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الـدول  بنـاء قـدراتوالفـاو فـي منظمـة لها الذبـالمشـتركة التـي تواصـل الـالزم للجهـود الـدعم  مدّونةوستؤمن ال  -٦
جمعيــة الصــحة فــي حســبما طلبتــه ، إدارة ســليمةإدارة مبيــدات اآلفــات فيمــا يخــص كــل واحــدة منهمــا  األعضــاء فــي

وســـائر المـــواد تحســـين الصـــحة مـــن خـــالل اإلدارة الســـليمة لمبيـــدات الهـــوام المتروكـــة بشـــأن  ٢٦-٦٣ج ص ع هـــاقرار 
  .الكيميائية المتروكة

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  .اآلفاتبإدارة مبيدات الخاصة السلوك الدولية لقواعد  مدّونةالمدعو إلى اإلحاطة علمًا بالمجلس   -٧
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  الملحق 
  

  اتاآلف لقواعد السلوك الخاصة بإدارة مبيداتالدولية  مدّونةال
    

  مدّونةأهداف ال –١المادة 
  
فــي العاملــة العامــة والخاصــة  لكيانــاتاوضــع قواعــد ســلوك طوعيــة لجميــع ي فــ مدّونــةلأهــداف هــذه اتتمثــل   ١-١

ة وطنيـفي الحاالت التي ال يوجد فيها تشريعات ، وخاصة اآلفات أو التي تربطها صلة بإدارتها إدارة مبيداتمجال 
  .التشريعات تلكتنعدم فيها أو مبيدات التلك  لتنظيمكافية 

  
اآلفــات  مبيــداتصــناعة  دوائــرالحكومــات والمنظمــات الدوليــة و هــي  مدّونــةهــة إليهــا هــذه الموجّ لالكيانــات ا  ٢-١
شـــبكات مكافحـــة اآلفـــات الجهـــات المشـــغلة لو  مبيـــداتتلـــك البالجهـــات المّتجـــرة و  هاصـــناعة معـــدات اســـتعمالدوائـــر و 
اسـتعمالها مصـلحة فـي  اأو لـديهعمل مبيـدات اآلفـات الصـناعة التـي تسـتدوائـر سواها من دوائر صناعة األغذية و و 
ـــة بصـــون و مبيـــدات لالجهـــات المســـتعملة لو  ـــة قبيـــل جماعـــات  ، مـــنالمصـــلحة العامـــةالجماعـــات المعني ـــة البيئ حماي
  النقابات العمالية.و  المستهلكينجماعات و 
  
المعنيــة الكيانــات قــد تســتند إليــه فــي ســياق التشــريعات الوطنيــة كأســاس لغــرض اســتعمالها  مدّونــةُأِعــّدت ال  ٣-١
ممارسـات تشـّكل إجراءات الجهـات األخـرى المقترحة و/ أو ها إجراءاتما إذا كانت تحديد في  مدّونةموّجهة إليها الال

  مقبولة.
  
الفوائــد كيمــا يتســنى تحقيــق  مــن قطاعــات المجتمــع للعمــل معــاً  للعديــد المســؤولية المشــتركة مدّونــةتبــّين ال  ٤-١
ة علـى جسـيمة ضـار  اً آثـار أن تخلّـف ضرورية ومقبولة مـن دون عمال مبيدات اآلفات ألغراض جنيها من استمقّرر ال

إلـى  مدّونـةه الفـي هـذالـواردة جميع اإلشارات ُتعتبر  لهذه الغاية . وتحقيقاً / أو البيئةالحيوان و/ أو صحة اإلنسان و
نـدرج المسـائل التـي تفيمـا يتعلـق ب حكومـاتاإلقليميـة للعلـى التجمعـات متكافئة فـي انطباقهـا الحكومة أو الحكومات 

  ا.اختصاصهمجاالت نطاق ضمن 
  
اآلفـات وتلـك التـي مبيـدات تصـّدر حكومات البلدان التـي بين  ةد تعاونيو جهبذل الحاجة إلى  مدّونةي التلبّ   ٥-١

ى التــي ُيحتمــل أن تترتــب علــالبيئيــة الصــحية و المخــاطر إلــى أدنــى حــد مــن تقّلــل التــي لممارســات عزيــزًا لتتســتوردها 
  .بفعالية هااستعمالوتكفل في الوقت نفسه المبيدات 

  
 شــرط أساســي لتنفيــذ أحكــامناســبة تــدريب علــى جميــع المســتويات المتــوفير مــا يلــزم مــن بــأن  مدّونــةم التســلّ   ٦-١
 ألنشطة التدريب وبنـاء القـدرات ةأولوية عالي مدّونةموّجهة إليها الالكيانات التولي ينبغي أن ، لذا هاوالتقّيد ب مدّونةال
  .مدّونةمن مواد الواحدة بكل ات الصلة ذ
  
  :مدّونةه الها في هذالسلوك المنصوص عليفيما يلي قواعد   ٧-١

  
  ؛عموماً  جارية المسؤولة والمقبولةتشجيع الممارسات الت   ١-٧-١
  
مـا يلزمهـا مـن ومالءمـة تنظيمية بشأن جـودة ضوابط اآلن البلدان التي لم تضع حتى مساعدة    ٢-٧-١

لمخــاطر لالتصــدي و حصــيف رشــيد و ســتعمال تلــك المنتجــات علــى نحــو تعزيــزًا ال اآلفــات مبيــداتمنتجــات 
  ها؛التي ُيحتمل أن تنجم عن استعمال
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إلــى بهــدف التقليــل  مبيــدات اآلفــات طــوال دورة حياتهــاممارســات التــي تقلــل مخــاطر ال تشــجيع   ٣-٧-١
العرضـية حـوادث التسـمم الحيلولـة دون وقـوع و  ،والبيئـةنسـان والحيـوان الضـارة علـى اإل هامن آثار أدنى حد 

تلك الناجمـة عـن التخلص منها، وكذلك أو  اعمالهاست وأ هانقلها أو و تخزينالمبيدات أمناولة الناجمة عن 
  ي األغذية واألعالف؛اآلفات ف مبيداتمخلفات جود و 
  
قطــاع الزراعــة علــى نحــو يســهم فــي تحســين بفعاليــة وكفــاءة و اآلفــات مبيــدات عمال ضــمان اســت   ٤-٧-١

   ؛تحسينًا مستداماً  ةوصحة الحيوان والبيئمومية والصحة الع
  
معالجــة جميــع الجوانــب الرئيســية مــن أجــل اآلفــات إدارة مبيــدات فــي اعتمــاد نهــج "دورة الحيــاة"    ٥-٧-١

هـــا توزيعوتغليفهـــا وتوســـيمها و االتجـــار بهـــا هـــا و ٕانتاجها و تســـجيلو هـــا مبيـــدات وبقاياتلـــك التطـــوير المتعلقـــة ب
إدارة نفايـــات مبيـــدات  وكـــذلكرصـــدها، ها والـــتخلص منهـــا و عمالاســـتتطبيقهـــا و و تهـــا مناولهـــا و نقلوتخزينهـــا و 

  ؛اآلفات وحاويات حفظها
  
  ؛المرضنواقل و لمكافحة المتكاملة لآلفات اتعزيز معّدة لغرض  مدّونةالقواعد    ٦-٧-١
  
ســــيما اتفاقيــــة ات الدوليــــة المحــــددة أدنـــاه، والالمعلومــــات واالتفاقـــتشـــجيع المشــــاركة فـــي تبــــادل    ٧-٧-١

روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عـن علـم علـى مـواد كيميائيـة ومبيـدات آفـات معينـة خطـرة 
  .متداولة في التجارة الدولية

  
  السياسات الدولية ذات الصلةصكوك 

  
إدارة المـواد الكيميائيـة وحمايـة والمعنيـة بمجـاالت  مدّونـةة بالقلعدولية المتال اتصكوك السياسفيما يلي 
  الصحة والتنمية المستدامة والتجارة الدوليةصون البيئة و 

  
 اآلفــات مبيـداتة حيـاة مــن جوانـب دور ًا واحـدًا أو أكثـر صـكوك السياسـات الدوليـة التــي تتنـاول جانبـتشـمل   -١

علـــى توزيـــع مباشـــرة عمليـــة  اً آثـــار التـــي يخلـــف بعضـــها و ، رعلـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــ المـــذكورة أدنـــاهالصـــكوك 
 حّيـزتـواريخ دخـول  مـنحتُ و . أكثر عموميةسياسيًا يتسم بطابع  سياقاً بينما يوفر بعضها اآلخر ، استعمالهاو  مبيداتال

  .مدّونةهذه العتماد تنقيح في وقت ا ملزمة قانوناً التي تكون الصكوك تلك النفاذ ل
  
  ١اآلفات إدارة مبيداتمباشرة على العملية ذات اآلثار الصكوك السياسات الدولية   -٢

  مخلفـات مبيـدات اآلفـاتالمعنيـة بلجنـة الدسـتور الـدولي شـكل أكثـر تحديـدًا وب ،الدستور الغذائيهيئة، 
 ؛١٩٦٦منذ عام التي تزاول عملها 

 
  حّيز دخلو  ١٩٨٧د في عام مِ الذي اعتُ  طبقة األوزونمواد المستنفدة للبا المتعلق الـمونتريبروتوكول 

 ؛حقاً ال تعديالتما ُأدِخل عليه من ، و ١٩٨٩النفاذ في عام 
  

  فــي  اعُتِمــدتالتــي ، بشــأن الــتحكم فــي نقــل النفايــات الخطــرة والــتخلص منهــا عبــر الحــدوداتفاقيــة بــازل
 ؛١٩٩٢النفاذ في عام  حّيزودخلت  ١٩٨٩عام 

  
                                                           

 .إلى الصكوكنة بالتفصيل بيّ إشارات م مدّونةمن ال ١ترد في الملحق    ١
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  مــواد كيميائيــة ومبيــدات آفــات اتفاقيــة روتــردام المتعلقــة بتطبيــق إجــراء الموافقــة المســبقة عــن علــم علــى
النفـــاذ فـــي  حّيـــزودخلـــت  ١٩٩٨فـــي عـــام  اعُتِمـــدت، التـــي معينـــة خطـــرة متداولـــة فـــي التجـــارة الدوليـــة

 ؛٢٠٠٤ عام
  

  حّيــزودخلــت  ٢٠٠١فــي عــام  اعُتِمــدت، التــي تعلقــة بالملوثــات العضــوية الثابتــةاســتكهولم الماتفاقيــة 
 .٢٠٠٤النفاذ في عام 

  
  اآلفات إدارة مبيداتعامًا بشأن سياسيًا  سياقاً صكوك السياسات الدولية التي توفر   -٣

  
 ٢٠٠١فــي عــام  اعُتِمــدتالتــي ، منظمــة العمــل الدوليــة ،بشــأن الســالمة والصــحة فــي الزراعــة اتفاقيــة 

 ؛٢٠٠٣النفاذ في عام  حّيزودخلت 
  

  ودخلت  ١٩٩٠في عام  اعُتِمدتالتي ، السالمة في استعمال المواد الكيميائية في العملاتفاقية بشأن
 ؛١٩٩٣النفاذ في عام  حّيز

  
  منظمـــة العمـــل حظـــر أســـوأ أشـــكال عمـــل األطفـــال واإلجـــراءات الفوريـــة للقضـــاء عليهـــااتفاقيـــة بشـــأن ،

 ؛١٩٩٩، يف، جنالدولية
  

 ؛التنميةلبيئة و لعن مؤتمر األمم المتحدة  ١٩٩٢في عام  إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية الصادر 
  

 الـذي اعتمـد  لتنميـة المسـتدامةبشـأن ابرنـامج العمـل العـالمي  -الحـادي والعشـرين  جدول أعمال القرن
) المســتدامة الريفيــةالزراعيــة و التنميــة (تعزيــز المعنــون منــه  ١٤الفصــل  ، وخصوصــاً ١٩٩٢ عــام فــي

، بمــا فــي ذلــك منــع االتجــار للمــواد الكيميائيــة الســامة بيئيــاً  (اإلدارة الســليمةالمعنــون منــه  ١٩ الفصــلو 
 ؛الخطرة)مة و االمنتجات السبالدولي غير المشروع 

  
  ،؛١٩٩٣النفاذ في عام  حّيزودخلت  ١٩٩٢في عام  اعُتِمدتالتي اتفاقية التنوع البيولوجي 

  
 النفـاذ فـي  حّيـزودخلـت  ١٩٩٣فـي عـام  اعُتِمـدت، التـي ناعية الكبـرىاتفاقية بشأن منع الحوادث الص

 ؛١٩٩٧عام 
  

 لـذين اعُتِمـدا ال ،غذيـةإعالن روما بشأن األمن الغذائي العـالمي وخطـة عمـل مـؤتمر القمـة العـالمي لأل
 ؛١٩٩٦في عام 

  
 فـــي ُتِمـــدا اع نذيلـــال ،والعشـــرين الحـــادي القـــرن فـــي لجميـــعل الصـــحةمبـــادرة و  العـــالمي الصـــحة عـــالنإ

 ؛١٩٩٨ عام
  

 المــؤتمر الــدولي  ٢٠٠٦فــي عــام  هالــذي اعتمــد، دارة الدوليــة للمــواد الكيميائيــةالــنهج االســتراتيجي لــإل
 ؛المعني بإدارة المواد الكيميائية

  
 النظام المنسق عالميًا لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها.  

  
  

=     =     =  


