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  اتفاقية استكهومل
  بشأن

 امللوثات العضوية الثابتة

  امللوثات العضوية الثابتة استعراض جلنة
  الرابعجتماعاال

  ٢٠٠٨ر أكتوب/ األول تشرين١٧ - ١٣جنيف 
 *ؤقتمن جدول األعمال امل) أ (٧البند 

املواد الكيميائية اليت اقترح حديثاً النظر يف 
: إدراجها يف املرفقات ألف أو باء أو جيم لالتفاقية

  إندوسولفان

  اقتراح بشأن إندوسولفان

  مذكرة من األمانة
 ااألوروبية والدول األعضاء فيهاجلماعة حيتوي مرفق املذكرة احلالية على اقتراح مقدم من   - ١

 استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة بشأن إدراج إندوسولفان يف املرفقات ألف األطراف يف اتفاقية
  .ومل يتم حترير االقتراح بصفة رمسية.  من االتفاقية٨ املادة من ١أو باء أو جيم لالتفاقية مبوجب الفقرة 

تماع الثالث قدمت اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها األطراف يف االتفاقية، خالل االج  - ٢
للجنة، مقترحاً يقضي بإدراج مادة إندوسولفان يف املرفقات ألف أو باء أو جيم من االتفاقية 

UNEP/POPS/POPRC.3/5 . وقد اتفقت اللجنة على أن ترجئ النظر يف املقترح إىل اجتماعها الرابع
  .ريثما تردها معلومات إضافية

، معلومات إضافية مت تقدميها لذلك الغرض UNEP/POPS/POPRC.4/INF/14رد يف الوثيقة وت  - ٣
  .ندوسولفاناإلإدراج ملف تفصيلي يدعم اقتراح إىل جانب 

                                                
*  UNEP/POPS/POPRC.4/1. 
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  اإلجراء الذي حيتمل أن تتخذه اللجنة
  :قد ترغب اللجنة يف أن  - ٤

  ؛UNEP/POPS/POPRC.4/INF/14تنظر يف املعلومات املقدمة يف املذكرة احلالية ويف الوثيقة   )أ(  
 واملرفق دال ٨أن االقتراح يفي باشتراطات املادة مقتنعة بإن كانت تبت فيما   )ب(  
  لالتفاقية؛
الفرعية تضع، إذا ما قررت أن االقتراح يفي باالشتراطات املشار إليها يف الفقرة   )ج(  

، وتوافق ٨ من املادة ٦ للفقرة ، خطة عمل من أجل إعداد مشروع موجز بيانات خماطر وفقاًآنفاً) ب(
  .اعليه
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  رفقامل
  اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة يف اقتراح بإدراج إندوسولفان

  مقدمة
إندوسولفان مركب كلوري عضوي ختليقي، ويستخدم على نطاق واسع كمبيد حشري  -١

وقد طرح يف السوق يف وقت يرجع بالفعل إىل منتصف اخلمسينيات، ولكن املنتجات اليت . زراعي
. توي على إندوسولفان ال تزال تستخدم يف عدد من البلدان يف خمتلف أحناء العاملتنتجها املصانع وحت

) اإليكولوجية(وميكن االطالع يف األدبيات العلمية على عدد هائل من املعلومات اليت تعاجل السمية 
. آخرهلإلندوسولفان، ومصريه البيئي، وبقاياه يف األغذية واملواد الغذائية، وتركيزاته البيئية، إىل 

 .وباإلضافة إىل ذلك، فقد نشرت استعراضات شىت أثناء العقد األخري
 من املرفق دال ٢ و١ويركز هذا امللف فحسب على املعلومات املطلوبة مبوجب الفقرتني  -٢

  :التفاقية استكهومل، ويستند يف األساس إىل الوثائق التالية
بيئية التابعة للواليات املتحدة قرار أهلية إعادة التسجيل اخلاص بوكالة احلماية ال  )أ(

  ؛)١(األمريكية
موجز البيانات السمية لإلندوسولفان الذي نشرته وزارة الصحة واخلدمات اإلنسانية   )ب(

  ؛)٢(يف الواليات املتحدة األمريكية

الستعراض النهائي لإلندوسولفان من قبل سلطة التسجيل الوطنية األسترالية بشأن ا  )ح(
 ؛)٣(الزراعية والبيطريةاملواد الكيميائية 

 بشأن اإلندوسولفان من أجل إدراجه يف املرفق األول للتوجيه EU DAR  )د(
91/414/EEC

 ؛)٤(
: ٤٠منظمة الصحة العاملية يف جنيف، جملد مرشد عن معيار الصحة البيئية   )ه(

 ؛)٥(إندوسولفان
)AMPAR(برنامج الرصد والتقييم يف القطب الشمايل   )و(

 ؛)٦(
الرصد املشترك بني وكالة احلماية البيئية يف الواليات املتحدة األمريكية مشروع   )ز(

 ؛)٧()شبكة الترسيب اجلوي املتكاملة (ووكالة البيئة الكندية
 -يم اإلقليمي األساس للمواد السمية الثابتةيالتق. شعبة الكيماويات يف اليونيب  )ح(

 ؛)٨(٢٠٠٢مرب ديس/التقرير اإلقليمي ألمريكا الشمالية، كانون األول
بشأن املواد احملتمل أن تسبب ) أوسبار(أوسلو وباريس ملنع تلوث البحار  قائمة  )ط(

 .)٩( اجلزء باء-اختالل وظائف الغدد الصماء

                                                
)١(  .pdf.red_endosulfan/REDs/oppsrrd/ovg.epa.www://http 
)٢(  .pdf-p.41tp/toxprofiles/gov.cdc.atsdr.www://http 
)٣(  .pdf.71psendo/chemrev/au.gov.nra.www://http 
  .ستقوم السلطات األسبانية بنشره  )٤(
)٥(  .htm.017hsg/hsg/hsg/documents/org.inchem.www://http 
)٦(  ./no.amap.www://http  
)٧(  .html.integrated/projects99/projects/fund/ghnpo/gov.epa.www://http  
)٨(  ./no.amap.www://http 
)٩(  .pdf.report%20full%20America%20North/regreports/pts/ch.unep.chem.www://http 
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كما تستخدم هذه التقارير االستعراضية املستفيضة كمصدر للمزيد من املعلومات املشار إليها  -٣
  .هومل بشأن هذه املادة الكيميائية من امللوثات العضوية الثابتة من املرفق دال التفاقية استك٣يف الفقرة 

  تعريف هوية املادة الكيميائية  -١
  األمساء وأرقام التسجيل  ١-١

   الشائعاالسم
  االحتاد الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقية

  دائرة مستخلصات املواد الكيميائية

  إندوسولفان
6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-mehtano-2,4,3-

benzodioxathiepin-3-oxide  
6,9-methano-2,4,3-benzodioxathiepin-6,7,8,9,10,10-

hexachloro-1,5,5,6,9,9-hexahydro-3-oxide 

 959-98-8   (α)إندوسولفان ألفا   األرقام يف سجل مستخلصات املواد الكيميائية

 33213-65-9   (β)إندوسولفان بيتا 

 7-29-115  *إندوسولفان تقين

 8-07-1031  كربيتات إندوسولفان

  غري حمدد من الناحية الكيميائية النمطية  *
، ثيونيكس، إندوسان، فارموز، نوفارم، ®ثيودان  االسم التجاري

  إندوسولفان

  . من األيزومرات ألفا وبيتا٣:٧ إىل ١:٢اإلندوسولفان التقين عبارة عن مزيج من   *

  اهلياكل  ٢-١

  C9 H6 Cl6 O3 S  الصيغة 

  جزيئ/ غرام٤٠٦,٩٥  الكتلة اجلزيئية

   ةاهليكليالصيغ 

  

 

beta-endosulfan, AE F052619
        (symmetrical)
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alpha-endosulfan, AE F052618
(asymmetrical, indistinguishable under 
ambient environmental conditions)

first twist chair form second twist chair form
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  الثبات  -٢
يتأكسد اإلندوسولفان يف البيئة يف النباتات ويف الزيوت ليشكل بالدرجة األوىل كربيتات  -٤

 ويتمثل الوسيط يف تشكيل كربيتات اإلندوسلفان باألساس يف )١٠(.ديول-إندوسولفان وإندوسولفان
.  ديول هو املنتج الرئيسي للتحلل املائي-الدقيقة، يف حني تبني أن اإلندوسلفانالكائنات العضوية 

  .ويعترب التمعدن امليكرويب بطيئا بصفة عامة
وبالنظر إىل السمية املقارنة أليضة الكربيتات فقد استخدم عدد من املؤلفني مصطلح  -٥
ادة األصلية وكربيتات الذي يشمل البقايا املؤتلفة لكل من أيزومرات امل" إندوسولفانسوم"

  .اإلندوسولفان
وحتدد يف مخس أنواع خمتلفة من التربات، يف ظل ظروف جوية، قيم الوقت الالزم لتحلل  -٦
 يوما ٢٦٤ - ١٠٨و)  يوم٢٧,٥: املتوسط ( يوما٣٩ً إىل ١٢٪ من املادة الكيميائية بأنه يبلغ ٥٠

ونتج عن الوقت الالزم لتحلل . ا على التوايلبالنسبة لأليزومر ألفا واأليزومر بيت)  يوما١٥٧ً: املتوسط(
 بالنسبة لكل من األيزومرين وأيض يوماً ٢ ٢٤١ إىل ٢٨٨٪ من املادة الكيميائية قيمة تبلغ ٥٠

  )١١(.جمتمعة") اإلندوسولفان الكامل("كربيتات اإلندوسولفان 
رين بالنسبة وتتراوح فترة نصف العمر يف الزيوت احلمضية إىل الزيوت احملايدة بني شهر وشه -٧

إىل اإلندوسولفان ألفا ومن ثالثة أشهر إىل تسعة أشهر بالنسبة إىل اإلندوسولفان بيتا يف الظروف 
كربيتات + إندوسولفان (وتتراوح فترات نصف العمر التقديرية بالنسبة للبقايا السمية مؤتلفة . اجلوية

وف اجلوي بدرجة بالغة من  وقد تمد الظر)١٢(. سنوات٦ أشهر إىل ٩من حوايل ) اإلندوسولفان
   )١٣(.فترات نصف العمر يف التربات

إندوسولفان (وحتددت فترات نصف العمر يف تربتني مداريتني نامجتني عن التشتت الربازيلي  -٨
 .)١٤( يوما٣٨٥ً و١٦١> بأا ) كامل

ت الالزم ويتعزز االنقسام الناتج عن التحلل املائي مع زيادة األس اهليدروجيين الناجم يف فترة الوق
 يوم ٠,٢ وزهاء ٧ عند أس هيدروجيين يبلغ  يوما٢٠ً - ١٠ من املادة الكيميائية البالغة ٪٥٠لتحلل 

 ويعترب التحلل املائي يف مياه البحر )١٥(). مئوية٢٥عند درجة حرارة  (٩عند أس هيدروجيين يبلغ 
  .القلوية مبثابة عملية التحلل الرئيسية

                                                
)١٠(  -1, 83. Residue Rev. effects residues and analysis of the insecticide endosulfan, Properties, .et al. Gobel H

165, (1982).  
)١١(  Stumpf, K, et al. Metabolism of 14C-labelled Dndosulfan in five soils. Hoechst AG Doc. No. A53618. 
)١٢(  .2002November , 013-02-R-738EPA ). EPA(US Environmental Agency  pdf.risassess_finalefed/ulfanendos/1oppsrd/gov.epa.www://http  
)١٣(  Sthunathan N, et al.Persistence of endoslufan and endosulfan sulfate in soil as affected by moisture regime 

)2002(, 731-725 68.Toxicol. Conatam. Environ. Bull. and organic matter addition. 
)١٤(  Laabs, V. et al. Fate of 14C-labelled soybean and corn pesticides in tropical soils of Brazil under laboratory 

conditions. J. Agric. Food Cehm. 50, 4619-4627 (2002)..  
  .ستضاف فيما بعد  )١٥(
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ضوئي يف االنقسام البيئي يف املياه حيث أن اإلندوسولفان ال وال يساهم التحول الكيميائي ال -٩
ومل ميكن االطالع يف األدبيات ).  مترا٢٩٠ً >طول املوجة (ميتص اإلشعاع الشمسي من التروبوسفري 

  .على أي تبيان إىل حتول ضوئي حمتمل يف مسطحات املياه الطبيعية
  التراكم البيولوجي  -٣

معامل التركيز األحيائي لإلندوسولفان يف شىت الكائنات تغطي القيم املبلغ عنها بشأن  -١٠
ففي بعض األنواع مثل احملار وذوات الصدفتني، أبلغ عن قيم معامل .  عريضاًالعضوية املائية نطاقاً

 يف حني أنه من ناحية أخرى، تشري الدراسات اليت )١٦(،١٠٠< تركيز أحيائي منخفضة تصل إىل 
 إىل ٢ ٤٠٠ على األمساك البحرية إىل عوامل تركيز أحيائي تبلغ أجريت على املياه العذبة وكذلك

  )١٧(.يف السمكة الكاملة ١١ ٠٠٠
  االنتقال البيئي بعيد املدى احملتمل  -٤

هناك الكثري من املعلومات املتاحة من الدراسات اليت أجريت عن فقد التربات املتطايرة مبا  -١١
  )١٨(. بعيدة وكملوث عامليود اإلندوسولفان يف مواقعجيدعم بشكل أساسي من و

                                                
)١٦(  Rajendran, N.,  V.K. Venugopalan. Bioconcentration of Endosulfan in different body tissues of estuarine 

).1991(, 158-151, )1(46. Toxicol. Contam. Environ. Bull. organisms under sublethal exposure  
)١٧(  Schimmel, S.C et al. Acute toxicity to and bioconcentration of endosulfan in estuarine animals. In: Aquatic 

Toxicology and Hazard Evaluation, edited by F.L. Mayer, J.L. Hamelink, 1st Symp. ASTM STP 634, Philadelphia 

(PA), 241-252, (1977). 
Hansen, D.J.,  G.M. Cripe. Interlaboratory comparison of the Early Life-Stage Test using sheephead minnows 
(Cyprinodon variegates). In: Aquatic Toxicity and Risk Assessment, edited by M.A. Mayes, M.G. Barron. 14th vol., 

American Society for Testing and Materials (ASTM) STP 1124, Philadelphia (PA) 14, 354-375 (1991). 
. Pest). rerioBrachydanio (Bioaccumulation and elimination of endosulfan in zebra fish . Jonsson. M.C,  .F.C.M, Toledo
)1992(, 211-207) 3(36. Sci Bioaccumulation and elimination of endosulfan in the fish . Toledo. F.C.M,  .M.C, Jonsson

).1993(, 577-572, )4(50. Toxicol. Contam. Environ. Bull). Hyphessobrycon bifasciatus(Yellow Tetra  
De la Cruz, A.A.,  J.D. Yarbrough.  The role of aquatic weeds in maintaining surface water quality. Proj.No. A-134-

MS, U.S.D.I, Water Resour. Res. Inst., Misssissippi State Univ. (1982), quoted from AQUIRE Database of U.S. EPA.  
)١٨(  ).1997(, 152-143) 1/2 /35Chemosphere . nd plant surfacesVolatilization of pesticides from soil a. H, Ruedel 

Ruedel, H. Testing of volatility of 14C-endosulfan (formulated as the product Thiodan 35): Volatilisation from soil. 

AgrEvo Doc. No. A56571, unpublished results,  (1992). 
Ruedel, H. Testing of volatility of 14C-endosulfan (formulated as the product Thiodan 35): Volatilisation from plant 

surfaces. AgrEvo Doc. No. A49663, unpublished results,  (1992) 
Ahmad, N., V. Edge, P. Rohas. Aerial Transport of Endosulfan. Proc. Annual Program Workshop, Minimising the 

Impact of Pesticides on the Riverine Environment, Sydney, 22-23 August 1995. Land and Water Resources Research 
quoted in  . and Development Corporationpdf.p-41tp/toxprofiles/gov.cdc.atsdr.www://http. 

Leys, J.F. et al.  Anthropogenic dust and endosulfan emissions on cotton farm in northern New South Wales , Australia. 

Sci. Tot. Environ. 220, 55-70 (1998). 
Balluff, M. Field Soil Dissipation of AE F002671 (Endosulfan) following a single application to bare (preemergence) 

cotton plots at 1 location in Greece. Aventis Crop Science Study 20003033/GR1-FS (2001).  
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 مئوية ٧٥عند درجة حرارة )  يوما١١ً ±( يوما ٢٧ومت تقدير متوسط فترة عمر جوية يبلغ  -١٢
 ومع األخذ )١٩(.يف جتربة تستخدم تقنيات القياس املباشرة  OH =[5 x 105 cm-3[ إىل تركيز من استناداً

فري، فقد تكون فترة نصف العمر البيئية يف االعتبار بدرجات احلرارة األقل من ذلك بكثري يف التروبوس
 يوم بالنسبة إلندوسولفان ٢,٧ >وقد وجدت فترات نصف عمر تبلغ . لإلندوسولفان أطول من ذلك

  . يف جتربة تستخدم تقنيات القياس غري املباشر)٢١( بالنسبة إلندوسولفان بيتا يوما١٥ً>  وتبلغ )٢٠(ألفا
لإلندوسولفان وكربيتات اإلندوسولفان من عدد من وتتوفر شواهد على االنتقال البعيد املدى  -١٣

وقد زادت . مصادر األدبيات اليت تبلغ عن تركيزات يف شىت الوسائط البيئية من املنطقة القطبية
 ١٩٩٣تركيزات اإلندوسولفان املأخوذة من حمطات رصد اهلواء القطيب من أوائل حىت منتصف عام 

 وقد مت )٢٢(.١٩٩٧ عند هذا املستوى حىت اية عام  وظلت٣م/ نانوغرام٠,٠٠٤٧ -٠,٠٠٤٢لتبلغ 
 لتلك وكان متوسط التركيزات مماثالً.  يف مياه البحر القطبية أثناء التسعينياتقياس إندوسولفان مراراً

  )٢٣(.لتر/ غرام جزيئ١٠-٢اخلاصة بالكلوردان وتراوحت بني 
وكان متوسط القيم . البارد ودمهوقد اكتشف االندوسولفان يف األنسجة الدهنية للدب القطيب من سف

 ٠,٨ ± ٢,٩غرام من الوزن الرطب و/ نانوغرام٢,٢ ± ٣,٨اليت عثر عليها بالنسبة إلندوسولفان ألفا 
 ويف )٢٥( كما اكتشف اإلندوسولفان يف دهن حوت املنك)٢٤(.غرام بالنسبة لإلندوسولفان بيتا/نانوغرام

  )٢٦(.كبد الفوملار الشمايل
 EMEP Meteorolocical Synthesizing Centre East احلديثة املأخوذة من وتبني بيانات النمذجة -١٤

أنه ما أن يطلق اإلندوسولفان يف أوروبا الوسطى فإنه رمبا ينتشر فوق مشايل احمليط األطلسي ليصل إىل 
  )٢٧(.مناطق يف غرينالند

                                                
)١٩(  Zetzsch, C.  Photochemisch-oxidativer Abbau von alpha-Endosulfan in der Gasphase. AgrEvo Doc. No. 

A48146,  unpublished results (1992).  
)٢٠(  Kloepffer, W. Determination of the KOH rate constant of alpha-endosulfan according to the Freon 113 

method. AgrEvo Doc. No. A49537, unpublished report (1992).  
)٢١(  Kloepffer, W.  Determination of the KOH rate constant of beta-endosulfan according to the Freon 113 

method.. AgrEvo Doc. No. A49538, unpublished report (1992).  
)٢٢(  ).2000  (7-6, )1 (26What´s New with POPs Research in the Arctic Northern Perspectives . S, Meakin  
)٢٣(  Indian and Northern Affairs Canada (INAC). The Canadian Arctic Contaminants Assessment Report II 

(CACAR II), (2002).  
)٢٤(  Gabrielsen G.W et al. Halogenated organic contaminants and metabolites in blood and adipose tissues of 

polar bears (Ursus maritimus) from Svalbard. SPFO Report 915/2004 , October 2004.  
)٢٥(  Hobbs, K.E et al. Levels and patterns of persistent organochlorines in minke whale (Balaenoptera 
).2003(, 252-239, )2 (121Environmental Pollution .  stocks from the North Atlantic and European Arctic) acutorostrata  
)٢٦(  Gabrielsen G.W.  et al. Organic Pollutants in Northern Fulmars (Fulmarius glacialis) from Bjørnøya. SPFO-

Report 922/2005, January 2005  
)٢٧(  N. Vulykh, et al. Model assessment of potential for long-range transboundary atmospheric transport and 

persistence of Endosulfan. EMEP Meteorological Synthesizing Centre East , Note 10/2005 (2005).  
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  اآلثار السلبية  -٥
وحيدث .  الكائنات العضوية تقريباإندوسولفان مادة كيميائية شديدة السمية بالنسبة إىل مجيع -١٥

وعلى . األيض بسرعة، ولكن أيض اإلندوسولفان املتأكسد تبني مسية حادة مماثلة ملركباا األصلية
ديول، وهو أيض لإلندوسولفان، أقل مسية بشكل له -النقيض من ذلك، فقد تبني أن اإلندوسولفان

  .شأنه لألمساك حبوايل ثالث درجات
ج االختبارات عن آثار اإلندوسولفان وكربيتات اإلندوسولفان على األمساك ومثة عديد من نتائ -١٦

وينشئ منط نتائج الدراسة بوضوح مسية مرتفعة لإلندوسولفان ومنتجاته . والالفقاريات املائية متاحة
   )٢٨(.وال سيما على الالفقاريات املائية النهائية املشكلة على الكائنات العضوية املائية، 

األدبيات احلديثة العهد إمكانية تسبب اإلندوسولفان يف بعض االختالل لوظائف وقد أبانت  -١٧
وكانت اآلثار املالحظة تتمثل يف النمو املعوق يف . نواع الربية واملائيةالغدة الدرقية يف كل من األ

الربمائيات، واخنفاض إفراز الكورتيزول يف األمساك، والنمو املعوق للمسالك التناسلية يف الطيور ويف 
مستويات اهلرمونات، وضمور اخلصيتني واخنفاض إنتاج املين يف الثدييات بسبب التعرض 

  .لإلندوسولفان
وقد ربط التطبيق والتناول املفرطان وغري الصحيحني لإلندوسولفان باالختالالت اخللقية  -١٨

الفيزيائية، والتخلف العقلي والوفيات يف عمال املزارع والقرويني يف البلدان النامية يف أفريقيا وجنويب 
لتسمم، مما يضيف وقد وجد اإلندوسولفان بني أكثر ما يبلغ عنه من حوادث ا. آسيا وأمريكا الالتينية

  )٢٩(.شواهد أخرى غري مقصودة إىل مسيته املرتفعة بالنسبة للبشر
 مسية عصبية، يعتقد أا تنتج عن التحفيز ويفرز اإلندوسولفان يف احليوانات املختربية آثاراً -١٩

وقد وجد . كما ميكن أن يسبب آثارا تتعلق بالدم وبتسمم الكليتني. املفرط للشبكة العصبية الوسطى
  )٣٠(.أيزومر ألفا أكثر مسية بصفة عامة من األيزومر بيتاأن 
  أو مسياًوتبني التحريات عن اجلهد السمي البشري املزمن أن اإلندوسولفان ليس مسرطناً -٢٠

ومثة نتائج عديدة يف التجارب املختربية واحلية تبني عدم .  للمسخ يف الثدييات وال هو مسبباًتناسلياً
  .وجود آثار طفرية

  سباب االنشغالبيان أ  -٦
.  ما يوجد يف حيوزات بيئية يف البيئة وكثرياً للبيانات املتاحة، ثابت جداًاإلندوسولفان، وفقاً -٢١

وقد ثبت، بسبب خواصه الفيزيائية والكيميائية . ولإلندوسولفان إمكانية كبرية على التركز األحيائي
العينات البيئية، أن اإلندوسولفان ينتقل  ونتائج ة إىل بيانات النمذجوفترة نصف عمره البيئي، واستناداً

واإلندوسولفان مادة كيميائية شديدة السمية بالنسبة إىل .  عن مصادره جداًإىل مسافات طويلة بعيداً
                                                

)٢٨(  . ECOTOX data base.   US Environmental Protection Agency/ecotox/gov.epa.www://http.  
)٢٩(  ). 2002(Environmental Justice Foundation .  End of the Road for Endosulfan

pdf.road_the_of_end/pdfs/org.ejfoundation.www://http  
)٣٠(  ,  Profile for EndosulfanToxicological). Agency for Toxic Substances and Disease Register(ATSDR 
. 2000September pdf.41tp/toxprofiles/gov.cdc.atsdr.www://http: Available at.  
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ولإلندوسولفان إمكانية التسبب يف بعض اختالالت وظائف . مجيع أنواع الكائنات العضوية تقريبا
 مسية عصبية ومسية دموية ويسبب اإلندوسولفان آثاراً.  واملائيةالغدة الدرقية يف كل من األنواع الربية

  .ومسية كلوية
بيد أنه ال يزال . وقد حظر طرح اإلندوسولفان يف األسواق واستخدامه يف االحتاد األورويب -٢٢

وال يزال يستخدم يف الكثري )  طن متري١٠٠٠٠يقدر اإلنتاج العاملي بأنه يبلغ (ينتج يف بعض البلدان 
 إىل جنب مع التركيزات البيئية املثبتة أو وبالنظر إىل اخلواص املتأصلة لإلندوسولفان، جنباً. دانمن البل

احملتملة اليت تتجاوز التركيزات القصوى املسموح ا؛ وبالنظر إىل وجود اإلندوسولفان على نطاق 
ولفان، نتيجة النتقاله عاملي، مبا يف ذلك مناطق نائية، فقد خلص إىل أن من احملتمل أن يفضي اإلندوس

البيئي البعيد املدى، إىل آثار معاكسة هلا شأا على صحة البشر وعلى البيئة، مما يسوغ اختاذ إجراء 
 .عاملي بشأنه

_______________ 


