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ويأيت يف مقدمة إقليم شرق املتوسط عبئاً متزايداً من األمراض املنقولة بالنواقل؛ يواجه 
 التدخالت حمدودية عددمكافحة هذه األمراض  العوامل اليت تنتقص من جهود التقدم يف

التملكافحة النواقل،  خذةاملتمث إن. يعتمد معظمها على استخدام مبيدات اهلوام وهي تدخ 
لمبيدات يهدد ما لنواقل األمراض  مقاومةلهوام قيد التطوير وانتشار د مبيدات لعدم وجو

م الورقة جمموعة من وتقد. ملبيدات اهلوام املوجودة حالياً من قيمة يف الصحة العمومية
ى باختاذها لتوجيه السياسات الوطنية ولتعزيز القدرات الوطنية من أجل اإلجراءات اليت يوص

  .الصحة العمومية ألغراضبيدات اهلوام ملحكيم تخدام اسو سليمتدبري 
  .مدعوة للتكرم بالنظر يف مشروع القرار املرفق اإلقليمية ةجنوالل
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  املوجز 
مبسـتوى  ز يف االرتقـاء  ويتأثر التقـدم احملـر  . يواجه إقليم شرق املتوسط عبئاً متزايداً من األمراض املنقولة بالنواقل

ويعتمد معظم تلـك  . تدخالت الفعالة ملكافحة نواقل األمراضبالعدد احملدود من تلك ال ،اإلتاحة الشاملة للتدخالت
ن عدم وجود مبيدات للهوام جديـدة قيـد التطـوير، مـع     على أ. عيد على استخدام مبيدات اهلوامالتدخالت إىل حد ب

أي خيـار  ال يتـيح لـربامج املكافحـة     ،مبيدات اهلوامعلى العوامل الناقلة لألمراض  لدى قاومةاملاالستعصاء أو انتشار 
املـواد  هـذه  اسـتخدام  حسـن  ن مثل هذا التـدبري  وينبغي أن يتضم. سوى التدبري احلصيف ملبيدات اهلوام املتاحة حالياً

ويف عـام ألفـني وعشـرة،    . حـد ممكـن   أدنـى الصحية على البشر وعلى البيئـة إىل   هاآثارتقليل  حبيث ميكنالكيميائية 
تـه  يف إطار خمطط تقيـيم مبيـدات اهلـوام الـذي أعد     باألمراض املنقولة بالنواقل،سح عاملي للبلدان الـموطونة أجري م
وقـد  . ة حتديد املواقع اليت تتم فيها ممارسات تسجيل وتدبري املبيدات املستخدمة ألغراض الصحة العموميةيبغ املنظمة،

لفرص املتاحة من أجل تعزيـز القـدرات يف   ولالقائمة للتحديات  عن خالصة شاملة املسحالتحليل املعمق لنتائج  أسفر
  .بيدات اهلوامملاحلصيف االستخدام و السليمالتدبري جمال 

باملعلومـات لتحسـني إجـراءات    هم النتائج اليت أسفر عنـها املسـح يف إغنـاء اخلطـط املسـتقبلية      ومن املتوقع أن تس
تسـجيل مبيـدات اهلـوام    ل جراءات الالحقةإىل أقصى قدر ممكن وحتسني تنظيم اإل انسجامهاوضمان  تسجيل املبيدات

أما اإلجراءات اليت ينبغي على البلـدان األعضـاء القيـام ـا     . يف الدول األعضاءالصحة العمومية  املستخدمة ألغراض
 التـدبري ملبيدات اهلـوام، وتطبيـق   فتشمل حتسني اللوائح والتشريعات، والشراء، ومراقبة اجلودة، واالستعمال احلصيف 

د ، وترصـ على مبيدات اهلوام وتدبري هـذا االستعصـاء  ) املقاومة( واتقاء حصول االستعصاءلنواقل األمراض،  املتكامل
 ، والتخلُّص من خملفات وحاويات مبيدات اهلوام، وتعزيز القدرات لـدى النامجة عنه التعرض ملبيدات اهلوام واحلوادث

للبلـدان يف سـعيها إلعـداد     دعمهـا نظمـة  املم تقـد وف وسـ  .برامج مكافحة نواقل األمـراض جمال أصحاب القرار يف 
على مسـتوى الصـحة العموميـة، وخطـط العمـل الوطنيـة للتـدبري        والتصرف التشريعات والسياسات الوطنية للتدبري 

 الصحة العامليـة مـع منظمـة األغذيـة     وستتعاون منظمة. ملبيدات اهلوام املتكامل لنواقل األمراض واالستخدام احلصيف
 علـى من أجل حشد املوارد وتقدمي الدعم يف بنـاء القـدرات يف البلـدان    للبيئة وبرنامج األمم املتحدة  )الفاو(الزراعة و

ستقوم منظمـة الصـحة   كما . املستخدمة ألغراض الصحة العموميةيتناول كامل دورة حياة مبيدات اهلوام  تدبريٍعمل 
الصـحة العموميـة،    املستخدمة ألغـراض مبيدات اهلوام  تدبريي بشأن اإلقليمالعاملية بتسهيل اجلوانب األخرى للتعاون 

  .تنسيق متطلبات التسجيل وإجراءاته، ومراقبة اجلودة، وتبادل املعلومات، والتشارك يف العمل مبا يف ذلك
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  املقدمة  .1

مـن العـبء    %11يتحمـل   مإقليم شرق املتوسط، ومع ذلك فإن هـذا اإلقلـي   من سكان العامل يف يقْطُن مثانية باملئة
املنقولـة بالنواقـل مسـامهة كـبرية يف     األمـراض   وقد ساهم ظهور وانبعاث عدد مـن . راض املنقولة بالنواقلالعاملي لألم

طبيعيـة، مثـل    أحـداث االزدياد يف األمراض عـن  هذا جنم قد و. عبء األمراض يف بلدان اإلقليم يف السنوات األخرية
 ،ر املنفلـت مـن الضـوابط   مثـل التحضـ   ،الفيضانات، وعن عوامل مـن صـنع اإلنسـان   اجلفاف وموجات تغري املناخ و

 ،فاشـيات األمـراض املنقولـة بالنواقـل يف غالـب األحيـان       وتتطلّب. وفقدان السياسات املالئمة ملكافحة نواقل املرض
استخدام ـ   حمـدودة علـى    ذات قدرةيف بلدان  كبريةبكميات  مبيدات اهلوام فـن التصـرسهلا حـ . ا وتـداوص ويلخ
وقـد ازداد عـبء   . 2004املعدل التقـديري للوفيـات وعـبء األمـراض املنقولـة بالنواقـل يف اإلقلـيم عـام          1اجلدول 

ى ذلك الفاشـيات الـيت وقعـت مـؤخراً مـن محـ       مبا يف احلني زيادة سنويةً مطّردة،بالنواقل منذ ذلك  ةاألمراض املنقول
  .وداء الليشمانياتع ى الوادي املتصدومح الضنك

لعدد من األمراض املنقولـة بالنواقـل يف إقلـيم    التقديري وعبء األمراض التقديرية معدالت الوفيات  .1اجلدول 
  2004شرق املتوسط 

  
  التقديري عبء األمراض  التقديري الوفيات لمعد  املرض

  بسنوات العجز  املصححةسنوات العمر  باملفقود من معبراً عنه
  1 412 000  39 000  املالريا

  281 000  5 000  داء الليشمانيات
  28 000  10 000   الضنكمحى 

  75 000  0  داء الفيالريات اللمفي
  11 000  0  داء كُالَّبيات الذنب

  62 000  2 000  داء املثقبيات األفريقي
  145 000  4 000  داء البلهارسيات

  208 000  0  التراخوما
  )1( :املصدر

وتشـجع منظمـة   . مكافحة األمراض املنقولة بالنواقل مقوماً أساسياً من مقومات استراتيجيةلنواقل وتعد مكافحة ا
التـدبري  و). IVM( )2( الصحة العاملية على مكافحة النواقل ضمن املظلـة الكاملـة للتـدبري املتكامـل لنواقـل األمـراض      

مـوارد املتاحـة يف مكافحـة    االستخدام األمثـل لل ب علِّقةاملتالختاذ القرارات  رشيدأسلوب هو املتكامل لنواقل األمراض 
تـدخالت مكافحـة    يةالتكاليف، واحملافظة الصارمة على البيئة، وضمان اسـتمرار  مردوديةيستهدف حتسني  النواقل،

لتـدبري  مقومـاً أساسـياً مـن مقومـات ا     ملبيـدات اهلـوام   احلكـيم االستخدام  ويعترب. النواقل يف سياق مكافحة األمراض
كلّمـا  التـدبري البيئـي،    ويظـلُ . إنقاص املخاطر اليت ترافق استخدام مثل هذه املـواد الكيميائيـة   غايتهاملتكامل للنواقل، 

اسـتعمال مبيـدات اهلـوام    ر إىل نظَـ ي يف حنيخط املواجهة األول يف األنشطة، مبثابة ممكناً وفعاالً لقاء التكاليف،  كان
  . هذا االاملالذ األخري يف على أنه
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 6ق-52ل إ/رقم ش مالـ  قرارهـا ذا ، أصدرت اللجنة اإلقليمية الثانية واخلمسـون لشـرق املتوسـط    2005ويف عام 
. حول التدبري املتكامل للنواقل، وطلبت فيه إىل البلدان األعضاء إعـداد اسـتراتيجيات وخطـط وطنيـة لتـدبري النواقـل      

ألمـراض مـن خـالل االرتقـاء     انواقـل  يف تنفيذ التـدبري املتكامـل ل   ملحوظاً أن اإلقليم قد أحرز تقدماًمن رغم على الو
مكافحـة النواقـل، فقـد    يف و ،، وتعزيز القدرات يف علم احلشـرات الطبيـة  )1الشكل ( التدخالتهذه إتاحة مبستوى 
تملـة علـى صـحة    األخطـار احمل  وهو أمـر يزيـد  ، 1اعتماداً كبرياً على استخدام مبيدات اهلوامتعتمد التدخالت  ظلَّت

وباإلضافة إىل ذلك فإن مقاومـة نواقـل األمـراض ملبيـدات اهلـوام،      . البشر وعلى البيئة ما مل يتم تدبريها تدبرياً مالئماً
م يف كـلٍ مـن الناموسـيات    سـتخد وهي الصنف الوحيد من مبيـدات اهلـوام الـذي ي   (يدية يثروبريوالسيما املركبات ال

وقد . من فعالية تلك اجلهود انتشاراً سريعاً منتقصةً، تنتشر ) الرش الثمايل داخل املباينيفاملعاجلة مببيدات احلشرات، و
  .رويدية يف كل من وسط السودان وشرق أفغانستانالبرييثبلغ يف إقليم شرق املتوسط عن املقاومة للمركبات أُ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جة مببيداتالناموسيات املعالَتاح هلم قديري لسكان اإلقليم الذين تتالعدد ال. 1الشكل 
  2010-2006 املديدة املفعولاحلشرات 

، فإن منظمة الصحة العاملية تشجع البلـدان  يداتمبللالنواقل احمللية  حساسيةمدى  رصدالبلدان  حني تواصلويف 
يبلَّغ بعد عـن أي   ولو مل، حىت )تدوير مبيدات اهلوام واستخدامها يف توليفات(استراتيجيات للتدبري  الشروع يفعلى 

للمنتجـات   حكيمـاً  اًسـتخدام مردوديـة يتطلـب ا  أكثر كما أن توافر مبيدات اهلوام اليت هي أقل خطراً و). 3(مقاومة 
رب ا، كانــت الكميــة املســتخدمة يف اإلقلــيم تقــ2004عــام فعلــى مــدار . ســليمةوإدارــا إدارة املوجــودة بالفعــل 

 كـغ  27 000و ،من الكاربامات كغ 7200العضوية ذات املكونات الفعالة، ومن الفسفات  )يلوغرامك(غ ك 52 400
باملبيـدات املديـدة   يف صـناعة الناموسـيات املعاجلـة     تلك املسـتخدمة باستثناء ( كبات الفعالة من البرييثرويداتمن املر
  ).4( )املفعول

                                                 
1  ا هو معروف رغم على المة يف أغراض الصحة العمومية هي  املبيدة للهوامأن غالبية املنتجات من مـمحلشرات، فإن هناك أمناطاً من مبيدات ااملستخد

هذه الوثيقة تستعمل مصطلح ومن أجل ذلك فإن . )يدات القوارض ومبيدات الرخوياتات ومبنفرمالـأخرى من مبيدات اهلوام تستخدم أيضاً مثل 
."الصحة العمومية املستخدمة ألغراضمبيدات احلشرات "مصطلح بدالً من  "الصحة العمومية املستخدمة ألغراضمبيدات اهلوام " 
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العبء الذي ينـوء  وي والنـاجم عـن اهلـ   يف اإلقلـيم  الصـحة العموميـة   بعدشـرات  مـن احل معظمهـا  و(الضـارة،   وام
ومـع ذلـك   . لشخصـية استخدام كميات كبرية من مبيدات اهلوام مـن أجـل احلمايـة ا   يتطلّب عبئاً ثقيالً،  )قوارضالو
أيضـاً  يف اإلقلـيم، نظـراً ألـا تسـتخدم      األغـراض  مة هلـذه حول مبيدات اهلوام املسـتخد  شاملةت تتوافر إحصائيا ال

  .لعموميةخارج قطاع الصحة ا
 ميثِّل إحدىالصحة العمومية جمال يف  املستخدمةملبيدات اهلوام  الصحيحقد أصبح تعزيز القدرات يف جمال التدبري و

بيدات يف مكافحة األمراض املنقولـة بالنواقـل ويف احلمايـة الشخصـية،     املاألولويات، ويعود ذلك إىل ازدياد استخدام 
، وإىل تضـاؤل املخـزون   يف إطار نظام صحي ال مركزيهذه املواد الكيميائية  ةإداروإىل زيادة التحديات يف مواجهة 

الــمجدية للمبيـدات    يـاة احلفتـرة   متديـد العالية وذات اخلطـورة القليلـة، وإىل احلاجـة إىل     املردوديةبيدات ذات املمن 
ة املـوارد البشـرية واملاليـة الالزمـة لتنظـيم      ، وإىل عدم كفايةالوطنيالتنظيمية  اُألطُر، وإىل عدم كفاية حالياً املستخدمة

ة الصـحة  أصـدرت مجعيـ  ، 2010ويف عـام  . الصحة العموميةجمال يف  املستخدمةتوافر وبيع واستخدام مبيدات اهلوام 
الـيت بطَـل    الصـحة مـن خـالل اإلدارة السـليمة ملبيـدات اهلـوام       نيحول حتس 26.63عج ص  ذا الرقم العاملية قرارها

وقـد حثـت مجعيـة الصـحة العامليـة يف هـذا القـرار البلـدان          ،اليت بطَل استخدامهاسائر املواد الكيميائية و استخدامها
دورة حياا الكاملـة؛   طَوالَوإدارا إدارة سليمة  ،وتعزيز القدرات يف جمال تنظيم مبيدات اهلوام إجياداألعضاء على 

  .لتجنب تراكمها يف البيئة فذلك ميكن أن يفيد باعتباره من اإلجراءات الوقائية
ودف هذه الورقـة إىل تعريـف البلـدان األعضـاء بالعـبء املتزايـد لألمـراض املنقولـة بالنواقـل يف إقلـيم شـرق            

يف الصحة العمومية وجذب اهتمام أصحاب القرار السياسي  ذات التأثري املتوسط، وباالستخدام املالئم ملبيدات اهلوام
الصحة العمومية علـى حنـوٍ    املستخدمة ألغراض بيدات اهلواممب من حيث التصرفها اإلقليم إىل التحديات اليت يواجه

كمـا توضـح هـذه الورقـة اـاالت ذات العالقـة       . مالئم ملكافحة نواقل األمراض مع ضمان سالمة البيئة والصـحة 
وارد، وحتسـني التنسـيق بـني    بإعداد السياسات واالستراتيجيات، ومدى احلاجة لتعزيز القدرات الوطنية، وحشـد املـ  

  .الصحة العمومية املستخدمة ألغراض اهلوام كيم ملبيداتاحلستخدام االو حسن التدبريالقطاعات املختلفة من أجل 

2.مبيدات اهلوام يف سياق مكافحة النواقل تدبري 
1.2مبيدات اهلوام؟ ماذا نعين بتدبري 

مراقبتها، وحسن تداوهلا، وتوريدها، ونقلـها، وختزينـها، واسـتخدامها،    تنظيم ": تدبري مبيدات اهلوام"نعين بعبارة 
  . كنمي أدنى ماتعرض الناس هلا إىل تقليل و، البيئة اا الضائرة علىتأثري صتقليمن خملفاا، و والتخلُّص
ة للسـلوكيات يف جمـال توزيـع    املدونة الدولي) الفاو( لألمم املتحدة ةالتابع والزراعةر منظمة األغذية ى مؤمتوقد تبن

املمارسـات السـليمة    تـدعو إىل اتبـاع  ، وهـي  2002يف عام  أُعيد النظر فيها، مث 1985سنة  واستخدام مبيدات اهلوام
 صـف توة إىل أقـل قـدرٍ ممكـن، كمـا     ة والبشـري يـ خـاطر البيئ املل يتقلتستهدف مبيدات اهلوام، وهي ممارسات  لتدبري

 الصـناعي والتجـاري   والقطـاع احلكومـات   مبا فيهاق الكثري من قطاعات اتمع، تلقاة على عاسؤولية املشتركة املامل
يف الزراعـة ويف الصـحة    الـيت تسـتخدم  املبيدات  مبا فيها تلكمبيدات اهلوام،  لتدبريواملؤسسات الدولية، وتقدم إطاراً 

  .العمومية
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ملكافحـة نواقـل    املسـتخدمة  مبيـدات اهلـوام   علـى  تشـتمل الصـحة العموميـة    املستخدمة ألغراضمبيدات اهلوام و

، إىل )الضـبائب  وخباخـات مثـل الوشـائع اخلاصـة بـالبعوض     ( املستعملة يف املنازلات بيداملمنتجات على و ،األمراض
  .اهلوام للتخلُّص منجانب املنتجات اليت يستخدمها العاملون املهنيون 

الصحة العمومية؟ ألغراض املستخدمةوام مبيدات اهل تدبري يف صددنظمة امل عمل  2.2 
خطة منظمة الصـحة العامليـة لتقيـيم مبيـدات      وتقدمي الدعم للبلدان األعضاء من خاللالتوسع ، مت 2002منذ عام 

وقـد  . الصـحة العموميـة  جمـال  يف  املستخدمةمبيدات اهلوام قدراا يف حسن تدبري لتعزيز  يف سعي هذه البلداناهلوام 
التركيز يف هذا الدعم على إعداد السياسات واالستراتيجيات والدالئل اإلرشادية واملعايري وتنفيـذ املشـاريع يف   ن تضم

مسـاعدا  ة يـ غمت إىل البلـدان األعضـاء ب  دوقُـ  ،مبيدات اهلـوام  وسائل تدبريوقد مت إعداد جمموعة من . بلدان منتقاة
مبـا يف ذلـك قضـايا تسـجيل املبيـدات      الصـحة العموميـة،    ة ألغـراض املسـتخدم بيدات اهلـوام  على حسن التصرف مب

 واالرتقاء مبسـتوى  ،إىل جانب التدريب ،اص من خملفاالتخلُّو .وتوزيعها وبيعها، واستخدامها، وتطبيقاا املختلفة
ذكرة تفـاهم مـع   ت منظمـة األغذيـة والزراعـة مـ    ع، وق2007َّويف عام . اخلاصة مببيدات اهلوام اللوائح وإنفاذ ،الوعي

 حسـن تـدبري  برناجماً مشتركاً يسـتهدف  " املخطط مبوجبها" سالتابع ملنظمة الصحة العاملية، فأس "تقييم اهلوام خمطط"
ولغريهـم مـن املعنـيني ـذه      ،وتقدمي املشورة للبلدان األعضـاء  ،قالدعم  املتكامل واملنس توفريمبيدات اهلوام لضمان 
  .القضية ذات األولوية

3ن تدبرييات اليت تواجه التحدسمبيدات اهلوام يف العامل ويف اإلقليم ح 
بلداً موطونـاً   113مسحاً عاملياً يتناول  2010ت خطة تقييم مبيدات اهلوام التابعة ملنظمة الصحة العاملية يف عام ذَّفَن

 التصـرف متهيـداً لرسـم اخلـرائط ملمارسـات     ، وذلك اخلطر اإلصابة  ئيسية املنقولة بالنواقل أو معرضاًباألمراض الر
وقد استهدف املسـح إغنـاء اخلطـط املسـتقبلية     . الصحة العمومية وتوثيق تسجيلها املستخدمة ألغراضبيدات اهلوام مب

يف الصحة العمومية والتشـريعات  ذات التأثري باملعلومات للحصول على أفضل إجراءات ممكنة لتسجيل مبيدات اهلوام 
 بعد التسجيل، ولالستفادة من املعلومات يف إعداد االستراتيجيات وخطط العمل الالزمة لتعزيـز   وتنظيمهاا املتعلقة

علـى  بلداً من بلدان اإلقليم للمسـح،  سبعة عشر  وقد استجاب. وحلشد املوارد الالزمة ،القدرات يف البلدان األعضاء
  .على مجيع األسئلة تجِبأن بعض البلدان مل من رغم ال

ضـعف التشـريعات   : بيدات اهلوام، ومن هذه التحـديات مب يف جمال التصرفيات عدداً من التحد د املسحقد حدو
قصـور اآلليـات والقـدرات الالزمـة لشـراء      والصـحة العموميـة،    املستخدمة ألغراضيف جمال مبيدات اهلوام  واللوائح

 تطبيـق مبيـدات اهلـوام؛   يف نفيذ التدبري املتكامل للنواقـل و تجمال تحديات يف بعض الو جودا؛مبيدات اهلوام ومراقبة 
شامل للقدرات يف جمال رصد التعـرض  الفقدان الو، وحسن تدبريهالمبيدات لاملقاومة  اتقاءقصور القدرات يف جمال و
بيدات تدبري املحسن يف جمال التخلص من خملفات إىل درجة تدعو إىل القلق القدرات  وتدنيلمبيدات والتسمم ا، ل

 وحسـن تـدبري  القدرات لدى مـديري بـرامج مكافحـة النواقـل يف التـدبري املتكامـل للنواقـل         وضعفوما يتعلق ا، 
  .الفقرات التاليةيف  سوف تناقشحتديات أخرى  فضالً عنمبيدات اهلوام، 
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  عمومية الصحة ال ألغراض املستخدمةالتشريعات واللوائح اخلاصة مببيدات اهلوام   1.3
مبيـدات  حلُسـن تـدبري    اًضروري اًإطار اإلطار التشريعي والتنظيمي ميثلأن  ،على نطاق واسعبه ف رتأصبح من املع

حـول  املناسـبة  القـوانني واللـوائح    إعداد وإقـرار ع منظمة الصحة العاملية احلكومات على جشت ومن أجل ذلك. اهلوام
مبيدات اهلوام بغة توفري أساس قانيوين صلب ملزيد داعمـة لة اليت تتناول مبيدات اهلوام بصكوك من التشريعات املفص .

ا مملسح يف اإلقليم ليس لـديه نداء القيام بااليت استجابت ل بلدين من بني البلدان اخلمسة عشراملسح عن أن  أظهروقد 
تغطي  هذه التشريعات، فإن ثالثة منها الاليت كان لديها مثل  أما البلدان الثالثة عشر. ريعاتآلن مثل هذه التشاحىت 

منتجـات محايـة    تتعـاطى فقـط مـع   الصـحة العموميـة، ولكنـها    جمـال  يف  املسـتخدمة وام فيها مبيدات اهلـ التشريعات 
  .النباتات

منـها يف  مخسـني باملئـة   أكثر من (منها  لدى ثالثني باملئة ، كانلطلب إجراء املسحومن بني البلدان اليت استجابت 
كافحـة  مل(الصـحة العموميـة   جمـال  يف  املسـتخدمة  حول مبيدات اهلوام لتنظيملتنفيذية منفصلة  كيانات) إلقليمبلدان ا

وتـزداد النسـبة املئويـة أكثـر     . ومبيـدات اهلـوام الزراعيـة   ) على يد مهنـيني  لهواماملرتلية ل ملكافحةاومنتجات النواقل، 
سـتخدم ملعاجلـة   مثل مبيدات احلشـرات الـيت ت  (البشر اً مباشراً على ق تطبيقمببيدات احلشرات اليت تطب لتنظيملبالنسبة 

جعـل  ت منظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة علـى  عوقد شج). القمل أو اجلرب ومثل منفِّرات احلشرات
التشـارك يف  تسـهيل  ة يغب ،تسجيل مبيدات اهلوام يف خمتلف االستعماالت حتت مسؤولية سلطة تسجيل وطنية واحدة

  .املوارد، وحتسني كفاءة وفعالية تسجيل املنتجات املبيدة للهوام

النقص يف تشـريعات  ورغم أن تسجيل املنتجات جانب بالغ األمهية، فإن من الواضح أن هناك جوانب أخرى من 
للمسـح يف اإلقلـيم    مـن البلـدان املسـتجيبة    %44يف عدد من البلدان، فعلى سبيل املثال؛ مل يعمل لمبيدات لحة املكاف

. مكافحة اهلـوام  القائمني على تنفيذراقبة مب املتعلِّقة اللوائح إذاعة ونشرعلى ) من البلدان على الصعيد العاملي% 30و(
سـيم احلاويــات  تو جمـال  تشـتمل علـى تنظـيم   وباإلضـافة إىل ذلـك، فـإن التشـريعات يف عـدد كـبري مـن البلـدان مل         

ــدات اهلــوام    باللصــاقات، أو التخــزين اآلمــن، أ  ــم مــن املخلفــات أو اإلعــالن عــن مبي ــتخلص املالئ و النقــل، أو ال
  .)2 اجلدول(

سيم ت اهلوام من حيث توتغطي مبيدا اليت لديها تشريعات عدد ونسبة البلدان يف العامل ويف اإلقليم:  2اجلدول 
اللصاقات والتخزين والنقل والتخلص من املخلفات واإلعالنات التجارية 

 

  تشريعياجلانب ال
  العامل  إقليم شرق املتوسط

العدد الكلي 
  للبلدان املستجيبة

النسبة املئوية 
  للبلدان املستجيبة

العدد الكلي 
  للبلدان املستجيبة

النسبة املئوية 
  للبلدان املستجيبة

  72  108  50  16  سيم احلاويات باللصاقاتتو
  72  105  63  16  التخزين اآلمن

  63  106  56  16  النقل اآلمن
  56  108  50  16  اإلتالف املالئم

  49  108  38  6  اإلعالنات التجارية
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ملسـح عـن تعزيـز واسـع     ت إلجراء ااستجابمن البلدان اليت بلداً دان فقط من بني مخسة عشر بل ت تسعةوقد أبلغ
سـؤولة  وقد يسـاهم عـدد مـن العوامـل امل    . يف القطاع الصحي ذات التأثري الوطنية حول مبيدات اهلوام للوائحالنطاق 

ي األولوية اليت توليها احلكومات هلذه القضية، وضعف الوعي لدى أصـحاب القـرار بأمهيـة    عن ذلك معاً، ومنها تدن
 عمليـات تـدبري  وعـن تنفيـذ    ،سؤولني عـن اختـاذ القـرارات   ملاتدريب ونقص مبيدات اهلوام،  حسن تدبري لوائحإنفاذ 

جوانـب  أهم التشريعات أحد  د إنفاذويع. وارد البشرية والبنية التحتيةامل والنقص يفمبيدات اهلوام ومكافحة النواقل، 
االلتـزام   اليت كثرياً ما يتم إغفالُها مع أن مـن املمكـن التطـرق إليهـا مـن خـالل زيـادة       مبيدات اهلوام،  عمليات تدبري

   .ور أخرى، من بني أماكة بني مجيع املعنيني يف كل بلدوالشر ،والتنسيق ،والتعاون ،السياسي

الصـحة العموميـة    ألغـراض  مبيدات اهلوامودف التوصيات اليت أصدرا منظمة الصحة العاملية حول استخدام 
علـى الصـعيد العـاملي فـإن معظـم البلـدان       أمـا  . ل تسجيل واستخدام مثل هذه املبيدات يف البلدان األعضاءيتسه إىل

الـذي أعدتـه منظمـة     لتقييم مبيدات اهلـوام  خمطط عمل بتوصياتت) %74(األعضاء املوطونة بأمراض منقولة بالنواقل 
ما علـى أسـاس شـامل أو علـى     الصحة العمومية، إ املستخدمة ألغراض مبيدات اهلواميف جمال تسجيل الصحة العاملية 

 من البلـدان الـيت اسـتجابت للتوصـيات     %80أساس تقدمي الدعم، وتصل نسبة البلدان اليت تعمل ذه التوصيات إىل 
منظمـة الصـحة العامليـة لتقيـيم      خمطـط  إىل توسـيع نطـاق العمـل بتوصـيات     وباإلضافة). بلداً 15بلداً من أصل  12(

 ألغـراض  مبيـدات اهلـوام  فإن الوظيفة املعيارية ملنظمة الصحة العاملية سيزداد تعزيزها يف جمال اسـتخدام   مبيدات اهلوام
  .الصحة العمومية

مـن اجلوانـب الـيت    هـي  واإلنتاج احمللـي هلـا وتصـديرها     مبيدات اهلوامسترياد اإلحصاءات حول ا إن جتميعهذا، 
نظاماً خاصـاً بتجميـع    ،إذ مل يطبق الكثري من البلدان، ومنها بعض بلدان اإلقليم. تستدعي املزيد من االهتمام والدعم

اإلحصـائيات   علمـاً بـأن   ،متشجيعها على إضفاء السمات املؤسسية على مثل هذا النظا مما يستوجبهذه املعطيات، 
 ،من البلدان حول اإلنتـاج احمللـي هلـا    %70، ويف مبيدات اهلواممن البلدان املستجيبة حول استرياد  %81متوافرة يف 

  .من البلدان حول تصديرها %56ويف 

  الصحة العمومية  املستخدمة ألغراضبيدات اهلوام شراء ومراقبة اجلودة ملعمليات ال  2.3
املستخدمة ألغراض الصـحة العموميـة مـن نوعيـة      مبيدات اهلوامشراء من األمور املعقّدة موضوع  ميكن أن يكون

د التحـديات لشـراء املنتجـات املالئمـة والرفيعـة      ويزداد تعقُّ. مقبولة تناسب االستخدام املستهدف هلاوجودة مالئمة 
لعـني  العاملون يف مكافحـة نواقـل املـرض مطَّ   الالمركزية يف خدمات الصحة العمومية، إذ قد ال يكون سبب اجلودة ب

من بلدان اإلقليم املستجيبة للدراسة، وهـي   %81ويف حني أبلغ . مبيدات اهلوامتقنية ملواصفات الوانب بعض اجلعلى 
املسـتخدمة   مبيـدات اهلـوام  جهم ملعايري اجلـودة ملنظمـة الصـحة العامليـة ملنتجـات      بلداً، عن إدرا 16بلداً من أصل  13

، ضـمن متطلبـات الشـراء يف وزارة الصـحة، فقـد      )مواصفات منظمة الصحة العاملية: أي(الصحة العمومية  ضألغرا
 املستويات األدىن مناملتواجدة يف تكون احلالة خمتلفة اختالفاً واضحاً يف شراء املنتجات من قبل الوكاالت والبلديات 

  .مركزيالالصحي النظام ال
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. مبيـدات اهلـوام  ملراقبة اجلودة يف جمـال   ن بلدان اإلقليم ليس لديه خمترب وطينكبرياً مومن اجلدير بالذكر أن عدداً 
 مبيـدات اهلـوام  غري القانونية واملزيفة مـن  و ية املعايرياملنتجات املتدنضوء الكمية الكبرية من  يفذلك ينبغي النظر إىل و

  .اليت تباع يف األسواق

والبد من اختـاذ   .ال حتتاج إىل مزيد من التأكيد واضحةحاجة ودة املقبولة جلذات ا مبيدات اهلوامإن احلاجة لتوافر 
. بيـدات اهلـوام  البلـدان الـيت تفتقـر إىل خمتـربات مراقبـة جـودة م       بالنسبةما ، والسيالقضية للتعاطي مع هذهخطوات 

البلـدان اـاورة يف   أحـد  مـع  لتماس املسـاعدة أو التعـاون   اليف أمثال هذه البلدان يف البداية وينبغي بذل احملاوالت 
ميكـن  و. مبيـدات اهلـوام  ميكن هلذه البلدان أن تطلب املساعدة من املنظمات الدولية يف جمال مراقبة جـودة   مث. اإلقليم

. اجلودة فيها يف وقـت الحـق   مراقبة أن تتقدم خطوات أخرى لبناء القدرات فيها لتنفيذ اختباراتبعدئذ هلذه البلدان 
إقليمـي   - التعـاون لتأسـيس خمتـرب إقليمـي أو دون     من قَبِيـل أصغر، فيمكن اتباع أسلوب آخر اليت هي  أما يف البلدان

تتـيح لشـركات    اقترحت آلية أخـرى كما . أو االنضمام إىل خمترب موجود بالفعل ملراقبة اجلودة يف جمال مبيدات اهلوام
  .منتوجاا جودةملراقبة  جراء االختبارات عليهايف تكاليف إ أن تساهمبيدات املصناعة 

  مبيدات اهلوام  واستخدامتنفيذ التدبري املتكامل للنواقل   3.3
األعضـاء   الـدول بـدعوة   املنظمـة  قامـت فقـد   املتكامـل للنواقـل،  منظمة الصحة العاملية على تعزيـز التـدبري    تعمل

ة يـ غب ،حتياجـات يف مكافحـة النواقـل   اال ات الوطنية بعد الفراغ من تقيـيم للتعجيل يف إعداد السياسات واالستراتيجي
يستهدف حتسني كفـاءة  هو تدبري اجات والفجوات والفرص املتاحة لتنفيذ التدبري املتكامل للنواقل، والتعرف على احل

مـن   بلـداً  13وينفـذ  . هايت، والسالمة البيئية فيها، وضمان استمرارمردوديتهاالتدخالت يف مكافحة النواقل ، وزيادة 
 ميكـن أن أن التنفيـذ الفعـال للتـدبري املتكامـل للنواقـل       وإذا علمنا  الوقت احلاضر هذه االستراتيجية،دان اإلقليم يفبل

يطيل أمد فترات احلياة املفيـدة للعـدد احملـدود     ميكن أن، كما بيدات اهلواميساهم مسامهةً فعالة يف اإلدارة السليمة مل
البلدان إلعداد وتنفيذ برامج وطنيـة   فإن ذلك يبرِز حاجة. ل مكافحة النواقلمن أج ات احلشرات املتاحجداً من مبيد

السياسـي يف   إىل تبصري أصحاب القراركما تدعو احلاجة . ملكافحة النواقل باستخدام أسلوب التدبري املتكامل للنواقل
  .للتدبري املتكامل للنواقل البلدان اليت ليس لديها حىت اآلن استراتيجيات وطنية

اليت اسـتجابت للمسـح    نوقد أبلغ ثلثا البلدا. مبيدات اهلوام وصيانتها استخداموهناك أمهية كبرية جلودة معدات 
مـن   ،مبيـدات اهلـوام  النواقل بواسـطة  ق مكافحة يعن استخدامها ملعايري منظمة الصحة العاملية للجودة يف معدات تطب

  .م ال تعكس بالضرورة مستوى صيانة معدات تطبيق املكافحةإال أن هذه األرقا. حيث مراقبة اجلودة هلذه املعدات

   وتدبري هذه املقاومةمبيدات اهلوام توقِّي االستعصاء على   4.3
يعقِّي دووتـدبري هـذا االستعصـاء   مبيدات اهلـوام  االستعصاء على  ت  ـن تـدبري    مـات اهلامـة يف سـياق    مـن املقوسح

) بلـداً  16مـن بـني    بلـداً  14وهـي  (من سكان اإلقليم الـيت اسـتجابت للمسـح     %88رغم أن على الف .مبيدات اهلوام
أبلغت اهلوام يف سياق مكافحة النواقل مببيدات اهلوام باعتبارها أساساً النتقاء مبيدات  مدى تأثـُّر ا تعتمد علىعن أ

يف كـل   ةفرااخلواقع املأثر النواقل، وعدد لة مثل تكرار اختبار تهناك حاجة ملزيد من املعلومات املفصالنواقل، فالتزال 
تنتظـر   أن ال جيـوز فإن برامج مكافحة النواقل  )3( ووفقاً لتوصيات منظمة الصحة العاملية. بلد من أجل رصد الوضع
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 تـدبري تنفيـذ اسـتراتيجيات   تشـرع يف   قبل أن املكافحة إخفاقأو عن  االستعصاء على املبيداتحىت تظهر تقارير عن 

  .القليلة املتبقية من مبيدات اهلوام الكمياتيساهم يف حفظ  كثرياً ماواقل، فاألسلوب االستباقي مكافحة الن

وإىل مزيد من التعاون بني القطاعات  ،احلاجة إىل مزيد من الوعي لدى البلدان األعضاء متس ،وباإلضافة إىل ذلك
الصـحة   املسـتخدمة ألغـراض  يـدات اهلـوام   مبلالستعصـاء علـى   من أجل رصـد فعـال    ،الصحية والزراعية والبلديات

  .من آثاره الضائرةوالوقاية  وتدبري هذا االستعصاءالعمومية 

  والتسمم مببيدات اهلوام  ترصد حاالت التعرض املهين  5.3
ض السلوك على أنه ينبغي على احلكومات تنفيذ برامج ترصد صحية لصاحل من يتعـر  نةمن مدو 3.1.5املادة تنص 

باعتبارهـا الـوزارة    ،هنياً ملبيدات اهلوام، مع التحري عن حاالت التسمم ا وتوثيقها؛ وينبغـي علـى وزارة الصـحة   م
بالتعاون مع الوكاالت األخرى ذات الصلة، أن تضمن احلماية ألدوات الـرش   ،الرئيسية املسؤولة عن مكافحة النواقل

مة املهنية، وتقدمي أدوات الوقاية واحلماية الشخصية، ورصد حاالت تدريباً عملياً على السال تشملوفق برامج شاملة 
 بلـداً  ستة عشر بلدان من أصل مخسة وهيالبلدان املستجيبة للمسح من  %31غ سوى ومل يبلِّ. التعرض لدى العاملني

تطبيق مبيدات اهلوام من البلدان يف العامل عن وجود برامج وطنية لرصد التعرض لدى القائمني على  %26يف اإلقليم و
  .يف عمليات مكافحة النواقل

م مببيدات اهلوام أمهية كبرية يف العديد من البلدان النامية، ومع ذلك فـإن  قَلْوتمـن البلـدان    %80ى حوادث التسم
يف العـامل أبلغـت عـن عـدم تـوافر       %61بلـداً يف اإلقلـيم و  أربعة عشر  بلداً من بنيأحد عشر  املستجيبة للمسح وهي

. وهـو مـا يعـين أن هـذه البلـدان ال متتلـك نظامـاً جلمـع املعطيـات          حول تسمم البشر مببيدات اهلوام جممعةمعطيات 
بإنشاء مراكز وطنية أو إقليميـة للمعلومـات حـول التسـمم     العامل حكومات نة السلوك من مدو 5.1.5وتطالب املادة 

بغية توفري اإلرشاد الفـوري حلـاالت اإلسـعاف األويل واملعاجلـة الطبيـة      واملكافحة يف املواقع االستراتيجية يف البلدان، 
مبيدات اهلوام اليت ينبغي علـى البلـدان    تدبريحلاالت التسمم يف مجيع األوقات، ويعد هذا األمر من اجلوانب اهلامة يف 

  .األعضاء أن تم ا

   استخدمت فيهامبيدات اهلوام واحلاويات اليت نفاياتالتخلُّص من   6.3
إذ . يف قدراا على التخلُّص من النفايات املتعلقة مببيدات اهلـوام  تعاين البلدان من اخنفاض يبعث القلق يف النفوس

خملفـات مـن   : ، منهاالصحة العمومية إىل أمناط خمتلفة من النفايات املستخدمة ألغراضيؤدي استخدام مبيدات اهلوام 
، حاويـات وعلـب ختـزين فارغـة ملبيـدات اهلـوام      وا أصبحت غري قابلة لالسـتخدام،  أصبحت متروكة أو رمب املبيدات

ثـة،  لواملات احلمايـة الشخصـية   معـد وقة أو مستهلكة من النوع املعاجل مببيدات اهلوام املديـدة التـأثري،   ناموسيات ممزو
صف. مل تستعملات الرش اليت ومعديف الكـثري مـن البلـدان بعـدم التنظـيم أو      التخلُّص من نفايات مبيدات اهلوام  ويت

مـا   أنالواقـع  و. الصحة العموميـة  املستخدمة ألغراض؛ وينطبق ذلك على مبيدات اهلوام حامسة لهبعدم وجود لوائح 
تشـريعات تضـمن الـتخلص السـليم واملالئـم مـن نفايـات مبيـدات اهلـوام          تفتقر إىل وجود يقرب من نصف البلدان 

حاويـات مبيـدات اهلـوام الـيت      بشان الـتخلُّص مـن  س لدى وزارة الصحة أية وثائق إرشادية كما أنه لي ؛)2اجلدول (
ويغلـب أن يـتم الـتخلص مـن هـذه      . على حنو مـنخفض املخـاطر   تستخدم ملكافحة النواقل أو نفايات مبيدات اهلوام
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ممـا يـؤدي    ،تركهـا يف أماكنـها  يتم ببساطة صتها البلديات لألغراض العامة، أو النفايات يف مقالب النفايات اليت خص

  .على الصحة لدى البشر إىل تلوث البيئة وزيادة املخاطر

ت والـتخلص مـن نفايـا    ،حمليـاً  ات مبيـدات اهلـوام الفارغـة   حاويـ  وتـدوير ، تفادي توليد نفايات ملبيدات اهلـوام ف
  .منها االهتمام العاجلاملخلفات على حنو سليم بيئياً، كلُّها متثِّل حتديات عظيمة تواجه احلكومات وتتطلب 

  قدرات أصحاب القرار يف برامج مكافحة النواقل  7.3
من الضروري توافر املعلومات الشاملة ملديري برامج مكافحة النواقل ومتخذي القرارات فيها حول مجيع جوانب 

يبة للمسـح يف  مـن البلـدان املسـتج   % 35وقد أوضـح املسـح أن   . مبيدات اهلوامحسن تدبري وحول  ،اقلومكافحة الن
عـن اختـاذ القـرارات وتنفيـذ األنشـطة ملكافحـة       فيهـا  كان املسـؤولون  ) بلداًعة عشر بأصل سبلدان من ستة (اإلقليم 
مـن البلـدان    %29مكافحـة النواقـل؛ كمـا أوضـح املسـح أن       وحـازوا علـى شـهادات يف   تلقوا تدريباً  مـمنالنواقل 

مجيـع العـاملني الـذين يسـامهون يف اختـاذ       كـان ) بلـداً  سبعة عشر أصلمن  بلدانمخسة (املستجيبة للمسح يف اإلقليم 
وقـد تـدعو   . مبيـدات اهلـوام  حسـن تـدبري   تلقوا التـدريب حـول    مـمنالقرارات وتنفيذ األنشطة يف مكافحة النواقل 

بغيـة   ،لدان األعضـاء احلاجة للمبادرة حبمالت إعالمية لتحقيق املزيد من التعزيز ألمهية مثل هذه التدريبات بالنسبة للب
حبسـن تـدبري   احلصول على املزيد من التعزيز للقدرات لدى أصحاب القرار حول القضايا اليت تتعلق مبكافحة النواقـل  

  .الصحة العمومية املستخدمة ألغراض مبيدات اهلوام

  خامتة واستنتاجات. 4
سـتوى  االرتقاء مبجمال اقل، إذ يتأثر إحراز التقدم يف يواجه إقليم شرق املتوسط عبئاً متزايداً لألمراض املنقولة بالنو

إذ يعتمد معظـم تلـك التـدخالت إىل حـد     . اإلتاحة الشاملة للتدخالت يف مكافحة النواقل بقلة عدد تلك التدخالت
مـع ظهـور وانتشـار     التطـوير مبيـدات هـوام جديـدة قيـد      عدم وجودد على استخدام مبيدات اهلوام، وقد يؤدي بعي

. مبيـدات اهلـوام املتبقيـة   حسن تـدبري  برامج املكافحة بدون اختيار ممكن سوى  إىل ترك ة النواقل ملبيدات اهلواممقاوم
وقد قدن تدبري يف جمال  هق للتحديات وللعوائق اليت يواجهها اإلقليم وبلدانم التقييم والتحليل املعمسمبيدات اهلـوام  ح

  .2010الصادر عام  26.63يف جمال تعزيز القدرات وتنفيذ القرار ج ص عص رمعلومات عامة عن التحديات والفُ

ويف حتسـني إجـراءات    ،أن تسهم النتائج اليت أسفر عنها املسح يف إغناء اخلطط املستقبلية باملعلومـات  املتوقعومن 
وحتسني تنظيم  ،إىل أقصى قدر ممكن انسجامهاوضمان  ،الصحة العمومية املستخدمة ألغراضتسجيل مبيدات اهلوام 

، التشـريعات والتنظـيم   حتسـني  :هااإلجراءات اليت ينبغي على البلدان استكمالُ وتشمل. للتسجيل الالحقةاإلجراءات 
التدبري املتكامـل للنواقـل، والوقايـة     وتنفيذَ ،احلكيم ملبيدات احلشرات وإجراءات الشراء ومراقبة اجلودة، واالستخدام

د التعـرض ملبيـدات اهلـوام واحلـوادث النامجـة عنـها،       إذا ظهـر، وترصـ   وتدبريه، اهلوام ملبيدات االستعصاءمن تطوير 
. القدرات لدى أصحاب القـرار يف بـرامج مكافحـة النواقـل     وتعزيز ،وام وحاوياااهلمن نفايات مبيدات  صوالتخلُّ
مبيـدات   تـدبري سياسات الوطنيـة حـول   م منظمة الصحة العاملية الدعم للبلدان يف سعيها إلعداد التشريعات والوستقد

الصحة العمومية، واخلطط العملية الوطنية للتدبري املتكامـل للنواقـل، واالسـتخدام احلكـيم      املستخدمة ألغراضوام اهل
 ،وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة     ،)الفـاو ( وستعمل منظمة الصحة العاملية مع منظمة األغذية والزراعة. ملبيدات اهلوام
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مبيـدات اهلـوام يف كامـل دورة حياـا يف      تـدبري وتقدمي الدعم لبناء القدرات يف البلدان يف جمـال   ،املواردعلى حشد 

املسـتخدمة  وام اهلـ مبيـدات   تدبريكما ستقوم منظمة الصحة العاملية بتسهيل التعاون اإلقليمي حول . الصحة العمومية
وتبـادل املعلومـات   ل واإلجـراءات ومراقبـة اجلـودة    الصحة العمومية، ويشمل ذلك تنسيق متطلبات التسجي ألغراض

  .والتشارك يف األعمال

  التوصيات .5
  :إىل البلدان األعضاء

السياسات الصحية  جزءاً ال يتجزأ منالصحة العمومية  املستخدمة ألغراضمبيدات اهلوام حسن تدبري  جعل )1(
 .الوطنية والربامج التنموية ذات الصلة ا

جلميـع   ـذه التشـريعات  وام بغيـة ضـمان التغطيـة الشـاملة     اهلـ لتشريعات حـول مبيـدات   إعداد أو حتديث ا )2(
 .واليت تشمل استخداماا يف الصحة العمومية، وطيلة دورة حياا استخدامات مبيدات اهلوام،

ول إىل أفضـل  الوصة يغب ،القطاع اخلاص مبا فيهاوتعزيز آلية وطنية للتنسيق بني مجيع األطراف املعنية،  إنشاء )3(
الصـحة   املسـتخدمة ألغـراض  مبيـدات اهلـوام   حسـن تـدبري   استخدام ممكن للموارد، وتنسيق اإلجراءات يف 

 .العمومية

 املسـتخدمة ألغـراض  مبيدات اهلوام حسن تدبري من أجل  ،آليات بلدانية للتنسيق والتعاون بني البلدان إنشاء )4(
 .اتتبادل املعلوم مبا يف ذلكالصحة العمومية، 

 ،الصحة العموميـة  املستخدمة ألغراضمبيدات اهلوام  تدبريإعداد خطط شاملة من أجل متويل املمارسات يف  )5(
التسـجيل، والتنفيـذ، والـتخلص مـن النفايـات الـيت        مبا يف ذلـك دورة حياا،  طوال ،تغطي مجيع اجلوانب
 .ختلفها مبيدات اهلوام

جزءاً ال يتجـزأ  الصحة العمومية  املستخدمة ألغراضت اهلوام مجيع مبادئ اإلدارة السليمة ملبيدا كونضمان  )6(
الربامج واملشاريع اليت حتظَـى بـدعم األطـراف املاحنـة، مثـل الصـندوق العـاملي ملكافحـة اإليـدز والسـل            من

 .واملالريا ومبادرة رئيس الواليات املتحدة األمريكية ملكافحة املالريا

األطـراف   وسـائر قرار واملديرين الوطنيني لـربامج مكافحـة النواقـل    ستوى الوعي لدى أصحاب المب االرتقاء )7(
لـهوام املتدنيـة   املبيـدة ل نتجـات  امل خمـاطر حول  ،مون الفعليون ملبيدات اهلواماملستخد مبن فيهاالوطنية املعنية، 

 .اجلودة
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