
´bÂ ØHU¥W ±d«≠o «∞∑ªe¥s √Ë «∞F∂u«‹

•Ed «ß∑ªb«Â «∞L∂Ob«‹ °Fb ¢ªe¥MNU

«ô•∑HUÿ °U∞LM∑πU‹ –«‹ «∞FLd «∞∑ªe¥Mw «∞IBOd ∞H∑d«‹ ©u¥KW

¢Fc¸ «∞∑M∂R °∫Uô‹ ¢HAw «ü≠U‹ ±∏q «∞πd«œ «∞B∫d«ËÍ

´bÂ «∞bÆW ≠w ¢Ib¥d «ô•∑OU§U‹

´bÂ «∞u´w °QîDU¸ «∞L∂Ob«‹

ßu¡ ≈œ«¸… «∞LªeË≤U‹ Ë•Hk ßπö¢NU

«ù¨d«‚ °U∞L∂Ob«‹ ØN∂U‹, ≠OLU ¥∑πUË“ «ô•∑OU§U‹ Ë≠w ¨Od «∞uÆX «∞LMUßV

«ô≠d«◊ ≠w ®d«¡ «∞L∂Ob«‹ °Uß∑ªb«Â «∞LªBBU‹ «∞LF∑Lb… ≠w ±Oe«≤OW «∞∫Ju±W 

´bÂ ØHU¡… ≤Er «∞∑u“¥l √Ë «∞∑ºu¥o

´Kv «∞e¸«´W Ë°Oμ∑NU Ë•b≥LU, °q √Å∂` 

¥∑Nbœ Å∫W «∞∂Ad, Ë±s £r «∞∑MLOW.

Ë≥cÁ «∞JU¸£W «∞∑w ¢Nbœ °OμW «∞FU∞r 

≥w «∞∫BOKW «∞L∂U®d… ∞FAd«‹ «∞ºMOs 

±s ßu¡ «∞LMUË∞W, Ë¢∑ªc √®b √Ë{U´NU 

±QßUË¥W ≠w «∞FU∞r «∞MU±w «∞cÍ ¥H∑Id 

≈∞v «_±u«‰ Ë«∞Ld«≠o ôÅöÕ ±U •bÀ 

±s √îDU¡.

≠QØ∏d «∞∑Ib¥d«‹ ±∫U≠EW ¢AOd ≈∞v √Ê 

≥MU„ ±U ¥e¥b ´Kv 000 005 ©s ±∑dÍ 

±s «∞L∂Ob«‹ «∞LNπu¸… ≠w «∞FU∞r «∞MU±w, 

Ë±U ¥Id» ±s 000 05 ≈∞v 000 001 

©s ±MNU ≠w √≠d¥IOU Ë•b≥U.

Ë¥∂d“ «∞∂d≤U±Z «∞∑FUË≤w ∞K∑ªKh ±s 

«∞L∂Ob«‹ «∞LNπu¸…, «∞cÍ √≤AQ¢t «∞LMELW 

´UÂ 4991, «∞∫U§W «∞LK∫W ≈∞v °c‰ §Nb 

œË∞w ±A∑d„ ∞∫q ≥cÁ «∞LAJKW Ë«_≥LOW 

«∞∂U∞GW ∞Nc« «∞πNb.
Ë«∞∑JKHW °ö §b«‰ 

´U∞OW - ≠U_±d ¥∫∑UÃ 

≈∞v ±∂Km {ªr ¥e¥b 

´Kv 005 ±KOuÊ œËô¸ 

±s «∞LAU≥b «∞LQ∞u≠W ≠w «∞∂Kb«Ê «∞MU±OW 

≠w ØU≠W √≤∫U¡ «∞FU∞r ±ANb «∞∂d«±Oq 

«∞LFb≤OW «∞BbzW «∞LKOμW °L∂Ob«‹ 

îDd… Ë±Nπu¸… ¢∑ºd» ±MNU °U≤∑EUÂ, 

Ë«∞∑w ¢AuÁ «_±UØs «∞D∂OFOW 

≠w «∞d¥n Ë«∞∫Cd. Ë°U¢X 

≥cÁ «∞‡L‡‡ª‡‡‡K‡‡‡H‡‡‡U‹ 

«∞JO‡LOUzOW «∞Ad 

«∞‡‡‡cÍ ¥‡N‡‡‡bœ 

«∞e¸«´W °bô ±s 

√Ê ∫LONU, Ë∞r 

¥Fb î‡Dd ≥‡cÁ 

«∞LªKHU‹ ÆUÅd« 

√ß∂U» ¢d«Ør ±ªeË≤U‹ 

«∞L∂Ob«‹ «∞LNπu¸…

≈“«∞W «∞dØUÂ:  

±NLW ≠MOW, îDd… Ë°U≥EW «∞∑JU∞On

∞∑DNOd ¢Kp «∞LMU©o «∞∫d§W ≠w «∞FU∞r 

«∞MU±w. ¨Od √Ê «•∑LUô‹ •bËÀ ØU¸£W 

°OμOW ≥w √¥CU ´U∞OW, ±U ∞r ¢FU∞Z ≥cÁ 

«_Ë{UŸ °ºd´W Ë°Bu¸… ±Q±u≤W.

 

∞Le¥b ±s «∞LFKu±U‹:

 Ob«‹ ±Nπu¸ ¥FUœ ¢F∂μ∑NU∂±

¢LNOb« ∞K∑ªKh ±MNU

 

«∞‡L‡∂‡‡Ob«‹ «∞L‡N‡πu¸…

¢ö≠w ±AJö¢NU Ë«∞∑ªKh ±MNU

المتبرعين أو

البائعني لدى التعسفي التسويق

معاجلةُ املبيدات املهجورة تَتطلّبُ
مرخصة مخصصة تكون مرافق
خبراءِ إلى  إضافة ومرصودة 
ع ملنْ شاملة ومراقبة متدربني
َو أ نادرة املرافق هذه مثل التلوث.
النامية الدول في موجودة غير
مخزونات أخطر  يوجد  حيث
من الضروري و املهجورة. املبيدات
ً ونَقلها برا تعبئة الفات إعادة
مخصصة مرافق إلى ً وبَحرا
وتشغيلها الفات لقبول
معقدة العملية مقبولة.  مبعاييرِ
ألنها تتطلب التكاليف وباهظة
يستعملون الذين اخلبراء من فرق
التكاليف . غاليةً ومواد أجهزة
منوذجياً للعمليات تتراوح الكلية
للطن  دوالر ٤٥٠٠ و   ٢٥٠٠ بني

الواحد.

ASP* والخاصة  في مبادرة دور أساسي لعب
من التخلص تهدف إلى األطراف المعنية بمختلف

كل في تالفيها و المهجورة المبيدات مخزونات
من أفريقيا مكان

بديلة أساليب بترويج المبيدات على تقليل االعتماد
IVM  و IPM مثل اآلفات إلدارة

المبيدات مخزونات من للحد التخزين إدارة تحسين
بطالن و تالفي القصير المدى لالحتياجات على

ضررها و المنتجات في المخازن استعمال

معالجة بهدف المخلفات إلدارة استراتيجيات تطوير
بطرق الفارغة المستعملة و الحاويات غير المبيدات

فعالة و آمنة

التالفي لمشروعات تمويل مصادر عن  البحث
التخلص و

ÆCU¥U  

«∞ºOUßU‹

¸¨r «ôÆd«¸ °U_îDU¡ «∞ºU°IW Ë«¢ªU– 

¢b«°Od ∞K∫OKu∞W œËÊ ¢Jd«¸≥U, ≥MU„ ØLOU‹ 

Ø∂Od… ±∑d«ØLW ±s «∞L∂Ob«‹ «∞LNπu¸… 

±Mc ±U ¥e¥b ´Kv 04 ´U±U °º∂V «ßU¡… 

«ß∑FLU∞NU.

Ë±U ∞r ¢∑ªc «§d«¡«‹ ±MºIW ´Kv «∞BFOb 

«∞bË∞w, ßO∑e«¥b ¢b≥u¸ •U∞∑NU. Ë¢FJf 

«ô§d«¡«‹ «∞∑U∞OW «∞πNuœ «∞∑w ¢∂c∞NU ±MELW 

«_¨c¥W Ë«∞e¸«´W ≠w ≥c« «∞LπU‰.

¢MEOr §Nb œË∞w ∞K∑ªKh ±s «∞JOLUË¥U‹ 

«∞ªDd… Ë¢πMV ¢d«Ør «∞Le¥b ±MNU

«∞Le¥b ±s «∞∑FUËÊ °Os «∞∫Ju±U‹ «∞L∑∂d´W 

ËËØUô‹ «∞LFu≤W Ë«∞∫Ju±U‹ «∞L∑KIOW 

Ë®dØU‹ «∞JOLUË¥U‹ «∞e¸«´OW •OY ¥M∂Gw 

√Ê ¢∑∫Lq §LOFNU §U≤∂U ±s «∞LºRË∞OW ≈“«¡ 

«∞∫U∞W «∞d«≥MW

المتثال ضمانا الرقابة خدمات توفير
للسالمة الدولية للمعايير المتعاقدين

البيئة على الحفاظ و

األفريقي للمخزونات البرنامج *
 

يحميها
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ô¥IU· «≤∑UÃ Ë¢u“¥l «∞LKu£U‹ «∞FCu¥W 

«∞Lº∑b¥LW ∞∑u≠Od •LU¥W √≠Cq ∞K∂OμW 

Ë∞B∫W «∞∂Ad.

≤∑UzZ •Bd ±ªeË≤U‹ 

«∞L∂Ob«‹ «∞ªDd… ¢º∑∫u– 

´Kv «≥∑LUÂ «∞FU∞r

«ù¢HUÆOU‹  

«∞bË∞OW

¥M∂Gw «_îc °FOs «ô´∑∂U¸, ≠w §LOl 

√≤ADW «∞∑ªKh ±s «∞L∂Ob«‹ «∞LNπu¸…, 

«ô¢HUÆOU‹ «∞bË∞OW «∞∑U∞OW:

«¢HUÆOW °U±UØu (±MELW «∞u•b…  

«_≠d¥IOW, 1991) °AQÊ •Ed «ß∑Od«œ 

«∞LªKHU‹ «∞ªDd… ≈∞v √≠d¥IOU, Ë±d«Æ∂W 

≤IKNU ´∂d «∞∫bËœ Ë≈œ«¸¢NU œ«îq 

√≠d¥IOU.

«¢HUÆOW °U“‰ (°d≤U±Z «_±r «∞L∑∫b… 

∞K∂OμW, 9891): °AQÊ ±d«Æ∂W ≤Iq 

«∞LªKHU‹ «∞ªDd… ´∂d «∞∫bËœ 

Ë«∞∑ªKh ±MNU - ∞CLUÊ ¢ö≠w 

«∞Ju«¸À «∞∂OμOW.

«¢HUÆOW ¸Ë¢dœ«Â (°d≤U±Z «_±r «∞L∑∫b… 

∞K∂OμW/±MELW «_¨c¥W Ë«∞e¸«´W, 

8991) °AQÊ ¢D∂Oo «§d«¡ «∞Lu«≠IW 

«∞Lº∂IW ´s ´Kr ´Kv ±u«œ ØOLUË¥W 

Ë±∂Ob«‹ ¬≠U‹ ±FOMW îDd… ±∑b«Ë∞W 

≠v «∞∑πU¸… «∞bË∞OW.

«¢HUÆOW «ß∑JNu∞r (°d≤U±Z «_±r 

«∞L∑∫b… ∞K∂OμW, 1002) - °AQÊ 

«∞LKu£U‹ «∞FCu¥W «∞Lº∑b¥LW - 

«∞LD∂u´U‹

√´b‹ ±MELW «_¨c¥W Ë«∞e¸«´W ∞ú±r 

«∞L∑∫b… Ë≤Ad‹ ßKºKW ±s «∞ªDu◊ 

«∞∑u§ONOW, Ë¨Od≥U ±s «∞u£Uzo –«‹ 

«∞BKW °Sœ«¸… «∞L∂Ob«‹ Ëîe≤NU °Dd‚ 

±Q±u≤W, Ë°U∞FLKOU‹ «∞HMOW ∞K∑ªKh 

±s «∞L∂Ob«‹ «∞ªDd… Ë«∞LNπu¸… √Ë 

«∞L∫Eu¸….

«_≤ADW «∞LOb«≤OW

¢F∂μW «∞L∂Ob«‹ «∞Ib¥LW ≠w ´∂u«‹ §b¥b…

ÅU•V ±∫q ¥Cl ÆMU´U Ë«ÆOU ≠w ±ªeÊ ∞∂Ol «∞L∂Ob«‹ «∞ªDd… 

∞x≠U‹ Ë«∞∫Ad«‹ (iredlaB .I/78922/OAF)

«±d√… ¢MeÕ «∞LU¡ ±s °μd ¢∂Fb ´b… √±∑U¸  

±s ±º∑uœŸ ∞KF∂u«‹ «∞∑U∞HW «∞LKu£W ∞K∂OμW 

(iredlaB .I/97922/OAF)

Ë«∞ªDu◊ «∞∑u§ONOW «∞∏ö£W «∞LcØu¸… 

√´öÁ ±∑U•W °U∞KGU‹ «ô≤πKOe¥W Ë«∞Hd≤ºOW 

Ë«ôß∂U≤OW Ë«∞Fd°OW. √±U «∞u£Uzo –«‹ «∞BKW 

≠L∑U•W °U∞KGW «ô≤πKOe¥W Ë•b≥U.

√®d©W «∞HOb¥u

√´b‹ √≠dÆW ±∑ªBBW ≠w ¢πNOe «_®d©W 

«∞u£UzIOW, ´LKOU‹ ¢MHOc «∞LAdËŸ «∞d«zb 

«∞d«±w ≈∞v «∞∑ªKh ±s «∞L∂Ob«‹ «∞ªDd… 

≠w «∞OLs Ë“«±∂OU, Ë√´b‹ £ö£W √®d©W 

≠Ob¥u ∞∑FLOo «∞u´w °U∞LªU©d ¢CLMX 

´dË{U ¢FJf °Fb« «≤ºU≤OU ±∏Od« ∞KLAJö‹ 

«∞MU§LW ´s ≥cÁ «∞LªeË≤U‹ ¨Od «ü±MW ±s 

«∞L∂Ob«‹ ≈∞v §U≤V ´d÷ ∞KFLKOW 

«∞HMOW ∞K∑ªKh ±s «∞L∂Ob«‹.

´LKOW «∞∑ªKh ±s «∞L∂Ob«‹ «∞ªDd… 

≠w «∞OLs

´LKOW «∞∑ªKh ±s «∞L∂Ob«‹ «∞ªDd… 

≠w “«±∂OU

´LKOW «∞∑ªKh ±s «∞L∂Ob«‹ «∞ªDd… 

≠w «∞OLs Ë“«±∂OU

«∞L∂Ob«‹ «∞LNπu¸…: ±AUØKNU Ë«∞uÆU¥W ±MNU

√≤∑πX ≈œ«¸… «∞∑KHe¥uÊ ≠w ßOAOq 

®d¥j ≠Ob¥u ´s ´LKOW «∞∑ªKh 

«∞LLU£KW ±s «∞L∂Ob«‹ ≠w –∞p «∞∂Kb.

«ù≤∑d≤X

¥LJs ∞JU≠W «∞uØUô‹ Ë«∞LMELU‹ 

«∞LFMOW «ô©öŸ ´Kv §LOl «∞LFKu±U‹ 

«∞∑w §LF∑NU ±MELW «_¨c¥W Ë«∞e¸«´W ±Mc 

°b«¥W ¢MHOc «∞∂d≤U±Z «∞∑FUË≤w ∞K∑ªKh ±s 

«∞L∂Ob«‹ «∞LNπu¸… ±s îö‰ «ô¢BU‰ 

«∞L∂U®d °LuÆl «∞LMELW ´Kv ®∂JW 

«≤∑d≤X : gro.oaf.www//:ptth («{Gj 

´Kv ±bîq «∞e¸«´W. ËÆU¥W «∞M∂U¢U‹).

«_Æd«’ «∞Lb±πW MOR-DC

§dÈ ¢BLOr Ë«≤∑UÃ Æd’ ±CGu◊ 

¥∫∑uÍ ´Kv ØU≠W «∞∂OU≤U‹ «∞Lº∑ªKBW 

±s «∞LºuÕ «∞FU∞LOW Ë±s Æu«´b °OU≤U‹ 

±MELW «_¨c¥W Ë«∞e¸«´W ≈∞v §U≤V 

≤Bu’ ±Qîu–… ±s ßößq «∞ªDu◊ 

«∞∑u§ONOW ËÅu¸ ≠u¢u¨d«≠OW Ë±IU©l ±s 

√®d©W «∞HOb¥u.

±∂Ob«‹ ±F∂Q… ≠w “§U§U‹ Ë¥ºJw

¢FLOo «∞u´w ±s îö‰  

¢∂Uœ‰ «∞LFKu±U‹ ±U ¢IuÂ °t «∞LMELW
«∞ªDu◊ «∞∑u§ONOW:

 ±Ml ¢d«Ør ±ªeË≤U‹ «∞L∂Ob«‹ «∞LNπu¸…

 œ∞Oq ¢ªe¥s «∞L∂Ob«‹ Ë±d«Æ∂W ¢ªe¥MNU

 «∞∑ªKh ±s «∞JLOU‹ «∞CªLW ±s 

«∞L∂Ob«‹ «∞LNπu¸… ≠w «∞∂Kb«Ê «∞MU±OW   

≈¸®Uœ«‹ ´U±W ù“«∞W ØLOU‹ ÅGOd… ±s 

«∞L∂Ob«‹ «∞CU¸… Ë«∞∑U∞HW

œ∞Oq ±d§Fw ∞∑Ib¥d ¢KuÀ «∞∑d°W

«∞u£Uzo –«‹ «∞BKW

 ¢ö≠w ±ªeË≤U‹ «∞L∂Ob«‹ «∞LNπu¸… 

Ë«∞Lº∑∂Fb… ≠w √≠d¥IOU Ë«∞Ad‚ «_œ≤v Ë«∞∑ªKh 

±MNU: ¢IU¸¥d «ô§∑LU´U‹

 Æu«´b °OU≤U‹ «∞∂d«±Z «∞∑FUË≤OW

 ´LKOU‹ «∞∑ªKh: ´d÷ ±Bu¸ ∞Fbœ ±s 

´LKOU‹ «∞∑ªKh

التي عشرة االثنتي الكيميائية المواد من تسع
تستعمل أو مبيدات هي تشملها االتفاقية
إلنت                                                            

المبيدات. اج

املشكالت ورصد حصر  
عن الناشئة احملتملة

املبيدات مخزونات
اخلطرة

اخلطوط  وضع
إدارة بشأن التوجيهية

 املبيدات املهجورة
وإزالتها والتخلص

ومنعها منها

البلدان  مساعدة  
تنفيذ و صياغة على

قطرية  مشروعات
وإقليمية

تقدمي التدريب لبناء 
البلدان في القدرة

النامية

عمليات  على اإلشراف
الوقاية و  احلصر

متابعتها و رصدها و

لتبادل  ندوات عقد  
واملعلومات  اخلبرات

البلدان بني

األطراف  مع العمل
حلول لتوفير املشاركة

شاملة

والزراعة األغذية منظمة برنامج
من التخلص و للمنع المتحدة لألمم
بالمعونة المالية المبيدات المهجورة،
اليابان حكومة  و هولندا حكومة   من
اضطلع األمم المتحدة للبيئة، برنامج و
على التعرف في تتمثل ضخمة بمهمة
حصرها و المهجورة المبيدات مخزونات
اآلن ويتوافر النامية.  المناطق  كل في

٩٥ بلدا  حصر المبيدات المهجورة في
أمريكا و األدنــى الشرق و أفريقيا  في

ــة ــي ــن ــي ــالت  ال
آسيا. و

ـــرت ــــد وف وق
ت ما لمعلو ا
للقلق المثيرة
ــم ت ــــتــــي ال
أثناء جمعها

على ملموسا دليال الحصر عمليات
الذي والحالي  الحقيقي  الخطر 
هذه جراء من العالمية  البيئة  يتهدد
المهجورة. المبيدات من  المخزونات
األغــذيــة منظمة  واســتــخــدمــت
تعميق في اإلحصاءات  هذه الزراعة و
في جعلها مما الخطر بهذا الوعي
المتبرعة الوكاالت  إلقناع أقوى موقع
البلدان حكومات  و الخاص القطاع  و
هذه لوضع التعاون إلى بالحاجة النامية
الدولي األعمال  جدول على المشكلة
و خطة عالمية استراتيجية سعيا إلى

فعالة.  حلول إلى مفضيتين عمل

املراجعة) (قيد

السبعة

٢٠٠٥ أبريل/نيسان

طن ٠٠٠ ١٠

طن ٠٠٠ ٥٠

طن ٠٠٠ ١٠٠

طن ٠٠٠ ٧
االبتدائي التقدير

املبيدات إلنتاج


