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 فــتعاري

 ب المبيدزء الفعال حيويا في تركيـهو الج المادة الفعالة:
طلب و من يمثلهما) الذي يتولى إعداد المنتج أو المستورد أ(هو الطرف  :مقدم الطلب (صاحب الطلب)

 تسجيل المبيد وتقديمه إلى الجهة المسؤولة.
المبيد الذي ُمنعت كافة استخداماته بإجراء تنظيمي نهائي من أجل حماية  المبيد المحظور:

ك أي مبيد ُرفضت الموافقة على استخدامه صحة اإلنسان أو البيئة. ويشمل ذل
ألول مرة أو سحبته الجهة الُمصنعة إما من السوق المحلية أو لمزيد من 
الدراسة أثناء عملية الموافقة المحلية، وحيثما توافر دليل صريح على اتخاذ 

 مثل هذه اإلجراءات لغرض حماية صحة اإلنسان أو البيئة.
تماثل من حيث عدم النقاوة والجانب الُسمي فضال عن قصد به تحديد اليُ  ؤ:ــالتكاف

التي يُفترض أن تكون متماثلة للمادة التقنية الخصائص الطبيعية والكيميائية 
مختلفة، وذلك لتقييم ما إذا كانت تمثل مستويات  تصنيعجهات عند إنتاجها من 

 مماثلة من المخاطر.
 على واحد أو أكثر من المواد الفعالة.أي مستحضر للمبيد يحتوي  ج المبيد المجهز:نتَ مُ 
جعله قابل لالستخدام بشكل  مزج مكونات مختلفة ُمعدة لتجهيز المنتج بهدف ستحضر المبيد:مُ 

فعال ومفيد في تحقيق الغرض المرجو منه، وإعطاءه الشكل النهائي عند 
 بيعه.

تنطوي يعني الخصائص المالزمة لمادة، أو مصدر أو عامل أو وضع ما، و الخطر:
إحداث نتائج غير مرغوبة (مثل الخصائص التي قد تسبب على إمكانية 

 بالصحة أو البيئة أو الممتلكات). تلحقتأثيرات معاكسة أو أضراراً 
تلك االستخدامات لمنتجات وقاية النباتات مع محصول ذو أهمية اقتصادية  استخدامات ثانوية:

أو مع آفة غير ذات أهمية منخفضة على المستوى الوطني (محصول ثانوي)، 
 على محصول رئيسي هام (آفة ثانوية).

يشير هذا المصطلح إلى أي مادة أو خليط من المواد، أو الكائنات الحية الدقيقة،  :)1(المبيد (مبيد اآلفات)
أي آفة، بما طرد أو مكافحة أو القضاء على متضمنة الفيروسات، يكون الغرض منها 

إلنسان أو الحيوان، وأنواع النباتات أو الحيوانات غير ل اضرفي ذلك ناقالت األم
ي شكل أثناء إنتاج األغذية أو المنتجات أالمرغوبة والتي تحدث ضرراً أو تتدخل ب

الزراعية أو األخشاب أو المصنوعات الخشبية أو األعالف الحيوانية، أو أثناء 
لمكافحة للحيوانات  تصنيعها أو تخزينها أو نقلها وتسويقها، وكذلك أي مادة تُعطى

 .في الحيوانات أو على أجسامها الحشرات أو العناكب أو غيرها من اآلفات الموجودة
نمو حشرية أو نباتية أو ستخدم كمنظمات ويشمل هذا المصطلح المواد التي تُ 

كمسقطات ألوراق النباتات أو لتجفيفها. كما يشمل أيضاً مركبات عقد الثمار أو تخفيفها 
لثمار من السقوط قبل نضجها، وكذلك المواد التي تستعمل في المحاصيل أو لوقاية ا

سواء قبل حصادها او بعده لوقايتها من التدهور أثناء التخزين أو النقل، كما يتضمن 
نة للمبيد، حيث أنها تعتبر عواملالمواد المنشطة أو المؤ داء الُمرضي لأل ةمكمل مِّ

 للمبيد.
 

يستخدم تعريف "المبيد" الوارد ذكره في دليل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ومنظمة الصحة توجيهية، في تطبيق هذه الخطوط ال)1(
حيث أن األول يعبر بشكل أفضل  ]، بدال من التعريف الوارد بمدونة السلوك الدولية11لتطوير واستخدام مواصفات مبيدات اآلفات [العالمية 

 ختلفة التي يمكن أن تتضمنها إجراءات التسجيل.عن كل أنواع مبيدات اآلفات الم
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هيئة مبيدات 
 اآلفات:

المبيدات أو مجلس المبيدات أو لجنة (قد يُشار إليها أحياناً باسم هيئة تسجيل 
المبيدات) هي الهيئة التي يتم تعيينها بصفة رسمية أو قانونية والتي لها 

 يدات.صالحية اتخاذ القرار النهائي بشأن طلب تسجيل المب
جميع المؤسسات واألفراد العاملين في تصنيع المبيدات أو تحضيرها أو  صناعة المبيدات:

 تسويقها أو ترويج منتجاتها.
الحكومية الوطنية هي العملية التي يتم من خاللها الحصول على موافقة الجهة  تسجيل المبيدات:

ستعماله بعد تقييم البيانات أو الهيئة اإلقليمية المسؤولة فيما يتعلق ببيع المبيد وا
للغرض المقصود منها وعدم العلمية الشاملة التي تبين فعالية المنتجات 

 خطورتها على صحة اإلنسان أو الحيوان أو على البيئة.
المنتجات (او 

منتجات مبيدات 
 اآلفات):

هي المبيدات المعبأة في الشكل الذي تباع به، وهي تحتوي على عنصر 
 ة إلى جانب مكونات أخرى.عناصر) فعالأو(

البيانات الُمقدمة بطريقة منظمة من قبل طالبي تسجيل يتضمن مجموعة  ملف التسجيل:
 دعم طلباتهم.أن تالمبيدات، والتي من شأنها 

الجهة أو الجهات الحكومية المسؤولة عن تنظيم صناعة المبيدات أو توزيعها،  الجهة المسؤولة:
 بمبيدات اآلفات بوجه أعم. وعن تنفيذ التشريعات الخاصة

ث تأثيرات ضارة بالصحة أو البيئة، وشدة هذه يشير إلى احتمال حدو المخاطر:
 التأثيرات، عقب التعرض للمبيد.

المبيد التي عليها 
 قيود شديدة:

هي المبيدات التي حظرت بالفعل جميع أوجه استعماالتها بقرار تنظيمي نهائي 
، ولكن مازال هناك ترخيص باستخدامها في لحماية صحة اإلنسان أو البيئة

فضت الموافقة على جميع بعض األغراض. ويشمل ذلك أي مبيد رُ 
استخداماته أو تم سحبه من قبل الجهة الُمصنعة سواء من السوق المحلية أو 
سحب لمزيد من الدراسة أثناء عملية الموافقة المحلية وحيث يوجد دليل 

 ء بغرض حماية صحة اإلنسان أو البيئة.صريح على اتخاذ مثل هذا اإلجرا
 



11 

 

 مقدمة  -1

تلك العملية التي يتم من خاللها الحصول على موافقة الجهة الحكومية قصد بتسجيل مبيدات اآلفات يُ 
فيما يتعلق ببيع المبيد واستعماله بعد تقييم البيانات العلمية الوطنية أو الهيئة اإلقليمية المسؤولة 

وأنها ال تشكل خطورة على صحة اإلنسان  ية المنتجات للغرض المقصود منهاالشاملة التي تبين فعال
 أو الحيوان أو على البيئة.

ويعد التسجيل خطوة هامة في مجال إدارة مبيدات اآلفات ألنها تتيح للسلطات الُمختصة بشكل أساسي 
على الجودة،  تحديد المنتجات التي يُسمح باستخدامها وألي األغراض، وأيضاً لممارسة الرقابة

واإلعالن عن المبيدات،  ، ووضع العالمات التعريفية، والتعبئةالدعاوىومستويات االستخدام، و
 وبالتالي ضمان الحماية التامة لمصالح المستخدمين النهائيين إلى جانب البيئة.

لمبيدات أيضاً اجراء مراجعة منتظمة أو غير مجدولة لوينبغي التأكيد على أن تتضمن عملية التسجيل 
 تفي بالمتطلبات، على سبيل المثال، بعد إتاحة تزالالمسجلة بالفعل وذلك لتحديد ما إذا كانت ال

المعايير. ويجب أن تأخذ معايير التسجيل في في معلومات جديدة ذات الصلة أو عندما يتم تعديل 
ة، مستويات اإللمام واالقتصادي االجتماعية األحوالاالعتبار تماما الظروف واالحتياجات المحلية، 

بالقراءة والكتابة، الظروف المناخية، وتوافر استخدامات المبيد المناسبة ومعدات الوقاية بتكلفة 
 معقولة.

ويتعين على الحكومات إدخال التشريعات الالزمة لتنظيم األمور المتعلقة بمبيدات اآلفات، والتي 
حظر بيع واستخدام المبيدات ترسيخ مبدأ لإلجراءات التسجيل، و ينبغي أن تشمل األسس القانونية

التي لم يتم تسجيلها. عالوة على ذلك، يجب على الحكومات اتخاذ التدابير نحو إجراء عمليات رصد 
ذلك تأسيس أنظمة التراخيص بما في ، اللوائح الخاصة بالمبيدات العمل على إنفاذفعالة لهذه األمور و

 والتفتيش للمستوردين وتجار التجزئة.

بمدونة " بعدسيشار لها فيما والتي ] (1[ توزيع المبيدات واستعمالها حولمدونة السلوك الدولية حدد ت
الحكومات والمنشآت  ) المسؤولية المشتركة بين قطاعات عديدة من المجتمع، بما في ذلك"السلوك

من قبل  1985صال في عام أدت مدونة السلوك عتمِ الصناعية والتجارية والمؤسسات الدولية. وقد اُ 
. وتعزز المدونة 2002األغذية والزراعة لألمم المتحدة وتم تنقيحها في عام المؤتمر العام لمنظمة 

الممارسات السليمة إلدارة المبيدات التي من شأنها أن تقلل من المخاطر الُمحتملة على صحة اإلنسان 
وتدعو جميع ارة مبيدات اآلفات مفهوم دورة الحياة في إدنقحة والبيئة. وتتضمن مدونة السلوك المُ 

مبيدات باألمور المتعلقة كافة الهيئات الخاصة والعامة لدعم تنفيذها. وتقدم المدونة إطارا إلدارة 
 فات، بما في ذلك تلك الُمعدة الستخدامها في الزراعة والصحة العامة.اال

ات إلى جانب المتطلبات هو تقديم المشورة العامة بشأن المبادئ واإلجراءالغرض من هذه الوثيقة 
وتسلط هذه الخطوط  المتعلقة بتسجيل مبيدات اآلفات، بما في ذلك التنظيم المؤسسي واإلداري.

التوجيهية الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه التعاون فيما بين القطاعات أو بداخلها في عملية 
تقوم به قطاعات الصحة والبيئة  تسجيل المبيدات، كما تركز أيضا على أهمية الدور التعاوني التي

فقد  ؛متعمقة لمتطلبات التسجيل تقنيةتقديم إرشادات  اوالزراعة في هذا الشأن. وليس المقصود به
 ) FAO(أعدت خطوط توجيهية منفصلة، أو ال تزال قيد اإلعداد، من قبل منظمة األغذية والزراعة 

أيضاً مساهمة التوجيهية هذه الخطوط  مقدكما ت – [3]  (WHO)منظمة الصحة العالمية  و/أو [2]
 .(SAICM)لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية االستراتيجي في أداء النهج هامة 
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وإدارتها إلى موارد كبيرة وبنية تحتية تحتاج التعقيدات المتزايدة في عمليات تقييم وتقدير المبيدات 
لف مجاالت إدارة مبيدات اآلفات. ومن ثم ُمدربة جيداً في مخت وطنية مناسبة، والتي تتضمن كوادر

نشاء هيئة وطنية موحدة لتسجيل كافة مبيدات اآلفات لتحقيق على إتشجع  فإن الخطوط التوجيهية
 .االستخدام األمثل للموارد المحدودة المتاحة في أغلب البلدان

المبيدات وكذلك  وتدعو الخطوط التوجيهية أيضا إلى الشفافية وتبادل المعلومات في عمليات تسجيل
في الجهود الرصد والتقييم في مرحلة ما بعد التسجيل (ضمن أشياء أخرى) وذلك لتجنب االزدواجية 

التي تبذلها الجهات التنظيمية األخرى، هذا باإلضافة إلى إحاطة جميع أصحاب المصلحة علماً حول 
تسجيل المبيدات  لباتمتط جودمخاطر المبيدات. عالوة على ذلك، فإنها تشجع االستفادة من و

 واإلجراءات ومعايير التقييم بصورة متناسقة (من قبل المناطق اإلقليمية أو دون اإلقليمية).

فيها، والتي تشكل عملية التسجيل ركناً أساسياً  ،المتعلقة بمبيدات اآلفاتالجيدة تُعد التشريعات و
. داخل القُطرتنظيمها ومراقبتها في في لهذه المبيدات وفي اإلدارة السليمة والفعالة  عامالً حاسماً 

اآلفات وينبغي أن تتضمن مثل هذه التشريعات أحكام ونصوص إلدارة الجوانب المختلفة لمبيدات 
طوال مراحل دورة حياتها، كما تشمل أيضاً الجوانب ذات الصلة بتصنيع المبيدات واستيرادها 

والترخيص لبائعي المبيدات والمشتغلين  وتصديرها وبيعها وتخزينها ومخلفاتها ومراقبة الجودة،
 .[4]في مكافحة اآلفات، واإلعالنات، وتعبئة المبيدات والتخلص منها واستخدامها المهنيين 

فقط هي التي تباع اآلفات الفعال والكفؤ أن يضمن أن المبيدات المعتمدة ينبغي لنظام تسجيل مبيدات 
بيدات ذات النوعية الرديئة من دخول السوق المحلية من الموتستخدم داخل البلد. كما ينبغي أيضاً منع 

 خالل التطبيق الفعال للتشريعات.

بشكل جيد سوف يساهم في تحديد اإلجراءات  سنظام لتسجيل المبيدات محدد ومؤسَ  كما أن وجود
 ألجل تعاون جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة بتسجيل وإدارة مبيدات اآلفات.

الحتياجاتها الخاصة، وال يحتاج األمر وفقاً إجراءات مناسبة  عوضويتعين على الحكومات 
جميع عناصر الخطة التنظيمية الشاملة كما هو معمول به في البلدان ذات  استخدامإلى بالضرورة 

اإلرشادات للبلدان  تضمن جزء يقدمالموارد واسعة النطاق. وعلى ذلك فإن هذه الخطوط التوجيهية ت
ستخدم فيها جميع البلدان التي تُ  تعين علىومع ذلك، ي المالية المحدودة.ذات الموارد البشرية و

المبيدات أن يكون لديها مخطط فعال داخل حيز التشغيل لتسجيل وإدارة ومراقبة مبيدات اآلفات. 
وبذلك يمكن لمثل هذا المخطط أن يساعد الحكومات في ضمان عدم وجود مخاطر غير مقبولة على 

 ان والبيئة جراء استخدام المبيدات.اإلنسان والحيوصحة 

 تسجيل مبيدات اآلفات -2

 نطاق الخطوط التوجيهية 2-1  

تهدف هذه الخطوط التوجيهية إلى تغطية عملية التسجيل لجميع أنواع مبيدات اآلفات، على النحو 
صحة في مختلف القطاعات بما في ذلك الزراعة، ال ةستخدممفي الجزء الخاص بالتعريفات الالُمحدد 

قواعد التسجيل على تشمل أيضاً كما العامة، الغابات، تربية الحيوانات الداجنة وصيد األسماك. 
 التشريعية واإلدارية، فضالً عن المتطلبات التقنية ألجل إدخال وإدارة نظام فعال للتسجيل.
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 الهدف من تسجيل المبيدات 2-2

صنعة محليا، والمطروحة في وردة والمُ تهدف عملية التسجيل إلى ضمان ان مبيدات اآلفات المست
األسواق فعالة للغرض المقصود منها، وال تشكل مخاطر غير مقبولة على صحة اإلنسان أو الحيوان 

 أو البيئة.

أو شروط، أو  وقد تكون نتيجة عملية التسجيل المتحصل عليها مؤقتة أو كاملة، مع أو بدون قيود
إذا  التي لها نفس القدر من األهمية أن يتم إلغاء التسجيل تكون النتيجة رفض التسجيل. ومن األمور

 حدث وأن ظهرت معلومات جديدة تبرر اتخاذ مثل هذا اإلجراء. 

الستخدام وينبغي أن تتضمن التشريعات أحكاماً إلصدار تراخيص من قبل السلطات المسؤولة 
 المبيدات في األغراض التجريبية أو في حاالت الطوارئ.

 اتالمسؤولي 2-3

تتفاوت مسؤوليات قطاعات المجتمع المختلفة المتعلقة بتسجيل مبيدات اآلفات إلى جانب أنشطة ما 
 التسجيل ذات الصلة على النحو التالي:بعد 

 الحكومات: يتعين على

 ،انشاء نظام قانوني إلدارة مبيدات اآلفات (بما في ذلك عملية التسجيل). وفي سبيل القيام بذلك )أ (
االجتماعية واالقتصادية،  حوالاأل االعتبار تماما االحتياجات المحلية، ينبغي أن يؤخذ في

مستويات اإللمام بالقراءة والكتابة، الظروف المناخية، توافر األساليب المالئمة الستخدام 
 وكذلك معدات الوقاية الشخصية؛المبيدات 

 ؛نشاء البنية التحتية التقنية واإلدارية إلدارة طلبات التسجيلإ  )ب (

حفاظ على الحوار مع مقدم الطلب في جميع المسائل ذات الصلة بالتسجيل، على سبيل المثال ال  )ج (
 ؛عندما يحتاج األمر إلى معلومات إضافية

 ؛أو رفض طلب التسجيل في الوقت المناسب وبطريقة شفافةعلى الموافقة  )د (

ما في ذلك إعداد األنظمة التي تراعي الضوابط المناسبة وعدم التحيز في صناعة القرار، ب )ه (
 ؛ إجراءات الطعون القضائية خالل عملية التسجيل

واتخاذ قرارات إدارة المخاطر استناداً إلى كافة البيانات أو المعلومات  إجراء تقييمات للمخاطر  )و (
ات نئكامن عملية التسجيل، مع األخذ في االعتبار االحتياجات المحتملة لحماية الالمتاحة كجزء 

 ؛أو الموارد البيئية المهمة مثل خزانات مياه الشرب الحساسة والنظم البيئية

 ؛ وضع وتنفيذ نظم مالئمة للتطبيق  )ز (

إنشاء والحفاظ على نظام لرصد استخدام المبيدات في ظل الظروف الفعلية (المراقبة فيما بعد  )ح (
 ؛التسجيل)

ذ وضع إجراء إلعادة التسجيل وذلك لضمان المراجعة الدورية للمبيدات، بحيث يمكن اتخا  )ط (
إذا ما توافرت معلومات أو بيانات جديدة حول أدائها أو مخاطرها تشير إلى تدابير فورية وفعالة 
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ضرورة اتخاذ إجراء تنظيمي، والذي قد يتضمن إلغاء التسجيل. وقد تختلف اإلجراءات من بلد 
 ؛إلى آخر تبعاً لالحتياجات والموارد المتاحة

إذا ما توافرت معلومات  ) للمبيدات المسجلة بالفعلإجراء مراجعة غير مجدولة (لم تكن ُمقررة  )ي (
ممارسات االستخدام العملي للمبيدات أو مخاطر صحية أو  خاللمخاطر حدوث جديدة حول 

بيئية تبرر القيام بمثل هذه المراجعة، وبذلك يمكن ضمان اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة إذا كانت 
 ؛المخاطر تشير إلى ضرورة اتخاذ إجراء تنظيمي المعلومات أو البيانات الجديدة حول األداء أو

 ؛اآلفات غير المشروعة والمغشوشة مبيداتبكشف ومراقبة اإلتجار   )ك (

استيراد وتصدير، وتصنيع، وتجهيز،  تطاعة بجمع البيانات وتسجيلها بشأنالقيام قدر االس  )ل (
حتملة الحدوث على وجودة ، وكمية واستخدام مبيدات اآلفات من أجل تقييم مدى اآلثار السلبية م

صحة اإلنسان أو البيئة، وكذلك متابعة االتجاهات في استخدام المبيدات لألغراض االقتصادية 
 ؛وغيرها من األغراض األخرى

تشجيع االستفادة من وضع متطلبات وإجراءات التسجيل ومعايير التقييم للمبيدات بصورة منسقة  )م (
يمي أو عن طريق مجموعات من لمستوى اإلقل( على ابالتعاون مع الحكومات األخرى توافقية 
، مع األخذ في االعتبار الخطوط التوجيهية التقنية والمعايير القياسية المناسبة المتفق عليها الدول)

يكون ذلك  ماالوطنية أو اإلقليمية حيثدولياً. وينبغي أن تدرج هذه المعايير ضمن التشريعات 
 ؛ممكناً 

من قبل البالد، أو  تعددة األطراف والتي تمت الموافقة عليهااالمتثال لمتطلبات االتفاقات م )ن (
ئية. الكيميا استخدام مثل هذه االتفاقات المتعددة األطراف لالسترشاد بها في مراقبة وإدارة المواد

 ؛مونتريالبروتوكول روتردام واستكهولم و ومن األمثلة على ذلك اتفاقيتي

  لمبيدات:ل الجهات الُمصنّعة علىيتعين 

السلطات  مزودة بكافة المعلومات على النحو الُمحدد من قبل لتقدم بطلبات التسجيلا )أ (
 ؛المسؤولة (ملف التسجيل)

جنباً إلى جنب مع البيانات الالزمة تقديم تقييم موضوعي (حيادي) لبيانات مبيدات اآلفات  )ب (
بما يسمح و أن تدعم المنتج، بما في ذلك بيانات كافية لدعم تقييم المخاطر،التي من شأنها 

 ؛إدارة المخاطر بشأن قرارالباتخاذ 

تزويد السلطات المسؤولة بأي معلومات جديدة أو التي تم تحديثها عن المبيدات، والتي قد   )ج (
في أقرب وقت متى  يكون لها تأثير على التسجيل، وذلك إلعادة النظر في وضع التسجيل

 ؛ توافرت تلك المعلومات

 ) الفعالة وغيرها من المكونات األخرى في مستحضر المبيدأن تضمن أن المادة (أو المواد )د (
، النقاوة، والتركيب بالقياس للمواد التي تم اختبارها جودةمن حيث التماثل، ال تتطابق

 ؛يةمّ وتقييمها واعتبرت مقبولة بيئيا ومن جهة السُ 

وفقاً  أن تضمن أن المادة (أو المواد) الفعالة، والمبيدات المجهزة على صورة مستحضرات )ه (
التي وضعتها منظمة األغذية والزراعة لألمم  للمواصفات الدولية، تتوافق مع المواصفات
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الخاصة بمبيدات اآلفات الزراعية، ومع مواصفات المبيدات التي وضعتها  FAOالمتحدة 
 ؛منظمة الصحة العالمية بشأن مبيدات آفات الصحة العامة

موافقة ق قبل الحصول على اسوتسجيل، في األقيد ال ، ال يزالاالمتناع عن طرح أي منتج  )و (
 ؛بذلك لقيامل من قبل السلطات المسؤولة 

 ؛بالشروط الُمحددة في التسجيل، وكما وافقت عليها السلطات المسؤولة كاملااللتزام ال  )ز (

، مثل صحائف بيانات أي نوع من المعلومات األخرىسودة) للملصقات وتقديم مشروع (مُ   )ح (
 ؛ق تماما مع جميع متطلبات التسجيل والتشريعاتالسالمة، والتي تتواف

 ؛توفير كافة المعلومات ذات الصلة للبائعين والمستخدمين  )ط (

ات التفتيش والدوائر الجمركية والسلطات األخرى، وحدتوفير كافة المعلومات ذات الصلة ل )ي (
 ؛وتلبية المتطلبات المحددة في اللوائح بدقة

طة بالمسؤوليات في سلسلة توريد المبيدات، بما في ذلك في النظم المنواإلعداد أو المشاركة   )ك (
أشكال اإلشراف على المنتج. وقد يتضمن ذلك أيضاً نظم تعمل معاً وبشكل جماعي من قبل 

حيث يتم جميع أصحاب المصلحة (بما في ذلك الشركات الخاصة للتخلص من النفايات)، 
الفارغة من أجل التخلص اآلمن استعادة الفائض من مبيدات اآلفات والعبوات  من خاللها

 ؛منها

ببيانات عن المبيدات فيما يتعلق بالتصدير واالستيراد السلطات الوطنية المسؤولة  دزوَّ أن تُ   )ل (
 ؛والتصنيع وتجهيز المستحضر والمبيعات والجودة والكمية

طوعية عند حدوث مشاكل، والمساعدة في إيجاد حلول لها، عندما اتخاذ اجراءات تصحيحية  )م (
 ؛لب ذلك من قبل الحكوماتيُط

 بائعي المبيدات يتعين على

 ؛ضمان أنهم يقومون بتوريد مبيدات اآلفات المسجلة فقط للمستخدمين )أ (

 ؛إبالغ المشترين عن أي قيود قد تنطبق على استخدام المنتج )ب (

لصقات البيانات والوثائق اتباع التعليمات بدقة على النحو الُمحدد في التسجيل، وعلى األخص مُ  )ج (
 ؛ خرى ذات الصلة مثل صحائف بيانات السالمةاأل

ضمان االلتزام بكافة التعليمات، المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بالمبيدات، عن  )د (
 ؛التخزين والبيع طالما أن المبيد في عهدتهم

 ؛ا لزم األمراالحتفاظ بسجالت المبيعات، إذ )ه (

بيد وتداوله وفقاً لما هو محدد على بطاقة إبالغ العمالء بشكل تام عن كيفية االستخدام السليم للم )و (
، وعن كيفية التخلص من العبوات الفارغة واحتياطات األمان األخرى للمبيدات المبيد بيانات

 ؛التي في حوزتهم
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لم يتم إعادة تعبئتها أو إعادة وضع ملصقات أو عالمات ضمان أن منتجات المبيدات المسجلة  )ز (
 ؛عليها

والرقابة على المنتجات التي قد يتم إعدادها من قبل الجهات في برامج اإلشراف المشاركة  )ح (
 أو غيرهم من أصحاب المصلحة.الُمصنعة أو المستوردين 

 مستخدمي المبيدات يتعين على

بالقيود المتعلقة باستخدام المنتج، واستعماله فقط في األغراض المقصوده منه كما هو  االلتزام(أ) 
 ؛هالخاصة ب محدد على ملصق البيانات

اتباع التعليمات بدقة الخاصة بالتخزين واالستعمال واالحتياطات وكيفية التخلص من المبيد كما (ب) 
 ؛المعلومات األخرى مثل صحائف بيانات السالمةملصق البيانات أو وثائق  هو محدد على

في ذلك  ، بماالخاصة به ملصق (بطاقة) البياناتلتعليمات  بعناية شديدة وفقاً استخدام المبيد (ج) 
 ؛مراعاة تطبيق الجرعة الصحيحة واحتياطات األمان واستعمال معدات الوقاية الشخصية

 ؛ضمان أن االحتياطات الشخصية والبيئية الصحيحة المالئمة يتم اتباعها أثناء استخدام المبيدات(د) 

يق إبالغ السلطات المسؤولة عن وقوع أي تأثيرات ضارة مثل حاالت التسمم أثناء تطب(هـ) 
 ؛المبيدات

االحتفاظ بالسجالت واإلبالغ عن استخدام المبيدات التي عليها قيود على النحو المطلوب بموجب (و) 
 ؛القانون

من المبيدات أو العبوات الفارغة وفقا لما هو مكتوب على ملصق من أي فائض التخلص اآلمن (ز) 
 ؛ون المبيد في حوزتهمأو المنصوص عليه في اللوائح المحلية طالما يك العبوة بيانات

 األكاديميات والمعاهد البحثيةيتعين على 

 أن تقوم بإجراء البحوث على ما يلي:حيثما تسمح لها الظروف،  )أ (

 ؛فهم أفضل للمخاطر الصحية والبيئية في ظل ظروف استخدام المبيد في البلد المعني -

 ؛إيجاد بدائل ذات مخاطر أقل، للمنتجات ذات المخاطر األعلى -

 ؛لممارسات التطبيقية أثناء استخدام المبيد للحد من الكميات المستخدمة والمخاطرتحسين ا -

 ؛تضمين تجارب رسمية لدعم االستخدامات المناسبة للمبيدات  )ب (

 :منظمات المجتمع المدني يتعين على

التعاون مع أصحاب المصلحة اآلخرين مثل الحكومات والجهات الُمصنعة للمبيدات للنهوض  ) أ(
واستخدامها السليم للمبيدات  يدات وتعزيز الحد من مخاطرها. ويُعد االختيار المتأنٍ المبباستخدام 

 ؛عامالً هاماً في ذلك األمر

 ؛رصد استخدامات المبيدات واآلثار الناجمة منها، وتقديم تقارير بالنتائج إلى الجهات المسؤولة  ) ب(
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 :المنظمات الدولية يتعين على

 أساليبإرشادات عن  وأن تتضمن تلك المعلومات( ،مبيدات معينةأن توفر معلومات عن  ) أ(
التحليل) من خالل توفير وثائق المعايير، وصحائف الوقائع والتدريب وغيرها من الوسائل 

 ؛المناسبة

المساعدة في إنشاء مختبرات التحاليل أو أن تأخذ في االعتبار، في حدود الموارد المتاحة،   ) ب(
سواء ل، وذلك في البلدان المستوردة لمبيدات اآلفات، تدعيم قدرات المختبرات الموجودة بالفع

اإلجراءات اتباع على المستوى الوطني أو المستوى اإلقليمي. وينبغي أن تلتزم هذه المختبرات ب
العلمية السليمة والخطوط التوجيهية الخاصة بالممارسات المعملية الجيدة، وأن تمتلك الخبرات 

معايير الليل التي تفي بالغرض ومستلزمات االتح بأجهزة الالزمة، كما ينبغي أن تكون مزودة
 .المعتمدة، والمذيبات والكواشف الكيميائية، وطرق التحليل الحديثة المناسبة يةالتحليل

 قواعد تسجيل مبيدات اآلفات   -3

اً في إدارة نظمها الوطنية أو اإلقليمية لتسجيل المبيدات عدد أن تراعي على السلطات المسؤولة يتعين
سوف يعمل  من القواعد الهامة التي تُمارس على الصعيد الدولي، حيث أن قبول وتطبيق هذه القواعد

على تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والشفافية واالستخدام األمثل للموارد في عملية التسجيل. وهي 
 تشمل ما يلي:

 شاملة ومنسقة وواضحة؛ أن تكون متطلبات ومعايير التسجيل �
 ؛فة المعلومات المتاحة والقبول المتبادل للبياناتاستخدام كا �
 وتبادل المعلومات؛الشفافية أن تنطوي على  �
 التقييم المبني على أسس علمية لتحديد ما إذا كان هناك ما يبرر وجود نهج احترازي؛ �
 وضع األخطار في االعتبار؛ �
 تقييم المخاطر والتخفيف من آثارها وفقا للظروف المحلية؛ �
 طر والمنافع مع مراعاة توافر البدائل؛تحليل المخا �
 الرصد والتقييم فيما بعد التسجيل؛ �
االستجابة للمعلومات الجديدة التي  آليات إلجراء مراجعات دورية وأخرى غير مجدولة ألجل �

 قد تؤثر على الوضع التنظيمي؛
 حماية حقوق الملكية الفكرية للتطبيق؛ �

 

المقدمة في ملف التسجيل مع إجراءات ومعايير التقييم  وينبغي أن تتوافق إجراءات تقييم البيانات
أن يتم تحديث هذه المعايير على  كما ينبغي المتفق عليها والمقبولة دوليا بقدر ما يكون ذلك متاحاً.

 نحو منتظم لضمان توافقها مع التطورات العلمية الجارية.

تستند إلى معايير سليمة  أن تتسم جميع خطوات عملية التسجيل بالشفافية وأنمن الضروري و
قدم الطلب، بشأن النتائج المتعلقة مع مُ  باالشتراككاملة منشورة ووثائق إرشادية مع معلومات 

بمختلف الخطوات خالل إجراءات التسجيل. ويتعين على السلطات المسؤولة ضمان أن تكون معايير 
على المعايير الخاصة بقبول  أيضاً األمر ذلك ومتطلبات التسجيل شاملة ومحددة بوضوح. وينطبق 

البيانات، وبجودة البيانات، وبقبول منتجات مبيدات اآلفات المجهزة (المستحضرات) الستخدامات 
 أو تراكم المركب. تحللعلى المعايير المتعلقة ب كذلكمعينة ومستخدمين محددين، و
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ل المؤسسات الوطنية، من خال يتعين على الحكومات تسهيل تبادل المعلومات بين السلطات المسؤولة
اإلقليمية ودون اإلقليمية، وكذلك شركات القطاع العام. كما يتعين عليها أيضاً أن الدولية ووالمنظمات 

تضع تشريعات ولوائح تسمح بتبادل المعلومات للجمهور عن مخاطر ومنافع المبيدات، وكذلك 
 لتسهيل مشاركة الجمهور في إدارة شئون المبيدات في البالد.

التي تم نشرها علناً، ويُفضل غي للسلطات المسؤولة، كلما كان ذلك ممكناً، االستفادة من البيانات ينب
تلك التي تكون قد خضعت لمراجعة علمية دقيقة من قبل آخرين في نفس المجال (مراجعة النظير)، 

لعمل في ا عند النظر في طلبات التسجيل. وبهذه الطريقة يمكن التقليل من االزدواجيةوذلك 
للموارد. ويوصى بالقبول المتبادل للبيانات بواسطة السلطات التنظيمية العديدة  واالستخدام غير الكفؤ

المبيدات، حتى يمكن ترسيخ (بين موضوعات أخرى) مثل الفعالية ومتبقيات  حول بعض النقاط
 قاعدة سليمة لضمان أن البيانات تتعلق بالحالة التي يجري النظر فيها.

وبياناته متاحة  على الصعيد العالميإلى ذلك، عادة ما يكون تقييم المخاطر قابالً للتطبيق باإلضافة 
تقييم من قبل آخرين في نفس المجال وعلى "تقييم النظير" ( التي تضمنمن المصادر المنشورة، 

) ومنظمة FAOنفس المستوى) المشار إليه في االجتماع المشترك لمنظمة األغذية والزراعة (
تقييم ). ويمكن استخدام ذلك في JMPRات مبيدات اآلفات (تبقي) المعني بمWHOة العالمية (الصح

 .على نحٍو كافٍ حسبان ة البيانات تؤخذ في الملفات التسجيل، طالما أن ملكي

يتعين على البلدان القيام بإجراء تقييماً شامالً لفعالية المبيدات وسلوكها، ومصيرها، وأخطارها 
استخدامها بهذه البلدان. وينبغي أن عند ألخذ في االعتبار مختلف الظروف المتوقعة ومخاطرها مع ا

يتضمن أي إجراء للتسجيل تقييماً للمخاطر المحتملة المتعلقة باستخدام المبيد المطلوب له التسجيل. 
مع ، لصق البيانات تلك المخاطرعلى مُ  باستخدام المبيد والمكتوبة ويجب أن تغطي التعليمات الخاصة

من مثل  ه وكيفية التخلص منه وذلك للحدالالزمة للتطبيق السليم للمبيد، وتخزينه، وتداولالتدابير  بيان
التأكد من أن هذه التدابير يمكن تطبيقها  لقيام بذلك، ينبغي على السلطات المسؤولةلهذه المخاطر. و

مراعاة المتطلبات  ينبغي أيضاً و ِعد المنتج.أُ من أجله في الواقع العملي من قبل المستخدم الذي 
واإلدارة  [5] (IPM)المحددة في إطار السياسات الوطنية لتحقيق اإلدارة المتكاملة لمكافحة اآلفات 

 .[6] (IVM)لمكافحة ناقالت األمراض المتكاملة 

العوامل والمنافع باعتبارها إحدى تقوم بتحليل المخاطر ويتعين على السلطات المسؤولة أيضاً أن 
في االعتبار عند النظر في تسجيل المبيدات. وقد يتطلب األمر في ظل  ينبغي وضعهاالتي  هامةال

المحتملة الناجمة عن استخدام مبيد ما مقارنة  تقييم التأثيرات تظروف معينة أن تتضمن هذه التحليال
يد التقييم مع غيره من والمنافع للمنتج قالمحتملة  المبيد، أو مقارنة المخاطر تلك التي لم يُستخدم فيهاب

 في إدارة مكافحة اآلفات.فرة محلياً الستخدامها كخيارات اسجلة بالفعل أو المتوالمبيدات المُ 

يمكن أن تسهم في الحد من المخاطر وزيادة الكفاءة مبتكرة هج نظام التسجيل نُ تحت أيضاً  درجقد ينو
اختيار المنتجات ذات  حتى يمكننسبية مثلة على ذلك تقييم المخاطر الومن األ ،في عملية التسجيل

وأيضاً ات ذات المخاطر األقل، لدعم تسجيل المبيد المنتجات بأخرىبعض وإبدال المخاطر األقل، 
تحديد تكافؤ والمعروفة بأنها ذات مخاطر أقل،  لمنتجاتاللجوء للتسجيل ذات المسارات السريعة ل

والتي تعتبر متماثلة في تركيبها األسواق مما يسمح بتنوع المنتجات المطروحة في  ،المنتجات
خرى متخصصة بمزيد من هج وغيرها من موضوعات أتناول هذه النُ  وخصائصها الكيميائية. وسيتم

 الثامن. التفصيل في الفصل
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ما بعد التسجيل، حيث فيأن يتضمن نظام تسجيل المبيدات برنامج فعال للرصد والتقييم أيضاً وينبغي 
منع المخاطر من حيث الهدف الرئيسي من التسجيل  تحقيقاً للغاية في ضمان أنه يلعب دوراً مهم

غير المقبولة على صحة اإلنسان والبيئة. وينطوي هذا البرنامج على متابعة ألنشطة الرصد لتحديد 
يتم بشكل سليم،  وأن تداوله وتوزيعه ،ما إذا كان المنتج المسجل يستخدم في األغراض الموافق عليها

توفر أنشطة الرصد فيما بعد التسجيل معلومات حول وقوع أن . وينبغي أيضاً عالية دةوت جوأنه ذا
أي أثار سلبية على صحة اإلنسان أو البيئة، أو عدم كفاية الفعالية، أو تطور المقاومة تجاه المبيد أو 

ة التوقعات، لقياس مدى صح توفر وسائللمخلفات المبيد المتبقية. كما عدم االمتثال للحدود القصوى 
المبيدات على وجه  بعضلية استناداً إلى بيانات التسجيل، بشأن سالمة اإلنسان والبيئة، وفعا

  الخصوص.

يتعين على الحكومات أن تضع إجراء إلعادة التسجيل لضمان المراجعة الدورية للمواد الفعالة 
لمراجعة الدورية، ومع ). وقد يتفاوت مستوى تفاصيل ااتومنتجات المبيدات المجهزة (المستحضر

ذلك، فإنه سوف يعتمد جزئياً على الموارد المتاحة. وباإلضافة إلى ذلك يجب أن تكون هناك إمكانية 
ما إذا كانت هناك معلومات جديدة  إلجراء مراجعة غير مجدولة (ليست بصفة دورية)، في حالة

الوقائع  (i)وفعالة استجابة إلى  تبرر إجراء مثل هذه المراجعة، وبالتالي يمكن اتخاذ تدابير فورية
المستندة إلى بيانات ومعلومات مستمدة من أنشطة رصد ما بعد التسجيل لحاالت حقيقية جراء 

 رؤى علمية جديدة حول أخطار المنتجات (ii) االستخدام العملي للمنتج، وأيضا من مصادر أخرى،
في بلدان أخرى بشأن استخدامات المبيد إجراءات تنظيمية اتخذت  (iii)على صحة اإلنسان أو البيئة، 

في  مستجداتبعض الإدراج  (iv)المخلفات المتبقية المسموح بها، وأيضا المسموح بها، أو مستويات 
 المرفقات ذات الصلة من اتفاقيتي روتردام واستكهولم.

 عملية تسجيل مبيدات اآلفاتل الخطوط العريضة  -4

 :ها ألول مرة الخطوات الرئيسية التاليةتشمل عملية تسجيل المبيدات عند إجراء
 (i) ؛الطلب صاحبمن قبل إعداد وتقديم ملف التسجيل (ii)  من قبل اإلجراءات اإلدارية األولية

إعداد  (v)التقييم التقني والعلمي؛ (iv) ؛من استيفاء ملف التسجيل التحقق (iii) ؛السلطة المسؤولة
نشر وتوزيع قرار التسجيل؛  (vii)طر وقرار التسجيل؛ إدارة المخا (vi)خصات واالستنتاجات؛ المل

 إرشادات ملصق (بطاقة) البيانات. (viii)و

 ما يلي:ك هناك خطوات أخرى، التسجيل ألول مرةعملية  إجراءعند الُمتبعة خطوات البجانب و
أو تعليمات  في االستخدامات مقترحات بشأن تعديالتمراجعة أخرى، إذا كانت هناك  �

 و ملصق البيانات؛االستخدام أ
 نحت عند التسجيل ألول مرة؛في نهاية الفترة التي مُ إعادة النظر في وضع التسجيل  �
سجلة إذا ما توافرت معلومات جديدة مراجعة غير مجدولة (ليست بصفة دورية) للمبيدات المُ  �

 مثل هذه المراجعة؛القيام بتبرر 
 تفصيل أدناه.إلغاء التسجيل ألسباب عديدة متنوعة، كما هو مبين بال �

 

لدى بلدان ولكن قد ال يكون نظاماً شامال لتسجيل المبيدات،  يتناول الوصف التالي لعملية التسجيل
كثيرة الموارد البشرية والمالية إلنشاء مثل هذا النظام على المدى القصير، ومن ثم فإن الفصل الثاني 

ل مبيدات اآلفات في البلدان ذات لتسجي مرحلي متدرجإدخال نظام  كيفية بشأن عشر يقدم إرشادات
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حال، فإن العناصر الفعلية ومراحل عملية  التسجيل الممكن تطبيقها في الموارد المحدودة. وعلى أي 
 بلدان معينة ينبغي أن يتم نشرها من قبل السلطة المسؤولة.

 عملية تسجيل المبيدات 4-1

 إعداد وتسليم ملف التسجيل من قبل مقدم الطلب  4-1-1

حول الشروط مع السلطة المسؤولة  تشاورأن ي ، إذا دعت الحاجة،ي على مقدم طلب التسجيلينبغ
 .التسجيل القانونية وغيرها من المتطلبات قبل تقديمه طلب

وقد تسمح بعض نظم تسجيل المبيدات للراغبين في التسجيل بأن يتقدموا بطلبات أولية، تتمثل في 
وذلك ألجل الحصول على إرشادات  ،الصلة بمنتج معيناألمور الرئيسية ذات يوضح  ملف مختصر

في هذه . وقد تقوم السلطة المسؤولة من عدمه أكثر تحديداً حول ما إذا كان يمكن تسجيل هذا المركب
بأن المركب المطلوب تسجيله ال يفي بمعايير التسجيل، وذلك المبدئي الطلب هذا المرحلة بإبالغ مقدم 

ة معينة من فئالتي تقع تحت  اًء على مجموعة ضوابط معينة (مثل المبيداتاستناداً إلى الخبرة أو بن
 .ة من المستخدمين في البالد)عينمغير مسموح بها من قبل جماعة والتي قد تكون السمية  فئات

بالشكل والشروط التي تحددها السلطة  يجب على الراغب في التسجيل أن يقدم طلب التسجيل
 ملف الكتروني لتسهيل تخزين البيانات واسترجاعها.أن تطلب لمسؤولة لسلطة ال يجوزالمسؤولة. و

من مقدم لكافة البيانات وكذلك الخالصة لخصاً موضوعياً كامالً طلب التسجيل مُ وينبغي أن يتضمن 
إذا الطلب. كما ينبغي أن تكون المتطلبات العامة المتعلقة بملف التسجيل متاحاً علناً للجمهور، أما 

ن توفرها السلطة المسؤولة بناًء على طلب مكتوب. أ أي من المتطلبات الخاصة فيمكنكانت هناك 
المحدد في لوائح التسجيل التقنية والمالية على النحو ويتعين على مقدم الطلب أن يلبي كافة المتطلبات 

 المعمول بها داخل البلد.

 اإلجراءات اإلدارية األولية من قبل السلطة المسؤولة  4-1-2

 بحيث تضمناستالم طلب التسجيل يتعين على السلطة المسؤولة إنشاء ملف مستقل لهذا الطلب،  عند
 أن كافة المراسالت يتم حفظها بشكل صحيح واسترجاعها بسهولة.

التسجيل أن ترسل إشعار باالستالم لمقدم الطلب خالل د استالم طلب بعلسلطة المسؤولة، ا تعين علىي
من استالم  م طلب التسجيل، فينبغي أيضاً التأكدلتقديالة وجوب دفع رسوم . وفي حةمعقول ةزمني فترة

 من استيفاء ملف التسجيل باعتباره جزء منها. عند التحققهذه الرسوم 

يجب التعامل مع البيانات السرية الخاصة بمنتجات مبيدات اآلفات من قبل العاملين الُمصرح لهم 
التدابير الالزمة  آمن في كل األوقات. كما يجب اتخاذكان فقط. ويجب االحتفاظ بهذه الوثائق في م

أيضاً القيام  من المهمسرقة أو تلفها عن طريق المياه...الخ). وأو الحرائق، سواء بسبب الضد فقدانها (
 مطابقة لملف التسجيل بأمان في مكان مختلف ومحدد. بتخزين نسخة

 التحقق من استيفاء ملف التسجيل  4-1-3

إذا ما كان ملف التسجيل كامالً فيما يتعلق  المسؤولة التحقق في الوقت المناسب لسلطةايتعين على 
بالمتطلبات والمعايير المحددة. كما ينبغي أيضاً أن يشمل هذا اإلجراء النظر في أي التماس ُمقدم من 

 .طالب التسجيل بشأن اإلعفاءات
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مسؤولة من مقدم طلب التسجيل أن يوافيها السلطة ال أن تطلب بعد التحقق من استيفاء الملف، ينبغي
أو غير كاملة في الملف. وإذا كان النقص في البيانات المقدمة يمثل  غير موجودةبأي معلومات 

فينبغي على السلطة المسؤولة إبالغ طالب التسجيل بأن سير اإلجراءات ا، هعامالً أساسياً في تقييم
من استيفاء  االنتهاءذه المعلومات اإلضافية. بعد ترجئ لحين توفير هالخاصة بطلب التسجيل سوف 

عمل اليتعين على كال من السلطة المسؤولة وطالب التسجيل مناقشة خطة  تماماً، ملف التسجيل
 تتضمن الجداول الزمنية المتوقعة التخاذ القرارات التنظيمية.

 التقييم التقني والعلمي  4-1-4

طة في ذلك أي بيانات تم الحصول عليها بناًء على طلب السلينبغي القيام بإرسال ملف التسجيل، بما 
صحة اإلنسان و لين في المجاالت ذات الصلة التي تتضمن الفاعليةالمسؤولة، إلى خبراء مؤه

وقد يشكل هؤالء الخبراء جزء من مكتب السلطة   .ألجل التقييم التقني للبياناتالبيئية والتأثيرات 
 عليهم أداء التقييم مستعينين أو المعاهد البحثية. ويتعينيميات المسؤولة أو يكونوا من األكاد

وينبغي توخي الدقة لضمان أن هؤالء  بالمنهجيات والمعايير المتفق عليها دولياً كلما أمكن ذلك.
لبيانات التي يقومون ا بشأنفي المصالح ُمعلن تضارب  وجدال ي هوأن الخبراء مستقلون بالفعل،

 تعامل مع الملف بشكل سري.بتقييمها، وأن يتم ال

على السلطة المسؤولة، إذا  راء في المجاالت ذات الصلة، يتعيناستالم تقييم البيانات من قبل الخببعد 
إضافية يرى القائمين بالتقييم أنها لزم األمر، أن تطلب من طالب التسجيل أن يقدم أية بيانات 

ية في أي التماسات مقدمة من طالب ضرورية. وخالل هذه المرحلة ينبغي النظر بصورة مبدئ
. كما يتعين على السلطة المسؤولة أيضاً أن تحدد تقديم البياناتالتسجيل للحصول على إعفاءات بشأن 

زمنية يتم خاللها تقديم البيانات اإلضافية وأن تبين أن سير اإلجراءات الخاصة بطلب التسجيل فترة 
، ناسباً حاط السلطة المسؤولة علماً، عندما يكون ذلك متُ استالم هذه البيانات. وقد  سوف تُعلق لحين

 تقييم البيانات. اءنأثبرأي الخبير من السلطات التنظيمية المختصة األخرى 

 إعداد الملخصات واالستنتاجات  4-1-5

في  إلى السلطة المسؤولةوما توصلوا إليه من قرارات يتعين على المراجعين تقديم استنتاجاتهم 
موجز يسرد البيانات والتقييمات التي منية معقولة ومتفق عليها، باإلضافة إلى توفير غضون فترة ز

 شكلت األساس الذي بُني عليه استنتاجاتهم.

بناًء على التقييمات وتوصيات الخبراء، يتعين على السلطة المسؤولة إعداد ملخص شامل لكافة 
 قبل مجلس مبيدات اآلفات، إذا رأت أنالبيانات ذات الصلة واستنتاجات الخبراء للنظر فيها من 

 التخاذ القرار. كافيةمراجعة تلك البيانات كاملة و

 إدارة المخاطر وقرار التسجيل  4-1-6

يتخذ مجلس مبيدات اآلفات القرار النهائي بشأن تسجيل المبيد، مع األخذ في االعتبار المراجعة التي 
، والتي تتم من إجراء المراجعة العامة في الحسبان أعدتها السلطة المسؤولة، وربما يأخذ أيضا نتائج

 قبل أطراف أخرى.

وقد يكون قرار المجلس بشأن تسجيل المبيدات مؤقتاً أو نهائياً، مع أو بدون قيود و/أو شروط أو 
 أخرى أو مزيد من التقييمات.بالرفض. ويجوز للمجلس أيضاً أن يُعلق القرار، لحين تقديم بيانات 
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مثل مكافحة آفة (أو آفات)  ،لى استخدام المبيد بصفة عامة في أغراض محددة فقطتتم الموافقة ع
، أو استخدامات أخرى محددة أيضا كمكافحة اآلفات التي تسبب إزعاج أو معينة على محاصيل معينة

األغراض  االستخدامات لمثل هذه وينبغي إدراج هذهالتي تنقل األمراض. مضايقات لإلنسان أو 
 ضمن قرار التسجيل. سموح بهاالم

ومخاطر مخلفاته المتبقية على محاصيل معينة من بين  عد فعالية المركب في مكافحة آفات معينة،تُ 
تآلف ل السماح القرارات التي من شأنها أن تعمل على الحد مناتخاذ العوامل التي تلعب دوراً في 

 اآلفة مع المحصول.

فرض قيود مشددة على بعض لبيئة، فقد يتم صحة اإلنسان أو افي حالة تزايد المخاطر على 
 رخص لهم فقط وألغراض محددة جداً.المبيدات، مثال ذلك، اقتصار استخدام المنتج على العاملين المُ 

مؤثراً فقط إذا ومع ذلك، فإن تقييد استخدام المبيدات باعتباره شكل من أشكال إدارة المخاطر يكون 
لفعل ويجري تنفيذها. لذلك فإن مدونة السلوك الدولية عن توزيع كانت هذه القيود يتم االلتزام بها با

عالية السمية والخطرة قد  حظر استيراد وبيع وشراء المركباتأن المبيدات واستعمالها تنص على 
 غير متوافرة بالدرجة التيأو ممارسات التسويق الجيدة  إذا كانت تدابير الرقابة األخرى مفيداً يكون 

 ية تداول المنتج مع وجود مخاطر مقبولة على المستخدم.تكفي لضمان إمكان

التسجيل، فينبغي على السلطة المسؤولة في حالة إذا ما خلُص مجلس مبيدات اآلفات إلى جواز منح 
. أما إذا قوبل طلب ألحد طالبي التسجيليرتبط بتسجيل محدد  )ال نظير له(تخصيص رقم معين 

إضافية محددة على استخدامات المبيد، فإن هناك إجراءات  التسجيل بالرفض، أو فرضت قيود مشددة
 يتعين اتخاذها في مرحلة ما بعد التسجيل من أجل حماية صحة اإلنسان أو البيئة.

لتقديم  أخرىلخص لها وقرار التسجيل المقترح ودعوة ألطراف ويجوز للسلطة المسؤولة نشر مُ 
التي تتم من قبل ترات المراجعة العامة التعليقات. وينبغي الحرص على أن ال تؤدي أي من ف

 .إلى تأخير عملية التسجيل بشكل غير مقبولاألطراف األخرى 

 نشر وتوزيع قرار التسجيل  4-1-7

يتعين على السلطة المسؤولة إبالغ مقدم طلب التسجيل بقرار مجلس مبيدات اآلفات. وفي حالة 
بالغ مقدم الطلب بكافة الشروط المتعلقة منح التسجيل، ينبغي للسلطة المسؤولة إالموافقة على 

 .الخاص به بالتسجيل، بما في ذلك شروط بطاقة البيانات والعالمات والتسويق ورقم التسجيل

في الجريدة لسلطة المسؤولة أن تتخذ حينئذ اإلجراءات الالزمة بشأن نشر قرار التسجيل تعين على اي
الواردة نونياً. وينبغي أن تتضمن المعلومات يصبح المنتج ُمسجل قاالحكومية أو الرسمية حتى 

، االسم التجاري للمنتج، المادة (أو الخاص به بالجريدة ما يلي: اسم صاحب التسجيل، رقم التسجيل
. ويجب أن يسمح فقط المواد) الفعالة وأيضاً تركيزها (أو تركيزاتها)، المستحضر واالستخدامات

سجلة لبيعها. ويجوز للسلطة المسؤولة أيضاً جعل هذه ات المُ لين باستيراد و/أو تصنيع المنتجسجِ للمُ 
 المعلومات متاحة على شبكة االنترنت.

ات الحكومية هيئإبالغ جميع الممثلين الرئيسيين من اللسلطة المسؤولة ا تعين أيضاً علىيكما 
رك، ، وإدارات الجماالقوانين والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك الوكاالت المختصة بإنفاذ

خدمات الصحة العامة، وكذلك الخبراء الذين شاركوا في وحدات وقاية النباتات، وخدمات وحدات و
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 والخبراء معلومات القوانين إنفاذالمختصة بوكاالت الالقرارات اإليجابية. وقد تتلقى أيضاً  إصدار
 طلبات التسجيل التي تم رفضها.بشأن 

 إرشادات بطاقة البيانات  4-1-8

عة تقديم بيانات إضافية إلى السلطة المسؤولة لدعم االستخدامات الجديدة صنِ الجهات المُ ينبغي على 
للمنتج (إرشادات بطاقة البيانات). وفي حالة الموافقة من قبل السلطات المختصة على هذه البيانات 

 لصق العبوة.اإلضافية المطلوبة، فيمكن حينئذ إدراجها على البطاقة اإلرشادية أو مُ 

 أنشطة ما بعد عملية التسجيل  4-2

 حفظ الملفات والوثائق (األرشفة)  4-2-1

تخذة، بما في ذلك الملخصات والتقييمات يتعين على السلطة المسؤولة ضمان أن القرارات المُ 
االتصاالت اآلفات، هذا إلى جانب  والمداوالت واالستنتاجات التي توصل إليها مجلس مبيدات

صحيح للرجوع والبيانات، يتم توثيقها وتخزينها بشكل  اإللكتروني )لبريد المكتوبة (متضمنة رسائل ا
إليها مستقبال. وينبغي توفير الوسائل المناسبة لتخزين مثل هذه المعلومات السرية، والتي يجب أن 

 صرح لهم فقط.يقتصر تناولها على األشخاص المُ 

 بعد التسجيل والتقييم مراقبةال  4-2-2

فيما بعد التسجيل توفير وسائل لقياس صحة أو مصدوقية التوقعات،  والتقييم اقبةمرعمليات ال تتضمن
التسجيل، فيما يتعلق بالفعالية واألمان والتأثيرات البيئية لمنتج معين من مبيدات  استنادا إلى بيانات

 ،حدوث تطورأن المنتج لم يُعد فعاالً نتيجة ل هذه العمليات التي تتم بعد التسجيل . فقد تُظِهراآلفات
فشله في األداء الحقلي، أو تبين أن لدرجة تصل إلى ، في مقاومة اآلفة لفعل المبيد ُمدعم بالوثائق،

 البيئة.على نوعية المنتج رديئة، أو أنه يتسبب في حدوث مخاطر غير مقبولة على صحة اإلنسان أو 
على  ام بالقيود المفروضةعدم االلتز وأ ل الشائع للمبيدات موضع االهتمامويُعد سوء االستعما

أن تؤخذ في االعتبار فيما بعد التسجيل. ويمكن للسلطة المسؤولة استعمالها من العوامل التي يجب 
تحصل عليها خالل عمليات الرصد والتقييم فيما بعد التسجيل التخاذ االستفادة من النتائج المُ 

طبقة، ن استخدام المبيد وجرعاته المُ مثل التعديل في التوصيات بشأ اإلجراءات التصحيحية الالزمة
 سحب تسجيل المنتج. إلىوقيود االستعمال أو، إذا لزم األمر، 

إلجراء مراجعات دورية للمبيدات المطروحة في أسواق  تدعو مدونة السلوك الدولية الحكومات
جراء بلدانها، واستخداماتها المقبولة وتوافرها لكل قطاع من قطاعات الجمهور. كما تدعوها إل

 تنفيذ برامج للمراقبة الصحية لهؤالء مراجعات خاصة عندما تمليها الشواهد العلمية، وأيضاً 
األشخاص المعرضين مهنياً إلى مبيدات اآلفات، والتحقق من حاالت التسمم وفحص الوثائق المدعمة 

 لذلك.

لمبيدات، وكذلك لجمع ن التأثيرات السلبية التي تسببها اعينبغي أن تكون هناك آلية متاحة لإلبالغ 
تحصل عليها في هذا الشأن. كما يتعين على الحكومات جمع وتسجيل البيانات وتحليل البيانات المُ 

وتجهيزها في صورة مستحضرات،  التي تتعلق بالمبيدات من حيث استيرادها وتصديرها وتصنيعها
محتملة الحدوث على صحة وجودتها وكمياتها واستخداماتها من أجل تقييم مدى أي من التأثيرات ال

لألغراض االقتصادية وغيرها من ومتابعة االتجاهات في استخدام مبيدات اآلفات  ،اإلنسان أو البيئة
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المبيدات إلى أن يؤدي التطور في نظم تتبع وتعقب مسارات األغراض األخرى. وعلى األرجح 
 .ميسوراً تسهيل جمع مثل هذه البيانات، ومن ثم ينبغي تشجيعها كلما كان ذلك 

التي تتم فيما بعد التسجيل في اعتبارها أيضاً مصادر أخرى أو التقييم  لمراقبةوقد تأخذ عمليات ا
المتصلة  د المنشورة أو المطبوعات المتعلقة بالصحة أو المشاكل البيئيةمثل المواللمعلومات 

والمعلومات واستنباط نات ستقراء هذه البياوال سيما عندما يمكن ا ،بالمبيدات المعنية في بلدان أخرى
 بطريقة مناسبة.التأثيرات الُمحتملة تحت الظروف المحلية 

 التسجيل والمراجعات غير المجدولةإعادة   4-2-3

التسجيل لضمان القيام بالمراجعة  مدونة السلوك الدولية الحكومات إلى وضع إجراء إلعادة تدعو
معلومات جديدة  ظهور في حالةتدابير سريعة وفعالة  اتخاذ يمكنالدورية للمبيدات الُمسجلة، وبالتالي 

خذ إجراءات إعادة تأتنظيمية. وقد تشير إلى ضرورة القيام بإجراءات حول أداء المنتج أو أخطاره 
 التسجيل أشكاالً مختلفة، حيث يعتمد ذلك على التشريعات الوطنية والموارد المتاحة.

، حيث يعتمد طولها على الظروف المحلية والقدرة على منح التسجيل فترة زمنية محدودةعادة ما يتم 
الممنوحة يتعين على صاحب التسجيل التسجيل وقبل نهاية فترة  لمراجعة.لإجراء إعادة التسجيل 

 موضوعة من قبلتقديم طلب إلعادة التسجيل للمنتج الخاص به استناداً إلى المتطلبات والشروط ال
أن يتضمن الطلب أي معلومات جديدة عن هذا المنتج التي في البلد. وينبغي  السلطة المسؤولة

على السلطة  يتعين  أصبحت متاحة خالل الفترة  الفاصلة ما بين التسجيل وطلب إعادته. حينئذ
المسؤولة أن تشرع في تقييم طلب إعادة التسجيل مع األخذ في االعتبار أي بيانات أو معلومات جديدة 

معرفة وأي تحديث يكون قد طرأ على المتطلبات منذ التسجيل السابق. مستوى العلم والباإلضافة إلى 
 ، فيجب ان يتم استبعادالممنوحة ية فترة التسجيللب إلعادة التسجيل ثانية حتى نهاوإذا لم يتم تقديم ط

 سمح بمواصلة استخدامه.من سجل المبيدات وأن ال يُ  المنتج

تتطلب موارد مكثفة للغاية، فهناك خيارات أخرى لة وكامدورية  المبيدات بصورة تقييمبما أن إعادة 
طلب ل إجراء االتصاالت متاحة للسلطة المسؤولة بشأن المراجعة الدورية. وتشمل هذه الخيارات

أو مراجعات جزئية لتلك التقييمات التي من ملف التسجيل، بيانات أخرى إضافية تتعلق بأجزاء معينة 
فهم والمعرفة، أو مراجعات للنتائج المتحصل عليها من طرأت عليها تغييرات هامة من حيث ال

 برامج الرصد.

سجلة ينبغي وضع أحكاماً صريحة للمراجعات الغير مجدولة (لم تكن مقررة مسبقاً) للمبيدات المُ 
أو  عندما تتاح معلومات جديدة قد تؤثر على التقييمات التي سبق إجراؤها بشأن فعالية المنتج

الضارة  اآلثارل هذه المعلومات بيانات عن تطور المقاومة لفعل المبيد أو مخاطره. وقد تتضمن مث
ات المبيد على محاصيل التصدير. وفي و تغيير متطلبات الحد األقصى لمتبقيأ ،على الصحة أو البيئة

 .ةرسميال فترة تسجيله نتهيتقد يحتاج إلى مراجعة قبل أن  المبيد مثل هذه الحاالت، فإن

 الطفيفة ت اإلدارية للتغييراتالترتيبا  4-2-4

التي تحدث في ملف التسجيل، مثل التغيير في عنوان الشركة أو  بسيطةيتم التعامل مع التغييرات ال
 إجراء ، والتي ال تؤثر على مضمون قرار التسجيل، من خاللالموزعينأسماء رقم الهاتف أو في 

 .المنتج عبوةيانات بطاقة على الرغم من أنها قد تؤثر على ب إدارية بسيطة تعديالت
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الخاص على رقم التسجيل  دخلت في ملف التسجيلأُ  البسيطة التيتغييرات الويوصى بأن تنعكس 
، األمر الذي من شأنه أن يُسهل تتبع على سبيل المثال إضافة "الحقة" في نهاية الرقمب بالمنتج وذلك

 المنتج الذي تم تسجيله في األصل.

 ية للتغييرات الكبيرةالترتيبات اإلدار  4-2-5

مثل التغييرات في بطاقة بيانات العبوة أو إضافة استخدامات التغييرات الكبيرة في التسجيل، تتطلب 
إلى إجراء مراجعة كاملة أو جزئية جديدة للمنتج (تتعلق بالمحاصيل أو اآلفات أو ناقالت األمراض)، 

ضى الحال، فقد يُطلب منه تقديم بيانات قدمة من صاحب التسجيل، وإذا اقتالمُ لمجموعة البيانات 
 قبل الموافقة على طلب التغييرات.تقييمها وإضافية 

 إجراء الطعون  4-2-6

 .القرار علىقدم الطلب بالطعن في حالة رفض تسجيل المبيد أو فرض قيود عليه، فينبغي أن يُسمح لمُ 
اآلفات، والتي تحدد شروط  ويجب إدراج إجراءات الطعون الرسمية ضمن اللوائح الخاصة بمبيدات

في هذا الشأن. ويتعين على والحدود الزمنية لكافة الخطوات المتخذة  ،وأحكام إجراء الطعن الكامل
السلطة المسؤولة إيصال هذه المعلومات إلى طالب التسجيل كلما كان ذلك ممكناً. ومع ذلك، ينبغي أن 

 يير.ال تسمح إجراءات الطعن صراحة بالتشكيك في صحة المعا

 الدعاوى القضائية  4-2-7

يمكن لمقدم الطلب استناداً إلى النظام القانوني الوطني إقامة دعوى بالمحكمة إذا لم تكن نتائج 
األخرى، بما في ذلك أصحاب المصالح إجراءات الطعن مرضية له. وقد يكون أيضاً لدى األطراف 
رار في المحكمة بشأن تسجيل أو عدم العامة، الفرصة وفقا للنظام القانوني الوطني معارضة الق

اآلفات أن يحتفظ بالسجالت الخاصة بجميع مجلس مبيدات يل المبيد. وعلى ذلك يتعين على تسج
 مداوالته وقراراته.

 اإلخطارات بشأن اتفاقية روتردام  4-2-8

ة ُمعينلا السلطات الوطنية تخطرطراف اتفاقية روتردام أن السلطات المسئولة التابعة أليتعين على 
استخدام أحد  (إذا لم تكن هي نفسها تلك السلطات) عن أي إجراء تنظيمي نهائي تم اتخاذه بشأن حظر

مبيدات اآلفات أو فرض قيود مشددة عليه من أجل حماية صحة اإلنسان أو البيئة. وتعتبر مثل هذه 
التي تشمل ايضاً المبيدات اإلجراءات بمثابة حظر أو تقييد مشدد بموجب المادة الثانية من االتفاقية، 

رفض الموافقة عليها في استخدام المرة األولى، أو سحبتها الجهة الُمصنعة من السوق المحلية  تم التي
يوجد دليل واضح على أن من النظر فيها مرة أخرى في عملية الموافقة المحلية وحيثما حبت أو سُ 

وتمشيا مع المادة الخامسة من االتفاقية يُطلب أو البيئة. ذلك اإلجراء قد اتخذ لحماية صحة اإلنسان 
اإلجراءات التنظيمية النهائية في غضون هذه من السلطة الوطنية المعنية أن تخطر أمانة االتفاقية ب

 .النهائي يوماً من بدء سريان اإلجراء التنظيميتسعين 

ضع للموافقة المسبقة عن علم مادة كيميائية في المرفق الثالث في االتفاقية، فإنها تخ يتم إدراجعندما 
أو إلجراءاتها. وبمقتضى هذه اإلجراءات يُطلب من أطراف االتفاقية أن تبلغ األمانة بقراراتها عن ما 

هذه المواد الكيميائية في المستقبل. وتُعد أطراف االتفاقية إذا كانت موافقة من عدمه على استيراد 
ياً مع المادة العاشرة فإن القرار بعدم الموافقة على مة قانوناً باحترام هذه القرارات. وتمشُملزَ 
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استيراد المادة الكيميائية من أي  (i)االستيراد في المستقبل ينبغي أن يكون مصحوباً بقبول حظر
واإلنتاج حظر االستيراد  قد يكونإنتاج المادة الكيميائية محلياً لالستخدام المحلي. و (ii)مصدر و

 لغاء تسجيلها.مبرراً إل المحلي للمادة الكيميائية

وللحصول على مزيد من المعلومات حول إخطارات اإلجراءات التنظيمية النهائية، وكذلك تسيير 
وغيرها من شروط وأحكام اتفاقية روتردام، يمكن زيارة موقعها  علم نإجراءات الموافقة المسبقة ع

 .[7]  على شبكة اإلنترنت

 تصاريح التجريب  4-3

دى الحكومات اللوائح المناسبة الستيراد كميات محدودة من مبيدات اآلفات غير ينبغي أن يكون ل
أو التعليم أو التسجيل. حيث تعمل مثل هذه اللوائح على تمكين السلطة الُمسجلة ألغراض البحث 

المسؤولة من إصدار تصاريح لتجريب المبيدات ألي طرف عنده القدرة على االمتثال لتلك الشروط 
 اللوائح الستيراد كمية محدودة من مبيد ما ألي من األغراض المذكوره أعاله. التي تفرضها

تقديم بعض المعلومات األساسية عن المبيد تدعو اللوائح، من بين أمور أخرى، طالبي التصاريح 
، االسم الشائع، نوع المبيد، المجموعة الكيميائية التابع لها، النسبة (الكودي) (مثل االسم المشفّر

وعن طريق الجلد،  الحادة عن طريق الفم )LD50(ة القاتلة يوية للمادة الفعالة، الجرعة النصفالمئ
، والكمية المبيد عن الغرض من استيرادأيضاً السمية عن طريق االستنشاق، والسمية على السمك)، و

سلطة ومتى وبواسطة من سيتم تنفيذ التجارب. تقوم ال نعن أيأخرى تفاصيل المراد استيرادها، و
التقييم تسمح بإصدار التصريح إلجراء المسؤولة حينئذ بتقييم الطلب وتقرر ما إذا كانت نتيجة 

 منح التجارب، وإذا كان األمر كذلك، فيجب أن تُرفق الشروط المطلوبة معه. وتعتمد شروط
التصريح، بين أمور أخرى، على مرحلة تطور المركب الكيميائي، وكمية المبيد المسموح 

ذلك (إذا كان  عقب انتهاء التجربة المحصول التخلص من وعلى مدى الحاجة إلىرادها، باستي
التفقد ب القيامتوفير المعلومات عن تاريخ تنفيذها حتى يتسنى و)، وعلى موقع تنفيذ التجربة ممكناً 

 والمعاينة من قبل السلطة المسؤولة.

 ات في حاالت الطوارئإجراءات التسجيل ذات المسار السريع واستخدام المبيد 4-4

 إجراءات التسجيل ذات المسار السريع للمنتجات ذات المخاطر المنخفضة/ المتناقصة  4-4-1

، بأنه قد تُقرر السلطات المسؤولة ألنواع معينة من مبيدات اآلفات التي ثبت أن مخاطرها منخفضة
ديم مجموعة محدودة من لتسجيلها، وفي هذه الحالة يكفي تق يمكن اتباع إجراءات ذات مسار سريع

البيانات إلجراء التقييم. وينبغي أن يتم هذا التقييم على جدول زمني عاجل. كما يجب أن يستند مثل 
ومنشورة. وإذا ما تم اإلقرار باتباع هذا اإلجراء ذو المسار السريع إلى متطلبات ومعايير واضحة 

صلح لهذا الغرض بحيث تي المنتجات التالمهم القيام بتحديد وبدقة ما هي انواع هذا اإلجراء، فإنه من 
 المخاطر أم ال. ةمنخفض اتالمنتج ت هذهيمكن تجنب الجدل الذي قد يثار حول ما إذا كان

 اجراءات استخدام مبيدات اآلفات في حاالت الطوارئ  4-4-2

لم يتم تسجيلها بأن تستخدم في حاالت ن ممأحكام من شأنها أن تسمح لمبيدات معينة  ينبغي وضع
الطوارئ لمكافحة تفشيات آفة معينة في الزراعة أو الصحة العامة تحت ظروف استثنائية. ويجب 

بالحصول على الموافقة باستخدام مثل هذه  اتخاذ اإلجراءات الصحيحة في الوقت المناسب فيما يتعلق



27 

 

لديه السلطة إلعالن  تكون واضحاً من الذين يكون المبيدات في تلك الحاالت الطارئة. ومن المهم أ
مبيدات اآلفات الموافقة على استخدام المبيد بسبب الحالة الطارئة. الطوارئ ويطلب من مجلس  حالة

رخص لهم باالستخدام يكون وعموماً فإن كمية المبيد التي قد تستخدم، وفترة استخدامه والعاملين المُ 
وينبغي على مكتب السلطة المسؤولة أن  .خاصة مراقبةعمليات  مر. وقد يتطلب األومحددً  محدودً 

هذه الحاالت. وفي وقت الحق الستخدام المتعلقة بمثل جوانب اليعمل كوحدة إدارية تتعامل مع كافة 
بتسجيله باتباع اإلجراءات المعتادة، وذلك لضمان توافره المبيد في حالة الطوارئ يجب االهتمام 

 فة.اآلاستخدامه في المستقبل لمكافحة تفشيات عندما يقتضي األمر 

 الغاء التسجيل 4-5

 يُعد إلغاء تسجيل المبيد جزء مهم من عملية التسجيل. ويمكن إلغاء التسجيل لألسباب التالية:

 ؛فرض الحظر على المبيدعند  �
 ؛الممنوحة الهيئة المعنية بالتسجيل قبل نهاية فترة التسجيلالتي تقوم بها مراجعة البناًء على أو  �
 قرار بعدم تمديد فترة التسجيل بعد انتهاءها؛ �
 انتهاء فترة التسجيل ولم يتم تقديم طلب لتجديدها (إلغاء سلبي)؛ �
 االنسحاب الطوعي من قبل الشركة. �

 

لصحة اإلنسان والبيئة.  وقد يتضمن فرض الحظر على المبيد منع استخدامه داخل القطر حمايةً 
وقد يتم إلغاء التسجيل نتيجة  .قبوال على اإلطالقل هذا المبيد لن يلقى ويعني ذلك أن أي طلب لتسجي

 لتوافر معلومات جديدة تظهر أن استمرار تسجيل المبيد غير مرغوب فيه، أو نتيجة لمخالفة الشروط
سجل (صاحب التسجيل). وفي حالة عدم قدرة صاحب التسجيل أن يفي بمتطلبات من قبل المُ القانونية 

قد ال يتم تمديدها عند انتهاءها. وفي بعض األحيان  سؤولة فإن فترات تسجيل منتجاتهالسلطات الم
لن يُعد وألسباب تجارية قد ال يطلب المسجلين تمديد فترات التسجيل لمنتجاتهم. عندئذ فإن المنتج 

 بعض أصحاب مسجال بمجرد انتهاء فترة تسجيله. وقد يقتضي األمر أيضاً في بعض األحوال قيام
 طوعاً نتيجة لمخاوف تتعلق بالسالمة أو ألسباب تجارية. الُمسجلة ل بسحب منتجاتهميسجتال

 البيانات المطلوبة وملف التسجيل -5

وشامل أنواع البيانات المطلوبة يتعين على السلطة المسؤولة في القطر أن تحدد بشكل واضح 
لتسجيل وكذلك عدد النسخ المطلوبة لتسجيل المبيدات. ويتعين عليها أيضاً بيان الشكل العام لملف ا

قدم الطلب. أو تقديمها لدعم طلب تسجيل المبيد على عاتق مُ منه. وتقع مسئولية تجهيز البيانات 
أن تعكس البيانات المقدمة لدعم التسجيل الظروف في البلد أو اإلقليم المراد استخدام المبيد وينبغي 

 بهما.

 جودة البيانات 5-1
الُمقدمة من قبل طالب التسجيل عالية الجودة والموثوقية، وأيضاً، كلما أمكن انات ينبغي أن تكون البي

عترف بها دولياً، مثل تلك اإلصدارات ذلك، أن تستند إلى الخطوط التوجيهية وأساليب االختبارات المُ 
 ومنظمة الصحة العالمية )FAO( والزراعة لألمم المتحدة المنشورة من قبل منظمة األغذية

)WHO(  ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية(OECD) [8]غيرها من الوثائق األخرى، و. 
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البيانات وفقا لإلجراءات العلمية والتجريبية السليمة، إلى جانب اتباع قواعد الممارسة  وينبغي إعداد
 تطبيق ذلك.يمكن المعملية الجيدة، حيثما 

أن تكون الملخصات  ويجب ا السلطة المسؤولة.تقارير كاملة إذا ما طلبتهينبغي القيام بتقديم كما 
، وأن تعبر تماما عن النتائج المتحصل عليها من المطلوبة أيضاً على نفس الدرجة العالية من الجودة

الدراسات. ويتعين على طالب التسجيل ضمان أن أنماط استخدام المبيد المقترحة، ومطالب بطاقة 
التقنية تعبر بصدق عن نتائج  اتلتغليف، والمنشورالعبوة واإلرشادات، والتعبئة وابيانات 

 االختبارات والتقييمات العلمية.

 موجز عام لمتطلبات بيانات التسجيل 5-2
خالل دورة  البيانات المطلوبة لدعم طلب التسجيل كافة الجوانب ذات الصلة بالمنتج تشملينبغي أن 

عالة وخواصها الطبيعية والكيميائية، أن تتضمن مواصفات المادة الف حياته الكاملة. فمن المهم
، الطرق التحليلية، السمية على اإلنسان والبيئة، بطاقة بيانات جهز)ومستحضر المبيد (المنتج المُ 

حال استخدامه أو تطبيقه في  العبوة واستخداماته المقترحة، صحائف بيانات السالمة، فعالية المنتج
المنتج والتخلص المتبقية جراء استخدامه، إدارة عبوات  األغراض الُمعد من أجلها، وكذلك مخلفاته

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  من نفاياته. كما ينبغي أن تتضمن تلك البيانات أيضاً تقييمات
 ومنظمة الصحة العالمية المتعلقة بمبيدات اآلفات، ما كانت متاحة.

استخدام  متاحاً من الناحية العملية، ناتجة من فعالية المبيد، حيثما يكون ذلكيجب أن تكون بيانات 
المنتج ضد اآلفة المستهدفة أو أنواع ناقالت األمراض وتحت الظروف البيئية التي تمثل المناطق 

. ويمكن قبول البيانات المتحصل عليها في بلد آخر المقصودة منه التي يستخدم فيها المبيد لألغراض
اً ويفي بالمتطلبات المحلية تاحما يكون ذلك معندوث األوبئة ، مماثل في الظروف البيئية أو في حد

ؤخذ في االعتبار برنامج منظمة الصحة العالمية لتقييم مبيدات ي. وينبغي أن [9] المتعلقة باالختبارات
 .[10] ، حيثما يكون ذلك مناسباً،المتعلقة بمبيدات الصحة العامةوالتقييمات  (WHOPES) اآلفات

 بات بيانات التسجيل، حيث يتوقف ذلك على جوانب متعددة متباينة، من بينها:وقد تختلف متطل
 طبيعة مبيد اآلفات (مركب كيميائي تركيبي [اصطناعي])، أو مبيد آفات ميكروبي،...الخ)؛ �
مبيدات زراعية لالستخدام الحقلي، أو مبيدات  ،نمط االستخدام المقصود (على سبيل المثال �

لالستخدام  وب)، أو مبيدات لمكافحة ناقالت األمراض، أو مبيداتتستخدم في الدفيئات (الص
 المنزلي، أو حافظات لألخشاب)؛

 ما إذا كان المنتج على هيئة مادة فعالة أو على صورة مستحضر؛ �
 ما إذا كان المنتج يتكون من مادة فعالة حديثة أو أنه منتج عام (ليس له اسم أو عالمة تجارية)؛ �
 ستخدم على نطاق واسع أو أن استخدامه سيكون على نطاق ضيق؛ما إذا كان المنتج سي �
 المنتج من المبيدات الُمعترف بأن مخاطرها منخفضة (أو وثيق الصلة بها).ما إذا كان  �

 

وقواعد أعاله،  مذكورلذلك يتعين على السلطة المسؤولة تحديد المتطلبات من البيانات الالزمة لل
بيانات غير ضرورية، ومن ثم خفض التكاليف التي يتكبدها طالب  عدادإل اً تجنب وذلك، منها اإلعفاء

 التسجيل.

سجلة عتمدة على المادة الفعالة التقنية، المُ وقد ال يتطلب األمر إجراء اختبارات الفعالية للمبيدات المُ 
عتمد ود هو نفس االستخدام المُ عن طريق التكافؤ (ارجع إلى التعاريف) طالما أن االستخدام المقص

 لمنتجات المماثلة والمطروحة بالفعل في األسواق.ل
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 هج متعددة المستويات لمتطلبات بيانات التسجيلالنُ  5-3
في التقييم وفي  على نحو متزايد متدرجةالمستويات أو  ةهج متعددبتطبيق نُ  تقوم السلطة المسؤولة

 متطلبات بيانات التسجيل.

عند تقديم طلب التسجيل ألول  نات أكثر محدوديةهج متعدد المستويات، تُطلب مجموعة بياوفي النَ 
مرة من قبل طالب التسجيل. وإذا حدث وأظهرت نتائج التقييم لفعالية المركب ومخلفاته المتبقية 

البيانات، أن المنتج  ومخاطره على الصحة والبيئة والمبنية على أساس هذه المجموعة المحدودة من
ال يحتاج إلى تقديم مزيد من البيانات. ومع ذلك، إذا لم  الةمقبول للتسجيل، فإن األمر في هذه الح

ب التسجيل بيانات صاحمجموعة البيانات المحدودة بإجراء تقييم قاطع ونهائي، فيُطلب من  تسمح
إضافية عن الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التقييم (مثل دراسات اكثر تحديداً عن السمية أو بيانات 

عمليات  ض للمبيد أو إجراء اختبارات للفعالية على نطاق أوسع). وقد يتم تكرارأكثر دقة بشأن التعر
 عدة مرات حتى يمكن اتخاذ القرار النهائي بشأن تسجيل المبيد. المتدرجالتقييم متعدد المستويات أو 

في أن التكاليف التي وما ينطوي عليه من بيانات محدودة، وتتمثل مزايا التقييم متعدد المستويات 
يتكبدها طالب التسجيل تقتصر على حاالت الضرورة القصوى، حيث تقوم السلطة المسؤولة فقط 
بتقييم البيانات الضرورية والالزمة التخاذ القرار النهائي. ومع ذلك، فإن االتصاالت الفعالة بين 

ر عملية طالب التسجيل والسلطة المسؤولة ضرورية حتى يكون نهج التقييم فاعالً وال يتسبب في تأخي
 التسجيل.

 لخاصة بالبلدانمتطلبات بيانات التسجيل ا  4 -5
تطلب بعض البلدان بيانات لتسجيل المبيدات قد ال تكون مطلوبة عادة في نظم أخرى للتسجيل. وقد قد 

أو في منطقة  يكون هذا هو الحال خاصة إذا كانت ظروف االستخدام متباينة في تلك البلد بالتحديد
الظروف  للمبيد أو تغيرلتنوع اآلفات، أو اختالف أساليب التطبيق، أو كيفية التعرض بعينها، نظراً 

 المناخية.

 حماية البيانات وسريتها  5-5
المواد ذات الصلة باإلضافة إلى كم وتتلقى السلطات المسؤولة عن تسجيل المبيدات كثير من الوثائق 

التي تقدم مثل هذه اتها. وتهتم هذه الشركات هائل من البيانات من الشركات الراغبة في تسجيل منتج
وما بها من معلومات يتكلف إنتاجها كثيراً، بأن يكون هناك ما يضمن حمايتها بشكل مناسب، الوثائق 

وفي الوقت نفسه، فإن السياسة العامة وأال يساء استخدامها على نحو غير عادل من قبل المنافسين. 
عى جاهدة للتوفيق بين المصالح المتنافسة إلى جانب توفير والتشريعات الوطنية التي تسالجيدة 

الذين  ضمان متابعة المنتجين مع، بالجودة المطلوبة هذه البيانات لتكونمثل الحوافز الكافية إلنتاج 
جزء أو كل البيانات  إتاحةفرصاً معقولة لدخول السوق والتي من شانها أن تسهل إمكانية  لديهم

 اول أيدي الجمهور.المعنية وجعلها في متن

أيضاً آليات ومستويات متنوعة من الحماية  كما توجدتوجد أنواع عديدة مختلفة من البيانات، و
تنوع واسع في األساليب التي يقوم بها كل بلد على حدة بحماية مثل هذه البيانات كفئة  هناكألجلها. و

ألعضاء منظمة التجارة العالمية  في تشريعاته الداخلية. وبالنسبة (IPRs)مستقلة لحقوق الملكية 
(WTO) ُالجوانب المتصلة "يُعد إلزامياً بموجب اتفاقية فصح عنها ، فإن حماية المعلومات غير الم

ج من اتفاقية إنشاء منظمة  1الواردة في المرفق  "(TRIPS)بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 
 التجارة العالمية.
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لمصالح المتنافسة، وإلعالء المصلحة العامة في تطوير مثل هذه في محاولة لتحقيق التوازن بين او
إليها عن طريق السلطة التنظيمية، فإن البلدان األعضاء في  لرجوعلالبيانات بواسطة الشركات و

أو البيانات نوعين لحماية بيانات االختبارات السرية تلتزم بتوفير  (WTO)منظمة التجارة العالمية 
الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية "الفقرة الثالثة من اتفاقية  39ة األخرى عمالً بالماد

. ويتمثل النوع األول في حماية البيانات من االستخدام التجاري غير المشروع، "(TRIPS) الفكرية
 حيث:

بيانات كشرط للموافقة على تسويق األدوية أو المنتجات الكيميائية التقديم  البد وأن يتم �
 ية؛الزراع

 تستخدم هذه المنتجات مواد كيميائية جديدة؛ �
 ينطوي إنتاج هذه البيانات أصال على بذل جهود كبيرة؛  �
 تكون البيانات غير ُمفصح عنها وسرية. �

 

االختبار من اإلفصاح عنها إال عند الضرورة من أجل أما النوع الثاني فيتمثل في حماية بيانات 
 لضمان حمايتها من االستخدام التجاري غير المشروع. حماية الجمهور، أو مالم تتخذ إجراءات

تلتزم الصمت  "(TRIPS)الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية "ال تزال اتفاقية 
التجاري غير المشروع من قبل ذ بها حماية البيانات ضد االستخدام بشأن الكيفية التي ينبغي أن تنف

بعض أشكال حماية بيانات ارة العالمية. وقد جرت العادة على تنفيذ البلدان األعضاء في منظمة التج
هناك بعض البلدان األعضاء في  ،من خالل التشريعات الوطنية ، على سبيل المثالاالختبارات 

لسلطات يمكن لمنظمة التجارة العالمية تشترط التفرد بفترة محددة مقصورة عليهم، التي خاللها ال 
على البيانات المقدمة من الشركة األصلية الستخدامها في  لحصولراف أخرى اأطألي التنظيمية وال 

بالمنظمة بتنفيذ من البلدان األعضاء ن وما قام آخربينالموافقات التنظيمية دون موافقتها. أغراض 
 على أي منهم. تقتصرمعينة  اتشترط فيها فتريلحماية البيانات ال  أخرى منهجيات

مختلفة على النحو الذي تكون فيه السلطات الحكومية مسؤولة عن حماية  اتيالبلدان منهج بعقد تتو
عادة ما العامة بالنسبة للبيانات الخاصة بمبيدات اآلفات الزراعية أو الصحة فإنه ومع ذلك،  .البيانات

السلطة المعنية بتسجيل المبيدات هي المسؤولة عن إدارة وتطوير التشريعات الوطنية ذات  تكون
التزامها بتعهداتها الدولية بشأن حقوق الملكية الفكرية. وعند االقتضاء، يتعين  بما في ذلكالصلة، 

التشاور مع المكتب الوطني الذي يتحمل المسؤولية العامة المتعلقة على السلطات المعنية بالمبيدات 
بيانات بحقوق الملكية الفكرية، وذلك لضمان وجود نهج متسق بشأن حماية وتداول والحصول على 

 التسجيل وكذلك المواد والوثائق ذات الصلة.

أن القوانين واللوائح  (WTO)التجارة العالمية ومن المتوقع بالنسبة للبلدان األعضاء في منظمة 
الصلة تعكس الحد األدنى من المعايير التي وضعتها اتفاقية ذات  النواحي اإلداريةالمحلية بها و

على النحو المبين أعاله. وقد  "(TRIPS)قوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من حالجوانب "
يكون لدى البلدان من غير األعضاء في منظمة التجارة العالمية تشريعات بشأن الملكية الفكرية أو 

مناسبة وفي هذه الحالة يجب االلتزام بها. وحيثما ال توجد مثل هذه التشريعات أو القواعد  قواعد
الجوانب المتصلة بحقوق الملكية "المعنية بتسجيل المبيدات أن تستخدم اتفاقية فيُشار على السلطات 

إلى جانب الخيارات التي اتخذتها األعضاء المختلفة في منظمة التجارة العالمية  "(TRIPS)الفكرية 
في العديد من البلدان بشأن كدليل مرجعي. وقد أُخطرت المنظمة بتفاصيل النُهج الوطنية المتنوعة 
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فيذ معايير اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بحماية البيانات، تن
 وهي متاحة عند طلبها من األمانة.

 تقييم ملف التسجيل (مراجعة البيانات)  -6
 تقييم ملف التسجيل المقدم من قبل طالب التسجيل 6-1

 رة بإيجاز أدناه:ولمذكينبغي على السلطة المسؤولة أن تتبع الخطوات ا
هو ُمقدم الطلب : يتعين على السلطة المسؤولة التأكد من أن شخصية مقدم الطلبالتحقق من  �

 الحق في تقديم ملف التسجيل، وأن البيانات الُمقدمة صحيحة. صاحب
على السلطة المسؤولة التأكد من أن البيانات الموجودة بداخل  : يتعينالتأكد من استيفاء الملف �

المنشورة رسمياً بشأن االستخدام المقصود  البيانات التسجيل كاملة، وأنها تفي بمتطلبات ملف
 من المبيد.

يتعين على السلطة المسؤولة في حالة وجود طلبات لإلعفاء من متطلبات  :اءفعطلبات اإل �
 ذلك.من أن قبول األسباب الُمعطاه يكون وفقاً للمعايير الموضوعة لمعينة من البيانات التأكد 

ذات جودة مقبولة يتعين على السلطة المسؤولة ضمان أن البيانات المقدمة  :تقييم جودة البيانات �
 وأنها تمتثل للمعايير المطلوبة.

ر المعلومات ى السلطة المسؤولة التأكد من توافيتعين عل :التسجيل في بلدان أخرى وضعتقييم  �
 وأنها تتضمن معلومات عن القيود على المبيدات.

يتعين على السلطة المسؤولة ضمان أن البيانات المقدمة من شأنها أن  :يم كافة البيانات التقنيةتقي �
 تدعم التسجيل ألجل االستخدام المقصود من المبيد.

يتعين على السلطة المسؤولة التأكد من أن المخاطر الناجمة عن استخدام المبيد  :تقييم المخاطر �
 ة مقبولة.المقترح بحسب بطاقة بيانات العبوة

يتعين على السلطة المسؤولة التأكد من أن كافة البيانات المقدمة وثيقة  :وثاقة صلة البيانات �
المنتج تحتها، وبالمحاصيل التي سيستخدم عليها، الصلة بالظروف التي سوف يستخدم 
 وباآلفات/األمراض التي سيستخدم ضدها.

 
 طلب بيانات إضافية وتقييمها  6-2

سلطة المسؤولة إلى أن البيانات الُمقدمة غير مكتملة أو أن نتائج بعض الدراسات صت الإذا ما خلُ 
كي  من ُمقدم الطلب توفير بيانات إضافيةتتطلب معلومات أكثر تفصيال، حينئذ يتعين عليها أن تطلب 

 تتمكن من إجراء تقييم أكثر اكتماال. وقد يتم تطبيق سيناريوهات مختلفة:
 لحينالتقييم، ويتم تعليق عملية التسجيل تملة مما ال يسمح بإجراء مجموعة البيانات غير مك �

 استالم البيانات اإلضافية المطلوبة؛
مقيدة بفترة  معينة شروطمؤقت تحت يسمح بتسجيل مجموعة البيانات كاملة إلجراء تقييم  �

 محدودة من الزمن، مثل التسجيل المؤقت؛
من الدراسة. كن هناك جوانب معينة تتطلب مزيداً البيانات كاملة إذا ما قورنت بالمتطلبات، ول �

 فترة طويلة بما يكفي إلجراء تلك الدراسة اإلضافية.رر السلطة المسؤولة منح التسجيل وقد تق
 
 استخدام التقييمات الموجودة لنفس المادة الفعالة و/أو المنتج 6-3

بت بصورة قاطعة أحقيته في استخدام يمتلك البيانات أو يستطيع أن يث قدم الطلبفي حالة ما إذا كان مُ 
واستخدامها عناصر عملية التسجيل الموجودة  الستفادة منفيمكن حينئذ ا ،البيانات في طلبه للتسجيل
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في الطلبات الجديدة ارتكازاً على نفس المادة الفعالة. ومع ذلك، إذا كانت البيانات مملوكة من قبل 
السلطة  ه يجب علىبت حقه في استخدامها، فإنطلب التسجيل في أن يثمالك آخر وعجز مقدم 

أن ال تستخدم بيانات وال تقييم صاحب التسجيل األول من أجل الموافقة على في هذه الحالة المسؤولة 
 المنتج الخاص بطالب التسجيل الثاني.

 اتخاذ القرار -7
يتم اتخاذ القرارات  يُعد ُصنع القرار واحدة من أهم الخطوات في عملية تسجيل المبيدات. وينبغي أن

وثيقة ذات صلة إلى معايير راسخة وإجراءات  اً داستنابواسطة خبراء مؤهلين في هذا الشأن 
التي باالستخدام المقصود من مبيد اآلفات. ومن المهم أن يوفر طالب التسجيل بيانات عالية الجودة 

اتخاذ قرارات واعية  عمل على تمكين السلطة المسؤولة منوت التسجيل دعم طلبمن شأنها أن ت
تضمن أن يكون أداء المنتجات الُمسجلة على النحو المطلوب منها، وأن ال تتسبب في حدوث آثار 

 سلبية غير مقبولة لإلنسان أو البيئة.

ويتعين على المجلس المعني بمبيدات اآلفات اتخاذ قراراته بالموافقة على تسجيل المبيد أو رفضه 
تحديدها في إطار قانوني، األمر الذي يعمل على زيادة الشفافية  على أساس المعايير التي تم

 واالستقاللية في اتخاذ القرارات.

 تحليل المخاطر والمنافع 7-1
مبيدات اآلفات، يجب على السلطة المسؤولة أن توازن بين المنافع التي لالحاجة مدى عند النظر في 

تحت الظروف المحلية. وهناك بعض د استخدامها قد تعود والمخاطر التي قد تشكلها تلك المبيدات عن
المسائل ذات الصلة التي يجب أن توضع في االعتبار وهي: ما إذا كانت اآلفة (اآلفات) التي يستخدم 

أو أقل سمية أو  ،تمثل مشكلة؛ أو ما إذا كانت هناك مواد متاحة غير كيميائية مناسبةضدها المبيد 
يقتضي استعمال المبيد (ميسورة التكلفة)؛ أو ما إذا كان األمر  ذات جدوى اقتصادية بدائل كيميائية

؛ أو ما إذا كان استخدام المبيد متوافق مع برامج آخر مبيدمقاومة اآلفة لفعل السيطرة على في إدارة 
. وقد يكون هناك )IVM(أو المكافحة المتكاملة لناقالت األمراض )IPM( المكافحة المتكاملة لآلفات

ل، إذا كانت مخاطر اقتصادية، على سبيل المثانب المخاطر على صحة اإلنسان والبيئة إلى جا أيضاً 
ويتم الكشف عنها من قبل  ُمحددةتصدير للت مبيدات معينة على محاصيل هناك حدود قصوى لمتبقيا

 بلد المقصد.

 تقييم الفعالية  7-2
لضمان أن المبيدات  ،ن تطبيق ذلكحيثما يمك ،ينبغي إجراء تقييم الفعالية عند تسجيل مبيدات اآلفات

الالزمة فعالة في االستخدامات المقصودة منها. ويوفر هذا التقييم المعلومات  تكون الموافق عليها
للسلطة المسؤولة التخاذ القرار الذي يتضمن التعليمات المناسبة المتعلقة بتوصيات االستخدام على 

توجيهية بشأن  ) خطوطFAOلزراعة لألمم المتحدة (بطاقة بيانات العبوة. وتتيح منظمة األغذية وا
. كما تتيح منظمة الصحة العالمية [9]تقييم الفعالية لتسجيل المنتجات المستخدمة في وقاية النبات 

)WHO( هذا . [3]خطوط توجيهية بشأن اختبار وتقييم بعض مبيدات اآلفات المتعلقة بالصحة العامة
بشأن تقدير تاحة من قبل برنامج منظمة الصحة العالمية خطوط توجيهية أخرى م باإلضافة إلى

. ويتعين على WHOPES( [10]( الفعالية وتقييم لبعض مبيدات اآلفات المتعلقة بالصحة العامة
من مثل هذه التقييمات حيثما يكون ذلك مناسباً لتجنب ازدواجية الجهود المبذولة الحكومات االستفادة 

 لمحلية للمنتج.من إجراء االختبارات ا الحدو
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ينطوي تقييم فعالية المبيدات دائماً على إجراء تجارب محلية. فقد يكفي في  أن وليس بالضرورة
نتائج التجارب التي أجريت في البلدان المجاورة التي بها ظروف بعض الحاالت القيام باستعراض 

 وزراعية مماثلة، وبها أيضاً نفس أنواع اآلفات.بيئية 

 تقييم الجودة 7-3
ذات أهمية قصوى، ومن ثم يجب إجراء تقييم لجودة المنتج.  هتسجيل الُمرادتُعد جودة مبيد اآلفات 

ويتعين على طالبي التسجيل تقديم شهادات تثبت أن منتجاتهم عالية الجودة. وقد يقتضي األمر أيضا، 
تلك المواصفات أنها تتوافق مع المواصفات الدولية مثل حيثما يكون ذلك ممكناً، تقديم ما يثبت 

. ومن )WHO( ومنظمة الصحة العالمية )FAO( لألمم المتحدة بمنظمة األغذية والزراعةالخاصة 
، يتعين على السلطة المسؤولة أن يكون لديها القدرة على إتاحة إمكانية إجراء التحاليل جهة أخرى

انية، فيمكن للسلطة عدم توافر هذه اإلمكقبل وبعد التسجيل. وفي حالة  للتحقق من جودة المبيد
 المسؤولة أن تطلب شهادة بهذه التحاليل من أحد المختبرات الُمعتمدة ذات االستقاللية.

 تقييم مخلفات (متبقيات) مبيدات اآلفات 7-4
على طالب التسجيل تقديم  جبالغذائية واألعالف يلجميع استخدامات مبيدات اآلفات على المحاصيل 

والخطوط  ،[12] للدستور الغذائيوفقاً  متحصل عليهاالمبيدات ال البيانات الالزمة عن متبقيات
التحليلية الجيدة  المتعلقة بالممارسات )FAO(التوجيهية التي أصدرتها منظمة األغذية والزراعة 

، لتقييمها من قبل السلطة [13]المحاصيل  لىمتبقيات المبيدات عوكذلك المتعلقة بالبيانات الخاصة ب
بصفة دائمة على التجارب  ستندمتبقيات المبيدات ألن تالمتعلقة بتقييمات الحتاج المسؤولة. وال ت

ففي بعض الحاالت قد يكفي القيام باستعراض نتائج التجارب التي أجريت في المحلية. ومع ذلك، 
زراعية ذات صلة تحت ظروف  ممارسات فيها يستخدمكان بلدان أخرى على محاصيل مماثلة، 

 مناخية مشابهة.

حيثما يمكن تطبيقها في  الدستور الغذائيوصى باستخدام الحدود القصوى للمتبقيات الُمعرفة في وي
ظل الظروف المحلية. ويتعين على السلطة المسؤولة بالتعاون مع الوكاالت الوطنية األخرى ذات 

لى الصلة أن تستعمل أيضاً التقييمات لوضع الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات على الغذاء، وع
 .الدستور الغذائي األخص تلك الحاالت التي لم يشملها 

 تقييم األضرار الصحية والبيئية  7-5
على صحة اإلنسان  ضرار محتملة الحدوثينبغي على طالب تسجيل المبيد أن يقدم تقييماً كامالً لأل

يق الفم والجلد عن طرالتي قد تسببها المبيدات والبيئة. ويجب أن يتضمن هذا التقييم السمية الحادة 
، وكذلك السمية الناتجة من تكرار وحساسية الجلد والعينتهيج تقييم مدى باإلضافة إلى  االستنشاقو

التعرض (شاملة السمية شبه الحادة حتى المزمنة). كما يتضمن التقييم أيضاً بعض الدراسات مثل 
آثار المبيدات على و سرطنة)السمية التناسلية والتطور والسمية الجينية واألورام السرطانية (ال

مختصرة أيضا تقديم معلومات التمثيل (األيض) في الحيوان والنبات...الخ. ومن الضروري عمليات 
لكائنات الحية المائية واألرضية بما يتناسب مع على احول السمية البيئية للمنتج مثل السمية 

عد أيضاً من التي تُ وتراكم الحيوي ،وكذلك معلومات بشأن ثبات المركب والاالستخدام المقصود منه
 .األمور الهامة

الفعالة ومستحضر المبيد ينبغي الصحية والبيئية الحادة، فإن كال من المادة  فيما يتعلق باألخطار
ومع ذلك، فإن تقييم التأثيرات المزمنة أو التي تحدث على المدى الطويل عادة  .االعتبار في أخذهما
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فقط، مالم تكن هناك حاجة لتقييم آثار بعض المكونات األخرى في لة ما تقتصر على المادة الفعا
 .البعيدمستحضر المبيد على المدى 

أن ويتعين على السلطة المسؤولة القيام بإجراء تقييما موضوعياً محايداً للبيانات الُمقدمة، كما يمكنها 
واجية في المجهود تطلب بيانات إضافية عند الضرورة. ولكي تتجنب السلطة المسؤولة االزد

، أن تستخدم تقييمات أخطار المبيدات التي ممكناً  ذلك يكونومضيعة الموارد يجب عليها ، حيثما 
ونشرت عن طريق منظمة األغذية والزراعة أجريت وروجعت بدقة من قبل نظراء في نفس المجال 

نية أو اإلقليمية المعنية بالتسجيل الوط ومنظمة الصحة العالمية، أو من قبل السلطات األخرى
 المعروفة بسمعتها الطيبة.

 تقييم المخاطر الصحية والبيئية 7-6
يتعين على المتقدمين بطلبات لتسجيل مبيدات اآلفات توفير بيانات بشأن التعرض للمبيدات نتيجة 

. كما يتعين عليهم أيضاً عمل الفعلية للتطبيقتحت الظروف  استخدامها في األغراض المقصودة منها
في ظل الظروف المقترح استخدام المبيد تحتها، وتقديمها  يم للمخاطر على صحة اإلنسان والبيئةتقي

من  أن تستفيدإلى السلطة المسؤولة لتقييمها. ويتعين على السلطة المسؤولة، حيثما يمكن تطبيق ذلك، 
أيضاً نماذج ، و)WHOالمراجعة الدقيقة من قبل نظراء في نفس المجال في منظمة الصحة العالمية (

المتعلقة بالصحة العامة (وهي متاحة من برنامج منظمة الصحة التقييم العامة لبعض مبيدات اآلفات 
 ) في تقييماتهم.WHOPESالعالمية لتقييم مبيدات اآلفات 

أي من مبيدات اآلفات يجب األخذ بعين االعتبار أي من المعلومات ذات الصلة في حالة إعادة تسجيل 
وقد يتضمن ذلك  والبيئية المرتبطة به في البلد المعني.استخدامه والمخاطر الصحية حول ممارسات 

 دراسات كاملة للحاالت الوبائية، إال أنه ينبغي أيضاً تقييم بعض المعلومات عن الحاالت الفردية
البحث حول مشاكل المبيدات. وهذا األخير قد يعطي سببا وجيها للقيام بالمزيد من ب المرتبطة

 وف المحلية التي يستخدم تحتها المبيد وحول آثاره.الظر

 تصنيف مبيدات اآلفات 7-7 
ينبغي أن يتم تصنيف جميع المنتجات وفقاً لمخاطرها، وبما يتماشى مع النظام المنسق عالمياً 

لم يتم تنفيذه بشكل كامل، . ونظراً ألن هذا النظام [14] (GHS)لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها 
) بشأن WHOتصنيف المنتجات وفقاً للتصنيف الذي أعدته منظمة الصحة العالمية (فيمكن 

أخرى. ويتعين على السلطات المسؤولة خاصة في  وطنية ، أو وفقاً ألي تشريعات[15] ألضرارا
بر البلدان النامية أن تراعي استخدام الشرائط اللونية، البيانات التحذيرية، والصور التوضيحية لتع

 المختلفة من أخطار المبيدات بهدف الحد من تلك األخطار التي تسببها مبيدات اآلفات.ت الفئا عن

 إدارة مقاومة اآلفات لفعل المبيدات  7-8
قلقة في مكافحة ناقالت األمراض وآفات تُعد مقاومة اآلفات لفعل المبيدات من األمور األساسية المُ 

يتعين على السلطة المسؤولة إجراء تقييم للمخاطر ذات األهمية واآلفات الزراعية. والصحة العامة 
تطور المقاومة تجاه المنتج. ويجب على المتقدمين بطلبات التسجيل تقديم معلومات ضمن لحتملة المُ 

ملف المنتج المراد تسجيله بشأن حاالت تطور المقاومة التي ظهرت في البلدان األخرى.  محتويات
لفعل المبيد مع األخذ في االعتبار أي سياسات وطنية أو قاومة ور المتطوينبغي إجراء تقييم مخاطر 

خطوط توجيهية بشأن االستخدام الرشيد لمبيدات اآلفات في سياق اإلدارة المتكاملة لمكافحة اآلفات 
 [2]والسياسات الوطنية إلدارة المقاومة، إن وجدتوناقالت األمراض 



35 

 

نظم للرصد ات األخرى ذات الصلة أن تنشئ يتعين على السلطة المسؤولة بالتعاون مع المنظمو
الدوري للمقاومة وأن تضع استراتيجيات إلدارة المقاومة إلطالة العمر اإلنتاجي لمبيدات اآلفات ذات 

التسجيل الناجمة عن ظهور المقاومة. ويجب على طالبي التأثيرات السالبة  الحد من القيمة، إلى جانب
أو أدلة حول ظهور مقاومة من اآلفة لفعل المبيد فور  شواهدأي إخطار السلطة المسؤولة عن 

 بعد تسجيل المنتج. حتى اكتشافها،

 عمل بطاقات بيانات عبوة المبيد 7-9
لصقات) األولية أو المقترحة المقدمة من قبل طالبي التسجيل استناداً ينبغي أن يتم تقييم البطاقات (المُ 

سجيل والتي ينبغي أن تتضمن معلومات واضحة بشأن الخاصة بالتومجموعة المعايير  إلى المتطلبات
االستخدامات األخرى، والتحذيرات شأن صرح بها والجرعات والتوصيات باستخدامات المنتج المُ 

لتحذير من إعادة ا اتالمطلوبة، وفئة الخطر، وبيانالشخصية والتدابير االحترازية وشرح للوقاية 
منها.  التخلص اآلمن من تلك العبوات أو إزالة التلوث استخدام العبوات الفارغة، وتعليمات بشأن

لصق) العبوة الموافق عليها كتابة بيانات بطاقة (مُ  أن تضمنعلى السلطة المسؤولة أيضاً  يتعينو
، رقم الخاص بالمنتج باللغة (او اللغات) السائدة في البلد المعني، وأن تتضمن أيضاً رقم التسجيل

غيلة (رقم اللوط)، البيانات التحذيرية، والتدابير االحترازية، وتاريخ اإلفراج الُدفعة اإلنتاجية أو التش
 .[2]عن الُدفعة اإلنتاجية (بالشهر والسنة) 

 تعبئة وتغليف المبيدات 7-10
من  المبيد أنها مناسبة لمنتج المسؤولة تقييم عمليات التعبئة والتغليف كي تضمن يتعين على السلطة

أن تكون العبوة ذات  مناخية في البلد المعني قبل منح الموافقة. وينبغي أيضاً حيث النقل والظروف ال
مع حجم مناسب مقارنة باالستخدام المقصود منها، وأن تتوافق مع اللوائح الوطنية ذات الصلة، و

 .[16]بشأن التعبئة والتغليف (UN)الخطوط التوجيهية الصادرة من قبل األمم المتحدة 
 
 موضوعات متخصصة -8

 مخاليط المبيدات 8-1
الُمتبعة مع من المواد الفعالة وفقاً لنفس اإلجراءات  يتم تقييم المنتجات المحتوية على مادتين أو أكثر

ويتم تقييم المواد الفعالة كٍل على حدة، فيما يتم تقييم  المبيدات المحتوية على مادة فعالة واحدة.
 جهز).المُ  نتج(أي المُ  ككلمستحضر المبيد 

سواء فيما يتعلق بالفعالية أو  النشطةتفاعل المواد إمكانية تكون للمخاليط أهمية خاصة من حيث قد 
ى السلطة المسؤولة تقييم ما إذا التنشيط). عالوة على ذلك، يتعين عل وأالتضاد مثال ذلك، بالسمية (

أو اإلدارة  )IPM( ن استخدام المخلوط متوافق مع استراتيجيات اإلدارة المتكاملة لمكافحة اآلفاتاك
، وأنه ال يؤثر سلباً على سياسات إدارة مقاومة اآلفات )IVM(المتكاملة لمكافحة ناقالت األمراض

 لفعل المبيدات إذا ما قورنت باستخدام المواد الفعالة بشكل ُمنفصل وعلى التتالي.

 )Formulants( في تجهيز مستحضر المبيد داخلةالالمواد  8-2
ستثناء المادة الفعالة التقنية، التي تدخل في تجهيز مستحضر المبيد بهدف تحسين هي تلك المواد، با

خصائصه الطبيعية مثل سهولة االستخدام أو التطبيق، أو القابلية للذوبان أو درجة الثبات. وعندما يتم 
يير في مع المنتج ككل، وبالتالي فإن أي تغتقييم المستحضر الُمجهز ألجل التسجيل، فإن التعامل يتم 

في تجهيز المستحضر يمكن أن تؤدي إلى تغيير في خصائص ومواصفات المنتج  ةالمضافالمواد 
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العامة. وعلى ذلك يتعين على السلطات المسؤولة ضمان وجود أحكام ُمدرجة بلوائحها تلزم صاحب 
افقة عليه، التسجيل بأن يخطر السلطة بالتغييرات في المواد الداخلة في تجهيز المنتج الذي تمت المو

ل الفعالية، والثبات تحت ظروف التخزين، وبيانات عن مخاطر المنتج)، وإثباتات (مثوأن يقدم أدلة 
 خاصة إذا كانت هذه التغييرات تحتاج إلى تقديم طلب جديد للتسجيل.

 ؤـتحديد التكاف  8-3
ية والكيميائية للمادة والخصائص الطبيع يُقصد بالتكافؤ تقييم ما إذا كان عدم النقاوه والجانب السمي

التقنية الُمنتجة من جهات ُمصنعة مختلفة والمفترض أنها متماثلة هي متماثلة بالفعل، وذلك لتقدير إذا 
ما كانت تمثل مستويات مماثلة من المخاطر. ويمكن استخدام تحديد التكافؤ كإحدى خطوات عملية 

 . تسجيل مبيدات اآلفات

تضع قواعد ومعايير لتحديد تكافؤ مستحضرات مبيدات اآلفات  على السلطات المسؤولة أنيتعين و
المنتجة من جهات ُمصنعة مختلفة وذلك تجنباً إلهدار الموارد وإتاحة وسائل لوصول المنتجات ذات 

الدليل "المعايير القياسية المقبولة إلى األسواق. كما يتعين على الحكومات تطبيق القواعد الواردة في 
) ومنظمة الصحة العالمية FAO(تخدام مواصفات منظمة األغذية والزراعة الخاص بتطوير واس

)WHO (لتحديد التكافؤ. ويبين الدليل أيضاً البيانات التي يجب تقديمها لتقييم  [17] "لمبيدات اآلفات
 التكافؤ.

لمخاطر واألضرار الصحية والبيئية وا وال يتطلب األمر عادة تقييم الفعالية ومخلفات المبيد المتبقية
سجلة بالفعل، وأن المُ للمبيد الذي يتم تسجيله متكافئة مع المادة الفعالة عندما تكون المادة الفعالة 

االستخدام المقصود لمستحضر المبيد الُمجهز على أساس المادة الفعالة التقنية المتكافئة هو نفسه كما 
 في المنتج المطروح بالفعل في األسواق.

 انويةاالستخدامات الث   8-4
على مبيدات اآلفات التي تستخدم على نطاق ضيق، والتي قد ال  طلق مصطلح االستخدامات الثانويةيُ 

. الشروع في التسجيل أو االستمرار فيهالتسجيل كي يدعم  توفر الحافز االقتصادي الكافي لصاحب
ستخدامات لتسجيل مثل هذه المبيدات ذات االويتعين على الحكومات أن تضع معايير وإجراءات 

من ما تقلل كالفعالية والمخاطر من جهة،  التقييمات المقبولة بشأنمن شأنها أن تجيز والتي الثانوية 
 .قدم طلب التسجيل من جهة أخرىالمطلوبة من مُ البيانات 

بيانات  واستنباط على استقراء ذات االستخدامات الثانوية وعموماً تستند إجراءات التسجيل للمنتجات
تختلف من بلد آلخر، أو بين اآلفات و/أو المحاصيل. ويُعد  عادة ماومتبقيات المبيدات التي  الفعالية

الذي ينبغي على السلطة المسؤولة أن تتبناه مما يسمح بإجراء والقبول المتبادل للبيانات مبدأً هاماً 
 االستخدامات الثانوية.تسجيالت فعالة للمنتجات ذات 

المنتج قد تم تسجيله بالفعل في بلد ما على محصول آخر أو ضد آفة أخرى، إذا كانت المادة الفعالة أو 
، أسلوباً مناسباً األصلي موافقة صاحب التسجيلعد ب ،البيانات االسترشادية يمكن اعتبارهافإن بطاقة 

 لتسجيل المنتج ذو االستخدام الثانوي.

ل االستخدامات الثانوية/المحاصيل عدت من أجيجب إتاحة أي بيانات تتعلق بمتبقيات المبيدات التي أ
وضع دستور لمتبقيات المبيدات بهدف تسهيل تجارة المنتجات لالستفادة منها عند المتخصصة 

 الزراعية.
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 قوائم مبيدات اآلفات المحظورة أو المقيدة بشدة  8-5
مسجلة يتعين على السلطة المسؤولة باإلضافة إلى قيامها بنشر وإتاحة قائمة بمبيدات اآلفات ال

أن توفر أيضاً قائمة بالمبيدات المحظورة أو التي عليها قيود شديدة. والغرض من قائمة  ،للجمهور
أن بعض المبيدات لن تؤخذ في االعتبار عند التسجيل. أما الغرض من  بيانالمحظورة هو  اتالمبيد

ددة جدا، على أن قائمة المبيدات المقيدة بشدة هو الحفاظ على بعض المبيدات المتاحة ألغراض مح
 .ها الُمحتملة محدودةمع اإلقرار بأن مخاطريقتصر التعامل معها من قبل المتخصصين فقط، 

، Semiochemicals المكافحة الميكروبية لآلفات، المواد الناقلة للرسائل الكيميائية (مواد) عوامل 6 -8
 .ن أصل نباتي)(مواد م منظمات النمو الحشرية، الفيرمونات، والمستخلصات النباتية

عوامل المكافحة الميكروبية لآلفات، ينبغي أن يتم تسجيل  ،مع منتجات مبيدات اآلفات كما هو الحال
، منظمات النمو الحشرية، الفيرمونات، Semiochemicalsالمواد الناقلة للرسائل الكيميائية 

م. واإلجراءات العامة والمستخلصات النباتية (مواد من أصل نباتي) قبل أن يُصرح لها باالستخدا
تبعة مع مبيدات اآلفات األخرى، غير أن متطلبات المُ  ذات اإلجراءاتهي هذه المنتجات مثل لتسجيل 

 ].2،18[البيانات وتقييم البيانات قد يكون مختلفاً 

 (CRA)تقييم المخاطر الُمقارن  8-7
ية التي تستعرض وتصنف مخاطر قارن (النسبي) بأنه العملية التنظيمتقييم المخاطر المُ  يمكن تعريف
 المختلفة أو المنتجات، ضمن مجموعة من المنتجات المماثلة. المواد الفعالة

المنتج، ضمن مجموعة من المنتجات، الذي يشكل نوع قارن هو تحديد المُ  والهدف من تقييم المخاطر
م المبيد ووقاية ية المتعلقة باستخداحة والبيئة مع مراعاة الظروف المحلأقل المخاطر على الص

واحتياجات الصحة العامة. وهكذا يمكن تجاوز تطبيق معايير ثابتة لتحديد ما إذا كان المحاصيل 
في  ةهج االحترازيقارن على تشجيع النُ ينبغي فرض قيود على المنتج أم ال. ويعمل تقييم المخاطر المُ 

وبشكل مثالي، فإن نظام تقييم  إدارة اآلفات/ ناقالت األمراض في مجالي الزراعة والصحة العامة.
 مخاطر أقل على الصحة العامة أو البيئة ظهرالتي تسوف يُسهل تحديد المنتجات الُمقارن المخاطر 

، على أن تكون فعاليتها بنفس المستوى في مكافحة اآلفة المستهدفة أو الكائنات الحية بشكل ملموس 
  المبيد. مخاطر تطور المقاومة ضد فعل مع األخذ في االعتبار

 مبدأ اإلحالل أو االستبدال 8-8
يشير مبدأ االستبدال إلى العملية التي يتم فيها إحالل منتجات عالية المخاطر ببدائل أقل مخاطر. 

توافر منتج  يبرهن علىقارن الذي يجب أن وينبغي أن تستند عملية االستبدال على تقييم المخاطر المُ 
 وس مخاطر أقل على صحة اإلنسان أو الحيوان أو البيئة.آخر لنفس االستخدام ويعرض بشكل ملم

وينبغي أن يكون المنتج البديل فعال أيضاً بالدرجة الكافية ويمكن استخدامه دون أن يكون ُمغالى فيه 
من الناحية االقتصادية أو ضاراً من الناحية العملية بالنسبة للمستخدم. وفي حالة تبني مبدأ االستبدال 

ومات أن تضع منهجاً من شأنه أن يستمر في تشجيع تسجيل المنتجات األقل خطراً فقد تحتاج الحك
 والقيام بمراجعة كافة التسجيالت على نحو منتظم.

 التنظيم المؤسسي واإلداري  -9
 التشريعات  9-1

في التشريعات ُمدرج ينبغي أن تستند إجراءات تسجيل مبيدات اآلفات على أساس قانوني سليم 
ذ. وعلى األخص، تلك األحكام التي يلزم نفااصة بالمبيدات كي تكون فاعلة وقابلة لإلالوطنية الخ
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إدراجها لتحديد تفويض السلطة المسؤولة والمجلس المعني بالمبيدات (بما في ذلك التكوين)، وشرح 
إلجراءات تسجيل المبيدات، وتحديد متطلبات البيانات، وبيان معايير الحصول على تصاريح 

للعقوبات في  توصيفوبيان موجز إلجراءات الطعون. وباإلضافة إلى ذلك ضرورة إدراج  المبيدات
 .[4]حالة انتهاك األحكام الواردة ضمن التشريعات بشأن تسجيل المبيدات 

هج وينبغي أن تشمل التشريعات من حيث المبدأ كافة أنواع مبيدات اآلفات وأن تسمح بتطبيق النُ 
 المستوى الوطني أو على المستوى اإلقليمي إذا اقتضى األمر. على ةأو المرحلي ةتدرجمُ ال

 هيئات تسجيل مبيدات اآلفات أنماط  9-2
 السلطة المسؤولة هي كيان قانوني أو هيئة قانونية تضطلع بمسؤولية تنفيذ التشريعات الخاصة

متاحة للبلدان بما في ذلك نظام تسجيل المبيدات بوجه عام. وهناك خيارات متعددة  ،بمبيدات اآلفات
 من بينها:والتي كي يمكنها أن تختار النموذج المناسب لها من هيئات تسجيل المبيدات، 

 إحدى الدوائر الحكومية أو الوكاالت أو إحدى الوحدات التي تندرج تحتها؛ �
 هيئة قانونية وطنية مستقلة، أو إحدى الوحدات التي تندرج تحتها؛ �
 هيئة قانونية إقليمية. �

 

 التسجيل الوطنية نظم  9-2-1
في الحالة األولى، يُعد تسجيل المبيدات جزًء إدارياً من السلطة العامة المسؤولة عن التشريعات 

حالياً في معظم  تطبيق ذلكتم يالمبيدات (مثل إحدى الوحدات اإلدارية في الوزارة). ووإدارة ومراقبة 
وزارة واحدة، في حين أن السلطة البلدان، غير أن تسجيل مبيدات اآلفات قد يندرج أيضاً تحت 

) تقع تحت األحكام المسؤولة عن المهام التنظيمية األخرى للمبيدات (مثل الترخيص والتفتيش وإنفاذ
 واحدة أو أكثر من الوزارات الحكومية األخرى.

ويتم تسجيل المبيدات على نحو متزايد من قبل هيئات قانونية مستقلة، والتي قد تكون في موضع 
آن واحد. ويشير ذلك إلى توفير المزيد من االستقاللية في اتخاذ في لة أمام وزارات مختلفة المساء
 القرار.

ال تزال هيئات تسجيل المبيدات اإلقليمية نادرة الوجود نسبياً، غير أنها من الُمحتمل أن تصبح أكثر 
 تقييم مبيدات اآلفات.شيوعاً نظراً ألنها تهدف لالستفادة من الموارد المحدودة بشكل أفضل ألجل 

وإذا لم تكن السلطة المسؤولة عن تسجيل المبيدات تمثل جزًء إدارياً من السلطة المسؤولة العامة (أو 
السلطات) عن تنظيم وإدارة األمور المتعلقة بالمبيدات، فمن الضروري أن يتم إنشاء قنوات اتصال 

 التعاون. فاعلة مستمرة بصفة يومية. إلى جانب إجراءات بشأن ترسيخ

لة لتسجيل مبيدات اآلفات الزراعية وكذلك ن أن بعض البلدان لديها هيئات ُمنفصوعلى الرغم م
األنواع األخرى من المبيدات، فإن االتجاه الموصى به في هذه الخطوط التوجيهية أن تتولى نفس 

استخدام الموارد يجعل أن فقط من شأنه الهيئة تسجيل كافة أنواع مبيدات اآلفات. وهذا األمر ليس 
يعمل البشرية والمالية بشكل أفضل، والتي غالباً ما تكون محدودة، في العديد من البلدان، بل أيضاً 

من تكلفة تشغيل نظام التسجيل، فضالً عن ضمان استخدام الخبراء والخبرة المشتركة  على الحد
لحة. وعالوة على ذلك، قد بصورة أكبر كفاءة، إلى جانب تسهيل التعاون الوثيق بين أصحاب المص

يؤدي إلى خفض التكلفة بالنسبة لطالب التسجيل وبالتالي خفض تكلفة المبيد بالنسبة لمستخدمه. 
وأخيراً، ونظراً ألن العديد من مبيدات اآلفات يستخدم في قطاعات مختلفة (مثل الزراعة والصحة 
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رب بشأن االستخدامات المصرح العامة) فإن تطبيق نظم للتسجيل مستقلة قد يؤدي إلى حدوث تضا
 بها من منتجات المبيدات.

 نظم التسجيل والتعاون اإلقليمي  9-2-2
أصبح من المسلم به على نحو متزايد أن هناك مزايا في التعاون اإلقليمي والمشاركة في العمل في 

 لي:تسجيل المبيدات إذا ما قورنت بالتسجيل على أساس وطني بحت. وتتضمن هذه المزايا ما ي
 ؛اتقاعدة أقوى للخبر �
الكفاءة زيادة كفاءة استخدام الموارد المالية الشحيحة (من خالل المشاركة في العمل لتحسين  �

 االزدواجية في العمل)؛والحد من 
 انخفاض تكاليف التشغيل؛ �
 أقل عرضة للضغوط الخارجية؛ �
وربما في  األحكام ذوإنفا نظم التسجيل نسق، والذي من شأنه أن يساعد في تسهيل تنفيذنهج مُ  �

 مكافحة االستيراد غير المشروع؛ 
نظراء في نفس المجال مما يؤدي إلى استنتاجات أكثر قوة، المراجعة أوسع للتقييمات من قبل  �

 وتجانس أكبر في صنع القرار التنظيمي.
 

في ضمان وجود توافق وحينما تختار إحدى الحكومات أن تتعاون على المستوى اإلقليمي، فمن المهم 
اآلراء بصورة جيدة بين الوزارات الرئيسية ذات الصلة بمبيدات اآلفات (الصحة، الزراعة، البيئة 

مفاوضات من أجل التعاون اإلقليمي للتسجيل من الشروع في عملية  ةوالتجارة). ويجب على الحكوم
التسجيل ن لنظم خالل التجمعات اإلقليمية القائمة أو من خالل القنوات الدبلوماسية المناسبة. ويمك

الموجودة في مناطق أخرى أن توفر معلومات مفيدة خالل العملية التحضيرية. أما عملية  اإلقليمية
عام تكون أكثر تعقيداً نظراً لضرورة النظر في  وجهمثل هذه النظم للتعاون اإلقليمي فإنها بتطوير 

 ة.والموارد المشترك الكيفية التي ينبغي أن تتقاسم بها المسؤوليات

أو مالية محدودة، يُعد وجود نظام للتعاون اإلقليمي والذي يتم بالنسبة للبلدان التي لديها موارد بشرية 
تلك  ،مثال ذلك  والقيود على الموارد.تنفيذه بشكل جيد خياراً حيوياً لمساعدتها في معالجة العقبات 

حيث  (CILSS) نطقة الساحلفي ماللجنة الدائمة المشتركة بين الدول المعنية بمكافحة الجفاف 
المشترك لمبيدات يتقاسم التسع دول األعضاء في غرب أفريقيا الموارد في تشغيل نظام التسجيل 

 على األخص اآلفات. كما أبدت الدول النامية أيضاً نشاطاً في التعاون اإلقليمي في تسجيل المبيدات
لتسجيل. وتشمل األمثلة أيضا االتحاد وكذلك تحسين كفاءة عملية ا ،االزدواجية في العملالحد من 

 .(NAFTA)األوروبي (بالنسبة للمادة الفعالة)، واتفاق التجارة الحرة ألمريكا الشمالية 

 تشكيل مجلس مبيدات اآلفات والسلطة المسؤولة  9-3

ويطلق في هذه الخطوط التوجيهية على أي هيئة  ،صطلحاً عاماً يُعد مصطلح مجلس مبيدات اآلفات مُ 
حق اتخاذ القرار النهائي بشأن طلبات تسجيل المبيدات. وينبغي أن تتكون ولها نة بصفة قانونية ُمعي

على تغطية جميع المجاالت ذات الصلة  مجتمعينمن خبراء مستقلين مؤهلين تأهيالً عالياً لهم القدرة 
أو األكاديمية أو بتقييم وإدارة مبيدات اآلفات. ويمكن أن يكون أعضاء المجلس من األوساط الحكومية 

قد يكونوا من خبراء مستقلين. ويجب لألعضاء أن تغطي على األقل قطاعات الزراعة والصحة 
 والبيئة.
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المبيدات باتخاذ القرار النهائي بشأن تسجيل أحد المبيدات، وفي بعض النظم القانونية، يقوم مجلس 
لمسؤولة الخاضعة للمساءلة تقوم وذلك "بالتوقيع على التسجيل". وفي البعض اآلخر، فإن السلطة ا

 بإضفاء الطابع الرسمي على قرار التسجيل من الناحية اإلدارية.

تعامل مع كافة األمور بال ، التي تقوموتعمل السلطة المسؤولة بمثابة أمانة لمجلس مبيدات اآلفات
سجيل، إعداد التتقييم ملفات دات، مثل استالم طلبات التسجيل، تسجيل المبي نظم المتعلقة بتنفيذ

ل المبيدات، الملخصات وُمسودة القرار للمجلس، وإجراء المراسالت مع المتقدمين بطلبات تسجي
 وأرشفة وحفظ السجالت.

وقد تعتمد السلطة المسؤولة كلياً على موظفيها لتنفيذ هذه المهام، أو أنه يجوز لها أن تستعين بخبرة 
لتقييم ملفات للخبرة الخارجية  ةأن تكون هناك حاجخارجية للقيام ببعض هذه المهام. ومن الُمرجح 

والمتخصصين في علوم الحشرات وفي أمراض النباتات وفي الحشائش،  التسجيل من قبل الكيميائيين
الذين يتم استدعاؤهم من األجهزة الحكومية  ومن علماء البيئة والسمية وغيرهم من المتخصصين

 الخاص. األخرى أو األوساط األكاديمية أو القطاع

ويجب على كل الذين لديهم حق الوصول إلى ملفات تسجيل المبيدات التوقيع على إقرار بااللتزام 
سرية للمبيد المراد تسجيله، كما ينبغي التحقق وتجنب  خاصة عن أي بياناتبالسرية وعدم اإلفصاح 

 تضارب المصالح المحتملة مع أدوارهم األخرى.

 تالبنية التحتية والتجهيزا  4 -9
إليهم بشكل تزويد السلطة المسؤولة بعدد كاف من الموظفين المؤهلين للقيام بالمهام الموكلة  ينبغي

عدد محدود من الموظفين الدائمين، فينبغي اتخاذ التدابير . وإذا كان من الممكن فقط تمويل رسمي
 نحو تعيين أو التعاقد مع خبراء خارجيين ألجل تقييم ملفات التسجيل.

التوثيق، وسائل جهزة بالدرجة الكافية بأجهزة الكمبيوتر وضاً أن تكون السلطة المسؤولة مُ وينبغي أي
التسجيل، باإلضافة إلى توفير مكان للعمل وغرف لالجتماعات والمناقشات.  والتخزين اآلمن لملفات

ني، ومن الضروري للغاية أن تتوافر وسائل تواصل جيدة، وعلى األخص االنترنت والبريد اإللكترو
 والتي ينبغي أن تكون من حيث المبدأ متاحة لجميع الموظفين اإلداريين والتقنيين/والعلميين.

وعالوة على ذلك، ينبغي للسلطة المسؤولة أن يكون لديها وسائل الوصول إلى خدمات الدعم الفني 
الحقلية  مثل منشآت المختبرات الالزمة لتحاليل الجودة ومتبقيات المبيدات، ومعدات االختبارات

 للمبيدات، وآليات الرصد فيما بعد التسجيل.
 

 التنسيق والتعاون في تسجيل المبيدات  -10
 على المستوى الوطني 10-1
 الحكومات  10-1-1

ظل المبيدات بشكل فعال. وفي يُعد التنسيق والتعاون من األمور األساسية إلتمام إجراءات تسجيل 
السلطة المسؤولة تحتاج إلى التنسيق مع الوزارات الحكومية  فإن ،تسجيل مبيدات اآلفاتتنفيذ نظام 

عن وضع التشريعات والمعايير أو المقاييس المتعلقة بصحة اإلنسان وغيرها من الهيئات المسؤولة 
والبيئة. وإذا كانت هذه التشريعات أو المعايير تطبق على المواد الكيميائية أو مبيدات اآلفات فيحتاج 

 في االعتبار أثناء عملية اتخاذ القرار بشأن التسجيل.األمر إلى وضعها 
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ألن تعتمد على خبرة خارجية لتقييم ملف التسجيل. عالوة على ذلك قد تحتاج السلطة المسؤولة و
متخصصة مثل تلك المسؤولة عن الزراعة أو الوزارات الويمكن االستعانة بمثل هذه الخبرة من 

مبيدات اآلفات القدرة على المساعدة  مجلسيكون لدى أعضاء  لعمل. وينبغي أنالصحة أو البيئة أو ا
 على هذه الخبرات من داخل الوزارات المعنية.في التعرف 

من االسترجاعية فضال عن ذلك، فإن السلطات المسؤولة تعتمد على التعاون الفعال والمعلومات 
فيما بعد ات الرصد والمراقبة وغيرها من المنظمات العامة التي تقوم بإجراء عمليالهيئات الحكومية 

المعلومات التي تم جمعها أثناء عمليات الرصد إلى السلطة  توجيهالتسجيل. ويحتاج األمر إلى 
 المسؤولة بحيث يمكن استخدامها عند النظر في إعادة التسجيل.

لدى  ةنعيتُعد عملية تبادل المعلومات على نحو منتظم بين السلطة المسؤولة والسلطة الوطنية المُ 
فعال اتفاقية روتردام، ونقطة االتصال التفاقية استكهولم ضرورية إلجراء عمليات التسجيل بشكل 

 الوطني في البلدان التي صدقت عليها.هذه االتفاقيات على المستوى تنفيذ والقيام ب

ن وتتطلب عملية إنفاذ التشريعات وتنفيذ إجراءات التسجيل خبرة العديد من األفراد في العديد م
أن توجد أحكام مناسبة في التشريعات تحض على المشاركة الفعالة المجاالت. لذلك فمن الضروري 

بين الوزارات ذات الصلة والهيئات الحكومية مثل وزارات الزراعة والصحة والبيئة  وعلى التعاون
تلك والتجارة. وينبغي لمجلس المبيدات الذي تم تكليفه بموجب التشريعات أن يشمل أعضاء من 

حتى يتسنى إجراء تقديرات وتقييمات  ،الوزارات والهيئات وغيرها من المؤسسات البحثية القانونية
ضمان أن ال يكون لدى أعضاء المجلس أي تضارب في صحيحة لمبيدات اآلفات. ومن المهم 

 المصالح بالنسبة لمسؤولياتهم نحو المجلس والجهات الُمصنعة للمبيدات. كما يتعين على السلطة
مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بذل الجهود في تنفيذ بنود مدونة السلوك  المسؤولة بالتعاون

 الدولية عن توزيع المبيدات واستعمالها.

 األوساط األكاديمية والمؤسسات البحثية  10-1-2
من ذلك لمبيدات اآلفات التعاون الوثيق مع المؤسسات البحثية الوطنية. ويتضالعلمي  يتطلب التقييم

المبيدات على اآلفة المستهدفة وأنواع ناقالت األمراض تحت التقييم اختبارات الفعالية لمستحضرات 
تقييم التأثيرات البيئية، وتحليل متبقيات المبيدات، ومراقبة هذا إلى جانب بيئية مختلفة، ظروف 
 مبيدات.هذه الالجودة ل

 البحثية في عمليات الرصد فيما بعد التسجيل وقد تشارك أيضاً األوساط األكاديمية أو المؤسسات
المزارعين، ومنظمات صحة  اتحاداتوكذلك منظمات المجتمع المدني، ومجموعات المستهلكين، و

 المجتمع وغيرها من الجماعات األخرى ذات الصلة.

 ، قدرويتعين على األوساط األكاديمية والمؤسسات البحثية بدعم من الحكومة القيام بإجراء بحوث
عناصر المكافحة الحيوية وأساليب التطبيق، لتطوير البدائل ذات المخاطر األقل بما في ذلك  اإلمكان،

قدر اإلمكان أو  ،عينةمُ آفات هدف التي تست الُمتخصصةومبيدات اآلفات غير الكيميائية والمبيدات 
ارة أو نواتج ، وكذلك المبيدات التي تنحل إلى مكونات غير ضفي استخدامهاالمرغوب المركبات 

 صبح ذات مخاطر قليلة على اإلنسان والبيئة.تمثيل ال تؤذي بعد االستخدام ومن ثم تُ 
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 ةنظمالمُ  ياتالجمع  10-1-3
شمل الجهات تي ة التالُمنظم جمعياتينبغي أن يكون هناك حوارات بين السلطة المسؤولة وال

عن في مكافحة اآلفات، ووكاالت اإلعالن الُمصنعة للمبيدات وبائعي المبيدات، والمشتغلين المهنيين 
أن تتم هذه الحوارات بين الحين واآلخر على نحو منتظم ينبغي و .مبيدات اآلفات، وعامة الجمهور

ذ عمليات تسجيل المبيدات في تنفيو إنفاذ التشريعاتوذلك لتلقي التعقيبات واالقتراحات فيما يتعلق ب
تعمل على تشجيع الجهات الُمصنعة للمبيدات على التوسع البالد. وينبغي على السلطة المسؤولة أن 

في إنتاج مستحضرات المبيدات منخفضة المخاطر وأيضاً اإلدارة الجيدة لكافة األنشطة المتعلقة 
 بالمنتج.

 المجتمع المدني  10-1-4
 داتالمعني بتداول المبي المدنيقد تقوم السلطة المسؤولة بعمل حوارات منتظمة مع ممثلي المجتمع 

لمناقشة المسائل المتعلقة بتسجيل المبيدات داخل البلد. وقد تكون جماعات المجتمع المدني من 
على استخدام مبيدات اآلفات األهمية على وجه الخصوص في تقديم التعقيبات والمالحظات 

 حتملة الحدوث.والمشاكل الفعلية مُ 

 على المستوى اإلقليمي و/أو الدولي  10-2
مع البلدان األخرى، وأيضا مع المؤسسات  طة المسؤولة أن تؤسس وترسخ التعاونيتعين على السل

اإلقليمية والدولية بشأن تسجيل مبيدات اآلفات، بما في ذلك تبادل المعلومات المتعلقة بالمسائل العلمية 
 والُسمية ةييئبالنواحي الب المتعلقةالبيانات والتقنية واالقتصادية والتنظيمية والقانونية، هذا إلى جانب 

المكافحة البديلة عالية . وقد يشمل نطاق التعاون أيضاً تطوير تدابير ممكناً  ن ذلكاما ك، كلالسالمةو
مقاومة اآلفات استراتيجيات إدارة أيضاً المردود منخفضة المخاطر، والمعدات وأساليب التطبيق، و

ت على المستوى اإلقليمي بصفة لفعل المبيدات. ويمكن للسلطات المسؤولة أن تقوم بعقد اجتماعا
. ويمكن حينئذ المشترك دورية لمناقشة المسائل المتعلقة بإدارة شئون المبيدات وتحديد أوجه التعاون

إعداد شبكة معلومات إقليمية  أيضاً  تنفيذها. كما يمكنالقيام بوضع خطة عمل تعاونية مشتركة و
 وبما يفيدبشأن إدارة المبيدات من خاللها ترك للسلطات المسؤولة لبث المعلومات ذات االهتمام المش

 صنعة وعامة الناس.السلطات المسؤولة والجهات المُ 

اماً بالمتطلبات الواردة في اتفاقيتي روتردام واستكهولم ملمة تويجب أن تكون السلطات المسؤولة مُ 
أن  بما يضمني، وتنفيذ هذه االتفاقيات على المستوى الوطنوبروتوكول مونتريال، وكذلك بإجراءات 

تم التصديق عليها. عالوة على ذلك، فإنه يتم  إذاقرارات التسجيل تتماشى مع ما ورد بتلك االتفاقيات 
على حدة  بتسجيل المبيدات لالستفادة من المعلومات الخاصة بكل مبيدتشجيع السلطات المعنية 

 ذ القرارات بشأن التسجيل.والمتاحة في نطاق هذه االتفاقيات، وفي الدستور الغذائي عند اتخا

التعاون مع البلدان  )OECDوينبغي على البلدان األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (
 أيضاً  ينبغيكما النامية في تعزيز القدرات خاصة تدريب العاملين في مجال تقييم مبيدات اآلفات. 

ها من قبل البلدان النامية، إلى بة واستخدامممكن من التقييمات الدولية المناس أكبر قدر وجود زيتعز
 جانب تقييم أضرار المبيدات ومخاطرها.

كما يتعين على المنظمات الدولية توفير المعلومات بشأن مبيدات محددة (بما في ذلك إرشادات عن 
، التدريبوسائل و الميدانية المعايير، وصحائف الوقائع وثائقطرق التحليل) من خالل توفير 

 من الوسائل المناسبة لمساعدة السلطات المسؤولة في تسجيل اآلفات. وغيرها
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الرسمية المتبادلة والتي وحيثما يتم العمل بهذه االتفاقيات، فإن البلدان تقوم بتفعيل نظم لإلقرارات 
موافقة أن تُمنح  Aحدى منتجات مستحضرات المبيدات المسجلة بالفعل في البلد إليجوز بموجبها 

 بتطبيق نظام التسجيل ذات المسار السريع. Bفي البلد على تسجيله 

وهذه النظم التي تنطوي على ترخيص بموجب النظم الوطنية القائمة هي بالفعل معمول بها في 
 االتحاد األوروبي بين بعض الدول األعضاء فيها.

 سجل مبيدات اآلفات  -11
مبيدات اآلفات لتلك المبيدات التي تمت ينبغي أن تكون هناك أحكاماً مناسبة في التشريعات الخاصة ب

الموافقة على تسجيلها من قبل مجلس المبيدات لكي يتم نشرها في الجريدة الرسمية أو أي إصدار 
وقد تحتوي الجريدة  .قانوني بشكل حكومي. ويُعد ذلك اإلجراء ضرورياً لضمان أن المبيد تم تسجيله

قد ال تكون ُمتاحة بسهولة كما جيل المبيدات، الرسمية على معلومات أخرى ليس لها عالقة بتس
ولهذا فإن سجل مبيدات اآلفات الذي يُعد بمثابة مؤلف يضم كافة منتجات المبيدات المسجلة للجمهور؛ 

 من قبل السلطة المسؤولة يكون ضرورياً.

 يقيتسواالسم ال /العالمة التجارية  /وينبغي أن يحتوي سجل مبيدات اآلفات على االسم التجاري 
واسم المادة (المواد) الفعالة وتركيزاتها، واالستعماالت ، الخاص بالمنتج للمنتج، ورقم التسجيل

. وقد تتضمن غير ذلك من المسموح بها المرخص بها، واسم صاحب التسجيل ومدة التسجيل
ئات كما يلي: إرشادات بطاقة بيانات العبوة، ظروف االستخدام، القيود المفروضة على فالمعلومات 

 معينة من المستخدمين، التصنيف وكل المعلومات األخرى ذات الصلة.

مرة على األقل وينبغي أن يتم تحديث سجل المبيدات على نحو منتظم، ويفضل القيام بهذا اإلجراء 
حيثما  كل شهر. كما يجب أن يكون من السهل الوصول إلى محتوياته، وأن يعتمد على االنترنت،

إلى جانب توفير نسخ ورقية تُوزع بصفة منتظمة على الجهات التنفيذية ا يكون ذلك ممكناً، هذ
 وغيرها من الجهات ذات الصلة.

المرغوب فيه إعداد قائمة منفصلة تحتوي على منتجات مبيدات اآلفات التي عليها حظر أو ومن 
 عليها قيود ُمشددة في البلد أو اإلقليم. مفروض

 بيدات اآلفاتالتطور المرحلي لنظام تسجيل م  -12
يتعين على البلدان المعنية بتطوير وتعزيز نظم تسجيل المبيدات بها أن ال تكتفي بالنظر في إنشاء 

الموارد المتاحة، سواء أن تضع في اعتبارها  يتعين عليها هيكل تنظيمي مناسب فحسب، بل أيضاً 
 لنظام.المالية أو البشرية (القدرات العلمية والمهنية) الالزمة لتشغيل هذا ا

ذات التعقيدات  إجراءات التسجيلواستناداً إلى الموارد المتاحة، فإنه يتعين على البلد المعني اختيار 
الموارد المحدودة أن تختار في مع ظروفها قدر المستطاع. ويمكن للبلدان ذات وبما يتناسب  األقل

واكتساب الخبرة في تقييم  مرور الوقت البداية نظام تسجيل يحتاج إلى موظفين أو تمويل أقل. ومع
حينئذ يمكن تعزيز نظام التسجيل وملفات تسجيل المبيدات سوف يتم بناء الخبرة والبنية التحتية، 

 البلد.بوتهيئته بما يتالئم وظروف االستخدام الخاصة  شكل أفضلب

. من عملية تسجيل مبيدات اآلفات تعتمد بشكل خاص على كثافة الموارد المتاحةهناك مرحلتين 
 بيانات ملف التسجيل، وهذه المرحلة يتولى أمرها طالب التسجيل المرحلة األولى تتمثل في إنتاج
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عامة. أما المرحلة الثانية البحثية المؤسسات ال بعض ةشاركتتضمن أيضا مقد  ابشكل أساسي، إال أنه
ة عن تسجيل وهو ما يتم عمله في المقام األول بواسطة الجهة المسؤولفهي تقييم ملف التسجيل، 

المبيدات. وعندما تكون الموارد محدودة، فإن التطور المرحلي لنظام تسجيل المبيدات ينصب على 
 تحقيق االستخدام األمثل لألموال واألفراد خالل هاتين المرحلتين.

هناك نُهج متعددة في مراحل تطوير نظام تسجيل المبيدات، والتي تتسم جميعها بمزايا وعيوب ُمعينة. 
 هج من بين أمور أخرى ما يلي:ل هذه النُ وتشم
. إذا كان هناك مبيد تم الترخيص له في بلد ما من خالل نظام قبول التسجيل في بلدان أخرى �

في البلد المعني يجوز لها أن تقرر تسجيل نفس تسجيل ذو سمعة طيبة، فإن السلطة المسؤولة 
 اء تقييم محدود لملف التسجيل؛المبيد لنفس الغرض من االستخدام مع االستعانة فقط بإجر

إذا توافرت نتائج لتقييمات المخاطر  .االستعانة بتقييمات المخاطر الموجودة في جهات أخرى �
معنية بتسجيل المبيدات ولديها سمعة طيبة في أي من البلدان األخرى أو المنظمات من جهة 

مثل هذه التقييمات كنقطة بداية الدولية، فإنه يجوز للسلطة المسؤولة في البلد المعني أن تستخدم 
لتقييم مخاطر المبيد المطلوب تسجيله تحت ظروف استخدام ُمقارنة. ويشار إلى ذلك أحيانا 

 " لتقييم المخاطر؛Bridging approach "بالنهج القنطري
إذا توافرت بيانات ذات صلة عالية الجودة في بلدان أخرى، فيجوز  .القبول المتبادل للبيانات �

المسؤولة في البلد المعني أن تتخلى عن المطلب الخاص بإنتاج بيانات محلية. ويتعلق للسلطة 
هذا النهج بصفة خاصة ببيانات اختبارات الفعالية ومتبقيات المبيدات والدراسات البيئية 
الميدانية، والتي من الُمحتمل أن جميعها يحتاج إلى مشاركة المؤسسات البحثية الوطنية 

 (العامة)؛
للسلطة المسؤولة في البلد المعني يجوز  األولوية لمجموعات معينة من مبيدات اآلفات. إعطاء �

أكثر تعمقاً للمبيدات أن تركز خالل المراحل األولى لتطوير نظام التسجيل على إجراء تقييمات 
ة مختلفة من المستخدمين، أو تستخدم دالتي قد تستخدم بأحجام عالية، أو بواسطة فئات متعد

عالية لصحة اإلنسان أو البيئة. والمتوسطة الاصيل عالية القيمة وتشكل مخاطر ما بين على مح
 في تحديد أولويات المبيدات عند النظر في إعادة تسجيلها؛وهذا النهج يتميز أيضاً بقيمته 

تقييم عند تقييم أحد مبيدات اآلفات لتسجيله، فمن المهم  إعطاء األولوية لحماية أهداف معينة. �
الطيور، والكائنات ، األسماكمن الكائنات غير المستهدفة (مثل ه على مجموعات كثيرة مخاطر

الحية بالتربة) وعلى اإلنسان الذي يعمل تحت ظروف عديدة ويتعرض للمبيدات (مثل 
المستهلك، والقائم بتطبيق المبيد أو العامل وكذلك األشخاص غير المشاركة في العمل ولكنها 

). ويجوز للسلطة المسؤولة في البلد المعني أن تشدد خالل المارة مثل للمبيد قد تتعرض
لمزيد من اتسجيل المبيدات على متطلبات البيانات و/أو إجراء  المراحل األولى لتطوير نظام

 المستفيضة لحماية األهداف التي لها األولوية القصوى في البلد.التقييمات 
يجوز القيام بإيجاد وسائل ذات مسار  آلفات.إعداد قنوات ذات مسار سريع لتسجيل مبيدات ا �

سريع لتسجيل فئات معينة من مبيدات اآلفات (كإجراء مؤقت)، والتي من شأنها أن تحد من 
بصفة قييم. فقد تسمح السلطة المسؤولة عملية التخطوات متطلبات البيانات أو تبسيط واختصار 

ر سريع للمبيدات التي كانت تستخدم بإجراء عملية تسجيل ذات مسا ،على سبيل المثال، مؤقتة
 المبيدات التي لم تُشرأو على نطاق واسع ولفترات طويلة داخل البلد دون حدوث آثاراً سلبية 

؛ وكذلك للمبيدات المتوقع منها أن تتسبب في مخاطر منخفضة تهاتقارير إلى عدم كفاية فعاليال
)؛ أو المواد الفعالة 4 -8ية (انظر )؛ أو المنتجات ذات االستخدامات الثانو4-4جداً (انظر 
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غرض لبأن تستخدم داخل البلد على محصول آخر أو  التي تم الترخيص لها من قبلوالمنتجات أ
 .)3 -8آخر من االستعماالت (انظر 

 

المبيدات  من أجل التطور المرحلي لنظام تسجيل  التي يمكن استخدامها,الخيارات سالفة الذكر  وهذه
في نفس الوقت  الواقع العملي تنفيذ العديد من هذه المنهجيات البعض، بل يتم فيال يستبعد بعضها 

بوجه عام. وحيثما يتم بناء الخبرة بمرور الوقت، أو حيثما يتوافر المزيد من الموارد المتاحة، فإنه 
يمكن تعزيز إجراءات التسجيل على نحو أفضل، وجعل المتطلبات من البيانات تتوافق بصورة أكبر 

التسجيل  الظروف المحلية، إلى جانب تحسين تقييمات الفعالية والمخاطر، مع توسيع نطاق نظام مع
 ليكون أكثر شمولية.

نظام تسجيل للمبيدات بفعالية مع التسليم بوجود عقبات أو قيود، وبوجه عام فإنه من األفضل أن يدار 
االحتماالت،  ف إلى تغطية جميعتكون مقبولة ضمن سياسة الحكومة، خير من إعداد نظام ُمعقد يهد

 تنفيذها بالموارد المتاحة. من الصعبالتي 

 تمويل عملية تسجيل مبيدات اآلفات  -13
التي تحتاج إلى موارد مكثفة، وعلى ذلك فإن األمر يتطلب اآلفات من األنشطة يُعد تسجيل مبيدات 

بصفة عامة  تُعد عملية التسجيل كمابتنفيذه على الوجه األكمل. تمويل كاف وأشخاص مؤهلين للقيام 
 لنتائج المطلوبة.فعال وبما يحقق ا بشكل اهءضمن إجراالتزاماً قانونياً على الحكومات مما يبمثابة 

المبيد فيما بعد التسجيل مكملة لتكاليف  وتقييم وتعتبر تكاليف تسجيل مبيدات اآلفات وعمليات رصد
عوامل أخرى مثل الرعاية  باإلضافة إلىمل الخارجية" أحياناً "العواهذه التكاليف استخدامه. وتسمى 

الصحية لألهالي المتضررين من المبيدات، وإزالة التلوث من األراضي والمياه الملوثة بالمبيدات، 
  ، وغيرها من األنشطة.جماهيرإعالم الومرافق تخزين مبيدات اآلفات، و

قد تنظر بعض البلدان لهذا األمر فويتم تأمين الموارد بواسطة مجموعة متنوعة من المصادر. 
فقد الحكومة، حيث تتحمل كافة تكاليف التنفيذ. ومع ذلك، باعتباره جزء من الخدمات التي تقدمها 

بطلبات لتسجيل المبيدات اد هذه التكاليف جزئياً أو كلياً من المتقدمين درأدخلت أغلب البلدان نظم الست
 أن تشمل مصادر استرداد التكاليف ما يلي:يمكن و بوضعها ضمن تكاليف التسجيل.وذلك 
 رسوم طلبات التسجيل؛ �
 الرسوم السنوية للمحافظة على التسجيل؛ �
 رسوم التصاريح والتراخيص؛ �
 الرسوم اإلدارية المحددة؛ �
 رسوم التحاليل. �

 

أساس تكلفة الخدمات الُمقدمة وكذلك الحوافز التي تُدفع يكون فرض الرسوم مبنياً على وينبغي أن 
يل مجموعات معينة من المنتجات (مثل مبيدات اآلفات الكيميائية منخفضة المخاطر). ومن لتسج

 نشرها.القيام بأسلوب ال لبس فيه و المهم توضيح المعايير الالزمة في هذا الشأن

 ما يخصويوصى بشدة استخدام أي أموال يتم التحصل عليها من خالل عملية تسجيل المبيدات في
يجعل طالب التسجيل يدفع مثل هذه . وهذا األمر من شأنه أن فقط تسجيل المبيداتالمسائل المتعلقة ب

ومن وتعجيل عملية تسجيل المبيدات. الرسوم عن طيب خاطر عندما يرى انه يستفيد منها في تعزيز 
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قد ، فإن االعتماد على الدخل الوارد من رسوم تسجيل المبيدات لتمويل نظام التسجيل ذاته جهة أخرى
 تسجيل المزيد من المبيدات.شجع على ال يُ 
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