
  

190905 K0582614 

مدعو تاعامتجإلا ىلإ مهخسن باحطصإب لضفتلا نيبودنملا نم ىجريو ةقيثولا هذه نم دودحم ددع دجوي تاقفنلا يف داصتقإلا يعاودل 
   .ةيفاضإ خسن بلط

SC 
UNEP/POPS/POPRC.1/8 

  مـمألا
 ةدحتملا

Distr.: General 
24 August 2005 
 
Arabic 
Original: English 
 

ممألاجمانرب    
  ةئيبلل ةدحتملا

   

  
ةيقافت ال ةعباتلا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ضارعتسا ةنجل
  ملوهكتسا
  لوألا عامتجالا

  ٢٠٠٥ ربمفون/يناثلا نيرشت ١١ – ٧، فينج
 *تقؤملا لامعألا لودج نم )د (٥دن بلا

فلأ تاقفرملا يف اهجاردإ حرتقملا ةيئايميكلا داوملا يف رظنلا 
  نادنيللا: ةيقافتالا نم ميجو ءابو

  **(Lindane)نادنيللا حرتقم 
  ةنامألا ةركذم

 تدنرا رنير ديسلا ،ةنجللا سيئر بلط ىلع ءانب ةنامألا هتدعأ ًازجوم ةركذملا هذه قفرم مدقي  - ١
ةيقافتا نم فلأ قفرملا يف نادنيللا ةدام جاردإل كيسكملا ةموكح هتمدق يذلا حرتقملل) ايناملأ(  

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا  ةيقافتالا نم٨  ةقرولا درتو .  
  .UNEP/POPS/POPRC.1/INF/8ةقيثولا يف ةمدقملا ةلماكلا 
  ةنجللا هذختتنأ لمتحي يذلا ءارجإلا 

  :يف ةنجللا بغرت دق  - ٢
ةقيثولا يفو ةقيثولا هذه يف ةمدقملا تامولعملا ثحبت نأ   )أ(  

UNEP/POPS/POPRC.1/INF/8؛  

                                                           
*  UNEP/POPS/POPRC.1/1. 

  .٨ةداملا ،ملوهكتسا ةيقافتا   **
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نم لاد قفرملاو ٨ةداملا تابلطتمب يفي حرتقملا نأب تعنتقا دق تناك اذإ ام ررقت نأ   )ب(    
  ؛ةيقافتالا

حرتقملا نأ تررق اذإقفتت نأو روطت نأ  )ج(   ةرقفلا يف اهيلإ راشملا تابلطتملاب يفي ،   
، ) ب(ةيعرفلا  ةداملا نم ٦ةرقفلل ًاقبط رطاخم نايب عورشم دادعإل لمع ةطخ ىلع ةيلاع يفو . ٨ 

ةقيثولا يف ةمدقملا تامولعملا اهرابتعا يف عضت نأ يف ةنجللا بغرت دق ةط خلا هذهلثمل اهريوطت 
UNEP/POPS/POPRC.1/INF/11.  
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  قفرملا

ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا نم فلأ قفرملا يف نادنيللا ةدام جاردإ ب حرتقم
  ةتباثلا

  ةمدقملا

ناسكهلا يقلح ورولك يسادس اماغ رموسيألل عئاشلا مسالا وه نادنيللا  - ١  
(hexachlorocyclohexane) ،ديسكأ يناثو ءاوهلاو ةرارحلاو ءوضلا يف تابثلاب مستت ةرلبتم ةبلص ةدام يهو 

ىلع ةيسيئر ةروصب ةين فلا ةيحانلا نم ناسكهلا يقلح ورولك يسادس لمتشيو. ةيوقلا ضامحألاو نوبركلا
يهتارموسيأ ةسمخ ىلإ ةئاملا يف ٥٣ (فلأ ناسكهلا يقلح ورولك يسادس:   ةئاملا يف٧٠  يسادس )   ،
ىلإ ةئاملا يف ٣ (ءاب ناسكهلا يقلح ورولك ةئاملا يف١٤  سكهلا يقلح ورولك يسادس)   يف ١١ (ميج نا، 

ةئاملا يف١٨ىلإ ةئاملا  د ناسكهلا يقلح ورولك يسادس)  ىلإ ةئاملا يف ٦ (لا،  ةئاملا يف١٠  يسادسو )   ،
ىلإ ةئاملا يف ٣ (ءاهناسكهلا يقلح ورولك  ةئاملا يف٥  ديبمك ةعساو ةروصب تار موسيألا جيزم لمعتسيو).  

ةدابإ يف ةيوق صئاصخ هل يذلا ديحولا رم وسيألا وه اماغ رموسيألا نأ ثيح نكلو ،نمثلا ديهز تافآ
جورو جيزملا نمهتيقنت تمت دقف ،تارشحلا مسالا تحت ًايراجت هل  نادنيل    يف ٩٩< ةينفلا ءاقنلا ةجرد ( 
  ).ةئاملا

تامادختسا يذ تباث يوضع ثولمك ) ناسكهلا يقلح ورولك يسادسو(نادنيللا جاردإ متو   - ٢
دودحلل رباعلا ىدملا ليوط ءاوهلا ثولت ةيقافتال عباتلا ةتباثلا ةيو ضعلا تاثولملا لوكوتورب بجومب ةديقم
ابوروأل ةدحتملا ممألل ةيداصتقالا ةنجللاراطإ يف كلذو ةروصقملا هتامادختسا ًارخؤم تعضخ دق و.  
  .لوكوتوربلا بجومب يربج ضارعتسال
ةيقافتا نم لاد قفرملا نم  ٢ و١نيترقفلا بجومب ةمزاللا تامولعملا ىلع طقف يلاحلا فلملا زكريو   - ٣
  :ةيلاتلا ضارعتسالا ريراقت نم ةدراولا تامولعملا ىلع ةيساسأ ةروصب دمتعي وهو ملوهكتسا

. ٢٠٠٤. (INE)ةئيبلل ينطولا كيسكملا دهعم ،نادنيللا نأشب ينطولا يصيخشتلا ريرقتلا  •
(http://www.ine.gob.mx/dgicurg/download/Proyectos-2003/EL_LINDANO_EN_MEXICO.pdf) 

 ٢٠٠٤. UNCE. نادنيللا نأشب ينقتلا ضارعتسالا ريرقت •
(www.unece.org/env/popsxg/docs/2004/Dossier_Lindane.pdf) 

 . ٢٠٠٠. يئيبلا نواعتلا ةنجل. نادنيللا نأشب رارق ةقيثو) عورشم( •
(www.cec.org/files/pdf/POLLUTANTS/linddd_en.pdf)  

 ،)ناسكهلا يقلح ورولك يسادس(ناسكهلا يقلح ورولك ي سادسل ةيمسلا تاريثأتلا نايب •
(www. atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp43.html) US-ATSDR. 2003  
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نم لاد قفرملا ٣ةرقفلا يف اهيلإ راشملا تامولعملا نم ديزمل ردصمك تاضارعتسالا هذه ديفتو   - ٤  ،
  .تباث يوضع ثولمك ةحشرملا ةداملا هذه نأشب ملوهكتسا ةيقافتا

  ةيئايميكلا ةداملا ةيوه ديدحت  - ١

  ليجستلا ماقرأو ءامسألا  ١-١
ةداملامسا ةرئاد يف    
  :ةيئايميكلا تاصلختسملا

gamma, 1,2,3,4,5,6-hexaclorocyclohexane 

 gamma benzene hexachloride; gamma-BHC  :تارصتخملا/تافدارملا

 ,Agrocide, Aparasin, Arbitex, BBH, Ben-hex, Bentox, Celanex  ةيراجتلا ءامسألا
Chloresene, Dvoran, Dol, Entomoxan, Exagamma, Forlin, Gallogama, 
Gamaphex, Gammalin, Gammex, Gammexane, Hexa, Hexachloran, 
Hexaverm, Hexicide, Isotos, Kwell, Lendine, Lentox, Linafor, Lindafor, 
Lindagam, Lindatox, Lintox, Lorexane, Nexit, Nocochloran, Novigam, 
Omnitox, Quellada, Silvanol, Tri-6, Vitron. 

ةرئاد يف ليجستلا مقر 
  :ةيئايميكلا تاصلختسملا

58-89-9 

  بيكرتلا  ٢-١

  
  )/http://chemfinder.cambridgesoft.com: ةيبيكرتلا ةغيصلا ردصم(
  C6H6Cl6  :ةيئيزجلا ةغيصلا
  564.7  :يئيزجلا نزولا

  تابثلا  - ٢
ىلإ ٢،٣هردق رمع فصن نادنيللو   - ٥ وي١٣  ىلإ ٣٠و ،ءاوهلا يف ًام  موي٣٠٠  و ،ءاملا يف  يف ًاموي ٥٠   
ةبرتلا يف ناتنسو،تايبوسرلا ألاو ةعفترملا ةرارحلا تاجردو ءوضللمواقموهو .   نأ نكمي نكلو ضامح  

. تابوركيملا لعفب ديدش ءطبب للحتلا يف نادنيللا أدبيو. ةضومحلا ةجرد عافترا دنع ةأملح هل ثدحت



UNEP/POPS/POPRC.1/8 

5 

عيمج يف هدوجو رسفي اذهو ،ىرخألا ةرولكملا ةيوضعلا داوملا نم ًارياطتو ءاملا يف ًانابوذ رثكأ نادنيللاو 
  ).تايبوسرلا/ةبرتلا ،ءاوهلا/جلثلا/ءاملا(ةيئيبلا طاسوألا 

  يئايحألا مكارتلا  - ٣
كلذوةيذغألا ةلسلس يف ةلوهسب ًايئايحأ مكارتلا ىلع ةردقلا هيدل نادنيللا نأ نم مغرلا ىلع  - ٦ ةجيتن    
رخآلا وه ًايبسنًاعيرس نوكي هنم صلختلاو يئايحألا هلوحت نإف ،نوهدلا يف هنابوذةدش ل  ئفاكم نادنيللو.  
ايحأ زكرت لماعو،٣،٥هردق ءاملا /لوناتكألا قيرفت ىلإ ٢،٢٦هردق يئ   دجوي نأ نكمي كلذ عمو . ٣،٨٥ 

  .ملاعلا نم ىرخأ قطانم يفو يلامشلا بطقلا يف تاييدثلاو كامسألاو ،رحبلا رويطماسجأ يف نادنيللا 

  ىدملا ليوط يئيبلا لاقتنالا ىلع هتردق  - ٤
بَك  - ٧ ر رياطتم م نادنيللاو لاكسب٣-١٠×٣،٨٣راخبلا طغض دنع (  رخبتلا عيطتسي هلعجي ام وهو)    
يف دجوي نأ نكميو .فثكتو رخبت يترودب رورملاو ال ثيح ةيئانلا ميلاقألا  بطقلا لثم همادختسا يرجي   ،
مارغ وليك١٣ ٠٠٠ًايونس يلامشلا بطقلا يف نادنيللاب ثولتلا ةبسن غلبتو . يلامشلا  .  

يلامشلا بطقلا يف ةيئيبلا بناوجلا عيمج يف نادنيللا مكارت ىلإ بسرتلاو لاقتنالااتيلمعتدأ   - ٨ متيو .  
لكشي و. ةبذعلا هايملا تاحطسم يفو رحبلا هايم يفو يلامشلا بطقلا ءاوه يف ةرمتسم ةروصب نادنيللا سايق

لتك يف ساقت يتلا ةيوضعلا ةيرولكلا تابكرملا نم ةئاملا يف ٧٥ًابيرقت ناسكهلا يقلح ورولك يسادس   
  .يدنكلا يلامشلا بطقلا يف ةدوجوملا جولثلا

  ةراضلا تاريثأتلا  - ٥
كلذ تبث امكةيمسلا ةيلاع ىلإ ةلدتعم ةدام وه نادنيللاو  - ٩ نارئفلا تاسارد يف   ، ةروطخلاب ةقلعتملا 

ىلإ ٥٥نم مفلاب ةتيمملا ةعرجلا فصن حوارتت ثيح  غم٤٠٠  تاريثأتلا نيب نمو . مسجلا نزو نم غك/ 
 ، تاجنشتلاو ،يزكرملا يبصعلا زاهجلا جي  تاباهتلالاو نيتئرلا ءويمت و ،سفنتلا ىلع ةردقلا مدعوةداحلا

  .ةيدلجلا
ىلإتاناويحلا ىلع تيرجأ يتلا تاساردلا نم ديدعلا ريشت  - ١٠ نيب طابترا دوجو   نادنيلل نمز ملاضرعت لا 

ثادحإو ،ىودعلا ةحفاكم ىلع ةردقلا صقنو ،ىلُكلاو دبكلا ىلع تاريثأتلاو ،تاصلقتلاو ،مدلا ايمنيأو  
ناطرسلا ثوحبل ةيلودلا ةلاكولاتفنصدقو . ضيابملاو نيتيصخلل رارضألا امك نادنيللا  ةنطرسم ةد  
  .نارئفلل

ءاذغلا وه نادنيلل ناسنإلالالخ نمضرعتي يتلا قرطلا رثكأو   - ١١ لصحتملا نيب ةرشابم ةقالع كانهو .  
نوهد يف نادنيللا تازيكرت نيب و ةيرحبلا تاييدثلابونابلألا تاجتنمو مو حللاو كامسألا ةصاخبو ءاذغلا نم
  .تاهمألا نبلو مسجلا

  .ىرخألا ةيئاملا عاونألاىدل و كامسألا عاونأ ضعبىد ل نادنيللا ةيمس عافتراب ريراقتلا ديفتو  - ١٢
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  قلقلا يعاودب نايب  - ٦
  :ةيلاتلا قلقلا هجوأ نايب ىلع كيسكملا ةموكح حرتقم لمتشي  - ١٣

هيدل نإف ةيئايميكلا ةيئايزيفلا هصئاصخل ًارظنو . ةيئيبلا يحاونلا يف ًابلاغ دجويو ةتباث ةدام نادنيللاو"
ىلع ةداحو ةنمزم ةراض تاريثأت هلو يئيب ثولم وهو . ةليوط تافاسمل لاقتنالا ىلع ةردقلا
، تامادختسالل يغبنيو. ناسنإلا لافطألا ىدل ةصاخ ةروصب ،ةينالديصلا قلق را ثم نوكت نأ 

  .صاخ
ج اتنإ نأ ةقيقح ةئيبلاو رشبلا ةحص ىلع نادنيلل ةراضلا تاريثأتلا نأشب تانايبلا هذه ىلإ انفضأ اذإو

ةئاملا يف ٩٩ةجردب يقنلا ناسكهلا يقلح ورولك يسادس ىلع لوصحلل ةيقنتلا ةيلمعو  لكل هنإف   
ىلإ ٦نم كانه جتنملا نادنيللا نم نط  نم ةيرتم نانطأ ١٠  صلختلا يغبني يتلا ىرخألا تارموسيألا   

ىرخأ ةقيرطب ا  صئاصخ هل يذل ا جيزملا يف ديحولا رموسيألا وه نادنيللا نأل ًارظنو. رادإ وأ اهنم
فتنم وأ ةدودحم ةميق هيدل نإف ،تارشحللةديبم متي يتلا ىرخألا تار موسيألل ةبسنلاب ًايراجت ةي 
ادس جاتنإ نإف ،هذه ةيافنلاتارموسيألاةلكشم ببسبو . اهيلع لوصحلا يقلح ورولك يس  
يقلح ور ولك يسادسل يلودلا ىدتنملا دجويو. تاونس ذنم ةيملاع ةلكشم لثمي نادنيللا/ناسكهلا

يسادس جاتنإ عقاوم ةيقنتب ةطبترملا لكاشملا لحل ءاربخلا نيب عمجي يكل تافآلا تاديبمو ناسكهلا 
  .ةقباسلا نادنيللا/ناسكهلا يقلح ورولك

ةتباثو ةلداعم ةيمس تاذ نوكت نأ ناسكهلا يقلح ورولك يسادسل ىرخألا تارموسيأللنكميو   
ًامهم ًاردصم لثميملاعلا يف نادنيللا مادختسا رارمتسا نأ امك . رثكأ وأ ،نادنيللا لثم اهلثم ةثولمو  
نعو نادنيللا نع ًايملاع مجانلا ثيولتلا فقول ةيملاع ريبادت ذاختا ىلإ رمألا جاتحي كلذل و. ثولتلل
  ."هجاتنإ

_________  


