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النهج االستراتيجي 
لإلدارة الدولية للمواد 

 الكيميائية
 

للمؤتمر التابع المفتوح العضوية  الفريق العامل
  لمواد الكيميائيةالدولي المعني بإدارة ا

  الثانيالجتماع ا
  ٢٠١٤ ديسمرب/ألولكانون ا ١٧-١٥، جنيف
  *من جدول األعمال املؤقت ‘٢’(ج)  ٥البند 

مسائل السياسات الناشئة والمسائل األخرى 
ذات األهمية: المسائل األخرى ذات األهمية: 

 مبيدات اآلفات الشديدة الخطورة

مذكرة معلومات بشأن المبيدات الشديدة الخطورة من إعداد منظمة األغذية والزراعة لألمم 
  ةالمتحد

  مذكرة من األمانة
بأن تعمم، يف مرفق هذه املذكرة، مذكرة معلومات وردت من منظمة األغذية والزراعة األمانة تتشرف   -  ١

  لألمم املتحدة تتعلق مببيدات اآلفات الشديدة اخلطورة.
فإن الفريق العامل الصادر عن املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية  ٢/٦من القرار  ٢وفقًا للفقرة   -  ٢

، مبا يف النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةاملفتوح العضوية سينظر يف تنفيذ وتطوير وتعزيز 
  ذلك من خالل:

  مواصلة النقاش بشأن العمل املتعلق مبسائل السياسات الناشئة؛  (أ)
  ة العمل العاملية؛النظر يف املقرتحات املتعلقة بإدراج أنشطة جديدة يف خط  (ب)
االنظر يف املبادرات اليت جيري   (ج) التقدم احملرز والثغرات يف حتقيق  ومعاجلةحاليًا  االضطالع 

التقليل إىل احلد ، بطرق تؤدي إىل ٢٠٢٠اهلدف املتمثل يف استعمال وإنتاج املواد الكيميائية، حبلول عام 
  ن والبيئة؛اآلثار الضارة الكبرية على صحة اإلنسا األدىن من

  دراسة نتائج االجتماعات اإلقليمية؛  (د)
  حتديد املسائل ذات األولوية للنظر يف إدراجها يف جداول أعمال دورات املؤمتر.  (ه)
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وفيما يتعلق بدراسة نتائج االجتماعات اإلقليمية الحظت األمانة أن أمهية مبيدات اآلفات الشديدة   -  ٣
ا يف مجيع اال اليت عقدت يف الفرتة من جتماعات اإلقليمية اخلمسة للنهج االسرتاتيجي اخلطورة قد جرى بيا

  .٢٠١٤وآذار/مارس  ٢٠١٣آب/أغسطس 
مدت القرارات املتعلقة مببيدات اآلفات الشديدة اخلطورة يف االجتماعات اإلقليمية اليت عقدت يف واعتُ   -  ٤

، على التوايل. ويف هذه القرارات ٢٠١٤و ٢٠١٣أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ويف أفريقيا عامي 
دعت هذه املناطق منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة إىل وضع ورقة معلومات بشأن بدائل أكثر أماناً 
ملبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة، مع األخذ يف االعتبار أوضاع واحتياجات البلدان النامية والبلدان اليت متر 

ا مبرحلة انتقال. وشجعت أيضًا البلدان على إجراء استقصاءات بشأن مبيدات اآلفات الشديدة  اقتصادا
اخلطورة وأوصت بأن تستفيد جلان التنسيق اإلقليمي التابعة للنهج االسرتاتيجي من استقصاءات مبيدات 

لتدرجيي اآلفات الشديدة اخلطورة يف عرض حاالت جناح للتعاون بني القطاعات يف معاجلة عمليات التخلص ا
من مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة. وشجعت القرارات أيضًا على تطوير مركز شبكي لتبادل املعلومات 
بشأن عمليات تسجيل مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة والقيود املفروضة عليها وإجراءات حظرها يف كل 

  منطقة.
آسيا واحمليط اهلادئ ومنطقة وسط وشرق  واقُرتحت قرارات مماثلة يف االجتماعات اإلقليمية ملنطقة  -  ٥

ما أقرتا بأمهية اختاذ إجراء بشأن  أوروبا. ورغم أن أيًا من املنطقتني مل تعتمد أي قرار من هذا القبيل إال أ
مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة. عالوًة على ذلك فقد دعت منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، من خالل تقرير 

ىل إجراء استقصاءات بشأن مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة وشجعت على تبادل اجتماعها، البلدان إ
  املعلومات بشأن هذا املوضوع.

وقد يرغب الفريق العامل املفتوح العضوية يف أن يستعرض االحتياجات املتعلقة مببيدات اآلفات   -  ٦
دف إىل تطوير املزيد من  وأن ينظر يف تقدمي ،الشديدة اخلطورة والتقدم احملرز على صعيد معاجلتها توصيات 

  لكي ينظر فيها املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية يف دورته الرابعة.  التعاوين العمل
وترد مذكرة املعلومات يف املرفق بالشكل الذي قدمتها به منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، دون   -  ٧

  حتريرها من جانب األمانة.
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  رفقالم
مذكرة معلومات بشأن المبيدات الشديدة الخطورة من إعداد منظمة األغذية والزراعة لألمم 

  المتحدة
  معلومات أساسية

اقُرتِح يف االجتماع الثالث للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية إصدار قرار يدعو إىل عمل   -  ١
ملخاطر اليت تشكلها هذه املبيدات عند استخدامها منسق بشأن مبيدات اآلفات الشديدة اخلطور يقر با

والفرص اليت تتوفر من خالل العمل على وقف استخدامها. ومل تتم املوافقة على مشروع القرار يف ذلك الوقت 
نظراً ألنه ُقدِّم يف وقت متأخر للغاية مل ميكن الكثري من الوفود من التشاور مع أصحاب املصلحة لديها، لكنه 

من ذلك حظي بدعم واسع النطاق خالل املؤمتر. وناقشت مجيع االجتماعات اإلقليمية للنهج  على الرغم
االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية اليت عقدت منذ االجتماع الثالث للمؤمتر الدويل املعين بإدارة 

جة لعمل إضايف، بينما أجاز املواد الكيميائية مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة ووافقت على أن هناك حا
االجتماعني اإلقليميني ملنطقة أفريقيا ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب قرارات حمددة بشأن مبيدات 

وُوجِّهت أيضًا نداءات للعمل من أجل القضاء على خماطر هذه املبيدات من جملس اآلفات الشديدة اخلطورة. 
لسلوك الدولية بشأن إدارة مبيدات اآلفات اليت متت املوافقة عليها مؤخراً. منظمة األغذية والزراعة ومدونة ا

ارتباط وثيق بني إدراج اتفاقية روتردام لرتكيبات مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة واجلهود الرامية أيضًا وهناك 
  .وخفضها لتحديد خماطر هذه املبيدات

  ؟ما هي مبيدات اآلفات الشديدة الخطورة
ات اآلفات الشديدة اخلطورة هي املبيدات اليت ميكن اعتبارها خطرة للغاية عند استخدامها يف مبيد  -  ٢

ظروف معينة، ويتعني إيالء اعتبار دقيق حلظر هذه املبيدات أو التحكم فيها يف حال فشل التدابري األخرى 
دف إىل خفض خماطرها.  الصادرة  )١(يدات اآلفاتالسلوك الدولية بشأن إدارة مبقواعد وتعرف مدونة اليت 

... مة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو) مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة على النحو التايل: ن منظع
ا تشكل على حنو خاص مستويات عالية من املخاطر احلادة واملزمنة  هي مبيدات اآلفات اليت من املعروف أ

مثل منظمة الصحة العاملية أو النظام العاملي املنسق أو بولة دوليًا على الصحة أو البيئة وفقًا لنظم تصنيف مق
عند إدراج هذه املبيدات يف اتفاقات أو اتفاقيات دولية ملزمة ذات صلة. إضافًة إىل ذلك فإن مبيدات اآلفات 

ا تسبب ضرراً شديداً أو ال ميكن إصالحه بالصحة أو البيئة يف ظل ظروف االستخدام يف بلد ما  اليت يبدو أ
  ميكن أن تعترب مبيدات آفات شديدة اخلطورة وأن تعامل معاملة هذا النوع من املبيدات.

قد جيري النظر يف حظر استرياد وتوزيع وبيع وشراء مبيدات اآلفات الشديدة ه: نأ إىل املدونة وتشري  -  ٣
ارسات التسويق اجليدة غري كافية اخلطورة إذا ثبت، استنادًا إىل تقييم املخاطر، أن تدابري خفض املخاطر أو مم

  لضمان مناولة املنتج بدون خماطر غري مقبولة على اإلنسان والبيئة.
ا مبيدات شديدة اخلطورة   -  ٤ وهناك عدد قليل نسبيًا من مبيدات اآلفات اليت ميكن حتديدها على أ

وهناك تقديرات تشري للغاية. ولكن رغم ذلك فإن األضرار اليت تلحقها بالصحة والبيئة ميكن أن تكون كبرية 
                                                 

)، السلوك الدولية بشأن إدارة مبيدات اآلفات الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاوقواعد مدونة   )١(
٢٠١٣. 
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مليون  ٧,٥الناجتة عن مبيدات اآلفات سنويًا تصل إىل  )٢(ةإىل أن عدد سنوات العمر املعدلة حسب اإلعاق
يف البلدان النامية. وتشري التقديرات املتحفظة من حاالت التسمم يف املائة  ٩٩حيث حتدث  )٣(اً سنة تقريب

ليف عدم العمل فيما يتعلق باإلدارة السليمة للمواد الواردة يف تقرير برنامج األمم املتحدة للبيئة عن تكا
نوب الصحراء آلثار مبيدات اآلفات يف البلدان األفريقية جإىل أن التكاليف الصحية الرتاكمية  )٤(ةالكيميائي

بليون دوالر. ومن املمكن خفض هذه اآلثار الضخمة من خالل  ٩٧تبلغ  ٢٠٢٠-٢٠٠٥خالل الفرتة من 
الثمرة الواقعة يف متناول ’’اقبة عدد قليل من مبيدات اآلفات. ويشار إىل ذلك على أنه العمل على حتديد ومر 

  ، مبعىن أن اجلهود القليلة ميكن أن حتقق مكاسب كبرية على صعيد خفض املخاطر.‘‘اليد
وتؤدي مبيدات اآلفات دوراً مهماً يف الزراعة والصحة العامة من حيث مكافحة الكائنات احلية الضارة   -  ٥
ة من الغذاء لدعم أعداد يغري املرغوب فيها. ويزعم البعض أن مبيدات اآلفات ضرورية إلنتاج كمية كافو 

السكان املتزايدة يف العامل. ويتزايد استخدام مبيدات اآلفات يف معظم املناطق حيث ُقدر حجم السوق العاملي 
ملراقبة االجتار يف مبيدات اآلفات  بليون دوالر. وتوجد يف معظم البلدان تشريعات ٤٠بزهاء  ٢٠١٢يف عام 

  واستخدامها ونظام لتسجيلها حيدد مبيدات اآلفات اليت ميكن استخدامها وأغراض االستخدام.
ونظرًا ألن معظم مبيدات اآلفات تستخدم يف الزراعة فإن سلطات التنظيم والتسجيل تقع يف الغالب   -  ٦

سلطات الصحية والبيئية. وهلذا السبب فإن العمليات ضمن اختصاص وزارات الزراعة مع مشاركة من جانب ال
دف إىل تعزيز إدارة املواد الكيميائية اليت تقع بشكل عام ضمن اختصاصات وزارات البيئة تويل يف بعض  اليت 
األحيان اهتمامًا أقل إلدارة مبيدات اآلفات. إن هذا اإلشراف احملتمل مهم على حنو خاص يف البلدان النامية 

حيث تستخدم هذه و قع مبيدات اآلفات فيها ضمن املواد الكيميائية ذات االستخدام األوسع نطاقاً، اليت ت
  ربني وجمهزين مبعدات غري كافية.دمن جانب مزارعني غري ماملبيدات يف أغلب األحيان 

مكون نشط من مكونات مبيدات اآلفات على مستوى  ٨٠٠جيري يف الوقت احلايل استخدام زهاء   -  ٧
امل وتدخل هذه املكونات يف تركيبات آلالف املنتجات اليت ميكن أن حتتوي على أكثر من مكون نشط الع

واحد. إن مجيع مبيدات اآلفات سامة لإلنسان والكائنات احلية األخرى بدرجٍة ما، ويعتمد ذلك على تركيبها 
للمخاطر احلادة (الرئيسية) اليت  الكيميائي وطريقة عملها. وتصنف منظمة الصحة العاملية مبيدات اآلفات وفقاً 

تشكلها، حيث تعترب مبيدات اآلفات يف الفئة األوىل األشد خطورًة. ويصنف النظام العاملي املنسق لتصنيف 
املواد الكيميائية وومسها مجيع املواد الكيميائية، مبا يف ذلك مبيدات اآلفات، استنادًا إىل عدد من املقاييس من 

  املزمنة الطويلة األمد. بينها اآلثار الصحية
فوائدها أكرب من أن وُختضع مبيدات اآلفات قبل إجازة استخدامها الختبارات مكثفة للتأكد من   -  ٨

خماطرها. ولكن رغم ذلك فإن هناك بعض املخاطر اليت تظل دائمًا موجودة، ويعتمد مستوى املخاطر يف 
  الغالب على الظروف اليت يستخدم فيها املبيد.

شاشة آلية معايرة بشكل جيد ومركبة اآلفات الذي يستخدم عن طريق ر  سبيل املثال فإن مبيدوعلى   -  ٩
على جرار من جانب مشغل جيلس على مقصورة مكيفة اهلواء، يشكل خطورة أقل بكثري على املشغل مقارنًة 

                                                 
 .ي مقياس لسنوات العمر املفقودة نتيجًة للوفاة املبكرة وسنوات اإلعاقةسنوات العمر املعدلة حسب اإلعاقة ه  )٢(
استعراض بروس أوسنت وآخرون، ما هو معروف وما هو غري معروف بشأن عبء األمراض الناجتة عن املواد الكيميائية:   )٣(

 .١٠:٩، ٢٠١١نظامي، الصحة البيئية 
 .٢٠١٢، برنامج األمم املتحدة للبيئة يمة للمواد الكيميائيةتقرير عن تكاليف عدم العمل فيما يتعلق باإلدارة السل  )٤(
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مبيد اآلفات الذي بنفس مبيد اآلفات عند استخدامه عن طريق رشاشة ظهرية غري معايرة ومثقوبة. وباملثل فإن 
األجسام املائية وتأثري خطري عن يسبب ضررًا لألحياء املائية يكون له تأثري سليب ضئيل عند استخدامه بعيدًا 

ار أو البحريات. ولذلك فإن ظروف االستخدام تقيِّ  م خماطر املبيدات عند وصوله بشكل متعمد أو عرضي لأل
  وحتدد الضوابط اليت ميكن أن تكون مالئمة يف خفض املخاطر غري املقبولة.

  لماذا تمثل مبيدات اآلفات الشديدة الخطورة مشكلًة ولمن؟
مبيدات اآلفات هي مواد ذات مسية عشوائية وتؤثر على أي كائن حي يتعرض هلا ويكون عرضًة لطريقة   - ١٠
ات اليت تعمل على اجلهاز العصيب للحشرات (مثل املبيدات فعلى سبيل املثال فإن مبيدات اآلف.  اعمله

العضوية الفوسفاتية والكاربامات) تؤثر أيضًا على اجلهاز العصيب ملن يتعرض هلا من البشر، كما أن مبيد 
اآلفات املصمم ملنع تكون مادة الكيتني يف احلشرات سيكون له نفس التأثري على منِتجات الكيتني يف البيئات 

ة. ونظرًا ألن معظم مبيدات اآلفات تُرش يف بيئات مفتوحة فإن من املستحيل توجيها بدقة على اآلفات املائي
  املستهدفة دون تعريض الكائنات احلية األخرى هلا.

وغالبًا ما جيهل مستخدمو مبيدات اآلفات آثارها الصحية والبيئية الضارة احملتملة. ويؤدي هذا اجلهل   - ١١
ولألشخاص اآلخرين الذين قد  ىل توفري محاية غري كافية ملستخدمي مبيدات اآلفاتيف معظم احلاالت إ

يتعرضون لتلك املبيدات بشكل عرضي والبيئة. وغالبًا ما يوجد األشخاص الذين يتعرضون للتسمم مببيدات 
التسمم اآلفات يف مناطق ريفية نائية حيث يكون احلصول على الرعاية الطبية حمدوداً. ولذلك فإن حوادث 

مببيدات اآلفات ال يُبلَّغ عنها يف الغالب كما أن الضحايا قد ال يسعون للحصول على الرعاية الطبية. ويف 
أغلب األحيان يكون األطباء العموميون غري قادرين على تشخيص حاالت التسمم مببيدات اآلفات أو على 

لسموم ميكنه أن يقدم النصح بشأن تشخيص عالجها بشكل مالئم. وال يوجد يف معظم البلدان النامية مركز ل
  حاالت التسمم مببيدات اآلفات وعالجها.

م يعتقدون يف   - ١٢ وحىت عندما يدرك املستخدمون أن مبيد آفات معني يسبب مرضًا أو ضررًا للبيئة فإ
ذه البدائل هي الغالب أنه ال توجد بدائل، ولكن يف الواقع فإن هناك دائمًا تقريبًا بدائل متاحة. وقد تكون ه

ضوابط بيولوجية أو أساليب فالحية أو شراك ميكانيكية أو حواجز أو مبيدات آفات منخفضة اخلطورة. ويف 
احلاالت القليلة اليت ال يتوفر فيها بديل ملبيد آفات شديد اخلطورة قيد االستخدام تكون هناك دائمًا إمكانية 

و معدات محاية أفضل أو احلد من وصول مستخدمي خلفض املخاطر من خالل تطبيق طرق استخدام أفضل أ
  مبيد اآلفات املتخصص أو تغيري تركيبة مبيد اآلفات جلعله أقل خطورًة.

ا خماطر مهنية ال مفر منها ويعتقدون أنه ال   - ١٣ ويف بعض األحيان يظن من يتعرضون ملبيدات اآلفات أ
يجًة لذلك يفقد مستخدمو مبيدات اآلفات أيام يوجد شيء ميكن فعله ملنع أعراض التسمم أو عالجها. ونت

عمل وإنتاجية وبالتايل دخلهم بينما يعاين االقتصاد األوسع نطاقاً. وتستخدم مبيدات اآلفات أيضاً على نطاق 
واسع يف كل أحناء العامل كعوامل لالنتحار ويف قضايا التسمم غري املشروعة. وأظهرت التجارب أن مصادرة 

  شد خطورًة من السوق أو تقييد الوصول إليها يؤدي إىل خفض هذه احلاالت.مبيدات اآلفات األ
ومتثل آثار مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة مشكلًة للمستخدمني وغري املستخدمني املعرضني هلا   - ١٤

لسكانية واألطفال يف احلقول والنساء اللوايت يعملن يف احلقول (الفئات ا(اجملتمعات احمللية الريفية الفقرية 
الضعيفة) واملستهلكني (خملفات يف الغذاء، نوعية مياه الشرب) والبيئة (احلياة الربية وخدمات النظام 
اإليكولوجي (حشرات التلقيح واألعداء الطبيعيني). وجتدر اإلشارة أيضًا إىل أن تقديرات منظمة الصحة 
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تعترب مبيدات اآلفات الوسيلة األكثر شيوعاً حالة انتحار حتدث سنوياً و  ٨٨٠ ٠٠٠العاملية تشري إىل أن هناك 
ا مبرحلة انتقال   .)٥(املستخدمة فيها، خصوصاً يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا

  المعنيةهو عدد المواد الكيميائية ما 
ة أدرجت كل من منظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة معايري ملبيدات اآلفات الشديد  -١٥

  اخلطورة كما يلي:
وفق تصنيف منظمة  Ib أو b> ،Ia>تركيبات مبيدات اآلفات اليت تستويف املعايري الفئات   (أ)

ا   _www.who.int/ipcs/publications/pesticides(الصحة العاملية املوصى به ملبيدات اآلفات حسب خطور

hazard/en/index.html(؛ أو  
ا اليت تستويف معايري   (ب) باء  ١ألف و ١الفئات املسرطنة مكونات مبيدات اآلفات النشطة وتركيبا

  الصادرة عن النظام العاملي املنسق لتصنيف املواد الكيميائية وومسها، أو 
ا اليت تستويف معايري الفئات املولدة للطفرات مكونات مبيدات اآلفات النشطة وتركيب  (ج) ألف  ١ا

  باء الصادرة عن النظام العاملي املنسق لتصنيف املواد الكيميائية وومسها، أو ١و
ا اليت تستويف معايري الفئات ذات السمية اإلجنابية   (د)  ١مكونات مبيدات اآلفات النشطة وتركيبا

  ملي املنسق لتصنيف املواد الكيميائية وومسها، أوباء الصادرة عن النظام العا ١ألف و
يف  )www.chm.pops.int(مكونات مبيدات اآلفات النشطة اليت أدرجتها اتفاقية استكهومل   (ه)

ا ألف وباء، واملواد اليت تستويف مجيع املعايري الواردة يف الفقرة    من املرفق دال من االتفاقية؛ أو  ١مرفقا
ا اليت أدرجتها اتفاقية روتردام مكونات مبيدا  (و) يف  )www.pic.int(ت اآلفات النشطة وتركيبا

  مرفقها الثالث؛ أو 
 _www.ozone.unep.org/Ratification(مبيدات اآلفات املدرجة مبوجب بروتوكول مونرتيال   (ز)

status/montreal_protocol.shtml(؛ أو  
ا اليت أظهرت نسب عالية حلدوث آثار ضارة بالغة   (ح) مكونات مبيدات اآلفات النشطة وتركيبا

  أو غري قابلة لإلصالح على صحة اإلنسان أو البيئة.
ا، ال توجد قائمة مببيدات اآلفات الشديدة   - ١٦ لكن دور اجلهات املنظمة هو حتديد اخلطورة يف حد ذا

مبيدات اآلفات قيد االستخدام اليت تشكل خماطر عالية غري مقبولة على اإلنسان أو البيئة. وعندئٍذ يتعني 
القيام بعمل مركز الستبدال مبيدات اآلفات هذه ببدائل أقل خطورًة أو اختاذ تدابري خلفض املخاطر الناجتة عن 

ستخدام املستمر ملبيدات اآلفات الضارة. وتعمل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية على اال
  مساعدة البلدان يف اختاذ اإلجراء املالئم.

ويُظهر استقصاء لألعمال املرتبطة مببيدات اآلفات الشديدة اخلطورة أجرته منظمة األغذية والزراعة   - ١٧
يف املائة من مبيدات اآلفات املسجلة واملستخدمة يف  ٧٠اطق أن ما تصل نسبته إىل (الفاو) يف العديد من املن

ا مبيدات آفات شديدة اخلطورة وفقًا للمعايري الواردة أعاله.  الكثري من البلدان النامية ميكن تصنيفها على أ

                                                 
 .٢٠١٤منع االنتحار: ضرورة عاملية، منظمة الصحة العاملية،   )٥(
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اآلفات األشد خطورًة  ويظهر االستقصاء أيضاً أن الكثري من البلدان اختذت إجراءات لوقف استخدام مبيدات
  بدون حدوث تأثريات ضارة على اإلنتاجية الزراعية أو الصحة العامة.

  ؟ما الذي يمكنك فعله
تقع اخلطوة األوىل املهمة يف اختاذ إجراء خلفض خماطر مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة على كاهل   - ١٨

الختاذ إجراءات وهذا يتطلب بالتأكيد إصدار السلطة املنظمة ملبيدات اآلفات. وال بد أن تكون هناك إرادة 
مثل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج قرارات واختاذ إجراءات. وميكن للمنظمات الدولية 

  .الالزمةاألمم املتحدة للبيئة أن توجه هذه العمليات وأن توفر املساعدة 
والتجارب جناعتها وأن املواد الكيميائية، اليت هلا سوق رائجة، جيب العلم بأن هناك بدائل أثبتت األدلة   - ١٩

تدافع عنها بشكل قوي الشركات اليت تنتجها وتبيعها. ولذلك فإن من املهم للجهات املنظمة أن تتخذ قرارات 
  موضوعية ومستنرية.

للنهج االسرتاتيجي جيري استنساخ العملية اليت طورت يف إطار مشروع برنامج البداية السريعة التابع   - ٢٠
مبيق، يف بلدان أخرى. وتُنصح اجلهات املنظمة أن تستفيد من هذه الإلدارة الدولية للمواد الكيميائية يف موز 

دف لتحديد وتقييم خماطر مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة واختاذ إجراءات  التجربة وأن تكيف عمليات 
األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية أيضًا على وضع الستبداهلا أو خفض تلك املخاطر. وتعكف منظمة 

  .٢٠١٣بشأن مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة ستصبح متاحة يف وقت الحق من عام توجيهات 
  تتمثل اخلطوات الرئيسية فيما يلي:  - ٢١

  ؛حتديد مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة املسجلة واملستخدمة  (أ)
  ؛وشروطه تقنني حجم االستخدام  (ب)
  ؛تقييم املخاطر على صحة اإلنسان  (ج)
  ؛تقييم املخاطر على البيئة  (د)
  ؛إجراء استقصاء  (ه)
  حتديد خيارات بديلة:  (و)

 ؛ضوابط غري كيميائية 

  ً؛مواد كيميائية أقل خطورة 

 ضوابط هندسية وتنظيمية خلفض خماطر استخدام هذه املبيدات.  
  م مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة.تنفيذ البدائل والتخلص التدرجيي من استخدا  (ز)

 هومن األمثلة على اإلجراءات املتخذة خلفض خماطر مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة العمل الذي نفذ  - ٢٢
 مبيق. وقد ساعدت منظمة األغذية والزراعة اهليئة املنظمة ملبيدات اآلفاتامشروع برنامج البداية السريعة يف موز 

ت الشديدة اخلطورة وتقييم املخاطر اليت تشكلها من خالل حجم وطبيعة استخدامها. يف حتديد مبيدات اآلفا
  وسُتقدَّم املساعدة للمزارعني واملستخدمني اآلخرين هلذه املبيدات إلجياد بدائل أقل خطورًة.
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اية املطاف فإن اإلجراءات اليت يتعني اختاذها لتنظيم وإدارة املواد الكيميائية بطريقة  - ٢٣ أفضل، ويف  ويف 
هذه احلالة احملددة اختاذ إجراءات خلفض خماطر مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة، تقع على عاتق السلطات 

 ،٢٠١٤وكنتيجة مباشرة هلذه اإلجراءات يف موزامبيق، مت بصورة رمسية يف آب/أغسطس التنظيمية الوطنية. 
الوقت احلايل، وسيجري التخلص تدرجييًا من  حظر مجيع مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة قيد االستخدام يف
  استخدامها يف غضون شهور بينما جيري تطبيق البدائل بالتدريج.

وُتشجع البلدان على اختاذ إجراءات مالئمة واإلبقاء على هذه املسألة حيًة لعرضها ومناقشتها يف   - ٢٤
للعمل الراسخ الرامي خلفض خماطر  بوصفها منوذجاً  االجتماع الرابع للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية

  املواد الكيميائية.
_______________  


