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  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 

   

  
ةعباتلا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ضارعتسا ةنجل 

  ملوهكتسا ةيقافتال
لوألاعامتجالا    

يناثلا نيرشت١١ – ٧فينج    ٢٠٠٥ربمفون / 
تقؤملا لامعألا لودج نم)ب (٥د نبلا  *  

تاقفرملا يف اهجاردإ حرتقي ةيئايميك داوم يف رظنلا 
 نوكيدرولكلا: ةيقافتالا نم ميجو ءابو فلأ

  **نوكيدرولكلا نأشب حرتقم
  ةنامألا ةركذم
هيف ءاضعألا لودلاو يبوروألا داحتالا نم مدقم حرتقم نم ةخسن ةركذملا هذه قفرم يف دري   - ١
تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتال فلأ قفرملا يف نوكيدرولكلا جرادإ نأشب ،ةيقافتالا يف فارطألا  

ةداملا نم ١ةرقفلاب ًالمع ةتباثلا ةيوضعلا  ةيقافتالا نم٨  عم قفاوتي ثيحب حرتقملا ريرحت مت دقو .  
  .ضارعتسالا ةنجل ىلع ةضورعملا ىرخألا تاحرتقملا
  ةنجللا هذختت نأ لمتحي يذلا ءارجإلا

  :يلي اميف ةنجللا بغرت دق  - ٢
  ؛ةركذملا هذه يف ةمدقملا تامولعملا ةسارد  )أ(  
ةداملا تابلطتمب يفي حرتقملا نأب ةعنتقم تناك اذإ اميف   )ب(     ؛ةيقافتالل لاد قفرملاو٨تبلا    

                                                           
*  UNEP/POPS/POPRC.1/1.  

  .٨ةداملا ،ملوهكتسا ةيقافتا   **
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) ب(ةيعرفلا ةرقفلا يف اهيلإ راشملا تابلطتملاب يفي حرتقملا نأ ةنجللا تررق ام اذإ   )ج(  
 ، ةرقفلاب ًالمع رطاخم نايب عورشم دادعإل لمع ةطخ ،ىلع قافتالا، عضوب مايقلاهالعأ ةداملا نم ٦   ٨ .

 .UNEP/POPS/POPRC.1/INF/11ةقيثولا يف ةمدقملا تامولعملا رابتعالا يف ذخأت نأ ةنجللا دوت دقو 
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  قفرملا
تاثول ملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا نم فلأ قفرملا يف نوكيدرولكلا جاردإ نأشب حرتقم
 ةتباثلا ةيوضعلا

 ةمدقملا

رولكميعانطصا يوضع بكرم وه نوكيدرولكلا  - ١ يرشح ديبمك ةيسيئر ةروصب مدختسي    
بجومب ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم ةيئايميك ةدامك نوكيدرولكلا ةدام تددح دقو . يعارز
، عب ثولتلا ةيقافتاب قحلملا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاب قلعتملا لوكوتوربلا دودحلا ربع ءاوهلل ىدملا دي

. نوكيدرولكلا تامادختساو جاتنإ تايلمع عيمج نم يجيردتلا صلختلاب ةمزلم فارطألاو
ناكرخآ تافآ ديبم وهو ،سكيريملاب ةيئايميكلا ةيحانلا نم ةياغلل هيبش نوكيدرولكلاو هجاردإ مت دق   
  .ملوهكتسا ةيقافتا يف لعفلاب

نم لاد قفرملا نم ٢ و١نيترقفلا بجومب ةبولطملا تامولعملا ىل ع ًايرصح ةقيثولا هذه زكرتو  - ٢  
ةيلاتلا ضارعتسالا ريراقت نم ةاقتسملا تامولعملا ىلإ ةيساسأ ةروصب دنتستو،ملوهكتسا ةيقافتا  :  

ةدحتملا ممألا جمانرب .ةيئايميكلا ةمالسلاب ينعملا يلودلا جمانربلا: ٤٣ةيئيبلا ةحصلا ريياعم  •  
علا ةمظنم.ةئيبلل فينج .ةيلودلا لم  : تنرتنإلا عقوم ىلع ةحاتم (١٩٩٠ 

http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc43.htm( 
تامدخلل ةدحتملا تايالولا ةرادإ. نوكيدرولكلاو سكيريملل ةيمسلا صئاصخلا نايب •  

: تنرتنإلا عقوم ىلع حاتم (١٩٩٥سط سغأ/بآ. ناسنإلاو ةحصلاب ةقلعتملا
http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp66-p.pdf.(  

نم ٣ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ةيفاضإلا تامولعملل ردصمك ًاضيأ تاضارعتسالا هذه ديفتو   - ٣  
اهجاردإ حرتقملا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم ةيئايميكلا ةداملا هذه نأشب ملوهكتسا ةيقافتا نم لاد قفرملا 

  .اهيف

  ةيئايميكلا ةداملا ةيوه ديدحت  -١
  لجسلا يف ماقرألاو ءامسألا  ١-١

لجس يف يئايميكلا مسالا 
  :ةيئايميكلا تاصلختسملا

1,1a,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-decachloro-octahydro-1,3,4-metheno-  
2H-cyclobuta[cd]pentalen-2-one  

 ,decachloro-pentacyclo[5,2,1,02,6,03, 9,O5,8]decan-4-one  :تافدارملا
decachloro-octahydro-1,3,4-metheno-2H,5H cyclobuta[cd] pentalen-2-one 

سكيريم ،نوبيكGC 11 89  :ةيراجتلا ءامسألا  ، 

لجس يف مقرلا 
  :ةيئايميكلا تاصلختسملا

143-50-0 
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 ةبيكرتلا  ٢-١

 
  )webbook.nist.gov/chemistry: ةبيكرتلا ةغيص ردصم(
  C10Cl10O    :ةيئيزجلا ةغيصلا
  490.6    :يئيزجلا نزولا

  تابثلا  - ٢
، . ةئيبلا يف ٍلاع تابثب نوكيدرولكلا مستي  - ٤ ضارعتسالا ريراقت يف ةدراولا تامولعملل ًاقفوو

عقوتملا ريغ نمو . نيتنسو ةنس نيبحوارتت ةبرتلا يف نوكيدرولكلل لاعفلا فصنلا رمعل ةردقملا ةدملا نإف 
، رشابملا يئوضلا للحتلا امأ. ةئيبلا يف ًايئايحأ للحتي نأ وأ ءاملا ةطساوب للحتي نأ ظوحلم ريغف ةيلمعلا و 
ةبسرتملا داوملا يف وأ ةبرتلا يف نوكيدرولكلا للحتل ةيلوألا   .يئاوه ال يئايحأ للحت ةيلمع يه 

  يئايحألا مكارتلا  - ٣
، ينهدلا داوملل ةبحملاةعيبطلا ىلإ ًادانتسا   - ٥ نيب قيرفتلا ئفاكم متيراغول عافترا(بكرملا اذهل ة  
يف ًاعم يئايحألا زيكرتلا ديازتو ًايئايحأ مكارتلا ىلإ نوكيدرولكلا عرتي ،(logKow)) ءاملا/لوناتكوالا  

اهتميق نأ دجوويئايح ألازيكرت لالماوع سايق مت دقو . ةيئاملا ةيذغألا ةلسلس  يف ٦٠ ٠٠٠ىلع ديزت  
رافلا كامسألا    .ألا باصم يف دجوت يتلا كامسألا عاونأ يهو ،ةيسلطألا ةيض
لوناتكوالا قيرفتلماعم   ٦،٠٠-٤،٥٠  :(logKow)ءاملا / 
  )ةيسلطألا ةيضفلا كامسألا (٦٠ ٠٠٠>    :يئايحألا زيكرتلا لماع

  )Crassostrea virginica راحملا( ٩ ٠٠٠>        
  )Pimephales promelasسأرلا ريبك ةون ملا كمس (١٦ ٦٠٠        
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  ةئيبلا يف ىدملا ديعب لاقتنالا ىلع ةردقلا  - ٤
ةجرد دنع قبئزلل يرتمورابلا طغضلا مم ٥-١٠× ٣ نع نوكيدرولكلل يراخبلا طغضلا لقي  - ٦  

ةيوئمه٢٠ نأ ردقيو . يوجلا فالغلا يف رشابملا يئوضلا للحتلل نوكيدرولكلا عضخي نأ عقوتي الو.  
ىلإ ،ءاوهلا يف لاعفلا فصنلا رمع غولبل ةمزاللا ةدملا لصت ًاماع٥٠  تاميسج لاقتنا نع غلبُا دق و.  
  .جاتنإلا تاونس ءانثأ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف يوجلا فالغلا يف نوكيدرولكلا

  ةراضلاراثآلا   - ٥
٧ -   او ةرم هلتضرعت يتلاةيربتخملا تاييدثلل لدتعم لكشب ًا يمس نوكيدرولكلا ربتعي نمو . ةدح 
تاساردلا يفو . ديدشلا شاعترالاب ةباصإلا اهرابتخا مت يتلا عاونألا عيمج يف ةداحلا ةيمسلا ضارعأ نيب

 ، ىرخأ ةيبصع ضارعأ بناج ىلإ شاعترالاب ةباصإلا ىلإ يدؤت ةيندتملا تاعرجلا نإف ،لجألا ةليوط
  .دبكلا مخضت كلذكو
. ةيربتخملا تاناويحلا يف ةنجألا ممست ىلإ يدؤيو رثاكتلا ةيلمع يف نوكيدرولكلا لخدتي  - ٨

نوكيدرولكلا ببسيو ،ةيثراوتلا ةطشنألل ةبسنلاب لجألا ةريصق تارابتخالا يف ًاطشان نوكي ًامومعو 
ايالخ هردصم نوكي يذلا ناطرسلا ًاجتنم ،ناطرسلاب ناذرجلاو نارئفلا نم ثانإلاو روكذلا ةباصإ 

نوكيدرولكلا نأ ىلإ ريشت ةيفاك ةلدأ ةمث نأ ىلإ ناطرسلا ثاحبأل ةيلو دلا ةلاكولا تصلخ دقو. ةيدبك
نمف ،رشبلاب قلعتي اميف ةيفاك تانايب دوجو مدع لظ يفو . ناطرسلاب ذرجلاو نارئفلا ةباصإ ببسي
  .ناطرسلاب ناسنإلا ةباصإ رطخل ًاببسم نوكيدرولكلا ربتعي نأ يهيدبلا
ةليلق تانايب نم حاتم وه ام ريشيو . ةيئاملا تانئاكلل ةبسنلاب ةياغلل ةيمس ةدام نوكيدرولكلاو  - ٩

ىلع لجألا ةليوط تاريثأتلا ضعب عم نكلو ةضفخنم ةداح ةيمس ىلإ ةيربلا ةيجولوكيإلا مظنلا نع 
  .تايراقفلا ىدل رثاكتلا تايلمع

  قلقلا بابسأل نايب  - ٦
يلاتلا نايبلا ةيقافتالا يف فارطألا هيف ءاضعألا لودلاو يبوروألا داحتالا حرتقم نمضتي   - ١٠

  :قلقلا بابسأل
يرولك يوضع تافآ ديبم وهو ،ةيئاميكلا ةيحانلا نم سكيريملاب ًادج هيبش نوكيدرولكلا"  
تابثلاب نوكيدرولكلا مستي ،ةرفاوتملا تانايبلل ًاقفوو . ملوهكتسا ةيقافتا يف لعفلاب جردُا دق
ديازت دصرل ةلدأ دوجو ىلإ ةفاضإ يئايحألا م كارتلل ةريبك ةقاط ىلع يوطنيو. ةئيبلا يف غلابلا
هغولب لةمزاللا ةدملا لوط ىلإو ،ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا هصاوخ ىلإ رظنلابو . يئايحألا هزيكرت

نكمي ،ةيئيب تانيع يف اهيلإ لصوتلا مت يتلا جئاتنلا ىلإ دانتسالابو ،وجلا يف لاعفلا رمعلا فصن 
. هرداصم نع ًاديعب ،ءاوهلا يف ةديعب تافاسمل لاقتنالاىلع رداق نوكيدرولكلا نأب ضارتفالا 

تاييدثلا نم لكل ةبسنلاب ةيبلسلا تاريثأتلا نم ةعساو ةلسلسب نوكيدرولكلا طبتريو 
  .ةيئاملا تانئاكلاو
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ضرتفيو . ةمدقتملا نادلبلا يف ةمرصنملا دوقعلا لالخ نوكيدرولكلا مادختساو جاتنإ فقوت دقل
ىلإ رظنلابو . ةيمانلا نادلبلا ضعب يف يعارز تافآ ديبمك همادختسا وأ هجاتنإ متي لازي ال نأب

ىلع لك نادلبلا ىلع رذعتي هنإف ،هرداصم نع ًاديعب وجلا يف لاقتنالا ىلع نوكيدرولكلا ةردق 
تربتعا دقو . هببسي يذلا ثولتلا ةدح نم ففخت نأ اهدرفمب نادلبلا نم ةعومجم ىلع وأ ةدح

بجومب نوكيدرولكلا ىلع ماتلا رظحلا ضرفو ،ةيرورض يميلقإل ا ىوتسملا ىلع تاءارجإلا
ربع ءاوهلل ىدملا ديعب ثولتلا ةيقافتاب قحلملا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاب قلعتملا لوكوتوربلا 

نم هجاتنإو همادختسا لامتحا هلكشي املو ،ةراض صاوخ نم هب مستي امل ًارظنو. دودحلا  
نوكيةيملاعلا تاءارجإلا ذاختا نإف ،رطاخم رربم  ، ًا  ملوهكتسا ةيقافتا راطإ يف فد كلذو   
  ".ثولتلا ىلع ءاضقلا

___________  


