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*تررجمة إإيیمانن سوويیدد  

	  

االخططووررةة شدديیددةة للتخلصص االتددرريیجي منن االمبيیددااتت عالمياال تحالففاال صالحيیاتت 	  

	  

:االخططووررةة لددعمم تنفيیذذ شدديیددةة االمبيیددااتتللتخلصص االتددرريیجي منن  عالمي تحالففاالتاليیة هھھھي ل الحيیاتتاالص .1 	  

 مجلسس االلتانن أأيیَّدد فيیهھما ٬،)FAO( وواالززررااعة ااألغذذيیة منظظمة لمجلسس 131 االددووررةة منن 86 وو 84 االفقررتانن )أأ(
SAICM )( ااألغذذيیة وواالززررااعة االفاوو منظظمةااعتررفف بددوورر وو )ااالستررااتيیجي االنهھجFAO  (تنفيیذذ في SAICM 

 ووتعززيیزز االخططووررةة شدديیددةة لمبيیددااتتاالتددرريیجي ل حظظرراال ذذلكك في بمااالمعنيیة بالتخفيیضض٬،  ااألنشططة خاللل منن
	 ؛االجيیددةة االززررااعيیة االمماررساتت  

 ووتحسيینن االغذذاائي ااألمنن تحقيیقق يیمثلل ما ووهھھھوو االجووعع٬، على االقضاء" 2،٬ ررقمم هھددففاال االمستدداامة االتنميیة )بب(
٬، ضمانن  2030 عامم بحلوولل"  4،٬ االهھددفف على االترركيیزز يیشملل ووهھھھذذاا ".االمستدداامة االززررااعة ووتعززيیزز االتغذذيیة

٬، االتي وواالصناعة ااإلنتاجيیة ززيیاددةة إإلى تؤؤدديي نةمرر ززررااعيیة مماررساتت ووتططبيیقق االمستدداامم االغذذاائيأأنظظمة ااالنتاجج 
 وواالجفافف وواالططقسس االمناخخ تغيیرر مع االتكيیفف على االقددررةة تعززززوو ااإليیكوولووجيیة٬، االنظظمم علىتساعدد على االحفاظظ 

ً  تحسننوو ااألخررىى٬، وواالكووااررثث اناتتوواالفيیض ". االترربةوو ااألررااضينووعيیة  تددرريیجيیا 	  

	  

.االكيیميیائيیة االموواادد بإددااررةة االمعني االددوولي االمؤؤتمرر ررعايیة تحتت عالمي تحالفف تأسيیسس .2  



االعامم االهھددفف 	  

 وواالززررااعة ااألغذذيیة منظظمة مجلسسل 131 االددووررةة منن 86 وو 84 االفقررتيینن تنفيیذذ على االتشجيیع هھھھوو االعامم االهھددفف .3
)FAO (االجيیددةة االززررااعيیة االمماررساتت ووتشجيیع االخططووررةة شدديیددةةاال للمبيیددااتت االتددرريیجي حظظرراال بشأنن. 	  

	  

ااألهھھھدداافف 	  

:هھيف محددددةةاال هھھھددااففأأما ااأل. للغايیة االخططررةة االحشرريیة مبيیددااتتاال منن االتددرريیجي االتخلصص هھھھوو االعامم االهھددفف .4 	  

	  

 ٬، االسكانناالرريیفيیة تتاالمجتمعا٬، وواالمززااررعيینن االتنظظيیميیة وواالجهھاتت لددىى االسلططاتت االحكووميیة االووعي ررفع )أأ(
 االصحيیة االررعايیة وومقددمي االنقاباتت٬، ااالتحاددااتت االتجارريیة٬، االعمالل ٬،االمستهھلكيینن ٬،االخاصص االقططاعع ااألصليیيینن٬،

ً  أأكثرر بدداائلل ووتوواافرر االخططووررةة شدديیددةةاال االمبيیددااتت أأضرراارر حوولل .أأمنا 	  

	  

 مبيیددااتت منن جياالتددرريی لتخلصصل االمناسبة االووقايیة على تعتمدد االتي االبرراامج ووتنفيیذذ تصميیممعلى  ززيیحفاالت) بب(
 االنظظامم وونهھج االبيیئيیة االززررااعيیة االمماررساتتعلى وو ٬،كيیميیائيیة غيیرر بدداائللهھا بااستبدداال للغايیة٬، االخططررةة ااآلفاتت

 االعامة صحةلاا أأمررااضض ناقالتت وومكافحة ٬،اانتاجج ااألليیافف االنباتيیةوو االمستدداامم غذذاائياال نتاججإلل ااإليیكوولووجي
يینبغي االقيیامم  مكانهھا االصحيیح٬، في االخططووررةة شدديیددةةلاا االمبيیددااتت منن لتخلصصاا عمليیاتت ووضع يیتمم عنددماوو. كأوولوويیة

وواالعمالة؛ االعمالل صحة يیحمي ووآآمنن عاددللتحوولل حصوولل  لضماننبتررتيیباتت  	  

 على االحفاظظ مع االخططووررةة شدديیددةة االمبيیددااتتاالتخلصص االتددرريیجي منن  منن لتمكيینهھمم للمززااررعيینن االددعمم تقدديیمم )جج(
؛ةاالززررااعيیمعيیشتهھمم  	  

	  

 بالمبيیددااتت االتسممم حاالتتعنن  االتقارريیرر ووإإعدداادد حدديیددلت االصحي للمتخصصيینن في االمجالل االددعمم تقدديیمم )دد(
.بكفاءةة االخططووررةة شدديیددةة االمبيیددااتت ووتحدديیدد ررصدد لتعززيیزز 	  

	  

 االصحة أأمررااضض ناقالتت مكافحة سيیما ال االمناسبة٬، االبدداائلل تحدديیدد مع للسلططاتت االحكووميیة االددعمم تقدديیمم )هه(
االعامة؛ 	  

 



 االخططررةة االمبيیددااتت ووااستخدداامم ووبيیع ووااستيیرراادد تصنيیع لووقفف االمناسبة االتنظظيیميیة االووططنيیة ااألططرر إإنشاء تشجيیع )وو(
؛جددااً  االخططررةة ااآلفاتت مبيیددااتت منن االسليیمم االتخلصص عنن فضال للغايیة٬، 	  

	  

 ذذلكك في بما هھووتجنب هھووتقليیل للغايیة االخططررةة االحشرريیة مبيیددااتتلل االتعررضض تحدديیدد لتعززيیزز وواالددعمم االتووجيیهھ تقدديیمم )زز(
.االحضرريیةوو ززررااعيیةاال مناططققاال قرربب االووااقعة لمجتمعاتتما يیتعلقق با  

	  

عضوويیةاال 	  

 حكووميیة٬، ووغيیررأأ حكووميیة سووااء ٬،ااألفررقاء مختلففبيینن  ططووعيیة تعاوونيیة عالقة عباررةة عنن االعالمي االتحالفف .5
ً  االعملل على االمشارركيینن جميیع يیتفقق فيیهھ خاصص٬، أأوو عامم قططاعع  في االمتمثلل االعامم االهھددفف لبلووغغ بانتظظامم معا

.ايیةللغ االخططررةة ااآلفاتت مبيیددااتت منن االتددرريیجي االتخلصص 	  

	  

ممثلي  ووااألكادديیميیة٬، االبحثيیة االمؤؤسساتت ٬،االددووليیة االحكووميیة االمنظظماتت للحكووماتت٬، مفتووحح االعالمي االتحالفف .6
  لعملليیوواافقق على اا فرردد أأوو كيیانن ييأل مفتووحح ووهھھھوو .االشررااكة هھھھددفف تددعمم االتي االخاصص وواالقططاعع ٬،االمددني االمجتمع
.االشررااكة هھھھددفف لتحقيیقق 	  

	  

:ةاالتاليی مووعاتتمججانبب اال منن االمشارركة تشجيیع سيیتمم .7 	  

	  

:وويیشملل ذذلكك االووططنيیة االحكووماتت ممثلوو )أأ( 	  

 االخبررااتت تباددللل ااستعدداادد علىاالمختلفة وواالذذيینن هھھھمم  بلدداانهھمم في االخططووررةة شدديیددةة االمبيیددااتت منن االذذيینن تخلصوواا )1(
.ااآلنن بذذلكك للقيیامم ااستعدداادد على هھھھمم االذذيینن ألوولئكك االمساعددةة ووتقدديیمم 	  

 االنظظمم نهھج٬، االبيیئيیة االززررااعيیة االمماررساتت ٬،االكيیميیائيیة غيیرر للاالبدداائ تنفيیذذ في االخبررةةلدديیهھمم  يیكوونن أأنن )2(
االعامة؛ االصحة أأمررااضض ناقالتت وومكافحة ٬،االمستدداامة للززررااعة ااإليیكوولووجيیة 	  

.مستخددمة للغايیة االخططررةة ااآلفاتت مبيیددااتت تززاالل ال حيیثث )3( 	  

 االعالميیة٬، االصحة منظظمة وواالززررااعة٬، ااألغذذيیة منظظمة مثلل( االصلة ذذااتت االددووليیة االحكووميیة االمنظظماتت ممثلوو )بب(
 ااألممم معهھدد االصناعيیة٬، للتنميیة االمتحددةة ااألممم منظظمة االددووليیة٬، االعملل منظظمة للبيیئة٬، االمتحددةة ااألممم بررنامج
).وواالتنميیة للتجاررةة االمتحددةة ااألممم وولجنة وواالبحثث؛ للتددرريیبب االمتحددةة  



 االمكافحة أأوو ةاالحيیوويی وواالمبيیددااتت االحشرريیة االمبيیددااتت تنتج االتي وواالووططنيیة االددووليیة االشرركاتت ممثلوو )جج(
ذذااتت االصلة؛ االخاصة االتجارريیة مؤؤسساتهھاأأيیضاً  رربماوو ؛االبيیوولووجيیة  

 

.وواالبيیوولووجيیة ااإليیكوولووجيیة٬، االززررااعة ٬،ةاالعضوويی وواالووططنيیة االددووليیةاالززررااعيیة  وواالمؤؤسساتت االحرركاتت ممثلوو )دد(  

 

 منظظمةنة مع وواالددووليیة٬، االمررااكزز االمتعاوو االووططنيیة االعامة وواالصحة ة وومؤؤسساتت ااالسكانناالططبيیاالمنظظماتت  )هه(
.االسموومم مكافحة مررااكززوو االعالميیة االصحة 	  

	  

االصلة؛ ذذااتت االمجاالتت في االخبررةة ذذوويي ااألكادديیميیيینن )وو( 	  

	  

 وواالبيیئيیة االززررااعيیة االصحيیة االقضايیاعلى  تعملل االتي االحكووميیة غيیرر وواالووططنيیة االددووليیة االمنظظماتت ممثلوو) زز(
 االمررااقبة تنفيیذذ أأوو االبدداائلل٬، ووتنفيیذذ تصميیمم عيیة٬،االتوو ووحمالتت ااالنتشارر ٬،االعامة االسيیاسة في خبررةة لدديیهھممألنن  ووذذلكك

؛أأوو االووططني على االمستوويیيینن االمجتمعي االمجتمعيیة االبرراامج في وواالووقايیة 	  

	  

.االشررااكة فعاليیة لتعززيیزز ووذذلكك وواالددوولي٬، االووططني االصعيیدديینن على االتجاررةة )حح(  

 

	  

"للغايیة االخططررةة ااآلفاتت مبيیددااتت"للـ  عملياال للتعرريیفف إإررشاددااتت  

	  

	International( االمبيیددااتت إإددااررةة بشأنن االددووليیة االسلووكك مددوونة فياارردد إإنن االتعرريیفف االوو .8  Code	  of	  Conduct	  on	  

Pesticide	  Management(  للغايیة االخططررةة ااآلفاتت مبيیددااتت" لتعرريیفف فاعلل كأساسسمأخووذذ:" 	  

 منن مررتفعة مستوويیاتت يیمثللمبيیدد  هھأأن بهھ االمسلمم مننيیعني بأنهھ " للغايیة االخططررةة ااآلفاتت مبيیددااتت" مصططلحإإنن  )أأ(
ً  خاصص بشكلل االبيیئة أأوو االصحة على االمززمنة أأوو االحاددةة ااألخططارر ً  االمقبوولة تصنيیففاال ألنظظمة ووفقا  مثلل ددووليیا

 لتصنيیفف االموواادد االكيیميیائيیة ووعنوونتهھا )GHS عالميیاً" ( نسقق"االنظظامم االم أأوو )WHO" (االعالميیة االصحة منظظمة"
 االمبيیددااتتإإنن  ذذلكك٬، إإلى باإلضافة. االصلة ااتتذذ االملززمة االددووليیة أأوو االمعاهھھھددااتت ااالتفاقاتت فيقوواائمهھا االمددررجة  أأوو



 ااالستخدداامم ظظررووفف ظظلل في االبيیئة أأوو االصحة على يیتعذذرر االغاؤؤهه أأوو شدديیددااً  ضررررااً  تسببب أأنهھا يیبددوو االتي االحشرريیة
؛ووتعاملل على هھھھذذاا ااألساسس االخططووررةة شدديیددةة ااعتباررهھھھا يیمكننما  بلدد في 	  

منظظمة االصحة االعالميیة  ااجتماعع هھاعووض كما ٬،"للغايیة االخططررةة االحشرريیة مبيیددااتتاال" معايیيیرر وُوضعتت )بب(
	FAO وواالززررااعة ( غذذيیةمنظظمة ااأل/  /	  WHO (	 فيووكما هھھھوو وواارردد  ٬،)JMPM( االمبيیددااتت إلددااررةة االمشترركك   

	International( االمبيیددااتت إلددااررةة االتووجيیهھيیة االمباددئئ بشأنن االددووليیة االسلووكك مددوونة  Code	  of	  Conduct	  on	  Pesticide	  

Management	  Guidelines	  on	  Highly	  Hazardous	  Pesticides( ،وواالززررااعة ااألغذذيیة منظظمة مجلسس بناء على تووجيیهھاتت٬ 
)FAO	  Council (،هھاووضع أأخررىى معايیيیرر ووأأيیة ٬ JMPM،للغايیة االخططررةة االحشرريیة مبيیددااتتاال" ـل كمعايیيیرر تؤؤخذذل ٬." 	  

.االخ االصماء٬، االغدددد ووااختاللل االنحلل٬، سميیة االمائيیة٬، االسميیة مثلل إإضافيیة معايیيیرر في تنظظرر أأنن للددوولل يیجووزز )جج(  

	  

"للززررااعة ااإليیكوولووجي االنظظامم نهھج" لـ تووصيیفف عملي على للحصوولل االتووجيیهھ 	  

لتططوويیرر  ررشاددااتتااإل بشأنن االددووليیة االسلووكك مددوونة إإلى" للززررااعة ااإليیكوولووجي االنظظامم نهھج" ووصففيیستندد  .9
نبثقة االم ) POP( االثابتة االعضوويیة االملووثاتت ااستعررااضض لجنة وواالى االحشرريیة٬، االمبيیددااتتااآلفاتت وو إإددااررةةسيیاساتت 

ةة منظظمة ااألغذذيیة نشرروو)٬،  Endosulfan( نددووسوولفاننلإل االكيیميیائيیة غيیرر لبدداائللتقيیيیمم اال ااستكهھوولمم ااتفاقيیةعنن 
 االحيیاززااتت أأصحاببنتاجج ال االمستدداامم االتكثيیفف إإلى االسيیاسة صانع ددليیلل: وواالنموو حفظظاال ) FAO (وواالززررااعة 
	Save( االصغيیررةة  and	  Grow:	  A	  Policy	  Maker’s	  Guide	  to	  the	  Sustainable	  Intensification	  of	  Smallholder	  Production(. 

 االخاررجيیة٬، االمددخالتت منن بددالً  ااإليیكوولووجيیة االنظظمم إإددااررةة علىللززررااعة   ااإليیكوولووجيیة االنظظمم اررباتتتعتمدد مقوو
قائمة على  نظظمم ززررااعة فهھي. صحي كوونهھ نظظامم إإيیكوولووجي ززررااعي ااآلفاتت ضدد ووللااأل ددفاععاال خططووذذلكك مع 

 أأساسس على االنباتت تغذذيیة االمناسبة٬، االبذذوورر أأصنافف االحفظظ٬، مماررساتت على بناء االمووقع محددددةةوو كثافة االمعررفة
 وويینصبب. وواالماشيیة ووااألشجارر وواالمررااعي االمحاصيیلل بيینن وواالتكاملل بكفاءةة٬، االميیاهه إإددااررةة االصحيیة٬، االترربة
 افيیةثق أأساليیبب باستخدداامم ووذذلكك ااآلفاتت٬، تررااكمم لتجنبباالنظظامم اااليیكوولووجي االززررااعي  إإددااررةة على االترركيیزز

ً  ميیكانيیكيیةوو بيیوولووجيیةوو  ااستخدداامم مماررساتتاال ووتشملل. ااالصططناعيیة االموواادد منن بددالً  أأيینما يیكوونن ذذلكك ممكنا
 ووإإددااررةة ااألمثلل االززررااعة ووقتت االبيینيیة٬،االززررااعة  االمحاصيیلل٬، تناووبب االمحاصيیلل٬، تنووعع مة٬،مقاووِ  أأصنافف
تكاثرر  منن للحدد االمحاصيیلل مغذذيیاتت مستوويیاتت ووإإددااررةة ٬،االططبيیعيیيینن ااألعددااء على االحفاظظ ٬،االضاررةة ااألعشابب
 ااستجابة ووذذلكك محليیا٬،فتجرريي  تكميیليیة ضوواابططك االخاررجيیة االمددخالتت لتططبيیقق . أأما االقررااررااتتاالحشررااتت

ااألصنافف  ااختيیارر مماررساتتاال ووتشملل. لمووقعووتكوونن محددددةة اا باآلفاتت ااإلصابة حاالتتب حررجةاال مستوويیاتتلل
٬، االترربة إإلى ااالنتباهه تططهھيیرر االترربة االخصبة٬، صيیلل٬،االمحاوو االمووقعااختيیارر  ٬،قاددررةة على االتحمللاال أأوو مةمقاووِ اال
االحشررااتت  مثلل االمفيیددةة االحيیة االكائناتت االخاررجيیة االمددخالتت تشملل أأنن وويیمكنن. االميیاههوو االمغذذيیاتتااددااررةة وو

 االيیددوويیة ااإلززاالة ؛)االتحكمم االبيیوولووجي( ااآلفاتت منن ااألمررااضض مسبباتت أأوو االططفيیليیاتتأأشباهه  ٬،االططفيیليیاتتاالمفتررسة٬، 
 لآلفاتت؛ أأفخاخخ ٬،االفيیرروومووناتت ٬، مغرريیاتت جذذبب االحشررااتت؛االميیكانيیكيیة ااألجهھززةة االمادديیة؛ االحووااجزز ؛للحشررااتت
ما  إإذذاا ااألخيیرر االمالذذ هھھھوو االمبيیددااتت استخددااممف. االووضععلى  ااالختيیارر وويیتووقفف. االكيیميیائيیة أأوو االبيیوولووجيیة االمبيیددااتت

 أأوو متووفررةة٬،غيیرر لحشررااتت ووااآلفاتت للتحكمم با ااقتصادديیا للحيیاةة قابلةاال كيیميیائيیةاال غيیرركانتت االمددخالتت أأوو االتقنيیاتت 



 شملليی أأنن وويیمكنن اااليیكوولووجيیة ةالززررااعب عامة بصفة االنهھج هھھھذذاا ووصففوويی. ااآلفة على االسيیططررةة في فشلتت
 الززررااعةف. )IPM( ااإليیكوولووجيیة االنظظمم على االقائمة لآلفاتت االمتكاملة وواالمكافحة االعضوويیة االززررااعة

 وواالمباددئئ االمفاهھھھيیمم لتططبيیقق عمللوو علممهھھھي  دداامة٬،االمست االززررااعة أأساسس ااعتبررتت ططالما االتي ااإليیكوولووجيیة٬،
كوولووجيیة االززررااعيیة االمستدداامة.يیااال  االنظظمم ووإإددااررةة ووتصميیمم لددررااسة االبيیئيیة وواالمعررفة  

 

ااألنشططة 	  

:يیلي ما تشملل قدد االشررااكة أأنشططة .10 	  

معلووماتتاال )أأ( 	  

.ررةةاالخططوو شدديیددةة مبيیددااتتلبالنسبة ل معايیيیرراال تلبي االتي االمبيیددااتت عنن االمعلووماتت تباددلل )1( 	  

.وواالبيیئة االصحة على االخططووررةة شدديیددةة للمبيیددااتت االمحتملة وواالتأثيیررااتت ااآلثارر عنن االمعلووماتت تباددلل )2( 	  

.وواالكبارر لألططفاللبالنسبة  للغايیة االخططررةة ااآلفاتت لمبيیددااتت االتعررضض مساررااتت بشأنن االمعلووماتت تباددلل )3( 	  

االبلدداانن؛ مختلفف في للغايیة االخططررةة ااآلفاتت مبيیددااتت ااستخدداامم عنن االمعلووماتت تباددلل )4( 	  

 وواالتشرريیعاتت ٬،وواالمحليیة االحكووميیةوو ووااإلقليیميیة االووططنيیة وواالقوواانيینن  	االلوواائح بشأنن االمعلووماتت تباددلل )5(
االبلدداانن؛ مختلفف في االخططووررةة شدديیددةةاال االمبيیددااتت حظظررتوو يیدداالتي تق وواالسيیاساتت 	  

االبلدداانن؛ يف منهھا االتخلصص يیجرريي أأوو تمم االتي االخططووررةة شدديیددةةاال ااآلفاتت مبيیددااتت بشأنن االمعلووماتت تباددلل )6( 	  

 وواالسيیاساتت وواالتشرريیعاتت وواالمحليیة٬، وواالحكووميیة ووااإلقليیميیة االووططنيیةئح وواالقوواانيینن االلوواا عنن االمعلووماتت تباددلل )7(
 االنظظامم على االقائمة االززررااعة تنفيیذذ على نصصاالموواادد غيیرر االكيیميیائيیة ووت إلحاللل ااألوولوويیةاالتي تعططي 
ااإليیكوولووجي؛ 	  

 االنظظامم على االقائمم وواالنهھج االبيیئيیة االززررااعيیة وواالمماررساتت ٬،ئيیةاالكيیميیا غيیرر االبدداائلل عنن االمعلووماتت تباددلل )8(
ااإليیكوولووجي؛ 	  

 شدديیددةة االمبيیددااتت ترركيیززااتت بووجوودد يیتعلقق فيیما االشهھاددااتتااصدداارر وو تصنيیفف  نظظمم بشأنن االمعلووماتت تباددلل )9(
االغذذااء؛ في االخططووررةة 	  

ووااألططفالل؛ حوواامللاال االنساء ووجووددب أأوو بووااسططة للعملل آآمنة االحقوولل جعلل ططررقق عنن االمعلووماتت تباددلل )10( 	  

 االمبيیددااتتباستخدداامم  االذذيي يینموو االغذذااء على االتحذذيیرر عالماتتووضع  ااقتررااحاتت بشأنن االمعلووماتت تباددلل )11(
.تنجمم أأنن يیمكنن االتي االصحيیة االمخاططرر منن االمستخددميینن لتنبيیهھ االخططووررةة شدديیددةة  



:االمررااقبة )بب( 	  

في  ستخددااممقيیدد ااال االخططووررةة شدديیددةة االمبيیددااتت اانتشارر مددىى لتقدديیرر االصحيیة مررااقبةعلى اال االددوولل تشجيیع )12(
.االبشرر أأوو/  وو وواالغذذااء٬، االبيیئة٬، 	  

 سبيیلل على( االبيیئة في االخططووررةة شدديیددةة االمبيیددااتت اانتشارر مددىى لتقدديیرر ررصدد إإجررااء على االددوولل تشجيیع )13(
؛)وواالحيیووااناتت وواالترربة االماء في االمثالل٬، 	  

.االغذذااء في االخططووررةة شدديیددةةاال ااتتاالمبيیدد اانتشارر مددىى لتقدديیرر االسووقق ددررااساتت إإجررااءاالددوولل على  تشجيیع )14(  

 

:وواالخبررااتت االقددررااتت بناء) جج( 	  

االخططووررةة؛ شدديیددةة االمبيیددااتت بسببب االتسممم حاالتت لتقدديیرر االصحيیة مررااقبةلل االقددررااتت بناء )15( 	  

 وونهھج االبيیئيیة٬، االززررااعيیة وواالمماررساتت ٬،االكيیميیائيیة غيیرر ساليیببااأل على االتددرريیبب ووتووفيیرر االقددررااتتبناء  )16( 
.يیننمززااررعاال تباددلل ذذلكك في بما وواالمحاصيیلل٬، ااآلفاتت إلددااررةة ااإليیكوولووجيیة االنظظمم 	  

 االفحووصاتت االمخبرريیة لتسهھيیلل ااتتمختبرراالتووفيیرر وو اإلنساننب وواالمعررفة االمعلووماتت ووتووفيیرر االقددررااتت بناء )17(
.االخططووررةة شدديیددةةاال ااآلفاتت لمبيیددااتت 	  

 الختبارر االووززااررااتت منن مجمووعة في االمسؤؤووليینن لمساعددةة وواالمعررفة االمعلووماتت ووتووفيیرر االقددررااتت بناء )18( 
.االخططووررةة شدديیددةة االمبيیددااتت 	  

 االمووجووددةة االخططووررةة شدديیددةة االمبيیددااتت مستوويیاتت لتقدديیرر ددررااساتتاال ووتنفيیذذ تصميیمم في االتقنيیة االخبررةة تووفيیرر )19(
.االبشرر أأوو/  وو وواالغذذااء٬، االبيیئة٬، في 	  

 وواالززررااعة ائيیةاالكيیميی غيیرر تقنيیاتتاال تنفيیذذ بشأنن االووططني االمستووىى على االسيیاساتت ووضع في االخبررةة تووفيیرر) 20(
.ااإليیكوولووجيیة 	  

	  

االتنظظيیمم) دد( 	  

 للغايیة االخططررةة االمبيیددااتت منن للتخلصص ااتخاذذهھھھا يیمكنن االتي االخططووااتت بشأنن االتقنيیة االمساعددةة ووتقدديیمم مناقشة )21(
.االعالمم أأنحاء جميیع في 	  

 لنظظامماا وونهھج ااإليیكوولووجيیة االززررااعة ٬،كيیميیائيیة غيیرر بدداائلل ااستخدداامم لددعمم االماليیة االحوواافزز ااستخدداامم تشجيیع )22(
االعامة؛ االصحة أأمررااضض ناقالتت وومكافحة للززررااعة ااإليیكوولووجي 	  



 ااستخدداامم ووتحفيیزز تنظظيیمم شأنهھا منن االتي تلكك ذذلكك في بما ووططنيیة٬، معايیيیرر لووضع تووجيیهھيیة مباددئئ ووضع )23(
االعضوويیة؛ االززررااعة 	  

لنيیلل  للغايیة االخططررةة ااآلفاتت مبيیددااتت ددوونناالززررااعيیة منن  االمحاصيیللشررطط ززررعع  ططلببعلى ت االددوولل تشجيیع )24(
.حكووميیةاال مووااللااأل ددعمم 	  

 ااإليیكوولووجيیة االززررااعةبووااسططة  االمززررووعة االمحاصيیلل تكوونن أأنن شررطط تططلببعلى  االددوولل تشجيیع )25(
.االعامة لمشترريیاتتبا ااألفضليیة العططائهھا 	  

 تهھرريیبب تفادديي كيیفيیة ذذلكك في بما ووططنيیة٬، معايیيیررلل االفعالل االتططبيیقق عنن معلووماتتاالوو االتووجيیهھاتت تقدديیمم )26(
االخططووررةة؛ ددةةشدديیاال االمبيیددااتت 	  

.مممناجوواال االمحليیة وواالسلططاتت االووززااررااتت في االبيیئيیة االصحة لمووظظفي قانوونيیة إإنفاذذ قددررااتت بناء )27( 	  

 منن للتخلصص شاملل تشرريیع لسنن االططررقق منن االمززيیدد ووضع ططرريیقق عنن االناميیة للبلدداانن االددوولي االددعمم تقدديیمم )28(
ً  االخططووررةة شدديیددةة االمبيیددااتت .تماما 	  

 حمايیة على ترركزز االتي االووططنيیة االتشرريیعاتت وومووااءمة لتعززيیزز االددوولي ددعمماال ووتقدديیمم االمعلووماتت تباددلل )29(
االقائمة؛ االخططووررةة شدديیددةة االمبيیددااتت منن بالتخلصص يیتعلقق فيیما االعامة االصحة 	  

 فيیهھا يیتووااجدد االتي االمناططقق منن ووغيیررهھھھا االمددااررسس حوولل االخططووررةة شدديیددةة االمبيیددااتت على االقضاء تعززيیزز) 30(
.االخططووررةة شدديیددةة لمبيیددااتتإإززااء اا االخاصص ااألططفالل لضعفف نظظرراا ااألططفالل٬، 	  

ً  االمططبقة االخططووررةة شدديیددةة االمبيیددااتت مخاططرر تقليیلل )31( .االفعالل ااالحتووااء باستخدداامم سابقا 	  

	  

االززررااعي ووااإلررشادد االبحووثث) هه( 	  

ً  أأكثرر بدداائلل توواافرر بشأنن االمعررفة تقاسمم )32( االخططووررةة؛ شدديیددةة االمبيیددااتت محلل حلللت أأمانا 	  

.االخططووررةة شدديیددةة ااتتللمبيیدد بيیئيیة ززررااعيیة بدداائلل تططوويیرر )33( 	  

 شدديیددةة االمبيیددااتت لتحدديیدد ااختبارر ووأأددووااتت االبسيیططة االتحليیلل ططررقق ووصفف مع تووجيیهھيیة مباددئئ ووضع) 34(
االخططووررةة؛ 	  

.االخططووررةة شدديیددةة للمبيیددااتت بدداائللاال مخاططرر تقيیيیمم )35(  

	  

.وواالسووقق االمؤؤسساتت االصناعيیة مع االتووااصلل) وو( 	  



االخططووررةة؛ شدديیددةة االمبيیددااتت مبيیعاتت لووقفف وواالتجززئة االجملة تجارر تشجيیع )36( 	  

 ااألعمالل يْ قططاع مع بالتعاوونن االخططووررةة شدديیددةة للمبيیددااتت االططووعي االتددرريیجي االتخلصص جددووىى تقيیيیمم )37(
.ااإلقليیمي )شبهھ(االمستووىى  ذذلكك في بما وواالصناعة٬، 	  

	  

 خاللل منن بهھا االمضططلع ااألنشططة بشأنن االمحررزز االتقددمم لتتبع للمررااقبة آآليیةووتنفذذ  االعالميیة االشررااكةتضع  .11
.ووبووااسططتهھا االشررااكة 	  

	  

االعملل ططرريیقة 	  

 ااستخدداامم ووسيیتمم. ااإللكترروونيیة ااالتصالل آآليیاتت خاللل منن ااألوولل االمقامم في بعملهھا االعالميیة االشررااكة تبددأأ .12
 االددووليیة ووااالجتماعاتت ااالستررااتيیجي االنهھج في االشأنن ألصحابب قليیميیةااإل جتماعاتتااال مع بالتززاامنن االفررصص
.يیميیائيیةاالك االموواادد إإددااررةة حوولل وواالووططنيیة ووااإلقليیميیة 	  

	  

:ووسووفف  	)FAO( وواالززررااعة ااألغذذيیة منظظمةاالعامة ل مانةااأل قبلل منن االعالميیة االشررااكة ددعمم سيیتمم .13 	  

ااإلدداارريي؛ االددعممددعمم ااألمانة االعامة وو ممتقدد )أأ( 	  

االمعلووماتت؛ تباددلل تسهھِّلل )بب( 	  

 لتقارريیرراا ررفع ووتسهھلل ااالقتضاء؛ حسبب االعالميیة٬، االشررااكة في للمشارركة جدددد شرركاء ااجتذذاابب علىتساعدد ) جج(
.االكيیميیائيیة االموواادد بإددااررةة االمعني االددوولي االمؤؤتمرر إإلى االعالميیة االشررااكة تقددمم عنن 	  

	  

.االعالميیة للشررااكة االعامم االتنسيیقق لتسهھيیلل عضاءااأل بيینن مننمقرر للسلططة  تعيیيینن سيیتمم .14 	  

	  

موواارردداال 	  

 أأوو االماليیة( المووااررددب لمساهھھھمةسيیلتززمم با االعالميیة٬، االشررااكة في عضوواا يیصبح عنددما فرردد أأوو كيیانن كلل .15
 االمانحة االجهھاتت تحدديیدد على ااألعضاء وويیعملل. االشررااكة أأنشططة ووتنفيیذذ لتططوويیرر االالززمة االخبررااتت أأوو) االعيینيیة

 ااألخررىى االمؤؤسسيیة االمانحة االجهھاتت أأوو االحكووميیة االمانحة االجهھاتت ذذلكك في بما االمحتملة االصلة ذذااتت وواالموواارردد
.ااكةاالشرر أأنشططة لتموويیلل االالززمة االموواارردد بتووفيیرر تهھتمم االتي  



 )االررااعيیننأأوو  ( االررااعي قبلل ااألنشططة منن منن نشاطط لكلل ااألموواالل لجمع ووخططة ميیززاانيیة إإعدداادد ووسيیتمم .16
 ااحتيیاجاتت لتووفيیرر بذذلكك االقيیامم على االقاددررةة وواالمنظظماتت االددوولل تشجيیع وويیتمم. االمهھتميینن وواالشرركاء االررئيیسي
.االمعنيیة وولةاالممِّ  لجهھاتتاا إإلى ااألنشططة مشارريیع بشأنن ااالقتررااحاتت تقدديیمم وويیتووااصلل. االمحددددةة رردداالموواا 	  


