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تقرير المقررة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء
مذكرة من األمانة
تتشرر األماةر بر حت ل رل ى جملر حقر ا اسةنراحت تقريررر امقررررل اةاار ام ن ر بررا
يف الغررءا ام َر عد عمرقر بقررارا ا لر  2/6و 10/31و .8/32وقررد بتررت التقريررر بالت رراوحت مر
امقرررر اةرراع ام ررا باملرتررار اماتب ر يف جمررال حق ر ا اسةنرراحت علررف اارل ام ر اا والن ايررا اة رررل
والررتصلم من ررا ب ريقر بررل م ب رار .ويرررا يف التقريررر ب راحت أوضر البررتصدام مب رردا املفررا يف
الزراعر ر عل ررف امن ررت ي ال ررام وت رتريهر را عل ررف حقر ر ا اسةن رراحت ،ويص ررل التقري ررر املرت ررار الن ررلب
مماربا مب دا املفا علف اح اسةنراحت والب ر وا تمر  ،وهر آرترار ال يلبلرن عن را بالقردر
راد فإحت رادها جيري يف طار الاب ز النرادد والير علرف "األمرن الغرءاد "،
الكايف ،وعندما تل َ
وترردرس الررنخلا اةاا ر بالب ر وسق ر ا اسةنرراحت لتحديررد مررا ذا باةررة الق اعررد الت ب ن ر باف ر
ماي ر ال مررال الررزراع ك وامنررت لكك وال ررا الي ر  ،في رقر عررن ام ر ارا ال ب ر اليررروري
لدعا النخلا الغءاد امنتدام .
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أوالا -مقدمة
 -1بتت هءا التقرير الءي أعدته امقررل اةاا ام ن ر برا يف الغرءا بالت راوحت مر امقررر
اةاع ام ا باملرتار اماتب يف جمال حق ا اسةناحت علف اارل ام اا والن ايا اة ررل والرتصلم
من ا ب ريق بل م ب ار .وت د مب ردا املفرا  ،الرر يررو هلرا بشردل ،شراغقر عام رار مرن شر اغل
حق ر ا اسةنرراحت ،وأكررن أحت ي ي ر ابررتصدام ا ى ع اقررت وخ م ر جرردار علررف التمت ر بررا يف
الغ ررءا  .و حت مب رردا املف ررا ال ررر ت ررر ب ي ررا أي م رراال أو خلر ر م ررن مر ر اا ذا مك ة ررا
ب م اد ر وب ل ج ر منررتصدم لصررد املفررا أو قتل ررا أو مراقبت ررا ولتنخل ر ا ر النباتررا ( ،)1ه ر
امنوول عن حن  200 000حال وفال بل بن ةامج عن التنما ا اا( ،)2من ا ما ةنبته 99
يف اماد ر يف البلررداحت النام ر ( )3ح ررت تك ر حت الق اعررد التنخل م ر للصررح والنررقم والب ر أض ر ل
وأق ررل ا ررام م ررن ةاح ر الت ب ر  .وعل ررف ال رررغا م ررن أحت الن رربق امت لق ر باب ررتصدام مب رردا
املفرا علرف امنررت ي ال رام غرري مكتملر ( ،)4فمرن امت ر عل ره عم مرا أحت م رردال الت ب ر قررد
زاا زياال هادل علف مدي ال ق ا القل ل اماض .
 -2وعلررف الرررغا مررن األض ررار امرتب ر بامماربررا ام رط ر وغررري ام م ة ر اةاا ر ب رردا
املف ررا  ،فم ررن الش رراد القر ر ل حت الزراعر ر الص ررناع امكث ر ر  ،ال ررر ت تم ررد اعتم ررااا ش ررديدار عل ررف
مردخق امب ردا ضرروري لزيراال احملاار ل مرن أجرل ط رام األعررداا امتزايردل مرن بركاحت ال ررا ،
وال ب ما يف ض الت رتريا النلب لتغري امناخ وةدرل األراض الزراع علف الص د ال رام  .ويف
ال اق ر  ،زاا عرردا برركاحت ال ررا أبثررر مررن الي ر ل علررف مرردي النررن ا اةمنررك اماض ر  ،يف
ال قة الءي تزا ف ه األراض الصرا للزراعر امتاحر ال بنحر  10يف امادر ( .)5والتكن ل ج را
امت ر رل يف جمررال اررن مب رردا املفررا وغريهررا مررن االبتكررارا الزراع ر برراعد بالت ب ررد علررف
ينرب هلرا مث رل يف ال لرت علرف الغرءا  .غرري أحت
ج ل اسةتا الزراع يتنارع للعحراا بق رزا
هءا األمر لق علف حناب الصح البشري والب  .وبامثل ،تنب زيراال اسةترا الغرءاد يف
__________

()1

()2
()3
()4
()5
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منخلمر األغءير والزراعر لتمررا امتحرردل ،ومنخلمر الصررح ال ام ر ،

International Code of Conduct on

.Pesticides Management: Guidelines on Highly Hazardous Pesticides (Rome, 2016), p. vi
وال ي رردرس امول ر ر حت يف التقري ررر بر ر ي مب رردا املف ررا امن ررتصدم يف الزراعر ر وال يتن رراول حت م ررا ين ررمف ب ف ررا
الصح ال ام امنتصدم يف مكافح األمراض.
Måns Svensson and others, “Migrant agricultural workers and their socio-economic, occupational
).and health conditions — a literature review”, Lund University (1 January 2013
Lynn Goldmann, Childhood Pesticide Poisoning: Information for Advocacy and Action (Geneva,
.FAO, United Nations Environment Programme (UNEP) and WHO, 2004), p. 7

اةخلر .www.fao.org/faostat/en/#home

Heinz-R. Köhler and Rita Triebskorn, “Wildlife ecotoxicology of pesticides: can we track effects
;to the population level and beyond?” Science, vol. 341, No. 6147 (16 August 2013), pp. 759-765
M. Allsop and others, Pesticides and Our Health: A Growing Concern (Exeter, United Kingdom,
.Greenpeace Research Laboratories, 2015), p. 3
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القيا علف اجل ع يف مج أحنرا ال را  .واالعتمراا علرف امب ردا اة ررل هر حرل قصرري األجرل
يق ض اعادا ا يف الغءا الكايف وا يف الصح امك لك لتج ال ا اضرل وامقبل .
 -3وتتنرربت مب رردا املفررا يف جمم عر ببررريل مررن األضررار .ويف بثررري مررن األح رراحت يررواي
االةن اب النر ح الرءي جيرري مرن احملاار ل ام اجلر ى تل يرت الرنخلا اسيك ل ج ر احمل ر را
وخارج ررا ويك ر حت لرره ع اقررت يك ل ج ر ال أكررن التنبررو ررا .وعررقول علررف ذلررع ،يررل عمل ررا
تقل ر م أاررنا املفررا بررالت ازحت ام قررد بررك أة ر اع الي ر اري وال رراد يف النلنررل الغءاد ر  ،ررا
يررواي ى زعزع ر ابررتقرار النخلررام اسيك ل ر ج  .وأكررن أحت ي رري مب رردا املفررا أيي رار التن ر ع
الب ل ج للاب وأحت تنر ا يف تثب رة الناوجرك ،األمرر الرءي أكرن أحت يرواي ى تراجر ببرري يف
غل احملاا ل ،وي رح مشابل علف ا د األمن الغءاد .
 -4وعلررف الرررغا مررن أحت البحررت ال لمر يوبررد املرتررار اليررارل للمب رردا  ،فررإحت رتبررا الصررل
القاط بك الت رض واألمراض أو الخلرو البشري أو اسضرار بالنخلام اسيك ل ج يشكل لديا
بب رريا .وقررد ت رراقا هررءا التحرردي ب ررل اسةكررار امن ب ر الررءي تغءيرره اررناع مب رردا املفررا
والصررناع الزراع ر بررا األض ررار الررر ل ردرت ا تلررع ام ر اا الك م اد ر وال ت رزال أبررال ت التن ر ي
ال دواة والقأخقق علف حاهلا اوحت منازع.
 -5والت رض مب دا املفا أكن أحت خيلل ت رتريا وخ مر علرف التمتر سقر ا اسةنراحت،
وال ب ما ا يف الغءا الكايف ،فيق عن ا يف الصح  .ويلزم ا ر يف الغرءا الردول بتن رء
الترردابري ال قاد ر وشررروط النررقم الغءاد ر للت بررد مررن أحت األغءي ر م م ة ر وخال ر مررن مب رردا
املفا وباف من ح ت الن ع  .وعقول علف ذلع ،تقتير م رايري حقر ا اسةنراحت مرن الردول
محاي ال ا الي  ،مثل ال مال الزراع ك وا تم ا الزراع  ،واألط ال والننا ا امرل مرن
آرتار امب دا .
 -6وعلررف الرررغا مررن أحت ب رري ام اهرردا امت رردال اجلنن ر ا وامبرراارا غررري املزم ر تقرردم
ة عرار مررن ا ماير احملرردوال ،ال ت جرد م اهرردل شرامل تررنخلا مب ردا املفررا الشرديدل اة ر رل ررا
ي ت رتغرل حرج يف طار محاي حق ا اسةناحت.
 -7وأكن ةتا أغءي اح وغن بامغرءيا بردوحت ابرتصدام امر اا الك م اد ر النرام أو
بابر ر ررتصدام ا با ر ر ررد األاىن ،وزير ر رراال امر ر ررراوا يف األجر ر ررل ال ير ر ررل اوحت تل ير ر ررت ام ر ر ر ارا الب ر ر ر
()6
وابتن ااها  .ويت لت هءا ا ل يبا شامق زا ا يف غرءا برا يشرمل الرتصلم تردرجي ار
مرن امب ردا اة ررل و ة راذ طرار تنخل مر ف ررال ينرتند ى يرس حقر ا اسةنراحت جنبرار ى جنررت
مر االةتقررال ى امماربررا الزراع ر امنررتدام الررر ت خررء التحررديا اةاار بنرردرل امر ارا وتغررري
امناخ يف االعتبار.
__________

()6

4

International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development,
.Agriculture at a Crossroads: Synthesis Report (Washington, D.C., 2009), p. 3

GE.17-01059

A/HRC/34/48

ثانيا -التأثير السلبي للمبيدات على حقوق اإلنسان
 -8ت رض امب دا اة رل تكال ل باهخل علف ا ك مرا ولردآ آرترارار باررت ر علرف الب ر
والصررح البش رري وا تم ر بكررل ،و ر عررداار مررن حق ر ا اسةنرراحت وت ر عررض ف ررا م ن ر لزيرراال
احتمال حدوآ اةت ابا حق ا اسةناحت(.)7

ألف -الصحة البشرية
 -9ال ينب من خ ر الت رض مب دا املفرا بر ي قلر مرن النراس .وأكرن أحت يقر ذلرع
عن طري الغءا أو اما أو اهل ا أو مقمن مب دا املفا أو خمل اهتا مباشرل .علف أةه ،ةخلررار
ى أحت م خلررا األم رراض مت رردال األبررباب وأحت األف رراا أ ل ر حت ى الت رررض م رزيس م قررد مررن ام ر اا
الك م اد ر يف ح رراهتا ال م ر  ،فررإحت لديررد عقق ر برربب مباشرررل بررك الت رررض للمب رردا واملرتررار
اماتبر عل ررا أكررن أحت يشرركل لررديا علررف ار د امنررا ل واليررحايا الررءين ينر حت ى ا صر ل
علف بب ل اةتصا ف ال .وم ذلع ،فإحت االبتصدام امنتمر مب دا املفا  ،وال بر ما امر اا
الك م اد ر الزراع ر امن ررت مل يف الزراع ر الص ررناع  ،ب رراحت مرتب ررا بم ع ر م ررن املرت ررار الص ررح
اليارل ،علف منت ي الت رض امرت وامنص ي م ار(.)8
 -10وال ت رزال حرراال التنررما بامب رردا تثررري قلق رار بالغ رار ،وال ب ر ما يف البلررداحت النام ر حررى
و حت باةررة ةنررب ابررتصدامه يف تلررع البلررداحت ال ثررل ب ر ي  25يف اماد ر  .ويف ب رري البل ررداحت،
ي ا م دل التنما ب دا املفا ال ف را النامجر عرن األمرراض ام دير ( .)9وتشرمل ا ر ااآ
ام براوي النامجر عرن التنررما حاارترار وقر يف بررريو يف عرام  1999ح ررت تر يف  24تلم ررءار عقررت
ابررت قك مب رردا بررارارت حت الشررديدل النررم الررر باةررة م ب ر ل ب يررا علررت منررح ا ا ل ررت.
وتشررمل ا رراال األخررري وفررال  23ط رقر يف اهلنررد يف عررام  2013ب ررد ابررت قك وجب ر مل رت ر
ب ردا م ة بروت فر س الشرديدل اة ر رل ،وتنرما  39ط رقر يف مرحلر الت لر ا قبرل امدربر يف
الصررك يف عررام  2014ب ررد ابررت قك أغءير لتر ي علررف خمل ررا مب رردا إ ي إ ووفررال 11
ط قر يف بنغقايش يف عام  2015ب د تناول ف ابه مل رت بامب دا (.)10
__________

()7
()8
()9

لقطرقع علرف مناقشر ب ري تلرع املرترار النرلب اةخلرر علرف برب ل امثرال
).Sound Management of Chemicals (Geneva, 2013

UNEP, Costs of Inaction on the

Frank Eyhorn, Tina Roner and Heiko Specking, Reducing Pesticide Use and Risks — What Action
.is Needed?, Briefing Paper (HELVETAS Swiss Intercooperation, 2015), pp. 7-9
Michael Eddleston, “Pesticide poisoning in the developing world — a minimum pesticides list”,
.The Lancet, vol. 360, No. 9340 (12 October 2002), pp. 1163-1167

(.Pesticide Action Network, response to the questionnaire on pesticides and the right to food, pp. 3-4 )10
وأكن االطقع علف االبتب احت ومج الراوا الر ارال علرف ام قر الشربك الترايلwww.ohchr.org/EN/Issues/ :
.Environment/ToxicWastes/Pages/Pesticidesrighttofood.aspx
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 -11ولتبل ،ال ت جد حصا ا عام ر م رت قر بشر حت عردا األشرصاع الرءين ي راة حت مرن
الت رررض مب رردا املفررا  .ويف املوة ر األخررريل ،أشررار تقررديرا شرربك ال مررل امت ل ر ب رردا
املفررا  ،وه ر منخلم ر غررري رس ر  ،ى أحت عرردا األشررصاع امتيررررين بررن يا مررن ج ررا ت رض ر ا
مب دا املفا يف األجلك القصري وال يل يااوح ما بك  1مل حت و 41مل حت شصم(.)11
 -12وتثررري ميرراع ا الت رررض امررزمن مب رردا املفررا اة رررل قلق رار بالغ رار .وهنرراك اررل بررك
الت رررض للمب رردا وأم رراض النرررطاحت واأللزهرراأر والباربنن ر حت ،واض ر راب اهلرم ر حت ،واض ر رابا
النمر وال قرا .وأكررن أحت تتنربت مب ردا املفررا أييرار يف ال ديرد مررن املرترار الصرح ال صررب ،
مث ررل فق ررداحت ال ررءابرل ،وفق ررداحت التنابر ر  ،واخن رراض الق رردرل البصر رري واخن رراض ام ررارا ا رب ر ر .
وتشمل املرتار احملتمل األخري الرب وا ناب وفرط ا ناب  .وغالبرا مرا تكر حت هرءع األعرراض
اق ق جدا ،وقد ال ي ا ا ا تم ال يب علرف أيرا أرترر برريري مرن آرترار مب ردا املفرا (.)12
وع ررقول عل ررف ذل ررع ،ق ررد ال تخل ررر املرت ررار امزمنر ر مب رردا املف ررا م رردل شر ر ر أو ب ررن ا ب ررد
الت رررض ،ررا يشرركل لررديا بب رريا أمررام امنررا ل واللب ر ى برربل اةتصررا ف ال ر  ،ررا يف ذلررع
ال مل ا ال قاد .
 -13وعل ررف ال رررغا م ررن أحت امص رراطر الش ررديدل لل دي ررد م ررن امب رردا عل ررف الص ررح البش ر رري
أابحة رابص جدار ،يت قل ابتصدام تلع امب دا  .وحى عنردما نر مب ردا املفرا أو
تنررتصدم بدرج ر رردوال ،فررإحت خ ررر التل ر آ يخلررل قادم رار ل ق ر ا عديرردل وأكن ررا أحت تنررتمر يف
ال راابا يف امصرراار الغءاد ر  .ويف بثررري مررن ا رراال  ،ترردرس املرتررار الصررح احملتمل ر اراب ر
منت ي قبل وضر تلرع امب ردا يف النر ا .وين بر هرءا األمرر بصر خاار علرف امك ةرا
اةامل ر ال ررر تي ررا لت زي ررز ف ال ر ال نص ررر النش ر مب رردا املف ررا ال ررر لتم ررل أال تك ر حت ق ررد
خير ة لقختبررار وةرراارار مررا يكشررل عن ررا يف ملصررقا امنتبررا ( .)13و ضرراف ى ذلررع ،فررإحت
املرتررار امصتل ر للت رررض ألشرركال مت رردال مررن مب رردا املفررا يف الغررءا وامررا والابر واهلر ا
تدرس اراب باف (.)14
 -14وتت رض ف ا م ن بدرج أبرب ة ر مب دا املفا  ،علف النح ام صل أاةاع.
المزارعون وعمال

الزراعة

 -15يت رررض عمررال الزراعر بشرركل روت ررا للمب رردا النررام امنررتصدم عررن طرير الررر أو
االةتثار أو االتصال امباشر م ما ي را مرن احملاار ل أو الابر أو االةنركابا ال رضر أو عردم
ب اي م ردا ال قاير الشصصر  .وحرى يف ا راال الرر تلرتعبر ف را احت اطرا النرقم ام ارف

__________

()11

Pesticide Action Network, Communities in Peril: Global Report on Health Impacts of Pesticide
).Use in Agriculture (2010

(.Köhler, “Wildlife ecotoxicology of pesticides”; Eyhorn, Reducing Pesticide Use )12
( )13اةخلر .http://www.toxipedia.org/display/toxipedia/Effects+of+Pesticides+on+Human+Health
(.Eyhorn, Reducing Pesticide Use, p. 4 )14
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ا ،يت رض األشصاع الءين ينتصدم حت مب دا املفا منت يا أعلف مرن اة رر .وتت ررض
أبررر ال مررال الررزراع ك برردورها للص ررر بررالنخلر ى أحت ال مررال ي ر اوحت ى امنررزل حرراملك م ررا
خمل ا مب دا املفا علف بشرهتا ومقبن ا وأحءيت ا.
 -16وتخل ررر الدرابررا يف البلررداحت امتقدم ر أحت عررامقر زراع رار واحرردار تقريب رار مررن بررل 5 000
عامررل ي رراين مررن التن ررما ا رراا بامب رردا ب ررل عررام( .)15ب ررد أحت ةن ررب ال مررال الررزراع ك ال ررءين
يت رض حت عم مار لتنما حاا بامب ردا غرري م روفر بنربت عردم وجر ا عمل را برق م حردل.
وأكررن أحت ي ير ضر ل ة رراذ أةخلمر ال مررل واالفتقررار ى الترردريت يف جمررايل الصررح والنررقم
ى زياال خماطر الت رض للمب دا  ،يف ال قة الءي ت تقر ف ه ال ديد من ا ك ما ى اهل ابل
األباب وام ارا لتنخل ا مب دا املفا ورادها(.)16
 -17و حت خ ر ت رض األط ال امنصرطك يف ال مل الزراعر يثرري جزعرار شرديدار .وعلرف الررغا
مررن قل ر الب اةررا امتاح ر  ،تشررري تقررديرا منخلم ر ال مررل الدول ر ى أحت حن ر  60يف اماد ر مررن
األط ال ال املك يف ال را يزاولر حت عمل را يف جمرال الزراعر وبثرريار مرا يشركل األط رال جرز ار ببرريار
مررن الق ر ل ال امل ر الزراع ر يف البلررداحت النام ر  .و حت زيرراال حناب ر ت ا مصرراطر مب رردا املف ررا
وعدم ب اي م دا ال قاي وقل جتربت ا ع امل أكن أحت ت رض ا بدرج شديدل للص ر(.)17
 -18ويت رتر ال مال ام اجروحت وام مس حت أييار بدرج أبرب أليرا قرد ي ملر حت بصر موقتر يف
خمتلررل ام اق ر الزراع ر ررا ييرراعل خ ررر ت رض ر ا مب رردا املفررا  .وقررد ن ر ا ر اجز اللغ ي ر
بدرج أبرب هروال ال مرال مرن ف را املصرقا ولرءيرا النرقم  ،ور را ي اج ر حت رررو عمرل
بر اوحت مكاة ر ا صر ل علرف م رردا برقم باف ر وقرد يت ررءر علر ا ا صر ل علرف الرعاير
ال ب ر والت ر يي عررن األم رراض امتصررل ب رردا املفررا  .ولتمررل أيي رار أال يك ر حت لل مررال أي ر
ب رل تءبر علف أة اع مب دا املفا امنتصدم .
المجتمعات المحلية التي تعيش بالقرب من األراضي الزراعية
 -19أكررن لتشررصاع الررءين ي شر حت بررالقرب مررن األراضر الزراع ر وامرزارع الصررناع أييررا
أحت يت رضر ا بشرردل ة ررر مب رردا املفررا  .ويشرركل الررر اجل ر ي مب رردا املفررا خ ررار شررديدار
بررالنخلر ى أحت امر اا الك م اد ر تتنرارتر فتنتقررل ى م اقر جمراورل .وقررد تير ر ا تم ررا احملل ر ى
أحت تقر ا يف م اقر أقرررب ى امنراط الرر تنررتصدم ف ررا مب رردا املفرا بنرربت الق ر ا امال ر أو
غريها ،وأكن لن التغءي الرءي قرد يصراحت ال قرر امردق أحت يرواي ى ت راقا املرترار الصرح
__________

()15

International Panel of Experts on Sustainable Food Systems, From Uniformity to Diversity: A
.Paradigm Shift from Industrial Agriculture to Diversified Agroecological Systems (2016), p. 29

(.Eddleston, “Pesticide poisoning in the developing world” )16
()17

Gaafar Abdel Rasoul and others, “Effects of occupational pesticide exposure on children applying
.pesticides”, Neuro Toxicology, vol. 29, No. 5 (September 2008), pp. 833-838
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اليررارل للمب رردا النررام  .ف لررف بررب ل امثررال ،يررواي اخن رراض منررت يا الربوتررك ،ى اخن رراض
منت يا األةزأا األمر الءي ي زز مكاة الت رتر ب دا امرببا ال ب ات ال ي ي (.)18
 -20وتش ررمل أمثلر ر الت رررض بن رربت الق رررب م ررن امر رزارع حالر ر ب ب ررتاريكا ،ح ررت تب ر عرك أحت
األط ر ررال الر ررءين ي ش ر ر حت بر ررالقرب مر ررن م ر رزارع ام ر ر ز يت رض ر ر حت منر ررت يا عال ر ر مر ررن امب ر رردا
ا ش رري ( .)19وتَبر عرك يف اهلنررد أحت برركاحت قري ر بررااري يف والي ر ب ررياال ،ال اق ر بررالقرب مررن م رزارع
الك رراج  ،ي رراة حت م ررن ارت رراع م رردال ام رررض وامر ر امرتب ر ر ب رردا املف ررا اسةدوب ررل احت
الشديدل اة ر .وأف د أحت م دال اسعاق بك النكاحت أعلف بننب  73يف امادر مرن ام ردال
ال ام للدول ب برها(.)20
 -21وخررقل النررب نا  ،ابررتصدمة مب رردا رتنرراد بروم بل روبروبرراحت علررف ة رراا وابر يف
مرزارع امر ز واألةاةرراس يف مج ر أحنررا ال ررا ( .)21ويف اافرراو بررال لبك ،ح ررت ابررتصدمة مب رردا
املفا يف الثماة نا  ،رتبة علم ار أحت منت يا ال قا ال ال ةامج عن الت رض للمب دا  .وقد
بشل أييار عن حاال أخري ،ا يف ذلع أمرراض النررطاحت والربر والنرل واألمرراض اجللدير ،
ولكررن الصررل ل نررة مثبتر علم رار .وعلررف الرررغا مررن أحت النررل ا احملل ر من ررة الررر اجلر ي يف
أعقرراب احتباجررا ا تم ر احملل ر  ،ةقيررة احملكم ر ال ل ررا ال لب ن ر ا خلررر ،ويرردعف أيررا ف لررة
ذلع بيغ من شربا ام ز( .)22وعقول علف ذلع ،لرفية الدعاوي الر رف ا عمرال امرزارع
ا حرم اليحايا من ا صر ل علرف الت ر يي .وب رد مررور عشررين عامرا ،وعلرف الررغا مرن ا خلرر
ال ام لثناد بروم بل روبروباحت ،ال تزال الاب ومصاار ام اع مل رت .
المجتمعات األصلية
 -22ابررت لة الشررربا
الش ب األال واألقل ا
لءلع ،قد جترب ا تم ا
ا ي رض ا باةتخلام مب دا

الزراع ر يف بلررداحت شررى علررف أراضر أشررصاع ينتمر حت ى جمتم ررا
 ،وأقامة زراع ت تمد اعتمااار مكث ار علف مب ردا املفرا  .وةت بر
احملل علف ال ش يف أوضاع هامش جنبار ى جنت مر هرءع امرزارع،
املفا امنناق م الت ار.

 -23ويخل ررر باةتخلررام أحت مصرراار الغررءا التقل دي ر للش ر ب األاررل لت ر ي علررف منررت يا
عال ر مررن مب رردا املفررا  .وين بر هررءا أييررا يف الق ررت الشررمايل ،ألحت امر اا الك م اد ر تتبرره
مش رراال باالةتق ررال الب ر الب ررد ام رردي يف الري رراح وام را وال راابا اسح رراد والت ررارا األح راد يف
__________

()18

Pesticide Action Network Asia Pacific, response to the questionnaire on pesticides and the right to
.food, p. 4

(.International Panel of Experts on Sustainable Food Systems, From Uniformity to Diversity , p. 29 )19
(.Pesticide Action Network, response to the questionnaire on pesticides and the right to food, p. 1 )20
Environmental Justice Atlas, “Farmworkers poisoned by DBCP (Nemagon), Philippines”,
()21
.available from https://ejatlas.org/conflict/philippine-farmworkers-poisoned-by-dbcp-pesticide
(Pesticide Action Network Asia Pacific, response to the questionnaire on pesticides and the right to )22
.food
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األغءي التقل دي  ،مثل الثدي ا البحري واألمساك( .)23وقد تبك أحت الش ب األال يف الق ت
الق ررت الش ررمايل لت ر ر ي يف أجن ررام ا عل ررف مب رردا ل ف ررا اة رررل تن ررتصدم قر ر ق رررب
جمتم اهتا احملل وت اين من أمراض النرطاحت وغريها من األمراض دال ت ا امت ب .
النساء الحوامل واألطفال
 -24األط ررال ه ررا األبث ررر ت رضر رار للتلر ر آ بامب رردا  ،ألحت أعي ررا جن ررم ا ال تر رزال تنمر ر
ويت رض ر ر حت بن رربت ا ررغر حبم ررا جلرع ر ر أعل ررف لك ررل وح رردل م ررن وح رردا وزحت اجلن ررا ،و حت
منت يا األةزأرا الرد نر الرر تزيرل مس ر امب ردا وةشراط ا أقرل بكثرري لردي األط رال مقارةر
()24
ض ل النمر
بالبالغك  .وتشمل املرتار الصح امرتب بالت رض للمب دا يف مرحل ال ل ل
ال ك ررري واملرت ررار الن ررل ب الن ررلب وغريه ررا م ررن تشر ر ها النمر ر األخ ررري( .)25وتلخل ررر البحر ر آ
اجلديدل أحت الت رض حى منت يا منص ي من امب دا  ،علرف برب ل امثرال مرن خرقل ا ررا
الري رراح أو امصل ررا الغءاد ر  ،ق ررد يك ر حت ب ررالن الي رررر بص ررح األط ررال ،وخم رقر بنم ر ها ال قل ر
وال ن ل ج وأكن أحت يواي ى أمراض واض رابا علف مدي ال مر.
 -25والننررا ا امررل الررقإ يت رضررن للمب رردا أبثررر عرض ر ة ررر اسبررقاط وال ر الال قبررل
األجل و اراب ام ال رد ب ر ب َخلق ر  .وقرد خلصرة الدرابرا بصر رل منتخلمر ى وجر ا خلر
()26
من مب دا املفا يف ا برال النرري ويف أول برراز للم ال رد ،را يثبرة الت ررض قبرل الر الال .
وأكررن ألي مررن ال الرردين أحت ينقررل أرتررر الت رررض مب رردا املفررا  .وأبثررر ال راا ا رجر لت رررض
األب هر قبرل ا مرل بثقرتر أشر ر ب نمرا يكر حت ت ررض األم را أخ رر مررن الشر ر الرءي ينررب
ا مل وحى األش ر الثقرت األوى من ا مرل( .)27وتشرري األالر ا ديثر ى أحت ت ررض األم را
ا امررل مب رردا املفررا يررواي ى ارت رراع خ ررر برررطاحت الرردم يف مرحل ر ال ل ر والنرررطاةا
األخري والت حد وأمراض اجل از التن ن ( .)28ف لف بب ل امثال ،أكن أحت ت ررب مب ردا املفرا

__________

()23
()24

Alaska Native Health Board, “Traditional food contaminants testing projects in Alaska”, July
2002; Gretchen Welfinger-Smith and others, “Organochlorine and metal contaminants in
traditional foods from St. Lawrence Island, Alaska”, Journal of Toxicology and Environmental
).Health, Part A, vol. 74, No.18 (September 2011
Beyond Pesticides, “Children and pesticides don’t mix”, Factsheet, available from
http://www.beyondpesticides.org/assets/media/documents/lawn/factsheets/Pesticide.children.dont
.mix.pdf

(.Eyhorn, Reducing Pesticide Use, p. 9 )25
(Enrique Ostrea, Dawn Bielawski and N.C. Posecion, “Meconium analysis to detect fetal exposure )26
).to neurotoxicants”, Archive of Disease in Childhood, vol. 91, No. 8 (September 2006
(.Pesticide Action Network, response to the questionnaire on pesticides and the right to food, p. 3 )27
(Council on Environmental Health, “Policy statement: pesticide exposure in children”, Pediatrics, )28
).vol. 130, No. 6 (December 2012
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الن ررام لل ص ررت ا رراجز امشر ر م وت رورتر عل ررف ر ر اجل رراز ال ص رريب لتجنر ر  ،يف ح ررك أحت امر ر اا
الك م اد النام األخري أكن أحت تورتر بلبا علف ج ازها امناع الءي يكتمل ع(.)29
 -26وأكن أحت ر مب دا املفا أييار عرب لنب األم .ويثري هءا األمر قلقرار شرديدار ألحت لرنب
األم ه ر امصرردر ال ح ررد لغررءا الكثررري مررن الرض ر وألحت ل ر عهلا الغررءاد يكتمررل س ررت يقرراوم
امر ر اا الك م اد ر ر اة رررل .وت ج ررد امب رردا أيي ررا يف حل ررت األط ررال ،أو يف ام رراع ال ررر يلر ر
نح ا ا ل ت(.)30
المستهلكون
 -27ت جررد ع راال خمل ررا مب رردا املفررا يف امصرراار الغءاد ر النبات ر وا اة ر  ،ررا يزيررد
خمرراطر ت رررض امنررت لكك بدرجر ببررريل .وتشررري الدرابررا ى أحت األغءير بثرريا مررا لتر ي علررف
خمل ا مت ردال ،را يرواي ى ابرت قك مرزيس مرن مب ردا املفرا  .وعلرف الررغا مرن أحت املرترار
اليررارل م رزيس مب رردا املفررا ال ترزال غررري م م ر امررا ،فمررن ام رررو أحت الت رراعق الت زري ر
أكن أحت لدآ يف ب ي ا اال وتواي ى ارت اع منت يا النرم  .و حت ت ررض امنرت لكك
الشديد الاابم مب دا املفا يب رت علرف قلر ببرري ،وال بر ما امب ردا األل ر للرده حت الرر
تلتحا بالشح م وتاابا بص رل أح اد يف اجلنا(.)31
 -28وقررد تبقررف آرتررار علررف ال ابرره واةيررروا الررر ت ررا ب رردا املفررا بكثاف ر قبررل أحت
تصررل ى امنررت لع .وبث رريار مررا تخل ررر أعلررف منررت يا امب رردا يف اةي رراوا واةيررر ال رق ر
وال ابرره ،مثررل الت رراح وال راولر وال نررت .وعلررف الرررغا مررن أحت غنررل امنتبررا وط ررا يقلررل مررن
من ررت يا امصل ررا  ،أك ررن أحت يزي ررد ع ررداا ال ررام يف ب رري األح رراحت ه ررءع امن ررت يا (.)32
وييا ى ذلع أحت الكثري من امب دا امنرتصدم ال ر م ت را الك راحت برمتره  -تبردأ مرن اجلرءور
وتت زع يف بل أجزا النبت  -ولءلع لن يك حت للغنل أي م ل.
 -29وقررد ت راابا مب رردا املف ررا أيي رار ترابم رار أح اد رار يف ا اة ررا امنررتزرع عررن طري ر
ال لل املر آ .وبثرريا مرا تنرتصدم مب ردا ا شررا يف الردواجن والبر ي ،يف حرك قرد يتيرمن
ا ل ررت ومنتبررا األلبرراحت األخررري جمم عر مررن امر اا الررر جتم ررة مررن خررقل الراابا األح رراد
والتص رزين يف األةنررب الدهن ر للح اةررا  .ويثررري هررءا األمررر قلق رار بالغ رار ألحت لررنب البقررر بث رريار مررا
يك حت ال نصر األباب للنخلا الغءاد لإلةناحت ،وال ب ما لتط ال.
__________

(.Köhler, “Wildlife ecotoxicology of pesticides”, p. 19 )29
(International Baby Food Action Network and Geneva Infant Feeding Association, response to the )30
.questionnaire on pesticides and the right to food, p. 4
(.Köhler, “Wildlife ecotoxicology of pesticides”, p. 10 )31
B.M. Keikotlhaile, P. Spanoghe and W. Steurbaut, “Effects of food processing on pesticide
()32
residues in fruits and vegetables: a meta-analysis approach”, Food and Chemical Toxicology, vol.
).48, No. 1 (January 2010
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 -30وتاابا ب ي مب دا املفا  ،مثل اماال ال ي ي القصديري وتتيصا من خقل ةخلا
الشرربك الغءاد ر البحري ر  .وةت ب ر لررءلع ،أ ررل النرراس الررءين ي تمرردوحت علررف بم ررا أبرررب مررن
األغءير البحرير أو ينرت لك يا ى ر ررار ترب رزا عال ر جردار يف ام ررا لتلرع امر اا را يتنرربت
يف خماطر اح ببريل(.)33
 -31وتشرركل مب رردا املفررا أييررا هتديرردار خ رريار علررف م رراع الشرررب ،وال بر ما يف امنرراط
الزراع  ،الر غالبا ما ت تمرد علرف ام راع اجل ف ر  .وعلرف الررغا مرن أحت ر ر ر امب ردا امنرتصدم
يف ا ق ر ل يف آبررار ام رراع قررد ينررتغرا عرردل عق ر ا ،تنررببة بال ررل امنررت يا امرت ر مب رردا
األعشرراب امنررتصدم يف امنرراط الزراع ر يف مشررابل اررح لررب ي ا تم ررا احملل ر ( .)34ف ر
ال اليررا امتحرردل األمريك ر مررثق ،ح ررت ينررتصدم مررا يزيررد علررف  70مل ر حت رطررل مررن األت ررازين
بن يار ،يرتب ارت اع خ ر ال ب اةلق باةن اب ام اع الن ح يف مدااا ام راع( .)35وعلرف
الرررغا مررن حخلررر ابررتصدام األت ررازين يف االلرراا األورو يف عررام  ،2004ال ت رزال ب رري البلررداحت
األوروب تكشل عن وج اع ال م يف ام اع اجل ف .

باء -التأثير البيئي
 -32ق ررد تنر ررتمر مب ر رردا املف ررا يف الب ر ر ل ق ر ر ا وتشر رركل هتدي رردا عام ر ررا لكامر ررل النخلر ررام
اسيك ل ر ج الررءي يت قررل عل رره اسةتررا الغررءاد  .ويررواي االبررتصدام ام رررط للمب رردا وب ر
ابررت ماهلا ى تل ر آ الاب ر ومصرراار ام رراع احمل ر ررا ،ررا يتنرربت يف فقررداحت التن ر ع الب ل ر ج ،
ويدمر فص ل ا شرا ام دل الر تك حت ثاب أضداا طب ر ل فرا ولرد مرن الق مر التغءوير
لتغءي .
 -33وتلل ر آ امب رردا الاب ر وتن ر ا يف تررده رها برردرجا مت اوت ر  .ف ر الصررك ،أر ررر
الدرابررا األخررريل الررر أارردرهتا ا ك م ر وج ر ا حرراال تل ر آ بامب رردا وغريهررا مررن امل رتررا
تااوح ما بك التل آ ام تدل والشديد علف مناح  26مل حت هكتار من األراض الزراع  ،ى
حررد ت ررءر االبررتمرار يف االبررتغقل الزراعر مررا يقرردر بنح ر  20يف امادر مررن األراض ر الصررا
للزراع (.)36
 -34وتل ر آ ام رراع أكررن أحت يك ر حت ضررارار ب ر ا بن ر ا  .ف ر غ ات مرراال ،علررف بررب ل امثررال،
تنرربت تلر آ يررر بابر حت ب رردا مقرت ر حت امنررتصدم يف مرزارع زيررة النص ررل ،يف قتررل املال

__________

(.Köhler, “Wildlife ecotoxicology of pesticides”, p. 11 )33
(Aviva Glaser, “Threatened waters: turning the tide on pesticide contamination”, Beyond Pesticides )34
()35
()36
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available
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(February

FindLaw, Atrazuine Lawsuit Overview (2016), available from http://injury.findlaw.com/product.liability/atrazine-lawsuit-overview.html
Caixin Online, “China’s tainted soil initiative lacks pay plan”, 6 August 2016, available from
.http://english.caixin.com/2016-06-08/100952896.html
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مررن األمسرراك والت ر رتري يف  23ة عررا مررن أة ر اع األمسرراك .وقررد حرررم هررءا التل ر آ برردورع 12 000
شصم يف  14جمتم ار ل ار من مصدرع الرد ن للرزا والغءا (.)37
 -35وعلررف الرررغا مررن أحت امنخلمررك ي رب ر حت يف الغالررت عررن قلق ررا زا امصرراطر الناش ر عررن
خمل ا امب دا علف الصح  ،يلقلل للغاي من ش حت آرتارها علف الكادنا غري امنت دف  .ف لف
بررب ل امثررال ،تتنرربت مب رردا ة ة ك ت ن يررد ،وهر ف ر شرراد االبررتصدام مررن امب رردا ا شرري
الر ررر تص ر ر ت بامر ررل أج ر رزا النبر ررا  ،يف تر ررده ر الاب ر ر وتل ر ر آ ام ر رراع وت ر رررض خر رردما الر ررنخلا
اسيك ل ج ر ا ي ر للص ررر ،مثررل مكافح ر املفررا الب ل ج ر ( .)38ومررا باةررة مصررمم لتتلررل
اجل راز ال صريب امربرزي ل فررا امنرت دف  ،فبإمكايرا أييرار أحت تلحر ضرررار بالقفقاريرا ام رردل
وبءلع بال ر ،وال راشا وغريها من األح ا الربي (.)39
 -36وتلررتع ا مب رردا الن ة ك ت ن يررد ب يررا امنرروول عررن متقزمر اي ررار منررت مرا النحررل يف
مج ر أحنررا ال ررا ( .)40وعلررف بررب ل امثررال ،ي ترررب االبررتصدام الكث ررل لتلررع امب رردا ا ش رري
منرووالر عرن تراجر فصر ل النحرل الرءي ي ر ال نرل بننرب  50يف امادر علرف مردي  25عامرار
يف بررل مررن ال اليررا امتحرردل وامملك ر امتحرردل لربي اة ررا ال خلمررف وآيرلنرردا الشررمال ( .)41وي رردا
هءا الااج أباس الزراع ذاته بالنخلر ى أحت حنرل الربير وحنرل ال نرل امرنخلا يرواي أبررب اور يف
تلقر ر احملاار ر ل( .)42وتش ررري تق ررديرا منخلمر ر األغءير ر والزراعر ر لتم ررا امتح رردل (ال رراو) ى أحت
النحل يلق  71يف اماد من بك حن  100ة ع من أة اع احملاا ل (الرر تر فر  90يف امادر مرن
الغءا ال ام ) .ويف عام  ،2013قعد االلراا األورو ابرتصدام ب ري مب ردا الن ة ك ت ن يرد،
علف عك ال اليا امتحدل.
 -37وبثررري مررن امب رردا امنررتصدم ال ر م الررر ثررل قراب ر  60يف امادر مررن حرراال الت رررض
الغررءاد ( )43ه ر مب رردا تص ر ت بامررل أجرزا النبررا  .وتنررتصدم البررءور ام اجلر رءع امب رردا
بشكل شراد يف ةترا فر ل الصر يا والرءرل وال ر ل النر ااين .وبامثرل ،قرد تكر حت احملاار ل ام دلر
ورارت ررا (م ررا ين ررمف بالكادن ررا ام دلر ر ورارت ر رار) سةت ررا مب رردا املف ررا ة نر ر ا .وي رردع موي رردو
__________

( )37اةخلر .case GTM 4/2015 in document A/HRC/31/79
Worldwide Integrated Assessment of the Impacts of
()38
()39
()40

The Taskforce on Systemic Pesticides,
).Systemic Pesticides on Biodiversity and Ecosystems (9 January 2015
Peter Jenkins, Net Loss: Economic Efficacy and Cost of Neonicotinoid Insecticides Used as Seed
).Coatings: Updates from the United States and Europe (Center for Food Safety, 2016

Beyond Pesticides, “BEE protective: chemicals implicated”, available from http://www.
.beyondpesticides.org/programs/bee-protective-pollinators-and-pesticides/chemicals-implicated

(.Guardian, “Pesticides linked to honeybee decline”, 29 March 2012 )41
(UNEP, Global Honey Bee Colony Disorders and Other Threats to Insect Pollinators (Nairobi, )42
()43
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2010); Michelle Allsopp and others, Plan Bee — Living Without Pesticides: Moving Towards
.Ecological Farming (Amsterdam, Greenpeace, 2014), p. 9

Chuck Benbrook, “Prevention, not profit, should drive pest management”, Rachel Carson
.Memorial Lecture, Pesticides News 82, December 2008
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مب رردا املفررا الررر تصر ت بامررل أجرزا النبررا واحملاار ل احملر رل ورارت ررا أحت زالر الررر بالنررادل
تقلررل ى حررد ببررري خمرراطر الت رررض لل مررال امرزارعك والكادنررا األخررري غررري امنررت دف  .ب ررد أةرره
يلزم جرا امزيرد مرن الدرابرا عرن الت ررض امرزمن لتحديرد مردي تر رتري مب ردا املفرا تصر ت
بام ررل أج رزا النب ررا واحملاا ر ل ام دل ر ورارت ررا عل ررف الص ررح البشر رري وا ش ررا الناف ر وال ررنخلا
اسيك ل ج للاب وا ال اماد ( .)44ف لرف برب ل امثرال ،طر ر أةر اع الرءرل وفر ل الصر يا ام دلر
ورارت ا س ت تك حت قاارل علف ةتا النم م الداخل ر ام املر ج ن رار بالبكايرا ال صر ي الرر ت مرل
ثاب ر مب رردا للحش ررا ( .)45وم ر أحت ابررتصدام احملاا ر ل ام امل ر ج ن رار بالبكايررا ال ص ر ي قررد
أفيررف ى اخن رراض يف ابررتصدام امب رردا ا ش رري االا ر ناع التقل دي ر  ،ال ي رزال هنرراك جرردل
بش حت امصاطر احملتمل الر تشكل ا تلع احملاا ل.
 -38وامثررال األول علررف اجلرردل امثررار بش ر حت احملاا ر ل ام دل ر ورارت ررا ه ر الغل بررا  ،وه ر
امك حت النش لرب ي مب ردا األعشراب ،را يف ذلرع الغل برا امنر ا ب قمر "راوةرد آب"
ال ررءي يتر ر للمر رزارعك قت ررل األعش رراب الي ررارل اوحت قت ررل اار ر ل ا .وعل ررف ال رررغا م ررن تق ررد
الغل با علف أةه الثابة واألقل مس بامقارة م مب دا األعشاب التقل دي  ،هناك خق
ببري علف ت رتريع يف الب  ،فقد أشار الدرابا ى وج ا ت رتريا بلب علف التن ع الب لر ج
وا ررال الربي ر و ت ر ي امرراال امغءي ر للاب ر ( .)46وهنرراك أييررا ش ر اغل بش ر حت الصررح البش رري  .ويف
عر ر ررام  ،2015أعلنر ر ررة منخلم ر ر ر الصر ر ررح ال ام ر ر ر أحت الغل بر ر ررا لتمر ر ررل أحت يك ر ر ر حت من ر ر ررببار
للنرطاحت(.)47
 -39ويف أوروبا ،تقدم أةخلم احملاا ل ام دل ورارت ا مثاالر علف امبدأ ال قاد  .و ذا باحت جررا
أو ب اب ما ين ي علف شب خ رر التنربت يف راا اليررر ب امر النراس أو بالب ر  ،يف ررل
عدم وج ا ت اف يف املرا علم يف امن ل  ،فإحت ال رت بر ق علرف الرءين يتصرءوحت اسجررا ا
أو يرمس ر حت الن ابررا سرتبررا ع رردم ضرررر مررا يتصءوةرره م ررن ج ررا أو ب اب ر  .وبامقابررل ،ف ر
__________

()44

()45
()46
()47
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Jennifer Hsaio, “GMOs and pesticides: helpful or harmful”, blog, special edition on genetically
modified organisms (GMOs), Harvard University (10 August 2015); Andria Cimino and others,
“Effects of neonicotinoid pesticide exposure on human health: a systematic review”,
Environmental Health Perspectives (6 July 2016); Greenpeace, “Environmental and health impacts
.of GM crops: the science”, Briefing, September 2011
Matthew Niederhuber, “Insecticidal plants: the tech and safety of GM Bt crops”, blog, special
edition on GMOs, Harvard University (10 August 2015); Mike Mendelsohn and others, “Are Bt
.crops safe?”, Nature Biotechnology, vol. 21, No. 9 (September 2003), pp. 1003-1009
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ال اليررا امتحرردل ،وه ر أبرررب منررتس للمحاا ر ل ام دل ر ورارت ررا( ،)48اتب ررة األةخلم ر ب جرره عررام
م ر م "التكررافو اجل ر هري" الررءي جيررري جبرره مقارة ر ص ر ل جديررد أو غررءا ب ر خر قررادا و ذا
اعتلرب أيما ارتقحت علرف النحر الرءي ي ر برالغرض فنر در احملصر ل أو الغرءا يف ررل األةخلمر
القادمر ( .)49وبررتك حت هنرراك حاجر ملحر ى التنخلر ا الشررامل علررف أبراس امبرردأ ال قرراد م اجلر
عمل امنتبا ام دل ورارت ا وغريها من التكن ل ج را اجلديردل علرف الصر د ال رام برالنخلر ى
آرتارها اة ريل احملتمل علف الصح والب .

ثالثا -الهيكل القانوني
ألف -قانون حقوق اإلنسان
 -40ير فر ا ر يف الغررءا الكررايف ضررماةا بإتاحر األغءير الررر ال غرره عن ررا لتحق ر منررت ي
م ش ر الد ر  .وهررءا ا ر مقررنن يف امرراال  11مررن ال ررد الرردويل اةرراع بررا ق ا االقتصررااي
واالجتماع ر ر ر والثقاف ر ر ر  ،وبر ر ررءلع يف اسعر ر ررقحت ال ر ر ررام ق ر ر ر ا اسةنر ر رراحت .ويف الت ل ر ر ر ال ر ر ررام
رق ررا  )1999(12بش ر حت ا ر يف الغ ررءا الك ررايف ،برب ررة اللبن ر ام ن ر ب ررا ق ا االقتص ررااي
واالجتماع ر والثقاف ر ا ر يف الغررءا الكررايف قادلر ر ةرره جيررت أال ي نررر برام ه الير أو امق ررد،
وقرر أحت الك اي ال تشري ى ب اي الكم ر فحنرت برل أييرار ى ب اير الن ع ر  .وترري اللبنر
بءلع أحت ا يف الغءا ي ا الغءا الءي يك حت خال ا من ام اا اليارل ،وتوبد أةره جيرت علرف
الدول تن ء مت لبا النقم الغءاد والتدابري ال قاد ليماحت بقم الغءا وب ايته من ح رت
الن ع  .وحى يف رل أض ت نري للماال  11والت ل ال رام رقرا  ،12ال أكرن اعتبرار األغءير
امل رت بامب دا غءا باف ار.
 -41وتوب ررد اللبنر ر ب ررءلع يف ت ل ق ررا ال ررام ،أحت االب ررتدام تر ررتب ارتباط ررا ال اة ص ررام ف رره
ر م الغررءا الكررايف ،را ي ررا أحت الغررءا جيررت أحت يكر حت متاحرار لتج ررال ا اضرررل وامقبلر علررف
النر ا  .وعلررف النحر امبررك يف هررءا التقريررر ،فررإحت امب رردا منرروول عررن فقررداحت التنر ع الب ل ر ج
وتل آ امرا والابر وعرن التر رتري برلبا علرف ةتاج ر األراضر الزراع ر  ،را ي ردا ةترا األغءير يف
امنتقبل.
 -42ويشررمل ا ر يف الغررءا الكررايف ال كرررل القادلر حت عمالرره جيررت أال يشر ع علررف التمتر
سق ر ا اسةنرراحت األخررري .ولررءلع ،فررإحت ا بررس القادل ر ب ر حت امب رردا ضررروري ليررماحت ا ر يف
__________

لتحمرل امب ردا أو
( )48علف بب ل امثال ،يف عام  ،2013بلن حبا امزروعا ام عدل ورارت رار يف ال اليرا امتحردل ع
مقاومر ر ر ا شر ر ررا  93يف امادر ر ر م ر ررن الصر ر ر يا و 90يف امادر ر ر م ر ررن الق ر ررن و 90يف امادر ر ر م ر ررن ال ر ررءرل .اةخل ر ررر
.https://www.loc.gov/law/help/restrictions-on-gmos/usa.php
National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, Genetically Engineered Crops:
()49
).Experiences and Prospects (Washington, D.C., 2016
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الغءا واألمن الغرءاد تت رارض مر ا ر يف الصرح  ،برالنخلر ى املرترار الصرح النرلب ال ديردل
امرتب بب ي اربا مب دا املفا .
 -43ويف ال اقر  ،ترنم امراال  12مرن ال رد الرردويل علرف ا ر يف التمتر بر علف منرت ي مررن
الصررح أكررن بل غرره ،وتلررزم الرردول بايرراذ الترردابري الك لر بتحنررك مج ر ج اةررت الصررح الب ر
والص ررناع  .وت خ ررء اللبنر ر يف ت ل ق ررا ال ررام رق ررا  )2000(14بشر ر حت ا ر ر يف التمتر ر بر ر علف
من ررت ي أك ررن بل غ رره م ررن الص ررح بر رال كرل القادلر ر حت ا ر ر أت ررد ل ش ررمل احمل ررداا األبابر ر
للصررح  ،مثررل بررقم الغررءا وام رراع الصررا للشرررب ،وررررو ال مررل املمن ر والصررح والب ر
الصررح  .وتقحررأ أييررا أحت االلت رزام بتحنررك النخلاف ر الصررناع والب ر ينررتتب أبابررا ا ر يف
مكاحت اح لل مل ،ا يف ذلع ال قاي من الت رض للم اا اليارل وا د من ا والتقل رل ى أاىن
ح ررد م ررن أب ررباب امص رراطر الص ررح الكامن ر يف مك رراحت ال م ررل .وف م ررا يت ل ر ب ررالت رض مب رردا
املفرا  ،يشردا قراة حت حقر ا اسةنراحت علرف االلترزام ال اقر علرف الردول بيرماحت عكرن النراس مررن
ال ر ر ش وال م ررل يف ب ررا آمنر ر وا ررح وا صر ر ل عل ررف الغ ررءا وامر را بصر ر رل م م ةر ر وةخل ر ر .
وب ررءلع ،ف ررإحت ت رررض الش ررصم مب رردا املف ررا  ،بر ر ا ب رراحت ذل ررع يف ال م ررل أو عرضر رار اوحت
امشررارب يف هررءا النشرراط مررن قريررت أو ب ررد أو عررن طري ر امصل ررا ام ج ر ال يف الغررءا أو يف
اما  ،أكن أحت يش عكل اةت ابار قه يف التمت ب علف منت ي من الصح أكن بل غه.
 -44وعررقول علررف ذلررع ،تتنرراول امااترراحت  11و 12مررن ات اق ر القيررا علررف مج ر أشرركال
التم ررز ضررد ام ررأل ح ر ام ررأل يف محاي ر الصررح والنررقم  ،ررا يف ذلررع محاي ر ور ر اس رراب،
والدع ل ى من محاي خاا لتم ا قبل ال الال وب دها .وتدع اللبن ام ن ر بالقيرا علرف
التم ررز ضررد ام ررأل أييررا الرردول ى ايرراذ الترردابري امنابررب لت ر فري محاي ر خاا ر للم ررأل أرتنررا فررال
ا مل .وتتن هءع االلتزاما ب ض ح لتشمل التقل ل من خماطر ت رض األم للمب ردا ى أاىن
حد كن.
 -45وتشمل ات اق حق ا ال ل أييا أحكامرا ردال ماير األط رال مرن امل رترا الب ر
وتدعا تنم ال ل  .وتنل اماال  6الي علف الترزام ا ك مرا بر حت تيرمن ى أقصرف حرد
كن بقا األط ال و ها ب ريق اح .
 -46و بعنررة امرراال  ) ()2(24مررن االت اق ر  ،علررف النح ر امناب رت ،الصررل ال اضررح بررك
الغ ررءا وام ررا وا ر ر يف التمتر ر بر ر علف من ررت ي م ررن الص ررح أك ررن بل غ رره .وجي ررت عل ررف ال رردول
مكافحر األمرراض وبر التغءي ر عررن طرير تر فري األغءي ر امغءير الكاف ر وم رراع الشرررب النق ر ،
آخررءل يف اعتبارهررا أخ ررار تل ر آ الب ر وخمرراطرع .وترردع االت اق ر يف امررااتك  )4(24و)1(32
أييررا ى الت رراوحت الرردويل منرراعدل البلررداحت النام ر علررف لق ر ذلررع ،وت لررت ى الرردول محاي ر
األط ررال مررن األعمررال الررر قررد تشرركل خ ررار علررف اررحت ا أو ر ها البرردين أو ال قل ر  ،مثررل
األعمال الر ينتصدم حت ف ا امب دا اة رل أو قد يت رض حت هلا بشكل آخر .ومن ال اضر أحت
ضماحت ا ماي من مب دا املفا يندر يف م ا االت اق .

GE.17-01059

15

A/HRC/34/48

 -47وعقول علف ذلع ،فإحت ال د الدويل اةاع با ق ا امدة والن اب  ،و عرقحت األمرا
امتحدل بش حت حق ا الش ب األال  ،واالت اق الدول ماي حق ا مج ال مرال ام راجرين
وأفرراا أبرررها ،والصررك ك الدول ر األخررري قر ا اسةنرراحت تتيررمن مج ررا أحكامررا تقتير مررن
الدول ت فري ما يك من ا ماي وام ل ما وببل االةتصا يف ب اا ابتصدام امب دا .
 -48وعلررف الرررغا مررن أحت القر اةك الدول ر قر ا اسةنرراحت تر فر محاير أبابر مررن اربررا
امب رردا ام رط ر وغررري ام م ة ر  ،ال ي رزال ت ب ق ررا و ة اذهررا ي رحرراحت لررديا رد ن ر  .ويف م خلررا
األح احت ،ين ي ا يف الصح ضمن ار علف ح ةناين يت ل باملرتار النلب للمب دا  .ف ر
النخلررام األفريق ر الررءي ال ي ررا بررا يف الغررءا  ،علررف بررب ل امثررال ،فنررر اللبن ر األفريق ر
ق ا اسةناحت والش ب ا يف الصح علرف أةره حر يقتير أحت تتصرء ا ك مرا جررا ا
من أطرا رتالث من تدمري مصاار الغءا أو تل يث ا(.)50
 -49ويتر ر ر الربوت بر ر ر ل االخت ر رراري املحر ر ر بال ر ررد ال ر رردويل اة ر رراع ب ر ررا ق ا االقتص ر ررااي
واالجتماع ر والثقاف ر لتفرراا آل ر تخللررا علررف امنررت ي الرردويل للم البر يف حررال اةت رراك أي مررن
ا قر ر ا امنصر ر ع عل ررا يف ال ررد وتق ررد الش رركاوي ى اللبنر ر ام ن ر ر ب ررا ق ا االقتص ررااي
واالجتماع والثقاف .
 -50وتكر ر حت ب رري امب ررااي الت ج ر ر والت ار ر ا ال ع ر ر م مر ر أيي ررا يف بر ر اا حقر ر ا
اسةنرراحت ومب رردا املفررا  .و حت امبررااي الت ج ر ال ع ر لرردعا اسعمررال الترردرجي للح ر يف
غءا با يف ب اا األمن الغرءاد الر طا ،الرر تر فر رشرااا غرري ملزمر للردول بشر حت ت رل
ا ر يف الغررءا الكررايف ،ت ررزز جررا ا الدولر يف جمررال بررقم األغءير ومحاير امنررت لع .ف لررف
بررب ل امثررال ،ي ردع امبرردأ الت ر ج  9الرردول ى وض ر م ررايري بررقم األغءي ر بش ر حت خمل ررا
مب رردا املفررا  .ويرررو امبرردأ التر ج  4لكر تيررمن الرردول تر فري محاير باف ر للمنررت لكك
مررن األغءير غررري ام م ةر ويشررب علررف وضر ب ابررا خاار بامنرروول االجتماع ر للشررربا
من أجل اموبنا التباري .
 -51وامنوول ا امت لق بإعمال حق ا اسةناحت تقر أييرار علرف عرات اموبنرا التبارير
الرر ترورتر قراراهتررا تر رتريا عم قررا يف برامر األفرراا وا تم ررا احملل ر وحقر ق ا( .)51ومر ذلررع ،فررإحت
طرراب ةخلررام حقر ا اسةنرراحت امتمحر ر ح ر ل الدول ر يغ ررل ى حررد ببررري الرردور اهلرام الررءي يوايرره
ق اع األعمال التباري يف اةت راك حقر ا اسةنراحت .وي ررح عبرز النخلرام عرن التصردي للب را
ال اعل من غري الدول شكال ببريل بالنخلر ى أحت اناع امب دا يير هل منر عردا قل رل مرن
الش ررربا ع رررب ال طن ر ر ال ررر ررارس ب ررل اب ررتثناد عل ررف البحر ر آ الزراع ر ر الك م اد ر ر ال ام ر ر
وامباارا التشري واة التنخل م .

__________

()50
()51
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Communication No. 155/96, Social and Economic Rights Action Center and Center for Economic
.and Social Rights v. Nigeria, decision adopted on 27 May 2012
Mary Robinson, “The business case for human rights”, in Financial Times Management, Visions of
).Ethical Business (London: Financial Times Professional, 1998
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 -52ولر رردا منر رروول الشر ررربا يف امبر ررااي الت ج ر ر بش ر ر حت األعمر ررال التباري ر ر وحق ر ر ا
اسةن رراحت .وباسض رراف ى لدي ررد التزام ررا ال رردول القادمر ر با ماير ر م ررن جت رراوز حقر ر ا اسةن رراحت
امتصل باألعمال التباري وضماحت وا ل اليحايا ى ببل االةتصرا  ،تبرك امبرااي الت ج ر
امنرروول امنررتقل للموبنررا التباري ر عررن اح راام حق ر ا اسةنرراحت أي ت ررااي املرتررار اليررارل
سق ر ا اسةنرراحت امرتب ر ب مل اهتررا والتصرردي هلررا .وعلررف الرررغا مررن أحت موبنررا األعمررال غررري
ملزم مباشرل جت ام اهردا الدول ر قر ا اسةنراحت ،تر فر امبرااي الت ج ر أبابرار م اريرار
مت قار عل ه علف ة اا واب لتق ا أةش الشربا .
 -53وبررالنخلر ى الت ر رتري النررليب الشررديد البررتصدام امب رردا اة رررل علررف البشررر والك بررت،
ب ك حت من ام ا وضر ارع اويل ملرزم قاة ةرا يرنخلا ،يف طرار القراة حت الردويل قر ا اسةنراحت،
أةش الشربا عرب ال طن لت زيز طار امنا ل الدول .

باء -القانون البيئي الدولي
 -54حققررة ام اهرردا الب ر الدول ر احرار رردواار يف لق ر عمل ر التحر ل مررن امب رردا
اة رررل ى الب رردادل األبث ررر أماة ررا .وم ررن األمثل ر اجل رردل عل ررف م اه رردل عام ر ل ررد م ررن اب ررتصدام
مب رردا املف ررا اة رررل ه ر الررتصلم الت رردرجي م ررن بروم ررد ام ث ررل ومراقب ر اب ررتصدامه ج ررت
بروت بر ر ل م ةاي ررال بشر ر حت امر ر اا امن ررتن دل ل بقر ر األوزوحت املحر ر بات اق ر ر ف ن ررا ماير ر طبقر ر
األوزوحت .وأتاح الربوت ب ل جرا تق ا البتصداما بروم د ام ث رل اجلارير  ،ولديرد بردادل جمدير
وجدول زما لقةتقال امنخلا ى مثل هءع البدادل.
 -55وباسض رراف ى ذل ررع ،ت ررنم ات اق ر ر اب ررتك بشر ر حت امل رت ررا ال ير ر ي الثابتر ر عل ررف
احملخل ر را والق ر ا ال ام ر م ع ر م ن ر مررن امب رردا اة رررل .وم ر ذلررع ،وعلررف الرررغا مررن أحت
ة رراا ام اه رردل ق ررد جت رراوز حخل ررر أو تق ررد اب ررتصدام جمم عر ر تتر ر لل م ررن  12م رراال م ررن امر ر اا
الك م اد وامب دا الصناع الر اةت ة اقح ت ا ،ال تزال تغ ت ا دوال وهنراك الكثرري مرن
امب دا الشديدل اة رل الر ال تندر ضمن ة اق ا.
 -56وهنرراك م اهرردتاحت أخريرراحت تغ رراحت ة اق رار أوب ر للمب رردا اة رررل ،لكن مررا ال تغ رراحت
ب ي أةش اول ردال .وتتر ات اق ر روترراام امت لقر بت ب ر جررا ام افقر امنربق عرن علرا
علف م اا ب م اد ومب دا آفا م ن خ ررل متداولر يف التبرارل الدول ر تبراال ام ل مرا برك
الرردول بشر حت تصرردير ب رري مب رردا املفررا اة رررل وابررتريااها ،يف حررك أحت ات اق ر بررازل بشر حت
الررتحكا يف ةقررل الن ايررا اة رررل والررتصلم من ررا عرررب ا رردوا تررنخلا التبررارل الدول ر بامب رردا
اة رل ب ا ا ة ايا .
 -57ويتمثررل اةلررل الرد ن ر يف النخلررام الرردويل للمب رردا اة رررل يف االفتقررار ى طررار ف ررال
لتنخل ا أة اع خمتل ر مرن امب ردا اة ررل طر ال اورل ح اهترا .وال تكر حت امب ردا النرام مشرم ل
ءا التنخل ا ال ذا ابرت فة ام رايري الير ق الت اق ر ابرتك أو بروت بر ل م ةايرال ،علمرار بر حت
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األغلب ر ال خلمررف مررن امب رردا اة رررل ال تنررت يف م ايري ررا .ولررءلع ،فررإحت ام ررا مررن امب رردا
اة رل ال تصل للتنخل ا جت ام اهردا القادمر مراقبر امراحرل ا امسر مرن اورل ح اهترا .ومثر
قص ر آخر يف ات اق روتراام يكمن يف عمل ت ا لصن القرار القادمر علرف ت افر املرا الرر تتر
لبلد واحد مكاة عرقل وض قادمر ب ردا خ ررل ،مثرل البراراب ا  .وقرد أخرر الردول أييرار
تنب ل قادم بامب دا اة رل يف طار ات اق ابتك  ،ولدي ا القدرل علرف قبر ل حخلرر عرام
أو رفيه من خقل أحكام اخت ار التق د وعدم التق د.
االتفاقيات األخرى ذات الصلة
 -58رغا أحت ات اق آره س امت لق بالتن ع الب ل ج ال تشري ارراح ى امب ردا  ،ال ترزال
بالغ ر األ ر يف ض ر املرت ررار النررلب للمب رردا علررف التن ر ع الب ل ر ج  .وتقي ر امرراال  6م ررن
االت اق ر أحت تي ر األط ررا اب راات ب وطن ر للح رراب عل ررف التن ر ع الب ل ر ج  ،وت ررزز التنم ر
امنررتدام با اج ر ى األمررن الغررءاد وتنررلا ررا .وتنررتصدم التش رري ا ال طن ر ماي ر التن ر ع
الب ل ج علف حن متزايرد يف اجل ر ا الرام ر ى تق رد ابرتصدام امب ردا اة ررل .ف ر ال اليرا
امتحدل مثقر ،ترف اعاوي قياد عديدل جت قاة حت األة اع ام دال باالةقراض ماي فقداحت
التن ع الب ل ج من مب دا املفا (.)52
 -59وتتصررل االت اق ر اةاا ر بإتاح ر فرررع ا ص ر ل علررف ام ل مررا عررن الب ر ومش ررارب
اجلم ر ر يف ايرراذ الق ررارا بش ر يا واالحتكررام ى القيررا يف امنررادل امت لق ر ررا أيي رار بتنخل ر ا
مب رردا املف ررا وتن ررتمد الكث ررري م ررن التزاماهت ررا األباب ر م ررن ق رراة حت حقر ر ا اسةن رراحت .ول رردا
اماال  1االلتزاما ام صل ف ما يت ل بامنادل الر تشمل ا االت اق .
 -60وجررري االحتبررا مرروخرار بات اق ر آره ر س خبص ر ع ب رري ام ل مررا امت لق ر ب رردا
غل بررا  .ويف حال ر قرردمت ا مرروخرار منخلمررا غررري حك م ر ى كم ر ال رردل األوروب ر ،
قيررة احملكم ر ب ر حت ام ل مررا امت لق ر بالصررح والنررقم يف ب ر اا مب رردا املفررا جيررت أحت
تك حت متاح للبم ر .والقي ةاب من رفي ام ض األوروب تاح مكاة ر ا صر ل علرف
تلرع ام ل مررا (اةخلرر  ،A/HRC/30/40ال قرترراحت  46و .)47ويخل ررر ا كرا بررءلع ت افر املرا
ال رردويل عل ررف أحت ام ل م ررا امت لق ر بالص ررح والن ررقم اةاا ر ب رردا املف ررا وام ر اا اة رررل
األخري ينبغ أال تك حت بري علف اسطقا.
()53

__________

( )52اةخل ررر عل ررف ب ررب ل امث ررال
.associated-pesticide-limitations
(Case C-673/13 P, Commission v. Stichting Greenpeace Nederland and Pesticide Action Network )53
.Europe, judgment of 23 November 2016
https://www.epa.gov/endangered-species/endangered-species-litigation-and-
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جيم -مدونة قواعد السلوك الدولية والممارسات غير الملزمة
 -61مدوة ق اعد النرل ك الدول ر بشر حت اارل مب ردا املفرا الرر وضر ت ا منخلمر الصرح
ال ام ر ر ومنخلمر ر األغءير ر والزراعر ر (ال رراو) هر ر ط ررار طر ر ع يناش ررد ب رره ب ررل م ررن ا ك م ررا
والق رراع اة رراع ،وا تمر ر ام رردين واجل ررا ام ن ر ر األخ ررري بشر ر حت أفي ررل اممارب ررا يف اارل
مب رردا املفررا طر ال اورل ح اهتررا ،وال بر ما عنرردما يكر حت هنرراك قصر ر يف التشرري ا ال طن ر
اةاا ر بتنخل ر ا اارل مب رردا املفررا أو ين رردم وج ر ا تلررع التش رري ا ( .)54ويف عررام ،2013
جررري لررديت هررءع امدوةر للاب ررز علررف املرتررار الصررح والب ر للمب رردا مررن أجررل اعررا الررنخلا
اسيك ل ج ر الن ررل م واممارب ررا الزراع ر امن ررتدام  .وه ر توب ررد أيي رار عل ررف تقل ررل اب ررتصدام
مب دا املفا  ،وتدع البلداحت ى أحت لدا امب دا الشديدل اة رل وأحت تزيل ا عند االقتيا
وأحت ت يل االهتمام لل ا الي .
 -62وعلف الرغا من أحت عدل شربا رد ن مب دا املفا ت د باالةيمام ى امدوة
عررن طرير عير يت ا يف منخلمر بروبقيررل الدول ر الررر تررءبر علررف م ق ررا الشرربك أحت "شررربا
رادرردل يف جمررال اررناع علررا النبررا قررد وافقررة علررف التق ررد باألحكررام ال ر ارال يف التنقر األخررري
للمدوة ر ( ،)55قرردمة ف ررا ا تم ر امرردين مرروخرار ااعررا ا خ ررريل بش ر حت اةت رراك ق رراع اررناع
امب رردا لتل ررع امدوة ر  .ف ل ررف ب ررب ل امث ررال ،تش ررري ااع ررا ا يف تقري ررر ع ررن الرا ررد قدمت رره ع رردل
منخلمررا غررري حك م ر ى فرير خرربا منخلمر ال رراو بشر حت اارل مب رردا املفررا أحت شرررب برراير
برروب براين وبر نب نتا مت رطر يف تصرن مب ردا شرديدل اة ر رل وت زي را وب را وهر أمررر
يشرركل اةت ابرار للمدوةر  .ووفقرار مررا جررا يف التقريررر ،يف عررام  ،2014تبلعرن الشررربا امرزارعك
يف البنباب باهلند علف النح امنابت باألخ ار النامجر عرن ابرتصدام مب رداهتا ل فرا أو عرن
تدابري النقم القزم (.)56
 -63ويتمثل طار الن اب ال ام غري املزم املخرر يف الرن س االبراات ب زا اساارل الدول ر
للم ر اا الك م اد ر الررءي اعتمرردع امررو ر الرردويل ام ررا بررإاارل ام ر اا الك م اد ر ام ق ر ا يف ا يف
عام  .2006وينم عقحت ا اراح  ،وه يشكل جز ار من الن س االباات ب  ،علف االلترزام
باحاام حق ا اسةناحت .واعتمد امو ر الدويل أييرار قررارار يف عرام  2015يشرب علرف ابرتصدام

__________

( )54اةخلر اماال .1-1
( )55اةخلر ر ر ر ر ر ر ر ر ررر https://croplife.org/crop-protection/regulatory/product-management/international-code-of-
.conduct/
(Ad hoc monitoring report by the European Center for Constitutional and Human Rights, Pesticide )56
.Action Network Asia and others, October 2015
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بدادل امب دا الشديدل اة ر رل ،ولكرن اوحت أي خص ار أو الترزام برالتصلم من را تردرجي ار يف
أي وقة يف امنتقبل(.)57
 -64وام ثاا ال ام للرعاي امنوول ه أييرار مبراارل ط ع ر ايرءهتا ارناع امر اا الك م اد ر
ووق ة عل ا أغلب الشربا الك م اد الزراع الرد ن ول بل ا(.)58
 -65وتق رردم ات اق ررا منخلمر ر ال م ررل الدول ر ر بش ر ر حت محاير ر ال م ررال ال ررزراع ك أيير رار ب رري
الي ررماةا م ررن امب رردا اة رررل .ف ل ررف ب ررب ل امث ررال ،تك رررس ام رراال  12م ررن ات اق ر ر الن ررقم
والصررح يف الزراع ر ل ررام ( 2001رقررا  )184لررإلاارل النررل م للم ر اا الك م اد ر  ،يف حررك أحت
اماال  13ت رض التزاما تنخل م ف ما يت ل بالتدابري ال قاد وا ماد امت لق بابرتصدام امر اا
الك م اد .
 -66ومج شرربا امب ردا الرد نر هر مرن أعيرا االت راا ال رام لتمرا امتحردل وتقردم
تقارير ى األما امتحدل بن يار من خقل مباارل اسبق ال ام  .ول ن باحت من امشرب ى حرد
مررا أيررا منررت دل لقةيررمام ى أةخلم ر امنرروول االجتماع ر للشررربا  ،فررإحت ترت بررا مررن هررءا
القب ررل ت تقررر ى أي ر ترردابري ة رراذ أو منررا ل وتت ر للشررربا حري ر ببررريل يف اخت ررار مررا ترغررت
التق د به.
 -67وعلررف الرررغا م ررن أحت تلررع امب رراارا لرردآ ة ع رار مررن الت ر رتري ب جرره ع ررام ،فررإحت ال رراب
ال ع للصك ك القاة ة غري املزم لد ب ض ح من ف ال ت ا.
 -68ويف ال ق ررة ة ن رره ،أح ردرتة أةش ر ب رري امنخلم ررا غ ررري ا ك م ر ت ر رتريار بب رريار عل ررف
الن ابا الر ايء يف املوة األخريل .ومن ذلع علف برب ل امثرال ،وضر ة الشربك الدول ر
لل مل امت ل ب دا املفا قادم مرن امب ردا الشرديدل اة ر رل علرف أبراس ت ري را اةراع
وبرراحت هلررءا األمررر فاددترره يف ج ر ا حشررد الرردعا( .)59وتناولررة مبرراارل أطلق ررا ا تم ر امرردين يف
املوةر ر األخ ررريل ،ت ررر باب ررا ‘ كمر ر م ةن رراةت الدول ر ر ‘ ،ال ررر عق ررد يف اله رراي يف تشر ررين
األول/أبت بر  ،2016اةت ابا حق ا اسةناحت النامج عن مب دا املفا اة رل امنتصدم
علف ة اا واب  .وابتم قيال بارزوحت ى ش ااا من اليحايا وب دل حت ب راد ا يف أعقراب
جرا ا ارتل لتلع ام م ل ا يف كمر ال ردل الدول ر ( .)60وعلرف الررغا مرن أحت هرءع اجل ر ا
__________

( )57اةخل ر ر ر ر ر ر ررر
.e.pdf
( )58تتر رراح قادم ر ر بالشر ررربا ام ق ر ر علر ررف ام ثر رراا ال ر ررام للرعاي ر ر امنر رروول ل ر ررام  2014علر ررف ام ق ر ر الشر رربك :

_www.saicm.org/images/saicm_documents/iccm/ICCM4/Re-issued_mtg_report/K1606013

https://www.icca-chem.org/wp-content/uploads/2016/05/2014-Global-Charter-Company-Signator

.y-List_April-5-2016.pdf
( )59اةخلر .http://www.panna.org/issues/publication/pan-international-list-highly-hazardous-pesticides
( )60اةخلر .http://en.monsanto-tribunal.org/
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م دل للت ريل بامشكل وامناعدل علف وض الق اةك يف امنتقبل ،فإيا ال تنت
االةتصا لليحايا.

ت فري بربل

رابعا -تحديات النظام الحالي لمبيدات اآلفات
ألف -المستويات المتباينة للحماية على المستوى الوطني
 -69قرردمة ب رري ا ك مررا سعررداا هررءا التقريررر م ل مررا عررن الق ر اةك القزم ر لتنخل ر ا
اب ررتصدام مب رردا املف ررا ومت لب ررا الاخر ر م واالختب ررار قب ررل التن ررب ل وب ررءلع ارب ررا
الت تر ر ش والرا ررد ،ررا يف ذل ررع أخ ررء ع ن ررا عشر ر اد م ررن امنتب ررا الزراع ر ر م رفر ر ارج ررا
امصل ررا والق ررام ب مل ررا الت تر ش يف امرزارع .وعرضررة أييرار مبرراارا الترردريت والت ع ر علررف
اجلم ر ر ر ال ررام وامر رزارعك وامر ر زعك والتقم ررء فير رقر ع ررن الت رردابري التح ط ر ر وش ررروط الت بر ر ا.
وأخريار ،قدمة اباات ب ا امكافح امتكامل ل فا وأمثل علف امماربا الرر ت رزز الزراعر
ال ي ي (.)61
 -70ووضر ر ة البل ررداحت قر ر اةك و ارب ررا وطن ر ر هامر ر بر ر ار ى ا ررد م ررن ض رررر مب رردا
املفرا  .ب رد أحت ب ابرا ا ماير ومنررت ياهتا تت راو ت اوترار ببرريار .ف لررف برب ل امثرال ،بثرريار مررا
تك حت هناك أوجه قص ر خ ريل يف عمل ا التنب ل ال طا قبل ب منتبا مب دا املفا .
ومررن الص ر ت جرردار تق ر ا خمرراطر مب رردا املفررا امقدم ر للتنررب ل ،وال ب ر ما ألحت الدرابررا
امت لق ر بدرج ر الن ررم ال لل ررل يف بث ررري م ررن األح رراحت املرت ررار امزمن ر الكث ررريل امتص ررل بالص ررح .
وعررقول علررف ذلررع ،قررد ال جتررري عمل ررا االبررت راض علررف وتررريل باف ر وقررد يي ر النررل ا
التنخل م ر ليررغ قر ي مررن ق رراع الصررناع منر مب رردا املفررا اة رررل أو لغررا ا خلررر ام ررروض
عل ررا .ومررا تصرردر أةخلم ر اررارم وم حرردل بش ر حت ةتررا مب رردا املفررا وب ررا وابررتصدام ا
برردرجا مقب ل ر  ،فررإحت عررت املرتررار النررلب للمب رردا ب ش ر ر برره ال مررال الزراع ر حت واألط ررال
وا تم ررا ال قررريل أو الير األخررري ،وال بر ما يف البلررداحت الررر لرردي ا أضر ل الررنخلا اةاار
بالتنخل ا واسة اذ.
 -71وقررد ح لررة بلررداحت ةام ر بثررريل ب ابرراهتا الزراع ر مررن ةتررا الغررءا التقل رردي ألغ رراض
االبت قك احملل ى احملاا ل النقدير ام ج ر حنر التصردير .وأارب امزارعر حت ي تمردوحت بشركل
متزايد علف امب دا الك م اد لة ضغ ق ي لت خلر ا امرراوا .ومر ذلرع ،فرإحت االرت راع ا راا
يكن اادمار مصح بار باليماةا القزم للن رل علف ت ب ق را.
يف ابتصدام مب دا املفا
وت تقررر  25يف اماد ر تقريب رار مررن البلررداحت النام ر ى ق ر اةك ف ال ر بش ر حت الت زي ر واالبررتصدام ،يف
__________

( )61اةخلر أييار الراوا علف االبتب احت بش حت مب دا املفا وا
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ال ق ررة ال ررءي ي تق ررر ف رره حنر ر  80يف امادر ر ى امر ر ارا الكاف ر ر سة رراذ القر ر اةك القادمر ر امتص ررل
ب دا املفا (.)62
 -72ولررافأ م خلررا البلررداحت علررف حررد أقصررف منررت ي امصل ررا ررا يشررري ى أعلررف منررت ي
م ررن امب رردا ال ررر ت ت رررب آمنر ر لقب ررت قك .وأك ررن أحت ي ررد را ررد تل ررع امن ررت يا يف محاي ر ر
امنررت لكك وح ررز ام رزارعك علررف التقل ررل مررن ابررتصدام مب رردا املفررا  .وم ر ذلررع ،بث رريار مررا
ي تقررر ى القرردرا يف جمررال الت تر ش ،أو ى ةخلررا مقدمر لق رراس منررت يا امصل ررا القصر ي
أو ة اذهررا .و ضرراف ى ذلررع ،وح ررت حت منررت يا امصل ررا القص ر ي ل نررة م حرردل ،قررد
لخلررر منتبررا غءاد ر يف أحررد البلررداحت ويخلررل ينررم بردخ هلا ى بلررداحت جت ررز اخر ل منررت يا
أعلررف مررن امصل ررا  .وبامثررل ،وعلررف الرررغا مررن احتمررال عرردم النررماح بتصرردير األغءي ر امنتب ر
ل رار الررر تتيررمن منررت يا مرت ر مررن خمل ررا مب رردا املفررا ألحت األةخلمر أشررد اررام يف
اةار  ،فإحت ب ا أكن أحت ينتمر علف الص د احملل .
 -73وي ي االفتقار ى م رايري مننرق أييرار ى مب ردا أبثرر مس ر برل حرى ى ابرتصدام
امب رردا احملخلر ر رل عل ررف ة رراا وابر ر يف البل ررداحت النام ر ر ألي ررا أرخ ررم الب رردادل .ويف بث ررري م ررن
ا رراال  ،تص ر عدر امب رردا الشررديدل اة ر رل الررر ال ينررم أو ي ررد ينررم بابررتصدام ا يف
البلر ررداحت الصر ررناع ى البلر ررداحت النام ر ر  .وال تنر رربل ب ر رري شر ررربا امب ر رردا امنتبر ررا ام ر رردل
للتص رردير ى البلر ررداحت النام ر ر أو أير ررا ت ررد تنر ررب ل ا أو تزي ررد ار رراارا امنتب ررا احملخل ر ر رل أو
امقصر رل علررف االبررتصدام ى حررك ة رراا امصزوةررا ام جر ال ،وه ر ترردرك ررام اساراك أيررا لررن
لصل علف ذحت بب ا يف البلد الءي تتصء منه الشرب مقرار هلا( .)63ويشركل خيراع أفرراا اول
أخررري للت بن ر نا الررر ي ررر ب يررا تتنرربت يف أض ررار ببررريل علررف الصررح أو يف ال فررال اةت اب رار
واضحار ق ا اسةناحت.
 -74وأخريار ،هتدا ا قا التبارل الدول خب ري م رايري ا ماير مرن امب ردا النرام ب نمرا
تزيررد مررن خ ررر رراا اليرررر بالب ر وام ر اطنك .وأعرررب الربمرراحت األورو عررن قلقرره ألحت التقررارب
التنخل م من خقل شراب التبارل واالبرتثمار عررب األطلنر لتمرل أحت ي مرل علرف ام ا مر برك
ام ررايري امشرراب علررف منررت ي القابررا امشرراك األاىن .ويوبررد الربمرراحت بررءلع أحت اررناع مب رردا
املفا تنخلر بابتمرار ى الق اعد ا ماد علف أيا "منغصا جتاري " ت ا التبارل(.)64
__________

()62

Donald J. Ecobichon, “Pesticide use in developing countries”, Toxicology, vol. 160, Nos. 1-3
.(2001), pp. 27-33

( )63علف بب ل امثال ،باةرة مب ردا البرارب ا خلر رل يف ب ينررا وأوروبرا لنرن ا  .ب رد أحت شررب برنب نتا الرر تتصرء
مرن ب ينررا مقررار هلرا ال ترزال تر زع امنرتس يف اةرار  .ويف ال اليرا امتحردل ،تق رد وبالر محاير الب ر تصردير مب ردا
املفررا الررر تنرربل أو ررن ام افق ر ى بلررداحت رتالث ر لكن ررا ال لخلرررع .اةخلررر Paulo Prada, “Paraquat: a
.controversial chemical’s second act”, Reuters, 2 April 2015
Erica Smith, David Azoulay and Baskut Tuncak, Lowest Common Denominator: How the
()64
Proposed EU-US Trade Deal Threatens to Lower Standards of Protection from Toxic Pesticides
.(Centre for International Environmental Law, 2015), pp. 2-3
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باء -التحديات األخرى
 -75باسض رراف ى الثغ ررا القاة ة ر وام ررايري امزاوج ر امش ررار ل ررا أع ررقع ،هن رراك ل ررديا
أخ ررري ةاش ر ع ررن االب ررتصدام ام رررط أو غ ررري الص ررح للمب رردا وع ررن ا ر ااآ ،وام ل م ررا
اميلل وام اه ا اةاط الر ينشرها امنتب حت.
معدات الوقاية الشخصية والملصقات
 -76بث رريار م ررا جت رراال ش ررربا امب رردا وا ك م ررا بر ر حت خم رراطر الت رررض مب رردا املف ررا
منص ير عم مرار يف حالر ابررتصدام م رردا ال قاير الشصصر علررف النحر النررل ا .ولكررن واقر
ا رال يشررري ى أحت االمتثررال للمماربررا ام اررف ررا بشر حت م رردا ال قاير الشصصر مررنص ي
عم مار ألبباب عديدل.
 -77وقر ررد ال تك ر ر حت م ر رردا ال قاي ر ر الشصص ر ر مقدم ر ر لخلر رررو ال مر ررل احملل ر ر  ،ب ر را رارل
القص ر ي والرط ب ر الشررديدل والتيرراري القاب ر والنباتررا الكث ر  .وأكررن أحت تشررمل ال امررل
األخري اليغ لل مرل يف أبررع وقرة كرن ،وةقرم التردريت بشر حت امصراطر الصرح للت ررض
أو تاح أةش تدريب بلغ غري اللغا األال  ،ى جاةت ارت اع م دل اوراحت ال مال.
 -78وقد تك حت ملصقا التحءير بش حت مب دا املفا أييار غري ف الر ةخلررار لصرغر حبرا
ال باعر امنررتصدم علررف ملصررقا ا اوي ر وعرردم ترمج ر الت ل مررا ى اللغررا احملل ر واخن رراض
م ردال اسمرام بررالقرا ل والكتابر برك منررتصدم مب ردا املفرا  .وعلررف الررغا مرن أحت حرررو
الكتاب التص يري وغريها من أبال ت وض املصقا اسبداع األخري قرد لراول م اجلر ب ري
هررءع امشررابل ،ومررا يتل ر عمررال الزراع ر الترردريت ،قررد تخلررل الص ر با الررر جيرردويا يف فررع
ش را األل احت أو رم ز التحءير قادم .
 -79و حت ع رراال تغل ررل مب رردا املف ررا بكم ررا أا ررغر لتب ررارل التبزدر ر أيير رار تث ررري قلقر رار
شررديدار .وبث رريار مررا تنقررل امب رردا مررن ا اويررا الررر لمررل املصررقا وت ر ررايري النررقم ى
حاويا اوحت ملصرقا أو ى حاويرا لصرقا خاط ر أو غرري مقدمر  ،مثرل زجاجرا ام راع
القدأ  ،لك تباع م ام اا الغءاد .
 -80وبث رريار مررا ينررتصدم ق رراع الصررناع مصر ل " بررا ل االبررتصدام امت مرردل" سلقررا الل ر م
علف امنت مل ف ما خيم آرتار امب دا اة رل الر أكن جتنب ا .ولكن من ال اض أحت امنوول
عرن محاير امنرتصدمك واجل را األخرري طر ال اورل ح رال امب ردا وطر ال بلنرل التبزدر تقر
علف عات مصن مب دا املفا  .وين ك هءا ،علف بب ل امثال ،يف امبااي الت ج بش حت
األعمال التباري وحقر ا اسةنراحت بشر حت ال ققرا التبارير الرر ثرل برابق مرن خرقل م البر
اموبنررا التباري ر بتحمررل منرروول امنررتس ف مررا خيررم منتبررا م ن ر حررى ب ررد ب ررا .ومررن
اليروري ت ب ة اا هءع امنوول لتشمل منتب امب دا .
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إدارة دورة الحياة الكاملة آلثار مبيدات اآلفات
 -81تتبرراوز آرتررار مب رردا املفررا مررن بداي ر ةتاج ررا وحررى الررتصلم من ررا عمل ر ت ب ق ررا
علف احملاا ل والت رض من خقل الغءا واما .
 -82وقررد وق ررة يف عررام  1984حرردي أبثررر ا ر ااآ باررت ر مت لق ر ب رردا املفررا يف
ب بال باهلند ،ح ت تنرب حن  45طنرار مرن غراز ام ث رل األين بر اةة مرن مصرن ي ة ر حت برب رد
ةت ب لإل ال ،وتنبت قترل املال مرن النراس علرف ال ر ر وأبر ر عرن مشرابل ارح خ رريل
ووف ا مبكرل ل شرا املال الءين ي ش حت يف امنراط ا راورل .وأجريرة ارابرا وباد ر ب رد
ا ررااآ أر ررر ارت اع رار بب رريار يف م رردال فق ررداحت ا م ررل ووف ررا الرض ر  ،واخن اض رار يف أوزاحت
األجن وحاال شءوذ ابغ ي ،وأمراض ض ا الت لا وأمراض اجل از التن ن (.)65
 -83وأفيررة ام بررال ى جررا اررقحا ببررريل علررف الص ر د ال ررام  ،ررا يف ذلررع مبرراارل
ترنب يف وقرل الكر ارآ امنرتمرل
الرعاي امنوول امشرار ل را أعرقع .ب رد أحت تلرع امبراارا
امتصل بصن مب دا املفا يف مج أحنا ال ا .
 -84وت رررح ة ايررا مب رردا املفررا أيي رار لررديار رد ن ر ار .وهنرراك املال مررن األطنرراحت مررن
مب ردا املفرا الررر اةت رة ارقح ت ا يف مج ر أحنرا ال ررا  ،وقرد ميرف علررف ب ير ا حنر 30
عام رار ،ررا يشرركل خ ررار بب رريار علررف الصررح  ،وال ب ر ما يف البلررداحت النام ر ( .)66وتشررري الب اةررا
ا ال ر ى أحت مررا يزيررد علررف  20يف اماد ر مررن خمزوةررا مب رردا املفررا الررر اةت ررة اررقح ت ا
تتر لل مررن مل رتررا عير ي رتابتر شررديدل النررم ومك ةر مررن مرببررا عير ي مقاومر للتررده ر
الب .
 -85وقررد ت راابا مب رردا املفررا غررري امنررتصدم وتتررده ر ألبررباب متن ع ر  .ف لررف بررب ل
امث ررال ،ق ررد تكر ر حت مب رردا املف ررا امشر راال أو امت ررربع ررا غ ررري ا ررا للخل رررو احملل ر ر أو أحت
الكم ا ال ارال من را قرد تتبراوز ال لرت .وأكرن أحت لردآ ذلرع بنربت اليرغ الرءي اربره
الصررناعا الك م اد ر الزراع ر وال نرراا ،ررا يررواي ى شررا امب رردا بكم ر تزيررد عررن ا اج ر .
وعقول علف ذلرع ،عنردما لخلرر مب ردا املفرا ت ررح اارل امصزوةرا القادمر مشركل  .ووفقرار
منخلم ر ر ال رراو ،تقتي ر ر اممارب ر ر اجل رردل م ررن الن ررل ا التنخل م ر ر أحت تن ررم ب ررال لل ررتصلم
التدرجي من امنتبرا عنردما تكر حت خلر رل أو مق ردل س رت أكرن ابرت قك امصزوةرا القادمر
حى قبل ت ب حكا التق د ت ب قار تامار( .)67وهءا االقااح ي رح ب ب ا ال شكال ببريل.

__________

(.Pesticide Action Network, response to the questionnaire on pesticides and the right to food )65
( )66اةخلر .http://www.fao.org/agriculture/crops/obsolete-pesticides/where-stocks/en/
( )67اةخلر .http://www.fao.org/agriculture/crops/obsolete-pesticides/why-problem/pesticide-bans/en/
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دور القطاع الخاص المحوري
 -86هناك بل هادل الحتكار القل للصرناع الك م اد ر  .وقرد أبر ر عمل را االةردما
األخريل عن رتقآ شربا ق ي ال غري وه م ةناةت وباير واو اوب حت وب نب نتا وشر ا شراينا.
وترتحكا تلررع الشررربا يف أبثررر مرن  65يف امادر مررن مب ررا مب ردا املفررا ال ام ر  .وتنشر
امنادل اة ريل لتيارب امصاحل بالنخلر ى أيا تن ر أييار علف حن  61يف اماد من مب را
البررءور التبارير  .وقررد أا اجل ر ا الررر تبررءهلا اررناع امب رردا للتر رتري علررف واضر الن ابررا
وامنخلمررك ى عاقر اساررقحا و ى شررل الق ر ا ال ام ر ام روضر علررف مب رردا املفررا ب جرره
عررام .وامررربرا الررر تنرراا يف طررار ج ر ا الت ر رتري لرردي االع رااض عل ررا ه ر االاعررا ا ب ر حت
الشربا تثل مدوة ق اعد النل ك اةاا ا أو أيا تتب الق اةك احملل (.)68
 -87وبثريار ما ت اض الشربا علف األال ال لم لتخ ار امتصل نتباهتا برل حت ب ير ا
يررت ا ب ربب ر األال ر عمرردار سرتررارل رررقل مررن الشررع ال لم ر وت ر خري فرررض الق ر ا .وهنرراك أيي رار
ااعررا ا خ ررريل تت ل ر بش ررا ال لمررا سعرراال ا ر اغ ةقرراط امناقش ر امت لق ر بتلررع الصررناع .
وتشمل امماربا الشن األخري التنلل ى ال باال التنخل م االلااي عرب "الباب الردوار"
ح ررت يتنق ررل ام ر ر ر حت ب ررك ال ب رراال التنخل م ر ر وا ررناع مب رردا املف ررا  .ويش ررب مص ررن
مب رردا املف ررا أيي رار الش ررابا االب راات ب ب ررك الق رراعك ال ررام واة رراع ال ررر تش رركع يف
لر م ا أو تنرراعد علررف ت زيررز مصررداق الشررربا  .وتتررربع الشررربا أييرار بابررتمرار للموبنررا
الت ل م ر الررر جتررري س رت رار بش ر حت مب رردا املفررا  ،وقررد أارربحة تلررع اموبنررا ت تمررد علررف
تلع الصناع بنبت تقلم التم يل ال ام.
 -88وب ر ة تلررع الصررناع أيي رار ى رتررا ا ك مررا عررن تق ررد ابررتصدام مب رردا املفررا
سةق رراذ املقح ررا  .ويف أوروب ررا ،ةخلم ررة محل ر ر ب رربقة الق ر ررار ال ررءي اي ررءع االل رراا األورو يف
عام  2013خلر مب دا ة ة ك ت ن يد .واعاضة الصناع الك م اد علنار بت ي د مرن حك مر
امملك ر امتحرردل بمررا زعررا ،علررف ةتررادس اهل ر األوروب ر لنررقم األغءي ر زا اة ررر غررري امقب ر ل
مب رردا ة ة ك ت ن يررد علررف النحررل .وت ررد التقررارير ب ر حت شرررب ب ر نب نتا هرردا حررى قاضررال
فر ررااي امن رروولك يف االل رراا األورو مش رراربت ا يف ةش ررر تقري ررر اهل ر ر ( .)69وال تر رزال ش رررب ب رراير
وب نب نتا ترفي الكشل عن ارابت ا اةاا الر أر رر املرترار اليرارل مب ردا املفرا علرف
حنل ال نل عندما ينتصدم جبرعا عال (.)70
__________

()68
()69

Kari Hamerschlag, Anna Lappé and Stacy Malkan, Spinning Food: How Food Industry Front
).Groups and Covert Communications are Shaping the Story of Food (Friends of the Earth, 2015
Damian Carrington, “Insecticide firms in secret bid to stop ban that could save bees”, Guardian,
.27 April 2013

( )70اةخلر ر ر ر ررر

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/pesticide-manufacturers-own-tests-

.reveal-serious-harm-to-honeybees/
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 -89وق ررد ي اج رره ال لم ررا ال ررءين في ررح ا امص رراطر الص ررح والب ر ر عل ررف حن رراب مص رراحل
الشررربا هتديرردا خ ررريل لنررم ت ا بررل وحررى رراهتا .ومررن أبرررز األمثلر علررف ذلررع جررا ا
شرررب ة فررارت (بر نب نتا الحق رار) وهر الشرررب امنتب ر لتتررازين الررر شرراربة يف محل ر لتش ر يه
مس ر ال لمرا الررءين أوحرة ارابرراهتا باملرترار الصرح والب ر النرلب لتلررع امب ردا ( .)71وعلررف
ال رررغا م ررن اجل ر ر ا ال ررر ب ررءلة يف ه ررءا الشر ر حت ،أق ررر البحر ر آ القحق ر ى ح ررد بب ررري النت ررادس
األاررل ( .)72ويف عررام  ،2012عملررة بر نب نتا علررف تنر ي اعرراوي مجاع ر رف ت ررا  20شرررب
مررن شررربا امراف ر ال ام ر  ،برردف مبلررن  105مقيررك اوالر لتغ ر تكررال ل زال ر األت ررازين مررن
مدااا ام اع امتيررل.

خامس ا -البديل لالستخدام الواسع لمبيدات اآلفات :اإليكولوجيا الزراعية
 -90تنتصدم ال م امب دا اة رل ابتصدامار م رطرار وتلحر اليررر بصرح اسةنراحت والرنخلا
اسيك ل ج يف مج أحنا ال ا  ،وهناك ابت داا لزياال ابرتصدام ا يف النرن ا امقبلر  .وت جرد
اربررا أبثررر أماة رار وأكررن زيرراال ت يرهررا للحررد مررن آرتررار هررءا االبررتصدام ام رررط ويف ب رري
ا رراال غررري اليررروري للمب رردا الررر تنت ررع عررداار مررن حق ر ا اسةنرراحت .وت ض ر الزيرراال يف
امماربا الزراع ر ال ير ي يف أمرابن بثرريل أحت الزراعر كنر بكم ر أقرل مرن امب ردا أو بردوحت
مب دا  .وأشار الدرابرا ى أحت اسيك ل ج را الزراع ر قراارل علرف تقرد مرراوا برا سط رام
بكاحت ال ا ب برع وب ال حص هلا علف التغءي امنابب (.)73
 -91والت ب د الءي ترو له الصناع الك م اد الزراع أحت مب دا املفرا ضرروري لتحق ر
األمررن الغررءاد ال ي ترررب غررري اق ر فحنررت بررل ميررلقر ى ارج ر اة ر رل .وهنرراك ،مبرردد ار ،مررا
يك ر مررن الغررءا سط ررام ال ررا  ،و ثررل ةخلررا اسةتررا والت زي ر غررري ال اال ر عقبررا رد ن ر ن ر
األشصاع احملتراجك مرن ا صر ل عل ره .ومرن ام ارقرا أحت الكثرري مرن أول رع الرءين ي راة حت مرن
اة ردام األمرن الغرءاد هرا يف ال اقر مزارعر الك را امنصرطر حت يف ال مرل الزراعر  ،وال بر ما يف
البلداحت امتدة الدخل.
 -92وتنتبدل اسيك ل ج ا الزراع الر ينخلر ل ا بثريوحت علف أيا أباس الزراع امنرتدام ،
ام ر اا الك م اد ر بالب ل ج ررا .وه ر اراب ر تكامل ر سيك ل ج ررا النخل ررام الغررءاد برمترره ،وتش ررمل
األب رراا اسيك ل ج ر واالقتصررااي واالجتماع ر ( .)74وت ررزز امماربررا الزراع ر الررر تتك ررل م ر
__________

(.Rachel Aviv, “A valuable reputation”, The New Yorker, 10 February 2014 )71
(Thomas O. McGarity and Wendy Elizabeth Wagner, Bending Science: How Special Interests )72
).Corrupt Public Health Research (Harvard University Press, 2012
(International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development, )73
.Agriculture at a Crossroads
International Foundation for Organic Agriculture, Organics International, Biovision and
()74
.Millennium Institute, “Agroecology”, briefing note, 11 July 2015
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الب ا احملل ول ز الت اعق الب ل ج ام دل برك خمتلرل النباترا واألةر اع لتحق ر اةصر ب
وبقم الاب علف امدي ال يل(.)75
 -93ويت قررل حبررا مب رردا املفررا اليررروري ماي ر احملاا ر ل علررف ق ر ل النخلررام الزراع ر .
وعن رردما ت ررزرع احملاا ر ل يف أم ررابن غ ررري مناب ررب  ،فإي ررا ررل ى أحت تك ر حت أبث ررر عرض ر ل ف ررا
واألمراض .وعلف مدي ال ق ا اماض  ،اخن ي التن ع يف النخلا الزراع ر اخن اضرار ببرريار مرن ح رت
احملاا ر ر ل واألار ررنا الر ررر ت ر ررزرع يف ام ادر ررل ال ب ر ر  .والنت ب ر ر ه ر ر فقر ررداحت خر رردما النخل ر ررام
اسيك ل ج  ،مثل مكافح املفا ال ب عن طري ا اةا ام اب وفقداحت خصر ب الابر .
وع ضار عن تشب امقاوم  ،ربز ترب ر احملاار ل يف الزراعر الصرناع علرف األةر اع الر فريل الغلر
الر تنرتب ت ج ردار للمردخق الك م اد ر و حت باةرة أبثرر عرضر ل فرا واألمرراض .وح رت
حت م خلرا شررربا امر اا الك م اد ر الزراع ر هر الررر لررع شررربا البررءور ال ر م ،اررار االهتمررام
رردواار بت ر ير أاررنا ق ي ر  .وللنبرراح يف خ رري مب رردا املفررا  ،مررن اليررروري عرراال ارا
التن ع يف الزراع واالبت اا عن الزراعا األحااي لتانا ال ح دل(.)76
 -94ويف الزراعر الب ر  ،تر فر ا ماير للمحاار ل مررن أضررار املفررا عررن طرير ت زيررز التنر ع
الب لر ج وتشررب وجر ا األضررداا ال ب ر ل فررا  .وتشررمل األمثلر وضر م ادررل حر ل امرزارع
لرردعا األضررداا ال ب ر وغريه را مررن األح ررا الربي ر ام رردل األخررري أو ت ب ر التن ر ع الب ل ر ج
الزراع  ،بابتصدام اباات ب ا علم لزياال فصادل األضرداا ال ب ر  .وي رد تنراوب احملاار ل
وابتصدام اار ل التغ ر أييرار يف محاير الابر مرن خمتلرل منرببا األمرراض و زالر األعشراب
اليررارل ،وزيرراال احملت ر ي ال ي ر ي ،ويف ال قررة ة نرره أكررن أحت تنرراعد زيرراال أاررنا احملاا ر ل
امقاوم علف من أمراض النباتا (.)77
 -95وأكر ررن أحت ين ر رراعد اسةتر ررا الزراع ر ر اسيك ل ر ر ج يف ت ر ر مك بر رربل ال ر ر ش للم ر رزارعك
أاررحاب ا ررازا الصررغريل والررءين ي ش ر حت يف فقررر مرردق  ،ررن ف ر ا الننررا  ،ل رردم االعتمرراا
بشرردل علررف امرردخق اةارج ر الباهخلر التكل ر  .وبإمكرراحت التنر ع الب لر ج  ،عنرردما يرردار علررف
ال جرره امنابررت وتنررتصدم ف رره ام ر ارا بك ررا ل ،أحت ينرراعد ام رزارعك أاررحاب ا ررازا الصررغريل
علف أحت يصبح ا أبثر ةتاج يف اهلكتار ال احد من امزارع الصناع الكبريل (.)A/HRC/16/49

__________

()75
()76

International Panel of Experts on Sustainable Food Systems, From Uniformity to Diversity; Meriel
Watts and Stephanie Williamson, Replacing Chemicals with Biology: Phasing Out Highly
).Hazardous Pesticides with Agroecology (Pesticide Action Network Asia and the Pacific, 2015
HELVETAS Swiss Intercooperation, response to the questionnaire on pesticides and the right to
.food

(.Allsopp, Plan Bee, pp. 39-51 )77
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قياس مدى النجاح
ت ل امب دا الك م اد يف ا د من خنادر احملاار ل يف النرن ا األرب رك األخرريل
-96
()78
علررف الرررغا مررن ابررتصدام ا علررف ة رراا وابر  .وي ررزي ذلررع ى ابررتصدام ا ال شر اد وغررري
االةتقرراد األمررر الررءي يتنرربت يف قتررل املفررا فحنررت بررل أيي رار يف قتررل األضررداا ال ب ر
وملقحا ا شرا  .وقد اخن ية ب ا ل امب دا الك م اد أييار اخن اضار ببريار بنبت مقاوم
امب دا م مرور ال قة.
 -97وه ررءع امقاوم ر مرجح ر ج رردار وب رري يف زراع ر احملص ر ل ال اح ررد م رن احملاا ر ل ام دل ر
ورارت ر رار .وةت بر ر ل ررءلع ،ق ررد ت ررواي احملاار ر ل ام دلر ر ورارت ر رار ى ح ررداآ اورل ت قر ر امر رزارعك يف
مص ر دل ،تت ل ررت م ررا احملاا ر ل ال ررر تتحم ررل مب رردا األعش رراب يف ياي ر ام ررا مزي رردار م ررن
األعشاب مكافح مقاوم املفا  .ويي ر امزارع حت الءين ينتصدم حت البرءور ام دلر ورارت رار ى
ش ررا مب رردا املف ررا ال ررر تص رراحب ا ررا ي ر ا بال اد رردل عل ررف ا ررناع امب رردا اوحت النخل ررر يف
ال ررت االقتصررااي علررف امرزارعك أو يف التكل ر علررف الب ر ( .)79و يرراع أييرار حر امرزارعك يف
تق ر ا تكن ل ج ررا  ،مثررل احملاا ر ل ام دل ر ورارت رار وارابررت ا يف ض ر البرردادل اممكن ر األخررري يف
رررل افااضررا االقتصررااا التقل دير ( .)80ويف ال اقر  ،لررتس الررب ي بر حت الاب ررز علررف االبررتثمار
يف تكن ل ج ا احملاا ل ام دل ورارت ار ق ض عمل جياا البدادل(.)81
 -98واالبت اض ر عررن امب رردا الشررديدل اة ر رل ب رردا أقررل خ ر رل ضررروري وبرراحت جيررت
جررا ع ولكنرره لر حرقر منررتدامار ،ألحت ال ديررد مررن مب رردا املفررا الررر باةررة ت ترررب يف البداير
مح دل ةنب ار تبك ب د ذلع أيا تن ي علف خماطر اح وب ببريل جدا.
 -99ويت لررت ق رراس مرردي رراح اسيك ل ج ررا الزراع ر بامقارة ر م ر الررنخلا الزراع ر الصررناع
مزيرردار مررن البحررت .و حت الدرابررا الررر تنررتصدم أط ررار زمن ر قصررريل وتربررز علررف ف ررااي غررق
احملاا ل تقلل من أ اسمكاةرا اسةتاج ر ال يلر األجرل للرنخلا اسيك ل ج ر الزراع ر  .وتبرك
الدرابا امقارة بشكل متزايرد أحت الرنخلا امتن عر م ردل برل أبثرر رس ر عنردما ينخلرر ى جممر ع
الن اتس احملدال ،ع ضار عرن غرق احملاار ل .ومرن امررج أحت يكر حت مرراوا اسيك ل ج را الزراع ر ،

__________

()78

E.C. Oerke, “Crop losses due to pests”, Journal of Agricultural Science, vol. 144, No. 1 (February
).2006

(.International Panel of Experts on Sustainable Food Systems, From Uniformity to Diversity, p. 16 )79
(Daniela Soleri and others, “Testing economic assumptions underlying research on transgenic food )80
()81
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crops for third world farmers: evidence from Cuba, Guatemala and Mexico”, Ecological
.Economics, vol. 67, No. 4 (1 November 2008), pp. 667-682
Oye Ka and others, “Biotechnology: regulating gene drives”, Science, vol. 345, No. 6197 (8
).August 2014
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الر هتد ى بنا ةخلا يك ل ج زراع مت ازةر ومنرتدام  ،رتابترار يف األجرل ال يرل ألحت لردي ا
قدرل أبرب علف لمل التقلبا امناخ ومقاوم املفا بص رل طب (.)82
 -100وجيت أحت لنت النباح ابتنااار ى اعتبارا أخري غري الرس االقتصااي  ،وأحت ي خء
يف االعتبررار تكررال ل امب رردا علررف اررح البشررر واالقتصرراا والب ر  .و ن ر اسيك ل ج ررا الزراع ر
الت رررض امباشررر للمب رردا النررام وتنرراعد عل ررف لنررك ة ع ر اهل ر ا والاب ر وام رراع الن ر ح
واجل ف ر ( .)83وأكررن أيي رار أحت تنرراعد اسيك ل ج ررا الزراع ر الررر تنررتصدم ال اق ر بكثاف ر أقررل يف
التص ررل مررن آرتررار تغررري امنرراخ عررن طري ر ا ررد مررن اةب ارتررا غررازا الدف ر وت ر فري بال عررا
الكرب حت.

سادسا -االستنتاجات والتوصيات
ألف -االستنتاجات
 -101لقد أوضح هذا التقرير عدم وجود نقص في التشرريعات الدوليرة والوطنيرة ،وال فري
المبراد التوجيهيرة غيرر الملزمرة ،لكرن هرذ الصركوك قاصررة عرن حمايرة البشرر والبيئرة مرن
المبيرردات الخطرررة وتعرراني تلررك الصرركوك مررن ثغ ررات فرري التنفيررذ واإلنفرراذ والتغطيررة ،ولررم
تفلح عموما في أن تطبق المبدأ التحوطي بفعالية أو في تغيير الممارسات التجارية العديدة
بص ررورة مجدي ررة والص رركوك القا م ررة عديم ررة الفعال ررة ف رري معالج ررة ط ررابع الس رروق العالمي ررة
للمبيدات العابر للحدود ،كما تثبت ذلك الممارسات الواسعة النطاق المسموح بهرا قانونر ا
فرري كثيررر مررن األحيرران المتمثلررة فرري تصرردير المبيرردات شررديدة الخطررورة إلررى بلرردان ثالثررة
وينبغي التصدي لتلك الثغرات وأوجه القصور على أساس آليات حقوق اإلنسان.
 -102ويحدد القانون الدولي لحقروق اإلنسران ،التزامرات الردول الشراملة براحترام حقروق
اإلنسان وحمايتها وإعمالها وعلى وجه الخصوص ،يروفر الحرق فري الغرذاء الكرافي والحرق
فرري الصررحة حمايررة واضررحة لجميررع األشررخاص مررن االسررتخدام المفرررل أو غيررر المناس ر
لمبي رردات اآلف ررات ويض ررمن األخ ررذ ب ررنهن حق رروق اإلنس رران إتاء مبي رردات اآلف ررات مب رردأي
العالميررة وعرردم التمييررز ،اللررذين تكفررل بموجبهمررا حقرروق اإلنسرران لجميررع األشررخاص ،بمررن
فيهم الفئات الضعيفة التي تشعر بع ء المبيدات الخطرة أكثر من غيرها.
 -103ويتطلر ر إعم ررال الح ررق ف رري الغ ررذاء الك ررافي والح ررق ف رري الص ررحة ت رردابير اس ررتباقية
للقضرراء علررى المبيرردات الضررارة وتقررع علررى الشررركات مسرراولية ضررمان أن تكررون المررواد
الكيميا ية التي تنتجها وتبيعها ال تمثل تهديدا لتلك الحقوق وال يزال ثمة قصرور عرام فري
__________
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الوعي باألخطار التي تشركلها بعرم مبيردات اآلفرات ،وهري حالرة تفاقمرت بسرب الجهرود
التي تبذلها صناعة المبيدات للتقليل من شأن الضرر الناجم عنها حاليا إضافة إلرى تسراهل
الحكومات التري كثيررا مرا تقردم تأكيردات مضرللة برأن التشرريعات واألطرر التنظيميرة القا مرة
تقدم الحماية الكافية.
 -104وعل ر ررى ال ر رررغم م ر ررن أن الجه ر ررود المبذول ر ررة لحظ ر ررر اس ر ررتخدام المبي ر رردات وتنظ ر رريم
اسررتخدامها علررى النحررو المناس ر هرري خطرروة ضرررورية فرري االتجررا الصررحيح ،ف ر ن أنجررع
أسررلوب طويررل األجررل للحررد مررن التعرررد لهررذ المررواد الكيميا يررة السررامة هررو االبتعرراد عررن
الزراعة الصناعية.
 -105وعلررى حررد تعبيررر المرردير العررام لمنظمررة الفرراو ،لقررد وصررلنا إلررى نقطررة تحررول فرري
الزراعررة والنمرروذا الزراعرري السررا د اليرروم ال يطرررح إشرركالية كبيرررة بسررب األضررار الناجمررة
عررن مبيرردات اآلفررات فحس ر  ،بررل أيض را بسررب آثارهررا علررى تغيررر المنررال وفقرردان التنرروع
البيولوجي وعدم القدرة على ضمان السيادة الغذا ية وهذ المسرا ل مترابطرة بشركل وثيرق
ويج معالجتها مع ا لضمان إعمال الحق فري الغرذاء بكامرل إمكاناتره ولرن ترنجح الجهرود
الراميررة إلررى معالجررة المبيرردات الخطرررة إال إذا عالجررت العوامررل اإليكولوجيررة واالقتصررادية
واالجتماعي ررة الكامن ررة ف رري السياس ررات الزراعي ررة ،عل ررى النح ررو المب ررين ف رري أه رردا التنمي ررة
المس ررتدامة وال ب ررد م ررن اإلرادة السياس ررية إلع ررادة تقي رريم المص ررالح المكتس رربة والح رروافز
وعالقات القروة التري تحرافل علرى بقراء الزراعرة الصرناعية المعتمردة علرى المرواد الكيميا يرة
وللرررد عليهررا( )84ويج ر االعت رراد علررى السياسررات الزراعيررة ،واألنظمررة التجاريررة وتررأثير
الشركات في السياسة العامة كلها إذا ما أريد التحرول عرن األنظمرة الغذا يرة الصرناعية التري
تعتمد على مبيدات اآلفات.

باء -التوصيات
 -106يج ر علررى المجتمررع الرردولي العمررل علررى وضررع معاهرردة شرراملة وملزمررة لتنظرريم
المبيدات الخطرة طوال دورة حياتها ،مع أخذ مباد حقوق اإلنسان في االعتبرار وينبغري
وضع هذا الصك ليفي باألغراد التالية:
يهد إلى إتالة المعايير المزدوجة القا مة بين البلدان التي تلحرق أضررارا
(أ)
شديدة بالبلدان التي تكون أنظمتها التنظيمية أضعف؛
(ب) يرسررم سياسررات للحررد مررن اسررتخدام مبيرردات اآلفررات فرري جميررع أنحرراء
العالم ويضع إطارا لحظر المبيدات الشديدة الخطورة والتخلص منها تدريجيا؛
( )

يعزت اإليكولوجيا الزراعية؛

__________
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(ا)

يحمل المنتجين المساولية الكاملة عن مبيدات اآلفات

 -107وينبغي للدول القيام بما يلي:
وضررع خطررو عمررل وطنيررة شرراملة تتضررمن الحرروافز الالتمررة لرردعم برردا ل
(أ)
المبيدات الخطرة ،فضالا عن بدء العمل لبلوغ أهردا خفرم ملزمرة وقابلرة للقيراس ضرمن
أُطر تمنية محددة؛
(ب) وض ررع نظ ررم لتمك ررين مختل ررف الوك رراالت الوطني ررة المس رراولة ع ررن الزراع ررة
والصحة العامة والبيئة من التعاون بكفاءة لمعالجرة األثرر السرلبي للمبيردات والتخفيرف مرن
حدة المخاطر المتصلة ب ساءة استخدامها واإلفرال في استخدامها؛
( ) إرسرراء عمليررات لتسررجيل مبيرردات اآلفررات وتقيرريم مخاطرهررا بحير تكررون
محايدة ومستقلة باالقتران مع شرول اإلفصاح الكامل من المنتن ويجر أن تسرتند تلرك
العمليررات إلررى المبرردأ الوقررا ي ،مررع مراعرراة اآلثررار الخطرررة لمنتجررات المبيرردات علررى صررحة
البشر والبيئة؛
(ا) النظررر أوالا فرري البرردا ل غيررر الكيميا يررة وعرردم السررماح بتسررجيل المررواد
الكيميا ية إال إذا ثبتت الحاجة إليها؛
(ه) اتخرراذ ترردابير سررالمة لضررمان ترروفير الحمايررة الكافيررة للحوامررل واألطفررال
والفئات األخرى األكثر ُعرضة لمبيدات اآلفات؛
(و) تمويررل دراسررات علميررة شرراملة بشررأن اآلثررار الصررحية المحتملررة لمبيرردات
اآلفررات ،بمررا فرري ذلررك التعرررد لم رزين مررن المررواد الكيميا يررة فض رالا عررن حرراالت التعرررد
المتعدد على مر الزمن؛
(ز) ضر ررمان إج ر رراء تحلير ررل دقير ررق ومنر ررتظم ل غذير ررة والمشر ررروبات لتحدير ررد
مسررتويات المخلف ررات الخطرررة ،بم ررا ف رري ذلررك المخلف ررات الموج ررودة فرري ب ررديل ل رربن األم
واألغذية التي تعق ذلك ،وإتاحة هذ المعلومات لعامة الجمهور؛
(ح) رصررد اسررتخدام مبيرردات اآلفررات الزراعيررة وتخزينهررا عررن كث ر للحررد مررن
المخرراطر وكفالررة عرردم السررماح باسررتخدام تلررك المنتجررات سرروى ل شررخاص الررذين تلقرروا
ترردريبا مناسرربا فرري هررذا المجرال والحرررص علررى قيررامهم بررذلك وفقرا للتعليمررات وباسررتخدام
معدات الوقاية المناسبة؛
(ط) إنشاء مناطق فاصلة حرول المغرارس والمرزارع إلرى حرين الرتخلص تردريجيا
من المبيدات للحد من مخاطر التعرد لمبيدات اآلفات؛
(ي) تنظرريم ب ررامن تدريبيررة للم رزارعين لزيررادة الرروعي باآلثررار الضررارة للمبيرردات
الخطرة واألسالي البديلة؛
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(ك) اتخ ر رراذ الت ر رردابير الالتم ر ررة لحماي ر ررة ح ر ررق الجمه ر ررور ف ر رري الحص ر ررول عل ر ررى
المعلومررات ،بمررا فرري ذلررك إنفرراذ الشرررول الترري تقضرري ببيرران نرروع المبيرردات المسررتخدمة
ومستوى المخلفات على وسمات المنتجات الغذا ية والمشروبات؛
(ل) تنظيم الشركات من أجل احتررام حقروق اإلنسران وتجنر األضررار البيئيرة
خالل دورة الحياة الكاملة لمبيدات اآلفات؛
(م) فرد عقوبرات علرى الشرركات التري تلفرق األدلرة وتنشرر معلومرات مضرللة
بشأن المخاطر الصحية والبيئية لمنتجاتها؛
(حت)
ومعايير التدري ؛

رصررد الشررركات لضررمان احت ررام وضررع الملصررقات واحتياطررات السررالمة

(س) تشررجع الم رزارعين علررى اعتمرراد ممارسررات إيكولوجيررة تراعيررة ترمرري إلررى
تعزي ررز التن رروع البيول رروجي ومكافح ررة اآلف ررات بص ررورة طبيعير رة واعتم رراد ت رردابير ،مث ررل تن رراوب
المحاصيل ،وإدارة خصوبة التربة واختيار المحاصيل المناسبة للظرو المحلية؛
(ع) تقررديم الحرروافز مررن أجررل األغذيررة المنتجررة عضررويا مررن خررالل اإلعانررات
والمساعدة المالية والتقنية ،وكذلك باللجوء إلى عقود المشتريات العامة؛
( ) تشجيع صناعة مبيدات اآلفات على وضع نهن بديلة لمكافحة اآلفات؛
(ع) إلغرراء إعانررات مبيرردات اآلفررات واالستعاضررة عنهررا بفرررد ض ررا
المبيدات ،وتعريفات على استيرادها ورسوم على استخدامها

علررى

 -108وينبغرري للمجتمررع المرردني إعررالم عامررة الجمهررور ب راألثر السررلبي لمبيرردات اآلفررات
على الصرحة البشررية واألضررار البيئيرة ،فضرالا عرن تنظريم بررامن تدريبيرة بشرأن اإليكولوجيرا
الزراعية
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