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  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 

   

  
ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشبملوهكتسا ةيقافتا   

  ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاضارعتسا ةنجل 
  يناثلاعامتج الا

يناثلا نيرشت١٠ - ٦فينج    ٢٠٠٦ربمفون / 
تقؤملا لامعألا لودج نم)د (٦دنبلا   * 

تاقفرملا يف اهلاخدإ حرتقملا ةيئايميكلا داوملا يف رظنلا 
يقلح رولك يسادس  :ةيقافتالل ميجو ءابو فلأ
 افلأ ناسكهلا

 افلأ ناسكهلا يقلح رولك يسادسنأشب حارتقا 

  ةنامألا ةركذم

مدقملا حارتقالل ةنامألا هتدعأ ًازجوم ةركذملا هذه قفرم مدقي  - ١ ةموكح نم  نأشب كيسكملا   
فلأتاقفرملا يف افلأ ناسكهلا يقلح رولك يسادس جاردإ ميجو ءابو   تاثولملل ملوهكتسا ةيقافتال  
ةداملا نم ١ةرقفلل ًاقفو ةت باثلا ةيوضعلا ةقيثولا يف لماكلاب مدقملا حارتقالا صن دريو . ةيقافتالا ن م٨ 

UNEP/POPS/POPRC.2/INF/7.  
  ةنجللا هذختت نأ نكمي يذلا ءارجإلا

  :يف ةنجللا بغرت دق  - ٢
  ؛UNEP/POPS/POPRC.2/INF/7ةقيثولا يفو ةقيثولا هذه يف ةمدقملا تامولعملا يف رظنلا   )أ(  

                                                           
*  UNEP/POPS/POPRC.2/1.  
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لاد قفرملاو ٨ةداملا تاطارتشاب يفي حارتقالا نأب ةعنتقم تناك نإ اميف تبلا   )ب(    
  ؛ةيقافتالل

،  )ج(   ةرقفلا يف اهيلإ راشملا تاطارتشالاب يفي حارتقالا نأ تررق اذإ ام ةلاح يف مايقلا  
عورشم دادعإل لمع ةطخ عضوبهالعأ) ب(ةيعرفلا  زجوم،  ةرقفلل ًاقفو رطاخم نايب   ملا نم٦  ، ٨ةدا  

  .ةطخلا هذه ىلع قافتالاو
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  قفرملا

فلأتاقفرملا يف افلأ ناسكهلا يقلح رولك يسادسجاردإب حارتقا  ءابو  ميجو  ةيقافتال    
  ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملل ملوهكتسا

  ةمدقم

قلح رولك يسادس ةدام ١٩٩٨ماعل ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب سوهرأ لوكوتورب لوانت   - ١  
ةينقتلا افلأ ناسكهلا بجومب لامعتسالا دييقتل عضخت ةدام اهرابتعاب )HCH ()تارموزيالا نم طيلخ(   
ةينعملا ةيقافتالل ةعباتلا تالوكوتوربلا دحأ وه سوهرأ لوكوتورب نأ ركذل اب ريدجلاو. يناثلا قفرملا
نم فدهلاو . ابوروأل ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجلل ةعباتلا ةيوجلا تاثولملل ىدملا ديعب لاقتنالاب
ئاسخو الا كلتل يميلقإلا لوكوتوربلا  اهر اثاعبناو ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا تافيرصت ةبقارم وه ةنجل

  .اهيلع ءاضقلا وأاهنم دحلاو 
نأ ىلإ ةريشم ةينقتلا  HCHةدام ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا نأشب مادرتور ةيقافتا نمضتت امك   - ٢

ةدشبهدييقتوأ تارموزيالا طيلخ مادختساو داريتسا ىلع ًارظح ضرف دق نادلبلا نم ديدعلا  فدهو .  
نأش ب ةيلودلا ةراجتلا يف فارطألا نيب ةينواعتلا دوهجلاو ةكرتشملا ةيلوؤسملا زيزعت وه ةيقافتالا هذه
  .ةلمتحملا رارضألا نم ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ةيامحل ةرطخلا ةيئايميكلا داوملا ضعب
ناريزح٢٩يف كيسكمل ا تحرتقاو  - ٣  –ناسكهلا يقلح رولك يسادس ةفاضإ  ٢٠٠٥هينوي / 

نع تانايب حارتقالا مدقو. ملوهكتسا ةيقافتا نم فلأ قفرملا ىلإ) نيدنيل(اماج  هنأ الإ اماج ريموزيا   
اذه يف ىرخألا ناسكهلا يقلح رولك يسادس تارموزيا ىلإ رظنلا ةرورض "ىلإ كلذك راشأ 

  ".حارتقالا
لالخ نيدنيللا نع لاد قفرملا تامولعمل ًامييقت ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ضارعتسا ةنجل ترجأو   - ٤

نأ تررقو ٢٠٠٥ربمفون /يناثلا نيرشت يففينج يف دقع يذلا لوألا اهعامتجا  دق صحفلا ريياعم "، 
ىلعتقفاوو". نيدنيللاب قلعتي اميف تيفوتسا إلاب نأ  تاشقانملا يف اتيبو افلأ تارموزيا جاردإ ناكم   

وه يذلا نيدنيللا ىلع الإ يرسي نل ةيقافتالا يف ةيئايميكلا ةداملا جرادإ حارتقاب رارق يأ ناك نإو 
اماجريموزيا افلأ HCHةفاضإ نآلا حرتقت كيسكملا نإف ،كلذلو .   ىلإ ) رخآ حارتقا يف اتيبHCH و( 

ةثالثلا HCHتارموزيا عيمجل ةيملاعلا تاريثأتلا ةجلاعم نامضل ةيقافتالا نم ميجو ءابو فلأ تاقفرملا   
  ).اماجو اتيبو افلأ(ًايئيب ةمهملا 

نيترقفلا بجومب ةبولطملا تامولعملا ىلع طقف فلملا اذه زكريو  - ٥ يف لاد قفرملا نم ٢ و١   
  :يلي ام ىلإ ًاساسأ دنتسيو ملوهكتسا ةيقافتا

لمعلا ةطخ : ةيلامشلا اكيرمأ  يفةئيبلا لاجم يف نواعتلاب ةينعملا ةنجللا :CEC, 2000  )أ(  
  ؛HCHتارموز يا نم اهريغو نيدنيللا نأشب ةيلامشلا اكيرمأل ةيميلقإلا
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ا نم اهريغونيدنيللا مييقت: USEP, 2006  )ب(   ، موزي  ناسكهلا يقلح رولك يسادس تار
EPA/fedrgstr/gov.epa.www://http-ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكو 

htm.1103p/08-Day/February/2006/PEST؛  
ةرازو ،ناكسهلا يقلح رولك يسادسل ةيمسلا تانايبلا زجوم : ATSDR, 2005  )ج(  

يف ضارمألاو ةماسلا داوملا لجسب ةينعملا ةلاكولا ،ةماعلا ةحصلا ةرادإ ،ةيرشبلا تامدخلاو ةحصلا 
  .html.43tp/toxprofiles/gov.cdc.atsdr.www://http، ٢٠٠٥سطسغأ /بآ ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

ةقيثولا يف ةدراولا (ىرخألا عجارملاو تاضارعتسالا هذه لكشتو   - ٦
UNEP/POPS/POPRC.2/INF/7( نم ةيئايميكلا ةداملا هذه نع اهيلإ راشملا ىرخألا تامولعملل ًاردصم  

  .جاردإلل ةحشرملا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا
  ةيئايميكلا ةداملا ديدحت  - ١
  ليجستلا ماقرأو مسا  ١-١

افلأHCH(افلأ ناسكهلا يقلح رولك يسادس     :ةيئايميكلا ةداملا  (  
 ،alpha ،2-alpha ،3-beta ،4-alpha-1ناـسكهلا يقل ـح رولك يسادس  :تافدارتملا

5-beta6 و-beta  
  6-84-319  :)١(ةيئايميكلا تاصلختسملا ةرئاد لجس مقر

  يئايميكلا لكيهلا  ٢-١
٧ -  Alpha-HCH ضيبألاو ينبلا نيب ا  ول حوارتي ةيرولب ةبلص ةدام نع ةرابع  (ATSDR, 2005) .
ةداملل ةينامثلا تارموزيالا نيب نم قباطتملا ريغ ديحولا ريموزيالا يه Alpha-HCHو  HCH 1 ،2 ،3 ،
لكشلا نيبيو .6، 5، 4 ا١  ائيزج تاليكشت  .  

تائيزج لكيه – ١لكشلا   Alpha-HCH  
  

  
  
  
  
  

                                                           
 .ةيئايميكلا تاصلختسملا ةرادإ  )١(
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، Buserنم لدعم  نورخآو  ١٩٩٥  
  C6H6Cl6   :ةيئايميكلا ةلداعملا
  290.83    :يئيزجلا نزولا

  يئايميكلا جاتنإلا  ٣-١
رولكلا ةيلمعل ةجيتنHCHتارموزيا جتنتو   - ٨ ةينقتلا HCHعنص ءانثأ نيرتبلل ةيئوضلا ةيئايميكلا ة    
لاHCHةدامو . ةيراجت تافآ تاديبمك عساو قاطن ىلع مدختست يتلا نم ةسمخ نم طيلخ ةينقت  
يه HCHتارموز يا  alpha-HCH) ةئاملا يف٧٠-٥٣ ةئاملا يف١٤-٣ (beta-HCHو)    gamma-HCHو)  
ةئاملا يف١٨-١١( ةئاملا يف١٠-٦ (delta-HCHو)   ةئاملا يف٥-٣ (epsilon-HCH و)    .(  
ا ريموزيالا وه ،نيدنيل مساب ًاضيأ فورعملا،gamma-HCHريم وزيا نأل ًارظنو  - ٩ يوطني يذل  

 ، مل ةينقتلاHCH عضختديبمك طاشنلا نم ردق ربكأ ىلع جاتنإل ) نافيفط زيكرتو ةرولب(ةقحال ةجلاع  
نيدنيللا نم ةئاملا يف٩٩ نع الإ رفست ال ا .    ةئاملا يف ١٥-١٠أ ثيح ةءافكلا نم ةيلمعلا هذه ولختو  

الا نم نانطأ١٠-٦جتنت ثيح  . (IHPA, 2006)نيد ـنيللا نم نط لك لباقم ىرـخألا تارموزي 
افلأ- HCHو لعافتلا نم يسيئرلا يوناثلا جتنملا يه   ةئاملا يف٧٠-٦٠(   يف ١٠-٧ (beta-HCHهيلي )  
، ) (ةئاملا   ).١٩٩١ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم

  تابثلا  - ٢
ه ةئيبلا يف دجوت يتلا ًاعويشHCH تارموزيا رثكأ  - ١٠ . gammaو betaو ،alpha-HCH: يـ 

الا يهAlpha-HCHو تاطيحملا هايمو طيحملا ءاوهلا يف بلاغلا ريموزي   (Walker, 1999).  
ةنخاسلا هايملاو ةعفترملا ةرارحلا تاجردو ءوضلل ةبسنلاب ةرقتسم Alpha-HCHةدامو   - ١١  

ترملا دي س دنع ا  ةردقملا يك يلورديهلا فيصنتلا ةرتف غلبتو. عفرولك ةلازإ نكمي هنأ الإ ضامحألاو
، ٥ و ٨دي س دن ، عalpha-HCHةداملل  ًاماع ٢٦ةيوئم ْ  (Willet, 1998) .ؤ يمتلا لدعم نأ نيبت دقو

ًاماع ٦٣ alpha-HCHةدامل ةيريدقتلا فيصنتلا ةرتف غلبت ثيح ةضفخنملا ةرارحلا تاجرد يف لقأ نوكي   
ةيوئم رفص ةجردو ٨دي س دنع   (USEPA, 2006) . ةيريدقتلا فيصنتلا ةرتف ىرخأ تاسارد تردقو

يئيزجلل تاونس ٦ وحنبيلامشلا دمجتملا طيحملا هايم يقرش يف  يئيزجلل ًاماع ٢٣و(+)   ةدامل ) -( 
alpha-HCH . ىلع ةنس ١،٤ و٠،٦رادقمب ةداملا هذهل ) -(و(+) تائيزجلل فيصنتلا ةرتف تردق امك  

  .(ATSDR, 2005)يلاوتلا 
ةدامل ماه يئيبلآم ةيلمع يوجلا فالغلا يف رشابملا ؤيمتلا نوكي نأ عقوتمل ا ريغ نمو  - ١٢  HCH .

اهردق فيصنت ةرتفل يئوض روهدت ثودح ىلإ اوراشأ نيثحابلاضعب نأ ريغ  حئارشلل ةعاس ٩١   
روذج عم لعافتلل ةجيتن يوجلا فالغلا يف روهدتت ةداملا هذه نأ نيبت امك . alpha-HCHنم ةقيقرلا 

زيكرت طسوتم مادختساب ،ةبوسحملا يئيبلا فيصنتلا ةرتف غلبتو . ةيئوضلا ءايميكلاب ةجتنملا يسكورديهلا
تائيزج١٠٥×٥غلابلا يليسكورديهلا رزجلا  ًاموي١١٥وحن ،مس ٣/  فيصنتلا ةرتف طسوتم ردقو .  
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وحنب ،ليسكورديهلا روذج تازيكرت اهيف ضفخنت يتلا عقاوملا يف alpha-HCHةدامل يئيبلا  ىلإ٣،    ٤ 
 .(ATSDR, 2005)تاونس 

ًاضيأalpha-HCHليمتو   - ١٣ ىلإ  ضافخنال ةجيتن بساورلاو ةبرتلاب محتلت نأ   عضخ دقو . اهتيبطق 
فيصنتلا ةرتف نأ تاساردلا هذه ترهظأ ثيح ًاضيأ ةساردلل ةبرتلا يف ةدامل ا هذهليجولويبلا روهدتلا 

زملا عقرلا يف موي٥٤،٤غلبت يئيبلا  يف موي٥٦،١و ةعور  ةعورزملا ريغ عقرلا    (ATSDR, 2005) . تراشأو
ىلإىرخأ ةيربتخم ةسارد غلبت ينيبلا فيصنتلا ةرتف نأ   ريغو ةيعارزلا فورظلا لظ يف ًاموي ٤٨ و١٢٥   
ةدامب ةجلاعملا ةبرتلا مادختساب ١٩٩٨ماع تيرجأ ةيلقح ةبرجت تفشكو . يلاوتلا ىلع ةيعارزلا  HCH 

نيب نم ىلعألا وه alpha-HCHزيكرت نأ مغر هنأ نع ةينقتلا  ةداملا هذه ريموزيانإف ، HCH تارموزيا   
، (عرسأ ةروصب يفتخي    ).١٩٩١ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم

  يئايحألا مكارتلا  - ٣
ةدامل (log Kow)ءاملا /لوناتكوالا قيرفت ئفاكم متيراغول لماعم غلبي  - ١٤  alpha-HCHدقم  ٣،٨ر ا 

كارتلا ةيناكمإ ىلع يوطنت ا  نم ةعساو ةفئاط ىلإ تاساردلا نم ديدعلا يف ري شأو. يئايحألا مأ نيبي امم
  .alpha-HCHةدامل يئايحألا مكارتلا تالماعم 

فاجلا نزولا ساسأ ىلع ٢٧٠٠ و١٥٠٠نيب حوارتت يئايحأ مكارت لماوع ىلإ ريشأو   - ١٥  
ةقيقدلا تانئاكلا يف ينهد ساسأ ىلع١٢٠٠٠و مكارتلا ت الماعم نأ تايرقفلا يف تاساردلا نيبتو.  

ىلإ لصي امو فاجلا نزولا ساسأ ىلع ٢٧٥٠ و٦٠نيب حوارتت يئايحألا  ينهد ساسأ ىلع٨٠٠٠    .
 ١٢١٦ و٣١٣نيب حوارت ت كامسألا يف يئايحألا مكارتلا تالماعم نأ ىلإ ىرخأ تاسارد تراشأو
) ،  ١١٠٠هردق يئايحأ مكارت لماعم ) ١٩٩١(نيرخآو توي دجوو ). ١٩٩١ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم
يشحولا رامحلا مادختساب ةرقتسم فورظ لظ يف كامسألا–  نورخآو رفيلوأ ركذو .  دوجو ) ١٩٩٥( 

ةيئاملا تانئاكلا نم ةفئاط يف٢١٠٠ و١٦٠٠نيب حوارتت يئايحأ زيكرت تالماعم   .  
  ىدملا ديعبلا يئيبلا لاقتنالا تالامتحا  - ٤

ةيلامشلا اكيرمأ ءاحنأ فلتخم  يفalpha وgamma-HCHدوجو ىلإ تاساردلا نم ريثكلا راشأ   - ١٦  
تاثولم رثكأ يه HCHتارمو زياف. اكيتراتنأو يداهلا طيحملا برغو ايسآ بونجو يلامشلا بطقلاو  
يلامشلا بطقلا يف اهدوجو ربتعيو ،يلامشلا بطقلا يف ًاتابثو ةرفو ةيوضع ةيرولكلا ةيرشحلا تاديبملا  

  .ىدملا ديعب يئيبلا اهلاقتنا ىلع ًاليلد ،جتنت وأ مدختست ال ثيح ،اكيتراتناو
نم اهريغو alpha-HCH تارموزيانأ ىلإ ريشت تادهاشم كانهو   - ١٧ ضرعتت HCH تارموزيا   

ءاوتسالا طخ نمةبيرقلا ضرعلا طوطخ يف ةئفادلا ةيخانملا لاوحألا نأ ثيح " يملاع ريطقتل"  مئالت 
طخ نع ةديعبلا ضرعلا طوطخ ىل إ ةيئايميكلا داوملا لاقتنا نم نكمي امم يوجلا فالغلا يف رخبلا
بيسرتلا ةيلمع ةدرابلا ةرارحلا تاجردمئالتطوطخلا هذه دنعو . ءاوتسالا نوكملا اذه نأ دجو دقو .  
ةدامل ةبسنلاب رظنلل ًاتافلتسا رثكأ ضرعلا طوطخ نع جتانلا  alpha-HCH رحبلا هايم يف  (Walker, 1999).  
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لوحت لبق ةئيبلا  يفalpha-HCHةرفول ىرخأ تاريسفت تمدقو   - ١٨  gamma-HCH ىلإ  alpha-

HCHتارموزيا ىلإ ليوحتلا ةيلمع لالخ نم ثودح نكمملا نم نأ ىلإ ةيربتخملا ثوحبلا ريشتو .  
حلا تاساردلا نأ الإgamma-HCHيف ةيجولويبلاو ةيئوضلا ةرموزيالا تايلمع  ليلد ىلع رثعت مل ةي لق، 

ةئيبلا يف alpha-HCHمكارت ل ةيسيئرلا رداصملا يه تايلمعلا هذه نأ ىلع  (Walker, 1999).  
هايملا ةصاخو هايملا ةلحرم مئالت  alpha-HCHةدامل ةبسنلاب ءاوهلاو هايملا ةقرفت نأل ًارظنو   - ١٩

لقتنت نأنكمملا نمنإف ،ةدرابلا  ةداملا هذه  ءطبب عمجتتو هايملا يف مكارتتو ،ءاوهلا ةطساوب لامشلا وحن    
يلامشلا بطقلا طيحم يف ريبك عدوتسم يف  (Li et al, 2002) . ةدامل نأ نيبت دقوalpha-HCH ةيرمع ةرتف  

نع ةئاملا يف ٢٥وحن غلبت ةبسنب ديزت يوجلا فالغلا يف   gamma-HCH (Walker, 1999).  
  ةسكاعملا راثآلا  - ٥

رشبلا ىلعalpha-HCHراثآ نع ةيعون تاسارد ةيأ رفاوتت ال   - ٢٠ ةعرجلا فصن ميق نأ نيبتو.    
يف مفلاب )LD50( ةتيمملا غم٤٦٧٤ و٥٠٠نيب حوارتت ناذرجلا   مسجلا نزو نم غك/  ةحصلا ةمظنم ( 

 ،   .١٩٩١ةيملاعلا
نزو ةدايز يف ديدش ضافخنا نع ًالضف تاناويحلا يف دبكلا يف فلت ثودح ىلإ ريشأ دقو   - ٢١

ةجلاعملا تاناويحلا يف ةيبص ع راثآ ةيأ دهاشت ملو. alpha-HCHةدامب اهتيذغت متي يتلا تاناويحلا يف مسجلا 
ةداملا هذ  . نأ ىلإ ةينيجلا ةيمسلا تانايب ريشتوalpha-HCH ةيمسلا تالامتحا ضعب ىلع يوطنت  

 alpha-HCHنأ ىلإ ًارخؤم ريشأ دقو . (USEPA, 2006)ةعطاق تسيل كلذ ىلع نئارقلا نأ الإ ةينيجلا 
  .(Li et al, 2002)ءامصلا ددغلا تايلمع بارطضا يف ببستت 

اهضيرعت دعب ناذرجلاو نارئفلا يف ةيناطرس ضارمأ ثودح يف ببستت alpha-HCHنأ رهظيو   - ٢٢  
ةداملا هذه ناطرسلا ثوحبل ةيلودلا ةلاكولا تفنص دقو . (USEPA, 2006)ةنمزم وأ /و ةتقؤم ةروصب

رشبلل ةيناطرس ضارمأ يف ببستت دق ا    .(ATSDR, 2005)أب

  قلقلا يعاود نع نايب  - ٦
  :قلقلا يعاود نع يلاتلا نايبلا كيسكملا حارتقا نمضت  - ٢٣

"Alpha-HCHموزيالا رثكأ يه ةيئيبلا تانوكملا يفًادجاوتتا ر  ةيئايميكلا اهصاوخل ًارظنو .  
ةئيبلا يف ةتباث ةداميهو ،ةليوط تافاسمل لاقتنالا ةيناكمإ ىلع يوطنت ،ةيئايزيفلا نأ امك .  

وعدت ةدكؤملا ةيناطرسلا ا  صاخ قلق ىلإايناكمإ  .  
ةينقتلا HCHةدام مادختسا ىلع ًارظح تضرف دق نادلبلا مظعم نأ نم مغرلا ىلعو   

نيدنيللا مادختساب تالاحلا مظعم يف اهنع ةضاعتسالاو مادختسالا اذه تديق وأ تاديبمك 
ةئاملا يف ٩٩(  gamma-HCH( هجاتنإ ةيلمع رفستيتلا نم دحاو نط ىلع لوصحلل ا   gamma-

HCH ةيقنلا وأ اهنم صلختلا نيعتي يتلا ىرخألا تارموزيالا نم ةيرتم نانطأ ١٠ – ٦ن ع   
ا ىلإ لصت ةميق alpha-HCHلكشتو . رادإ تارموزيالا نم تايافنلا نم ةئاملا يف٧٠  ًارظنو .  
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ةيراجتلا ةميقلا نإف ،تاديبملا صئاصخ هل يذلا طيلخلا يف ديحولا ريموزيالا وه نيدنيللا نأل 
جاتنإ حبص أ دقو. ةمدعنم وأ ةدودحم امأ اهيلع لوصحلا متي يتلا ىرخألا تارموزيالل

HCH/تاونس ذنم ةيملاع ةلكشم ،تارموزيالا تايافن ةلكشمل ةجيتن ،نيدنيللا.  
لثم ،ىرخألا HCHتارموزيا نوكت نأ نكميو   alpha-HCH ةماسلا تاثولملا نم لثم ةتباثلا و 

ردصم دوجو يف ملاعلا يف نيدنيللا مادخت سا رارمتسا ببستيو. هنم رثكأ امبر وأ نيدنيللا
جاتنإ نع مجانلا ثولتلا تقول يملاع ءارجإ ىلإ جاتحي رمألا نإف اذلو . هيلإ راشملا ماهلا ثولتلا
  ".ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف نيدنيللا

____________ 


