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دليل الوقاية من تعّرض األطفال للمبيدات والحّد منها
: متكني املشاركني من التعرف عىل الوسائل التي تساعد عىل الحّد من تعرّض األطفال للمبيدات  الغاية  

: مع نهاية هذه الوحدة، سيتمّكن املشاركون من:  الهدف 

- تحديد كيفية تعرّض األطفال للمبيدات، مبا فيه من خالل األعامل اليومية

- وصف اآلثار السلبية للمبيدات عىل الصحة وملاذا يعترب األطفال األكرث عرضة ملخاطرها

- تحديد ما الذي ميكن القيام به من أجل الحّد من تعرّض األطفال للمبيدات يف مجتمعهم

- تبادل املعلومات مع اآلخرين

الدورات

كيف يتعّرض األطفال للمبيدات؟ الدورة األولى:  

ما هي اآلثار السلبية للمبيدات على الصحة والتنمية البشرية؟  الدورة الثانية:  
                                   لماذا يعتبر األطفال األكثر عرضة لمخاطر المبيدات؟

ما الذي يمكننا القيام به من أجل الحّد من تعّرض األطفال للمبيدات في مجتمعنا؟ الدورة الثالثة:  

وفقاً الحتياجات املشاركني، ميكن عقد هذه الدورات بحسب التسلسل الوارد يف هذا الدليل أو بحسب التسلسل: 2، 1، 3، مع الرتكيز أوالً عىل األعراض واآلثار املؤذية من 

جراء التعرّض للمبيدات ومن ثّم عىل مصادر هذا التعرّض وأساليب الحامية ذات الصلة.

قبل املبارشة بكّل دورة تدريبية، من املهّم أن تطّلع عىل الرسومات التوضيحيّة والنّص املناسب.



حماية األطفال من
المبيدات!

دليل املرشد النظري
النسخة األّوليّة

منظمة العمل الدوليةمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 



1- كيف يتعرّض األطفال للمبيدات؟

الدورة األولى:
كيف يتعّرض األطفال للمبيدات؟

هدف الدورة
متكني املشاركني من تحديد أين وكيف يتعرّض األطفال للمبيدات، وبخاصٍة من خالل األعامل اليومية.

تعليمات للمرشد
بهدف تسهيل الدورة، قم بتوجيه املزارعني أّواًل للتفكري مبضمون دورة استخدام املبيدات: بدًءا من رشائها وصواًل إىل إعدادها وتطبيقها وتخزينها أو التخلص منها، منذ بداية 

يوم العمل وحتى  نهايته. 

إضافة إىل ذلك، شّجع املشاركني عىل التفكري مبكان حصول هذه النشاطات وأماكن تواجد مختلف أفراد عائالتهم يف تلك األوقات. وبعدها، اسأل املشاركني: 

 أين ميكن لألطفال أن يتعّرضوا للمبيدات؟

اإلجابات املحتملة تتضّمن: يف املزرعة، يف املنزل، يف املتاجر، من خالل األغذية التي يتناولونها واملياه التي يرشبونها أو البيئة التي يعيشون فيها، و األطفال املحمولني أو 

األجنة يف رحم أمهاتهم.

مالحظات رئيسّية يتوّجب أخذها بعين اإلعتبار
قد يتعرّض األطفال للمبيدات مرات عدة يف اليوم ويف أماكن مختلفة.

كلام ازداد تعرّضهم للمبيدات زاد الخطر الذي يتعرّضون إليه، كذلك، فضاًل عن أّن األطفال العاملني هم أكرث عرضة لخطر التعرّض للمبيدات. 



1- كيف يتعرّض األطفال للمبيدات؟

الدورة األولى:
كيف يتعّرض األطفال للمبيدات؟



1- كيف يتعرّض األطفال للمبيدات؟

البيع والشراء

شّجع املشاركني عىل التفكري يف املراحل املختلفة الستخدام املبيدات. يبدأ ذلك 

من بيع ورشاء املبيد. 

 يحصل التعرّض للمبيدات عند ترسبها أثناء تحميلها وتفريغها وتخزينها 

وعرضها. 

 يتعرّض األطفال للمبيدات عند تناولها أو عرب التنشق أو عرب مالمستها برشتهم. 

تابع املناقشة واطرح السؤال التايل عىل املشاركني:

كيف ميكن أن يتعرض األطفال لخطر املبيدات أكان عرب مامرستهم لألعامل 

املنزلية والحقلية؟ 

رسالة رئيسّية:

قد تكون عمليّة رشاء املبيدات وبيعها ونقلها 

خطرية. ال يجدر باألطفال املشاركة يف ذلك



1- كيف يتعرّض األطفال للمبيدات؟



1- كيف يتعرّض األطفال للمبيدات؟

عملية التحضير

يكون األطفال معرّضني للخطر أثناء عمليّة تحضري املبيدات، عرب مزجها مثاًل.

 يشّكل استخدام املبيدات املركّزة خطرًا كبريًا، خاصة بالنسبة لألطفال.

 أثناء املزج، تتعرض برشة األطفال أو أعينهم لرذاذ املبيدات السائلة.

 يحتمل سكب املبيدات عىل املالبس وبالتايل تالمس البرشة.

 قد يتنّشق األطفال الرذاذ أو الغبار الناجم عن املساحيق املركّزة  والحبيبات 

املستخدمة أثناء عمليّة تحضري املبيدات.
رسالة رئيسّية: 

يشكل تحضري املبيدات خطرًا كبريًا. ال يجدر 

باألطفال املشاركة فيه ، وبالتايل يجب إبعادهم 

أثناء عمليّة التحضري.





1- كيف يتعرّض األطفال للمبيدات؟

التطبيق
يتعرّض األطفال للخطر أثناء نرث املبيدات يدويًا.





1- كيف يتعرّض األطفال للمبيدات؟

التطبيق

قد يتأّذى األطفال بسبب املبيدات حتى عند رشها بواسطة آلة الرش املحمولة عىل الظهر.

غالبًا ما ال يتلّقى األطفال التدريب الالزم حول كيفيّة استخدام هذه املعدات بشكل آمن، ماّم يزيد من خطر 

التعرّض للمبيدات. 





1- كيف يتعرّض األطفال للمبيدات؟

العمل في الحقول 

يكون األطفال العاملني يف الحقول عرضة للخطر لدى عملهم يف األماكن 

التي تم رّش املبيدات فيها.

يكون األطفال عرضة للخطر عند ملس النباتات أثناء إزالة األعشاب 

)التعشيب( والقيام بأعامل أخرى، أو حتى لدى تنشق الهواء يف األماكن 

التي استخدمت فيها املبيدات.

رسالة رئيسّية: 

نظرًا ألّن أجسام األطفال صغرية ومل تبلغ النمو الكامل بعد، 

يجب عليهم إًذأ االنتظار ملّدة أطول مقارنة مع البالغني قبل 

العودة إىل الحقول التي تّم استخدام  فيها املبيدات.





1- كيف يتعرّض األطفال للمبيدات؟

التنظيف

حتى بعد االنتهاء من عملية الرش، يبقى األطفال عرضة للمبيدات، مثالً عند تنظيف عبوات الرش

)ال ميكن أن تكون هذه العبوات خالية متاماً من بقايا املبيدات(





1- كيف يتعرّض األطفال للمبيدات؟

الغسل

حتى بعد استخدام املبيدات، يبقى األطفال معرّضني لخطر املبيدات؛ وذلك خالل غسل املالبس التي كانوا يرتدونها 

أثناء العمليات التالية:

- خالل تحضري املبيدات؛ أو 

- خالل استخدام املبيدات؛

- يف الحقول مبارشة بعد استخدام املبيدات.





1- كيف يتعرّض األطفال للمبيدات؟

إعادة استخدام عبوات المبيدات

يتعرّض األطفال أيًضا آلثار املبيدات من خالل إعادة استخدام العبوات 

الفارغة لحفظ أو نقل األغذية أومياه الرشب.  

رسالة رئيسّية: 

تشّكل إعادة استخدام عبوات املبيدات لألغذية أو السوائل 

خطرًا كبريًا عىل صّحة األشخاص الذين يأكلون أو يرشبون 

منها.





1- كيف يتعرّض األطفال للمبيدات؟

إعادة استخدام عبوات المبيدات

قد يتعرّض األطفال أيًضا للمبيدات عند إعادة استخدام العبوات لجمع 

أو تخزين األغذية واملياه.

رسالة رئيسّية: 

تشّكل إعادة استخدام عبوات املبيدات لتخزين 

الطعام واملياه والسوائل خطرًا كبريًا.





رسالة رئيسّية: 

قد يؤّدي استخدام املبيدات الخطرية إىل تلّوث 

مصادر املياه فتصبح غري صالحة للرشب.

1- كيف يتعرّض األطفال للمبيدات؟

البيئة

يتعرّض األطفال ألثار املبيدات يف البيئة التي يعيشون فيها من خالل ترّسب 

املبيدات املستخدمة عىل املحاصيل إىل مصادر املياه الجوفيّة. 

قد يصعب معرفة ما اذا كانت املياه املستخرجة من اآلبار ملوثة أم ال.





رسالة رئيسّية: 

يجب إبقاء األطفال بعيًدا عن الحقول حيث وحني 

يتّم استخدام املبيدات.

1- كيف يتعرّض األطفال للمبيدات؟

البيئة

تنقل الرياح املبيدات ماّم قد يشّكل خطرًا عىل ألشخاص الذين يعيشون 

قرب هذه األماكن: البالغون يف مكان العمل كام األطفال العاملني أو الذين 

يلعبون أو أولئك الذين برفقة أهلهم.

يجب أن تكون املدارس وأماكن اللعب بعيدة  عن الحقول حيث يتّم 

تستخدم املبيدات فيها، كام عىل املزارعني أن ميتنعوا عن استخدام املبيدات 

يف األيام الشديدة الرياح. 



1- كيف يتعرّض األطفال للمبيدات؟



رسالة رئيسّية: 

ال يجب عىل النساء الحوامل واملرضعات أن يتعرضن 

للمبيدات ألنهن و أطفالهن أكرث عرضة لخطرها

1- كيف يتعرّض األطفال للمبيدات؟

األجنة والرضع

قد يتعرّض األطفال للمبيدات حتى وهم يف أرحام أمهاتهم.

كام أنّهم يتعرّضون للمبيدات أيًضا من خالل الرضاعة. 

يجب اتخاذ احتياطات إضافيّة لضامن عدم تعرّض النساء الحوامل 

واملرضعات للمبيدات.





2- ما هي اآلثار السلبية للمبيدات عىل صحة اإلنسان والتنمية البرشية؟  ملاذا األطفال هم األكرث عرضة للخطر؟

الدورة الثانية: 
ما هي األثار السلبية للمبيدات على صحة اإلنسان ونمّوه؟

لماذا األطفال هم األكثر عرضة للخطر؟

هدف الدورة

يدرك املشاركون بشكل أفضل العالقة بني التعرّض للمبيدات واألثار السلبية عىل صحة اإلنسان ومنّوه، وبخاصة 

الخطر الذي يهّدد األطفال.

مالحظات رئيسّية يتوّجب أخذها بعني باالعتبار

يعترب األطفال أكرث حساسيّة من البالغني إزاء املبيدات، إذ قد تظهر أثارها السلبية عىل الفور، غري أّن آثار أخرى قد 

تظهر يف مرحلة الحقة.



2- ما هي اآلثار السلبية للمبيدات عىل صحة اإلنسان والتنمية البرشية؟  ملاذا األطفال هم األكرث عرضة للخطر؟

الدورة الثانية: 

ما هي اآلثار السلبية للمبيدات على صحة اإلنسان ونمّوه؟
لماذا األطفال هم األكثر عرضة للخطر؟



2- ما هي اآلثار السلبية للمبيدات عىل صحة اإلنسان والتنمية البرشية؟  ملاذا األطفال هم األكرث عرضة للخطر؟

تمرين حول اظهار األعراض/ األثار على الجسم
الهدف: التعرّف عىل أثار التعرّض للمبيدات )عىل املدى القصري واملدى الطويل(

التعليمات

1. أرسم الجسم عىل ملصق )أو أكرث وقّسم املشاركني ضمن مجموعات صغرية(

2. عىل كّل مشارك أن يضع عالمة X عىل رسم الجسم بهدف تبيان أي من أعراض االصابة التي قد يتعرضون اليها يف املزرعة أو يف املنزل.

3. ميكن للمشاركني أن يستخدموا ألوانًا مختلفة للتعرّف عىل مختلف األعراض إن رغبوا بذلك. 

4. عندما يضع املشاركون عالمة X، عليهم أن يرشحوا باختصار سبب وضعها يف هذا املكان بالذات وسبب استخدامهم لهذا اللون بالتحديد.

5. تأكّد من أّن هنالك شخصاً يف كّل مجموعة يدّون كّل ما يقال عن رسم الجسم ثّم يرفع تقريراً حول وجهات نظر الجميع.

6. يساهم املرشد أو أي اختصايص يف مجال الصحة تّم دعوته يف مساعدة املشاركني عىل الربط بني هذه األثار والتعرّض للمبيدات.

نقاط المناقشة

وفًقا لنتائج التمرين، يتّم متابعة املناقشة حول النقاط التالية:

1. هل يواجه األطفال العاملني يف املزرعة أو يف املنزل لديك أعراًضا مشابهة لالصابات الصحية املبينة أعاله؟ ما هي األعراض التي قد تظهر الحًقا يف حياتهم عندما يصبحون 

شباباً بالغني ولديهم عائالتهم؟ 

2. هل يستطيع املشاركون تنظيم برنامج لرسم الجسم مع األطفال العاملني يف املزرعة أو يف املنزل بهدف معرفة ما إذا كانوا يظهرون أعراًضا مشابهة لالصابة؟





2- ما هي اآلثار السلبية للمبيدات عىل صحة اإلنسان والتنمية البرشية؟  ملاذا األطفال هم األكرث عرضة للخطر؟

اآلثار الفوريّة

ذكّر املشاركني أّن األطفال والبالغني قد يتعرّضون للمبيدات عرب الهواء والفم والبرشة والعينني. وقد تكون اآلثار 

خطرية جًدا. 

ناقش مع املشاركني اآلثار السلبية التي قد تظهر فوًرا بعد التعرّض للمبيدات: 

 الصداع والدوار

 تهيّج العينني والعمى

 صعوبة الرتكيز

 نزيف من األنف

 حساسية

 غثيان وتقيّؤ

فضاًل عن أعراض أخرى مثل املشاكل الجلدية )الطفح أو التهيّج، إلتهاب الجلد والحروق( وصعوبة يف التنفس. 





2- ما هي اآلثار السلبية للمبيدات عىل صحة اإلنسان والتنمية البرشية؟  ملاذا األطفال هم األكرث عرضة للخطر؟

اآلثار على المدى الطويل

ناقش مع املشاركني اآلثار السلبية للتعرّض للمبيدات والتي تستغرق وقتًا أطول لظهور: 

 إضطرابات يف الجهاز التنفيس )صعوبة يف التنفس، انتفاخ رئوي وربو(

 إضطرابات يف الجهاز العصبي )شلل، رعاش، تغريات يف السلوك، إصابات/تلف الدماغ(

 رسطان

 حاالت غري طبيعيّة يف الدم

 تليّف كبدي

 فشل كلوي

 إضطرابات التناسل





2- ما هي اآلثار السلبية للمبيدات عىل صحة اإلنسان والتنمية البرشية؟  ملاذا األطفال هم األكرث عرضة للخطر؟

زيادة قابلية التأثر لدى األطفال:  سلوكهم

إسأل املشاركني: ملاذا برأيكم، يكون األطفال أكرث عرضة من البالغني؟

شّجعهم عىل التفكري يف طريقة ترصّف األطفال التي قد تزيد من خطر التعرّض للمبيدات. عىل سبيل املثال:

 يلعب األطفال الصغار عىل األرض، يضعون األشياء يف أفواههم وتجذبهم العبوات امللّونة.

 األطفال هم أقّل قدرة عىل تقييم املخاطر، كام أن ادراكهم مل ينضج بشكل كامل بعد. 

 غالبًا ما يجهل األطفال كيفيّة قراءة ملصقات املبيدات، وبخاصة األطفال الصغار أو األوالد األكرب سًنا الذين مل 

يكملوا تعليمهم.





2- ما هي اآلثار السلبية للمبيدات عىل صحة اإلنسان والتنمية البرشية؟  ملاذا األطفال هم األكرث عرضة للخطر؟

زيادة قابلية التأثر لدى األطفال:  أجسامهم

أطلب من املشاركني التفكري يف االختالفات البيولوجية التي قد تزيد من نسبة تعرّض األطفال للمبيدات. ذكّرهم 

بأّن اآلثار تختلف بني األطفال ألّن أجسامهم أصغر وال تزال يف طور النمو. 

يتمتّع األطفال بقدرة أكرب عىل امتصاص املواد الساّمة:

 يتنشقون نسبة أكرب من الهواء مقارنة مع البالغني )وبالتايل نسبة أكرب من الغبار واألبخرة السامة وقطرات 

الرذاذ(.

 فيام يتعلّق بوزن الجسم، يحتاج األطفال إىل األكل والرشب أكرث من البالغني.

 ان عدد املسامات السطحية لبرشة األطفال )لكّل وحدة من كتلة الجسم ( تفوق تلك التي يتمتّع بها البالغون، 

وبالتايل تكون البرشة أكرث حساسيّة. تؤّدي كّل هذه العوامل مجتمعة إىل زيادة نسبة امتصاص السموم.

يتمتّع جسم الطفل بقدرة ضئيلة عىل التخلّص من السموم )ذلك ألّن أعضاءه مل تنم بشكل كامل بعد(.

شّجع املشاركني عىل التفكري ملاذا تكون  اآلثار الضارة للمبيدات أكرث خطورة لألطفال.



30 كلغ  70 كلغ 

ان عدد المسامات السطحية 
لبشرة األطفال تفوق تلك التي 

يتمّتع بها البالغون



3- ماذا بوسعنا أن نفعل للتخفيف من تعرّض األطفال للمبيدات يف مجتمعنا؟

الدورة الثالثة: ما الذي يمكننا القيام به من أجل التخفيف من تعّرض األطفال 
للمبيدات في مجتمعنا؟

هدف الدورة
سيتمّكن املشاركون من تحديد ما ميكن القيام به للحد من تعرّض األطفال للمبيدات يف مجتمعهم وكيفيّة تبادلهم للمعلومات مع اآلخرين.

تعليمات للمرشد

1( أطلب من املشاركني تبادل األفكار ووضع قامئة بأفكار املجموعة عىل امللصق. 

2( راجع القامئة واسألهم عن البنود التي قاموا بها وعن تلك التي يجب العمل عليها. 

3( أطلب من كّل مشارك اختيار بنًدا واحًدا من القامئة للعمل عليه فوًرا.

4( ثّم رفع تقريرًا إىل املجموعة حول كيفيّة سري العمل يف األسبوع املقبل/يف الدورة املقبلة.

في المقابل، أطلب من المشاركين:

- رسم دائرة مبختلف املواقف واألماكن التي يتعرّض خاللها األطفال للمبيدات.

- رسم أو كتابة سبل حامية األطفال يف كّل مرحلة.

تعطي الرسومات التوضيحيّة التالية األمثلة التي ميكنك استخدامها عند الحاجة لبدء املناقشة.



3- ماذا بوسعنا أن نفعل للتخفيف من تعرّض األطفال للمبيدات يف مجتمعنا؟

الدورة الثالثة: ماذا بوسعنا أن نفعل للتخفيف من تعّرض 
األطفال للمبيدات في مجتمعنا؟



3- ماذا بوسعنا أن نفعل للتخفيف من تعرّض األطفال للمبيدات يف مجتمعنا؟

خالل هذه الدورة، شّجع املشاركني عىل التفكري مبراحل استخدام املبيدات: بدًءا من رشائها وصواًل إىل إعدادها 

وتحضريها وتخزينها أوعند التخلص منها، ومنذ بداية يوم العمل حتى نهايته. إضافة إىل ذلك، إستخدم هذه الدورة 

لتوجيه املشاركني من أجل تحديد اإلجراءات الالزمة لحامية األطفال.

ابدأ مبرحلة رشاء املبيدات من املكان الذي تباع فيه.

أمثلة: 
- دع األطفال بعيدين عن املبيدات.

- ال تسمح لألطفال مبزج أو إعداد املنتجات الكيميائيّة، العمل )أو مساعدة عائالتهم( حيث تباع املبيدات أو 

املساعدة يف نقلها. 

- شّجع املحالت والصيدليات الزراعية التي تبيع املبيدات لعرض الفتة يُكتب عليها: »ممنوع دخول األطفال – مواد 

خطرية«.





3- ماذا بوسعنا أن نفعل للتخفيف من تعرّض األطفال للمبيدات يف مجتمعنا؟

ال تسمح لألطفال مبزج املواد الكيميائيّة الزراعية مثل املبيدات أو رّشها أو تحضريها يدويًا.





اإلدارة املتكاملة لآلفات:

اإلدارة املتكاملة لآلفات هي نهج النظام اإليكولوجي 

باستخدام مزيج من التدابري الرامية إىل زراعة محاصيل 

صحية مع التقليل من استخدام املبيدات الحرشية

3- ماذا بوسعنا أن نفعل للتخفيف من تعرّض األطفال للمبيدات يف مجتمعنا؟

تجّنب استخدام املبيدات الكيميائيّة يف الحقول واملنازل، واستبدلها 

بتدابري أقّل خطورة ملكافحة اآلفات. 

يف املجتمع، شّجع الناس بفعاليّة عىل تجّنب استخدام املبيدات 

الكيميائيّة والبحث عن حلول بديلة.

شجع املشاركني عىل مناقشة البدائل التي يعرفونها، مثل استخدام 

مستخلص شجرة النيم أو املبيدات الحيويّة األخرى.

مالحظة للمرشد
عندما ال يتّم استخدام هذا الدليل النظري كجزء من الربنامج حول 

بدائل املبيدات، ينصح بالتواصل مع خبري االدارة املتكاملة لآلفات من 

أجل مناقشة بدائل املبيدات يف حال مواجهة صعوبة باالجابة عىل 

أسئلة املشاركني.





3- ماذا بوسعنا أن نفعل للتخفيف من تعرّض األطفال للمبيدات يف مجتمعنا؟

تأكّد من عدم وجود أطفال أو نساء حوامل يف الحقول أثناء رّش املبيدات أو حتى بعد استخدامها. 

تأكّد من أّن البالغني الذين يستخدمون املواد الكيميائيّة الزراعيّة قد تلّقوا التدريب الكايف ومن أنّهم يرتدون 

املالبس الواقية املناسبة كام أنّهم قد اغتسلوا جيًدا مبارشة بعد استخدام هذه املواد.

ناقش ما الذي يتوّجب وضعه يف حقيبة اإلسعاف األّويل ألولئك الذين تعرّضوا للمبيدات.

مالحظة للمرشد

قد يكون من املفيد دعوة العاملني يف مجال الرعاية الصحية املحلية لدورة تدريبيّة، وذلك من أجل رشح اإلجراءات 

التي ميكن اتخاذها يف حال تعرّض شخص ما للتسمم باملبيدات.





3- ماذا بوسعنا أن نفعل للتخفيف من تعرّض األطفال للمبيدات يف مجتمعنا؟

ال تسمح لألطفال بتنظيف املعدات املستخدمة لرش املبيدات.

ال تسمح لألطفال بغسل املالبس التي تّم ارتداؤها يف الحقول حيث تّم استخدام املبيدات. 





3- ماذا بوسعنا أن نفعل للتخفيف من تعرّض األطفال للمبيدات يف مجتمعنا؟

ال تسمح لألطفال )أو غريهم من العاّمل( بالدخول إىل الحقول )للعمل أو اللعب( مبارشة بعد رش املبيدات 

الزراعيّة؛

أنظر عىل غالف املنتج لتحديد تاريخ السامح بالدخول من جديد اىل الحقل.

مالحظات للمرشد
قد تناقش مع املشاركني فرتات الدخول من جديد إىل األماكن حيث تّم استخدام املبيدات. إستخدم الصورة أعاله 

ملناقشة ما هي  أفضل مالحظة أو رمز ميكن الستخدامه يف املجتمع املحيل، وذلك بهدف رشح متى مينع الدخول 

إىل املكان حيث هنالك خطر للتعرّض للمبيدات.





3- ماذا بوسعنا أن نفعل للتخفيف من تعرّض األطفال للمبيدات يف مجتمعنا؟

تأكّد من أّن الجميع يف املنزل واملزرعة يعرفون رمز الخطر املوضوع عىل عبوات املبيدات ويدركون معناه.





3- ماذا بوسعنا أن نفعل للتخفيف من تعرّض األطفال للمبيدات يف مجتمعنا؟

تأكّد من تخزين العبوات ومعدات استخدام املبيدات الكيميائيّة بعيًدا عن متناول األطفال.





3- ماذا بوسعنا أن نفعل للتخفيف من تعرّض األطفال للمبيدات يف مجتمعنا؟

ال تسمح باستخدام عبوات املبيدات واملواد الكيميائيّة ألي غرض آخر.





3- ماذا بوسعنا أن نفعل للتخفيف من تعرّض األطفال للمبيدات يف مجتمعنا؟

تأكد من أّن املنتجات الزراعية التي تّم استخدام املبيدات عليها قد تّم غسلها جيًدا قبل الطهي أو األكل.





3- ماذا بوسعنا أن نفعل للتخفيف من تعرّض األطفال للمبيدات يف مجتمعنا؟

شّجع املدارس عىل توعية األطفال حول مخاطر املبيدات. 

قد يشّكل ذلك جزًءا من مادة العلوم أو الصحة أو جزًءا من النشاطات ما بعد املدرسة.



3- ماذا بوسعنا أن نفعل للتخفيف من تعرّض األطفال للمبيدات يف مجتمعنا؟



3- ماذا بوسعنا أن نفعل للتخفيف من تعرّض األطفال للمبيدات يف مجتمعنا؟

تبادل هذه املعلومات مع عائلتك والعاّمل الذين تستخدمهم وغريهم من أعضاء منظاّمت املنتجني والسلطات 

املحلية يف املجتمع.



3- ماذا بوسعنا أن نفعل للتخفيف من تعرّض األطفال للمبيدات يف مجتمعنا؟



رسالة رئيسّية:

إذا وفّرنا الحامية ألطفالنا من املبيدات اليوم،

سيكون مجتمعنا أقوى وأصّح

غًدا.

3- ماذا بوسعنا أن نفعل للتخفيف من تعرّض األطفال للمبيدات يف مجتمعنا؟

أنِه الدورة بالتشديد عىل اآلثار اإليجابية للحّد من تعرض الناس ومجتمعاتهم للمبيدات.



3- ماذا بوسعنا أن نفعل للتخفيف من تعرّض األطفال للمبيدات يف مجتمعنا؟

إذا وفّرنا الحامية ألطفالنا من املبيدات اليوم، سيكون مجتمعنا أقوى وأصّح غًدا!



يكمن هدف هذا الدليل يف مساعدة ميرّسي املدارس الحقلية وغريهم من املرشدين الزراعيّني عىل إدارة املناقشات حول حامية األطفال من املبيدات. كام ميكن استخدامه 
إلجراء مناقشات مامثلة عىل مستوى املجتمع.

عملت جاكلني دميريانفيل عىل إعداد هذا الدليل )منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة FAO( بالتعاون مع إيليزابيتا تاجليايت )منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
FAO( وحميدو سييس )منظمة العمل الدوليةILO(. ونوّد أن نتوّجه بجزيل الشكر إىل مارك ديفيز)منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة FAO( وثيودور فرايدريش 

)منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة FAO( وماريا يل وباوال تريميني )منظمة العمل الدولية ILO( عىل تعليقاتهم، كام نشكر مروان بينايل، كلينامنت أوف ريفاس وأوي 
جروير عىل دعمهم أثناء إعداد هذا دليل. 

نتوجه بالشكر لوزارة الزراعة يف لبنان عىل دعمها ورعايتها العداد هذا الدليل من خالل مصلحة التعليم واالرشاد واملراكز الزراعية يف املناطق، كام نخص بالشكر لعبري أبو 
الخدود وفاطمة الحلباوي وفاطمة الحسن،  ومن خالل مديرية الرثوة الزراعة ووقاية النبات دينا صالح وسارة الرمال وفاطمة بيضون. 

ونشكر أيًضا أريان جانتون )منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة FAO( ومحمد الهادي سيدات )منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة FAO( وعامد نحال )منظمة
األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف لبنان FAO( وفاتن عضاضة )منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف لبنان FAO( عىل اعتامد هذا الدليل باللغة العربية. أخريًا، نعرب 

عن امتناننا الكبري للدعم التقنّي الذي حصلنا عليه من أمانة اتفاقية روتردام، كام نوّد أن نعرّب عن تقديرنا الكبري للدعم املايل املقّدم من اململكة الهولندية من خالل آلية 
دعم برنامج الرشكاء املتعّددين لدى منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.

أعّدت هالة سلّوم الرسومات التوضيحيّة و تصميم الصفحة يف حني اهتّمت كوثر فحص )منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف لبنان FAO(  باالرشاف عىل النسخة 
النهائية.

هذه نسخة أّوليّة للدليل التدريبي ليتّم اختبارها يف الحقل. يُرجى إرسال املالحظات واالقرتاحات الرامية إىل التحسني قبل تاريخ 2016/12/31 عىل العنوان التايل:
جاكلني دميريانفيل:

Jacquelineann.Demeranville@fao.org
فاتن عضاضة:

Faten.adada@fao.org
  fao-lb@fao.org
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