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جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة التابعة 

  تفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتةال
  ثالثالاالجتماع 

 ٢٠٠٧ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٣ - ١٩، جنيف

  تقرير جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتةعن أعمال اجتماعها الثالث

  إضافة

  الليندين تقييم إدارة املخاطر بشأن

إدارة املخاطر تقييم ، الثالثاعتمدت جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة، يف اجتماعها 
ويرد أدناه نص . UNEP/POPS/POPRC.3/12دا إىل املشروع الوارد يف الوثيقة بشأن الليندين، استنا

  .ومل يتم حترير مشروع تقييم إدارة املخاطر رمسيا. تقييم إدارة املخاطر بصيغته املعدلة
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  موجز تنفيذي
وقَيمت جلنة استعراض . ٢٠٠٥ هيوني/ حزيران٢٩اقية استكهومل يف إضافة اللِّيندين إىل املرفق ألف باتف املكسيكاقترحت 

معايري الفرز قد حتقَّقَت بشأن "تة املعلومات الواردة يف املرفق دال يف اجتماعها األول واستنتجت أن امللوثات العضوية الثاب
وقَيمت جلنة االستعراض يف اجتماعها الثاين موجز بيانات خماطر اللِّيندين وفقاً للمرفق هاء، واستنتجت أنه ". اللِّيندين

 املدى يف البيئة، إىل إحلاق آثار ضارة بصحة البشر والبيئة إىل حد يربر اختاذ اللِّيندين، بسبب انتقاله بعيد يرجح أن يؤدي"
  ".تدابري عاملية بشأنه

؛ بعيد املدى عرب احلدودتشمل املبادرات الدولية بشأن اللِّيندين بروتوكول امللوثات العضوية الثابتة التفاقية تلوث اهلواء 
  .األطلسي  احمليطيية لشمال شرقجلنة محاية البيئة البحرواتفاقية روتردام؛ و

 ١٧ بلدان، ومسجل يف ١٠ بلداً، وغري مسجل يف ٣٣ بلداً، ومقيد أو مقيد جدا يف ٥٢استخدام اللِّيندين حمظور يف 
خطة العمل اإلقليمية ألمريكا الشمالية بشأن اللِّيندين وأيزومرات : تشمل التدابري اإلقليمية املتخذة بشأن اللِّيندين. بلداً
ألمريكا  داسي كلورو حلقي اهلكسان األخرى بني كندا والواليات املتحدة واملكسيك، يف إطار جلنة التعاون البيئيس

الشمالية؛ واالستراتيجية الثنائية للسميات يف منطقة البحريات الكربى بني الواليات املتحدة وكندا؛ والتوجيه اإلطاري 
، يف EEC/850/2004؛ وتوجيه جملس أوروبا EC/850/2004والئحة االحتاد األورويب ؛ EC/2000/60األورويب املعين باملياه 

 .مجلة تدابري أخرى

حظر إنتاجه واستخدامه وبيعه واسترياده، إلغاء تسجيله : من بني تدابري مراقبة اللِّيندين املنفَّذة حاليا يف عدة بلدان ما يلي
املشورة بشأن الصحة العامة وإصدار حتذيرات من خماطره يف االستخدامات واستخدامه، تنظيف املواقع امللوثة به، إسداء 

  .الصيدالنية

يتوقف تقدير قدرة تدابري الرقابة وكفاءا على البلد املعين؛ غري أن مجيع البلدان تعترب تدابري الرقابة املنفذة حالياَّ مجدية 
وتعترب البدائل املستخدمة . ور، واملواشي، واالستخدامات البيطريةتوجد عدة بدائل كيميائية للِّيندين ملعاجلة البذ. تقنيا

ويوجد . حاليا مجدية تقنيا، بوجه عام، وذات كفاءة، ومتوفرة، واحلصول عليها ميسور للبلدان اليت تستخدمها من قبل
باء حتدثت عن وجود حاالت تصور خمتلف الستخدام الصيدليات بدائل اللِّيندين، حيث تكون البدائل متوفرة، لكن األن

فشل يف استخدامها ملعاجلة اجلرب والقمل، مما يثري قلقاً كبرياً فيما يتعلق مبحدودية العدد املتوفر من املنتجات البديلة يف 
ووردت بعض املعومات عن تكاليف . واستعرِضت أيضاً البدائل غري التجارية الستخدامات اللِّيندين يف الزراعة. األسواق

  .ستعاضة عن اللِّيندين مببيدات آفات بديلة لالستخدامات الزراعيةاال

لذلك يتوقع أن يقلل تنفيذ تدابري الرقابة من . يفي اللِّيندين بعدة معايري مقبولة دوليا للثبات والتراكم األحيائي والسمـية
 الرقابة آثاراً إجيابيةً على احليوانات والنباتات بسبب سهولة ويتوقع أن يترك تنفيذ تدابري. خماطر تعرض البشر والبيئة للِّيندين

وتوجد خماطر حمتملة مت التعرف . تراكم اللِّيندين يف األحياء الربية، ال سيما يف األحياء الربية يف الدائرة القطبية الشمالية
 الذين يعتمدون على أغذية تقليدية عليها من تعرض األغذية له، ال سيما لدى سكان أالسكا والدائرة القطبية الشمالية،

ات البحريةيكاألمساك والثدي.  
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مثة عدة بلدان حظرت بالفعل أو قيدت استخدام اللِّيندين، تنظر اآلن يف استخدام املخزونات املوجودة لديها خالل فترة 
وحتتاج عدة بلدان إىل معاجلة أمر . زمنية حمددة باعتباره أمراً ممكناً، مما يترك كمية حمدودة من النفايات للتخلص منها

  . املواقع امللوثة يف البلدان املنتجة السابقة للِّيندين، وخمازنه السابقة، واألماكن السابقة لطرح نفاياته

. توجد لدى كندا والواليات املتحدة واجلمهورية التشيكية ومجهورية زامبيا والربازيل آليات لرصد اللِّيندين ومراقبته
  .لدان أخرى برامج لتبادل املعلومات املتعلقة باستخدامات اللِّيندين وبدائله واللوائح اليت حتكمهويوجد لدى ب

يتبـين من استعراض دقيق لتدابري الرقابة القائمة اليت نفِّذَت بالفعل يف عدة بلدان أنه ميكن ختفيض خماطر تعرض البشر 
 أن تدعم تدابري الرقابة اهلدف املتفق عليه يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ويتوقع أيضاً. والبيئة للِّنيدين ختفيضاً كبرياً

 تنتج وتستخدم بطرق ٢٠٢٠، وهو ضمان أن تكون املواد الكيميائية يف عام ٢٠٠٢الذي عقد يف جوهانسربغ يف عام 
  . األدىنتقلل اآلثار الضارة الكبرية، اليت تلحق بالبيئة وبصحة البشر، إىل احلد 

أما وقد قامت جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة التابعة التفاقية استكهومل بتقييم موجز بيانات املخاطر املتصلة 
 يأن تؤد حنتيجة النتقاهلا بعيد –باللِّيندين، وقد أعدت تقييمها إلدارة خماطره، تستنتج أن هذه املادة الكيميائية يرج 

  .أو البيئة، مما يربر اختاذ تدابري عاملية بشأنه/ إىل آثار ضارة كبرية على صحة البشر و-املدى يف البيئة 

 من االتفاقية، توصي اللجنة مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل بالنظر يف إدراج اللِّيندين يف ٨ من املادة ٩عمالً بالفقرة 
واملراقبني، قد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف السماح بإعفاء  املقدمة من األطراف املعلوماتبالنظر إىل و. املرفق ألف

وميكن . حمدد إلنتاج واستخدام الليندين ملكافحة قمل الرأس واجلرب كمستحضر صيديل خاص بالصحة البشرية فقط
احملدد املذكور أيضا النظر يف متطلبات إبالغ واستعراض إضافية بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية فيما يتعلق باإلعفاء 

  : احملددتدابري الرقابة اإلضافية التالية يف إطار هذا اإلعفاءيتعلق بناصر أعاله وفيما 

 حلجم العبوة؛أعلى  حد وضع 

 اشتراط وضع وسم مالئم؛ 

 ثان فقط؛صف استخدام الليندين كعالج  

 ؛الرضعمحاية الفئات القابلة للتضرر والسيما  

 وعية؛برامج الوصول إىل املستفيدين والت 

 .الترويج للمنتجات واألساليب واالستراتيجيات البديلة 

  .تعلق باإلنتاج، مثل التصرف الوقائي والسليم يف النفايات املنتجةتوميكن النظر أيضا يف تدابري مراقبة 

  قدمةامل  -  ١

  اهلوية الكيميائية للمادة املقترحة  ١-١

   غاما –سداسي كلورو حلقي اهلكسان: اللِّيندين
   C6H6Cl6: ة الكيميائيةاملعادل
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   9-89-58: يائيةمستخلصات الكيالرقم يف سحل امل
   ٢٩٠,٨٣: الوزن اجلزيئي

  .١ – ١يرد بيان اخلصائص الفيزيائية والكيميائية يف اجلدول 

  للِّيندينالكيميائية -اخلصائص الفيزيائية: ١ – ١اجلدول 

  جسم متبلور  احلالة الفيزيائية
  مئوية درجة ١١٢,٥  درجة الذوبان
   درجة مئوية٣٢٣,٤  mmHg ٧٦٠يف  درجة الغليان

  4.2x10-5 mmHg   مئوية٢٠ضغط البخار بدرجة 
  3.5x10-6 atm m3/mol   مئوية٢٥قانون هنريالثابت بدرجة 

   ٢٠٠٥وكالة تسجيل املواد السامة واألمراض الناجتة عنها، 

-1,2,3,4,5,6(  سداسي كلورو حلقي اهلكسان- ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١اللِّيندين هو االسم الشائع أليزومر غاما املسمى 

hexachlorocyclohexane (HCH). .( وإن سداسي كلورو حلقي اهلكسان التقين هو خليط أيزومري ال خيتلف إال باجتاه
توجد ). ١- ١الشكل (حول حلقة سداسي كلورو حلقي اهلكسان ) يف مواقع قطرية أو رباعية(ذرات الكلور 
يف ) ٪٧٠ -٠ ٪٥٣( ألفا –سداسي كلورو حلقي اهلكسان : مسة الرئيسية يف اخلليط بالنسب التاليةاأليزومرات اخل

، وسداسي )٪١٤- ٪٣(بيتا -، وسداسي كلورو اهلكسان احللقي)alpha-HCH (-) و alpha-HCH (+)(شكلني متعارضني 
، وسداسي كلورو )٪١٠- ٪٦ ( دلتا- ، وسداسي كلورو حلقي اهلكسان )٪١٨ - ٪١١(غاما - كلورو حلقي اهلكسان 

  . فيه خصائص قوية إلبادة احلشراتوأيزومر غاما هو األيزومر الوحيد الذي تبدو ).٪٥- ٪٣(إبسايلون -حلقي اهلكسان 

  ألفا وبيتا وغاما ودلتا وإبسايلونسداسي كلورو حلقي اهلكسان هيكل أيزومرات : ١-١الشكل 
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 .١٩٩٥ التعديل من كتاب بوسر وآخرين، نقلَ مع

، سداسي كلورو حلقي اهلكسانأيضاً استخداماً شائعاً للتعبري عن  " (BHC)سداسي كلوريد البرتين "يستخدم مصطلح 
مستخدم،  ومع ذلك، هذا املصطلح. والتطبيقية االحتاد الدويل للكيمياء البحتةلكن هذه التسمية غري صحيحة وفقاً لقوانني 

ويف وثيقة بيانات موجز املخاطر .  أيضاً تسمية للِّيندين-gammaذلك يستخدم مصطلح سداسي كلورو حلقي اهلكسان ول
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سداسي كلورو  النقي، وال يستخدم مصطلح سداسي كلور البرتينمن  ٪٩٩احلالية، يشري اللِّيندين إىل ما ال يقل عن 
  .حلقي البرتين

  استنتاجات جلنة االستعراض ٢-١

وقامت جلنة . ٢٠٠٥ هيوني/ حزيران٢٩ يف  املكسيك أن يضاف اللِّيندين إىل قائمة املرفق ألف باتفاقية استكهوملاقترحت
تم الوفاء "استعراض امللوثات العضوية الثابتة يف اجتماعها األول بتقييم املعلومات الواردة يف املرفق دال واستنتجت أنه 

  .كيل فريق عامل متخصص إلعداد موجز بيانات املخاطر، وقررت تش)١("مبعايري فرز اللِّيندين

 وفقاً للمرفق هاء، )٢(وقامت جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة يف اجتماعها الثاين بتقييم موجز بيانات خماطر اللِّيندين
ار ضارة كبرية بصحة البشر يرجح أن يؤدي اللِّيندين، نتيجة النتقاله بعيد املدى يف البيئة، إىل إحلاق آث"واستنتجت أنه 

  .)٣("والبيئة، ما يربر اختاذ إجراءات عاملية بشأنه

  مصادر البيانات  ٣-١

أملانيا، الربازيل، تايلند، : رد األطراف واملراقبون التالية أمساؤهم على طلب املعلومات احملددة يف املرفق واو باالتفاقية
يسرا، كندا، املكسيك، موناكو، موريشيوس، الواليات املتحدة اجلمهورية التشيكية، مجهورية زامبيا، السويد، سو

ويرد موجز . األمريكية، اليابان، ومؤسسة كروب اليف الدولية، والشبكة الدولية للقضاء على امللوثات العضوية الثابتة
  .(POPRC/INF)أكثر تفصيالً للعروض املقدمة يف وثيقة إعالمية مستقلة من وثائق اللجنة 

  ملادة الكيميائية مبوجب االتفاقيات الدوليةمركز ا  ٤-١

 املتعلق بامللوثات ١٩٩٨بربوتوكول عام يف قائمة املرفق الثاين " مادة مقرراً تقييد استخدامها"اللِّيندين مدرج باعتباره 
 ٪٩٩ يكون فيها ومعىن ذلك أن املنتجات اليت .التفاقية تلوث اهلواء بعيد املدى عرب احلدودوالتابع العضوية الثابتة 

  : ينحصر استخدامها فيما يلي) أي ليندين( من الشكل غاما سداسي كلورو حلقي اهلكسانعلى األقل من أيزومر 
 املعاجلة -٣.  استخدامات يف التربة يتبعها مباشرة إدراجها يف الطبقة العليا من سطح التربة-٢.  معاجلة البذور- ١

 كمبيد حشرات موضعي يف جمال الصحة العامة - ٤.  للخشب املُصنع واملنشور واخلاماإلصالحية املهنية واملعاجلة الصناعية
 استخدام غري هوائي ملعاجلة أشتال األشجار، ويف احلدائق املُعشبة على نطاق صغري، ومعاجلة -٥. والطب البيطـري

وسيعاد تقييم مجيع استخدامات . خل استخدامات صناعية وسكنية يف الدا-٦. املستنبتات والزينات يف الداخل واخلارج
وقد دخل . اللِّيندين املقيدة مبوجب الربوتوكول يف موعد ال يتجاوز سنتني من تاريخ دخول الربوتوكول حيز النفاذ

  )٤(. دولةً طرفاً يف هذا الربوتوكول٢٨ويوجد اآلن . ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢٣الربوتوكول حيز النفاذ يف 

                                                           
)١(  UNEP/POPS/POPRC.1/10. 

)٢(  UNEP/POPS/POPRC.2/10. 

)٣(  UNEP/POPS/POPRC.2/17. 

 ./http://www.unece.org/env/lrtapاالتفاقية املتعلقة بتلوث اهلواء بعيد املدى عرب احلدود   )٤(
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 يف قائمة املرفق الثالث باتفاقية روتردام، املتعلق بإجراء ،سداسي كلورو حلقي اهلكسانليط أيزومرات اللِّيندين وكذلك خ
وقد دخلت اتفاقية روتردام ". املواد الكيميائية اخلاضعة إلجراء املوافقة املسبقة عن علم"املوافقة املسبقة عن علم، باسم 

 )٥(. دولة طرفاً يف هذه االتفاقية١١٦ويوجد اآلن . ٢٠٠٤فرباير / شباط٢٤حيز النفاذ يف 

أيزومرات سداسي كلورو اهلكسان احللقي، مبا فيها اللِّيندين، مدرجة يف قائمة املواد الكيميائية املراد اختاذ إجراء بشأا 
 .جلنة محاية البيئة البحرية يف مشال شرقي األطلسييف إطار ) ٢٠٠٥استكملت القائمة يف عام (على سبيل األولوية 

مبوجب هذه املبادرة، تحدد استراتيجية املواد اخلطرة هدف حظر تلوث البيئة البحرية بتخفيض تصريفات وانبعاثات 
وفقدان املواد اخلطرة، على أن يكون اهلدف النهائي حتقيق تركُّزات يف البيئة البحرية تقرب من القيم اخللفية للمواد اليت 

دخلت اتفاقية محاية البيئة البحرية .  حالة املواد االصطناعية اليت هي من صنع اإلنسانحتدث طبيعيا، وتقرب من الصفر يف
  )٦(.١٩٩٨مارس / آذار٢٥يف مشال شرقي احمليط األطلسي حيز النفاذ يف 

االستراتيجية الثنائية مدرج بوصفه مادة يف املستوى الثاين يف ) مبا يف ذلك اللِّيندين( سداسي كلورو حلقي اهلكسان
 بني الواليات املتحدة وكندا، وهذا يعين أن واحداً من البلدين لديه أسباب لبيان لسميات يف منطقة البحريات الكربىل

  )٧(. وسمـيةًميكن أن يسبب تراكماً أحيائياًأن املادة موجودة يف البيئة وإن ذلك 

  أي تدابري مراقبة وطنية أو إقليمية اتخذَت   ٥-١

 ١٧ بلدان، ومسجل يف ١٠ بلداً، وليس مسجالً يف ٣٣ بلداً، ومقيد أو مقيد جدا يف ٥٢لِّيندين حمظور يف استخدام ال
  ).٢٠٠٦جلنة التعاون البيئي ألمريكا الشمالية، (بلداً 

عت مؤخراً وقَّ )٨( جلنة التعاون البيئي ألمريكا الشماليةيف) املكسيك وكندا والواليات املتحدة(الدول األطراف الثالث 
 األخرى، يف إطار مشروع لقي اهلكسانح وأيزومرات سداسي كلورو اللِّيندينخطة عمل إقليمية ألمريكا الشمالية بشأن 

 إىل تقليل املخاطر املرتبطة بتعرض البشر والبيئة هلذه ودف خطة العمل اإلقليمية .اإلدارة احلصيفة للمواد الكيميائية
  .املواد

200/60درج أيضاً يف األمر التوجيهي اإلطاري األورويب بشأن املياه اللِّيندين م/EC . هذا األمر التوجيهي عبارة عن تشر يع
املركز "ويتطلب أن تصل مجيع األجسام املائية الداخلية والساحلية مركزاً ال يقل عن . مائي للجماعة األوروبية

واللِّيندين واحدة من املواد اخلطرة املدرجة على سبيل . ٢٠١٥ عام حبلول" املركز الكيميائي اجليد"و " اإليكولوجي اجليد
 لوضع حد جلميع االنبعاثات األولوية، اليت ستحدد مستويات جودا وتدابري مراقبة انبعاثاا على مستوى االحتاد األورويب

  )٩(. سنة٢٠ون يف غض

                                                           
 .int.pic/www://httpاتفاقية روتردام   )٥(

 ..www.cec.org/Lindane. اتفاقية محاية البيئة البحرية يف مشال شرقي احمليط األطلسي  )٦(

  .html.index/gls/glnpo/gov.epa.www://httpاالستراتيجية الثنائية للسمية يف منطقة البحريات الكربى   )٧(
  .Lindane/org.cec.www. جلنة التعاون البيئي ألمريكا الشمالية  )٨(
  .html.wn_index/framework-water/water/environment/eu.europa.ec://httpاألمر التوجيهي اإلطاري األورويب بشأن املياه   )٩(
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ليت تنص على أنه ميكن للدول األعضاء أن تسمح، حىت شهر ، اEC/850/2004اللِّيندين مدرج يف الئحة االحتاد األورويب 
، باستخدامات عالجية مهنية ومعاجلة صناعية للخشب املصنع واملنشور وقطع اخلشب اخلام، ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول

، باستخدام سداسي ٢٠٠٧ديسمرب /وكذلك استخدامات صناعية ومرتلية يف الداخل؛ وأن تسمح حىت شهر كانون األول
  حلقي اهلكسان التقين كمادة وسيطة يف الصناعات التحويلية الكيميائية وتقييد املنتجات اليت حتتوي على أيزومركلورو

 لالستخدام كمبيد حشرات يف جمال الصحة العامة ٪٩٩ غاما بنسبة ال تقل عن –سداسي كلورو حلقي اهلكسان 
  ).٢٠٠٧أملانيا، ( والطب البيطري 

باألمر ) تنظيم إدارة النفايات(واملرفق الرابع ) املواد احملظورة(مدرج يف املرفق األول باء سداسي كلورو حلقي اهلكسان 
 بغية وضع EC/1195/2006 مؤخراً بالالئحة EC/850/2004وقد عدلَت الالئحة . EEC/850/2004التوجيهي لس أوروبا 

   على النفايات اليت حتتوي على ٧ادة وتنطبق امل. عتبات للنفايات اليت حتتوي على ملوثات عضوية ثابتة
معلومات واردة يف املرفق واو (كيلوغرام من جمموع سداسي كلورو حلقي اهلكسان ألفا وبيتا وغاما / ميلليغرام٥٠>

  ).٢٠٠٧قدمتها أملانيا، 

   بتقييم إدارة املخاطرموجز املعلومات ذات الصلة  - ٢

  تعيني تدابري الرقابة املمكنة  ١-٢

حظر اإلنتاج واالستخدام والبيع واالسترياد، وفرض قيود :  مراقبة اللِّيندين املنفَّذة حاليا يف عدة بلدان ما يليمن بني تدابري
على استخدام عمليات التسجيل وإلغاء االستخدام، وتنظيف املواقع امللوثة، وإسداء املشورة يف جمال الصحة العامة، 

  . لصيدالنيةوإصدار حتذيرات من املخاطر لالستخدامات ا

  إفريقيا وأوروبا
وأبرز ). ٢٠٠٧ موريشيوس، قدمتهااملرفق واو، يف معلومات واردة (راعية ز أيضاً يف االستخدامات الحمظور اللِّيندين

االقتصادية قدم يف االجتماع الثالث للجنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة حالة -عرض بشأن االعتبارات االجتماعية
ويف املغرب كان ). UNEP/POPS/POPRC.3/INF/27(بري الرقابة املتخذة يف العديد من البلدان األفريقية التسجيل وتدا

يف .  ومل يعد مسجال يف نظام التصنيف الوطين١٩٩٥الليندين يستخدم يف املاضي ولكنه سحب من السوق يف عام 
بنجاح ) سبوالنا نرياتوفيتشي(ظِّف موقع املنتج السابق ون ،١٩٩٥  يف عاماللِّينديناجلمهورية التشيكية، حظر استخدام 

 ةويف أملانيا، مل يستخدم اللِّيندين يف الزراعة واحلراج). ٢٠٠٧معلومات واردة يف املرفق واو قدمتها اجلمهورية التشيكية، (
للحشرات يف جمال الصحة ويف االحتاد األورويب ما زال يف اإلمكان استخدام اللِّيندين كمبيد موضعي . ١٩٨٩منذ عام 

ويف السويد، مل ). ٢٠٧معلومات واردة يف املرفق واو قدمتها أملانيا،  (٢٠٠٧العامة والطب البيطري حىت اية عام 
ات واردة يف معلوم(يف البشر ويف احليوانات منذ الثمانينات من القرن املاضي والقمل يستخدم اللِّيندين ملعاجلة اجلرب 

  ).٢٠٠٧لسويد، ا ااملرفق واو قدمته

واالستخدام . اللِّيندين مقيد تقييداً شديداً يف سويسرا مبوجب القانون املتعلق بتقليل املخاطر املتصلة باملنتجات الكيميائية
وحىت يسرى مفعول القانون كان االستخدام القانوين الوحيد للِّندين، فيما عدا . القانوين الوحيد هو يف املنتجات الطبية

  ).٢٠٠٧معلومات واردة يف املرفق واو قدمتها سويسرا، (ات الطبية، حيدث يف معاجلة البذور ألغراض زراعية املنتج
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  أمريكا الشمالية
وتقَرر أن تباع املخزونات، اليت كانت موجودة . إنتاج اللِّيندين وبيعه واستخدامه حمظورة يف مجيع مبيدات اآلفات يف كندا

 مبيدات اآلفات أو تعليقه، أو تستخدم أو يتم التخلُّص منها وفقاً جلدول زمين حمدد، وبعد يف وقت التوقُّف عن تسجيل
معلومات واردة يف املرفق واو قدمتها كندا، (ذلك يصبح بيعها أو استخدامها انتهاكاً لقانون منتجات مكافحة اآلفات 

٢٠٠٧.(  

، ٢٠٠٦ويف عام . حدة استخدام اللِّيندين لعالج احليوانات، ألغت وكالة محاية البيئة يف الواليات املت١٩٩٨يف عام 
غري أن إدارة الغذاء . ٢٠٠٧يوليو / متوز١أعلنت الواليات املتحدة إلغاء االستخدامات الزراعية املتبقية للِّيندين ابتداًء من 

رض هلا املرضى األفراد، حينما والدواء يف الواليات املتحدة قررت أن ملنتجات اللِّيندين فوائد تفوق املخاطر اليت يتع
  يستخدم حبسب التوجيهات كخطٍّ ثان ملعاجلة اجلرب والقمل، عندما تفشل العالجات األخرى يف معاجلتهما أو 

، أصدرت إدارة الغذاء والدواء األمريكية نصيحةً يف جمال الصحة العامة، ودليالً طبيا، ٢٠٠٣ويف عام . ال يستطاع حتملُها
معلومات واردة يف املرفق واو . (راً يف إطار، وعلَباً ذات حجم حمدود لتقليل املخاطر الناجتة عن استخدام اللِّيندينوحتذي

شركة مورتون غروف للمستحضرات الصيدالنية هي املنتجة الوحيدة ). ٢٠٠٧قدمتها الواليات املتحدة األمريكية، 
وتباع الشامبو والدهونات القائمة على اللِّيندين لالستخدام مرة . ملتحدةملستحضرات اللِّيندين الصيدالنية يف الواليات ا

 وحدة دهون ليندين، مستخدمةً ١٥١ ٦٠٠ أنتجت ٢٠٠٦ويف عام . ٪١واحدة يف معادالت نسبةُ التركيز فيها 
.  الليندين من كيلوغراما١٣٦,٤ وحدة من شامبو اللِّيندين، مستخدمة ٢٦١ ٤٤٠، و من الليندين كيلوغراما١٣٦,٤ً

 ١٥٠ ٠٠٠ فقط من الكمية البالغة ٪٠,٤)  رطل٦٠٠ كيلوغراماً أو ٢٧٢,٨(وميثل جمموع ما استخدم من اللِّيندين 
مورتون غروف للمستحضرات  (٢٠٠٦رطل، اليت قيل إا استخدمت يف معاجلة البذور يف الواليات املتحدة يف عام 

  ).٢٠٠٧الصيدالنية، 

  يةنوبأمريكا اجل
وهناك برنامج للتخلص التدرجيي من الليندين كمادة . كمبيد لآلفات اللينديناستخدام  ١٩٩٢يف عام حظر لربازيل، يف ا

االتجار سيسمح بو. ٢٠٠٦وكانت واردات اللِّيندين واملواد اليت يدخل يف تركيبها مسموحة حىت عام . حلفظ األخشاب
  .٢٠٠٧ ديسمرب/كانون األولحىت ستخدامها وا احملتوية على اللِّيندين  القانونيةباملنتجات

وما زال يوجد . وقد حظر استخدامه يف األغراض الزراعية والبيطرية منذ الثمانينات. ويف أوروغواي، مل ينتج الليندين قط
وحاليا جيري العمل على حظره جلميع . له تسجيل صيديل، رغم أنه مل يكن اخليار األول يف السنوات القليلة األخرية

وال تتوافر . وينبغي أن ال تشكل املخزونات مشكلة كربى ألنه ال توجد سوى كميات قليلة مت حتديدها. ستخداماتاال
  .وجيري استخدام البدائل ملكافحة اجلرب والقمل. معلومات حمددة حىت اآلن فيما يتصل املواقع امللوثة

  آسيا
وخيضع اللِّيندين واملنتجات اليت حتتوي على اللِّيندين للتنظيم . قيديف تايلند، استخدام املنتجات اليت حتتوي على اللِّيندين م

وينص القانون على أنه يلزم تسجيل أي نشاط والسماح بأي ). ١٩٩٢ (B.E. 2535مبوجب قانون مراقبة املواد اخلطرة 
يف املنازل وبرامج الصحة العامة وال يسمح باستخدامه إال . نشاط، مبا يف ذلك اإلنتاج أو االسترياد أو التصدير أو االمتالك
  ).٢٠٠٧معلومات واردة يف املرفق واو قدمتها تايلند، (حتت إشراف فريق مراقبة املواد اخلطرة، وإدارة الغذاء والدواء 
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ما عدا الستخدامات سداسي كلورو حلقي اهلكسان  إنتاج الصني يف جملس الدولة حظر، ١٩٨٣ يناير/ويف كانون الثاين
يف ) Sitodi plosis mosellana Gehih (الصغريةالقمح ذبابة  يف مكافحة اجلراد وإالن اآلن يالليندم استخدا وزوال جي. حمددة

 ومن. الصغريةالقمح ذبابة  كافحة مللتربةل كعالجن ياللينديستخدم و. التصديريف حالة ، واجلسيمة أضرارحدوث حاالت 
القمح ذبابة وقائي من ال للعالج وكلوروبايريفوس وفوكسني،، ميثيل- باراثيونو، ميثيل-ايسوفني فوس البديلةاملبيدات 
 كانون ١ بعد الزراعي لالستخدام ن املبيداان هذحظر، ميثيل-باراثيونوال باراثيونالولكن نظرا لسمية . يف التربة الصغرية
 .٢٠٠٧ يناير/الثاين

 ومستحضرات العقاقري قانون مبوجب ة مسجليةالصيدل ستخداماتال اغري أن. يف اهلند مقيدن يف الزراعة يالليندواستخدام 
  .٢٠٠٣الذي مت تعديله يف عام ، ١٩٤٠ لعامالتجميل 

أفران حرق النفايات اخلطرة واألتونات الدوارة ) أ: من بني األساليب املستخدمة يف تنظيف املواقع امللوثة باللِّيندين ما يلي
االختزال الفلزي (انتشار الصوديوم ) التفسخ بفعل حافز قاعدي، ج) ذات االختزال الكيميائي يف املرحلة الغازية، ب

الذوبان ) الكيميائي، ز- األسلوب امليكانيكي) أكسدة املاء فوق احلرجة، و) أكسدة املاء دون احلرجة، هـ) القلوي، د
احلراجة واألمساك يف اليابان، أن مجيع تبين، بناًء على التجارب التقنية اليت أجرا وزارة الزراعة و. (GeoMelt)اجليولوجي 

  ).٢٠٠٧معلومات واردة يف املرفق واو قدمتها اليابان،  (٪٩٩األساليب لديها قوة تدمريية بنسبة أكرب من 

  فعالية تدابري الرقابة املمكنة وكفاءا يف حتقيق أهداف تقليل املخاطر  ٢-٢

  .لبلد املعينتعتمد فعالية تدابري الرقابة املمكنة وكفاءا على ا

 تقدر تكلفة معاجلة موقع .التفسخ حبافز قاعديتعترب اجلمهورية التشيكية تنظيف املواقع امللوثة ممكناً بتطبيق تكنولوجيا 
 ).٢٠٠٧معلومات واردة يف املرفق واو قدمتها اجلمهورية التشيكية، ( يورو ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠سابق إلنتاج اللِّيندين مببلغ 

اللِّيندين من قبل باعتباره مادة كيميائية زراعية حمظورة مبوجب قانون مراقبة املواد الكيميائية اخلطرة يف موريشيوس، أُدرج 
وختضع مجيع واردات املواد الكيميائية ملراقبة جملس مراقبة املواد الكيميائية اخلطرة، مبوجب قانون مراقبة . ٢٠٠٦لعام 

قانون على أنه ال جيوز ألي شخص أن يستورد اللِّيندين أو يصنعه أو وينص ال. ٢٠٠٤املواد الكيميائية اخلطرة لعام 
  ).٢٠٠٧معلومات واردة يف املرفق واو قدمتها موريشيوس، (يستخدمه أو ميلكه 

 سجلَ اللِّيندين ٢٠٠٢ويف عام . ألغت الواليات املتحدة تسجيالت اللِّيندين وأزالت مجيع استخداماته الزراعية الباقية
 مل ٢٠٠٦حىت عام . اجلة البذور، تستخدم ملعاجلة حماصيل القمح والشعري والذرة والسرغم والشوفان واجلوداركمادة ملع

 مادة امسها ٢٠٠٦غري أنه سجلَت يف عام . يكن يوجد أي بدائل الستخدامها ملعاجلة حماصيل الشوفان واجلودار
أما  .لني، واآلن توجد بدائل ملعاجلة مجيع أنواع البذور الستة الستخدامها يف هذين احملصو(Imidaclprid) إمييداكلوبريد

سيناريو االستخدامات الصيدالنية فمختلف جدا يف الواليات املتحدة، حيث ميكن اآلن من الناحية التقنية سحب اللِّيندين 
  ). ٢٠٠٧معلومات واردة يف املرفق واو قدمتها الواليات املتحدة األمريكية، (كعالج للجرب والقمل 

أنشأت كندا برامج لرصد وامتثال استخدامات اللِّيندين الزراعية، بعد إلغاء التسجيل، لضمان امتثال القوانني التشريعية 
وتتناول برامج النفايات اخلطرة االحتادية واإلقليمية واحمللية كميات قليلة من املواد اليت أوقف . االحتادية واإلقليمية
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ملستهلكني، ومجعت منتجات مبيدات آفات مل تعد مسجلة، وختلصت منها بطريقة مأمونة استخدامها وهي يف أيدي ا
  ).٢٠٠٧معلومات واردة يف املرفق واو قدمتها كندا، (

واللِّيندين مسجل باعتباره مادة ضارة . ١٩٧١يف اليابان، حظر وزير الزراعة واحلراجة واألمساك استخدام اللِّيندين يف عام 
ويطلَب من صانعي اللِّيندين ومستورديه وبائعيه أن يسجلوا أنفسهم ملناولة . بة املواد السامة والضارةمبوجب قانون مراق

معلومات (وتوجد لوائح أيضاً لوضع بطاقات تعريف على علب وصناديق التعبئة، وملناولة اللِّيندين والتخلص منه . اللِّيندين
  ).٢٠٠٧واردة يف املرفق واو قدمتها اليابان، 

يف تايلند، ما زال حظر استخدام اللِّيندين طبيا موضع سؤال، ألن البدائل الراهنة ملعاجلة قمل الرأس واجلرب يبدو أا 
وهو ). ٢٠٠٤(واللِّيندين مسجل، ألغراض طبية، يف القائمة الوطنية باألدوية األساسية . ليست فعالة بقدر فعالية اللِّيندين

معلومات واردة يف املرفق واو قدمتها تايلند، (لثاين من أدوية معاجلة قمل الرأس أو اجلرب العالج املختار للصف ا
٢٠٠٧.(  

وال يستخدم الليندين يف االستعماالت الصيدلية البشرية يف قطاع الرعاية الصحية العمومية يف جنوب أفريقيا، ألن البدائل 
فئات السكانية القابلة للتضرر برتيل برتوات، وهي ختفِّض اخلطر على ال% ٢٥أرخص، مثل 

)UNEP/POPS/POPRC.3/INF/27.(  

 ملكافحة اجلراد يف الصني فإنه مل يستخدم يف الواقع ملدة طويلة، بسبب خطره الكبري أن الليندين مسموح باستخدامهورغم 
وهذان املبيدان، أي . يد أورغانوفوسفور وبايرثرواملبيدينوتتوافر بعض البدائل، مثل . على البيئة وعلى الصحة العمومية

وعالوة على ذلك، يستخدم الفيربونيل . السائدان يف مكافحة اجلراد يف الصنياملبيدان حاليا املالثيون والسايربمثرين، مها 
ويف غضون ذلك، تروج احلكومة الصينية بقوة للمبيدات البيولوجية اليت ال تضر البيئة واملنخفضة . يف حاالت حمدودة

بيد أنه، استنادا إىل تقييم السلطات املعنية، . ذه املبيدات ميكروسبوريديوم وميتاريزيوم انيسوبلي ونيمبنيومن ه. السمية
  .مازال الليندين أفضل مبيد آفات ملكافحة اجلراد يف حاالت االنتشار الواسع النطاق

  )املنتجات والعمليات(معلومات عن البدائل   ٣-٢

  وصف البدائل

كيميائية وغري الكيميائية الستخدامات اللِّيندين يف الزراعة والطب البيطري واملستحضرات مت استعراض البدائل ال
الصيدالنية، يف الواليات املتحدة وكندا واملكسيك، يف خطة العمل اإلقليمية ألمريكا الشمالية املتعلقة باللِّيندين وأيزومرات 

جلنة التعاون البيئي، (ية عاون البيئي ألمريكا الشمالسداسي كلورو حلقي اهلكسان األخرى، اليت وضعتها جلنة الت
٢٠٠٦.(  

يف الواليات املتحدة، يوجد عنصر واحد على األقل من العناصر الفعالة التالية مسجل الستخدامه يف معاجلة بذور الذرة 
إمييداكلوبريد، بريمثرين، كلوثيانيدين، ثياميثوكسام، : والشعري والقمح والشوفان واجلودار والسرغم، وهي كلها مسجلة

ولالستخدامات يف جمال املواشي، أميتراز، كارباريل، كومافوس، سيفلوثرين، سايربميثرين، ديازينون، .تيفلوثرين
سيهالوثر ين، ماالثيون، ميثوكسيكلور، بريميثرين، فومسيت، برييثرين، - ديكلوروفوس، فينفالريات، المبدا

إيربينومكتني، آيفرمكتني، دورامكتني، : ن بني األدوية املستخدمة يف الطب البيطريوم. تيتراكلورفينفوس، ترايكلورفون
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: ويف االستخدامات الصيدالنية، تشمل العالجات املوافَق عليها ملعاجلة قمل الرأس ما يلي. موكسيدكتني، ميثوبرين
 نزع القمل الستخدامها باالقتران مع يوصى أيضاً باستخدام أمشاط. ببريونيل باتوكسايد، بريميثرين، ماالثيون/بريثروم

معلومات واردة يف املرفق واو قدمتها  ()يوراكس (بريميثرين وكروتاميتونوللجرب، ووفق على استخدام . هذه األدوية
  ).٢٠٠٧الواليات املتحدة األمريكية، 

بيوأليثرين وبيربونيل ، )٪١ بتركيز كرمي ( بريميثرين: من بني البدائل الكندية لالستخدامات الصيدالنية للِّيندين ما يلي
بتروالتوم  يف ٪٦ بريسيبيتيت سلفَر، )٪٥كرمي بتركيز  (بَتوكسايد، برييثرين وبيربونيل بتوكسايد، بري ميثرين

أسيتامربيد، : للكانوال: ومن بني البدائل الكندية املسجلة لالستخدامات الزراعية ما يلي. )يوراكس (٪١٠وكروتاميتون 
للذرة املزروعة يف احلقول من البذور (، كلوثيانيدين، إمييداكلوبريد: يانيدين، ثيامتوكسام، إمييداكلوبريد؛ وللذرةكلوث
كارباريل، : ومن بني البدائل املستخدمة ملعاجلة املواشي ما يلي. ثيامثوكسام، إمييداكلوبريد: تفلوثرين؛ وللسرغم، )فقط

ومست، تتراكلوروفينفوس، ترايكلورفون، سيفلوثرين، سايربميثرين، فنفالريات، ديازينون، ديكلوروفوس، ماالثيون، ف
جلنة التعاون  (بريميثرين، بايريثرين، روتنون، إبرينومكتني، آفَرمكتني، أبامكتني، دورامكتني، موكسيدكتني، فومست

  ).٢٠٠٧البيئي، 

زي، وملعاجلة قمل - غاوتشو، هليكس، برامير:  زامبيا ما يليمن بني البدائل املستخدمة يف زراعة الكانوال يف مجهورية
  ).٢٠٠٧ مجهورية زامبيا، معلومات واردة يف املرفق واو قدمتها (√o∏Í: الرأس ما يلي

تفلوثرين، /ثيامثوكسام، إمييداكلوبريد، إمييداكلوبريد:  ما يليأتوماريا ليناريسمن بني البدائل املستخدمة يف أملانيا ملعاجلة 
كلوثيانِدين، إمييداكلوبريد، : سايربمثرين، دلتامثرين؛ ضد إالتريداي- سيفلوثرين، ألفا-بيتا/كلوثيانِدين، كلوثيانِدين

سيفلوثرين، - رابسول، بيتا/سيهالوثرين، أكاديراكتني، بريِثرين- المبدا: ؛ ضد احلشرات آكلة ورق الشجرثيامثوكسام
ومن بني البدائل املستخدمة . رابسول، متامدوفوس/أكاديراكتني، بريِثرينسيهالوثرين، - سايربمثرين، المبدا-ألفا

- ٥-ثيازول-١،٣- كلورو-٢(-١-)إي(بروبِميل بوتيلكاربامات، ٢- يودو-٣: كمنتجات حلماية األخشاب ما يلي
- )لوروفينيلف-٢- )ترايفلوروتوليلوكسي- يب-ألفا،ألفا،ألفا-كلورو_٢(-٤٤(-١كلوثيانِدين، /نايترو غوانيدين٢-إيلمثيل

- كلورو- ٢- (1Z) [-٣فلوفنوكسورون، حامض السيكلوبروبينكاربوكسيل، /يوريا) دايفلوروبرتوليل- ٦و٢)- ٣
- ريل-)1R,3R(إيلميثيل إستر، -٣-]بايفينيل-‘١،١[ميثيل- ٢(، -دميثيل- ٢،٢ -]١بروبِنيل -١-ترايفلورو- ٣،٣،٣

- ٢،٢(- ٣فنوكسيبِرتيل - إيتوفنربوكس، م/ربوبيلذَرميثيل-٢-)إيثوكسيفينيل- ٤(-٢-فينوكسيبِرتيل- ٣بايفنثرين، /
- ٢،٢(- ٣ِ نوكسيبِرتيل -٣- سيانو–بريمثرينو ألفا /دامييثيلسيكلو بروبينكربوكسيالت-٢،٢-)دايكلوروفينيل
- ٤(- ٢- برومو- ٤سايربمثرين، دازومت، ثيامثوكسام، و/دامييثيلسيكلو بروبينكربوكسيالت-٢،٢-)دايكلوروفينيل
 والبديل املستخدم .كلورفنابري/كربونايتريل-٣-بريويل-هـ١- )ترايفلوروميثيل(- ٥- )إيثوكسيميثيل(- ١- )كلوروفينيل

معلومات واردة ) (بريمثرين(حملول إنفكتوبِديكول : مبيداًً موضعيا للحشرات يف جمال الصحة العامة والطب البيطري هو
  ). ٢٠٠٧يف املرفق واو قدمتها أملانيا، 

، وخالصة جذر بريمثرين، وكاباريل: البدائل املستخدمة يف معاجلة قمل الرأس واجلرب ما يلييف تايلند، تشمل 
بريمثرين، وفلومثرين، وسايربمثرين؛ : والبدائل اليت تستخدم ملعاجلة احليوانات الداجنة هي. االستيمونا، وبرتوات البِرتيل
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معلومات واردة  (مثرين- مثرين، وبايفنثرين، وسايربمثرين، ودلتاسايرب-ألفا: يستخدم) تريمايت(وملكافحة النمل االبيض 
  ).٢٠٠٧يف املرفق واو قدمتها تايلند، 

ورغم أن الليندين مسموح باستخدامه ملكافحة اجلراد يف الصني فإنه مل يستخدم يف الواقع ملدة طويلة، بسبب خطره الكبري 
وهذان املبيدان، أي . بدائل، مثل املبيدين أورغانوفوسفور وبايرثرويدوتتوافر بعض ال. على البيئة وعلى الصحة العمومية

وعالوة على ذلك، يستخدم الفيربونيل . املالثيون والسايربمثرين، مها حاليا املبيدان السائدان يف مكافحة اجلراد يف الصني
اليت ال تضر البيئة واملنخفضة ويف غضون ذلك، تروج احلكومة الصينية بقوة للمبيدات البيولوجية . يف حاالت حمدودة

بيد أنه، استنادا إىل تقييم السلطات املعنية، . ومن هذه املبيدات ميكروسبوريديوم وميتاريزيوم انيسوبلي ونيمبني. السمية
  .مازال الليندين أفضل مبيد آفات ملكافحة اجلراد يف حاالت االنتشار الواسع النطاق

 مخديف السويد استالثيون، وبرمراممويف .  مع بِرتوات البيزيل كبدائل ملعاجلة اجلرب وقمل الرأس يف البشرثرين، وديسفُلف
 مخدكتنياستخدامات الطب البيطري، استكتني، وموكسيدثرين، وفوكسيم، وفيربونيل، وآيفرممعلومات واردة يف  (فلوم

  ). ٢٠٠٧املرفق واو قدمتها السويد، 

  وسايربمثرين  ملكافحة النمل األبيض يف اخلشب املضغوط، سايربمثرين: الربازيل ما يليومن بني البدائل املستخدمة يف 

 للخشب املستخدم وسيفلوثرينملكافحة احلشرات والفطريات يف اخلشب اجلاف، بروبينيل بوتيلكر بومات -٢-يودو- ٣و
ملكافحة النمل األبيض يف وإندوسلفان ، ةفّاراحلاخلنفساء  ملكافحة النمل األبيض وودلتامثرينيف البناء أو صناعة األثاث، 

 يت يب بي ملكافحة الفطريات يف الـملكافحة النمل األبيض يف صناعة اخلشب املضغوط املكَتل، و وفيربونيلاخلشب، 
 هو٢٠٠٧معلومات واردة يف املرفق واو قدمتها الربازيل، (اخلشب املنشور لت.(  

  ).٢٠٠٧معلومات إضافية قدمتها سويسرا،  (فيربونيل وثيامثوكسانملعاجلة البذور هي والبدائل املستخدمة يف سويسرا 

ومن بني األساليب . إىل جانب البدائل الكيميائية توجد أيضاً بدائل غري كيميائية لالستخدامات يف معاجلة البذور الزراعية
فصفصة، فول الصويا، (الدورة الزراعية : واحملاصيل ما يليالزراعية املعروف حاليا أا فعالة يف منع إحلاق الضرر بالبذور 

، حيث ينبغي تناوب زراعة البذور الصغرية مع أنواع غري مضيفة كل سنة لتقليل حدة اإلصابة باآلفات واحملافظة )برسيم
ك األرض بوراً على اخنفاض مستوياا؛ وينبغي اختيار املواقع ورصدها لتقرير ما إذا كانت توجد دودة سلكية؛ وتر

لتجويع الدودة السلكية بترك األرض بوراً بضع سنوات مث تستأنف زراعتها؛ إعادة زراعة األرض مبحاصيل مقاومة 
ة الزرع يف مناخ دافئ وجاف، يكون عادةً يف وقت متأخر كاحلنطة السوداء والكتان؛ توقيت رش البذور وزرعها، حماول

من املوسم للبذور الصغرية حني تكون الريقات يف مواقع أعمق من التربة، وإعطاء البذور فرصة أكرب للبقاء حية؛ الزراعة 
اقة حتركات الضحلة لتجويع الريقات احلديثة الوالدة، وتعريض البيوض لالفتراس، وإتالف الريقات؛ وضغط التربة إلع

  ).٢٠٠٦جلنة التعاون البيئي ألمريكا الشمالية، (الدودة السلكية 

ويقوم الباحثون اآلن يف مركز حبوث األغذية الزراعية يف منطقة . تعترب األساليب األحيائية أيضاً بدائل غري كيميائية للِّيندين
. مرِض فطري للحشرات بغية مكافحة الدودة السلكية وهو ممتارهيزيوم أنيسوبلييه،احمليط اهلادئ بكندا بفحص استخدام 

، ودبابري وبايبر أدونكوم، spp ترايكوداماومن بني أساليب املكافحة األحيائية اإلضافية املستخدمة يف كوستا ريكا 
ثات الشبكة الدولية للقضاء على امللومعلومات واردة يف املرفق واو قدمتها  (ترايكوغرام، وباسيلوس ثورينجينسيس

البيئية   كما تشمل بدائل الليندين املستخدمة ملكافحة ذبابة القمح الصغرية املمارسات الزراعية).٢٠٠٧، العضوية الثابتة
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 وتغري مواعيد البذر من أجل ختفض القابلية للتضرر، ،والتقنيات املتكاملة ملكافحة اآلفات، اليت تشمل دورة احملاصيل
يت تساعد على زيادة جتانس احملاصيل، واستخدام أصناف من القمح مقاومة لآلفات، واستخدام املمارسات الزراعية ال
  ).Manitoba, 2006(الدبابري الطفيلية ووسائل املكافحة البيولوجية مثل 

ويقول بعض املؤلفني إن استخدام هذه األساليب أكثر . توجد أيضاً أساليب غري كيميائية ملعاجلة قمل الرأس واجلرب
ويقترحون استخدام اهلواء الساخن أو إزالة القمل باستخدام مشط . أساليب املعاجلة باألدوية القاتلة للقملكفاءةً من 
وملعاجلة اجلرب، يقول بعض املؤلفني إن الزيوت العطرية أظهرت آثاراً إجيابية يف مكافحة العث يف أنابيب . مبلول باملاء

ومعجون من خالصة مثار شجرة النيب ) مالليوكا ألترينيفوليو(جرة الشاي ويعترب زيت ش. االختبار ويف الدراسات امليدانية
ويف جتربة سريرية يف نيجرييا، تبين أن الزيت العطري . ذات فعالية عالية) كُركُما لونغا(والكركم ) أزاديراختا إنديكا(

وتبني من دراسة للمكافحة العشوائية . املعاجلةأيضاً ذا كفاءة عالية يف ) ليبيا ملتيفلورا(املستخلص من شجرة الشاي الربي 
 حتتوي على زيت جوز اهلند واهلوهوبا فعالة جدا الشبكة الدولية للقضاء (يف الربازيل أن مثة مادة مكافحة متوفرة جتاريا

  ).٢٠٠٧، ة الثابتةوثات العضويعلى املل

  اجلدوى التقنية

 والبدائل املوافق عليها لالستخدامات الصيدالنية يف الواليات املتحدة ممكنة البدائل الكيميائية ملعاجلة البذور واحليوانات
غري أنه ذُكرت حاالت فشلت فيها البدائل املوافََق عليها ملعاجلة اجلرب والقمل يف . تقنيا وهي مستعملة يف الوقت احلاضر

، ملعاجلة اجلرب آيفرمكتنيه املريض بالفم، وامسه ويصف بعض األطباء دواًء ال توجد له بطاقة تعريف يتناول. الشفاء منهما
وال يوجد لدى الشركة الصانعة . حىت مع كون إدارة الغذاء والدواء يف الواليات املتحدة مل تقره ملعاجلة اجلرب

مه ملعاجلة ، كدواء يتناوله املريض بالفم، طلب موافَق عليه الستخدامه يف معاجلة اجلرب وال تدعو إىل استخدالآليفرمكتني
وتعكف إدارة الغذاء والدواء اآلن على مراجعة إمكانيات استخدام عالجات جديدة للقمل من عدد من . اجلرب

معلومات واردة يف (الشركات، واستطالع آليات لتشجيع شركات الصيدلة على تقدمي أدوية مرشحة ملعاجلة اجلرب 
  ).٢٠٠٧املرفق واو قدمتها الواليات املتحدة األمريكية، 

واجلدوى التقنية مطلب لتسجيلها لدى وكالة تنظيم إدارة اآلفات . يف كندا، تستخدم اآلن بدائل ملبيدات اآلفات أيضاً
  ).٢٠٠٧معلومات واردة يف املرفق واو قدمتها كندا، (الكندية 

.  التوجيهاتيف السويد توجد بدائل ذات جدوى تقنية وميكن احلصول عليها بسهولة وهي فعالة إذا استخدمت حبسب
  ).٢٠٠٧معلومات واردة يف املرفق واو قدمتها السويد، (ومل ترد أي تقارير عن مشاكل مقاومة رئيسية هلا 

  التكاليف، مبا يف ذلك التكاليف البيئية والصحية

 وتشمل. الواليات املتحدة فقط هي البلد الوحيد الذي توجد لديه معلومات متاحة عن التكاليف املرتبطة بالبدائل
  .٢٠٠٦ حىت عام ٢٠٠٢يانات من عام املعلومات املقدمة ب

 رطل من العنصر النشط ١٥٠ ٠٠٠، كان جمموع ما استخدم من اللِّيندين يف الواليات املتحدة أقل من ٢٠٠٦يف عام 
 ملعاجلة ٢٠٠٢ام واستخدم اللِّيندين يف الواليات املتحدة يف ع.  ماليني فدان٩,٧تستخدم سنويا يف مناطق تبلغ مساحتها 

وكان إميداكلوبريد وثيامثوكسام البديلَني الرئيسيني للِّيندين . بذور القمح والشعري والشوفان واجلودار والذرة والسرغم
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 بدائل إضافية ٢٠٠٢عالوةً على ذلك، سجلَت منذ عام . املستخدمني يف معاجلة بذور الشعري والذرة والسرغم واحلنطة
ففي حالة القمح . وهذه البدائل ال تقل يف فعاليتها عن اللِّيندين لكن استخدامها أكثر تكلفةً. لذرة والسرغمملعاجلة بذور ا

 ماليني دوالر لتغطية كل األراضي ٨,٧أي (  دوالر للفدان ١,٧١ إىل ٠,٣٦والشعري تراوحت زيادة التكلفة من 
 دوالرات ٤,٦٩ إىل ٣,٧٠ الزيادة يف تكلفة املعاجلة من ويف حالة السرغم، تراوحت). املستخدمة يف الواليات املتحدة

وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة، ) ( دوالر لكل األراضي املستخدمة يف الواليات املتحدة٣٨٦ ٠٠٠حنو (للفدان 
٢٠٠٦ .(  

تخدامان يف ذلك ولو ألغي هذان االس. ، مل تكن توجد بدائل مسجلة ملعاجلة بذور الشوفان واجلودار٢٠٠٢يف عام 
ويبلغ جمموع الزيادة يف تكلفة .  من الغلة٪٩الوقت، لكان إللغائهما أثر كبري على مزارعي هذين احملصولَني، قُدر خبسارة 

 ، كان٢٠٠٦وحبلول عام .  دوالر٣٥٤ ٠٠٠ويبلغ جمموع اخلسارة يف غلة الشوفان واجلودار .  مليون دوالر١٤املعاجلة 
fÕjIÃº∑AfŒøGجمعلومات واردة يف املرفق واو قدمتها الواليات (لَ الستخدامه يف معاجلة بذور الشوفان واجلودار  قد س

  ). ٢٠٠٧املتحدة األمريكية، 

فيما يتعلق بالتكاليف الصحية املرتبطة بالبدائل الصيدالنية، ميكن أن يكون اجلرب مشكلة خطرية يف مرافق العناية طويلة 
وميكن أن يزداد مرض اجلرب تعقيداً بإصابات . دمحة وأحوال الفقراء االقتصادية بصورة عامةاألجل، وبيئات املعيشة املز

بكتريية ثانوية للتقرحات اجللدية، وعين اجلرب باعتباره عامل خطورة يف تطور االلتهاب الكلوي الكُبيبيب الناتج عن 
 العودة إىل املدارس إذا كانوا مصابني بالقمل أو اجلرب دون ويف الواليات املتحدة ال يستطيع األطفال. املكورة العقدية

  ).٢٠٠٧معلومات واردة يف املرفق واو قدمتها الواليات املتحدة األمريكية، (معاجلة 

أي استخدامات حرجة ال يوجد هلا بديل  ، مبا يف ذلك فوائد البدائل وحمدودياا مقارنة باملواد املسماة وتعينيالفعالية
  ت احلاضريف الوق

ويف حالة اجلرب ذُكرت حاالت فشل . يف الواليات املتحدّ ذُكر أن مثة مقاومة جلميع عالجات قمل الرأس املوافق عليها
 املتناول بالفم، وإن كان هذا األخري بريمثرين وآيفرمكتنيفيها العالج املوافق عليه يف شفاء املرض، وذكر وجود مقاومة لـ 

  ).٢٠٠٧معلومات واردة يف املرفق واو قدمتها الواليات املتحدة األمريكية، (ج هلذا املرض مل يوافَق عليه كعال

معلومات واردة (يف تايلند، يبدو أن البدائل الراهنة للِّيندين يف معاجلة قمل الرأس واجلرب ليست فعالة بقدر فعالية اللِّيندين 
  ).٢٠٠٧يف املرفق واو قدمتها تايلند، 

تقييم وأي معلومات عن املخاطر املمكنة / موضع اختباراملقترحا إذا كان البديل يف ذلك معلومات عماخلطورة، مبا 
ة حياة البديل اختبارها على مدى دوراملرتبطة ببدائل مل يتم  

تجري وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة تقديرات ملخاطر منتجات مبيدات اآلفات كجزء روتيين من عملية 
معلومات واردة (سجيل؛ لذلك، أجرت الوكالة تقديرات ملخاطر املنتجات البديلة واالستخدامات البديلة هلذه املنتجات الت

  ).٢٠٠٧اليات املتحدة األمريكية، يف املرفق واو قدمتها الو
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ولة وترى أن كندا قامت وكالة تنظيم إدارة اآلفات الكندية باستعراض البدائل وتوصلت إىل أن درجة فعاليتها مقبويف 
 املرفق واو املقدمة من كندا، املعلومات الواردة يف( بدرجة مقبولة باستعماهلا هي أيضاًملرتبطة حية اصاملخاطر البيئية وال

٢٠٠٧.(  

   البدائلتوفُّر

 يف الواليات املتحدة وهي اآلن بدائل استخدامات اللِّيندين يف الزراعة واملواشي واملستحضرات الصيدالنية متوفرة
  .مستعملة

متوفرة بسهولة وميكن احلصول ) غاوتشو (إميداكلوبريد. ما زالت جدوى استخدام البدائل يف مجهورية زامبيا غري حمددة
  ).٢٠٠٧معلومات واردة يف املرفق واو قدمتها مجهورية زامبيا، (عليها بسهولة يف السوق احمللية 

  إمكانيات احلصول عليها

معلومات واردة يف املرفق واو قدمتها كندا، (يتوقف مدى توفُّر البدائل وإمكانيات احلصول عليها يف كندا على السوق 
٢٠٠٧.(  

وبدائل استخدام اللِّيندين يف مكافحة النمل األبيض، بوجه خاص، تستخدم . املنتجات البديلة يف تايلند متوفرة يف السوق
  ). ٢٠٠٧ يف املرفق واو قدمتها تايلند، معلومات واردة(على نطاق واسع 

  موجز املعلومات املتعلقة بآثار تنفيذ تدابري الرقابة املمكنة على اتمع  ٤-٢

  الصحة، مبا يف ذلك الصحة العامة والصحة البيئية والصحة الوظيفية

السمـية، يتوقع أن يقلل تنفيذ تدابري الرقابة نظراً إىل أن اللِّيندين يفي بعدة معايري مقبولة دوليا للثبات والتراكم األحيائي و
  .من خماطر تعرض البشر والبيئة للِّيندين

ميكن أن يوجد اللِّيندين يف كل عناصر البيئة ومستوياا، يف اهلواء واملاء وترسبات التربة والكائنات العضوية املائية والربية 
 اكم اللِّيندين تراكماً أحيائياًوميكن أن يتر). ٢٠٠٣أوروبا /مة الصحة العامليةمنظ(والغذاء، اليت قيست يف كل أحناء العامل 

 بسهولة يف الكائنات الدهون، وميكن أن يتركز أحيائياًَبسهولة يف سلسلة الغذاء نظراً إىل قابليته الكبرية للذوبان يف 
ات سداسي كلورو حلقي اهلكسان، بكما فيها وتتراكم أيزومر. اتيالدقيقة، والالفقاريات، واألمساك، والطيور، والثدي

وميكن أن ينتج تعرض السكان ). ٢٠٠٦جلنة التعاون البيئي ألمريكا الشمالية، ((اللِّيندين، يف األجواء الباردة من العامل 
لنب واللحم،  غاما عن تناول األغذية، ال سيما املنتجات الغذائية احليوانية كال–بوجه عام لسداسي كلورو حلقي اهلكسان 

). ٢٠٠٥وكالة تسجيل املواد السمـية واألمراض الناجتة عنها، (وكذلك من املاء الذي حيتوي على مبيد اآلفات هذا 
ض ألغذية سامة، ال سيما لدى سكان أالسكا والدائرة القطبية الشمالية، الذين يعتمدون على أغذية  التعروتوجد إمكانية

  ).٢٠٠٦وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة، (ات البحرية ي والثديكفافية تقليدية كاألمساك

تبين أن اجلرعات العالية من اللِّيندين مسممة لألعصاب والكبد وجهاز املناعة وأن هلا آثاراً على التناسل لدى احليوانات يف 
 أن يسبب آثارا عصبية حادة، وتوحي البيانات املزمنة وتفيد بيانات التسمم احلاد يف اإلنسان أن اللِّيندين ميكن. املخترب
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ومن بني اآلثار الضارة بالصحة املرتبطة باستخدام اللِّيندين يف املستحضرات الصيدالنية . بإمكانية حدوث آثار يف الدم
سوار، ووجع الرأس، وتشوش احلت حاالت حدثت فيها نوبات عصبية ووفي. النوبات العصبية، والدرات عقب وذُك

استخدام شامبو اللِّيندين بصورة متكررة أو لفترات طويلة، لكن ذلك حدث أيضاً يف حاالت نادرة عقب استخدامها مرة 
الشبكة الدولية للقضاء على امللوثات العضوية توجد معلومات إضافية قدمتها . (واحدة فقط، كما جاء يف التوجيهات

  ).٢٠٠٧الثابتة، 

عيا كمستحضر صيدالين، كان ذلك بوجه عام مرتبطاً بسوء  عندما يستخدم موضاللِّيندينة ـَّسميمع أنه توجد أدلة على 
 وكان معظم اآلثار اجلانبية للِّيندين مرتبطاً باستنشاق العاملني يف معاجلة البذور له على مدى فترة طويلة .االستخدام

وقد صنفت .  تسبب اللِّيندين مبرض السرطان فأقلُّ وضوحاًأما). ٢٠٠٧معلومات واردة يف املرفق واو قدمتها كندا، (
ة ـَّوكالة تسجيل املواد السمي( اللِّيندين بأنه ميكن أن يسبب مرض السرطان يف البشر السرطان الوكالة الدولية لبحوث
وجود قرينة "اللِّيندين يف فئة وأعادت وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة تصنيف ). ٢٠٠٥، واألمراض الناجتة عنها

ـَّة على أنه يسبب السرطان، لكنها غري كافية لتقييم حدوث ذلك يف البشر وأيدت وكالة املواد السمية وتسجيلها، ." ظَني
املشترك االجتماع غري أن . ، تصنيف وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدةكز الواليات املتحدة ملراقبة األمراضالتابعة ملر
يستبعد أن يشكل اللِّيندين خطورة من "... ، الذي عقدته منظمة الصحة العاملية، استنتج أنه اآلفات مبيداتبحوث املعين ب

  ).٢٠٠٦جلنة التعاون البيئي ألمريكا الشمالية، " (إصابة البشر بالسرطان

تحضرات الصيدالنية أثر إجيايب على البيئة ألن استخدام كان لتنفيذ تدابري الرقابة املطبقة على استخدامات اللِّيندين يف املس
معلومات واردة يف (اللِّيندين كشامبو ملكافحة القمل أو كدهون موضعي جيب غسله، ينتهي إىل وجوده يف املاء العادم 

ندين ملعاجلة  حظرت والية كاليفورنيا بيع اللِّي٢٠٠٢يف عام ). ٢٠٠٧املرفق واو قدمتها الواليات املتحدة األمريكية، 
وضع قانون كاليفورنيا للمواد ، ٢٠٠٠مايو /ويف أيار. القمل واجلرب، بغية ختفيض مستوياته يف إمدادات مياه الشرب

 جزءاً من اللِّيندين لكل تريليون جزء من املاء، للِّيندين املوجود يف ١٩السامة معياراً جديداً جلودة مياه الشرب مقداره 
. ملوجودة واحملتملة بغية محاية الصحة العامة، بناًء على اخلطورة احملتملة إلصابة البشر بالسرطانإمدادات مياه الشرب ا

ونظراً إىل أن تكنولوجيات املعاجلة الراهنة عاجزة عن إزالة اللِّيندين للوفاء مبعيار والية كاليفورنيا اجلديد جلودة املياه، لزم 
وقُدم عندئذ مشروع قانون يف مجعية والية كاليفورنيا واعتمدته اجلمعية . قانونوضع استراتيجية وقائية للسماح بامتثال ال

يناير /من دون معارضة، حيظر بيع مجيع املستحضرات الصيدالنية اليت حتتوي على اللِّيندين ابتداء من شهر كانون الثاين
لقانون إىل مستويات ال يكاد ميكن الكشف عنها واخنفضت تركُّزات اللِّيندين يف املياه العادمة منذ اعتماد هذا ا. ٢٠٠٢

  ).٢٠٠٦جلنة التعاون البيئي ألمريكا الشمالية، (

منذ حظرت كاليفورنيا اللِّيندين أبلغ قسم اإلشراف واإلحصاءات يف دائرة اخلدمات الصحية يف كاليفورنيا أربع مرات 
الصحية قد أصدرت قبل احلظر مبادئ توجيهية وكانت دائرة اخلدمات . عن وقوع إصابات باجلرب يف أربع حمافظات

وملكافحة اجلرب وضعت الدائرة مبادئ توجيهية . بدالً من اللِّيندين ملكافحة قمل الرأسمالثيون جلميع األطباء باستخدام 
  ملعاجلة املرضى املصابني حباالت شديدة منآيفرمكتنيووزعتها على مرافق العناية الصحية وأوصت فيها باستخدام 

 عالجاً للجرب، وال توصي اآليفرمكتنيومع أن إدارة الغذاء والدواء يف الواليات املتحدة مل توافق على استخدام . اجلرب
دائرة اخلدمات الصحية يف كاليفورنيا باستخدامه يف حاالت اجلرب العادي أو للوقاية من املرض، فإنه استخدم عندما 
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املرض ولوقاية اجلمهور منه، بسبب سهولة استخدامه وألنه رمبا   ملعاجلة أعراضانتشرت اإلصابات باجلرب يف كاليفورنيا
 ).٢٠٠٦جلنة التعاون البيئي ألمريكا الشمالية، ( من حيث الفعالية البريمثرينيكون أكثر امتثاالً من 

كن منتجات اللِّيندين ففي الواليات املتحدة، لو مل ت. يف موضوع تقييد االستخدامات الصيدالنية، يوجد قلق بوجه عام
ولكانت حاالت اإلصابة بالقمل واجلرب رمبا . موجودة لكانت خيارات العالج املوافَق عليه للقمل واجلرب حمدودة جدا
معلومات واردة يف املرفق واو قدمتها الواليات (ترِكَت دون عالج أو استخدمت يف عالجها عالجات مرتلية ضارة 

ويوجد قلق مماثل يف كندا، حيث يسود شعور بأن اللِّيندين جيب أن يكون متاحاً الستخدامه ). ٢٠٠٧املتحدة األمريكية، 
ويف االحتاد ). ٢٠٠٧معلومات واردة يف املرفق واو قدمتها كندا، (يف احلاالت اليت ال يكون فيها العالج البديل مناسباً 

 جمال الصحة العامة والطب البيطري حىت اية عام األورويب ميكن استخدام اللِّيندين كمبيد موضعي للحشرات يف
ÕjRÍø≈قائمة على (، وال يوجد اآلن يف السوق سوى عدد حمدود من املنتجات البديلة ٢٠٠٧ JªA) ( معلومات واردة يف

رب ليست ويف تايلند يبدو أن البدائل الراهنة للِّيندين يف معاجلة قمل الرأس واجل). ٢٠٠٧املرفق واو قدمتها أملانيا، 
  ).٢٠٠٧معلومات واردة يف املرفق واو قدمتها تايلند، (مبستوى فعالية اللِّيندين 

  الزراعة، مبا يف ذلك تربية األحياء املائية واحلراجة

غري أنه ينبغي أن يالحظ أنه مل ترد . مل ترد أي معلومات عن وجود أي آثار لتنفيذ تدابري الرقابة املمكنة يف هذا القطاع
  .من عدد من البلدان اليت يعرف أا استخدمت الليندين يف املاضي أو مازالت تستخدمهمعلومات 

  )البيولوجيالتنوع (احليوانات والنباتات 

نظراً إىل سهولة تراكم اللِّيندين يف األحياء الربية، ال يتوقع أن تكون آثار تدابري الرقابة على احليوانات والنباتات إال إجيابية، 
 وقد رصدت عدة دراسات يف الدائرة القطبية الشمالية مستويات. ياء الربية يف الدائرة القطبية الشماليةال سيما األح

سداسي كلورو حلقي اهلكسان يف عجل البحر الكبري من نوع استلَر، والدلفني األبيض، واحلوت القطيب، والدب القطيب 
  ). ٢٠٠٧لقضاء على امللوثات العضوية الثابتة، الشبكة الدولية لمعلومات واردة يف املرفق واو، قدمتها (

  ف والفوائدياجلوانب االقتصادية، مبا يف ذلك التكاليف والفوائد العائدة على املنتجني واملستهلكني وتوزيع التكال

ك يف  وكذل٣- ٢ و٢- ٢ يف اجلزأَين ترد معلومات متعلقة بتكاليف تنفيذ تدابري الرقابة والبدائل املمكنة يف هذه الوثيقة
  .UNEP/POPS/POPRC.3/INF/27الوثيقة 

  .)الوظائف، إخل(التكاليف االجتماعية 

  .ترد معلوماتمل 

  آثار أخرى

  .ترد معلوماتمل 
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  اعتبارات أخرى  ٥-٢

  احلصول على املعلومات والتعليم العام

ة ملكافحة اجلرب والقمل يف يف السويد، ميكن العثور على معلومات واسعة النطاق عن نظُم املعاجلة لكل األدوية املتاح
 أو يف قائمة املنتجات ،se.lakemedelsverket.www://httpموقع الوكالة السويدية للمنتجات الطبية على شبكة اإلنترنت 

  ).٢٠٠٧معلومات واردة يف املرفق واو قدمتها السويد،  (،es.fass.www://httpالصيدالنية يف السويد 

حيتفظ برنامج مبيدات اآلفات يف مكتب وكالة احلماية البيئية يف الواليات املتحدة مبوقع إلكتروين مع قرارات تنظيمية 
وحتتفظ حكومة الواليات املتحدة أيضاً . Lindane/registration/1oppsrrd/gov.epa.www://http/حديثة يف موضوع اللِّيندين 

  :  ميكن الوصول إىل امللف الكامل بطباعة االسم التايل يف بريد امللف).gov.regulations.www(مبلف إلكتروين 
 0202-2002-OPP-HQ-EPA . ويوجد لوكالة الغذاء والدواء يف الواليات املتحدة موقع إليكتروين لتنبيه الناس إىل تدابري

حية األولية، وذلك ملقدمي العناية الص، lindan#htm.03safety/2003/SAFETY/mdwatch/gov.fda.www://httpالسالمة 
  ).٢٠٠٧معلومات واردة يف املرفق واو قدمتها الواليات املتحدة األمريكية، (والصيادلة، واملستهلكني 

ويضم التقرير معلومات عن إنتاج اللِّيندين . ٢٠٠٤وضعت املكسيك تقريراً وطنيا لتشخيص اللِّيندين ونشرته يف عام 
  .اته، وأسعارها وأمناط بيعها والكميات املستخدمة والبدائل املمكنةووارداته وصادراته واألمساء التجارية ملشتق

pdf.MEXICO_EN_LINDANO_EL/2003-Proyectos/download/dgicurg/mx.gob.ine.www://http )معلومات واردة يف 
  ).٢٠٠٧امللف واو قدمتها املكسيك، 

 تستند إىل خطة (SC/UN ECE CRLTAP)شنت اجلمهورية التشيكية محلة للتعليم والتوعية بامللوثات العضوية الثابتة 
  ).٢٠٠٧معلومات واردة يف امللف واو قدمتها املكسيك، (التنفيذ الوطنية التشيكية 

  الرصدوحالة القدرة على املراقبة 

ل الوكالة التنظيمية إلدارة اآلفات بواسطة آليات االمتثال يف كندا تبدار القدرة على مراقبة ورصد مبيدات اآلفات من ق
الوكالة التنظيمية إلدارة اآلفات  وإن. املوجودة على نقاط عبور احلدود ونقاط دخول البلد حلظر استرياد اللِّيندين إىل كندا

خل كندا بواسطة أنشطة االمتثال التابعة للوكالة، فتقدم تقارير عن املخالفات املشتبه هي اليت تبلِّغ عن قضايا االمتثال دا
  ).٢٠٠٧ املرفق واو قدمتها كندا، معلومات واردة يف(أو النتائج اليت تبلِّغُ عنها وكاالت حكومة أخرى /بوقوعها و

 عن إلغاء مجيع ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األوليف الواليات املتحدة، أعلنت وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة يف 
منتجات مبيدات اآلفات الزراعية اليت حتتوي على اللِّيندين مبوجب سلطة القانون االحتادي ملبيدات اآلفات ومبيدات 

وتعمل وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة . ٢٠٠٧يوليو / متوز١الفطريات ومبيدات القوارض، الذي بدأ سريانه يف 
 شركائها يف احلكومة االحتادية وحكومات الواليات والسلطات التنظيمية القبلية لضمان امتثال قوانني مبيدات اآلفات مع

 ).٢٠٠٧معلومات واردة يف املرفق واو قدمتها الواليات املتحدة األمريكية، (ولوائحها، بغية محاية صحة البشر والبيئة 

 لرصد اهلواء احمليط واملياه السطحية رِسيتوكس مو: ة التشيكية ما يليتشمل مؤسسات الرقابة والرصد يف اجلمهوري
والترسبات واألتربة والطحالب واُألبر، واملعهد املركزي لإلشراف واالختبار يف الزراعة، ومعهد البحوث للتحسني وحفظ 
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راقبة األغذية، واملعهد الوطين للصحة التربة، وهيئة تفتيش الطب البيطري يف الدولة، واهليئة التشيكية لتفتيش األغذية مل
معلومات واردة يف املرفق واو قدمتها اجلمهورية التشيكية، (العامة، الذي يبحث يف تعرضِ البشر ودراسات التغذية 

٢٠٠٧ .(  

ث، الذي يذُه جملس يتم تناول القدرة على الرقابة والرصد يف مجهورية زامبيا مبوجب قانون محاية البيئة ومراقبة التلونف
  ).٢٠٠٧معلومات واردة يف املرفق واو قدمتها مجهورية زامبيا، (البيئة يف زامبيا 

يتحكم املعهد الربازيلي للبيئة واملوارد الطبيعية املتجددة باملخزونات، وتوجيه املنتجات املهجورة وجهة مناسبة، ودخول 
  ).٢٠٠٧ها الربازيل، معلومات واردة يف املرفق واو قدمت(املنتجات غري املشروع 

  ر النفايات والتخلص منهاآثا •

يبدو أن اإلنتاج الراهن للِّيندين آخذ يف االخنفاض إذ مل يبق سوى عدد قليل من البلدان املنتجة له، لكن اإلنتاج السابق 
  .وعدم كفاءة عملية اإلنتاج على مر السنني تركت مقادير هائلةً من نفايات املنتجات

تحدة سيكون من املمكن تقنيا استخدام املخزونات املوجودة لالستخدامات الزراعية والصيدالنية لفترة يف الواليات امل
 تشرين ١وستسمح وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة باستخدام منتجات اللِّيندين يف الزراعة حىت . حمددة من الزمن

 من التكلفة املرتبطة بالتخلص من املخزونات غري القابلة لذلك يتوقع أن يظل هناك حد أدىن. ٢٠٠٩أكتوبر /األول
  ).٢٠٠٧معلومات واردة يف املرفق واو قدمتها الواليات املتحدة األمريكية، (لالستخدام 

مقاطعة (ومثة موقعان اثنان على وجه اخلصوص مها بنفُل .  موقع ملوث حتتاج إىل معاجلة٣٠٠٠يف سويسرا، يوجد حنو 
 ١١٤ ٠٠٠، كانا موقعنيِ للتخلُّص من النفايات الكيميائية، حيتوي األول منهما على )مقاطعة آرغاو(وكوليكن ) جورا

وما زال مقدار هذه املواد .  طن من النفايات اخلاصة، ورمبا حتتوي على ملوثات عضوية ثابتة٣٥٠ ٠٠٠طن والثاين على 
ويقدر أن تبلغ تكاليف عملية املعاجلة الكاملة اليت بدأت . الكيميائية، اليت هي ملوثات عضوية ثابتة، غري معروف بالضبط

 ٥٠٠ مليون فرنك سويسري لبنفُل و٢٠٠حنو ) مبا يف ذلك حرق هذه املواد يف موقعها يف فرن ذي تقنية عالية(اآلن 
  ).٢٠٠٧معلومات واردة يف املرفق واو قدمتها سويسرا، (مليون لكوليكن 

ل املشاكل مواقع قدمية ملوثة لشركة سبوالنا نرياتوفيتش، املنتجة السابقة، وخمازن قدمية، يف اجلمهورية التشيكية، حيث متث
وقد جنحت شركة سبوالنا نرياتوفيتش اآلن يف تنظيف مواقعها . وخمازن ومواقع طرح نفايات غري مشروعة وغري معروفة
 اآلن يف وضع خطط إلصالح مواقع ملوثة أخرى يف والعمل جارٍ. امللوثة باستخدام تكنولوجيا التفَسخ بفعل حفاز قاعدي

وكان الليندين ينتج أيضا يف رومانيا ). ٢٠٠٧معلومات واردة يف املرفق واو قدمتها اجلمهورية التشيكية، (املستقبل 
)Vijgen, 2006.(  

 باعخمزونات موجودة يف كندا ال يوجد سبب جتاري للمحافظة على املخزونات، نظراً إىل أنه كان من املفروض أن ت أي
وتتناول . يف وقت التوقف عن تسجيل مبيدات اآلفات أو تعليقه، أو تستخدم أو يتم التخلُّص منها وفقاً جلدول زمين حمدد

برامج احلكومة الفدرالية وحكومات املقاطعات واحلكومات اإلقليمية للتخلص من النفايات اخلطرة كَميات صغريةً من 
ورة ما زالت يف حوزة املستهلكني، وقد مجعت هذه الربامج منتجات مبيدات اآلفات اليت مل تعد مسجلة املواد احملظ

  ).٢٠٠٧ املرفق واو قدمتها كندا، معلومات واردة يف(وختلصت منها بسالمة 
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تكون هلا آثار وفيما يتعلق باملغرب فعلى الرغم من أن استخدام الليندين قد حظر مازالت هناك خمزونات كبرية ميكن أن 
  .بيئية

استعرض التقرير أساليب التخلُّص من اللِّيندين وكذلك تكاليف التخلص من نفايات أيزومرات سداسي كلورو حلقي 
 The]) ٢٠٠٦فيجِن، (تركة إنتاج أيزومرات سداسي كلورو حلقي اهلكسان اللِّيندين : اهلكسان وإدارا يف بلدان خمتلفة

Legacy of Lindane HCH Isomer Production (Vijgen, 2006)] . اليب الكيميائية لتحويل أيزومرات الوثيقة األستصف
، وسداسي HC1 ثالثي كلوروبِرتين، وحامض ثالثي كلوروفنوكسي أستيك، وإىلسداسي كلورو حلقي اهلكسان 

وصفاً للدراسات اليت رصدت ويشمل التقرير أيضاً . كلوروبِرتين، ومخاسي كلوروفنوالت الصوديوم، وثالثي كلوروفنول
التفسخ البيولوجي أليزومرات سداسي كلورو حلقي اهلكسان واألوضاع اليت استخدمت فيها مكبات النفايات، للتخلُّص 

، الشبكة الدولية للقضاء على امللوثات العضوية الثابتة(من التربة امللوثة بأيزومرات سداسي كلورو حلقي اهلكسان 
٢٠٠٧.(  

   املعلوماتعجتمي  -  ٣

وقد وجِد اللِّيندين يف . ة سامة ثابتة ومتراكمة أحيائياًتشري التقارير املنشورة عن تقييم خماطر اللِّيندين إىل أن اللِّيندين ماد
عينات بيئية يف كل أحناء العامل وكذلك يف دم البشر ولنب أثداء املرضعات ويف النسيج الدهين للبشر يف جمموعات سكانية 

  .تلفة درِست، ال سيما يف اتمعات القاطنة يف الدائرة القطبية الشمالية اليت تعتمد على أغذية كفافيةخم

. وقد تبني أن اللِّيندين جبرعات عالية مسمم لألعصاب وللكبد وجلهاز املناعة، وله آثار على التناسل يف احليوانات املخربية
ديد أن اللِّيندين ميكن أن يسبب آثاراً شديدة على اجلهاز العصيب، وتوحي البيانات وتَبين بيانات التسمم البشري الش

وصنفت الوكالة الدولية لبحوث السرطان اللِّيندين بأنه ميكن أن يسبب السرطان يف البشر . املزمنة بإمكانية التأثري يف الدم
)مة واألمراض الناجتة عنهاـوكالة تسجيل املواد الس٢٠٠٥، ي.(  

يتوقع أن يؤدي تنفيذ تدابري الرقابة إىل تقليل خماطر تعرض البشر والبيئة للِّيندين، ال سيما يف الدائرة القطبية الشمالية، 
  .حيث يتراكم اللِّيندين بسهولة يف األحياء الربية وحيث تعتمد اتمعات على أغذية كفافية

نوذات كفاءة وميكن الوصول إليها ما يليمن بني تدابري مراقبة اللِّيندين اليت تبي ا ممكنة تقنياحظر إنتاج اللِّيندين :  أ
لذلك . واستخدامه وبيعه ووارداته، وفرض قيود على استخدامه، وتسجيله وإلغاء استخداماته، وتنظيف املواقع امللوثة به

وعندما تلغى تسجيالت اللِّيندين، .  البلدانميكن أن يكون من املناسب النظر يف اعتمادها كتدابري رقابة ممكنة تنفذها
يوصى باستراتيجية للسماح باستخدام خمزوناته على مدى فترة زمنية معقولة بغية تقليل النفايات اليت يولِّدها التخلُّص منه 

  .والتكاليف املرتبطة ذا التخلُّص

ستخدام يف الزراعة واحليوانات والطب البيطري ذات تعترب البدائل الكيميائية للِّيندين اليت استعرضت يف هذه الوثيقة لال
ستخدامات الوفعاليتها غري أن بعض البلدان أعربت عن قلقها إزاء توفُّر البدائل . كفاءة وجدوى تقنية وميكن الوصول إليها

بالنسبة  و.ئة والصحةدائل أكثر مواتاةً للبي بالذات إعطاء حوافز إلجياد بتواقترِح هلذه احلاال.  وزراعية معينةيةصيدل
 تدرجييا لدى إدراج مادة كيميائية يف ات االستخدامهر يف حتديد تاريخ للتخلُّص من هذلنظلالستخدامات الصيدلية، ينبغي ا

  .ويوصى أيضاً بإصدار نصائح يف الصحة العامة ملراقبة أمناط استخدام اللِّيندين وتقليل املخاطر املرتبطة به. القائمة
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  اميبيان خت  -  ٤

بعد أن قَيمت جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة التفاقية استكهومل موجز بيانات املخاطر املرتبطة باللِّيندين وأعدت 
 إىل آثار – نتيجةً النتقاهلا بعيد املدى عرب البيئة –تقييماً إلدارة خماطره، تستنتج اللجنة أن من املرجح أن تؤدي هذه املادة 

  .أو البيئة، مما يربر اختاذ تدابري عاملية بشأا/لى صحة البشر وضارة كبرية ع

تـبين من استعراض دقيق وشامل لتدابري الرقابة املوجودة، اليت نفِّذَت بالفعل يف عدة بلدان، أنه ميكن ختفيض املخاطر من 
ري الرقابة اهلدف املتفق عليه يف مؤمتر القمة املعين ويتوقع أيضاً أن تدعم تداب. تعرض اإلنسان والبيئة للِّيندين ختفيضاً كبرياً
، ومفاده أن تنتج املواد الكيميائية وتستخدم بطرق تقلِّلُ ٢٠٠٢يف عام  بالتنمية املستدامة الذي عقد يف جوهانسربغ

  .ة وصحة اإلنسان إىل احلد األدىنآثارها على البيئ

مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل يف إدراج اللِّيندين بأن ينظر توصي اللجنة  من االتفاقية، ٨ من املادة ٩عمالً بالفقرة 
  .يف قائمة املرفق ألف

بالنظر إىل املعلومات املقدمة من األطراف واملراقبني، قد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف السماح بإعفاء حمدد إلنتاج و
وميكن أيضا النظر يف . حضر صيديل خاص بالصحة البشرية فقطواستخدام الليندين ملكافحة قمل الرأس واجلرب كمست

متطلبات إبالغ واستعراض إضافية بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية فيما يتعلق باإلعفاء احملدد املذكور أعاله وفيما يتعلق 
  :بعناصر تدابري الرقابة اإلضافية التالية يف إطار هذا اإلعفاء احملدد

 عبوة؛وضع حد أعلى حلجم ال 

 اشتراط وضع وسم مالئم؛ 

 استخدام الليندين كعالج صف ثان فقط؛ 

 محاية الفئات القابلة للتضرر والسيما الرضع؛ 

 برامج الوصول إىل املستفيدين والتوعية؛ 

 .الترويج للمنتجات واألساليب واالستراتيجيات البديلة 

  .الوقاية والتصرف والسليم يف النفايات املنتجةوميكن النظر أيضا يف تدابري مراقبة تتعلق بإنتاج الليندين، مثل 
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  املراجع

مة واألمراض الناجتة عنها، ـوكالة تسجيل املواد الس٢٠٠٥ي:جلقي مية ألنواع سداسي كلورو موجز البيانات الس 
ـَّموكالة تسجيل املواد الس. وزارة الصحة واخلدمات اإلنسانية يف الواليات املتحدة. اهلكسان .  واألمراض الناجتة عنهاةي

 html.43tp.toxprofiles/gov.cdc.astdr.www://http .. ٢٠٠٥أغسطس /آب

 من اتفاقية ٨الصيغة املستخدمة لتقدمي املعلومات احملددة يف املرفق واو باالتفاقية، عمالً باملادة : ٢٠٠٧الربازيل، 
  .٢٠٠٧فرباير /شباط. استكهومل

.  من اتفاقية استكهومل٨لتقدمي املعلومات احملددة يف املرفق واو باالتفاقية، عمالً باملادة الصيغة املستخدمة : ٢٠٠٧كندا، 
  . ٢٠٠٧فرباير /شباط

 وأيزومرات سداسي اللِّيندينخطة العمل اإلقليمية ألمريكا الشمالية بشأن : ٢٠٠٦البيئي ألمريكا الشمالية، جلنة التعاون 
 Lindane/org.cec.www://http. ٢٠٠٦نوفمرب /اينتشرين الث. كلورو حلقي اهلكسان األخرى

 من ٨الصيغة املستخدمة لتقدمي املعلومات احملددة يف املرفق واو باالتفاقية، عمالً باملادة : ٢٠٠٧اجلمهورية التشيكية، 
  . ٢٠٠٧فرباير /شباط. اتفاقية استكهومل

.  من اتفاقية استكهومل٨رفق واو باالتفاقية، عمالً باملادة الصيغة املستخدمة لتقدمي املعلومات احملددة يف امل: ٢٠٠٧أملانيا، 
  . ٢٠٠٧فرباير /شباط

الصيغة املستخدمة لتقدمي املعلومات احملددة يف املرفق واو : ٢٠٠٧الشبكة الدولية للقضاء على امللوثات العضوية الثابتة، 
  . ٢٠٠٧فرباير /شباط.  من اتفاقية استكهومل٨باالتفاقية، عمالً باملادة 

. إضافية قُدمت ملشروع تقييم إدارة املخاطرمعلومات : ٢٠٠٧الشبكة الدولية للقضاء على امللوثات العضوية الثابتة، 
  .٢٠٠٧يوليو /متوز

.  من اتفاقية استكهومل٨الصيغة املستخدمة لتقدمي املعلومات احملددة يف املرفق واو باالتفاقية، عمالً باملادة : ٢٠٠٧اليابان، 
   .٢٠٠٧رباير ف/شباط

 من اتفاقية ٨الصيغة املستخدمة لتقدمي املعلومات احملددة يف املرفق واو باالتفاقية، عمالً باملادة : ٢٠٠٧موريشيوس، 
  .٢٠٠٧ يناير/كانون الثاين. استكهومل

 من اتفاقية ٨الصيغة املستخدمة لتقدمي املعلومات احملددة يف املرفق واو باالتفاقية، عمالً باملادة : ٢٠٠٧املكسيك، 
   .٢٠٠٧فرباير /شباط. استكهومل

. معلومات إضافية قُدمت ملشروع تقييم إدارة املخاطر: ٢٠٠٧شركة مورتون غروف للمستحضرات الصيدالنية، 
  .٢٠٠٧أغسطس /آب

 من اتفاقية ٨دة الصيغة املستخدمة لتقدمي املعلومات احملددة يف املرفق واو باالتفاقية، عمالً باملا: ٢٠٠٧مجهورية زامبيا، 
   .٢٠٠٧فرباير /شباط. استكهومل
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 من اتفاقية ٨الصيغة املستخدمة لتقدمي املعلومات احملددة يف املرفق واو باالتفاقية، عمالً باملادة : ٢٠٠٧السويد، 
   .٢٠٠٧ مارس/آذار. استكهومل

 من اتفاقية ٨فاقية، عمالً باملادة الصيغة املستخدمة لتقدمي املعلومات احملددة يف املرفق واو باالت: ٢٠٠٧سويسرا، 
   .٢٠٠٧فرباير /شباط. استكهومل

.  من اتفاقية استكهومل٨الصيغة املستخدمة لتقدمي املعلومات احملددة يف املرفق واو باالتفاقية، عمالً باملادة : ٢٠٠٧تايلند، 
   .٢٠٠٧فرباير /شباط

 ٨مي املعلومات احملددة يف املرفق واو باالتفاقية، عمالً باملادة الصيغة املستخدمة لتقد: ٢٠٠٧الواليات املتحدة األمريكية، 
   .٢٠٠٧فرباير /شباط. من اتفاقية استكهومل

. تقييم اللِّيندين وأيزومرات سداسي كلورو حلقي اهلكسان األخرى: ٢٠٠٦وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة، 
  .٢٠٠٦اير فرب/شباط. وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة

htm.1103p/08-Day/February/2006/PEST-EPA/fedrgstr/gov.epa.www://http 

التقرير . نظرة عامة على إدارة الفضالت وصياغتها والتخلص منها. تركة إنتاج أيزومر اللِّيندين: ٢٠٠٦، .فيجِن، جيه
  .٢٠٠٦يناير /كانون الثاين.  اآلفاتاجلمعية العاملية لسداسي كلورو حلقي اهلكسان ومبيدات. الرئيسي واملرفقات

املخاطر الصحية للملوثات العضوية الثابتة الناجتة عن تلوث اهلواء بعيد املدى عرب : ٢٠٠٣أوروبا، /منظمة الصحة العاملية
: ٣لفصل ا. فرقة العمل املشتركة بني منظمة الصحة العاملية وأمانة االتفاقية املعنية باجلوانب الصحية لتلوث اهلواء. احلدود
 pdf.78963e/Document/int.who.euro://httpأنواع سداسي كلورو حلقي اهلكسان /٣الفصل 
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