
1 
 

 
 

            
 

 السادة الزمالء األعزاء،  
ودعمكم لنا من أجل إنشاء التحالف العالمي للتخلص  مساندتكمدم إليكم بطلب نتقيشرفنا أن 

الرابعة  الجلسةخالل  سوف يتم عرضه والذي( HHPs) ورةالخطشديدة التدريجي من المبيدات 
نحن نؤمن ف 123.عقد بمدينة جنيفي الذي سوفو  ICCM4 الكيماوياتبإدارة المعني للمؤتمر الدولي 

إيمانًا شديدًا بأن هذا التحالف المبني على الدروس المستفادة من التحالف العالمي للنهج اإلستراتيجي 
 وأنالذي نجح في تخفيف مادة الرصاص في مواد الطاْلء، ( SAICM) للكيماوياتلإلدارة الدولية 
لتخلص لالدول في التعامل بالشكل المناسب سوف يكون بمثابة داعم كبير لمساعدة  هذا التحالف

واإلستعاضة عنها بطرق تدعم سبل العيش ( HHPs) شديدة الخطورة التدريجي من المبيدات
      . للمزارعين

، "المقترح الخاص بالمبيدات شديدة الخطورة"والتي تأتي تحت عنوان  4/8ومن خالل وثيقة اإلجتماع 
، وبرنامج األمم المتحدة  (FAO)كاًل من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة المقدمة من قبل و 

بعض األسباب المحفزة والتي تستعرض . 4(WHO)، ومنظمة الصحة العالمية (UNEP)للبيئة 
                                                        

1  
أثناء انعقاد المؤتمر الثالث المعني بإدارة قرارا ومنظمة  دولة 56أكثر من  أعتمدت 

يحل أن و HHPs الخطورة شديدة المبيدات فرض حظر تدريجي على" تضمن  ICCM3الكيماويات 

لعام  FAOتوصية مجلس منظمة األغذية العالمية  وهذا يعكس". محلها بدائل أكثر أمنا

 ".الحظر التدريجي لمبيدات اآلفات شديدة الخطورة"من  6005
 

2
للنهج االستراتيجي لمجموعة العمل ، واثناء أنعقاد الجلسة المفتوحة  6002في ديسمبر   

 إلى التحالف العالمي في المنطقة األفريقية بأسرها دعتالكيمياويات  الدولية دارةإلل

قد تم تأييد هذه الدعوة و. HHPs دات شديدة الخطورةالمبي لتخلص التدريجي منمن أجل ا

 ICCM4 وعرضه خاللإلى االتفاق على وضع اقتراح لمثل هذا النهج  أدى على نطاق واسع مما

. 

 
هناك ثالث لقاءات إقليمية تم عقدها بين الدورات من خالل النهج اإلستراتيجي لإلدارة   3

، ICCM3الدولية للكيماويات  منذ المؤتمر الثالث الدولي المعني بإدارة الكيماويات 

دولة، والتي كررت قلقها عن أخطار المبيدات شديدة الخطورة  020والتي ضمت أكثر من 

HHPs  ودعت هي االخرى إلى المزيد من المعلومات عن النهج القائم على النظام األيكولوجي

 .  في إدارة اآلفات كبديل للمبيدات شديدة الخطورة

 
 :حدة من خالل هذا الروابطوثائق اإلجتماع متوفرة بجميع لغات األمم المت  4

http://www.saicm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=525&Itemid=700  

 

http://www.saicm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=525&Itemid=700
http://www.pan-international.org/panint/
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التعرض بين  أظهرت هذه الوثيقة العالقات التي تربطقد . HHPsالتعامل مع ت بشأن إلتخاذ إجراءا
ضطرابات النمو الخطرةللمبيدات  وقد أعربت هذه . وارتفاع معدالت اإلصابة بمرض السرطان وا 

الهيئات الدولية عن قلقها بشأن اآلثار المترتبة على األطفال الذين هم عرضة بوجه خاص لهذه 
لتكاليف التي يتكبدها إلى اقد أشارت هذه الهيئات فوأخيرًا . رات الحرجة للنموالمبيدات أثناء الفت

تحد من التي المجتمع جراء هذه اآلثار في ضوء ندرة القدرات التي تمتلكها العديد من الدول النامية 
 . للتعامل مع إدارة المخاطر الناجمة عن المبيدات كاناتهاإم
 
، والتي كانت بشأن التسمم 5ICCM2 الكيماوياتأثناء الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي المعني بإدارة و 

في قد أسفرت  ر بمرحلة انتقالية والتيمالناتج عن مادة الرصاص في الدول النامية والدول التي ت
و  FAOقبل  من بتنسيق ،الطالءإلى تشكيل التحالف الدولي لتخفيف مادة الرصاص بمواد النهاية 
UNEP.  ًوذلك مع أعباء ضئيلة  في هذا المجال وقد حقق هذا التحالف تقدمًا ملموسًا لم يكن مسبوقا

نحن نؤمن أن نفس هذه اإلنجازات ف ومن هذا المنطلق. جدًا قد تحملتها األمانة العامة لألمم المتحدة
لمزيد من المعلومات على هذا او . HHPs شديدة الخطورةمن أجل التخلص من المبيدات  تتمسوف 

 باإلضافة إلى. SAICM/ICCM4/INF/29الموضوع ستجدونها متاحة من خالل وثيقة المعلومات 
   شديدة الخطورة للتخلص التدريجي من المبيدات للتحالف العالمي المقترحةاألهداف بعض 

(HHPs).  ستكون كذلك مرفقة بوثيقة فإنها التخصصات المقترحة لإلتحاد  لىإبالنسبة اما
 . المعلومات لتيسير عملية الوصول إليها

، سيعتمد المجتمع الدولي ICCM4الكيماويات للمؤتمر الدولي المعني بإدارة وقبيل الجلسة الرابعة 
كجزء من "  الزراعة المستدامة تعزيز " هدف ويأتي. (SDGs)سبعة عشر هدف للتنمية المستدامة 

التي تدعم الحفاظ على النظم .. الغذاء  إنتاج أنظمة إستدامة ضمان " وهوالهدف الثاني 
يرتبط بشكل وثيق مع هذا  شديدة الخطورة أن التخلص التدريجي من المبيدات حيث نجد "األيكولوجية

الدول بحاجة إلى الدعم أساس للزراعة المستدامة ولكن  "األيكولوجية"البيئية وتعتبر الزراعة . الهدف
 . والعمل التعاوني من أجل تنفيذ ذلك
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http://www.unep.org/chemicalsandwaste/hazardoussubstances/hazardoussubstances/LeadCadmium/Prioriti
esforAction/GAELP/tabid/6176/Default.aspx 

 
 

http://www.unep.org/chemicalsandwaste/hazardoussubstances/hazardoussubstances/LeadCadmium/PrioritiesforAction/GAELP/tabid/6176/Default.aspx
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/hazardoussubstances/hazardoussubstances/LeadCadmium/PrioritiesforAction/GAELP/tabid/6176/Default.aspx
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المبيدات  إستخدامفي الغالب هناك العديد من الدول النامية والتي تمر بمراحل إنتقالية إن  في الواقع
 ."األيكولوجي"البيئي صحة النظام والممتد للمزارعين اعلى  كبيراللضرر لوقوع اكون مصدرًا يما 
في أي إتفاقية بطريقة شاملة  شديدة الخطورة التخلص من المبيداتلم يتم التصدى لقضية  هحيث أنو 

هناك أكثر من مائة منظمة من منظمات المجتمع المدني والجمعيات األهلية ذات فنجد أن . ةدولي
والذي يدعو إلى  6002المصالح العامة على مستوى مائة دولة تدعم وبقوة مجلس منظمة الفاو لعام 

دعو إلى إحالله بالبدائل القائمة على وي شديدة الخطورةلمبيدات على إستخدام ي فرض حظر تدريج
 .  حان الوقت إلتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال هذا األمرقد ونعتقد أنه . "األيكولوجي"البيئي النظام 

 
 .ولكم منا جزيل الشكر واإلحترام

   

 
                                                                                             
 
 

 : HHPsأهداف التحالف العالمي للتخلص التدريجي من المبيدات شديدة الخطورة 
وعي الهيئات الحكومية والمشرعين، والمزارعين والمجتمعات الريفية، والصناعات زيادة ورفع  ( أ)

تحادات الصناعة ومقدمي الخدمات الرع ية الصحية عن أضرار االخاصة، والمستهلكين، وا 
 .بدائل أكثر أماناً  توفرالمبيدات شديدة الخطورة و 

 

تحفيز تصميم وتنفيذ برامج مالئمة قائمة على الوقاية من أجل التخلص التدريجي دفع و  ( ب)
نظم للمن النهج  رهاوغي البيئيةإلحاللها بمواد بديلة غير كيميائية،  والزراعة  الخطرةللمبيدات 

األيكولوجية األخرى إلنتاج أغذية وألياف مستدامة، بما في ذلك مكافحة ناقالت االمراض 
من  الخطرة عمليات التخلص التدريجي من المبيدات الخاصة بترتيبات يجب أن تتم ال. )أولويةك

 (يحمي صحة العمال والموظفيناجل ضمان نقل عادل وآمن 
 

 شديدة الخطورة من أجل تمكينهم للتخلص التدريجي من المبيداتتقديم يد العون إلى المزراعين (  ج)
 . مع الحفاظ على سبل العيش الزراعية الخاصة بهم

Javier Souza  
PAN International Chair 
 

Olga Speranskaya, PhD 
IPEN Co-Chair 
 

Manny Calonzo 
IPEN Co-Chair 
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عداد التقارير لحاالت التسمم بالمبيدات لتقديم المساعدة إلى العاملين في مجال الصحة ( د) تحديد وا 
 .وتحديد المبيدات شديدة الخطورة اعلةالمراقبة الف حقيقتوذلك ل

 

الوسائل البديلة، وعلى وجه الخصوص ناقالت  إيجادتقديم المساعدة للسلطات الحكومية مع ( هـ)
 .األمراض

 

وطنية المناسبة لوقف تصنيع واستيراد وبيع واستخدام المبيدات التنظيمية الطر وضع األ تشجيع( و)
 ؛منهافضال عن التخلص السليم  شديدة الخطورة،

 

بما  شديدة الخطورة المساعدة لتحديد وتجنب والحد من التعرض للمبيداتتوفير اإلرشاد وتعزيز ( ز)
 .في ذلك المجتمعات المتواجدة بالقرب من المناطق الزراعية والمناطق الحضرية

  
 
 


