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 الكلورديكون: 1/4 –لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة قرر م

 

 االقتراح المقدم من الجماعة األوروبية والدول األعضاء فيها األطراف في اتفاقية 
الرقم في (ن استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة والمتعلق بإدراج الكلورديكو

في المرفق ألف لالتفاقية وتطبيق معايير الفرز ) 0-50-143 سجل المستخلصات الكيميائية
 المحددة في المرفق دال لالتفاقية،

) أ (4 أنه، تم الوفاء بمعايير الفرز بشأن الكلورديكون وفقًا للفقرة في علمها أنه استقر 
 في التقييم الوارد في مرفق هذا بينلنحو الم من االتفاقية، وذلك على ا8من المادة 
 التقرير،

 من مقرر اتفاقية 29 من االتفاقية والفقرة 8 من المادة 6 أن تنشئ، وفقًا للفقرة 
 لمؤتمر األطراف في اتفاقية استكهولم، فريقًا عامًال مخصصًا 1/7 - استكهولم

 مخاطر وفقًا للمرفق هاء اتبيان موجزلمواصلة استعراض االقتراح وإعداد مشروع 
 لالتفاقية،

ألمانة موافاة ا من االتفاقية، إلى 8من المادة ) أ (4 األطراف والمراقبين، وفقًا للفقرة 
 .2006يناير / آانون الثاني،27 في المرفق هاء قبل حددةالمعلومات المب

 1/4-قية استكهولم مرفق لمقرر لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة التفا

  معايير المرفق األولمقابلتقييم الكلورديكون 

 معلومات أساسية -ألف 

عداد هذا التقييم في االقتراح إلتمثل المصدر الرئيسي للمعلومات المستخدمة  - 1
المقدم من الجماعة األوروبية والدول األعضاء فيها األطراف في االتفاقية، والوارد 

 .UNEP/POPS/POPRC.1/6في الوثيقة 

 التي النقديةاالستعراضات  ،اإلضافيةمصادر المعلومات العلمية من بين  - 2
 وبعض المواد العلمية التي تم استعراضها استعراض .أعدتها سلطات معترف بها

 .النظراء

 التقييم -باء 

هوية المادة تم تقييم االقتراح في ضوء اشتراطات المرفق دال بشأن تحديد  - 3
 )):ه (–) ب (1الفقرات (ومعايير الفرز )) أ( 1الفقرة (ة الكيميائي

 :هوية المادة الكيميائية )أ(



وقد أحيطت لجنة . معلومات وافية في االقتراحقدمت  ‘1‘
:  هواالستعراض علمًا بوجود اسم تجاري آخر لهذه المادة

 ؛”Curlone“" آيرلون"
هذه ومرات لعدم احتمال وجود ايس. تم تقديم الترآيب الكيميائي ‘2‘

 والميريكس له ترآيب آيميائي مماثل؛. المادة
 تم تحديد الهوية الكيميائية للكلورديكون بوضوح؛

 
 :الثبات )ب(

تتجاوز القيمة في التربة نصف العمر الفعال لفترة المدة المقدرة  ‘1‘
بأنها تتراوح بين سنة  أفيد وقد. المعيارية المحددة بستة أشهر

 من الممكن أن تبلغ مدة هتقارير إلى أنويشير أحد ال. سنتينو
 ؛)3المرجع  ( ثالث سنوات أو أآثر، الفعالنصف العمر

تشير ورقة علمية جديدة إلى أن المادة الكيميائية ال تزال  ‘2‘
والية (تكتشف في عينات من األسماك في مجرى نهر جيمس 

أسفل مرفق ينتج مادة )  الواليات المتحدة األمريكية،فيرجينيا
 سنة من التخلص 20بعد أآثر من ) آلورديكون(ون آيب

 ؛)4المرجع  (التدريجي من إنتاجها

يستوفي معايير الكلورديكون هناك دليًال آافيًا على أن ومن ثم فإن 
 ؛الفرز الخاصة بالثبات

 :التراآم األحيائي )ج(

المرجع (عنها يرد أدناه ملخص لعوامل الترآيز األحيائي المبلغ  ‘1’
 ؛)5

 800 - 230: الطحالب أحادية الخاليا

 11425 - 5127 :الالفقاريات المائية

 16600 - 1800 :األسماك

وثمة معلومات إضافية تؤيد قدرة المادة على التراآم األحيائي  ‘3’و‘2’
الخاص والتضخم األحيائي، بما في ذلك نصف العمر 

أشهر واآتشاف ارتفاع  عدة ومدتهفي الثدييات االفرازات ب
 3ن االمرجع (تويات المادة الكيميائية في األسماك والطيورمس
ة المادة الكيميائية هذا التراآم األحيائي عن طبيعينجم و) 5و

لمواد الدهنية، والتي تبلغ قيمة معامل التفريق بين اجذبها التي ت



 3، 2المراجع  (6.00 - 4.50الماء الخاصة بها /االوآتانول
 .)5و

 . استيفاء الكلورديكون لمعايير التراآم األحيائيعلىن هناك دليًال آافيًا إ

 :القدرة على االنتقال بعيد المدى في البيئة )د(

لم تتوافر بيانات عن مستويات المادة في البيئة توضح االنتقال  ‘2’و‘1’
 بعيد المدى فيها؛

 مم زئبق 7-10×2ر25 (إن الضغط البخاري للكلورديكون ‘3’
 على النحو الذي يمكن به توقع )6المرجع ()  مئوية25بدرخة 

انتقال المادة بعيد المدى في الغالف الجوي، وقد لوحظ 
وتشير دراسات النمذجة إلى أن . انتشارها في شكل جسيمات

مدة الحياة في الهواء تزيد بشكل ملحوظ على قيمة المعيار 
 ؛)2المرجع  ( يومينالبالغة

توفي معايير الفرز الخاصة أن هناك دليًال آافيًا على أن الكورديكون يس
 .القدرة على االنتقال بعيد المدى في البيئةب

 اآلثار الضارة )ه(

إن العمال الذين يتعرضون في أماآن عملهم لهذه المادة، تظهر  ‘1’
 ؛)3المرجع  (عليهم عالمات سريرية للتسمم بمادة الكلورديكون

ثار ضارة توجد بيانات مستفيضة تظهر قدرة المادة على إنتاج آ ‘2’
بالنسبة للبشر والنظم اإليكولوجية، بما في ذلك قدرتها على أن 
تسبب اإلصابة بالسرطان والتأثير على عمليات التكاثر ودرجة 

غير ترآيز تأثير ال(سمية عالية للغاية بالنسبة للكائنات المائية 
 )غرام لكل لترو ميكر1 أقل من يبلغلدى األسماك المالحظ 

 ؛)5المرجع (

 تستوفي بمعايير الفرز أن مادة الكلورديكون على ةآافيأدلة توجد 
 .الخاصة باآلثار الضارة

 الخالصة -جيم 

في بمعايير الفرز المحددة في المرفق يخلصت اللجنة إلى أن الكلورديكون  - 4
 .دال

 

1. Regional reports of the regionally based assessments of persistent toxic substances. 
UNEP. 2002. 



2. Howard, Phillip H., Handbook of Environmental Fate and Exposure Data for Organic 
Chemicals, Vol. 3: Pesticides. Lewis Publishers. 1989. 

3. Toxicological Profile for Mirex and Chlordecone. United States Department of Health 
and Human Services. 1995. 

4. Luellen et al. Science of the Total Environment 2005 (in press). 

5. Environmental Health Criteria No. 43: Chlordecone. International Programme on 
Chemical Safety. UNEP, ILO, WHO. Geneva. 1984. 
(http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc43.htm). 

6. Kilzer et al. Chemosphere 8. 1979. 


