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الليندين: 1/6 –لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة مقرر   

 

 في اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية المكسيك وهي طرف المقدم من المقترح 
في ) 9-89-58 الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية (ليندينالالثابتة والمتعلق بإدراج 

  معايير الفرز المحددة في المرفق دال لالتفاقية،وطبقتالمرفق ألف لالتفاقية 

 8من المادة ) أ (4 وفقًا للفقرة الليندين تم الوفاء بمعايير الفرز بشأن مقتنعة بأنه قد ا أنه
 ؛المقررمرفق لهذا  ب في التقييم الواردالمبين من االتفاقية، وذلك على النحو

 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

خاطر وفقًا للمرفق هاء  ماتبيانموجز  وإعداد مشروع المقترحلمواصلة استعراض 
 ؛لالتفاقية

ألمانة ا موافاة من االتفاقية، إلى 8من المادة ) أ (4 األطراف والمراقبين، وفقًا للفقرة 
 .2006يناير / آانون الثاني27  قبل في المرفق هاءالمحددةالمعلومات ب

 1/6-هولم لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة التفاقية استكمرفق لمقرر 

 دال معايير المرفق مقابل الليندينتقييم 

 معلومات أساسية -ألف 

 المقترح هوالمصدر الرئيسي للمعلومات المستخدمة في إعداد هذا التقييم إن  - 1
 .UNEP/POPS/POPRC.1/8 والوارد في الوثيقة المكسيكالمقدم من 

 التي النقديةات االستعراض، اإلضافيةمصادر المعلومات العلمية من بين  - 2
 .النظراءمن جانب مواد علمية تم استعراضها  إلى جانب أعدتها سلطات معترف بها

 التقييم -باء 

 المادة  هوية في ضوء اشتراطات المرفق دال بشأن تحديدالمقترحتم تقييم  - 3
 )):ه (–) ب( 1الفقرات (ومعايير الفرز )) أ( 1الفقرة (الكيميائية 

 :يميائيةهوية المادة الك )أ(



مت معلومات إلى اللجنة وقد. المقترحمعلومات وافية مقدمة في  ‘1’
  لهذه المادة؛أخرى ة تجاريأسماءبوجود تفيد 

والليندين هو أحد االيسومورات . تم تقديم الترآيب الكيميائي ‘2’
 ؛العديدة لسداسي آلورو حلقي الهيكسين أي االيسومر غاما

  بوضوح؛لليندين وقد تم تحديد الهوية الكيميائية

 :الثبات )ب(

تفيد المعلومات بأن نصف العمر الفعال للمادة في التربة تبلغ  ‘1’
. مدته سنتين، وهذا يتجاوز القيمة المعيارية البالغة ستة أشهر

م  يو300 إلى 20أما نصف العمر الفعال في الماء فيتراوح بين 
 نصف  بالرغم من أنه أفيد أيضًا بأن لدى المادة)1المرجع (

 سنة ويتوقف 19 إلى 1.2عمر فعال في ماء البحر يتراوح بين 
وتتجاوز . )3 و3، 2المراجع  (ذلك على درجة حرارة الماء

 هذه القيم القيمة المعيارية بالنسبة للماء والبالغة شهرين؛

 ؛فر أية بياناتاوتلم ت ‘2’

 . بالثباتعايير الفرز فيما يتعلقتوجد أدلة آافية تثبت أن الليندين يفي بم

 :التراآم األحيائي )ج(

رقم  (EHC)الصحة البيئية ايير أشارت بيانات موجودة في مع ‘1’
 13 إلى أن قيم الترآيز األحيائي تتراوح بين )5المرجع  (124
أما قيم عامل الترآيز األحيائي، التي تم الحصول . 1240و

النظراء في اليابان، فتراوحت استعراض عليها واستعراضها 
 وفقًا للمبادئ التوجيهية لالختبارات التابعة 893 و327 بين

وتقدم مراجع . لمنظمة التعاون و التنمية في الميدان االقتصادي
 نبات الغارو ،عوامل ترآيز أحيائي مقاسة في الرخوياتأخرى 

 4240 و43وأجسام أنواع من األسماك، تتراوح قيمتها بين 
أما فيما .  في الكائنويتوقف ذلك على المحتوى الدهني الموجود

يتعلق بعامل التراآم األحيائي، فالبيانات الوحيدة التي قدمت هي 
 وردت في مقترح المكسيك والتي قد تكون 12500قيمة قدرها 

البيئي المآل قائمة على أساس الخصائص الفيزيائية الكيميائية و
ي  ف(Log Kow)الماء /أما قيمة معامل تفريق االآتانول. لليندين
 ؛3.5رح المكسيك، فتبلغ مقت

لوحظ التراآم األحيائي لليندين بالنسبة لمعظم المجموعات  ‘2’
المصنفة من فصائل ورتب النباتات والطحالب وحتى 



رتبة على الجمع توينبغي النظر في التبعات البيئية الم. الفقاريات
بين هذه القدرة على التراآم األحيائي بسمية عالية ذات 

ره قدتصل إلى ما  (NOAELs)ر غير مالحظ مستويات تأثير ضا
 وسمية –اليوم الواحد /آلغم من وزن الجسم/ ملغم0.3

 ترآيز مؤثر غير مالحظ للنظم اإليكولوجية –إيكولوجية 
 .)6 و5ن االمرجع(لتر / ميكروغرام1تقل عن  (NOEC)المائية 

فعلى سبيل المثال، حين تمت مقارنة المستويات المقاسة في 
آلغم بالنسبة لكمية من التربة / ملغم0.3( األرض دالميدان لدو

مع بيانات السمية المتعلقة ) آغ/ ميكروغرام80تحتوي على 
 باستخدام معدل المتحصل الغذائي )5المرجع (بالثدييات 

، أشارت المقارنة إلى وجود )7المرجع  (0.63الواقعي البالغ 
فها مجال ذي سمية بيئية مثيرة للقلق والتي ينبغي استكشا

 بصورة أآبر؛

أبلغ عن وجود مادة الليندين في أجساد الطيور البحرية  ‘3’
. )1المرجع ( واألسماك والثدييات في منطقة القطب الشمالي

وتوجد ترآيزات الليندين في أجساد الثدييات البحرية بمستويات 
مساوية لـ، أو تزيد على مستويات المواد الملوثة األآثر تنافرًا 

ت .د.والد) PCBs( ثنائي الفينيل متعدد الكلور مع الماء مثل
DDT() يضاف إلى ذلك أنه أبلغ عن وجود الليندين ).1 المرجع 
 في منطقة القطب )Inuit (األمهات بين قبائل اإلنويتحليب في 

 ؛)8المرجع  (الشمالي وفي الثدييات البحرية

التراآم ة بتوجد أدلة آافية تثبت أن الليندين يفي بمعايير الفرز المتعلق
 .األحيائي

 :يد المدىبع يالبيئالقدرة على االنتقال  )د(

 ؛)9المرجع (قياس الليندين في هواء منطقة القطب الشمالي تم  ‘1’

بصورة الليندين في مياه بحار منطقة القطب الشمالي يظهر  ‘2’
 وفي )9المرجع (وآذلك في مسطحات المياه العذبة مستمرة 

مما يشير إلى أن هذه ) 1المرجع ( أجساد الثدييات البحرية
 على ويمكن العثور. المادة قد انتقلت عبر مسافات طويلة

 في المناطق النائية األخرى ،مرآب متطايربوصفه الليندين 
 ؛حسبما يشير المقترح

لمادة العالمية قدمت تقديرات لليندين ولالستخدامات التقنية  ‘3’
في ترآيزات الت على  بعد أن بني(HCH)حلقي الكلورو السداسي 



الغالف الجوي وعلى نمذجة االنبعاثات التقديرية في جميع 
-10×3.8 بخار الليندين ضغطبلغ يو؛ )1المرجع (لم أنحاء العا

بلغ تالضوئي لليندين فهو غير ذي بال، وحلل ، أما الت باسكال3
 ).1المرجع  ( يومًا13-2.3في الهواء الفعال عمر فترة نصف ال

عمر فترات نصف قياسات تشير إلى آخرون  آتابوقد قدم 
 ؛)10ع المرج ( يومًا56أطول بلغت فعال 

النتقال بمعايير الفرز بالنسبة لوتوجد أدلة آافية تثبت أن الليندين يفي 
 .بعيد المدىالمحتمل البيئي 

 اآلثار الضارة )ه(

، أي من 2Bتم تحديد مادة الليندين بأنها مادة مسرطنة من فئة  ‘2’و‘1’
حسبما ) 1المرجع (حتمل لها أن تصيب البشر بالسرطان الم

 آما أنه ذو ،بحوث السرطانبالوآالة الدولية المعنية أفادت 
ويوجد في . )5المرجع (سمية عالية بالنسبة للكائنات المائية 

،  السمية(endpoints)المقترح العديد من نهايات سلسلة التفاعل 
 ؛البشر والحيواناتصلة بوالتي لها 

 الفرز فيما يتعلق اييروجد أدلة آافية تثبت أن الليندين يفي بمعوت
 .بالتأثيرات الضارة

 الخالصة -جيم 

خلصت اللجنة إلى أن الليندين يفي بجميع معايير الفرز الواردة في المرفق  - 4
 .دال
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