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  ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا

  ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاضارعتسا ةنجل 
  يناثلاعامتج الا

ا نيرشت١٠ -  ٦ ،فينج   ٢٠٠٦ربمفون /يناثل 
تقؤملا لامعألا لودج نم)ه (٦دنبلا   * 

فلأ تاقفرملا يف اهلاخدإ حرتقملا ةيئايميكلا داوملا يف رظنلا 
ورولك يسادس :ةيقافتالل ميجو ءابو  اتيبناسكهلا يقلح  

ورولك يسادسنأشب حارتقا   اتيبناسكهلا يقلح  

  ةنامألا ةركذم
مدقملا حارتقالل ةنامألا هتدعأ ًازجوم ةركذملا هذه قفرم مدقي  -  ١ ةموكح نم  نأشب كيسكملا   
ورولك يسادس جاردإ فلأتاقفرملا يف اتيبناسكهلا يقلح   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/8.  
  ةنجللا هذختت نأ نكمي يذلا ءارجإلا

  :يف ةنجللا بغرت دق  -  ٢
ةقيثولا يفو ،ةقيثولا هذه يف ةمدقملا تامولعملا يف رظنلا  )أ(    UNEP/POPS/POPRC.2/INF/8؛  
لاد قفرملاو ٨ةداملا تاطارتشاب يفي حارتقالا نأب ةعنتقم تناك نإ اميف تبلا   )ب(    

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

  .ةطخلا هذه ىلع قافتالاو
                                                           

*  UNEP/POPS/POPRC.2/1.  
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  قفرملا
ورولك يسادسجاردإب حارتقا  فلأتاقفرملا يف اتيبناسكهلا يقلح   ميجو ءابو  ةيقافت  ال 

  ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملل ملوهكتسا

  ةمدقم
يسادس ةدام١٩٩٨ماعل ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب سوهرأ لوكوتورب لوانت   -  ١ ورولك    
ةينقتلا ناسكهلا يقلح  )HCH نم طيلخ بجومب لامعتسالا دييقتل عضخت ةدام اهرابتعاب )تارموزيا،   

ةينعملا ةيقافتالل ةعباتلا تالوكوتوربلا دحأ وه سوهرأ لوكوتورب نأ ركذلاب ريدجلاو. يناثلا قفرملا  
نم فدهلاو . ابوروأل ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجلل ةعباتلا ةيوجلا تاثولملل ىدملا ديعب لاقتنالاب
اهرئاسخو ا لا كلتل يميلقإلا لوكوتوربلا  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

نمطيلخلا اذهمادختساو داريتسا ىلع ًارظح ضرف دق نادلبلا نم ديدعلا  وأ تارموزيالا   ةدشبهدييقت    .
ةيلودلا ةراجتلا يف فارطألا نيب ةينواع تلا دوهجلاو ةكرتشملا ةيلوؤسملا زيزعت وه ةيقافتالا هذه فدهو
  .ةلمتحملا رارضألا نم ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ةيامحل ةرطخلا ةيئايميكلا داوملا ضعبنأش ب
ناريزح٢٩يف كيسكمل ا تحرتقاو  -  ٣ ورولك يسادس ةفاضإ ٢٠٠٥هينوي /   –ناسكهلا يقلح  

الامدقو. ملوهكتسا ةيقافتا نم فلأ قفرملا ىلإ) نيدنيللا(اماج  هنأ الإ اماج ريموزيانع تانايب حارتق    
ورولك يسادس تارموزيا ىلإ رظنلا ةرورض"ىلإ كلذك راشأ  اذه يف ىرخألا ناسكهلا يقلح  

  ".حارتقالا
لالخ نيدنيللا نع لاد قفرملا تامولعمل ًامييقت ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ضارعتسا ةنجل ترجأو   -  ٤
نأ تررقو ٢٠٠٥ربمفون /يناثلا نيرشت يف فينج 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 ةفاضإ نآلا حرتقت كيسكملا نإف كلذلو.    ،HCH و (اتيب HCHرخآ حارتقا يفافلأ ىلإ )  

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

يف لاد قفرملا نم ٢ و١نيتر قفلا بجومب ةبولطملا تامولعملا ىلع طقف فلملا اذه زكريو  -  ٥  
  :يلي ام ىلإ ًاساسأ دنتسيو ملوهكتسا ةيقافتا

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

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

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/8( نم ةيئايميكلا ةداملا هذه نع اهيلإ راشملا ىرخألا تامولعملل ًاردصم  

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

ورولك يسادس    :ةيئايميكلا ةداملا   )اتيب HCH (اتيبناسكهلا يقلح  
ورولك يسادس  :تافدارتملا -alpha ،2-beta ،3-alpha ،4-beta، 5-1نا سكهلا يقلـح 

alpha 6و-beta  
  7-85-319  :)١(ةيئايميكلا تاصلختسملا ةرئاد لجس مقر

  يئايميكلا لكيهلا  ٢-١
  
  
  
  
  

، Buserنم لدعم  نورخآو  ١٩٩٥  
  C6H6Cl6   :ةيئايميكلا ةلداعملا
  290.83    :يئيزجلا نزولا

                                                           
 .ةيئايميكلا تاصلختسملا ةرادإ  )١(
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  يئايميكلا جاتنإلا  ٣-١
رولكلا ةيلمعل ةجيتنHCHتارموزيا جتنت   -  ٧ ةينقتلا HCHعنص ءانثأ نيرتبلل ةيئوضلا ةيئايميكلا ة    

نم ةسمخ نم طيلخ ةينقتلا HCHةدامو . ةيراجتتافآ تاديبمك عساو قاطن ىلع مدختست يتلا   
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)    .(  

مساب ًاضيأ فورعملا ،اماج- HCHريم وزيا نأل ًارظنو  -  ٨ يوطني يذلا ريموزيالا وه ،نيدني للا 
 ، مل ةينقتلاHCH عضختديبمك طاشنلا نم ردق ربكأ ىلع جاتنإل ) نافيفط زيكرتو ةرولب(ةقحال ةجلاع  

نيدنيللا نم ةئاملا يف٩٩ نع الإ رفست ال ا ألةءافكلا نم ةيلمعلا هذه ولختو .   ثيح ةئاملا يف ١٥- ١٠  
الا نم نانطأ١٠- ٦جتنت   -  HCHو. (IHPA, 2006)نيد ـنيللا نم نط لك لباقم ىرـخألا تارموزي 

لعافتلا نم يسيئرلا يوناثلا جتنملا يه افلأ ةئاملا يف٧٠- ٦٠(  ةئاملا يف١٠- ٧ (beta-HCH اهيلي)     (
) ،   ).١٩٩١ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم

  تابثلا  - ٢
تلاو يئوضلا ليلحتلا لثم ةيئايحألا تايلمعلا ،ةماع ةفصبHCHتارموزيا مواقتو   -  ٩ يئاملا ليلح ، 
 ).USEPA, 2006(ةياغلل ئطب يبوركيملا لالحنالاو ) ةيلاعلا ةضومحلا ةجرد دنع ادعام(

عقرلا يف موي ١٠٠ و١٨٤فيصنتلا ةرتف غلبت ثيح ًاتابث تارموزيالا رثكأ يه اتيب  HCHو  -  ١٠  
ومجم نم ةئاملا يف١٠٠ و٨٠نيب ام لغشتو . يلاوتلا ىلع ةعورزملا ريغ عقرلاو ةعورزملا  HCHتايافن ع  

تاونس رشع دعب ايناملأ يف ةيعانصلا تايافنلا عقومب ةطيحملا يضارألا يف تاعارزلاو ةبرتلا يف ةدوجوملا 
يئاهنلا HCHنفد عنم نم  تردقو ). 2006 ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكو( 

ىرخألاةيربتخملا تاساردلا وحنب فيصنتلا ةرتف ةميق   وي١٢٢ و٩١  ةبرتل او ةطشنلا ةبرتلل ةبسنلاب ًام 
ةبرتلا يف ةيرهأ ىلإ ريشي امم ةطشنلا ريغ   ،ا تانئاكلا طاشن لثم ةيئيبلا لماوعلا ىلع دمتعي تابثلا ن

، (ةيوضعلا ةداملاو رخبلا تالدعمو   ).١٩٩١ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم

يف امم ريثكب لقأ اتيب HCHيف راخبلا طغضو   -  ١١  HCHافلأ ةطقنب قلعتي اميف اهنم ىلعأو ،   
  ).Willet, 1998(تارموزيالا لكيه نع مجانلا راهصن الا

، HCHةدامل ةبسنلاب ةماه يئيب لآم ةيلمع ؤ يمتلا نوكي نأ دعبتسملا نم نأ نم مغرلا ىلعو  -  ١٢
ةجتنملا يسكورديهلا روذج عم اهلعافتل ةجيتن يوجلا فالغلا يف للحتت دق ا   دقو . ةيئوضلا ءايميكللإف

نم ةقيقرلا حئارشلل ةعاس ١٥٢اهردق فيصنت ةرتفل يئوض للحت ثودح ىلإ ريشأ   HCH اتيب  
)ATSDR, 2005.( 
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  يئايحألا مكارتلا  - ٣
ىلإ ليمي اهليكشت نأل تاناويحلا ةجسنأو ةبرتلا يف بلاغلا ريموزيالا يه اتيب HCHةدام   -  ١٣  

يميزنالا للحتلاو يئاملال لحتلا دض ةريبكةمواقم هل رفوتو ةيجولويبلا طئاسولا يف نيزختلا   )Walker, 

1999.( 

اتيب HCHةدامل لوناتكوالا قيرفت ئفاكم متيراغول لماعم غلبيو   -  ١٤ يوطنت ا ٣،٧٨   أ نيبي امم  
مادختساب ١٤٦٠لداعي يئايحأ زيكرت لماع ةداملا هذه يف دجوو . يئايحألا مكارتلا ةيناكمإ ىلع  
غلابلا يئايحألا زيكرتلا لماعمب ةنراقملاب ةرقتسملا ةلاحلا فورظ لظ يف كامسألا/يشحولا رامحلا  ١١٠٠ 

و افلأHCHيف  اماج HCH يف ٨٥٠   )ASTER, 2005 .( ةغلابلا يئايحألا زيكرتلا لماوع ىلإ ريشأ امك
نزولا ساسأ ىلع ١٥٠٠- ٢٥٠ وأ فاجلا  لالخ ةينهدلا ةداملا ساسأ ىلع ةرم ٥٠٠٠٠٠   ١٠ – ٣ 
، (مايأ    ).١٩٩١ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم
اميف ًاعساش ًانيابت نيابتت HCHتارموزيال ةنراقملا بسنلا نأ ىلإ تاساردلا نم ديدعلا راشأو   -  ١٥  

تاييدثلا نأ ىلإ ٢٠٠٠ماع تيرجأ ةسارد تراشأو . ةيبطقلا ةقطنملا يف ةيذغألا ةكبش يف عاونألا نيب  
دنيللا ىلع ةءافكب ءاضقلا ىلع ةرداق نوكت دقعفترملا يوذغتلاىوتسملا نم   HCHىلع لقأ ةجردبو ني  

اتيبHCHكلذ لمشي نأ نود افلأ  تازيكرتب يئايحألا مكارتلا ىلإ ليمت ةريخألا ةداملا هذه نإف اذلو .  
ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكو ( ةعفترملا ةيوذغتلاتايوتسملا تاييدثو رويطو كامسأ ىلع ةيلاع 

  .)2006 ،ةيكيرمألا

  ىدملا ديعبلا يئيبلا لاقتنالا تالامتحا  - ٤
جاتو تريملايتطحم يف ءاوهلا يف اتيب HCHتازيكرت سايق ماظتناب يرجي   -  ١٦ ةيبطقلا ةقطنملا يف شي  

اتيبHCHتازيكرت نأ ىلإ جئاتنلا ريشتو . ادنك يف يبطقلا يوجلا فالغلا يف  ةنراقملاب ضافخنالا ةديدش    
و افلأHCH نم لكب  HCHًارياطت رثكألا اماج ةيبطقلا ةيحطسلا هايملا يف اتيب HCHتازيك رت نأ ريغ.    

مارغوكيب٢٤٠ىلإ لصت ةجردب ةيلاع نوكت دق  طئاسولا سفن يف اماج HCHزيكرت نم برتقي امم رتل /   
)Li et al, 2003(. 

١٧  -   ، نأ )٢٠٠٢(نورخآو يل ركذو  ،HCH نم سكعلا ىلع ودبت اتيب  HCH ًاضرعت لقأ افلأ  
دعب أشنملا ةقطنم يف لظت اتيب HCHمظعم نأ ثيح ةيلاعلا ةيبطقلا ةقط نملا ىلإ رشابملا يوجلا ليمحتلل  
قيرفت لماعمو يرنه نوناقل ًاقفو ابث يف تافالتخالاب كلذ ريسفت نكميو. مادختسالا ءاوهلاا يذلا ءاملا / 

اتيبHCHيف رياطتلا ضافخناو ليلحتلا ةمواقم ةدايزو تابيبحلا نيب باذجنالا زيزعت ىلإ يدؤي   .  
يف اهنم اتيب HCHيف ةءافك رثكأ راطمألاب ةلازإلا نإ ف، )٢٠٠٢(نورخآو يل هركذ امل ًاقفوو   -  ١٨  

HCHافلأ يف اهنم يداهلا طيحملا لامش يف ريثكب ىلعأ راطمألا ةريتوو ةيمك نإف كلذ ىلع ةوالعو .  
بطقلا لخدت اتيب HCHنأ ىلإ ،ًاعم امهعمج دنع ،نابناجلا ناذه ريشيو . يلامشلا بطقلا ىلع يلامشلا  

لخدت مث يداهلا طيحملا لامش يف ةيحطسلا هايملا يف نيزختلا وأ بطرلا بيسرتلا لمشت تايلآب حجرألا 
  ).Li et al, 2003(غنريب قيضم لالخ نم رمت يتلا ةيطيحملا تارايتلا يف يلامشلا بطقلا ىلإ كلذ دعب 
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اتيب HCHتالومحل ًاضرعت عقاوملا رثكأ يشكوشو غنريب ارحب ربتعيو   -  ١٩ نم ىلوألا ةجردلاب ةيتآلا   
  ).Li et al(يداهلا طيحملا ربع ايسآ 

كامسألاو تايرقفاللاو بلاحطلا ىلع ةلدتعم ةيمس اتيبHCHةدامل   -  ٢٠ يف نيسمخل ةداحلا ميقلاو .  
غم١دودح يف تانئاكلا هذه ىلع ةتيمملا ةعرجلا نم ةئاملا  ، (رتل /    ).١٩٩١ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم

عتملا تاساردلاتراشاو  -  ٢١ يف اتيب HCHةدامل لجألا ليوطلاو طسوتملاو ريصقلا ضرعتلاب ةقل    
مسجلا نزو ةدايز يف ريبك ضافخنا دهوشو . تاناويحلا يف ىلكلاو دبكلا يف رارضأ ثودح ىلإ ءاذغلا

ةعرجب مفلا قيرط نع ةداملا هذ ناذرجلايف   ةجلاعملا غم٢٥٠  اتيبHCHنم غك /  ثودحب ديفأ امك .  
ةداملل تضرعت يتلاناذرجلايف ةيبصع تاريثأت  ةدامل نارئفلاو ناذرجلاضرعت رفسأو .    HCH نع اتيب  

. ةيونملا تاناويحلا يف ةيداع ريغ تاروطتو روكذلل ةيلسانتلا ةزهجألا يف صلقت ثودح ىلإ مفلا قيرط
الإ ةينيجلا تايمسلا ضعب ىلع يوطنت اتيب HCHنأ ىلإ ةينيجلا ةيمسلا نع ةدودحملا تانايبلا ريشتو  نأ  

  ).USEPA, 2006(ةلماش تسيل نئارقلا 
تارموزيا رثكأ اتيب HCHنوكت دقو   -  ٢٢  HCH ةريخألا ريراقتلل ةجيتن ةيمسلا ةيحانلا نم ةيمهأ  

  ).Willet, 1998(تاربتخملا كامسأو تاييدثو ،تاييدثلا ايالخ يف ةيناطرس تاريثأت دوجو ىلإ ريشت يتلا 
ةدامل ضرعتلا نع ةمجانلا ةيناطرسلا رطاخملل ًاريدقت تيرجأ ةدودحم تاسارد ةمثو  -  ٢٣  HCHاتيب   .

 HCHًايلاح جردي ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكو ىدل رطاخملا تامولعمل لماكتملا ماظنلا نأ ريغ 
ةيدبك ايالخ ةدهاشمو ةيدبك دقع ثودح ىلإ ًادانتسا ناطرسلل ةببسملا ةلمتحملا داوملا تمض اتيب  

تطاعت يتلا نارئفلا روكذ يف ةيناطرس  HCH ءاذغلا يف ةدحاو ةعرج ىوتسمب اتيب يف ةئيبلا ةيامح ةلاكو ( 
 .)2006 ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

  قلقلا يعاود نع نايب  - ٦
  :قلقلا يعاود نع يلاتلا نايبلا كيسكملا حارتقا نمضت  -  ٢٤

-HCH ورولك يسادس يف ًاتابثتا رموزيالا رثكأ يهاتيب اهصاوخل ًارظنو .ناسكهلا يقلح   
نأ امك،يئايحألا مكارتلاةيناكمإ ىلع يوطنت ،ةيئايزيفلا ةيئايميكلا  يوطنت ةدامك اهجاردإ    

  .صاخ قلق ىلإ وعدي ةلمتحمةيناطرس تايناكمإ ىلع 
ةينقتلا HCHةدام مادختسا ىلع ًارظح تضرف دق نادلبلا مظعم نأ نم مغرلا ىلعو   

نيدنيللا مادختساب تالاحلا مظعم يف اهنع ةضاعت سالاو مادختسالا اذه تديق وأ تاديبمك
ةئاملا يف ٩٩(  -HCHهجاتنإ ةيلمع رفستيتلا )اماج نم دحاو نط ىلع لوصحلل ا   -HCH اماج

ىرخألا تارموزيالا نم ةيرتم نانطأ١٠ – ٦نع ةيقنلا  طئالخلا يف  اهنم صلختلا نيعتي يتلا    
ا ولا ريموزيالايهنيدنيللا نأل ًارظنو . رادإ وأ   ، تاديبملا صئاصخ هل يذلا طيلخلا يف ديح

دقو . ةمدعنم وأ ةدودحم امأ اهيلع لوصحلا متي يتلا ىرخألا تارموزيالل ةيراجتلا ةميقلا نإف
  .تاونس ذنم ةيملاع ةلكشم ،تارموزيالا تايافن ةلكشمل ةجيتن ،نيدنيللا/HCHجاتنإ حبص أ
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لثم ،ىرخألا HCHتارموزيا نوكت نأ نكميو   -HCH لثم ةتباثلا وةماسلا تاثولملا نم اتيب
ردصم دوجو يف ملاعلا يف نيدنيللا مادختسا رارمتسا ببستيو . هنم رثكأ امبر وأ نيدنيللا
جاتنإ نع مجانلا ثولتلا فقول يملاع ءارجإ ىلإ جاتحي رمألانإف اذلو . هيلإ راشملا ماهلا ثولتلا  
  ".ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف نيدنيللا

____________ 


