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املقدمة

تو�جه بلد�ن �إقليم منظمة �ل�سحة �لعاملية ل�رشق �ملتو�سط 

ملنظمة �ل�سحة �لعاملية عبئاً متز�يد�ً من �لأمر��ض �ملنقولة 

بالنو�قل؛ وياأتي يف مقّدمة �لعو�مل �لتي تَْنَتق�ض من جهود 

م يف مكافحة هذه �لأمر��ض حمدودَيّة عدد �لتدخالت  �لتقُدّ

الت يعتمد معظمها على  �ملَتّخذة ملكافحة �لنو�قل، وهي تدُخّ

��ستخد�م مبيد�ت �لهو�م. ثم �إن عدم وجود مبيد�ت للهو�م 

قيد �لتطوير و�نت�سار مقاومة نو�قل �لأمر��ض للمبيد�ت 

يهدد ما ملبيد�ت �لهو�م �ملوجودة حالياً من قيمة يف �ل�سحة 

�لعمومية. ومن ثم، فمن �لأهمية مبكان تقليل حجم �ملخاطر 

�لتي تتهدد �سحة �لب�رش و�لبيئة من خالل �ل�ستخد�م �لر�سيد 

و�ملعاجلة �ملاأمونة.

وُيعُدّ �لعبء �لذي ينوء بال�سحة �لعمومية يف �لإقليم 

ّ �ل�سارة، )ومعظمها من �حل�رش�ت  ِ
و�لناجم عن �لهو�م

و�لقو�ر�ض( عبئاً ثقياًل يف �لإقليم، يتطّلب ��ستخد�م كميات 

كبرية من مبيد�ت �لهو�م من �أجل �حلماية �ل�سخ�سية. ومع 

ذلك ل تتو�فر �إح�ساء�ت �ساملة حول مبيد�ت �لهو�م 

�مل�ستخَدمة لهذه �لأغر��ض يف �لإقليم.

وقد �أجرت منظمة �ل�سحة �لعاملية م�سحاً عام 2010 بني بع�ض 

�لبلد�ن �ملوطونة �أو �ملختطرة باأهم �لأمر��ض �ملنقولة بالنو�قل 

قّيمت فيه ممار�سات ت�سجيل وتدبري مبيد�ت �لهو�م �مل�ستخَدمة 

لأغر��ض �ل�سحة �لعمومية. وخل�ست �لدر��سة �إىل �أن 

�لقدر�ت �لوطنية يف جمال تدبري مبيد�ت �لهو�م �مل�ستخدمة 

لأغر��ض �ل�سحة �لعمومية يف خمتلف مر�حل دورة حياة 

تلك �لهو�م كانت غري كافية يف معظم �لبلد�ن. وقد �زد�د 

هذ� �لتحدي تفاقماً يف �لبلد�ن �لتي مل تن�ساأ �لقدر�ت �لكافية بها 

يف ظل لمركزية �لنظم �ل�سحية. كما �سلط �مل�سح �ل�سوء على 

�لقدر�ت �ملنخف�سة على نحو ينذر باخلطر يف جمال �لتخل�ض 

من حاويات ونفايات مبيد�ت �لهو�م، وكذلك حمدودية 

�لقدر�ت يف جمال مر�قبة �جلودة و�إنفاذ �للو�ئح �ملنظمة ملبيد�ت 

�لهو�م، ويف جمال ر�سد �لتعر�ض لهذه �ملبيد�ت.

ويف �أيار/مايو 2010، طالبت جمعية �ل�سحة �لعاملية �لثالثة 

و�ل�ستون يف قر�رها رقم ج �ض ع 63-26 �لدول �لأع�ساء 

باإن�ساء �أو تعزيز �لقدر�ت يف جمال تنظيم مبيد�ت �لهو�م 

يف خمتلف مر�حل دورة حياتها، مع �إيالء قدر عاٍل من 

�للتز�م من جانب منظمة �ل�سحة �لعاملية بالتعاون �لوثيق 

و�لعمل عن كثب مع جميع �أ�سحاب �مل�سلحة �ملعنيني ب�ساأن 

ح�سن تدبري هذه �ملو�د �لكيميائية.

ويف ت�رشين �لأول/�أكتوبر 2011، �عتمدت �للجنة �لإقليمية 

ل�رشق �ملتو�سط �لقر�ر )�ض م/ل �إ 58/ق-10( ب�ساأن 

��ستخد�م مبيد�ت �لهو�م �مل�ستخدمة لأغر��ض �ل�سحة 

�لعمومية يف مو�جهة �لعبء �ملتز�يد لالأمر��ض �ملنقولة 

بالنو�قل. وهو �لقر�ر �لذي يعد مبثابة بّينة �إ�سافية على �لتز�م 

بلد�ن �لإقليم جتاه تعزيز قدر�تها على ح�سن تدبري مبيد�ت 

�لهو�م �مل�ستخدمة لأغر��ض �ل�سحة �لعمومية و�سمان �إدماج 

تدبري هذه �ملو�د �لكيميائية يف �ل�سيا�سات �ل�سحية و�سائر 

�ل�سيا�سات ذ�ت �ل�سلة.



وينطلق �إطار �لعمل من �لقر�ر�ت �لعاملية و�لإقليمية ومن 

�ل�سيا�سات و�ملبادئ �لتالية:

�لتدبري �ملتكامل للنو�قل بو�سفه ��سرت�تيجية �أ�سا�سية . 1

من �أجل حت�سني فاعلية تدخالت مكافحة �لنو�قل 

ومردوديتها و�سالمتها �لبيئية و��ستد�متها.

مدونة قو�عد �ل�سلوك �لدولية �ملعنية بتوزيع مبيد�ت . 2

�لهو�م و��ستخد�مها، وهي �ملدونة �لتي توفر معايري 

�ل�سلوك وتعمل كنقطة مرجعية فيما يتعلق مبمار�سات 

ح�سن تدبري �لهو�م، وعلى �لأخ�ض بالن�سبة لل�سلطات 

�حلكومية و�سناعة �ملبيد�ت.

�لتز�مات �لأطر�ف جتاه �ل�سكوك �لدولية �مللزمة . 3

قانوناً، وعلى �لأخ�ض �تفاقية ��ستكهومل ب�ساأن 

�مللوثات �لع�سوية �لثابتة و�تفاقية روترد�م لتطبيق 

�إجر�ء �ملو�فقة �مل�سبقة �مل�ستنرية على مو�د كيميائية 

ومبيد�ت �آفات خطرة معينة متد�ولة يف �لتجارة 

�لدولية و�تفاقية بازل ب�ساأن �لتحكم يف نقل �لنفايات 

�خلطرة و�لتخل�ض منها عرب �حلدود

�ملر�مي �لإمنائية لالألفية ذ�ت �ل�سلة بال�سحة، ول�سيما . 4

�ملرمى �ل�ساد�ض )مكافحة فريو�ض نق�ض �ملناعة 

�لب�رشية/�لإيدز و�ملالريا وغريهما من �لأمر��ض( 

و�لهدف �ل�سابع )�سمان �ل�ستد�مة �لبيئية(.

الغاية والأهداف

تتمثل �لغاية من �إطار �لعمل �لإقليمي يف حماية �سحة �لب�رش 

و�لبيئة من خالل ح�سن تدبري مبيد�ت �لهو�م �مل�ستخدمة 

لأغر��ض �ل�سحة �لعمومية و�مل�ساهمة يف �لتنمية �مل�ستد�مة 

يف �لدول �لأع�ساء  يف �إقليم منظمة �ل�سحة �لعاملية ل�رشق 

�ملتو�سط.

وتتمثل �أهد�ف �إطار �لعمل �لعاملي يف تي�سري �إدماج ح�سن 

تدبري مبيد�ت �لهو�م �مل�ستخدمة لأغر��ض �ل�سحة �لعمومية 

يف �ل�سيا�سات �ل�سحية �لوطنية و�لرب�مج ذ�ت �ل�سلة، وبناء 

�أو تعزيز قدر�ت �لدول �لأع�ساء على تدبري هذه �ملو�د 

�لكيميائية يف خمتلف مر�حل دورة حياة �لهو�م. و�لأهد�ف 

�ملحددة هي:

�إعد�د �سيا�سة �ساملة وت�رشيعات معنية مببيد�ت �لهو�م؛. 1

تنفيذ نظام فعال لت�سجيل مبيد�ت �لهو�م؛. 2

�سمان �سالمة عمليات �رش�ء وتخزين وتوزيع مبيد�ت . 3

�لهو�م، و�لتخل�ض من حاويات ونفايات هذه �ملبيد�ت؛

�إن�ساء برنامج فعال ملر�قبة جودة مبيد�ت �لهو�م و�إنفاذ . 4

�للو�ئح و�لر�سد �لتايل للت�سجيل؛

�سمان �ل�ستخد�م �لآمن و�حل�سيف ملبيد�ت �لهو�م . 5

ملكافحة �لنو�قل ومكافحة �لهو�م �ل�سارة.

يق�سد من ور�ء �إطار �لعمل �لإقليمي �إر�ساد منظمة �ل�سحة 

�لعاملية و�لبلد�ن يف جمال �إعد�د �ل�سيا�سات و�ل�سرت�تيجيات 

وخطط �لعمل مبا ي�سمن تقليل خماطر �لتد�ول و�ل�ستخد�م 

�حل�سيف ملبيد�ت �لهو�م �مل�ستخدمة لأغر��ض �ل�سحة 

�لعمومية. 

2

تدريب ميد�ين حول جمع �ملعطيات و�إعد�د قائمة جرد مببيد�ت 

�حل�رش�ت �لتي مل تعد م�ستعملة.

حاويات فارغة من مبيد�ت �حل�رش�ت جمموعة يف حزم بعد �سغطها 

متهيد�ً للتخلُّ�ض منها �أو �إعادة تدويرها.



الإجراءات املو�سى بها

الهدف الأول: اإعداد �سيا�سة �ساملة وت�سريعات معنية 

 مببيدات الهوام؛

الدول الأع�ساء، من خالل الوكالت املعنية

• و�سع ومر�جعة، وحيثما �قت�سى �لأمر، تنقيح 	

�لت�رشيعات �ملنِظمة ملبيد�ت �لهو�م لإدماج تدبري 

مبيد�ت �لهو�م �مل�ستخدمة لأغر��ض �ل�سحة �لعمومية 

يف خمتلف مر�حل دورة حياة تلك �لهو�م من خالل 

�لتعاون بني خمتلف �لقطاعات وم�ساركة �ملجتمع 

�ملدين.

• تخ�سي�ض �ملو�رد �لكافية لتنفيذ �لت�رشيعات �ملنِظمة 	

ملبيد�ت �لهو�م.

• �إن�ساء برنامج وطني عام ي�سمن م�ساركة �أ�سحاب 	

�مل�سلحة �ملعنيني ويدعم تنفيذ �لت�رشيعات �ملنِظمة 

ملبيد�ت �لهو�م.

• رفع م�ستوى �لوعي وتعزيز �لدعم �ل�سيا�سي من خالل 	

�لدعوة و�لتاأييد و�سمان تخ�سي�ض �ملو�رد �لكافية لهذه 

�لأن�سطة.

• �إدماج ح�سن تدبري مبيد�ت �لهو�م �مل�ستخدمة 	

لأغر��ض �ل�سحة �لعمومية يف �ل�سيا�سات �ل�سحية 

 �لوطنية.

منظمة ال�سحة العاملية 

• تقدمي �لدعم �لتقني يف جمالت �ملر�جعة وتقييم 	

�لحتياجات و�إعد�د �لت�رشيعات.

• �إن�ساء نظام عرب �لإنرتنت لتبادل �ملعلومات حول 	

 ق�سايا تدبري مبيد�ت �لهو�م. 

 الهدف الثاين: تنفيذ نظام فعال لت�سجيل مبيدات الهوام

الدول الأع�ساء من خالل الوكالت املعنية:

• �إن�ساء و/�أو تعزيز جمل�ض وز�ري م�ستقل ملبيد�ت 	

�لهو�م تكون مهمته تطبيق و�إنفاذ جميع �أحكام 

�لت�رشيعات �خلا�سة مببيد�ت �لهو�م مبا فيها ت�سجيل 

�ملبيد�ت.

• و�سع ون�رش �أدلة �إر�سادية و�إجر�ء�ت وطنية لت�سجيل 	

مبيد�ت �لهو�م �مل�ستخدمة لأغر��ض �ل�سحة 

�لعمومية.

• تخ�سي�ض �ملو�رد �لكافية وتعزيز �لقدر�ت على 	

تقييم ملف طلب ت�سجيل مبيد�ت �لهو�م �مل�ستخدمة 

لأغر��ض �ل�سحة �لعمومية.

• �إر�ساء �لتعاون بني �لبلد�ن يف جمال ت�سجيل وح�سن 	

تدبري مبيد�ت �لهو�م �مل�ستخدمة لأغر��ض �ل�سحة 

�لعمومية. 

منظمة ال�سحة العاملية:

• تقدمي �لدعم �لتقني �إىل �لبلد�ن وتعزيز �لقدر�ت يف 	

جمال ت�سجيل مبيد�ت �لهو�م �مل�ستخدمة لأغر��ض 

�ل�سحة �لعمومية.

• تي�سري �لتعاون فيما بني �لبلد�ن يف جمال ت�سجيل 	

مبيد�ت �لهو�م، وتبادل �ملعلومات، و�لقبول �ملتبادل 

 للبيانات.

الهدف الثالث: �سمان �سالمة عمليات �سراء وتخزين 

وتوزيع مبيدات الهوام، والتخل�ض من حاويات ونفايات 

 هذه املبيدات

الدول الأع�ساء:

• و�سع �أو حت�سني �لدلئل �لإر�سادية �لوطنية �خلا�سة 	

ب�رش�ء وتخزين وتوزيع ونقل مبيد�ت �لهو�م، 

و�لتخل�ض من حاويات ونفايات مبيد�ت �لهو�م.

• �إجر�ء م�سح على �ملخزونات �ملوجودة من مبيد�ت 	

�لهو�م غري �لقابلة لال�ستخد�م وحاوياتها، وجمع هذه 

�ملخزونات و�حلاويات وتاأمينها و�لتخل�ض منها.

• و�سع �أنظمة جلمع حاويات مبيد�ت �لهو�م و�إعادة 	

تدويرها.
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م ملبيد�ت �حل�رش�ت.  �لتخزين غري �ملالئم وغري �ملنظَّ



• بناء �لقدر�ت لإد�رة �سل�سلة �لإمد�د مببيد�ت �لهو�م، 	

و�لتاأكد من تو�فر مر�فق تخزين معيارية على خمتلف 

�مل�ستويات. 

منظمة ال�سحة العاملية

• تقدمي �لتوجيه و�لإر�ساد حول �إن�ساء مر�فق تخزين 	

مبيد�ت �لهو�م و�إد�رة �سل�سلة �لتوريد.

• تقدمي �لدعم �لتقني وتقوية �لقدر�ت ب�ساأن عمليات 	

�رش�ء مبيد�ت �لهو�م وتخزينها وتوزيعها و�لتخل�ض 

من حاويات ونفايات هذه �ملبيد�ت بال�سكل �ل�سحيح.

الهدف الرابع: اإن�ساء برنامج فعال ملراقبة جودة مبيدات 

 الهوام، واإنفاذ اللوائح والر�سد التايل للت�سجيل

الدول الأع�ساء من خالل الوكالت املعنية:

• �إن�ساء نظام وطني ملر�قبة جودة مبيد�ت �لهو�م 	

�مل�ستخدمة لأغر��ض �ل�سحة �لعمومية، ومعد�ت 

 ��ستخد�مها.

بناء �لقدر�ت و�إن�ساء مركز مرجعي وطني ملر�قبة 

جودة مبيد�ت �لهو�م.

• �إن�ساء �أو تعزيز �ملر�كز �لوطنية لل�سموم و�إ�سفاء 	

�لطابع �ملوؤ�س�سي على جمع �ملعطيات حول حو�دث 

�لت�سمم مببيد�ت �لهو�م.

خمترب جيد �لتجهيز ملر�قبة جودة مبيد�ت �حل�رش�ت.

• ر�سد �لآثار �ل�سحية و�لبيئية ل�ستخد�م مبيد�ت 	

 �لهو�م.

منظمة ال�سحة العاملية:

• تقدمي �لدعم �لتقني يف مر�قبة جودة مبيد�ت �لهو�م، 	

وتقييم قدر�ت �ملخترب�ت �لوطنية ملر�قبة جودة 

مبيد�ت �لهو�م، وو�سع مو��سفات مبيد�ت �لهو�م 

ف�ساًل عن ر�سد ُمقاوَمة �لهو�م للمبيد�ت �حل�رشية.

• تعيني مركز )مر�كز( �إقليمية ُمتعاِونة ملر�قبة جودة 	

مبيد�ت �لهو�م.

الهدف اخلام�ض: �سمان ال�ستخدام الآمن واحل�سيف 

 ملبيدات الهوام ملكافحة النواقل ومكافحة الهوام ال�سارة

الدول الأع�ساء من خالل الوكالت املعنية

• بناء �لقدر�ت �لوطنية لإعد�د وتنفيذ ��سرت�تيجيات 	

�لإبالغ عن �ملخاطر لرفع م�ستوى �لوعي �لعام حول 

تقليل خماطر ��ستخد�م مبيد�ت �لهو�م.

• بناء �لقدر�ت �لوطنية يف جمال علم �حل�رش�ت �لطبي، 	

و�لرت�سد، و�لر�سد، و�لتقييم وح�سن تدبري مبيد�ت 

�لهو�م ملكافحة نو�قل �لأمر��ض مبا يف ذلك �ملقاوَمة 

للمبيد�ت �حل�رشية ��ستناد�ً �إىل مبادئ �لتدبري �ملتكامل 

للنو�قل.
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�لأنابيب �لتي ت�ستخدم من �أجل تقييم تاأثُّر �حل�رش�ت �لناقلة لالأمر��ض مببيد�ت �حل�رش�ت.
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• �إن�ساء مر�فق ل�سيانة �ملعد�ت �مل�ستخدمة يف مكافحة 	

نو�قل �لأمر��ض، و�ختبارها ومر�قبة جودتها.

منظمة ال�سحة العاملية:

• تقدمي �لدعم �لتقني و�لتدريب يف جمال علم 	

�حل�رش�ت �لطبي، ومكافحة نو�قل �لأمر��ض، وتنفيذ 

�إجر�ء�ت �لتدبري �ملتكامل للنو�قل، وح�سن تدبري 

مبيد�ت �لهو�م �مل�ستخدمة يف مكافحتها.

• تقدمي �لدعم �لتقني يف جمال �إعد�د مو��سفات 	

 معد�ت ��ستخد�م مبيد�ت �لهو�م.



تو�جه بلد�ن �إقليم �رشق �ملتو�سط عبئاً متزيد� من �لأمر��ض �ملنقولة بالنو�قل. ويعد ��ستخد�م مبيد�ت �لهو�م مكّوناً 

مهماً من مكّونات ��سرت�تيجيات �ل�سحة �لعمومية �ملعنية مبكافحة �لنو�قل �ملت�سببة يف نقل �ملر�ض. ومع ذلك، فمن �ملهم 

�أن ت�ستخدم مبيد�ت �لهو�م على نحو �سحيح و�آمن حتى متنع �نت�سار مقاومة �لنو�قل وتقلل من �ملخاطر �لنا�سئة على 

�سحة �لإن�سان و�لبيئة. ومن هنا، يهدف �إطار عمل ح�سن تدبري �لهو�م �مل�ستخدمة لأغر��ض �ل�سحة �لعمومية يف �إقليم 

�رشق �ملتو�سط �إىل توجيه بلد�ن �لإقليم نحو تعزيز قدر�تها على ح�سن تدبري مبيد�ت �لهو�م. 

 ملزيد من �ملعلومات

 برنامج مكافحة �ملالريا و�لق�ساء عليها

 منظمة �ل�سحة �لعاملية

 �ملكتب �لإقليمي ل�رشق �ملتو�سط

�ض. ب. 7608، مدينة ن�رش

�لقاهرة 11371، م�رش

www.emro.who.int
mce@emro.who.int


