل املفسفر ومن املتوقع أن تثبط إنزمي الكولينسرتيز ،ولذلك تكون مسيتها مماثلة لسمية
املركب األصلي ،الفورات.
ومتتص الرتبة الفورات ومتتزه بشكل قوي وهو يصنف على أنه ذو قدرة على احلركة طفيفة (معامل
االمتزاز= )٣000-2000إىل متوسطة (معامل االمتزاز= .)450-224ويتفرق سلفوكسيد
الفورات وسلفون الفورات بشكل تفضيلي يف املاء وكالمها يصنف على أن له قدرة على احلركة
معتدلة (معامل االمتزاز= )210-172إىل عالية (معامل االمتزاز=  )91-71يف جمموعة من
أنواع الرتبة .وميكن أن يدخل الفورات ونواتج حتوله الرئيسية إىل النظم املائية من خالل اجلراين
السطحي ،بيد أن نواتج التحول أكثر حركة من املركب األصل.
 ٢-١-٤املاء

الربازيل
التحلل يف املاء :يرتاوح عمر النصف للفورات يف احملاليل املائية احلمضية بني بضعة أايم إىل بضعة
أسابيع حسب درجة احلرارة؛ أم عمر النصف يف املياه القلوية (القاعدية) فقد يكون أقصر بكثري.
ويتحلل الفورات عن طريق الكائنات احلية الدقيقة احملمولة يف املياه ومن خالل التحلل املائي.
وعندما يتحلل الفورات يف املاء تتكون نواتج غري سامة قابلة للذوابن يف املاء.
كندا
الفورات قابل للذوابن يف املاء عند تركيز قدره  50ملغم/ل ،وهو شديد التطاير ويبلغ ضغط خباره
 85ملليباسكال عند درجة حرارة ْ 25م .ويبلغ اثبت قانون هنري  6-10 × 4.٣68ضغط
جوي.م/٣مول ،مما يدل على احتمال تطايره من املاء أو الرتبة الرطبة.
وعلى الرغم من أنه ميكن أن حيدث تلويث للمياه السطحية عن طريق اجلراين السطحي إال أن
الفورات غري مقاوم للتحلل يف املاء بسبب سرعة حتلله املائي .ويف املياه املعقمة اليت يبلغ رقمها
اهليدروجيين  5و 7و 9تبلغ أعمار األنصاف  2,6و ٣,2و ٣,9على التوايل .وميثل التحلل الضوئي
أيضا مسارا هاما للتحول (بلغ عمر النصف يف الظالم املتحكم فيه  1.9يف حماليل منظمة ذات
رقم هيدروجيين اثبت بعد التشعيع املستمر ملدة  7أايم) .وكان الفورمالديهايد وسلفوكسيد الفورات
وسلفون الفورات هي نواتج التحول الرئيسية اليت تكونت أثناء التحلل املائي والتحلل الضوئي يف
املاء .وأظهرت دراسات التحول البيولوجي اهلوائي املائي اليت أجريت يف مياه بركة غري معقمة أن
املركب األصل ونواتج التحول مل تقاوم التحلل يف املاء (بلغ عمر التبدد النصفي للفورات  0,5يوم،
ولسلفوكسيد الفورات  9أايم ،ولسلفون الفورات  21يوما) وبلغت نسبة الفورمالديهايد  17يف
املائة من الكمية املستخدمة حبلول اليوم  14بعد املعاجلة ابملبيد.
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 ٣-١-٤اهلواء

كندا
الفورات ذو قدرة عالية على التطاير حيث يبلغ ضغط البخار  85ملليباسكال عند درجة حرارة
قدره  25درجة مئوية .ويشري اثبت قانون هنري البالغ  6-10 × 4.٣68إىل أن هناك احتمال
للتطاير من املاء والرتبة .بيد أنه وفق ما هو مبني أدانه فإن املؤلفات تشري إىل أن الفورات غري
مقاوم للتحلل يف اهلواء.
املصادر والنصوص
وفقا لنموذج لتفرق املركبات العضوية شبه الطيارة ابلغالف اجلوي يف الغاز/اجلسيمات فإن من
املتوقع أن يوجد الفورات ،الذي يبلغ ضغط خباره  0.0006٣8ملم زئبق يف درجة حرارة قدرها
 25درجة مئوية ،فقط يف شكل خبار يف الغالف اجلوي احمليط .ويتحلل الفورات املوجود يف الطور
البخاري يف الغالف اجلوي نتيجة للتفاعل مع شقوق اهليدروكسيل املنتجة عن طريق التحلل
الكيميائي الضوئي .ويقدر عمر النصف هلذا التفاعل يف اهلواء بـ  1.5ساعة ،حمسوبة من اثبت
معدله البالغ  10-10 × 2.5سم/٣جزيء-ث عند درجة حرارة  25درجة مئوية واملشتق ابستخدام
طريقة التقدير الرتكييب .وتشري التجارب املخربية إىل أن الفورات يتحلل حتلال ضوئيا بشكل سريع
عندما يكون يف الطور الغازي حتت أشعة مشس منتصف الصيف حيث تكون أعمار األنصاف
<  ٣0دقيقة ).(PubChem, 2017c

 ٤-١-٤الرتكز البيولوجي

كندا
يبلغ معامل التفرق يف األوكتانول واملاء  ،٣.92مما يشري إىل وجود احتمال للرتاكم البيولوجي .بيد
أن التحلل السريع يف املياه إىل نواتج أكثر ذوابان يف املياه كما ما هو مبني أعاله يف اإلخطارين
الربازيلي والكندي يشري إىل أن القدرة على الرتكز البيولوجي منخفضة .وخلصت كندا أيضا إىل أن
الفورات ال يرتاكم بيولوجيا وفق معيار الفصل يف املسار 1-من السياسات الفدرالية إلدارة املواد
السامة (حيث يبلغ معامل التفرق يف األوكتانول واملاء  ٣.92تقريبا).
وبلغ معامل الرتكز البيولوجي  90يف صغار مسك املنوة املرقشة ( )Cyprinodon variegatusبعد
تعريضها للفورات ملدة  28يوما .ووفقا لنظام من أنظمة التصنيف فإن هذا املعامل يدل على قدرة
معتدلة على الرتكز البيولوجي يف الكائنات احلية املائية .وقد ُدرس الرتكز البيولوجي للفورات من
أوساط مستزرعة ابلطحالب الزرقاء املخضرة من النوع ( (ARM 310) )Anabaena spوالنوع
( .(ARM 68) )Aulosira fertilissimaوبلغت معامالت الرتكز البيولوجي للفورات يف النوع
 )Anabaena sp( ٣و 6و 12عند تركيزات قدرها  2,5و 5و 10ميكروغم/مل ،على التوايل.
وتراكمت يف أنسجة نبااتت األلوداي ( )Elodea nuttalliiاليت زرعت ملدة أسبوعني يف املياه مع وضع
مبيد فورات موسوم بنظري الكربون ) (C14يف أسفل الرتبة ما نسبته  ٣0يف املائة من الكربون املشع
الذي استخدم أصال يف الرتبة؛ وتراكم ما نسبته  56يف املائة من الفورات يف األنسجة النباتية
عندما وضع هذا املبيد احلشري مباشرة يف املياه ).(PubChem, 2017c

 5-١-٤مقاومة التحلل

كندا
ويتميز الفورات مبقاومة معتدلة للتحلل يف الرتبة (الوقت املطلوب لتبدد نصف كمية املادة (زمن
التبدد النصفي) =  75-49يوم) يف ظروف احلقل ،كما تبني من الدراسات امليدانية يف كولومبيا
الربيطانية .أما انجتا التحول الرئيسيان ومها سلفوكسيد الفورات وسلفون الفورات ،اللذان يتكوانن
نتيجة للفعل اجلرثومي ،فيتميزان مبقاومة معتدلة للتحلل (زمن التبدد النصفي =  1٣7-65يوم)
يف الرتبة يف ظروف املخترب.
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وعلى الرغم من أنه ميكن أن حيدث تلويث للمياه السطحية عن طريق اجلراين السطحي إال أن
الفورات غري مقاوم للتحلل يف املاء بسبب سرعة حتلله املائي .ويف املياه املعقمة اليت يبلغ رقمها
اهليدروجيين  5و 7و 9تبلغ أعمار األنصاف  2,6و ٣,2و ٣,9على التوايل .وأظهرت دراسات
ا لتحول البيولوجي اهلوائي املائي اليت أجريت يف مياه بركة غري معقمة أن املركب األصل ونواتج
التحول مل تقاوم التحلل يف املاء (بلغ عمر التبدد النصفي للفورات  0,5يوم ،ولسلفوكسيد الفورات
 9أايم ،ولسلفون الفورات  21يوما وبلغت نسبة الفورمالديهايد  17يف املائة من الكمية
املستخدمة حبلول اليوم  14بعد املعاجلة ابملبيد).
وبعد تقييم الفورات ) (Thimet 15-Gوفق السياسات الفدرالية إلدارة املواد السامة ُخلص إىل أنه
ال يستويف معايري مقاومة التحلل مبوجب هذه السياسات.
٢-٤

اآلاثر على
الكائنات غري
املستهدفة

 ١-٢-٤الفقارايت الربية

الربازيل
اآلاثر على الطيور :الفورات ذو مسية عالية جدا للطيور .والقيم املبلغ عنها للجرعة املميتة املتوسطة
احلادة عن طريق الفم هي كما يلي:
 12,8ملغم/كغم يف طيور احلجل ،و 7.5ملغم/كغم يف الزرازير ،و 0.6إىل  2.5ملغم/كغم يف
البط الربي ،و 7إىل  21ملغم/كغم يف طيور السمان الشمايل ،و 1ملغم/كغم يف الشحرور ذي
اجلناح األمحر ،و 7ملغم/كغم يف طيور التدرج احللقية العنق.
وأبلغ عن قيم للرتكيز املميت املتوسط ،بعد التعرض للمبيد عن طريق الغذاء ملدة  5إىل  8أايم،
قدرها  ٣70إىل  580جزء من املليون يف طيور السمان الياابنية والبط الربي وطيور السمان
الشمايل والتدرج احللقي العنق.
كندا
أظهرت الدراسات أن الفورات ذو مسية عالية جدا للطيور عند التعرض لرتكيزات حادة عن طريق
الفم (اجلرعة املميتة املتوسطة للبط الربي =  0.62ملغم من املادة الفعالة/كغم) ،وأنه شديد السمية
للطيور عند التعرض له عن طريق الغذاء (اجلرعة املميتة املتوسطة للبط الربي =  248ملغم من
املادة الفعالة/كغم) .إن الفورات ذو مسية عالية جدا للثدييات الصغرية عند التعرض لرتكيزات حادة
عن طريق الفم (اجلرعة املميتة املتوسطة للجرذان =  ٣.7 - 1.1ملغم من املادة الفعالة/كغم) وعند
التعرض عن طريق الغذاء (اجلرعة املميتة املتوسطة للجرذان =  28ملغم من املادة الفعالة/كغم).

 ٢-٢-٤األنواع املائية

الربازيل
اآلاثر على الكائنات احلية املائية:
الفورات ذو مسية عالية جدا لألمساك .وترتاوح قيم الرتكيز املميت املتوسط ملدة  96ساعة املبلغ
عنها من  2إىل  1٣ميكروغم/ل يف أمساك الرتوتة القاتلة وأمساك الشمس ذات اخلياشيم الزرقاء
ومسك القاروس ذو الفم الكبري أما قيم الرتكيز املميت املتوسط األخرى ملدة  96ساعة املبلغ عنها
فبلغت  110ميكروغم/ل يف مسك الكراكي الشمايل و 280ميكروغم/ل يف مسك سلور القناة.
وتبلغ قيم الرتكيز املميت املتوسط هلذا املركب ملدة  96ساعة املبلغ عنها يف الفقارايت املياه العذبة
مثل ذابب احلجر وبعض القشرايت  4ميكروغم/ل ،مما يشري أيضا إىل مسية املركب العالية جدا.
وتبلغ قيم الرتكيز املميت املتوسط  0.006ميكروغم/ل للقشرايت و 0.11إىل  1.9ميكروغم/ل
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يف الفقارايت املياه العذبة األخرى .وتبلغ اجلرعة املميتة املتوسطة احلادة للفورات  85ملغم/كغم
يف الضفادع األمريكية الكبرية.
كندا
الفورات ذو مسية عالية جدا عند تعرض األمساك له بشكل حاد (الرتكيز املميت املتوسط ألمساك
الرتوتة القزحية =  1٣ميكروغم من املكون الفعال/ل) وذو مسية عالية جدا لالفقارايت املائية
(الرتكيز املميت املتوسط للقشرايت من النوع  Gammarus fasciatus = 4ميكروغم/ل من املكون
الفعال/ل).
قاعدة بياانت خواص مبيدات اآلفات

()PPDB, 2018

األمساك :الرتكيز املميت املتوسط احلاد ملدة  96ساعة =  0.01٣ملغم/ل يف أمساك الرتوتة القزحية
(.)Oncorhynchus mykiss
األمساك :الرتكيز املزمن الذي ليس له أتثري مالحظ ملدة  21يوما =  0.0002ملغم/ل يف أمساك
الرتوتة القزحية (.)Oncorhynchus mykiss
الالفقارايت املائية :الرتكيز املؤثر املتوسط احلاد ملدة  48ساعة =  0.004ملغم/ل يف برغوث املاء
(.)Daphnia magna
القشرايت املائية :الرتكيز املميت املتوسط احلاد ملدة  96ساعة =  0.000٣٣ملغم/ل يف اجلمربي
من النوع (.)Americamysis bahia
الكائنات احلية اليت تعيش يف الرواسب :الرتكيز املميت املتوسط احلاد ملدة  96ساعة = 0.081
ملغم/ل يف الرباغيش من النوع (.)Chironomus riparius
الطحالب :الرتكيز املؤثر املتوسط احلاد ملدة  72ساعة على النمو =  0.1٣ملغم/ل .األنواع غري
املعروفة.
الربازيل

 ٣-٢-٤حنل العسل
واملفصليات األخرى الفورات سام للنحل ،حيث تبلغ اجلرعة املميتة املتوسطة املبلغ عنها  10ميكروغرام لكل حنلة عند
االستخدام املوضعي.
كندا
الفورات ذو مسية متوسطة إىل شديدة للنحل عند التعرض احلاد له عن طريق التالمس (-0.٣2
 10.1ميكروغم من املكون الفعال/حنلة).
 ٤-٢-٤ديدان األرض

قاعدة بياانت خواص مبيدات اآلفات ()PPDB, 2018
ديدان األرض :الرتكيز املميت املتوسط احلاد ملدة  14يوما (ملغم كغم 20.8 = )1-يف الديدان
احلمراء من النوع (.)Eisenia foetida

 5-٢-٤الكائنات احلية الدقيقة ال تتوافر بياانت
يف الرتبة
 6-٢-٤النبااتت الربية
5

التعرض البيئي/تقييم املخاطر

 ١-5الفقارايت الربية

30

ال تتوافر بياانت
ال يتضمن اإلخطار الربازيلي أي معلومات أو موجز لالستنتاجات من تقييم املخاطر البيئية على
الفقارايت الربية.

كندا
ووجد أن هناك خماطر عالية للغاية على الكائنات احلية الربية من االستخدامات املسجلة للفورات.
ادث املبلغ عنها يف كندا والوالايت املتحدة ،وتفوق تركيزات التعرض التقديرية
التقييم احلو ُ
ويدعم هذا َ
للكائنات احلية الربية مستوايت التأثري احلادة على الطيور والثدييات على السواء .ويف حاالت
االستخدام داخل األخاديد فإن نسبة التعرض السطحي املقدر هي  1يف املائة .ويف حالة وضع
املبيد حتت السطح بشكل متماسك على نبتات الذرة واللفت السويدي فإن نسبة التعرض
السطحي املقدر هي  15يف املائة .إن اخلطر احلاد من االستهالك املباشر للحبيبات هو األكرب
على األنواع األصغر حجما .ويستخدم عدد اجلرعات املميتة املتاحة يف مساحة مرت مربع واحد
بعد االستخدام مباشرة بوصفه معامل اخلطر يف حالة املنتجات احلبيبية.
وكانت معامالت اخلطر لآلاثر احلادة يف الثدييات أكرب من عدد  1جرعة مميتة متاحة يف مساحة
مرت مربع واحد ،وهي العتبة املثرية للقلق يف األنواع اليت خضعت لالختبار ،عند االستخدام يف
البطاطس والفاصوليا .وتراوحت معامالت اخلطر  198إىل  1٣ 112جرعة مميتة متوسطة/م 2يف
حاالت النثر السطحي على الفاصوليا و 98إىل  6 481جرعة مميتة متوسطة/م 2يف االستخدامات
داخل األخاديد على البطاطس ،رهنا حبجم الثدييات .ويف حاالت االستخدام على اخلس تراوحت
معامالت املخاطر من  99إىل  6556جرعة مميتة متوسطة/م ،2وللذرة من  101إىل 6782
جرعة مميتة متوسطة/م ،2وللفت السويدي من  417إىل  55 ٣40جرعة مميتة متوسطة/م.2
وتصنف هذه املخاطر على أهنا خماطر عالية إىل عالية للغاية.
وكانت معامالت اخلطر لآلاثر احلادة يف الطيور أكرب من عدد  1جرعة مميتة متوسطة/م ،2وهي
العتبة املثرية للقلق يف األنواع اليت خضعت لالختبار ،عند االستخدام يف الفاصوليا والبطاطس.
وتراوحت معامالت اخلطر من  170إىل  21 62٣جرعة مميتة متوسطة/م 2يف تطبيقات النثر
السطحي يف الفاصوليا ومن  84إىل  10 687جرعة مميتة متوسطة/م 2يف حاالت االستخدام
داخل األخاديد يف البطاطس ،حسب حجم الطيور .أما فيما خيص االستخدامات على اخلس
فقد تراوحت معامالت اخلطر من  85إىل  10 811جرعة مميتة متوسطة/م ،2وعلى الذرة من
 88إىل  11 184جرعة مميتة متوسطة/م ،2وعلى اللفت السويدي من  ٣58إىل 91 26٣
جرعة مميتة متوسطة/م .2وتصنف معامالت اخلطر هذه على أهنا تدل على خماطر عالية إىل عالية
للغاية .وميكن أيضا أن تتعرض الطيور للمادة عن طريق مسارات أخرى ،مثل املشي على احلبيبات
املكشوفة واالستحمام ،ومياه الشرب امللوثة ابحلبيبات ،وأكل الفرائس الفاسدة.
 ٢-5األنواع املائية

وجد أن هناك خماطر عالية للغاية على الكائنات احلية املائية من مجيع االستخدامات املسجلة
التقييم تقار ُير عن حوادث ذات آاثر ضارة يف الوالايت املتحدة ،وقد تكون
للفورات .ويدعم هذا
َ
آاثر مماثلة حدثت يف كندا غري أنه ال يوجد نظام إبالغ مماثل يف هذا البلد.
وتتجاوز تقديرات الرتكيزات البيئية مستوايت اآلاثر احلادة واملزمنة يف األمساك والالفقارايت املائية:
كانت معامالت اخلطر للتأثريات احلادة واملزمنة على معظم الفقارايت املياه العذبة اليت خضعت
لالختبار أكرب من  ،1أي العتبة املثرية للقلق .وجتاوزت معامالت اخلطر  1000عند االستخدام
على البطاطس (معامل اخلطر =  ،)1476والفاصوليا (معامل اخلطر =  ،)1495واخلس (معامل
اخلطر =  ،)1917والذرة (معامل اخلطر =  ،)2650واللفت السويدي (معامل اخلطر =
 ،)4500وتصنف هذه املعامالت على أهنا متثل خطورة عالية للغاية.
وكانت معامالت اخلطر للتأثريات احلادة واملزمنة على أمساك املياه العذبة أكرب من  ،1أي العتبة
املثرية للقلق .وجتاوزت القيم  100عند االستخدام على الفاصوليا (معامل اخلطر =  ،)165والذرة
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(معامل اخلطر =  ،)122واللفت السويدي (معامل اخلطر =  ،)415وتصنف هذه القيم على
أهنا متثل خماطر مرتفعة جدا .وعند االستخدام على اخلس (معامل اخلطر =  ،)89صنفت املخاطر
احلادة واملزمنة على أهنا خماطر عالية نظرا ألن معامل اخلطر كان أكرب من .10
أما فيما خيص أمساك والفقارايت مصاب األهنار واألمساك والالفقارايت البحرية فقد جتاوزت
معامالت املخاطر احلادة واملزمنة  ،1000وصنفت على أهنا متثل خماطر عالية للغاية.
 ٣-5حنل العسل

ال يتضمن اإلخطار الربازيلي أو الكندي أي معلومات أو موجز الستنتاجات تقييم املخاطر البيئية
فيما خيص حنل العسل.

 ٤-5ديدان األرض

ال يتضمن اإلخطار الربازيلي أو الكندي أي معلومات أو موجز الستنتاجات تقييم املخاطر البيئية
فيما خيص ديدان األرض.

 5-5الكائنات احلية
الدقيقة يف الرتبة

ال يتضمن اإلخطار الربازيلي أو الكندي أي معلومات أو موجز الستنتاجات تقييم املخاطر البيئية
فيما خيص الكائنات احلية الدقيقة يف الرتبة.

 6-5موجز تقييم املخاطر تشري معامالت اخلطر وهوامش السالمة احملسوبة الستخدامات مبيد الثيميت ) (Thimet 15-Gإىل
وجود خماطر على مجيع فئات الكائنات احلية (الطيور والثدييات واألمساك والالفقارايت املائية) فيما
الشامل
خيص مجيع سيناريوهات التطبيقات .واستنادا إىل بياانت السمية املتاحة ،تصنف املخاطر على أهنا
ترتاوح من عالية إىل عالية للغاية على الكائنات احلية املائية اليت تعيش يف املياه العذبة ،وترتاوح من
عالية إىل عالية للغاية للطيور .وابملثل ،تصنف املخاطر على الثدييات على أهنا ترتاوح من عالية
للثدييات الكبرية إىل عالية للغاية للثدييات الصغرية.
ادث مبلغ عنها انمجة عن استخدام منتجات
وتدعم
املخاطر احملددة على الطيور واألمساك حو ُ
َ
موسومة.
ويستتبع استخدام الفورات ومنتجات االستخدام النهائي ذات الصلة حدوث خماطر غري مقبولة
على البيئة عمال ابملادة  20من القواعد التنظيمية الكندية ملنتجات مكافحة اآلفات .ونتيجة لذلك
قررت الوكالة التنظيمية ملكافحة اآلفات أنه يتعني التخلص التدرجيي من مجيع استخدامات
()7
الفورات.

( )7جرى الحقا متديد االستخدام على البطاطس حىت آب/أغسطس  .2015عالوة على ذلك ،ينبغي اإلشارة إىل أنه
ُسجل يف عام  2015منتج جديد من الفورات مقرتن مبعدات االستخدام من أجل احلد من املخاطر البيئية.
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املرفق  - ٢تفاصيل اإلجراءات التنظيمية النهائية املبلغ عنها
اسم البلد :الربازيل
١

التواريخ الفعلية

 16آذار/مارس 2015

لدخول اإلجراءات

حيز النفاذ

اإلشارة إىل الوثيقة

القرار

)(RDC

رقم  12املؤرخ  1٣آذار/مارس  ،2015الصادر عن الوكالة الوطنية ملراقبة الصحة

التنظيمية

)(ANVISA

تفاصيل مقتضبة عن

عمال ابلقرار ) (RDCذي الرقم  12املؤرخ يف  1٣آذار/مارس  ،2015الصادر عن الوكالة الوطنية
ملراقبة الصحة حتظر مجيع املنتجات التقنية والرتكيبية القائمة على مكون الفورات النشط .وابلتايل
حيظر إنتاج الفورات واستخدامه والتجارة فيه واسترياده وتصديره .وقبل دخول اإلجراء التنظيمي
النهائي حيز النفاذ كان الفورات يستخدم يف الربازيل كمبيد حشرات مرخص به حصرا لالستخدام
الزراعي.

٣

مسوغات اختاذ

الصحة البشرية :وجود خماطر غري مقبولة على العمال واملستهلكني والسكان عموما.

٤

أساس اإلدراج يف

٢

اإلجراء التنظيمي

النهائي (اإلجراءات
التنظيمية النهائية)

اإلجراء

املرفق الثالث

 ١-٤تقييم املخاطر

ُّاختذ اإلجراء التنظيمي النهائي اخلاص حبظر الفورات ابالستناد إىل تقييم املخاطر مع مراعاة الظروف
احمللية يف الربازيل.
استند اإلجراء التنظيمي النهائي إىل تقييم للمخاطر واألخطار .ووفقا للقانون الربازيلي املتعلق مببيدات
اآلفات ،جيوز لوكالة أو أكثر من الوكاالت احلكومية املسؤولة عن تسجيل مبيدات اآلفات (املعهد
الوطين للبيئة واملوارد الطبيعية املتجددة ) ،(IBAMAووكالة تنظيم شؤون الصحة ) ،(ANVISAأو وزارة
الزراعة واملاشية واإلمداد الغذائي ) ((MAPAأن تعيد تقييم تسجيل مبيد من مبيدات اآلفات عندما
توجد أدلة على اخنفاض املردود الزراعي أو تغري يف مستوى املخاطر على صحة البشر أو البيئة .وقد
ُشكلت جلنة تقنية لالضطالع إبعادة التقييم .وتُعد اللجنة مذكرات تقنية بشأن السمية و/أو املخاطر
البيئية احملتملة للمكون النشط ،ابإلضافة إىل حتليل اقتصادي لبدائل مبيد اآلفات ،استنادا إىل البياانت
اجملمعة عن طريق الدراسات واالستقصاءات اليت ُجتريها املؤسسات املعتمدة على الصعيدين الوطين
والدويل ،فضال عن املعلومات اليت يقدمها النظام الوطين للتسمم ابألدوية السامة ) ،(SINITOXأو
برانمج حتليل خملفات مبيدات اآلفات يف األغذية ،أو اجلهات املسجلة ملبيد اآلفات.
وتقيم املذكرات التقنية ضمن عملية إعادة التقييم احتمال التعرض والتعرض واألخطار ،وفقا للمعايري
واملنهجيات املعتمدة دوليا ،ال سيما من قِّبل منظمة الصحة العاملية ،ومنظمة األغذية والزراعة ،ومنظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،ووكالة محاية البيئة يف الوالايت املتحدة ،واالحتاد األورويب.
وبعد إعادة التقييم ،ميكن أن تُتخذ تدابري لتقييد أو وقف أو حظر إنتاج واسترياد مبيدات اآلفات،
يستوَف أحد معايري حظر التسجيل.
فضال عن إلغاء التسجيل عندما
َ
وأيخذ تقييم املخاطر الربازيلي للفورات يف اإلعتبار السموم والصحة العامة ،والصحة والسالمة املهنية،
واألثر البيئي ،وتوافر بدائل منخفضة املخاطر .واضطُلع ابستعراض واسع النطاق للبياانت ذات الصلة
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املتعلقة مبخاطر وأخطار الفورات ،ابستخدام واثئق خاضعة لالستعراض وتقارير منشورة وكتاابت
أخرى .وأخذت عملية إعادة التقييم يف االعتبار مجلة أمور منها دراسة أجراها وايشمان يف عام
 2008يف بلدايت والية األمازون (ماانوس ،وإيرندواب ،وكاريور دا فارسيا ،وماانكابورو) .وخلصت
هذه الدراسة إىل أن املزارعني مل يكونوا مستعدين الستخدام مبيدات اآلفات استخداما رشيدا ،حيث
يتجاهلون خماطر هذه املنتجات على صحة البشر والبيئة .وال تُستخدم معدات احلماية الشخصية
ألهنا ابهظة الثمن وغري مرحية وغري مالئمة للمناخ احلار يف املنطقة .وتُسهم قلة التدريب وقلة االطالع
على خماطر مبيدات اآلفات يف تناول هذه املبيدات بشكل غري صحيح أثناء حتضريها واستخدامها
والتخلص من العبوات الفارغة .ويشتد يف ظل هذه الظروف تعرض املزارعني وأسرهم واملستهلكني
والبيئة.
وابلنظر إىل كل اآلاثر السمية املرتبطة ابملكون النشط ،وال سيما خصائص الفورات السامة للبشر
أكثر من احليواانت وفق ما أظهرته التجارب ،ورغم أنه مل يبلغ عن أي حوادث تسمم ابلفورات يف
الربازيل ،فإن قرار حظر الفورات اختذ على أساس تقييم اخلصائص اخلطرة وتعرض العمال الزراعيني
املتوقع للفورات يف ظل ظروف االستخدام يف الربازيل .واختذ اإلجراء التنظيمي النهائي من أجل محاية
صحة العمال واملستهلكني وعامة السكان املعرضني للفورات.
 ٢-٤املعايري املستخدمة

املخاطر على صحة اإلنسان والبيئة

األمهية ابلنسبة للدول قد تظهر شواغل مماثلة للشواغل اليت مت حتديدها يف البلدان األخرى اليت تستخدم فيها املادة ،ال سيما
يف البلدان النامية.
األخرى واملنطقة
5

البدائل

انظر الفرع ٣-٣

6

معاجلة النفاايت

مل يبلغ عن أي بياانت

7

فئات أخرى

مل يبلغ عن أي بياانت
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اسم البلد :كندا
١

التواريخ الفعلية لدخول
اإلجراءات حيز النفاذ
اإلشارة إىل الوثيقة
التنظيمية

يف كانون األول/ديسمرب .2004
−

الواثئق التنظيمية ذات الصلة هي:

−

Proposed Acceptability for Continuing Registration (PACR 2003-01), Pest
Management Regulatory Agency (PMRA) Re-evaluation of Phorate, January 24 ,
2003

−

Re-evaluation Decision Document (RRD 2004-11) Phorate, 13 May 2004,

−

Re-evaluation note, Rev2007-07, Update on the Use of Phorate on Potatoes, 5 June
2007.

يستتبع استخدام الفورات ومنتجات االستخدام النهائي ذات الصلة حدوث خماطر ضارة غري
مقبولة على البيئة عمال ابملادة  20من القواعد التنظيمية الكندية ملنتجات مكافحة اآلفات.
ونتيجة لذلك قررت الوكالة التنظيمية ملكافحة اآلفات أنه يتعني التخلص التدرجيي من مجيع
استخدامات الفورات .وبسبب عدم توفر بدائل للفورات ملكافحة دودة السلك على البطاطس
فقد ُمسح ابستمرار تسجيل الفورات ،هلذا االستخدام فقط مع اختاذ تدابري ختفيف مؤقتة حلماية
العمال (اهلندسة والضوابط ،واملتطلبات املتعلقة مبعدات احلماية الشخصية اإلضافية والبيئة
(البياانت البيئية على بطاقة الوسم).

٢

تفاصيل مقتضبة عن
اإلجراء التنظيمي
النهائي (اإلجراءات
التنظيمية النهائية)

٣

مسوغات اختاذ اإلجراء البيئة :وجود خماطر غري مقبولة لإلضرار ابلبيئة
أساس اإلدراج يف املرفق ُّاختذ اإلجراء التنظيمي النهائي اخلاص حبظر الفورات ابالستناد إىل تقييم املخاطر مع مراعاة
الظروف احمللية يف كندا.
الثالث

٤

 ١-٤تقييم املخاطر

الفورات شديد السمية جلميع األنواع الربية واملائية اليت خضعت لالختبار وتؤيد تقارير احلوادث
عن نفوق الطيور والثدييات يف كندا ،والوالايت املتحدة األمريكية ،واململكة املتحدة لربيطانيا
العظمى وأيرلندا الشمالية واالستنتاج أبن الفورات يشكل خطرا كبريا على الطيور واحلياة الربية.
وميثل النثر السطحي أكرب املخاطر بسبب العدد الكبري من احلبيبات املكشوفة على السطح.
ومع أنه من املتوقع أن يؤدي إدماج الرتبة إىل خفض خماطر التعرض الربي واملائي ،إال أنه
يشكل خماطر عالية للغاية بسبب عدم احلبيبات غري املدجمة اليت تبقى مكشوفة على السطح.
وتظل املخاطر عالية إىل عالية للغاية للطيور الصغرية واملتوسطة احلجم والثدييات الصغرية أو
املتوسطة احلجم مع أي من طريقيت االستخدام .وبسبب مسية الفورات الشديدة جلميع الكائنات
اليت أجريت عليها جتارب ،واملخاطر العالية جدا للطيور والثدييات املتوسطة والصغرية احلجم،
وتقارير احلوادث عن نفوق الطيور والثدييات (مبا يف ذلك الطيور اجلارحة الكبرية يف كندا)،
ابإلضافة إىل مقاومة انجتي التحول ،السلفوكسيد والسلفون ،للتحلل وقدرهتما على احلركة،
خلصت كندا إىل أن استخدام الفورات يف هذا البلد يشكل خماطر عالية للبيئة .ووردت أيضا
معلومات إضافية عن السمية للكائنات املائية يف الواثئق الداعمة اليت قدمتها كندا.

 ٢-٤املعايري املستخدمة

املخاطر على البيئة

األمهية ابلنسبة للدول
األخرى واملنطقة

قد تظهر شواغل مماثلة للشواغل اليت مت حتديدها يف البلدان األخرى اليت تستخدم فيها املادة،
ال سيما يف البلدان النامية.
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 عناوين السلطات الوطنية املعينة- ٣ املرفق
الربازيل
Role: DNA CP*
Name: Mr. Reinaldo Salgado
Job title: Director
Department: Department for Environmental Sustainability
Institution: Ministry of Foreign Affairs
Postal address: Esplanada dos Ministerios
Bloco H, Anexo II, Sala 204
70170-900 Brasilia D.F.
Brazil

Phone: +55 61 2030 9644

Role(s): DNA CP*
Job title: Director
Department: Department of Environmental Quality (DIQUA)
Institution: Brazilian Institute for the Environment and the
Renewable Resources (IBAMA)
Postal address: SCEN - Trecho 2 - Edificio Sede do IBAMA
70818-900 Brasilia D.F.
Brazil

Phone: +55 61 3316 1592

Role(s): DNA CP*
Job title: Director - Secretariat of Climate Change and
Environmental Quality
Department: Department of Environmental Quality in Industry
Institution: Ministry of Environment
Postal address: SEPN 505, Bloco B
70730-542 Brasilia D.F.
Brazil

Phone: +55 61 2028 2355

Fax: +55 61 2030 5102
Email: dips@itamaraty.gov.br,
delbrasgen@itamaraty.gov.br,
gsq@mma.gov.br

Fax: +55 61 3316 1347
Email: diqua.sede@ibama.gov.br

Fax: +55 61 2028 2073
Email: gsq@mma.gov.br

كندا
Role(s): DNA P*
Name: Mr. Jason Flint
Job title: Director General
Department: Policy, Communications and Regulatory Affairs
Institution: Pest Management Regulatory Agency
Postal address: 2720 Riverside Drive
K1A 0K9 Ottawa
Quebec
Canada

Phone: +1 613 736 3660

Role: DNA C*
Name: Ms. Nathalie Morin
Job title: Director
Department: Chemical Production Division
Institution: Environment and Climate Change Canada
Postal address: 351 St. Joseph Boulevard
K1A OH3 Gatineau
Québec
Canada

Phone: +1 819 420 8047

*
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C Industrial chemicals
CP Pesticides and industrial chemicals
P Pesticides

Fax: +1 613 736 3695
Email: jason.flint@canada.ca

Fax: +1 819 938 4218
Email: nathalie.morin4@canada.ca
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