
إستفسار عن امكانية التدريب

تنظم الفاو ورش عمل تدريبة ملسجيل 
املبيدات حول استخدام مجموعة األدوات 

ننظم ورشات عمل تفاعلية ألربع وخمسة 
أيام باللغات اإلنجليزية واإلسبانية 

والفرنسية، وميكن تنظيمها عىل املستوى 
الوطني أو اإلقليمي

إنضم اىل أكرث من 300 موظف تسجيل 
مبيدات من أكرث من 50 دولة تم تدريبهم 

عىل استخدام مجموعة األدوات

مجموعة أدوات تسجيل مبيدات اآلفات

اتخذ قرارات تسجيل أفضل
www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/ar

شكر وتقدير

يتم تطوير مجموعة أدوات تسجيل املبيدات 
ونرشها بدعم مايل من االتحاد األورويب، 

مرفق البيئة العاملية، الوكالة السويدية للمواد 
 الكيميائية، اتفاقية روتردام ومنظمة 

األغذية والزراعة.

يعد فريق العمل رشيكا فخورا بصندوق 
أدوات املعد من طرف الربنامج املشرتك 

بني منظامت حول اإلدارة السليمة للمواد 
الكيميائية حيث تعمل تسع منظامت 

لتحسني السالمة الكيميائية.

اتصل بنا
منظمة األمم املتحدة لألغذية و الزراعة

Email: pesticide-management@fao.org 
Website: www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/ar

Website: iomctoolbox.oecd.org 

معلومات عنا

يقوم قسم االنتاج وحامية النباتات 
مبنظمة األغذية والزراعة بالحفاظ 

وتحديث مجموعة األدوات.

يتكون فريق العمل الذي أنشأ ويواصل 
دعم وتحديث مجموعة األدوات من 
فريق مكونني وخرباء دوليني يف عدة 

مجاالت مرتبطة باملبيدات الزراعية او 
املستخدمة يف الصحة العامة.
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pesticide-management@fao.org

إتصل فريق العمل لتعرب عن رغبتك يف تنظيم  ورشة 
عمل تدريبية بإرسال رسالة عىل هذا العنوان 

 



ما هي مجموعة أدوات تسجيل مبيدات اآلفات؟ 

مجموعة األدوات هي كتيب تسجيل عىل شبكة اإلنرتنت معد 
 لالستخدام اليومي من ِقبل مسجيل املبيدات.

إنه يساعد املسجلني عىل اتخاذ قرارات مستنرية من خالل 
االستخدام األمثل للبيانات واألساليب وطرق التقييم. وهي 

متوفرة باللغة اإلنجليزية، وبالنسبة ملعظم األجزاء، باللغتني 
الفرنسية واإلسبانية. نص محدود متوفر باللغات العربية 

والصينية والروسية.

توفر مجموعة األدوات روابط ملصادر معلومات دولية موثوقة وتوفر 
منهجيات واسرتاتيجيات للتسجيل ميكن ضبطها حسب املوارد املتاحة يف البلد. وهذه الوسيلة 

تستجيب مجموعة األدوات الحتياجات وقدرات هيئات التسجيل يف البلدان النامية.

مسجل مبيدات اآلفات هو حارس البوابة

تسجيل املبيدات هو العملية التي مبوجبها تقرر السلطات املسؤولة - مسّجلو املبيدات - 
ما إذا كان ميكن بيع مبيد آفات واستخدامه.

يستند هذا القرار إىل تقييم البيانات العلمية التي ينبغي أن تثبت أن املنتج فعال 
للغرض املقصود منه وال يشكل خطراً غري مقبول عىل صحة اإلنسان أو الحيوان أو البيئة.

يعد التقييم الصحيح ملبيدات اآلفات ، قبل تسجيلها وإذن عرضها يف السوق ، آلية مهمة 
كثيفة االستخدام للبيانات واملعرفة للتأكد من ان مبيدات اآلفات املناسبة للظروف 

املحلية  هي املستخدمة فقط. 

عىل هذا النحو ، فإن مسجل مبيدات اآلفات هو حارس البوابة عىل املستوى الوطني )أو 
اإلقليمي( ويلعب دوًرا رئيسيًا يف ترخيص املبيدات !
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Staf�ng of pesticide registration authorities
in developing countries
(FAO survey 2013, 109 countries)

>6 staff1-2 staff

“أود ان يكون لدى جميع 
املوظفني لدي مجموعة األدوات 
عىل أجهزة الكمبيوتر الخاصة 

بهم و استخدامها يوميا”

مسؤول تسجيل املبيدات باملغرب

 إستكشف مجموعة األدوات
فهي مجانية 

هذه املجموعة مجانية ملسجيل املبيدات وال 
تتطلب تسجيل دخول 

لبدء استخدام املجموعة إفتح هذا الرابط :  

www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/ar
تقييم ما هي البيانات التي قد تكون مطلوبة لتقييم نوع معني من املبيدات الستخدام معني. 

وهذا يشمل املبيدات الكيميائية واملبيدات الحيوية املستخدمة يف الزراعة أو الصحة العامة.

اخرت االسرتاتيجية واإلجراءات املناسبة لتسجيل املبيدات، اعتامدا عىل املوارد و األولويات 
املحلية املتاحة.

تقييم الجوانب الفنية مللف تسجيل املبيدات باستخدام طرق مقبولة عىل نطاق واسع 
أو التقييامت املنجزة من طرف سلطات التسجيل ذات السمعة الطيبة.

اتخذ قراراتك الخاصة بشأن إذا ما كنت تريد تسجيل املبيد وما هي تدابري تخفيف املخاطر 
التي يجب تطبيقها.

تجد معلومات خاصة مببيد معني، مثل تسجيله يف بلدان أخرى، تقارير علمية عن املبيد،  
تصنيف مخاطره، وبيانات العبوة، و الحد األقىص ملتبقياته و خصائصه.

كيف ميكن ملجموعة األدوات دعمك؟

كيف ميكن ملجموعة األدوات دعمكم ؟

هل انت مسجل مبيدات؟ اذن فهذه األدوات لك. تنقسم مجموعة األدوات اىل عدة 
وحدات ملساعدتكم : 

تحديات سلطات تسجيل املبيدات يف البلدان النامية

تواجه سلطات تسجيل املبيدات يف الدول 
النامية التحديات الكبرية مثال :

نقص يف الطاقم البرشي  •

عدم وجود نظام تسجيل مناسب  •

خربة فنية محدودة  •

نقص طرق تقييم املخاطر  •

محدودية الولوج اىل املعلومات  •

وهذا يعني أن التقييم الشامل ملبيدات اآلفات، 
كام يتم يف الدول ذات القدرات التقنية األكرب 

غري ممكن بشكل عام. 

تساعد أدوات تسجيل املبيدات السلطات 
املعنية ذات املوارد املحدودة عىل االستخدام 

الذيك للمعلومات املتوفرة لتذليل تلك العقبات.

موظفموظفموظف

عدد طاقم سلطات تسجيل املبيدات يف البلدان 
النامية
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