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جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة التابعة 
  التفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة

  الثالثاالجتماع 
 ٢٠٠٧ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٣ - ١٩، جنيف

   عن أعمال اجتماعها الثالثجلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتةتقرير 

  إضافة

  كلورديكون خاطر بشأناملتقييم إدارة 

 املخاطر إدارة تقييم الثالثاعتمدت جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة يف اجتماعها 
 وتنقيح ملف UNEP/POPS/POPRC.3/10لوثيقة ا  إىل املشروع الوارد يفناداًاست ،كلورديكونلبشأن ا

ويرد أدناه نص تقييم إدارة املخاطر . UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.10املخاطر الوارد يف الوثيقة 
  . بصفة رمسيةهومل يتم حترير .بصيغته املعدلة



UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.2 

2 

  كلورديكون

  تقييم إدارة املخاطر

  وثات العضوية الثابتةجلنة استعراض املل اعتمدته
  يف اجتماعها الثالث

  ٢٠٠٧ نوفمرب/تشرين الثاين
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  موجز تنفيذي
 يف كلورديكون إدراج ٢٠٠٥األعضاء فيها األطراف يف اتفاقية استكهومل يف عام اقترحت اجلماعة األوروبية والدول 

ونظرت جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة التابعة التفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية . املرفق ألف لالتفاقية
ت املقدمة بشأن االنتقال البيئي البعيد املدى مل  يف ذلك على الرغم من أن املعلوما٢٠٠٦الثابتة يف اجتماعها الثاين يف عام 

من املادة ) أ (٧ للفقرة وخلصت اللجنة، وفقاً. تكن حامسة متاما، فثمة شواهد تشري إىل وثاقة صلة بعض مسارات االنتقال
 اإلجراء اخلاص مالإك االفتقاد إىل التيقن العلمي الكامل دون ه ينبغي أال حيول من االتفاقية، ومع األخذ يف االعتبار بأن٨
ة هلا شأا على ضار، نتيجة لالنتقال البيئي البعيد املدى، إىل آثار كلورديكوناقتراح ما، إىل أن من احملتمل أن يفضي ب

  .صحة البشر وعلى البيئة مما يسوغ اختاذ إجراء عاملي بشأنه

ومات املتاحة، توقف اإلنتاج واالستخدام للمعلاً ووفق. تفاوتستخدم كمبيد لآل اًمد مادة كيميائية تنتج عكلورديكون
  يكونبيد أنه ال ميكن استبعاد احتمال أن. يف اية الثمانينياتاً  والتركيبات ذات الصلة فعليكلورديكونالرئيسيني لل

قارير  يف بعض البلدان النامية، على الرغم من أنه ال توجد تةزراعيال لآلفات ال يزال ينتج أو يستخدم كمبيد كلورديكونال
  .االستخدامعن مثل هذا اإلنتاج أو 

 واملنتجات اليت حتتوي على كلورديكونوأكثر تدابري الرقابة كفاءة هي حظر مجيع صور إنتاج واستخدامات 
 يف املرفق كلورديكون، فإن إدراج كلورديكونوحيث أنه مل يتم حتديد أي إنتاج أو استخدامات متبقية لل. كلورديكون

 يف املرفق كلورديكونكما أن من شأن إدراج . ات حمددة هو تدبري الرقابة األويل مبوجب االتفاقيةإعفاءألف بدون أي 
 بشأن اهلوية والتخلص السليم من ٦ بشأن التصدير واالسترياد واملادة ٣أن تنطبق أحكام املادة اً األلف أن يعين أيض
  .املخزونات والنفايات

عض العقود يف بلدان اإلنتاج الرئيسية، فإنه يوجد يف الوقت احلايل بدائل  قد توقف منذ بكلورديكونوحيث أن إنتاج 
إىل هذه اخللفية، ليس من املتوقع حدوث آثار سلبية هلا اً واستناد. لتكلفة بالنسبة لمتاحة هلا كفاءة مقارنة، وبدون دالالت

د أي طلبات ومل يتم حتديد أي حاجات معينة ومل تر.  يف املرفق ألف لالتفاقيةكلورديكونشأا على اتمع إذا ما أدرج 
  .كلورديكونءات حمددة من أجل إعفابشأن 

.  يف الوقت الراهن يف أي مكان من العاملددمع ضرورة وقف أي إنتاج أو استخدام غري حموميكن توقع تأثري نافع 
أخريا، ستمنع إمكانية إعادة إنتاج و. وباإلضافة إىل ذلك، ستتحسن وتتسارع إدارة مجيع األرصدة املتبقية والتخلص منها

  . يف بلدان معينة مما يفضي إىل زيادة اإلطالقات واملستويات يف البيئة على نطاق عامليكلورديكون

 بشكل كامل وفعال يف البيئة، أن تؤخذ يف االعتبار قضية التحلل البيئي كلورديكونبيد أنه يتعني، من أجل إاء إطالق 
  . كلورديكون إىل) مثل كيليفان(ملواد ومشتقات ذات صلة 

 أونتج ي هأننه على الرغم من الكلورديكون ليس من املعروف أ إىل ت، وخلصهذا املخاطر إدارةأعدت اللجنة تقييم قد و
 . هواستخدام  التجارةه يفدخالإ إعادة منع املهممن فإن ستخدم حاليا ي

 إدراجنظر يف بأن ييف اتفاقيه استكهومل  األطرافللجنة مؤمتر توصي ا من االتفاقية، ٨ من املادة ٩، وفقا للفقرة ولذلك
 الكلورديكون يف إدراج فإن، لكلورديكونل  متبقيةنتاج أو استخداماتإ ومبا أنه مل حيدد أي .الكلورديكون يف املرفق ألف

لتنفيذ يف حتديد ، توصي اللجنة بتركيز جهود اوعالوة على ذلك.  ممكن التحقيق حمددةإعفاءات أي دون ألفاملرفق 
 هواستخدام  الكلورديكونإنتاجملنع سليمة  الكلورديكون ووضع تدابري احملتوية على والنفايات املتقادمة املخزونات وإدارة

  .يف املستقبل
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  مقدمة  -  ١

لالتفاقية  يف املرفق ألف كلورديكوناقترحت اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها األطراف يف اتفاقية استكهومل إدراج 
)UNEP/POPS/POPRC.1/6.(  

  هوية املادة الكيميائية وإنتاجها واستخدامها  ١- ١

 كان يستخدم يف املقام األول كمبيد حشري زراعي، ومبيد للسوس ي مركب عضوي مكلور ختليقكلورديكون
  .والفطريات

  هوية املادة الكيميائية  ١-١-١

  أمساء املادة الكيميائية وأرقامها يف السجالت

-1,1a,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-decachloro-octahydro-1,3,4-metheno :م املادة الكيميائية يف دائرة املستخلصات الكيميائية اس

2H-cyclobuta-[cd]-pentalen-2-one  

 ,decachloropentacyclo (5.2.1.0'2,6.0'3,9.0'5,8) decan-4-one  :املترادفات

Decachlorooctahydro-1,3,4-metheno-2H,5H-cyclobuta-[cd]-
pentalen-2-one,  

Decachloroketone  

 GC 1189, Kepone, Merex, ENT 16391, Curlone  :األمساء التجارية

   0-50-143: الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية
  :اهليكل

  

 http:/ecb.jrc.itيف ، كما ورد http://webbook.nist.gov: املصدر

  اإلنتاج واالستخدامات  ٢-١-١

، كلورديكونملوجز بيانات املخاطر اخلاص باً ووفق.  ينتج أو يستخدمكلورديكونإىل املعلومات املتاحة، مل يعد اً استناد
طاق  يستخدم على نكلورديكونوكان . فإنه كان يستخدم يف شىت أحناء العامل من أجل مكافحة نطاق عريض من اآلفات
م كمبيد لريقانات الذباب وقد استخد. واسع على وجه اخلصوص يف املداريات من أجل مكافحة ثاقب جذور املوز

املؤذية، وكمبيد للفطريات ضد جرب التفاح والعفن الفطري الذروري، وملكافحة خنفساء بطاطس كلورادو، وسوس 
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كما استخدم .  السلكية على اجلالديويل ونباتات أخرىبغصدأ النباتات على احلمضيات غري املثمرة، ودودة البطاطس والت
  . يف منتجات مرتلية من قبيل مكافحة النمل والصراصريكلورديكون

 وطرحت ١٩٥١، فقد أنتجت املادة الكيميائية للمرة األوىل يف عام كلورديكونملوجز بيانات املخاطر بشأن اً ووفق
 ينتج ويستخدم يف الواليات املتحدة حىت عام كلورديكون ظل وقد. ١٩٥٨بشكل جتاري يف الواليات املتحدة يف 

 مليون كغم من ١,٦وقد أنتج زهاء .  موجود يف الرتبة التقنية من املرييكسكلورديكونكما تبني أن . ١٩٧٦
 كلورديكونوقد مت تصدير رتبة تقنية خمففة من . ١٩٧٥ و١٩٥١ يف الواليات املتحدة فيما بني عامي كلورديكون

 إىل ١٩٥١من الواليات املتحدة إىل أوروبا، وال سيما إىل أملانيا بكميات كبرية يف الفترة من ) ٪٨٠نشط بنسبة مكون (
ويتأكسد كيليفان يف البيئة إىل .  يستخدم لنفس األغراضكلورديكون حيث مت حتويله إىل كيليفان وهو مشتق من ١٩٧٥

 ٪٩٩ -٩٠وقد مت تصدير زهاء . ل إدراجه يف اتفاقية استكهومل من أجكلورديكون وميكن اعتباره حينئذ أنه كلورديكون
وال توجد بيانات .  أثناء هذه الفترة إىل أوروبا وآسيا وأمريكا الالتينية وأفريقياكلورديكون من  املنتجمن احلجم اإلمجايل

  .تشري إىل أن كيليفان ال يزال ينتج أو يستخدم يف الوقت الراهن

 حىت ١٩٨١ يف الفترة من De Laguariqueملركب يف فرنسا حتت اسم كورلون مبعرفة شركة  اكلورديكونوقد مت تسويق 
 يف أعقاب وقد استخدمت التركيبة يف مارتينيك وجوادلوب.  ذه التركيبة يف الربازيلكلورديكونوقد مت ختليق . ١٩٩٣

.  اإلصابة بأعداد كبرية من اآلفات وهو ما أدى إىل١٩٨٠ واإلعصار دافيد يف عام ١٩٧٩مرور اإلعصار ألني يف عام 
وقد استمر االستخدام حىت . ١٩٩٠وقد سحبت وزارة الزراعة الفرنسية التصريح بإنتاج كورلون واستخدامه يف عام 

 كمنتج ملكافحة كلورديكونويف كندا مل يسجل أي منتج حيتوي على ). Beaugendre, 2005 (١٩٩٣سبتمرب /شهر أيلول
  .٢٠٠٠اآلفات منذ عام 

  استنتاجات جلنة االستعراض بشأن املعلومات املطلوبة مبوجب املرفق دال واملرفق هاء  ٢-١

 تشرين ١٠ -٦للمرفق هاء يف اجتماعها الثاين يف جنيف يف الفترة اً وجز بيانات املخاطر وقيمته وفقمبت اللجنة اضطلع
 باالنتقال البيئي البعيد املدى ليست حامسة متاما، عن أن املعلومات اخلاصةاً ت اللجنة أنه رغمرتأوا. ٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

 من ٨من املادة ) أ (٧للفقرة اً وخلصت اللجنة أنه وفق.  مسارات االنتقالبعضفإن مثة شواهد تشري إىل وثاقة صل 
ص باقتراح ما  اإلجراء اخلاإكمالمع األخذ يف االعتبار بأنه ينبغي أال حيول االفتقاد إىل تيقن علمي كامل دون واالتفاقية، 

، نتيجة لالنتقال البيئي كلورديكون، إىل أن من احملتمل أن يفضي )٢/٢-جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة: املقرر(
  .ة هلا شأا على صحة البشر وعلى البيئة مما يسوغ اختاذ إجراء عاملي بشأنهضارالبعيد املدى، إىل آثار 

 الذي أعد موجز بيانات املخاطر إىل استجالء أي كلورديكونب املعينصياغة عن ذلك، دعت اللجنة فريق ال وفضالً
 املخاطر، وأن ينقح، حبسب ما هو مالئم، موجز بيانات وتقديراتمعلومات أخرى عن االنتقال البيئي البعيد املدى 
  .املخاطر لكي تنظر فيه اللجنة يف اجتماعها الثالث

-  من املقرر اتفاقية استكهومل٢٩ من االتفاقية والفقرة ٨من املادة ) أ (٧رة للفقاً وقررت اللجنة كذلك أن تنشئ، وفق
لتدابري الرقابة املمكنة   تقييم إلدارة املخاطر يشمل حتليالًإلعدادللصياغة اً  ملؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل، فريق١/٧

 من االتفاقية، ٨من املادة ) أ (٧للفقرة اً ني، وفقللمرفق هاء لالتفاقية، ودعت األطراف واملراقباً  وفقكلورديكونبشأن 
  .كلورديكونإىل أن تقدم لألمانة املعلومات احملددة يف املرفق واو بشأن 
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  اتمصادر البيان  ٣-١

واألطراف . نومعلومات قدمتها األطراف يف االتفاقية واملراقب يستند مشروع تقييم إدارة املخاطر بالدرجة األوىل إىل
 يف اجلدول ونمدرج) إدارة املخاطر(الذين قدموا ردود بشأن املعلومات احملددة يف املرفق واو التفاقية استكهومل واملراقبون 

١- ١.  

  ٢٠٠٧أبريل /استبيانات املرفق واو الواردة يف نيسان  :١-١اجلدول 

  تاريخ التقدمي  املؤسسة  الطرف

البعثة الدائمة لدى مكتب األمم املتحدة   اجلزائر
  الدولية يف سويسراواملنظمات 

  
١٢/١/٢٠٠٧  

  ٨/٢/٢٠٠٧  وكالة البيئة الكندية  كندا

  ٦/٢/٢٠٠٧  وزارة البيئة  اجلمهورية التشيكية

  ٧/٢/٢٠٠٧  وكالة البيئة االحتادية  أملانيا

  ٩/٢/٢٠٠٧ شعبة البيئة العاملية، وزارة الشؤون اخلارجية  اليابان

  ٢٩/١/٢٠٠٧  احلكومة  موريشيوس

  غري متاح  زارة البيئةاحلكومة، و  موناكو

  ٦/٢/٢٠٠٧  املكتب االحتادي للبيئة  سويسرا

وزارة الصحة العمومية، فريق مكافحة املواد   تايلند
  اخلطرة

١٦/٢/٢٠٠٧  

  ٣١/١/٢٠٠٧   حلكومة زامبياة التابعجملس البيئ  زامبيا

وكالة احلماية البيئية للواليات املتحدة،   بلد مراقب
  مكتب برامج املبيدات احلشرية

  
٩/٢/٢٠٠٧  

  ٩/٢/٢٠٠٧  CopLife International  جهة صناعية مراقبة

 يف كلورديكونمن إعداد اجلمعية الوطنية يصف تاريخ إنتاج واستخدام اً وباإلضافة إىل ذلك، قدمت فرنسا تقرير
 ,Cabidoche et al(نفس املنطقة عن التلوث الكلوري العضوي يف اً وتقرير) Beaugendre, 2005(مارتينيك وجوادلوب 

2006.(  

  .كلورديكونومل يتم حتديد تقارير وطنية ودولية حمددة عن إدارة املخاطر بشأن 

  حالة املادة الكيميائية مبوجب االتفاقيات الدولية  ٤-١

  بعيد مدى عربويتلوث اجلال مدرج يف املرفق األول للربوتوكول بشأن امللوثات العضوية الثابتة التابع التفاقية كلورديكون
كما . كلورديكوناف فيه بالتخلص التدرجيي من كافة أشكال إنتاج واستخدام وتلزم أحكام الربوتوكول األطر. احلدود

 كمادة تثري انشغاالً) اتفاقية أوسبار( مدرج يف اتفاقية محاية البيئة البحرية لشمال شرق احمليط األطلسي كلورديكونأن 
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اد خمتارة و، كم)٢()اتفاقية هيلكوم(قية محاية البيئة البحرية ملنطقة حبر البلطيق  مدرج، مبوجب اتفاكلورديكون و)١(.حمتمالً
وترمي ). ٢، اجلزء ١املرفق (قرر التخلص منها من امل) ٣، امللحق، التذييل ١٩/٥التوصية (إلجراءات فورية ذات أولوية 

  .٢٠٢٠ثات وفقد املواد اخلطرة قبيل سنة اتفاقية هيلكوم إىل التحرك صوب اهلدف املتمثل يف وقف التصريفات واالنبعا

ديكون رولويف املرفق السابع من اتفاقية بازل، تصنف مبيدات اآلفات غري احملددة املواصفات أو العتيقة، بدون ذكر لك
  .على وجه اخلصوص، على أا خطرة

فقة املسبقة عن علم على مواد يف الوقت الراهن يف اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء املوااً وكلورديكون ليس مدرج
بشأن اإلجراء التنظيمي اً وقد قدمت تايلند إخطار. كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية

النهائي للمواد الكيميائية احملظورة أو املقيدة بشدة من أجل كلورديكون وقد مت التحقق من أنه يفي باشتراطات املرفق 
  .قية روترداماألول التفا

  أي إجراءات رقابة وطنية أو إقليمية مت اختاذها  ٥-١

  اللوائح التنظيمية على الصعيد األورويب  ١-٥-١

 بشأن ٨٥٠/٢٠٠٤رقم ) اجلماعة األوروبية( من الالئحة التنظيمية ١كلورديكون مدرج يف االحتاد األورويب يف املرفق 
  .لتخلص منه وحظر إنتاجه واستخدامه كلية من املقرر اهامللوثات العضوية الثابتة على أن

، بالصيغة املعدلة مبوجب EC/850/2004 وتعاجل قضية كلورديكون يف النفايات على الصعيد األورويب يف الالئحة التنظيمية
 ذلك مبا يف(هلذا القانون، يتعني معاجلة النفايات احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة مدرجة اً ووفق. EC/119/2006الالئحة 

  . اليت يدمر ا حمتوى امللوثات العضوية الثابتةةالطريقنفس كغم ب/ ملغم٥٠فوق حد تركيز يبلغ ) كلورديكون

  اللوائح التنظيمية على الصعيد الوطين  ٢-٥-١

 رقابةت وعلى الصعيد الوطين، أبلغت أملانيا وكندا والواليات املتحدة األمريكية وسويسرا وتايلند واليابان عن اختاذ إجراءا
  .قانونية

ففي كندا، حيظر إنتاج كلورديكون وبيعه واستخدامه يف الوقت الراهن بالنسبة جلميع استخدامات مكافحة اآلفات 
وكان يتعني بيع أي خمزنات كانت توجد يف وقت وقف أو تعليق تسجيل هذا . مبوجب قانون منتجات مكافحة اآلفات

اً  بعد ذلك انتهاكا أو استخدامهاجلدول زمين موضوع يصبح بيعهاً  وفقنها،أو استخدامها أو التخلص م ،املبيد لآلفات
  .للقانون

وباإلضافة إىل ذلك، أنشأت كندا برامج للرصد واالمتثال . ولذلك، ال يوجد أي سبب جتاري لالحتفاظ باملخزونات
يوجد التزام تعاهدي بالقيام بذلك، فإن ورغم أنه ال . التاليني للتسجيل لكفالة االمتثال للتشريعات االحتادية واإلقليمية

 ومجعت نيصغرية من املادة احملتفظ ا يف ملكية املستهلكالكميات البرامج النفايات اخلطرة اإلقليمية والوطنية تعاجل 
  .وال توجد حاجة إىل أي تدابري رقابة أخرى. منتجات مبيدات اآلفات اليت مل تعد تسجل وختلصت منها بطريقة آمنة

                                                 
وكل من مرييكس وكلورديكون مدرجان . مدرج بالفعل يف اتفاقية استكهومل" مرييكس"املركب الكيميائي ذو الصلة   )١(

وكالمها .  التابع للجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم املتحدة١٩٩٨وية الثابتة لعام يف بروتوكول أهاروس بشأن امللوثات العض
  .مدرج يف أوسبار كمادتني حيتمل أن تثريا االنشغال

)٢(  http://www.helcom.fi/environment2/hazsubs/action/en_GB/list/?u4.highlight=Chlordecone.  
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 مجيع استخدامات كلورديكون مبوجب سلطة ١٩٧٧لواليات املتحدة األمريكية، ألغت وكالة احلماية البيئية يف عام ويف ا
وكلورديكون مدرج، مبوجب قانون صون . القانون االحتادي ملبيدات اآلفات ومبيدات الفطريات ومبيدات القوارض

ة جتارية مهجورة من أنواع غري حمددة املواصفات، يكيميائاملوارد واستعادا كنفاية خطرة عندما يكون يف صورة مادة 
وكالة سجل املواد  ب، مقتبسة من١٩٨٠وكالة احلماية البيئية يف الواليات املتحدة، (وبقايا حاويات وبقايا مسكوبة منها 

ة عن  على نظرة عام١٩٩٥وي يف عام توكان السجل حي). ١٩٩٥، ATSDR واألمراض السمية يف الواليات املتحدة،
وال يوجد أي سجل بشأن . اللوائح واملبادئ التوجيهية األخرى السارية على كلورديكون يف الواليات املتحدة األمريكية

  .كلورديكون أو أي منتجات حتتوي على كلورديكون يف وكالة العقاقري االحتادية يف الواليات املتحدة

س، كلورديكون مسجل كمادة كيميائية زراعية حمظورة ويف موريشيو. ١٩٨٦ويف سويسرا، حظر كلورديكون منذ عام 
  .وحيظر القانون استرياد أو تصنيع أو استخدام أو حيازة كلورديكون. يف قانون مراقبة املواد الكيميائية اخلطرة

اختارا وزارة البيئة إلجراء املزيد من ) أو جمموعة مواد( مادة ٣٠٠ويف اليابان، أدرج كلورديكون يف قائمة من 
  ".املخاطر البيئية"يف فئة ) املستويات البيئية، اآلثار املؤتلفة(التحريات عنها 

ويف تايلند، حظر إنتاج كلورديكون أو استرياده أو تصديره أو حيازته من أجل استخدامه يف املنازل ويف برامج الصحة 
  .B.E. 2535 (1992)إىل قانون مكافحة املواد اخلطرة رقم اً العامة استناد

  . لغت زامبيا أنه ال يوجد دليل موثق عن إجراءات اختذت على الصعيد الوطينوأب

  حتديد تدابري الرقابة املمكنة  -  ٢

ذكرت مجيع األطراف ايبة احلظر القانوين إلنتاج واستخدام كلورديكون أو املنتجات احملتوية على كلورديكون على أنه 
  .)٢٠٠٧ردود املرفق واو، (تدبري رقابة رئيسي 

أنظر  (منها كنوع إضايف من تدابري الرقابةاً وباإلضافة إىل ذلك، ذكرت كندا القضاء على املخزونات والتخلص السليم بيئي
  ).٢-٥-١الفرع 

  .وشددت موريشيوس على قضية ضوابط االسترياد ملنع االستخدام يف البلدان اليت ال تنتج كلورديكون

 أن من الضروري رتؤي عن أي إجراء آخر من قبل األطراف أو املراقبني أو اوإىل جانب هذه التدابري الرقابية، مل يبلغ
  .القيام به

وحيث أن كلورديكون مبيد لآلفات ينتج عمدا، فإن أكثر تدابري الرقابة جالء وكفاءة هي حظر مجيع أشكال إنتاج 
، هو التدابري القانونية )١ (٣ادة للماً والبديل لذلك، وفق. واستخدام كلورديكون واملنتجات احملتوية على كلورديكون

الضرورية للقضاء على ) مثال، سحب أو منع تصاريح اإلنتاج والتسويق املسبقة ملنتجات مبيدات اآلفات(واإلدارية 
وحيث مل يتم حتديد أي استخدامات متبقية للكلورديكون، فإن تسجيل كلورديكون يف . كلورديكون واليت هلا نفس األثر

  .ءات ميكن أن يكون تدبري الرقابة األويل مبوجب االتفاقيةإعفا أي املرفق ألف بدون

 بشأن التصدير واالسترياد وأحكام ٣كما أن تسجيل كلورديكون يف املرفق ألف من شأنه أن يعين أن تنطبق أحكام املادة 
  . بشأن حتديد املخزونات والنفايات والتخلص السليم منها٦املادة 
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  البدائل  ١-٢

وقدمت فرنسا معلومات ذات صلة . والواليات املتحدة األمريكية عن معلومات عن مبيدات اآلفات البديلةأبلغت كندا 
وجيدر باإلشارة أن جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة مل ختلص إىل . باستخدام كلورديكون يف جوادلوب ومارتينيك

  .أن البدائل الكيميائية املذكورة أدناه آمنة أو يوصى ا

  وصف البدائل  ١-١-٢

 عديدة الستخدامات كلورديكون كمبيد لآلفات مسجلة يف الوقت بدائلملا ذكرته وكالة البيئة الكندية، فإن مثة اً وفق
  ).٢٠٠٧ردود املرفق واو، كندا، (بيد أن اجلدول املشار إليه مل يقدم . الراهن ومستخدمة يف كندا

، NPIRS, 2007(دائل التالية من أجل االستخدام يف مكافحة آفات حمددة ويف الواليات املتحدة األمريكية، سجلت الب
  .)٢٠٠٧مشار إليها يف ردود املرفق واو، الواليات املتحدة األمريكية، 

  .oxamyl وethoprop: ثاقب جذور املوز -

 .imidacloprid وcyfluthrin: دودة التبغ السلكية -

 :أو الصراصري/النمل و -
azadirachtin, bifenthrin, boric acid, carbaryl, capsaicin, cypermethrin, cyfluthrin, deltamethrin, diazinon, 
dichlorvos, esfenvalerate, imidacloprid, lamda-cyhalothrin, malathion, permethrin, piperonyl butoxide, 
pyrethrins, pyriproxyfen, resmethrin, s-bioallerthrin, tetramethrin.. 

  .لتلك البدائلاً ومل تقدم وكالة احلماية البيئية يف الواليات املتحدة تقييم

، فإن الزراع )Beaugrande et al., 2005(للدراسة الفرنسية عن استخدام كلورديكون يف جزر األنتيل الفرنسية اً ووفق
  :يستخدمون املواد التالية كبدائل بعد وقف استخدام كلورديكون

- Aldicarb 

- Isophenphos 

- Phenamiphos 

- Cadusaphos 

- Terbuphos 

وقد خلص املؤلفون إىل أنه مل يعد هناك بعد ما يسوغ اإلعفاءات بشأن استخدام كلورديكون حيث أن البدائل املالئمة 
 Cabidoche(لدراسة فرنسية أخرى عن التلوث الكلوري العضوي يف جزر األنتيل الفرنسية اً ووفق. للكلورديكون متاحة

et al., 2006( فإن مبيدات اآلفات املستخدمة كبدائل لكلورديكون يف جوادلوب ومارتينيك ،) مثلcadusaphos ( تتحلل
  .ل عدة أسابيعبيولوجيا خال

  .ومل تبلغ األطراف املتعاقدة اليت أبلغت عن اإلنتاج أو االستخدام التارخييني عن أي بدائل

اض منتجات مبيدات اآلفات البديلة واعتربت أن املخاطر البيئية وقد قامت وكالة تنظيم إدارة اآلفات الكندية باستعر
  ).٢٠٠٧ردود املرفق واو، كندا، (والصحية املتصلة باستخدامها كمبيدات آفات مقبولة 

كما أن من بني بدائل كلورديكون طرائق زراعية إيكولوجية غري كيميائية مثل اإلدارة الوقائية لآلفات من خالل ممارسات 
التصحاح احلقلي املالئمة اليت تقلل من ضغوط اآلفات؛ واستخدام األعداء الطبيعيني وتعزيز إيوائهم؛ اخلصوبة و



UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.2 

11 

احملاصيل ية مثل تناوب احملاصيل، والزراعة املقحمة، واف؛ وممارسات ثقBacillus thuringiensisواستعدادات جرثومية مثل 
اكه بأكياس؛ واستخدام مصائد مثل الفريمون ومصائد الضوء ، والطرائق احلاجبة مثل السواتر وإحاطة الفواالنتقائية

الزراعية على نطاق واسع وبنجاح -وتستخدم هذه الطرائق وغريها من الطرائق اإليكولوجية. الجتذاب احلشرات وقتلها
  .، مما يقضي على احلاجة إىل كلورديكون والتدخالت الكيميائية األخرىنيف الكثري من البلدا

. بة تأثري مبيدات اآلفات بدون معاجلة بوجه خاص للكلورديكون كمبيد لآلفاتائر تدابري رئيسية لرقوقد مجعت اجلزا
، وحرق األعشاب، )رمثال، اجل(، وتقنيات مكافحة ميكانيكية )مثل وية التربة(وكان من بني التدابري تقنيات وقائية 

، واستخدام مبيدات احلشرات )ات مفترسةحشرات، وطفيليات، وحشر(واستخدام كائنات عضوية دقيقة معادية 
لفة مثل تطبيق املبدأ التحوطي، والسماح، واملعلومات والتوعية، والبحث تومبيدات اآلفات العضوية، واستخدام تدابري مؤ

  .للنفايات حلماية البيئة وصحة البشراً والتطوير، واإلدارة السليمة بيئي

اعة مبيدات اآلفات، أي معلومات ولكنها ذكرت أن إجراء تقييم مقارن  وهي الرابطة الدولية لصنCropLifeومل تقدم 
ردود املرفق واو، ( تقييم ملخاطر كلورديكون ذاته  البتةملخاطر بدائل كلورديكون ال جدوى له حيث أنه مل جير

CropLife ،٢٠٠٧.(  

  اجلدوى التقنية  ٢-١-٢

واجلدوى التقنية أحد . املتحدة األمريكية يف الوقت الراهنتستخدم منتجات مبيدات اآلفات البديلة يف كندا والواليات 
وجيري استخدام طرائق ). ٢٠٠٧ردود املرفق واو،  (وكالة تنظيم إدارة اآلفات الكندية اشتراطات التسجيل يف

زراعية غري كيميائية يف الوقت الراهن يف الكثري من البلدان كبدائل ملبيدات اآلفات الكيميائية، مبا يف ذلك -إيكولوجية
  .كلورديكون

  التكاليف، مبا يف ذلك التكاليف البيئية والصحية  ٣-١-٢

 استعرضت املخاطر البيئية وكالة تنظيم إدارة اآلفات الكندية بيد أن. لبدائلمل تقدم األطراف معلومات عن تكاليف ا
ويف املقابل، ميكن توقع فوائد ). ٢٠٠٧ردود املرفق واو، كندا، (والصحية النامجة عن البدائل املستخدمة واعتربا مقبولة 

، فثمة نقاط عامة هامة ات العضوية الثابتةمللوثللشبكة الدولية للقضاء على ااً ووفق. طفيفة بالنسبة لكل من البيئة والصحة
  :على النحو احملدد يف) Ackerman et al., 2006(يتعني النظر فيها عند تقييم تكاليف بدائل أي منتج 

البدائل ذات تكلفة الشراء املرتفعة قد تكون يف احلقيقة أكثر فعالية على مدى عمر املنتج عندما يؤخذ الدوام  •
 يف االعتبار؛والعوامل األخرى 

 . يقلل من تكاليفها بشكل له شأنهميكن إلنتاج البدائل باجلملة أن •

  الكفاءة  ٤-١-٢

 منتجات مبيدات اآلفات البديلة وتقرر أا فعالة بالنسبة لكل استخدام ملبيد وكالة تنظيم إدارة اآلفات الكندية استعرضت
  ).٢٠٠٧ردود املرفق واو، كندا، (آفات مسجل 
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  رالتواف  ٥-١-٢

ويف كندا، .  متاحة بسهولة يف الواليات املتحدة األمريكية١- ١- ٢كانت منتجات مبيدات اآلفات املذكورة يف الفصل 
والبدائل ). ٢٠٠٧ردود املرفق واو، . (عتمد على السوقي ١-١-٢أبلغ بأن توافر مجيع البدائل املسجلة يف الفصل 

  .طاق واسع يف أرجاء الكثري من البلدان الزراعية غري الكيميائية متاحة على ن- اإليكولوجية

  ة احلصول عليهاسهول  ٦-١-٢

 ميكن احلصول عليها يف الواليات املتحدة األمريكية وأبلغ بأن ذلك يعتمد على ١-١-٢البدائل املذكورة يف الفصل 
  ).٢٠٠٧ردود املرفق واو، (السوق يف كندا 

   املخاطرتعلقة بتقليلهداف املاأل حتقيقفعالية وكفاءة تدابري الرقابة املمكنة يف   ٢ - ٢

  اجلدوى التقنية  ١-٢-٢

ويبني هذا التخلص التدرجيي . مه حمظور يف مجيع األطراف اليت ردت على االستبياناإنتاج كلورديكون وبيعه واستخد
ا حدث يف وكذلك ارتؤي، كم.  اجلدوى التقنية للبدائلتنفيذاألساسي من إنتاج واستخدام كلورديكون أنه قد مت بالفعل 

ردود املرفق واو، (إلغاء تسجيل مجيع االستخدامات اً ، أن من ادي تقني١٩٧٧الواليات املتحدة األمريكية يف عام 
٢٠٠٧.(  

  التكاليف، مبا يف ذلك التكاليف البيئية والصحية  ٢-٢-٢

وبالنسبة .  حملهاثبط حلوهليبني التخلص التدرجيي من كلورديكون الذي مت القيام به بالفعل أن تكاليف البدائل مل ت
 استخدام كلورديكون، حيث أن وكالة احلماية البيئية حلظرللواليات املتحدة األمريكية، لن تكون هناك تكاليف إضافية 

-٢أنظر (ويف كندا، حدث التخلص من مبيدات اآلفات اليت ألغي تسجيلها . ١٩٧٧ألغت هذه االستخدامات يف عام 
  ).٢٠٠٧ردود املرفق واو، . (ألخرى أي تعليقات خمصوصةومل تقدم األطراف ا). ١- ٢

بيد . ومن املمكن أن ترتفع التكاليف النامجة عن القضاء على منتجات غري معروفة والتخلص احملتمل من املخزونات املتبقية
ومن املتوقع . ت حىت على الرغم من عدم تقدمي معلوماأنه من غري املتوقع أن تكون التكاليف هامة، يف حالة كلورديكون،

 الخنفاض املستويات البيئية عندما يتم إنشاء حظر على إنتاج واستخدام نتيجةلصحة والبيئة ل بالنسبةاحلصول على فوائد 
  .كلورديكون على الصعيد العاملي

  موجز للمعلومات عن اآلثار املترتبة على اتمع من تنفيذ تدابري الرقابة املمكنة  ٣-٢

   ذلك الصحة العامة والبيئية واملهنيةالصحة، مبا يف  ١-٣-٢

 حلظر كلورديكون أو التخلص التدرجيي منه حيث أنه فيما يبدو نتيجةمل يتم اإلبالغ عن آثار سلبية ملحوظة على اتمع 
. لومن شأن اإلدراج يف املرفق ألف أن مينع إنتاجه أو إدماجه يف منتجات يف املستقب. ال ينتج أو يستخدم يف الوقت الراهن

ومن شأن ذلك أن مينع اآلثار السلبية على الصحة العمومية والبيئية والبشرية اليت قد حتدث نتيجة ألي إنتاج أو استخدام 
  .آخر لكلورديكون

وحيث أن إنتاج كلورديكون وبيعه واستخدامه كمبيد لآلفات حمظور يف كندا، فقد مت القضاء على اآلثار السلبية الناجتة 
  . كمبيد لآلفاتلكلورديكونيجة لالستخدام املستمر على صحة البشر نت
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وحيث أن كلورديكون مل يكن يستخدم وليس موضع استخدام، فال يتوقع حدوث أي آثار يف سياق االستخدام كمبيد 
وعلى الصعيد العاملي، ميكن توقع تأثري إجيايب على . قية استكهوملايف أملانيا مبوجب اتف كلورديكون لآلفات من تنظيم

  ).٢٠٠٧دود املرفق واو، أملانيا، ر. (ةة البشر من حظر كلورديكون من وجهة النظر األملانيصح

  ةراجالزراعة، مبا يف ذلك تربية األحياء املائية واحل  ٢-٣-٢

  .ود بدائل صاحلةأو التخلص التدرجيي منه نتيجة لوجمل يبلغ عن أي آثار سلبية ملحوظة نتيجة حلظر كلورديكون 

ومن . ار سلبية على هذا القطاع يف كندا حيث أن منتجات مبيدات اآلفات البديلة الصاحلة متوافرةوال توجد أي آث
املمكن توقع حالة مناظرة يف الواليات املتحدة وبلدان أخرى على الرغم من أنه مل تقدم تعليقات خمصوصة بشأن هذا 

 من تنظيم كلورديكون يف مبوجب اتفاقية وال يتوقع حدوث أي آثار يف سياق االستخدام كمبيد لآلفات. املوضوع
  )٢٠٠٧ردود املرفق واو، . (ستخدم هذا املبيد لآلفات البتةتاستكهومل يف البلدان اليت مل 

  )التنوع البيولوجي (اا وحيوانات املنطقةنبات  ٣-٣-٢

ى اآلثار السلبية الناجتة وحيث أن إنتاج كلورديكون وبيعه واستخدامه كمبيد لآلفات حمظور يف كندا، فقد مت القضاء عل
  .ستمر لكلورديكون كمبيد لآلفاتعلى صحة البشر نتيجة لالستخدام امل

وحيث أن كلورديكون مل يكن يستخدم وليس موضع استخدام، فال يتوقع حدوث أي آثار يف سياق االستخدام كمبيد 
يد العاملي، ميكن توقع تأثري إجيايب على وعلى الصع. لآلفات من تنظيم كلورديكون يف أملانيا مبوجب اتفاقية استكهومل

  ).٢٠٠٧دود املرفق واو، أملانيا، ر. ( من حظر كلورديكون من وجهة النظر األملايننباتات املنطقة وحيواناا

  اجلوانب االقتصادية  ٤-٣-٢

وحيث أن . تليست هناك آثار اقتصادية سلبية واضحة على كندا من خالل احلظر الراهن على كلورديكون كمبيد لآلفا
أملانيا ال تستخدم كلورديكون، فال يتوقع حدوث أي آثار يف سياق االستخدام كمبيد لآلفات من تنظيم كلورديكون يف 

 بشأن البلدان األخرى؛ بيد أن البدائل املنافسة من الناحية  غري متاحةواملعلومات. أملانيا مبوجب اتفاقية استكهومل
. مللوثات العضوية الثابتة مت تنفيذها بالفعل بالنسبة جلميع استخدامات كلورديكوناالقتصادية اليت ال تظهر خصائص ا

  .ولذلك فليس من املتوقع حدوث آثار سلبية من فرض حظر عاملي على كلورديكون

   التنمية املستدامةحنوالتحرك   ٥-٣-٢

صيل من خالل االستخدامات السابقة  من حيث أن محاية احملااملستدامةيساهم حظر كلورديكون بشكل إجيايب يف التنمية 
  .لكلورديكون كمبيد لآلفات ال يزال معموال ا بواسطة الطرائق البديلة وأن املخاطر على البيئة وصحة البشر أقل

وحيث أنه ثبت أن خواص كلورديكون املتعلقة بالثبات والتراكم األحيائي والسمية، عالوة على إمكانية انتقاله البعيد 
حلدود ظاهرة مبوجب بروتوكول اللجنة االقتصادية األوروبية التابعة لألمم املتحدة وجلنة استعراض امللوثات املدى عرب ا

العضوية الثابتة التابعة التفاقية استكهومل اليت خلصت إىل أن كلورديكون يستويف معايري الفرز املذكورة يف املرفق دال، 
  .تقييد املادة/نتيجة حلظراً ملستدامة عامليفمن املتوقع حدوث تأثري إجيايب على التنمية ا

. ويتسق تقليل كلورديكون والقضاء عليه مع خطط التنمية املستدامة اليت تسعى إىل تقليل انبعاثات املواد الكيميائية السمية
مؤمتر القمة العاملي ومن اخلطط العاملية الوثيقة الصلة اخلطة االستراتيجية لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية اليت برزت عن 
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اً وتدعو استراتيجية السياسات اجلامعة إىل النهوض باستحداث وتنفيذ البدائل السليمة واآلمنة بيئي )٣(.مةللتنمية املستدا
 للمواد الكيميائية اليت تثري االنشغال ستنرية باملعلوماتودعمها ومواصلة ابتكارها، مبا يف ذلك اإلنتاج األنظف، والبدائل امل

وعالوة على ذلك فإن خطة العمل العاملية التابعة للخطة االستراتيجية .  وجه اخلصوص، والبدائل غري الكيميائيةعلى
لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، واليت تعدد خطط العمل املقترحة واألنشطة، حتتوي على تدابري حمددة لدعم احلد من 

  .والسميةاً  والفعالة للمواد الثابتة واملتراكمة إحيائياملخاطر تشمل إعطاء األولوية للبدائل اآلمنة

  التكاليف االجتماعية  ٦-٣-٢

لكندا، ال يبدو أن هناك أي تكاليف اجتماعية سلبية من خالل احلظر الراهن على استخدام كلورديكون كمبيد اً وفق
ه ينبغي أن تكون آثار اإلدراج يف  حلت مواد أو تكنولوجيات أخرى حمل كلورديكون بالفعل، فإنه أن حيثومن. لآلفات

  .ة وأال حتدث أي تكاليف اجتماعيةاملرفق ألف على املستهلكني والزراع ضئيل

  ) اجلدوى التقنية-التخلص منهااآلثار النامجة عن النفايات و(اآلثار األخرى   ٧-٣-٢

 أو استخدام أو التخلص من أي مل تعد اجلدوى التقنية للتخلص من نفايات كلورديكون مطبقة يف كندا، حيث تعني بيع
وقد . جلدول زمين موضوع هلذا الغرضاً  تسجيل هذا املبيد لآلفات وفق أو تعليقخمزونات كانت موجودة وقت وقف

، وتعاجل برامج  للتشريعات االحتادية واإلقليميةأنشأت كندا برامج للرصد واالمتثال التاليني للتسجيل لكفالة االمتثال
الحتادية واإلقليمية الكميات الصغرية من منتجات مبيدات اآلفات املستبقية يف حوزة املستهلكني وتقوم النفايات اخلطرة ا

  .جبمعها والتخلص منها بشكل آمن

بيد أن . وحيث أن مبيد اآلفات مل يستخدم يف أملانيا، فمن غري املتوقع العثور على أي خمزونات عتيقة من كلورديكون
. سيؤدي إىل اختاذ تدابري يف أملانيا أيضاً) EC/1195/2006 )٤(الالئحة التنظيمية( النفايات إدخال عتبة لكلورديكون يف

  .وليست هناك يف اللحظة الراهنة أي معلومات متاحة عن التكاليف

وهناك عتبات وقواعد .  من أجل االحتاد األورويب850/2004 (EC)ومن املتوقع بلورة لوائح أخرى خبصوص مرافق الالئحة 
  .يمية ذات صلة بشأن تدابري التدمريتنظ

 بعض البلدان حتوز ه رمبا ال تزالوأخريا، مل تقدم أي بيانات عن خمزونات كلورديكون القائمة ولكن ميكن افتراض أن
وقد حدد إقليمان . ت يف املرفق ألف أو باءأدرج من االتفاقية إذا ما ٦للمادة اً خمزونات عتيقة يتعني إدارا كنفايات وفق

كلورديكون كمادة حيتمل أن تثري ) جنوب احمليط اهلادئ/أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا(لى األقل ع
، ولكن مل تقدم يف هذين التقريرين أي معلومات "التقييم اإلقليمي للمواد السمية الثابتة"االنشغال فيما قاما به بشأن 

  ).ب٢٠٠٢أ واليونيب ٢٠٠٢اليونيب، (أخرى عن املخزونات العتيقة احملتملة 

للتقرير، فإن التقنيات الشائعة إلزالة تلوث اً ووفق. ويف تقرير مقدم من فرنسا، متت معاجلة قضية تلوث التربة بكلورديكون
ال يثري األمل حيث يبدى معدالت حتلل والتحلل اجلرثومي . التربة مثل استخراج املواد املذيبة والترميد تعترب كثيفة التكلفة

ويبني مؤلفو الدراسة أن املعاجلة الضوئية  .فقط ويفضي إىل منتجات حتلل هلا نفس السمية اليت لكلورديكون ذاتهمنخفضة 
وكلورديكون متتصه نباتات حمددة . من الناحية االقتصادية إلزالة تلوث التربة امللوثة بكلورديكوناً صاحلاً قد تكون خيار

                                                 
)٣(  http://www.chem.unep.ch/saicm/.  
  .850/2004 (EC)املعدلة لالئحة   )٤(
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معروف يف الوقت الراهن، تتطلب جماالت زمنية كبرية هو ضوئية، حبسب ما بيد أنه يالحظ بأن املعاجلة ال. من التربة
  ).Cabicoche et al., 2006(إلجناز نفس معدالت إزالة التلوث اليت حيققها استخراج املواد املذيبة ) قرون عدة(

  اعتبارات أخرى  ٤-٢

  سهولة احلصول على املعلومات والتوعية اجلماهريية  ١-٤-٢

من املعلومات بشأن تنظيم اً عريضاً وكالة التنظيمية إلدارة اآلفات التابعة لوزارة الصحة الكندية نطاقيف كندا، توفر ال
ن القرارات عمبا يف ذلك معلومات ) ca.gc.alra-pmra.www(مبيدات اآلفات من خالل موقعها على شبكة الويب 

بشأن منتجات مكافحة اآلفات، وتنظر الوكالة يف توافر البدائل، وتضمن املعلومات الوثيقة الصلة يف التنظيمية املتخذة 
كما يوفر موقع الوكالة على شبكة الويب سهولة االطالع على السجل العام الذي يشمل جمموعة من املعلومات . وثائقها

يع املعلومات املتاحة للجمهور بشأن مبيدات اآلفات عن مبيدات اآلفات، أو نظم تنظيم مبيدات اآلفات، مبا يف ذلك مج
  .املسجلة يف الوقت الراهن

 SC/UN ECEمن محلة التثقيف واستثارة الوعي اً ويف اجلمهورية التشيكية، تعترب املعلومات اخلاصة بكلورديكون جزء

CRLTAيف إطار خطة التنفيذ الوطنية .  

، ٢٠٠١جملس البيئة يف زامبيا، (يئية منخفضا، رغم أنه حتسن يف املاضي القريب ويف زامبيا، يعترب النفاذ إىل املعلومات الب
  ).حالة البيئة، لوزاكا، زامبيا

وموجزات بيانات املخاطر وتقييمات إدارة املخاطر اليت تعدها جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة متاحة للجمهور 
  .مات األساسية عن كلورديكونبست لغات، هو ما يكفل سهولة احلصول على املعلو

  حالة الرقابة والقدرة على الرصد  ٢-٤-٢

ومل تغط األطراف األخرى . قدمت كندا واجلمهورية التشيكية وزامبيا معلومات عن الرقابة والقدرة على الرصد
  .واملراقبون هذا املوضوع يف ردودهم

من خالل آليات  ة والقدرة على الرصد بشأن مبيدات اآلفات إدارة الرقابالوكالة التنظيمية إلدارة اآلفات ويف كندا تتوىل
االمتثال املنفذة عند املعابر احلدودية ونقاط الدخول حلظر استرياد كلورديكون أو أي مواد كيميائية أخرى غري مسجلة 

  :وميكن إحالة قضايا االمتثال داخل كندا إىل الوكالة من خالل املسارات التالية. لالستخدام يف كندا

 أنشطة االمتثال اخلاصة بالوكالة  •

 أو اإلبالغ عن خمالفات مشتبه فيها/و •

 .أو النتائج املبلغة من وكاالت حكومية أخرى/و •

 والقدرة على رصدها من خالل قانون محاية البيئة ومكافحة التلوث الكيميائيةويف زامبيا، يتم تناول الرقابة العامة للمواد 
  ).، حالة البيئة، لوزاكا، زامبيا٢٠٠١جملس البيئة يف زامبيا، (يف زامبيا الذي يتوىل إنفاذه جملس البيئة 

  .وقد أبلغت اجلمهورية التشيكية بأنه ال توجد رقابة وقدرة على الرصد بوجه خاص بالنسبة إىل كلورديكون

من مث ينبغي أن إدراج كلورديكون يف املرفق ألف سينطوي على تدابري رقابة مباشرة باإلبالغ والرصد ووعموما، فإن 
  .تكون فعالة ومناسبة، حىت يف البلدان ذات البنية التحتية التنظيمية الكيميائية احملدودة
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  توليف املعلومات  -  ٣

ملوجز بيانات املخاطر بشأن كلورديكون، فقد توقف اإلنتاج الرئيسي لكلورديكون يف الواليات املتحدة األمريكية اً وفق
.  إىل حد كبري بنهاية الثمانينيات قد توقف)أو التركيبات ذات الصلة(خدام كلورديكون  ورمبا يكون است١٩٧٥يف عام 

ومن املفترض أن من املمكن أن كلورديكون ال يزال ينتج أو يستخدم كمبيد لآلفات الزراعية يف بضع بلدان نامية، على 
ون يستخدم يف األراضي الفرنسية عرب وكان كلورديك. الرغم من أنه ال توجد تقارير عن ذلك اإلنتاج أو االستخدام

 وفضالً. وإذا ما كان ال يزال يستخدم كمبيد لآلفات، فإنه سيطلق يف البيئة مباشرة. ١٩٩٣سبتمرب /البحار حىت أيلول
  .إىل ثبات املادة، كمصدر للتلوث لفترة ممتدةاً عن ذلك، فمن املمكن أن تعمل املواقع امللوثة، نظر

 من بروتوكول اتفاقية التلوث اجلوي بعيد املدى عرب احلدود ويف الالئحة التنظيمية ١يف املرفق كلورديكون مدرج بالفعل 
محاية البيئة وباإلضافة إىل ذلك، فإنه يعاجل مبوجب اتفاقييت . No. 650/2004 (EC)األوروبية للملوثات العضوية الثابتة 

وعلى الصعيد الوطين، أبلغت أملانيا وكندا .  منطقة حبر البلطيقالبحرية مشال شرق احمليط األطلسي ومحاية البيئة البحرية يف
والواليات املتحدة األمريكية وسويسرا واليابان عن حظر قانوين، وبأن كلورديكون مدرج يف قائمة من املواد اليت يلتمس 

  ".املخاطر البيئية"بشأا معلومات أخرى عن 

ن أكثر تدابري الرقابة كفاءة تتمثل يف حظر مجيع أشكال إنتاج واستخدام ومن مث فإاً وكلورديكون مبيد لآلفات ينتج عمد
وحيث أنه مل حتدد أي أشكال إنتاج أو استخدام متبقية لكلورديكون، . كلورديكون واملنتجات احملتوية على كلورديكون

ومن شأن إدراج . جب االتفاقيةفإن إدراج كلورديكون يف املرفق ألف بدون إعفاءات حمددة يعترب تدبري الرقابة األوىل مبو
 بشأن ٦ بشأن التصدير واالسترياد وأحكام املادة ٣أن تسري أحكام املادة اً كلورديكون يف املرفق األول أن يعين أيض

  .والتخلص السليم منهاحتديد املخزونات 

البدائل وفعاليتها ودالالا وحيث أن إنتاج كلورديكون قد توقف قبل بضعة عقود يف بلدان اإلنتاج الرئيسية، فإن توافر 
وباملثل، فليس من املتوقع حدوث آثار هلا شأا على اتمع إذا ما أدرج كلورديكون . من حيث التكلف ال متثل مشكلة

  .ومل يتم حتديد أي حاجات إىل إعفاءات حمددة. يف املرفق ألف لالتفاقية

وباإلضافة إىل ذلك، . دام غري املعروفني يف أحناء من العامل اإلنتاج واالستخسيتوقفوميكن توقع حدوث تأثري نافع حيث 
وأخريا، فسيتم منع إعادة إدخال كلورديكون، وهو األمر . فسيتم مواصلة تنظيم إدارة أي خمزونات متبقية والتخلص منها

ت واملستويات يف البيئة،  يف الوقت الراهن يف بلدان معينة والذي قد يفضي مباشرة إىل زيادة اإلطالقاالذي ال يزال حمتمالً
  .على الصعيد العاملي

بيد أنه قد يتعني، من أجل جتنب إطالقات كلورديكون يف البيئة، أخذ قضية التحلل البيئي للمواد واملشتقات ذات الصلة 
وجمرد إدراج كلورديكون يف املرفق ألف لالتفاقية لن يغطي هذا النوع من اإلطالق، ما مل يضف حكم . يف االعتبار

  .تكميلي إىل اجلزء الثاين من املرفق ألف

  بيان ختامي  -  ٤

ويف حني أن هناك جمموعة مقنعة من البيانات خبصوص . قيمت اللجنة يف اجتماعها الثاين موجز بيانات خماطر كلورديكون
ت عن الرصد، إىل  يستند، بالنظر إىل االفتقاد إىل بيانا، فإن تقييم االنتقال بعيد املدىضارةإمكانية التسبب يف آثار 

 إىل رنبغي أال حيول االفتقايف االعتبار بأن من املؤكد أنه ياً بيد أنه أخذ.  الكيميائية وبيانات النمذجة-اخلواص الفيزيائية
ن استكمال النظر يف اقتراح ما، فإن اللجنة ختلص إىل أن من احملتمل أن تفضي هذه املادة الكيميائية، دو علمي كامل يقني
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 .أو على البيئة مبا يسوغ اختاذ إجراء عاملي/ة هلا شأا على صحة البشر وضار بعيد املدى، إىل آثار البيئيتقاهلا نتيجة الن
 بشأن الكلورديكون اليت قد يتم التعرف عليها ضافيةاإلعلومات أن يقدموا امل واملراقبني األطراف إىلوقد طلبت اللجنة 

  .أثناءه أواالجتماع الثالث بواسطة  معلومات جديدة أية كشفمل يتسن داء، ورغم هذا الن. خالل الفترة بني الدورتني

نتج أو من املعروف أنه ُيليس  كلورديكونال وخلصت إىل أنه رغم أنوقد أعدت اللجنة هذا التقييم إلدارة املخاطر 
  . فإن من املهم منع إعادة إدخاله يف التجارة واستخدامهستخدم يف الوقت الراهنُي

 من االتفاقية، فإن اللجنة توصي إىل مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل أن ينظر يف ٨ من املادة ٩رة قللفاً ووفقولذلك، 
وحيث أنه مل يتم حتديد أي إنتاج أو استخدامات متبقية لكلورديكون، فإن إدراج . إدراج كلورديكون يف املرفق ألف
، توصي اللجنة بتركيز جهود وعالوة على ذلك . أمر ممكن التحقيق إعفاءات حمددة أيكلورديكون يف املرفق ألف بدون

 واستخدام إنتاج ملنع ة الكلورديكون ووضع تدابري سليم علىاحملتوية والنفايات املتقادمة املخزونات وإدارةالتنفيذ يف حتديد 
  .الكلورديكون يف املستقبل
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