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تعاريف

المادة الفعالة
تعني الجزء من المنتج الذي يوفر الفعل اإلبادي لمبيد اآلفات.

ُمقدم الطلب )صاحب الطلب(
ــج أو المســتورد أو مــن يمثلهمــا( الــذي يتولــى إعــداد طلــب تســجيل المبيــدات وتقديمــه للجهــة  هــو الطــرف )المنتِ

المســؤولة.

مبيدات اآلفات الكيميائية الحيوية
مــادة أو خليــط مــن المــواد التــي تتواجــد طبيعيــا ولديهــا طريقــة فعــل )تأثيــر( أخــرى غيــر الســمية المباشــرة علــى 
اآلفــة المســتهدفة )علــى ســبيل المثــال: مثــل تنظيــم النمــو، إعاقــة عمليــة التــزاوج، االجتــذاب(. وفــي حالــة أن تكــون 

المــادة ُمصنعــة، فإنــه ينبغــي أن تكــون مطابقــة فــي التركيــب البنائــي للمــادة الكيميائيــة المتواجــدة طبيعيــاً.

المادة المشاركة في تجهيز مستحضر المبيد
تعني مكون غير فعال في منتج مبيد اآلفات الُمجّهز

التكافؤ
يقصــد بــه تحديــد التماثــل مــن حيــث عــدم النقــاوة والجانــب الُســّمي فضــال عــن الخصائــص الطبيعيــة والكيميائيــة 
التقنيــة التــي يُفتــرض أن تكــون متماثلــة عنــد إنتاجهــا مــن جهــات تصنيــع مختلفــة، وذلــك لتقييــم مــا إذا كانــت تمثــل 

مســتويات متماثلــة مــن المخاطــر.

الُمنتج الُمجّهز )مستحضر المبيد(
أي مستحضر لمبيد اآلفات يحتوي على واحد أو أكثر من المواد الفعالة.

المستحضر )التركيب أوالتجهيز(
مــزج مكونــات مختلفــة ُمعــدة لتجهيــز المنتــج بهــدف جعلــه مفيــد وفعــال فــي تحقيــق الغــرض المرجــو منــه، وفــي 

طريقــة االســتخدام المنشــودة.. 

الممارسة المختبرية الجيدة
ــة  ــم بموجبهــا تخطيــط الدراســات غيــر الطبي هــي نظــام للجــودة يختــص بالعمليــات التنظيميــة والشــروط التــي يت

ــي والصحــي، وتنفيذهــا ومتابعتهــا وتســجيلها وحفظهــا واإلبــالغ عنهــا. لألمــان البيئ

الخطر
يعنــي الخاصيــة المتأصلــة فــي مــادة أو عامــل أو مالزمــة لحالــة مــا، وتنطــوي علــى إمكانيــة إحــداث نتائــج غيــر 
مرغوبــة )مثــل الخصائــص التــي قــد تســبب تأثيــرات معاكســة أو أضــراراً تلحــق بالصحــة أو البيئــة أو الممتلــكات(.

الحدود القصوى للمتبقيات
يُقصــد بهــا الحــد األقصــى لتركيــز متبقيــات المبيــد المســموح بــه قانونــاً أو الــذي يمكــن قبولــه فــي األغذيــة أو المنتجــات 

الزراعيــة أو األعــالف، أو عليهــا.

اآلفة
أي نــوع أو ســاللة أو نمــط أحيائــي مــن النبــات، أو الحيــوان أو عامــل ُممــرض ضــار بالنباتــات والمنتجــات النباتيــة، 
أو بالمــواد أو البيئــات، والتــي تشــمل ناقــالت الطفيليــات أو الُممرضــات لإلنســان أو الحيــوان، والحيوانــات التــي 

تســبب أذى للصحــة العامــة.
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مبيد اآلفات
يعنــي أي مــادة، أو خليــط مــن المــواد، أو مــن المكونــات الكيميائيــة أو البيولوجيــة يكــون الغــرض منهــا طــرد اآلفــة 

أو تدميرهــا أو مكافحتهــا، أو تنظيــم نمــو النبــات.

صناعة مبيدات اآلفات
ــا  ــي تحضيره ــا، أو ف ــات ومنتجاته ــدات اآلف ــع مبي ــي تصني ــن ف ــراد العاملي ــات واألف ــع المؤسس ــا، جمي يقصــد به

ــا. ــج منتجاته ــويقها وتروي ــا أو تس وتجهيزه

تسجيل المبيدات
تعنــي العمليــة التــي توافــق بموجبهــا الحكومــة الوطنيــة أو الجهــة اإلقليميــة المســؤولة عــن بيــع مبيــد واســتخدامه بعد 
إجــراء تقييــم للبيانــات العلميــة، بهــدف إبــراز فاعليــة المنتــج لألغــراض المقصــودة منــه، وأنــه ال يشــكل مخاطــر 
بصــورة غيــر مقبولــة علــى صحــة اإلنســان أو الحيــوان أو البيئــة فــي ظــل ظــروف اســتخدامه فــي البلــد أو اإلقليــم.

الُمنتَج )منتج مبيد اآلفات(
يُقصــد بــه منتــج المبيــد الُمجهــز فــي الشــكل الــذي عليــه يتــم تعبئتــه وبيعــه، ويحتــوي علــى مــادة أو مــواد فعالــة إلــى 

جانــب مكونــات أخــرى مشــاركة فــي التجهيــز.

استخدامات المبيد في الصحة العامة
أي المبيــدات التــي تُســتخدم فــي مكافحــة اآلفــات ذات األهميــة بالنســبة إلــى الصحــة العامــة. وهــي تشــمل المبيــدات 
المســتخدمة فــي مكافحــة ناقــالت األمــراض، ومنتجــات مبيــدات اآلفــات لالســتخدامات المنزليــة، والمبيــدات المهنيــة 

لمكافحــة اآلفــات )التــي يســتعملها العاملــون فــي مجــال مكافحــة اآلفــات فــي المنــازل واألماكــن العامــة(.

ملف التسجيل
مجموعــة مــن البيانــات التــي يتــم تقديمهــا مــن قبــل طالبــي تســجيل المبيــدات بطريقــة منظمــة لدعــم طلباتهــم الخاصــة 

بالتسجيل.

السلطة المسؤولة
الجهــة أو الجهــات الحكوميــة المســؤولة عــن تنظيــم شــؤون مبيــدات اآلفــات، وبوجــه أعــم لتنفيــذ التشــريعات الخاصــة 

بالمبيدات.

المخاطر
تشــير إلــى احتماليــة وشــدة وقــوع تأثيــرات ســلبية ضــارة بالصحــة أو البيئــة نتيجــة لوجــود خطــر، وأرجحيــة ومــدى 

التعــرض لمبيــد آفات.

مـواد ناقلة للرسائل الكيميائية )سيميو كيميكال(
مــواد كيميائيــة تنبعــث مــن النبــات أو الحيــوان والتــي مــن شــأنها أن تثيــر اســتجابة ســلوكية أو فســيولوجية فــي كائــن 
حــي آخــر. وعندمــا تؤثــر المــادة الناقلــة للرســائل الكيميائيــة فــي فــرد مــن نفــس النــوع فإنــه يطلــق عليهــا "فيرمــون"، 

أمــا عندمــا تؤثــر علــى فــرد مــن نــوع مختلــف فيطلــق عليهــا "اآلليلوكيماويــات".

مادة تقنية
المــادة الفعالــة فــي مبيــد اآلفــات، وهــي عاليــة النقــاوة ويطلــق عليهــا المركــزات التقنيــة، وأيضــا يُطلــق عليهــا المــادة 

الفعالــة مــن الدرجــة التقنية.



1.  مقدمــة
يُقصــد بتســجيل مبيــدات اآلفــات تلــك العمليــة التــي بموجبهــا توافــق الســلطات )مثــل الحكومــات الوطنيــة أو الهيئــات 
اإلقليميــة( علــى بيــع واســتخدام مبيــد اآلفــات بعــد تقييــم البيانــات العلمية الشــاملة التــي تبيــن أن المنتج فعــال لألغراض 
المقصــودة منــه، وأنــه ال يشــكل مخاطــر غيــر مقبولــة علــى صحــة اإلنســان أو الحيــوان أو علــى البيئــة. وتتضمــن 
ــي ســبق تســجيلها  ــدات الت ــررة( للمبي ــر مق ــة )غي ــر مجدول ــة التســجيل أيضــا إجــراء مراجعــة منتظمــة أو غي عملي
ــة إتاحــة معلومــات  ــي حال ــات ف ــم البيان ــم إعــادة تقيي ــد يت ــات. فق ــي بالمتطلب ــزال تف ــت ال ت ــد مــا إذا كان ــك لتحدي وذل
جديــدة ذات صلــة، وكذلــك عندمــا يجــري تعديــل للمعاييــر أو بعــد انقضــاء فتــرة محــددة مســبقاً منــذ التســجيل األولــي.

ــي أن تشــمل وضــع  ــي ينبغ ــات، والت ــدات اآلف ــة لتســجيل مبي ــات إدخــال التشــريعات الالزم ــى الحكوم ــن عل ويتعي
إجــراءات التســجيل، وترســيخ مبــدأ حظــر بيــع واســتخدام مبيــدات اآلفــات التــي لــم يتــم تســجيلها. عــالوة علــى ذلــك، 
يجــب علــى الحكومــات اتخــاذ التدابيــر نحــو إجــراء عمليــات رصــد فعالــة لهــذه األمــور والعمــل علــى إنفــاذ اللوائــح 
الخاصــة بالمبيــدات، بمــا فــي ذلــك تأســيس نظــم لمنــح التراخيــص والتفتيــش علــى المســتوردين وتجــار التجزئــة. 
كمــا يتعيــن علــى الحكومــات أن تضــع إجــراءات مناســبة الحتياجاتهــا وليــس بالضــرورة أن تتبنــى جميــع عناصــر 
المخططــات التنظيميــة الشــاملة المعمــول بهــا فــي البلــدان ذات المــوارد الضخمــة. فعلــى ســبيل المثــال، ينبغــي أن 
تأخــذ معاييــر التســجيل فــي الحســبان تمامــاً الظــروف المحليــة واالحتياجــات، واألحــوال االجتماعيــة واالقتصاديــة، 
ــة  ــدات الوقاي ــد ومع ــر اســتخدامات المبي ــدى تواف ــة، وم ــة، والظــروف المناخي ــراءة والكتاب ــام بالق ومســتويات اإللم

المناســبة بتكلفــة معقولــة.

بين  مختلفة  تكون  أن  المحتمل  من  المنتج  استخدام  كانت ظروف  إذا  أيضا  معينة  بيانات  متطلبات  تختلف  وقد 
البلدان القائمة بالتسجيل أو األقاليم بسبب تأثير الظروف المناخية على نوع اآلفة، أو دورة حياتها، أو أساليب 
لظروف  مالئمة  تكون  أن  ينبغي  المتطلبات  أن  من  الرغم  وعلى  المحتمل.  التعرض  أو  للمبيد  الممكنة  التطبيق 
البلد  النظر عن  نفسها بغض  التسجيل تكون هي  بيانات  العديد من متطلبات  أن  بالتسجيل، إال  به  يتم  الذي  البلد 

أدناه. المبين  النحو  السمية على  بيانات  المثال، كما في كثير من  الحال، على سبيل  أو الوضع. وهذا هو 

تُركــز هــذه الخطــوط التوجيهيــة بصفــة عامــة علــى البيانــات العلميــة وغيرهــا مــن المعلومــات التــي قــد تكــون الزمــة 
لتحديــد ماهــي المنتجــات التــي يمكــن أن يُســمح لهــا باالســتخدام وألي األغــراض. ويمكــن اســتخدام البيانــات وغيرهــا 
مــن المعلومــات الموضحــة فــي تســجيل جميــع أنــواع المبيــدات، بمــا فــي ذلــك مبيــدات آفــات الصحــة العامــة. ويــرد 
فــي القســم 4.1 وصــف ألنــواع البيانــات والمعلومــات المطلوبــة ولمــاذا؛ ويوضــح القســم 4.2 كيــف يمكــن اســتخدام 
ــات.  ــن البيان ــى االحتياجــات م ــر عل ــي تؤث ــل الت ــا القســم 4.3 فيشــرح العوام ــرارات، أم ــة الق ــي صناع ــات ف البيان
وتتنــاول الخطــوط التوجيهيــة أيضــاً بعــض الحــاالت الخاصــة )القســم 5( مثــل: عوامــل )مــواد( المكافحــة الحيويــة 
لآلفــات، والموافقــات علــى اســتخدام مبيــد اآلفــات فــي حــاالت الطــوارئ وفــي االســتخدام التجريبــي. وتوفــر المالحــق 

قوائــم شــاملة لمتطلبــات البيانــات الموصــى بهــا.

وتســتند متطلبــات البيانــات والمالحــق الخاصــة بهــا الــواردة فــي هــذه الوثيقــة علــى تلــك البيانــات المطلوبــة مــن قبــل 
الجهــات التنظيميــة المتقدمــة، مثــل هــؤالء الموجوديــن فــي كنــدا واالتحــاد األوروبــي والواليــات المتحــدة األمريكيــة 
]1-6[. وتُعــد هــذه المتطلبــات واســعة النطــاق، ومــن ثــّم قــد تــرى الــدول األعضــاء أنــه مــن غيــر العملــي أن تطلــب 
وتراجــع كافــة البيانــات الــواردة فــي المالحــق. ومــع ذلــك، كمــا هــو موضــح فــي الخطــوط التوجيهيــة الصــادرة مــن
ــه ــات ]1[، فإن ــدات اآلف ــة عــام 2010 بشــأن تســجيل مبي ــة والزراعة/منظمــة الصحــة العالمي ــل منظمــة األغذي  قب
ــدات، وخــالل ــة تســجيل المبي ــي عملي ــن الســلطات المســؤولة ف ــادل المعلومــات بي ــدأ الشــفافية وتب ينبغــي تشــجيع مب
جمــع ومراجعــة البيانــات حتــى يمكــن تجنــب االزدواجيــة فــي الجهــود، وتقليــل اســتخدام حيوانــات التجــارب ألدنــى 

حــد، وهــذا ضمــن تدابيــر أخــرى بشــأن الكفــاءة.

1 األرقام المائلة بداخل األقواس المربعه تشير الى المراجع ذات الصلة بقائمة المراجع
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ويتعيــن علــى الحكومــات والســلطات المســؤولة تســهيل مثــل هــذه العمليــات لتبــادل المعلومــات وينبغــي، كلمــا أمكــن 
ذلــك، اســتخدام البيانــات التــي تكــون غيــر مقيــدة االســتعمال ومتاحــة للجمهــور، ويفضــل أن يكــون قــد تــم مراجعتهــا 
مــن جانــب النظــراء مــن نفــس المجــال، عنــد النظــر فــي طلــب التســجيل. وعــالوة علــى ذلــك، ينبغــي، حيثمــا يكــون 
ذلــك ممكنــا ومناســبا، تشــجيع القبــول المتبــادل للبيانــات واإلقــرار المتبــادل بالتســجيالت التــي تتــم فــي إطــار النظــم 
المنســقة اإلقليميــة. غيــر أنــه، ينبغــي أال يكــون التســجيل فــي بلــد المنشــأ متطلبــا عندمــا يكــون اإلقــرار المتبــادل 
بالتســجيل غيــر مطلــوب. ويتــم مناقشــة مفهــوم تقاســم العمــل والمشــاركة فــي البيانات بشــكل أكبــر في القســم 5.3.4.

ــات  ــدات اآلف ــن إدارة مبي ــة ع ــلوك الدولي ــة الس ــن مدون ــادة 6 م ــا للم ــة وفق ــوط التوجيهي ــذه الخط ــدت ه ــد أُع وق
)المتطلبــات التنظيميــة والفنيــة( ]7[ وفــي إطــار الخطــوط التوجيهيــة الخاصــة بمبيــدات اآلفــات، الخطــوط 

.]1[ اآلفــات  مبيــدات  تســجيل  بشــأن  العالميــة  الصحــة  والزراعة/منظمــة  األغذيــة  لمنظمــة  التوجيهيــة 

2.  نطاق وأهداف الخطوط التوجيهية
تهدف هذه الخطوط التوجيهية إلى:

1-  وصــف البيانــات والمعلومــات العلميــة التــي قــد تكــون مطلوبــة لتمكيــن الحكومــات مــن تقييــم مبيــدات اآلفــات 
لغــرض تســجيلها. وستســاعد هــذه المعلومــات البلــدان علــى التأكــد مــن أن جميــع المبيــدات المســتخدمة فــي أي 
قطــاع، بمــا فــي ذلــك الزراعــة والصحــة العامــة، فعالــة للغــرض المقصــود منهــا، وال تشــكل خطــرا 

ــة؛ ــوان أو البيئ ــول علــى صحــة اإلنســان أو الحي ــر مقب غي
2-  تسهيل توفير البيانات وتقديم الطلبات لتسجيل المبيدات في الدول األعضاء؛

3-  وصــف الظــروف واألوضــاع ومــا يتناســب معهــا مــن أنــواع المتطلبــات المختلفــة، وتوجيــه البلــدان فــي 
تحديــد ماهــي البيانــات التــي ينبغــي طلبهــا؛

4-  زيادة مواءمة متطلبات البيانات لتسجيل المبيدات.

ــة  ــة الحيوي ــواد( المكافح ــل )م ــجيل عوام ــة لتس ــات الالزم ــات البيان ــة متطلب ــوط التوجيهي ــذه الخط ــاول ه وال تتن
ــة. ــات الميكروبي ــة اآلف ــل مكافح ــات، وعوام ــباه الطفيلي ــات، أش ــل المفترس ــات، مث لآلف

3.  المسؤوليات
تضطلــع القطاعــات المختلفــة بمســؤوليات مختلفــة فيمــا يتعلــق بإنتــاج البيانــات، وتحديــد متطلبــات البيانــات، وتلبيــة 
االحتياجــات مــن البيانــات والتأكــد مــن أن البيانــات التــي تــم توفيرهــا لدعــم تســجيل المبيــدات ذات جــودة عاليــة 
وصحيحــة ومفيــدة ســواء للتســجيل أوإعــادة التســجيل. وتعــرض "مدونــة الســلوك الدوليــة" هــذه المســؤوليات ]7[.

يتعين على صناعة المبيدات:

ــاليب  ــاع إجــراءات وأس ــال باتب ــم وفع ــى نحــو مالئ ــاره عل ــم اختب ــد يت ــج للمبي ــد أو منت ــان أن كل مبي 1- ضم
االختبــار المعتمــدة، حتــى يمكــن عمــل تقييــم كامــل لخصائصــه الفيزيائيــة المتأصلــة والكيميائيــة 
والبيولوجيــة، وفعاليتــه، وســلوكه ومصيــره، وأخطــاره ومخاطــره بالنســبة لمختلــف االســتخدامات 

ــلوك[؛ ــة الس ــن مدون ــادة 4.1.1 م ــتخدمه ]الم ــي تس ــدان الت ــم أو البل ــي األقالي ــة ف ــروف المتوقع والظ

ــادئ الممارســة  ــة الســليمة، ومب ــة والتجريبي ــا لإلجــراءات العلمي ــارات وفق 2- أن تضمــن إجــراء هــذه االختب
ــة الســلوك[؛ ــادة 4.1.2 مــن مدون ــدة ]الم ــة الجي ــة والتجريبي المختبري
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3- أن توفــر نســخاً أو ملخصــات مــن التقاريــر األصليــة عــن هــذه االختبــارات لتقييمهــا مــن جانــب الســلطات 
الحكوميــة المســؤولة فــي جميــع البلــدان المقــرر عــرض المبيــد للبيــع أو االســتخدام فيهــا. وإذا قُدمــت وثائــق 

مترجمــة، ينبغــي أن تخضــع دقتهــا للتصديــق ]المــادة 3.1.4 مــن مدونــة الســلوك[؛

4- أن تضمــن أن يعكــس نمــط االســتخدام المقتــرح ومطالــب الوســم )البطاقــة التعريفيــة للمبيــد( والتوجيهــات، 
والعبــوات، وصحائــف بيانــات الســالمة، والبيانــات التقنيــة، واإلعالنــات، بصــورة فعليــة نتائــج هــذه 

ــلوك[؛ ــة الس ــن مدون ــادة 4.1.4 م ــرات ]الم ــة والتقدي ــارات العلمي االختب

5- أن تقــدم، بنــاء علــى طلــب أي بلــد، طــرق تحليــل أي مــادة فعالــة أو أي مــادة مشــتركة فــي تجهيــز مســتحضر 
المبيــد، أو الشــوائب ذات الصلــة أو المســتحضر الــذي تقــوم بتصنيعــه، وأن تقــدم أيضــاً المعاييــر التحليليــة 

الالزمــة ]المــادة 4.1.5 مــن مدونــة الســلوك[؛

6- أن تقــدم المشــورة والمســاعدة لتدريــب الموظفيــن الفنييــن المشــتغلين بأعمــال التحاليــل ذات الصلــة. وينبغــي 
ــادة 6.1.4  ــود ]الم ــذه الجه ــال له ــم الفع ــم الدع ــدات تقدي ــتحضرات المبي ــز مس ــن بتجهي ــى القائمي عل

ــة الســلوك[؛  مــن مدون

7- أن تجــري تجــارب علــى متبقيــات المبيــدات قبــل تســويقها وفقــاً، علــى األقــل، للدســتور الغذائــى والخطــوط 
التوجيهيــة التــي وضعتهــا منظمــة األغذيــة والزراعــة بشــأن أســاليب الممارســات التحليليــه الجيــده وبيانــات 
ــات  ــبة للمتبقي ــوى المناس ــدود القص ــر الح ــاس لتقري ــع أس ــن وض ــى يمك ــل، حت ــى المحاصي ــات عل المتبقي

]المــادة 7.1.4 مــن مدونــة الســلوك[.

يتعين على الحكومات:

ــج  ــا كل منت ــي ظله ــجل ف ــي يس ــة الت ــة التحتي ــم البني ــات، و‘تقي ــدات اآلف ــجيل مبي ــاً لتس ــع نظم 1-  أن تض
ــلوك[؛ ــة الس ــن مدون ــادة 4.1.6 م ــتخدام ]الم ــه لالس ــل إتاحت ــدات قب مبي

2-  أن تجــري عمليــات تقييــم للمخاطــر، وأن تتخــذ قــرارات إلدارة المخاطــر اســتناداً إلــى جميــع البيانــات 
والمعلومــات المتوافــرة كجــزء مــن عمليــة تســجيل مبيــد اآلفــات ]المــادة 5.1.6 مــن مدونــة الســلوك[؛

ــدان( لتســجيل مبيــدات  ــا أو بواســطة مجموعــات البل ــا، وضــع متطلبــات ُمنســقة )إقليمي 3-  الترويــج لمزاي
ــاة  ــع مراع ــأن م ــذا الش ــرى به ــات األخ ــع الحكوم ــاون م ــم، والتع ــر التقيي ــراءات ومعايي ــات، وإج اآلف
الخطــوط التوجيهيــة التقنيــة والمعاييــر المالئمــة المتفــق عليهــا دوليــاً، وإدراج هــذه المعاييــر- حيثمــا يكــون 

ذلــك ممكنــاً- فــي التشــريعات الوطنيــة أو اإلقليميــة ]المــادة 8.1.6 مــن مدونــة الســلوك[؛ 

4-  الســماح بإعــادة التقييــم ووضــع إجــراء إلعــادة التســجيل لضمــان القيــام بمراجعــة منتظمــة للمبيــدات، 
ــات بشــأن  ــدة أو بيان ــر معلومــات جدي ــة إذا دعــا تواف ــر ســريعة وفعال ــق تدابي ــان تطبي ــك يتســنى ضم وبذل

ــة الســلوك[. ــى ضــرورة اتخــاذ إجــراء تنظيمــي ]المــادة 9.1.6 مــن مدون األداء أو المخاطــر إل

أو  للبيع  المعروضة  المبيدات  جودة  من  التحقق  له  تتيح  مرافق  متناوله  في  أو  بلد  كل  لدى  يكون  أن  نبغي 
مستحضراتها،  مالئمة  ومدى  فيها  الفعالة  المواد(  )أو  المادة  كمية  وتحديد  عليها،  والرقابة  للتصدير،  الُمعدّة 
المواصفات  أو  بها  الموصى  العالمية  الصحة  منظمة  أو  والزراعة  األغذية  منظمة  لمواصفات  وفقاً  وذلك 
مختبر  إلى  الوصول  إمكانية  في  النظر  ينبغي  مالئمة،  مرافق  إلى  ما  بلد  يفتقر  وحيثما  توافرها.  عند  الوطنية، 

في بلد مجاور أو مختبر إقليمي ]المادة 4.2 من مدونة السلوك[.

يجــب أن تضطلــع الحكومــات الُمصــدرة والمنظمــات الدوليــة بــدور فعــال فــي مســاعدة البلــدان الناميــة علــى تدريــب 
العامليــن وتوفيــر التوجيهــات بشــأن تصميــم التجــارب وإجرائهــا، وتفســير بيانــات االختبــارات وتقييمهــا، وتحليــل 
المخاطــر مقابــل المنافــع. كمــا يتعيــن عليهــا أيضــاً أن تشــجع التوافــر األْوفَــى للبلــدان الناميــة والســتخدامها لنتائــج



التقديــرات والتقييمــات الخاصــة بأخطــار ومخاطــر المبيــدات علــى المســتويات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة 
المناســبة ]المــادة 4.4 مــن مدونــة الســلوك[.

ينبغي أن تتعاون الجهات الُمصنعة للمبيدات والحكومات في عملية المراقبة فيما بعد التسجيل لمبيدات اآلفات 
التشغيلية  الظروف  تحت  والبيئة  الصحة  وآثارها على  المبيدات  لتحديد مصير  دراسات رصد  إجراء  وفي 

]المادة 5.4 من مدونة السلوك[.

4.  متطلبات البيانات الالزمة لتسجيل مبيدات اآلفات
أنواع البيانات والمعلومات   1.4

مقدمة  1.1.4
ينبغــي أن تشــمل البيانــات الالزمــة لدعــم طلــب تســجيل المبيــدات كافــة الجوانــب ذات الصلــة بالمنتــج، بــدًء مــن 
تصنيعــه ومــروراً باســتخدامه حتــى التخلــص منــه فــي نهايــة المطــاف. وتوضــح األقســام التاليــة فئــات البيانــات 
والمعلومــات المطلوبــة: معلومــات عــن التطبيــق المقتــرح؛ وبيانــات للتعريــف بالمنتــج )الهويــة، التركيــب، 
التحليــل(؛ وبيانــات لتقييــم المخاطــر علــى اإلنســان والبيئــة؛ وبيانــات لتقييــم فعاليــة المنتــج. وهــذه المعلومــات مــن 
ــدان علــى تحديــد مــا إذا كان ومتــى يمكــن اســتخدام هــذه البيانــات فــي القــرارات التنظيميــة  شــأنها أن تســاعد البل
الواجــب اتخاذهــا بشــأن مبيــدات اآلفــات. وتنطبــق هــذه األقســام علــى جميــع مبيــدات اآلفــات بمــا فــي ذلــك المبيــدات 

الكيماويــة الحيويــة الــوارد وصفهــا فــي القســم 5.

النهج الُمتدرج لمتطلبات البيانات

 يتعيــن علــى البلــدان بشــكل عــام، أن تنظــر بعنايــة لمبيــدات اآلفــات واســتخداماتها الُمقترحــة حتــى يتســنى لهــا تحديــد
 البيانــات المطلوبــة. وفــي تقييــم منتجــات المبيــدات فــإن كثيــراً مــن الجهــات المســؤولة تطبــق مــا يعــرف بالنهــج 
ــر  ــات أكث ــة بيان ــب مجموع ــم طل ــج، يت ــذا النه ــي ه ــات. وف ــات البيان ــم ومتطلب ــي إزاء التقيي ــي أو المرحل التدريج
ــة،  ــد تقديــم طلــب التســجيل ألول مــرة مــن قبــل مقــدم الطلــب. وإذا أظهــرت التقييمــات بشــأن الفعالي محدوديــة عن
والمتبقيــات، واألخطــار، والمخاطــر علــى اإلنســان والبيئــة )اســتناداً إلــى هــذه المجموعــة المحــدودة مــن البيانــات(، 
أن المنتــج مقبــول للتســجيل، فلــن تكــون هنــاك حاجــة لطلــب المزيــد مــن البيانــات. أمــا إذا كانــت مجموعــة البيانــات 
المحــدودة ال تســمح بإجــراء تقييمــات قاطعــة، فإنــه قــد يُطلــب مــن مقــدم الطلــب بيانــات إضافيــة فــي الجوانــب التــي 
ــة حــول  ــر دق ــات أكث ــداً، أو بيان ــر تحدي ــال: دراســات للســمية أكث ــى ســبيل المث ــم )عل ــد مــن التقيي ــى مزي ــاج إل تحت
التعــرض أو تجــارب عــن الفعاليــة علــى نطــاق أوســع(، أو إجــراء تدابيــر مناســبه للحــد مــن االســتخدامات المقترحــة 
ــر المحــدده لمعالجتهــا.  ــم تحديدهــا أو مواجهــه غيرهــا مــن المخاطــر غي ــي ت ــع المخاطــر الت ــج مــن أجــل من للمنت
وقــد تشــمل مثــل هــذه اإلجــراءات للتخفيــف مــن المخاطــر، خفــض معــدل االســتخدام المســموح بــه مــن أجــل تقليــل 
ــة  ــك لحماي ــج وذل ــة كشــرط الســتخدام المنت ــة حــول المســطحات المائي التعــرض المحتمــل، أوإنشــاء مناطــق عازل
ــرار  ــم تك ــد يت ــة. وق ــس الواقي ــدات المالب ــتخدمين للمبي ــداء المس ــرورة ارت ــى ض ــديد عل ــة، أو التش ــوارد المائي الم
التقييمــات بتطبيــق النهــج المتــدرج أو المرحلــي عــدة مــرات حتــى يتــم اتخــاذ قــرار نهائــي بشــأن التســجيل. ويُعــد 
هــذا مثــاالً جيــداً علــى كيفيــة وإمكانيــة أن تتغيــر متطلبــات البيانــات والمعلومــات علــى أســاس كل حالــة علــى حــده.

ويتســم نهــج التقييمــات المتدرجــة أو المرحليــة واالحتياجــات مــن البيانــات بمزايــا عديــدة، منهــا علــى ســبيل المثــال، 
تقليــل الوقــت والتكاليــف بالنســبة لمقــدم الطلــب وللســلطة المســؤولة، حيــث يتــم تقديــم البيانــات الضروريــة فقــط مــن 
قبــل طالــب التســجيل التخــاذ القــرار النهائــي وتقييمهــا مــن قبــل الســلطة المســؤولة. ويتطلــب هــذا النهــج االتصــال 

الفعــال والتعــاون بيــن ُمقــدم الطلــب والجهــة المســؤولة.
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2.1.4  االستخدام المقصود ومعلومات إضافية بشأن طلب التسجيل
مــن أجــل تحديــد مــا هــي البيانــات المطلوبــة إلجــراء تقييــم كامــل لطلــب تســجيل مبيــدات اآلفــات، فــإن الســلطة 

ــه: ــج واالســتخدامات المقصــودة من ــة عــن المنت ــى المعلومــات التالي ــاج إل المســؤولة تحت
ــد  ــوان البري ــف، وعن ــم الهات ــال، ورق ــة االتص ــم جه ــركة، واس ــوان الش ــب، وعن ــدم الطل ــركة ُمق ــم ش 1- اس

االلكترونــي؛
2- االســم التجاري، اســم الماركه أو العالمة التجارية للمنتج؛

ــة  ــاء البحت ــي للكيمي ــاد الدول ــمية االتح ــو(، وتس ــي – أيس ــد القياس ــة للتوحي ــة الدولي ــائع )المنظم ــم الش 3- االس
ــة؛ ــتخلصات الكيميائي ــات المس ــرة خدم ــجل دائ ــي س ــة ف ــادة الفعال ــم الم ــم ورق ــاك(، واس ــة )أيوب والتطبيقي

4- أســماء جميــع المــواد المشــاركة في تجهيــز المنتج وما إذا كانت تؤثر على ســمية المنتج؛
للبلــل، مركــز قابــل  للذوبــان، مســحوق قابــل  المثــال: مركــز قابــل  5- نــوع المســتحضر )علــى ســبيل 

لالســتحالب(؛
ــات  ــواع اآلف ــات(، وأن ــد فطري ــري، مبي ــد حش ــائش، مبي ــد حش ــال: مبي ــبيل المث ــى س ــج )عل ــة المنت 6- وظيف

المســتهدفة؛
ــازل لمكافحــة النمــل  ــة(، المن ــة )صوب ــذرة، زراعــة طماطــم فــي دفيئ ــال: ال ــى ســبيل المث ــع التطبيــق )عل 7- موق

ــاه(؛ ــي المي ــات البعــوض ف األبيــض، مكافحــة يرق
8- معــدل االســتخدام لــكل وحــدة مــن المســاحة المعالجــة وتركيــز المــادة الفعالــة فــي المــادة المســتخدمة )علــى 

ســبيل المثــال: إذا تــم تخفيــف المنتــج قبــل التطبيــق(؛
9- تعليمــات التطبيــق والخلــط، بمــا فــي ذلــك طريقــة االســتخدام ونــوع المعــدات المســتخدمة وتقنيــات التطبيــق 

والمعــدالت لــكل موقــع تســتخدم بــه المــادة ونــوع وحجــم المــادة المخففــة لــكل وحــدة مســاحة أو حجــم؛
ــل(  ــكل دورة محاصي ــكل شــهر، ل ــي الســنة، ل ــال: ف ــى ســبيل المث ــات )عل ــت التطبيق ــر وتوقي 10- عــدد وتوات

ــة؛ ــة المتوقع ــرة الحماي وفت
11- التعليمــات الُمقترحــة حــول كيفيــة اســتخدام المنتــج، بمــا فــي ذلــك طــرق حمايــة صحــة اإلنســان والبيئــة 
ــل  ــازات، رداء طوي ــل القف ــخصية مث ــة الش ــدات الوقاي ــة أو مع ــق العازل ــال: المناط ــبيل المث ــى س )عل
)المــآزر(، قنــاع واق للتنفــس )كمامــة( أومناطــق محظــور اســتخدام المبيــدات بهــا مثــل المســطحات 

ــق(؛ ــات أخــرى ال تتواف ــزج بمنتج ــات أو الم ــي الخزان ــزج ف ــازل وحظــر الم ــول المن ــة وح المائي
12- بيــان حــول أي مخاطــر قــد تنجــم عــن تطبيــق الطــرق واالحتياطــات الموصــى بهــا وإجــراءات التعامــل 
مــع المبيــدات مــن أجــل خفــض تلــك المخاطــر إلــى أدنــى حــد )علــى ســبيل المثــال: لتعليمــات االحترازيــة 

ــة ووســمها ]8[(؛ للنظــام العالمــي الُمنســق لتصنيــف المــواد الكيميائي
13- بيــان عــن أي مخاطــر لتطــور المقاومــة فــي اآلفــة، وطــرق منــع المقاومــة لفعــل المبيــد وأكــواد "طــرق 

فعــل المبيــدات" ]9[؛
14- إجــراءات تنظيــف معــدات التطبيق، إذا كانت ذات صلة باالســتخدام المقترح؛

15- فتــرات االحتجــاز، وفتــرات مــا قبــل الحصــاد، وفتــرات معــاودة الدخــول )علــى ســبيل المثــال: بعــد رش 
حيــز لمكافحــة البعــوض(، فتــرات االنتظــار )لتجنــب حــدوث تلــف أو متبقيــات فــي المحاصيــل المتعاقبــة(، 

وغيرهــا مــن االحتياطــات األخــرى لحمايــة النــاس والماشــية والبيئــة؛
ــل أو  ــاء النق ــادث أثن ــوع ح ــة وق ــي حال ــل ف ــرف بالتفصي ــة التص ــد، وكيفي ــن المبي ــص م ــراءات التخل 16- إج
ــة االنســكاب العرضــي أوحــدوث  ــوث لتطبيقهــا فــي حال ــة التل ــن أو االســتخدام، وإجــراءات إزال التخزي

ــق؛ حري
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ــر مقصــود؛  ــة التعــرض الغي ــي حال ــي ف ــاق )مضــاد التســمم(، إن وجــد، والعــالج الطب 17- معلومــات عــن التري
ــى ســميته؛ ــد تؤثــر عل وأســماء المــواد المشــاركة فــي تجهيــز المســتحضر والتــي ق

18- تصنيــف األخطــار الُمقترحــة، ووضع البطاقــات التعريفية على المنتج وعبارات ورموز الســالمة؛
19- العالمــة التجاريــة الُمقترحــة كاملــة، وأحجام العبوات، ومــواد وعينات للتعبئــة والتغليف المقترح؛

ــة  ــك، إعــادة التعبئ ــي ذل ــا ف ــد )بم ــج المبي ــع لمنت ــب لالســتيراد أو التصني ــا إذا كان الطل ــات عــن م 20- معلوم
ــى  ــن عل ــع، فيتعي ــب للتصني ــام(. وإذا كان الطل ــواد الخ ــن الم ــتحضروالتصنيع م ــز المس ــف وتجهي والتغلي

ــع. ــه التصني ــم في ــذي يت ــع ال ــع المصن ــن موق ــب أن يبي ــدم الطل ُمق

وبوجــه عــام، فــإن الكثيــر مــن المعلومــات المذكــورة أعــاله تكــون بشــأن البطاقــة التعريفيــة للمنتــج الُمقتــرح، وفــي 
بعــض الحــاالت، يتــم تقديــم هــذه المعلومــات مــع الطلــب، وهــي تســتند إلــى الدراســات التــي أجريــت وفقــاً للمتطلبــات 
المبينــة أدنــاه )علــى ســبيل المثــال: تصنيــف األخطــار المقترحــة(. وفــي هــذه الحــاالت، فإنــه يتعيــن علــى الســلطات 

المســؤولة مراجعــة المعلومــات المذكــورة فــي االقتــراح فــي نفــس الوقــت مــع البيانــات الداعمــة.

وقــد تتلقــى أيضــا الســلطات المســؤولة أو تطلــب معلومــات عــن التراخيــص فــي البلــدان األخــرى، وكذلــك رفــض 
أو إلغــاء التســجيل )بمــا فــي ذلــك األســباب( فــي دول أخــرى، والتقييمــات المتاحــة لــدى منظمــة األغذيــة والزراعــة 
ومنظمــة الصحــة العالميــة، وحــدود متبقيــات المبيــدات المعمــول بهــا فــي بلــدان أخــرى، وإدارة حاويــات المنتــج 
المعنــي والتخلــص مــن مخلفاتــه. وهــذا النــوع مــن المعلومــات يمكــن أن يســاعد الســلطات التنظيميــة لتحديــد إذا مــا 
ــي اتخــاذ  ــه يســاعدها أيضــاً ف ــا أن ــة، كم ــى حواجــز تجاري ــؤدي إل ــة( يمكــن أن ي كان التســجيل )أو عــدم الموافق

ــل وجــه. ــى أكم ــرح عل ــج الُمقت ــم المنت ــرارات، وتقيي الق

الهوية، التركيب، والخواص الطبيعية والكيميائية  3.1.4
المادة التقنية )المادة الفعالة النقية نسبياً(

تحتــاج الســلطات المســؤولة بوجــه عــام إلــى البيانــات والمعلومــات التاليــة حــول المــواد التقنيــة مــن أجــل اتخــاذ 
ــة: ــرارات التنظيمي الق

1-الهويــة والتكويــن: للتعــرف علــى المــادة التقنيــة؛ لتحديــد جــودة مبيــد اآلفــات قيــد التســجيل؛ ولتحديد الشــوائب 
ــد األخطــار  ــة؛ وتحدي ــن الشــوائب األخــرى ذات الصل ــا م ــة أو غيره المرتبطــة بالســمية أو الســمية البيئي

األخــرى.

2-عمليــة التصنيــع: لتحديــد مــا إذا كانــت عمليــة التصنيــع يحتمــل أن تســفر عــن أي شــوائب أو تصنيــع نواتــج 
ثانويــة تتعلــق بالســمية.

ــن أجــل  ــاً، م ــك ممكن ــل األيضــي، إذا كان ذل ــج التمثي ــة، والشــوائب ونوات ــاده التقني ــة للم 3-األســاليب التحليلي
الكشــف عــن وجــود المــادة الفعالــة فــي األوســاط المختلفــة )الغــذاء والمــاء والمــواد الخالليــة البيولوجيــة(. 
وينبغــي علــى الســلطات المســؤولة أن تفــرض علــى مقدمــي الطلبــات تقديــم عينــات بمســتوى تحليلــي ُمعتمــد 

للمــادة التقنيــة المســتخدمة فــي المســتحضر الُمجهــز وكذلــك المنتــج.

4-مواصفــات المنتــج ومعلومــات عمــا إذا كانــت تتوافــق مــع المواصفــات المنشــورة مــن قبــل منظمــة األغذيــة 
ــة  ــات أيضــاً بعــد الموافق ــة ]10، 11[. ويمكــن أن تســتخدم هــذه البيان والزراعــة/ منظمــة الصحــة العالمي
علــى المــادة وتســجيلها للتأكــد مــن أن المــادة التــي يجــري تقييمهــا والموافقــة عليهــا هــي نفســها التــي تــم 
اختبارهــا وأنهــا تتوافــق، إذا اقتضــى األمــر ذلــك، مــع المواصفــات الدوليــة. ويمكــن االطــالع علــى مزيــد 
مــن المعلومــات فــي الخطــوط التوجيهيــة الصــادرة مــن قبــل منظمــة األغذيــة والزراعــة / منظمــة الصحــة 

العالميــة بشــأن مراقبــة جــودة مبيــدات اآلفــات ]12[.
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منتج مبيد اآلفات الُمجهز
تطلــب الســلطات المســؤولة بيانــات عــن هويــة وتركيــب منتــج مبيــد اآلفــات الُمجهز)المســتحضر( الُمقترح للتســجيل 

ــن أجل: م

التعرف على مادة كيميائية معينة أو خليط من المواد الكيميائية التي يجري اقتراحها؛  -1

تحديد جودة مبيد اآلفات الُمقدم للتسجيل؛  -2

ــرة للمخــاوف أو  ــة المثي ــات الخامل ــز المســتحضر أو المكون ــي تجهي ــى المــواد المشــاركة ف التعــرف عل  -3
ــار؛ ــة باألخط المتعلق

4-  تحديد أي أخطار أخرى.

فعلــى ســبيل المثــال، هنــاك حاجــة إلــى بيانــات عــن الخصائــص الفيزيائيــة والكيميائية لتمييز خــواص المنتــج وتقدير 
أي أخطــار طبيعيــة أو كيميائيــة )مثــل أحــداث التــآكل، ســرعه االلتهــاب(، وإمكانيــة التوافــق مــع الطريقــة المقترحــة 
لتعبئــة وتغليــف المنتــج. وتســاعد البيانــات الخاصــة بثبــات المنتــج فــي التخزيــن فــي تحديــد ثبــات المســتحضر وهــو 
معبــأ ومهيــأ للبيــع، ومــدى مالئمــة وســالمة التعبئــة والتغليــف. ويتعيــن علــى البلــدان أن تطلــب "صحيفــة بيانــات 
ــواد(  ــل )الم ــج والعوام ــات المنت ــز أو مكون ــج الُمجه ــان" بشــأن المنت ــات األم ــة بيان ــة" أو "صحيف الســالمة المادي
المشــاركة فــي تجهيــزه أو المــواد المؤمنــة لــه والمــواد الناشــرة المقترحــة الســتخدامها فــي المنتــج، وذلــك مــن أجــل، 
علــى ســبيل المثــال، تحديــد مــا إذا كان أي منهــم يشــكل مخاطــر صحيــة أو بيئيــة. ويمكــن اســتخدام هــذه البيانــات 
أيضــاً بعــد أن يتــم تســجيل المنتــج لضمــان أن المــواد التــي تبــاع هــي تمامــاً تلــك التــي وافقــت عليهــا الســلطة المســؤولة. 
ــة  ــة األغذي ــل منظم ــن قب ــة الصــادرة م ــي الخطــوط التوجيهي ــات ف ــن المعلوم ــد م ــى مزي ــن االطــالع عل ويمك

والزراعة/منظمــة الصحــة العالميــة بشــأن مراقبــة جــودة مبيــدات اآلفــات ]12[.

تقدير المخاطر على صحة اإلنسان  4.1.4

بغيــة تقديــر المخاطــر علــى صحــة اإلنســان مــن جــراء اســتخدام مبيــدات اآلفــات المقترحــة للتســجيل، فإنــه يتعيــن 
علــى البلــدان أن تنظــر بعيــن االعتبــار إلــى ســمية المركبــات وأي شــوائب ذات صلــة بهــا ]10[، ونواتــج األيــض 
أو نواتــج عمليــات الهــدم، واحتمــال التعــرض للمــادة التقنيــة، والشــوائب ونواتــج األيــض أو نواتــج الهــدم أثنــاء أو 
بعــد التطبيــق والتــى تنتــج مــن االســتخدامات المقترحــة للمركــب. ويــرد أدنــاه البيانــات العلميــة وأنــواع أخــرى مــن 

المعلومــات التــي تحتاجهــا البلــدان لتحديــد مــا إذا كان التعــرض المتوقــع هــو مقبــول أم أنــه مثيــر للمخــاوف.

السمية، المنتج الُمجهز

صحة  على  المباشر  الخطر  لتحديد  الُمجهزة  اآلفات  مبيدات  لمنتجات  الحادة  السمية  بيانات  تستخدم  ما  عادة 
لتحديد  الحادة  السمية  بيانات  تستخدم  المثال،  فعلى سبيل  الطبي.  والعالج  المناسبة  األولية  اإلنسان واإلسعافات 
التدابير الوقائية الواجب اتخاذها لمنع حوادث التسمم العارضة، كما يمكن أن تستخدم أيضاً في إعداد البيانات 
المبيدات. وهذه  بتطبيق  للقائمين  الواقية  المالبس  االحتياجات من  )الُملصقة(، مثل  المبيد  بطاقة  التحذيرية على 
المواد  ذلك،  في  بما  بالكامل،  الُمجهز  المنتج  سمية  اعتبارها  في  تضع  أن  المسؤولة  للسلطات  تسمح  البيانات 

فعالة. مادة  أكثر من  يحتوي على  المجهز  المنتج  كان  إذا  األخرى،  الفعالة  والمواد  تجهيزه،  في  المشاركة 

السمية، المادة التقنية

يتــم إنتــاج بيانــات الســمية الحــادة للمــادة الفعالــة بغــرض التصنيــف وعمــل البطاقــات التعريفيــة للمبيــد. وتشــير هــذه 
البيانــات إلــى أي أخطــار صحيــة قــد تظهــر بعــد فتــرة وجيــزة كنتيجــة للتعــرض علــى المــدى القصيــر.

7



8

وتوفراالختبــارات األخــرى، مثــل التــي تتــم علــى التأثيــرات شــبه المزمنــة والمزمنــة والطفريــة والســرطنة )األورام 
الخبيثــة(، والســمية المتعلقــة بالتناســل والتكويــن أو التطــور، معلومــات مــن شــأنها أن تســمح للســلطات المســؤولة 
بــأن تحــدد المخاطــر التــي تشــكلها مبيــدات اآلفــات علــى صحــة اإلنســان بعــد التعــرض لفتــرات طويلــة أو بصــورة 
متكــررة. وعــادة مــا تتــم مثــل هــذه الدراســات باســتخدام المــادة الفعالــة الختبــار مــا إذا كانــت تحــدث تاثيــرات ســلبية 
معاكســة فــي الثدييــات. و‘تســتخدم نتائــج هــذه الدراســات حنبــاً الــى جنــب مــع بيانــات أو تقديــرات التعــرض والعوامــل 
غيــر المؤكــدة لعمــل اســتقراء للبيانــات وتقديــر المخاطــر علــى صحــة اإلنســان الناجمــة عــن التعــرض للمــواد الفعالــة 

فــي مبيــدات اآلفــات فــي ســيناريوهات اســتخدام محــددة.

ــراء  ــب إج ــر يتطل ــا إذا كان األم ــد م ــة لتحدي ــص وغربل ــارات فح ــراء اختب ــات إج ــي الطلب ــا لُمقدم ــن أيض ويمك
اختبــارات كاملــة أم ال. وهــذه االختبــارات )التــي يمكــن اجراؤهــا فــي المختبــر( يمكــن أن تقلــل مــن التكاليــف ومــن 
عــدد حيوانــات التجــارب الالزمــة لالختبــار. علــى ســبيل المثــال، فــإن المعلومــات المتحصــل عليهــا عــن الخصائص 
الكيميائيــة مــن نتائــج اختبــارات الفحــص والغربلــة قــد تبيــن أن إجــراء االختبــارات المتعلقــة بتهيــج الجلــد والعيــن 

ليــس مــن الضــروري.

التعرض
ــد  ــج مبي ــي منت ــرة للمخــاوف ف ــادة مثي ــة أو أي م ــادة الفعال ــات، ومســارات ومعــدالت تحــرك الم ــد انبعاث ــم تحدي يت
اآلفــات وتحولهــا أو انهيارهــا مــن أجــل تقديــر إلــى أي مــدى يمكــن أن يتعــرض اإلنســان أو الحيــوان أو النظــم البيئيــة 

لمثــل هــذه المــواد.

وقــد يكــون التعــرض إمــا مباشــر نتيجــة اســتخدام المبيــد )بشــكل مهنــي وغيــر ذلــك مــن أوجــه االســتخدام( أو غيــر 
مباشــركما فــي حالــة اســتخدام المبيــدات فــي المنــازل أو المــروج أو المحاصيــل والمنتجــات الزراعيــة علــى ســبيل 
المثــال. ويجــب علــى الســلطات المســؤولة أن تنظــر باهتمــام إلــى جميــع الســبل المحتملــة لتعــرض اإلنســان التــي قــد 
تحــدث نتيجــة االســتخدامات المقترحــة. وينبغــي إجــراء تقييمــات للتعــرض لعمــل تقديــر كمــي أو نوعــي للجرعــة أو 
التركيــز لــكل مــادة فعالــة أو مــادة مثيــرة للمخــاوف التــي قــد يتعــرض لهــا أي شــخص أثنــاء اســتخدام المنتــج. ويمكــن 
ــد نتيجــة الســتخدامه الُمقتــرح ســواء بشــكل مهنــي  أن ‘تســتخدم المعلومــات بشــأن تعــرض اإلنســان المحتمــل للمبي
أو غيــر مهنــي، كمــا يمكــن أن تســتخدم البيانــات المتحصــل عليهــا مــن مراكــز مكافحــه الســموم وتقديــرات التعــرض 
والبيانــات المتعلقــه بالســميه مــن قبــل الســلطات المســؤولة لتحديــد مــا إذا كان االســتخدام الُمقتــرح يتســبب فــي مخاطــر 
مثيــرة للقلــق، وإذا كان األمــر كذلــك، فمــا هــي تدابيــر الســالمة المناســبة لمنــع مثــل هــذه المخاطــر. ويعــرض الجــدول 

1- فئات المعلومات المطلوبة لتحديد التعرض الناجم من نمط االستخدام.

ــد  ــدة. فق ــات بطــرق عدي ــدات اآلف ــم مخاطــر مبي ــرات التعــرض المســتخدمة فــي تقيي ــى تقدي ويمكــن الحصــول عل
ــة والتعــرض بعــد  ــة خاصــة بالمــواد الكيميائي ــان مــن نتائــج مســوحات اســتقصائيه معين تتوافــر فــي بعــض األحي
االســتخدام الفعلــي للمنتــج. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن البيانــات المتحصــل عليهــا مــن مراكــز مكافحــة الســموم إلــى 
جانــب المعلومــات حــول األحــداث الســلبية يمكــن أن تســاعد فــي التعــرف علــى الحــاالت الواقعيــة التــي حــدث فيهــا 
التعــرض. وحيثمــا تتوافــر هــذه المعلومــات فإنــه ينبغــي علــى الســلطات المســؤولة اســتخدامها فــي صنــع القــرار.

جدول  1- أنواع البيانات والمعلومات المعتاد طلبها بشأن تعرض اإلنسان للمبيدات، وفقاً ألنماط االستخدام

األماكن الخارجية
األرضية

الغذاء
األعالف

على غير األغذية 

متبقيات المبيدات في النباتات أو الحيوانات
تعرض العمال أو القائمين بالتطبيق
تعرض العمال أو القائمين بالتطبيق

البيانات والمعلومات المطلوبة فئات االستخدام الرئيسية   نمط االستخدام             
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األماكن الخارجية المائية

الدفيئات )الصوب(

الحراج/الغابات

مكان اإلقامة أو 
السكنى الخارجية

في األماكن الداخلية

تطبيق مباشر على اإلنسان

الغذاء

غير األغذية

الغذاء
على غير األغذية

الحراج/الغابات

مكان اإلقامة أو 
السكنى الخارجية

مكان إقامة

على غير األغذية، غير السكنى

الغـذاء

تطبيق مباشر على اإلنسان

تعرض المارة بشكل عارض 
المتبقيات في األغذية

تعرض العمال أو القائمين بالتطبيق
تعرض العمال أو القائمين بالتطبيق

المتبقيات في األغذية
تعرض العمال أو القائمين بالتطبيق

تعرض العمال أو القائمين بالتطبيق
تعرض العمال أو القائمين بالتطبيق

تعــرض ُمســتخدمي مــكان اإلقامــة أو القائميــن 
لتطبيق با

تعرض المقيمين بشكل عارض
تعــرض مســتخدمي مــكان اإلقامــة أو القائميــن 

لتطبيق با
تعرض المقيمين بشكل عارض

المتبقيات في األغذية
تعــرض ُمســتخدمي مــكان اإلقامــة أو القائميــن 

لتطبيق با
تعرض المقيمين بشكل عارض

تعــرض ُمســتخدمي مــكان اإلقامــة أو القائميــن 
بالتطبيــق

ــى افتراضــات بأســوأ  ــاذج عل ــا تســتند هــذه النم ــاً م ــاذج عامــة. وغالب ــان، يمكــن اســتخدام نم ــر مــن األحي ــي كثي ف
الحــاالت، وبالتالــي يمكــن الحصــول علــى أعلــى تقديــرات حــول احتمــاالت التعــرض. وإذا كانــت هــذه التقديــرات 
تســفر عــن مخاطــر مقبولــة، فلــن تكــون هنــاك حاجــة بوجــه عــام إلــى إدخــال تحســينات علــى طــرق تقديــر التعرض، 
ــم  ــة لتقيي ــاذج معين ــة نم ــة العالمي ــة الصح ــد نشــرت منظم ــات. وق ــن البيان ــد م ــاج المزي ــب إنت ــن تجن ــي يمك وبالتال
المخاطرعنــد تطبيــق المبيــدات الحشــرية الخاصــة بالصحــة العامــة، حيــث أن هــذا النــوع مــن االســتخدامات يتطلــب 
ــى الســلطة المســؤولة أيضــاً أن تســتخدم التقييمــات التــي أجريــت ضمــن  ــارات خاصــة ]13[. كمــا يتعيــن عل اعتب
برنامــج منظمــة الصحــة العالميــة لتقييــم المبيــدات بشــأن مبيــدات آفــات الصحــة العامــة عندمــا يكــون ذلــك متاحــاً 

ومناســباً.

ــدم  ــى ُمق ــه يجــب عل ــة واألعــالف، فإن ــل األغذي ــى محاصي ــات عل ــدات اآلف ــة اســتخدامات مبي ــق بكاف ــا يتعل وفيم
طلــب التســجيل تقديــم البيانــات الالزمــة عــن متبقيــات المبيــدات والمتحصــل عليهــا وفقــاً للدســتور الغذائــي ]14[، 
ــة  ــأن الممارس ــدان االقتصــادي بش ــي المي ــة ف ــاون والتنمي ــة التع ــل منظم ــن قب ــة الصــادرة م والخطــوط التوجيهي
المختبريــة الجيــدة ]15[، ودليــل منظمــة األغذيــة والزراعــة بشــأن تقييــم بيانــات متبقيــات مبيــدات اآلفــات علــى 
المحاصيــل]16[، وذلــك إلجــراء التقييمــات مــن قبــل الســلطة المســؤولة. وليــس مــن الضــروري دائمــاً أن يعتمــد 
تقييــم متبقيــات المبيــدات علــى نتائــج التجــارب المحليــة؛ ففــي بعــض الحــاالت، قــد يكــون كافيــاً القيــام باســتعراض 
نتائــج التجــارب التــي أجريــت فــي بلــدان أخــرى علــى محاصيــل مماثلــة نمــت فــي ظــل ممارســات زراعيــة قريبــة 
الصلــة تحــت ظــروف مناخيــة مشــابهة، خاصــة إذا أشــارت دراســات ســابقة إلــى وجــود متبقيــات مماثلــة. وتوصــي

البيانات والمعلومات المطلوبة فئات االستخدام الرئيسية   نمط االستخدام             



10

منظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصحــة العالميــة باســتخدام الحــدود القصــوى للمتبقيــات التــي حددهــا الدســتور 
الغذائــي، حيثمــا يكــون تطبيقهــا ممكنــاً علــى المســتوى الوطنــي. ويتعيــن علــى الســلطة المســؤولة أيضــا بالتعــاون 
مــع المؤسســات الوطنيــة ذات الصلــة، اســتخدام التقييمــات فــي تحديــد الحــدود القصــوى الوطنيــة لمتبقيــات المبيــدات 

فــي األغذيــة، وعلــى األخــص فــي الحــاالت التــي ال يشــملها الدســتور الغذائــي.

ــات عــن اســتهالك  ــة أو البيان ــج المســوحات االســتقصائيه الخاصــة بالنظــم الغذائي ــدان نتائ وينبغــي أن تســتخدم البل
الغــذاء والمــاء لتحديــد التعــرض المحتمــل لســكانها لمتبقيــات المبيــدات فــي األغذيــة ]18،17[. ويمكــن تقاســم هــذا 
النــوع مــن المعلومــات فــي المناطــق التــي يكــون لــدى ســكانها عــادات ونظــم غذائيــة متماثلــة. وعــالوة علــى ذلــك، 
فــإن هــذا النــوع مــن المســوحات غالبــاً مــا يكــون فــي المجــاالت العامــة وال يتــم اجــراؤه خصيصــاً ألغــراض تســجيل 
مبيــدات اآلفــات. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن الحصــول علــى معلومــات بشــأن اســتهالك الغــذاء فــي الواليــات المتحــدة 

مــن وزارة الزراعــة األمريكيــة ]19[.

وقــد يتعيــن علــى الســلطات المســؤولة وضــع تقديــرات أكثــر حــذراً لمتبقيــات المبيــدات إذا كان لــدى ســكان بالدهــم 
حساســية شــديدة علــى نحــو فريــد أو أنهــم عرضــة للتأثرالســريع بمبيــدات اآلفــات أو متبقياتهــا، بمــا فــي ذلــك، مــن 

يعانــون مــن التثبيــط المناعــي أو مــن ســوء التغذيــة أو أنهــم مــن مجتمعــات الكفــاف. 

مصير المبيدات في البيئة والتقييم  5.1.4
ألجــل تقييــم المخاطــر علــى البيئــة التــي قــد تشــكلها مبيــدات اآلفــات الُمقترحــة للتســجيل، ينبغــي للبلــدان أن تنظــر 

فــي:
1- سمية المركبات الُمقترحة للتسجيل )كما هي ُمجهزة تماما والمادة التقنية بذاتها(؛

2- سمية أي شوائب ذات الصلة ]10[، ونواتج األيض أو نواتج الهدم؛ 
3- أي تعــرض محتمــل للمــادة التقنيــة، أو الشــوائب، أو نواتــج األيــض أو نواتــج الهــدم بعــد التطبيــق التــي 

قــد تنجــم عــن االســتخدامات الُمقترحــة.

وفيمــا يلــي أدنــاه وصــف للبيانــات العلميــة وغيرهــا مــن أنــواع المعلومــات التــي تحتاجهــا البلــدان لتحديــد مــا إذا كانــت 
المســتويات المتوقعــة مــن التعــرض مقبولــة أم أنهــا مثيــرة للمخــاوف. ويجــب أن تشــمل هــذه المعلومــات التأثيــرات 
الســلبية الضــارة فــي الهــواء والتربــة والميــاه )بمــا فــي ذلــك الرواســب(، وعلــى الكائنــات الحيــة الخاصــة بالمنطقــة 

بعــد اســتخدام منتــج مبيــد اآلفــات.

السمية البيئية
تُســتخدم البيانــات بشــأن أخطــار وســمية مبيــدات اآلفــات ونواتــج تمثيلهــا وهدمهــا لتحديــد مــا إذا كانــت المــادة يمكــن 
أن تُحــدث تأثيــرات ســلبية ضــارة فــي الكائنــات الحيــة غيــر المســتهدفة فــي البيئــة، والتــي تشــمل عــادة الطيــور 
ــة لتشــمل  ــا تتســع هــذه القائم ــات. وربم ــب والنبات ــة والطحال ــة المائي ــات األرضي ــات واألســماك والالفقاري والثديي
األنــواع النافعــة أو مجموعــات مــن الكائنــات الحيــة التــي تختــص بالظــروف المناخيــة للموقــع الُمقتــرح والبلــد الــذي 
يجــري فيــه طلــب التســجيل، مثــل البرمائيــات )عــادة مــا تعتبــر بأنهــا مشــمولة باختبــارات األســماك( أو الزواحــف.

وعمومــا، فــإن اســتخدام البيانــات الُمتحصــل عليهــا بشــأن الســمية علــى الثدييــات لتحديــد ســالمة اإلنســان، يمكــن 
أيضــاً اســتخدامها فــي تحديــد المخاطــر علــى أنــواع الثدييــات غيــر المســتهدفة.

وتســتخدم البلــدان نتائــج هــذه الدراســات، جنبــاً إلــى جنــب مــع بيانــات أو تقديــرات التعــرض، لتقييــم المخاطــر علــى 
الكائنــات الحيــة غيــر المســتهدفة والنظــم البيئيــة الُمقتــرح بــأن يســتخدم بهــا منتــج المبيــد.



التعـرض
فيمــا يتعلــق بتعــرض اإلنســان للمبيــدات، فيمكــن للســلطة المســؤولة تقديــر احتمــال تعــرض األنــواع غيــر المســتهدفة 
والبيئــة للمبيــدات ويمكــن تحديــد المخاطــر باســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن األســاليب.وفي كثيــر مــن الحــاالت، 
يمكــن اســتخدام نمــاذج عامــة تتضمــن معلومــات مثــل الخصائــص الفيزيائيــة والكيميائيــة لمبيد اآلفــات، وخصائصه،
ومصيــره فــي البيئــة، ومســتحضر المنتــج والظــروف المناخيــة؛ وغالبــاً مــا تســتند هــذه النمــاذج علــى افتراضــات
التعــرض. وإذا كانــت هــذه  تقديــرات الحتمــاالت  الحــاالت، وبالتالــي يمكــن الحصــول علــى أعلــى  أســوأ 
التقديــرات العاليــة تســفر عــن مخاطــر مقبولــة، فلــن تكــون هنــاك حاجــة إلدخــال تحســينات علــى هــذه التقديــرات 
للتعــرض، وبذلــك يمكــن تجنــب طلــب المزيــد مــن البيانــات. ويمكــن العثــور علــى مثــل هــذه النمــاذج مــن مواضــع 
أخــرى ]مثــل المراجــع 20، 21[. أمــا إذا كانــت تقديــرات التعــرض العاليــة تشــير إلــى مخاطــر غيــر مقبولــة، فينبغي
القيــام بإنتــاج بيانــات عــن التعــرض أكثــر دقــة، ممــا يســمح للســلطات المســؤولة بتقديــر كميــة المــادة الفعالــة التــي قــد

ينتهي بها المطاف في النظام البيئي.
أمــا فيمــا يتعلــق بصحــة اإلنســان، فقــد تكــون بيانــات التعــرض الحقيقــي متوافــرة فــي بعــض األحيــان. فعلــى ســبيل 
المثــال، قــد تكــون نتائــج رصــد الميــاه لبعــض المــواد الكيميائيــة والمعلومــات المتعلقــة بالحــوادث البيئيــة )مثــل حاالت 
حــدوث قتــل الطيــور( متاحــة مــن خــالل برامــج المعرفــة المفتوحــة. وفــي هــذه الحــاالت، يمكــن للســلطات المســؤولة 
اســتخدام هــذه البيانــات إلجــراء تقديــرات علــى نحــو أفضــل للتعــرض البيئــي و/أو اتخــاذ قــرارات تنظيميــة أفضــل، 

شــريطة ضمــان جــودة البيانــات.
وتســتخدم الســلطات المســٔوولة المعلومــات المتعلقــة بالتعــرض وبيانــات الســمية لتحديــد مــا ٕاذا كان هنــاك مخاطــر 
مثيــرة للمخــاوف علــى الكأينــات الحيــة غيــر المســتهدفة كنتيجــة ل ســتخدام المقتــرح لمبيــد اآلفــات، وٕاذا كان ا مــر 
كذلــك، فيســتفاد منهــا ٔايضــاً فــي تحديــد ماهــي تدابيــر الــس مــة المناســبة لمنــع تلــك المخاطــر )انظــر ٔايضــا القســم 
ــي المناطــق  ــة ف ــة المتوقع ــزات البئيي ــد التركي ــي لتحدي ــات التعــرض البئي 1.1.4(. ويمكــن ٔايضــا ٔان تســتخدم بيان
التــي تتواجــد فيهــا ا نــواع المهــددة ٔاو المعرضــة ل نقــراض، ٔاو غيرهــا مــن عشــأير ا حيــاء البريــة ســريعة التأثــر. 
ويعــرض الجــدول2- قأيمــة بأنــواع المعلومــات الخاصــة بالتعــرض والتــي تلــزم لتقييــم هــذه المخاطــر وفقــاً لنمــط 

اال ســتخدام.
فاعلية الُمنتج  6.1.4

تحتــاج البلــدان إلــى بيانــات عــن فعاليــة مبيــدات اآلفــات ألجــل القيــام بتســجيلها وذلــك لضمــان أن المنتجــات فعالــة 
للغــرض المقصــود منهــا عندمــا تســتخدم وفقــا لتعليمــات البطاقــة التعريفيــة الخاصــة بالمبيــد، وأن هنــاك فائــدة مــن 
اســتخدام هــذا المنتــج )ســواء كان جديــد أو متــداول(. وينبغــي أن تُثبــت البيانــات الُمقدمــة مــن الجهــات الُمصنعــة أو 
التــي لــدى الســلطات المختصــة فعاليــة المنتــج ضــد الكائــن المســتهدف عندمــا يُســتخدم وفقــاً لشــروط الترخيــص. وقــد 
يتطلــب األمــر مزيــد مــن البيانــات لتأكيــد الفعاليــة، اســتناداً إلــى التكويــن الفيزيائــي للمنتــج أواالســتخدامات أو نتائــج 
الدراســات األخــرى أوالمســائل المتعلقــة بمقاومــة اآلفــات لفعــل المبيــدات )مثــل مقاومــة اآلفــات لمركبــات مماثلــة 
لهــذا المركــب وفقــا للــوارد بالتقاريــر( أو الظــروف المناخيــة للبلــد. وباســتعراض ومراجعــة هــذه البيانــات يمكــن أن 

تســاعد فــي تحديــد تعليمــات لالســتخدام التــي مــن شــأنها أن تــؤدى إلــى أفضــل اســتخدام فعــال.
جدول  2-  أنواع البيانات والمعلومات المعتاد طلبها بشأن التعرض البيئي، وفقا ألنماط االستخدام
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المصيــر فــي البيئــة: التربــة والميــاه؛ والهــواء، 
ً إذا كان ممكنــا

الغذاء

األعالف
األماكن الخارجية األرضية

البيانات والمعلومات المطلوبة فئات االستخدام الرئيسية   نمط االستخدام             



12

المصير في البيئة: المياه

ــا  ــواء، إذا كان ممكن ــة: اله ــي البيئ ــر ف المصي
ــن( ــواد التدخي ــل م )مث

المصير في البيئة: التربة والمياه

المصيــر فــي البيئــة: التربــة والميــاه؛ والهــواء، 
إذا كان ممكنــا )مثــل مــواد التدخيــن(

ــا  ــواء، إذا كان ممكن ــة: اله ــي البيئ ــر ف المصي
ــن( ــواد التدخي ــل م )مث

المصيــر فــي البيئة: الميــاه، للمنتجــات التي يتم 
التخلــص منهــا فــي مصــارف الميــاه ودورات 
الميــاه والحفــر المرحاضيــة )مثال، بعد غســيل 

المالبــس الواقية الطــاردة(

ال يوجد

على غير األغذية

الغذاء

األعالف

الغذاء

األعالف

الحراج/الغابات

أماكن اإلقامة أو السكنى الخارجية

أماكن اإلقامة أو السكنى
على غير األغذية، غير السكنى

الغذاء

تطبيق مباشر على اإلنسان

األماكن الخارجية المائية

الدفيئة )الصوبة(

الحراج/الغابات

أماكن اإلقامة أو
 السكنى الخارجية

في األماكن الداخلية

تطبيق مباشر على اإلنسان

األهمية  ذات  واآلفات  األمراض  ناقالت  مكافحة  في  كبير  قلق  مصدر  المبيدات  لفعل  اآلفات  مقاومة  وتُعد 
الُمحتملة  المخاطر  بتقييم  القيام  المسؤولة  السلطة  يتعين على  لهذا  الزراعي.  القطاع  العامة، وكذلك في  للصحة 
الحاالت  في  الفعالية  بشكل روتيني عن  ومعلومات  بيانات  تقديم  ذلك  يتطلب  وقد  المبيد.  لفعل  المقاومة  لتطور 
التي يكون فيها مخاطر ظهور المقاومة إما مرجح بشدة أو أن تكون اآلثار السلبية الناجمة عن المقاومة لفعل 
]9 و22[. ويجب على  األمراض(  ناقالت  مكافحة  في  المستخدمة  المنتجات  المثال:  كبيرة )على سبيل  المنتج 

اكتشافها. فور  المقاومة  بشأن  شواهد  أي  المسؤولة عن  السلطة  إبالغ  الطلبات  ُمقدمي 

وتتوافــر المراجــع الالزمــة، لمســاعدة الســلطة المســؤولة فــي تقييــم فعاليــة منتجــات مســتحضرات المبيــدات الُمجهــزة 
الُمقترحــة، مــن قبــل منظمــة األغذيــة والزراعــة بشــأن مبيــدات اآلفــات الزراعيــة ]23[، ومــن منظمــة الصحــة 

العالميــة بشــأن مبيــدات آفــات الصحــة العامــة ]24[.

2.4 كيفية استخدام البيانات
كمــا هــو موضــح فــي القســم 4.1، أنــه ينبغــي تقييــم البيانــات الُمتحصــل عليهــا لدعــم تســجيل مبيــدات اآلفــات بشــكل 

موضوعــي مــن قبــل الســلطة المســؤولة لتحديــد مــا يلــي:

1- صحة البيانات وجودتها؛

2- ما إذا كان المنتج )المنتجات( المقترحة فعالة لغرض االستخدام المقصود منها؛ 

ــوان أو  ــى صحــة اإلنســان أو الحي ــة عل ــر مقبول ــرح يشــكل مخاطــر غي ــج الُمقت ــا إذا كان اســتخدام الُمنت 3- م
ــة، كمــا هــو محــدد مــن قبــل الســلطة المســؤولة. البيئ

البيانات والمعلومات المطلوبة فئات االستخدام الرئيسية   نمط االستخدام             
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ــدان  ــى البل ــن عل ــه يتعي ــة، فإن ــة لإلنســان أو البيئ ــر مقبول ــرح يشــكل مخاطــر غي ــج الُمقت ــا إذا كان الُمنت ــد م ولتحدي
ــة  ــرض لمعرف ــمية( والتع ــار )أي الس ــه باألخط ــات المتعلق ــى المعلوم ــتناداً إل ــر اس ــذه المخاط ــات له ــراء تقييم إج
احتمــاالت التعــرض عنــد المســتوى الــذي يثيــر المخــاوف. ويجــب أن يتــم تقييــم المخاطــر لكافــة مســارات التعــرض 
المحتملــة، بمــا فــي ذلــك، هــؤالء العمــال الذيــن يقومــون باســتخدام المبيــدات، واألشــخاص الذيــن يتعرضــون إلــى 
متبقيــات المبيــدات فــي الغــذاء نتيجــة االســتخدامات المنزليــة لمبيــدات اآلفــات، وكذلــك تعــرض الكائنــات الحيــة غيــر 
المســتهدفة والبيئــة. ويــرد وصــف لألســاليب المتنوعــة بشــأن تقييــم مخاطــر وإدارة مبيــدات اآلفــات فــي مواضــع 

أخــرى ]علــى ســبيل المثــال: 13 ، 25[

وباإلضافــة إلــى ذلــك، يتعيــن علــى الســلطة المســؤولة تعريــف "المخاطــر غيــر المقبولــة". وعمومــا يتــم تعريفهــا 
بشــكل فــردي مــن خــالل قوانيــن ولوائــح البلــدان بشــأن تســجيل مبيــدات اآلفــات وغيرهــا مــن القوانيــن واللوائــح، بمــا 

فــي ذلــك المتعلقــة بســالمة األغذيــة.

كمــا ينبغــي أيضــاً أن تســتخدم تلــك البيانــات الُمقدمــة والُمقيَمــة لدعــم تســجيل المبيــدات فــي تقييــم البطاقــات التعريفيــة 
)الُملصقــات( الُمقترحــة لمبيــد اآلفــات، لضمــان أن االســتخدامات والتوجيهــات المقترحــة تتفــق مــع نتائــج البيانــات، 
وأن البطاقــة )الُملصــق( تحــدد القيــود المفروضــة لحمايــة اإلنســان والبيئــة ولمنــع حــدوث أي تأثيــرات ســلبية ضــارة. 
ــل  ــي عم ــدة ف ــة الجي ــأن الممارس ــة بش ــة والزراع ــة األغذي ــل منظم ــن قب ــة الصــادرة م ــر الخطــوط التوجيهي وتوف

البطاقــات التعريفيــة لمبيــدات اآلفــات، المزيــد مــن المعلومــات فــي هــذا الخصــوص]26[.

العوامل المؤثرة على متطلبات البيانات  3.4
ألجــل أي تســجيل لمبيــدات اآلفــات، فــإن المعلومــات الدقيقــة التــي يجــب علــى البلــد الحصــول عليهــا أو وضعهــا في 

االعتبــار عنــد الموافقــة علــى اســتخدام مبيــد اآلفــات تعتمــد علــى:
ــة  ــالك المتوقع ــد تنجــم عــن المس ــي ق ــات الت ــب أو التبع ــد والعواق ــج المبي ــن منت 1- االســتخدام المقصــود م

ــرض؛ للتع
2- الخصائص المناخية والجغرافية للبلد الذي يتم فيه التسجيل؛

3- طبيعــة المنتــج الُمقتــرح )علــى ســبيل المثــال: أحــد عوامــل )مــواد( المكافحــة الحيويــة لآلفــات، أو مــادة 
كيميائيــة تقليديــة(؛

4- التكافؤ؛
5- الوصول للبيانات وتقاسم العمل؛

6- المالءمة العلمية لالختبار؛ 
7- اإلمكانية العلمية والتقنية لالختبار )على سبيل المثال: تلك المواد عالية التطاير أو غير الثابتة(.

وتقــدم هــذه الوثيقــة بعــض التوجيهــات العامــة حــول الكيفيــة التــي يمكــن أن تؤثــر بهــا العوامــل المذكــورة أعــاله علــى 
ــات اقتراحــات للتكيــف مــع  ــد يعــرض ُمقدمــي الطلب ــدات اآلفــات. وق ــة المعلومــات الالزمــة لدعــم تســجيل مبي كمي
المتطلبــات وفقــا لالســتخدامات المقصــودة أوخصائــص المبيــد أو أى عوامــل أخــرى. وفــي هــذه الحــاالت، يتعيــن 
علــى ُمقــدم الطلــب أن يوضــح للســلطة المســؤولة األســباب التــي دعــت لمواءمــه متطلبــات البيانــات علــى أســاس 
العوامــل المدرجــة أدنــاه. وبالمثــل، فــإن الســلطة المســؤولة قــد تهيــئ متطلبــات البيانــات بحســب احتياجاتهــم. وكمــا 
ذكــر فــي المقدمــة بــأن كل حالــة تختلــف عــن غيرهــا، فــأن الحالــة التنظيميــة لمبيــد اآلفات قــد تتطلب مجموعــة جزئية 
محــدودة مــن البيانــات، أو قــد تتطلــب مجموعــة إضافيــة مــن البيانــات لمعالجــة أوجــه عــدم التيقــن عندمــا تكــون اآلثار 
الســلبية المحتملــة )نتيجــة االســتخدام أو عــدم توافــر المعلومــات( كبيــرة. ومــن ثــمَّ ينبغــي النظــر فــي كل اقتــراح علــى 

حــده.
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االستخدام المقصود  1.3.4
ينبغــي للســلطة المســؤولة أن تأخــذ فــي اعتبارهــا عنــد تحديــد البيانــات الالزمــة لمراجعــة طلــب التســجيل معلومــات 
عــن االســتخدام المقصــود مــن مبيــد اآلفــات )مثــل، موقــع التطبيــق، تكــرار مــرات التطبيــق، المســتخدم المســتهدف، 
معــدل االســتخدام، نــوع المســتحضر، أســلوب التطبيــق، حجــم االســتخدام الكلــي الُمخطــط والمتوقــع )أي الســوق 
المتوقــع للمــادة الفعالــة الجديــدة(، أهميــة اآلفــات المســتهدفة، واالســتفادة مــن االســتخدام(. وينبغــي النظــر فــي هــذه 

المعلومــات واحــدة تلــو األخــرى ُمقترنــة بالظــروف فــي البلــد أو المنطقــة التــي يُقصــد اســتخدام المبيــد بهــا.

وتقتــرح هــذه الخطــوط التوجيهيــة ســبع فئــات رئيســية لالســتخدام: االســتخدامات األرضيــة فــي األماكــن الخارجيــة 
ــي  ــتخدامات ف ــوب( واالس ــات )الص ــي الدفيئ ــتخدامات ف ــة واالس ــن المفتوح ــي األماك ــة ف ــتخدامات المائي واالس
الحراج/الغابــات واالســتخدامات فــي أماكــن اإلقامــة الخارجيــة واالســتخدامات الداخليــة لــكل األنــواع والتطبيــق 
المباشــر علــى اإلنســان )مثــل المــواد الطــاردة علــى الجلــد والمالبــس الطــاردة(. وتتضمــن تلــك الفئــات الرئيســية 
لالســتخدام مجموعــات عديــدة مــن أنمــاط االســتخدام مدرجــة بالجــدول 3-. وهــذه الفئــات لالســتخدام )وفــي بعــض 
الحــاالت، مجموعــات أنمــاط االســتخدام( تتوافــق مــع صفــوف العناويــن فــي رؤوس جــداول متطلبــات البيانــات 
الــواردة فــي مالحــق هــذه الوثيقــة. وبغيــة تحديــد متطلبــات بيانــات معينــة، فإنــه يتعيــن علــى الســلطة التنظيميــة أن 
ــي  ــات ف ــات البيان ــع متطلب ــة لالســتخدامات م ــة المرجعي ــرح واإلحال ــج الُمقت تحــدد اســتخدام )أو اســتخدامات( المنت
ــة لمكافحــة  ــة الكيميائي ــواد( الحيوي ــل )أو الم ــم ودال للعوام ــن جي ــة والملحقي ــدات التقليدي ــاء للمبي ــف وب ــن أل الملحقي
اآلفــات. وحينئــذ تقــوم الســلطات التنظيميــة بمزيــد مــن التقييــم لالســتخدام المقتــرح  ومتطلبــات البيانــات، وخصوصــاً 
عندمــا تكــون البيانــات المطلوبــة بشــروط، لتحديــد مــا إذا كان مــن المناســب والمفيــد طلــب هــذه البيانــات الســتخدامها 

فــي اتخــاذ القــرارات.
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المتبقيات تصل  كانت  )إذا  البذور  الخضر، معاملة  الفواكه ومحاصيل 
في النهاية للغذاء(، مبيدات القوارض المستخدمة في المحاصيل الغذائية 
وتخزين المواد الغذائية، معامالت ما بعد الحصاد )إذا عوملت في األماكن 

المفتوحة ومن المتوقع حدوث تعرض بيئي(

ذرة مزروعة إلنتاج األعالف

المروج العشبية، محاصيل مزروعة إلنتاج البذور، معاملة البذور )إذا لم 
تصل المتبقيات في النهاية للغذاء(، مواد طاردة للثدييات، المناطق الترفيهية 
القطارات،  مسارات  الكهرباء،  أعمدة  المتنزهات،  لالستجمام،  الُمعدة 

مكافحة الحشائش في المناطق الممهدة، جوانب الطرق

أرز مائي

لمعاملة  المائية  المسطحات  على  استخدام  الزينة،  أحواض 
األخشاب  معاملة  البعوض،  يرقات  إبادة  المائية،  الحشائش 
طالء  ركائز(،  أو  )أرصفة  المائية  اإلعدادات  في  المستخدمة 

المتعضيات( )نمو  للحشف  مضاد 

طماطم الدفيئات، فلفل، بساتين الفراولة

جنبات )شجيرات( زينة، أزهار القطف، نباتات زينة أخرى

غابات، إزالة الكساء النباتي المغاير
رش  المنازل،  حول  لالستخدام  الخضراء  المسطحات  منتجات 
في الفضاء )لمكافحة ناقالت األمراض الطائرة، آالت تضبيب 
ساخن أو بارد(، استخدام مبيدات قوارض حول المبنى السكني، 
مواد طاردة للثدييات، معامالت األخشاب )مواد األرضيات أو 

األسطح غير المسقوفة
ومنتجات  للبعوض  وإيروسوالت  )مبخرة(  تبخير  وأجهزة  لفائف 
بيطرية(،  )استخدامات  الحيوانات  على  تستخدم  والقراد  للبراغيث 
متبقيات  األجل،  طويلة  الحشرية  بالمبيدات  المعاملة  والناموسيات 
مبيدات  والذباب،  الناموس  لمكافحة  الخالء  في  الرش  الرش، 
األبيض( النمل  مبيدات  )استخدام  األخشاب  معامالت  القوارض، 

استخدام في األماكن الداخلية الغير سكنية )مثل مباني المكاتب(، أماكن 
غير  )إنشاءات  األخشاب  معاملة  الكالب(،  بيوت  )مثل  الحيوانات 

سكنية(، الطائرات
بعد  ما  عالجات  والمأوى(،  الحظيرة  )مثل،  الحيوانات  تواجد  أماكن 

الداخلية( األماكن  في  عوملت  )إذا  الحصاد 

مواد طاردة، مبيدات حشرية لمكافحة القُمل والجرب

الغذاء

األعالف/محاصيل علف

على غير األغذية

الغذاء

على غير األغذية

الغذاء

على غير األغذية
الحراج/الغابات

الســكنى  أو  أماكــن اإلقامــة 
الخارجيــة

مكان اإلقامة أو السكنى

ــر  ــة، وغي ــر األغذي ــى غي عل
ــة  ــن اإلقام أماك

الغذاء

تطبيق مباشر على 
اإلنسان

األماكن األرضية

األماكن المائية

الدفيئات )الصوب(

الحراج/الغابات

أماكــن اإلقامــة أو الســكنى 
الخارجيــة

األماكن الداخلية

تطبيق مباشر على 
اإلنسان

جدول -3  فئات االستخدام الرئيسية لمبيدات اآلفات، وأنماط االستخدام وأمثلة

فئات االستخدام               نمط االستخدام                   أمثلة
الرئيسية



الخصائص المناخية والجغرافية في بلد التسجيل  2.3.4
مبيد  فيه  سيستخدم  الذي  اإلقليم  أو  البلد  في  الظروف  التسجيل  لدعم  الُمقدمة  البيانات  تعكس  أن  ينبغي 
اآلفات. وعلى وجه الخصوص، أنماط االستخدام التي تنطوي على اإلطالق المباشر لمبيدات اآلفات في 
أقل  الخارجية وبدرجة  السكنى  البيئة )مثل االستخدامات في األماكن األرضية والمائية والغابات وأماكن 
اعتبارهم  في  يضعوا  أن  التسجيل  طلبات  ُمقدمي  على  وينبغي  )الصوب(.  الدفيئات  في  االستخدام 
التأثيرات  أو  المبيدات  تؤثر على مصير وسلوك  أن  يمكن  التي  المميزة  والجغرافية  المناخية  الخصائص 
المتوقعة على الكائنات الحية غير المستهدفة. فعلى سبيل المثال، قد تتحلل بعض المبيدات بسهولة أكبر في 
الظروف المناخية الرطبة، وقد تكون نواتج التحلل أو االنهيار أكثر أو أقل سمية من المركب األصلي. وبالمثل، قد تؤثر 
الخصائص المناخية والجغرافية على مستوى الحماية للقائمين بالتشغيل، والعمال، والمارة، والمستهلكين
المحلية،  االستخدام  ظروف  بسبب  البيئية  المكونات  أو  والعناصر  المستهدفة،  غير  الحية  والكائنات 
أوالممارسات الزراعية المحلية أو الصعوبة في تنفيذ تدابير تخفيف المخاطر )مثل معدات الوقاية الشخصية(.
تدهور  أو  باآلفة  اإلصابات  زيادة  طريق  عن  المبيد  فعالية  على  أيضاً  المناخية  الظروف  تؤثر  وقد 

نفسها. الكيميائية  المادة  وانهيار 
الظروف  التي تضع   التقييم  نماذج  تستخدم  أن  المسؤولة  السلطات  يتعين على  المخاوف،  هذه  ولمواجهه 
المناخية في االعتبار )مثل نماذج لتحديد متبقيات المبيدات على أسطح المحاصيل أو األخشاب المقطوعة(؛ 
وفي بعض الحاالت، ينبغي إجراء دراسات تحت ظروف االستخدام الفعلي )مثل بيانات الفعالية، بأكبر قدر 
ممكن(. وتوصي منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بأن تستعين بآراء الخبراء لعمل استقراء 
للبيانات من أجواء مناخية مماثلة أو من ظروف مناخية معروفة إلنتاج تصورات أو سيناريوهات  رشيد 

ألسوأ الحاالت.

طبيعة المنتج الُمقترح  3.3.4
ينبغي أن تؤخذ المعلومات حول طبيعة وخصائص المادة الكيميائية أو المواد الُمقترحة للتسجيل في اعتبار 
من  النوع  هذا  توفير  وينبغي  التسجيل.  طلب  لمراجعة  الالزمة  المعلومات  تحديد  عند  المسؤولة  السلطة 
المعلومات وقت تقديم الطلب للمراجعة. فعلى سبيل المثال، قد يكون مطلوباً بيانات مختلفة للمبيدات الكيميائية 
الحيوية عن تلك المطلوبة للمبيدات الكيميائية الُمصنعة )انظر القسم 5(. وباإلضافة إلى ذلك، فإن الخواص 
)مثل  البيئة  في  المبيد  بمصير  المتعلقة  الدراسات  تحددها  والتي  البيئة،  في  الكيميائي  للمركب  المصيرية 
الثبات، وإمكانية التراكم االحيائي(، قد تؤدي إلى طلب بيانات إضافية. وقد يتطلب التركيب الكيميائي أيضاً 
تقييمات معينة؛ فمثال نجد أن المبيدات العضوية الفوسفاتية والبيروثرويدات لها خصائص من حيث السمية 

فريدة من نوعها تتعلق بالمشابهات )أيسومرات( والشوائب.

تحديد التكافؤ  4.3.4
يشير تحديد التكافؤ إلى تقييم ما إذا كانت الشوائب والجوانب المتعلقة بالسمية فضال عن الخصائص الطبيعية 
والكيميائية للمادة التقنية التي يفترض أن تكون متماثلة عند إنتاجها من جهات تصنيع مختلفة هي في الواقع 
متماثلة، وذلك لتقييم ما إذا كانت المنتجات تشكل نفس المستويات من المخاطر. وتحديد التكافؤ يمكن أن 

يكون خطوة في عملية تسجيل مبيدات اآلفات بشكل عام.
التكافؤ لمنتجات مبيدات اآلفات من  لتحديد  المسؤولة إرساء مبادئ ومعايير وطنية  السلطة  ويتعين على 
مختلف الجهات الُمصنعة بغية تجنب إهدار الموارد وتيسير الوصول إلى أسواق المنتجات ذات المعايير 
بتطوير  الخاص  الدليل  في  الواردة  والمبادئ  المتطلبات  تطبق  أن  الحكومات  على  يتعين  كما  المقبولة. 
واستخدام مواصفات مبيدات اآلفات الصادر من قبل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية 

التكافؤ. لتقييم  البيانات الالزمة  الدليل أيضا  التكافؤ. كما يحدد  لتحديد   ]10[

16
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ــادة  ــت أن الم ــد ثب ــا يكــون: ) أ ( ق ــة عندم ــة والبيئي ــات لألخطــار والمخاطــر الصحي ــب تقييم ــادة، ال يُطل ــي الع وف
الفعالــة مــن الدرجــة التقنيــة لمبيــد اآلفــات الــذي يجــري تســجيله مكافئــة لمــادة فعالــة تقنيــة مســجلة بالفعــل؛ )ب( تــم 
تســجيل نــوع المســتحضر مــن قبــل؛ )ج( االســتخدام المقصــود مــن مســتحضر المنتــج الُمجهــز )اســتناداً إلــى المــادة 
الفعالــة التقنيــة المكافئــة( هــو نفســه كمــا فــي المنتــج المطــروح بالفعــل فــي األســواق؛ )د( قــد انتهــت أي فتــرة معمول 

بهــا لحمايــة البيانــات.

تقاسم العمل والوصول إلى البيانات في إطار نظم التسجيل   5.3.4
تقاسم العمل

يســمح تقديــم طلبــات التســجيل فــي آن واحــد فــي البلــدان المختلفــة بالمشــاركة فــي العمــل علــى المســتوى اإلقليمــي 
ــدات.  ــات تســجيل المبي ــن الســلطات المســؤولة بشــأن عملي ــات بي ــادل المعلوم ــز الشــفافية وتب ــى تعزي ــل عل ويعم

وينبغــي تشــجيع اإلقــرار المتبــادل بالتســجيل، حيثمــا يكــون ذلــك ممكنــاً ومناســباً.

وقــد تــم انجــاز الكثيــر مــن العمــل علــى المســتوى الدولــي لمواءمــة متطلبــات البيانــات األساســية لتســجيل المبيــدات 
ــاون  ــة التع ــي عــام 1994، أنشــأت منظم ــم البعــض. وف ــع بعضه ــدان م ــاون البل ــات بتع ــذه المعلوم ــة ه ولمراجع
ــي  ــل المعن ــق العام ــرف اآلن باســم "الفري ــذي يُع ــات، وال ــدات اآلف ــدى مبي ــدان االقتصــادي منت ــي المي ــة ف والتنمي
بمبيــدات اآلفــات"، لمســاعدة البلــدان فــي األعمــال المرهقــة التــي تتزايــد مــن إجــراء تقييمــات جديــدة للمخاطــر التــي 
قــد تنجــم مــن مئــات المبيــدات المطروحــة فــي األســواق لســنوات، عــالوة علــى تقييــم مبيــدات اآلفــات التــي تحتــوي 
علــى مــواد فعالــة جديــدة. وتشــارك الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي فــي 
عــدد مــن مشــاريع تقاســم العمــل، التــي تتــراوح مــا بيــن تبــادل المعلومــات إلــى المراجعــات الموازيــة والُمشــتركة. 

ولــدى هــذه المنظمــة قاعــدة بيانــات الكترونيــة لتيســير مثــل هــذه العمليــات للتبــادل والتعــاون]27[.

الوصول إلى البيانات
ينبغي النظر بعين االعتبار في المعلومات الخاصة بالموافقات السابقة على المادة الفعالة في مبيد اآلفات أو مستحضر 
الُمنتج الُمجهز من قبل أي سلطة مسؤولة عند تحديد ما هي المعلومات اإلضافية التي قد تكون الزمة حين مراجعة 
طلب التسجيل للمبيد. وتوصي هذه الخطوط التوجيهية – عندما تكون المبيدات المقدمة في البلدان من أجل المراجعة 
والموافقة عليها و/أو المنتجات التي سبقت الموافقة عليها متماثلة – بأنه ينبغي أن يكون من السهل الوصول إلى 
والقوانين  الدولية  االتفاقات  به  تسمح  الذي  بالقدر  بينها  وفيما  البلدان  بداخل  المخاطر  وتقييمات  الداعمة  البيانات 
الوطنية بشأن حماية البيانات التنظيمية والحفاظ على المعلومات التجارية السرية. وهذا يمكن أن يقلل التكاليف، بما 
في ذلك تكاليف المختبرات، وأعداد حيوانات التجارب، والتكلفة الالزمة لمراجعة الدراسات. ويُقصد بكلمة "متماثل" 
أن نفس النسبة المئوية من نفس المادة الفعالة بنفس معدل التطبيق، ونفس االستخدام المقصود أو االستخدامات، ونفس 
أو صورة  باألخطار  المتعلقة  الجوانب  نفس  المستحضر مع  تجهيز  في  المشاركة  المواد  المستحضر، ونفس  نوع 

محسنة منها.

وقــد تكــون التقييمــات بشــأن األخطــار، التــي أجرتهــا منظمــة األغذيــة والزراعــة / منظمــة الصحــة العالميــة مــن 
خــالل االجتمــاع المشــترك المعنــي بمتبقيــات مبيــدات اآلفــات، واالجتمــاع المشــترك المعنــي بمواصفــات مبيــدات 
اآلفــات، والتقييمــات التــي أجريــت ضمــن برنامــج منظمــة الصحــة العالميــة لتقييــم مبيــدات اآلفــات )مبيــدات آفــات 
الصحــة العامــة(، وغيرهــا مــن تقييمــات الســلطات المســؤولة، متاحــة فــي مواضــع متعــددة. ويجــب علــى الســلطات 
المســؤولة االســتفادة مــن مثــل هــذه التقييمــات حيثمــا يكــون ذلــك مناســباً )مثــل مقارنــة األوضــاع البيئيــة الوبائيــة 
ــة  ــل هــذه المراجعــات، بغي ــى اســتخدام مث ــود الموضوعــة عل ــي ظــل القي ــك ف ــة( وذل ــة الزراعي والظــروف البيئي

تفــادي ازدواج الجهــود وتقليــل االختبــارات المحليــة للمنتــج قــدر اإلمــكان.

وبوجــه عــام، هنــاك حاجــة إلــى المزيــد مــن البيانــات لدعــم التســجيل ألول مــرة للمــادة الفعالــة الجديــدة أكثــر منهــا 
فــي حالــة طلبــات التســجيل الالحقــة، وذلــك لعــدة أســباب، ففــي الطلبــات الالحقــة، يمكــن اســتخدام البيانــات التــي تــم
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إنتاجهــا ســابقاً لتلبيــة االحتياجــات مــن البيانــات، تمشــيا مــع القســم 5.5 مــن الخطــوط التوجيهيــة الخاصــة بتســجيل 
مبيــدات اآلفــات ]1[، التــي تغطــي حمايــة البيانــات التنظيميــة والمعلومــات التجاريــة الســرية والقوانيــن واللوائــح 

اإلضافيــة ذات الصلــة بشــأن تبــادل البيانــات وحمايــة البيانــات والمعاوضــة، والملكيــة الفكريــة.

إمكانية طلب البيانات من الناحية العلمية أو التقنية  6.3.4
قــد تحــذف أو تتجــاوز الســلطات المســؤولة عــن شــرط اختبــار نقطــة - النهايــة المحــددة إذا كان مــن المســتحيل مــن 
الناحيــة التقنيــة إجــراء الدراســة بســبب خصائــص المــادة. فعلــى ســبيل المثــال، بعــض المــواد شــديدة التطايــر، أو 
أنهــا مــادة تفاعليــة أو غيــر مســتقرة وال يمكــن اختبارهــا )أو ال يمكــن اختبارهــا بأمــان(، فمثــال عنــد خلــط المــادة مــع 
المــاء قــد يســبب خطــر حــدوث حريــق أو انفجــار، أو قــد يكــون مــن المســتحيل تعليــم )ترقيــم( المــادة باإلشــعاع علــى 
النحــو الموصــى بــه فــي بعــض الخطــوط التوجيهيــة. وفــي مثــال آخــر، قــد يلتمــس ُمقــدم طلــب التســجيل التغاضــي 
عــن إجــراء االختبــار المطلــوب إذا كانــت الخصائــص األساســية للمــادة )مثــل التــآكل( مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى أن 
تتكبــد حيوانــات التجــارب معانــاة ال داعــي لهــا. وينبغــي دائمــاً احتــرام التوجيهــات المذكــوره فــي أســاليب االختبــار 

ذات الصلــة، وال ســيما القيــود التقنيــة لألســلوب المتبــع.

المالءمة العلمية لمتطلبات البيانات  7.3.4
إلى  استناداً  البيانات  من  االحتياجات  لتعديل  اقتراح  بطرح  اآلفات  مبيدات  تسجيل  طلبات  ُمقدمي  يقوم  قد 
المالءمة العلمية إلجراء االختبار، بسبب الخصائص األساسية للمادة الفعالة واآلثار الناجمة عنها. ويرد أدناه 
العوامل التي قد تحدد ما إذا كانت االختبارات ذات المستوى األعلى الموصى بها في هذه الخطوط التوجيهية 
جميع  كانت  إذا  ما  مناقشة  المسؤولة  والسلطات  الطلبات  ُمقدمي  على  ينبغي  كما  العلمية.  الناحية  من  مالئمة 
غير  البيانات  بعض  أن  يعتقد  الطلبات  ُمقدمي  أحد  كان  وإذا  السالمة.  لضمان  ضرورية  المطلوبة  البيانات 
المطلب  هذا  عن  التغاضي  يلتمس  أن  له  فيجوز  عملياً،  عليها  الحصول  يتعذر  أو  السالمة  لضمان  ضرورية 
من البيانات. ويجب مراجعة طلبات اإلعفاء من وجهة نظر صحة الحجة العلمية. وفيما يلي أنواع المعلومات 

المناقشات: هذه  مثل  في  استخدامها  يمكن  والتي  العلمية،  البيانات  إلى  الحاجة  على  تؤثر  أن  يمكن  التي 
1- أي مؤشر على إمكانية التراكم االحيائي للمبيدات؛

2- خصائص ثبات المادة التقنية؛
ــال، مــا إذا كان التأثيــر  ــار الســمية البيئيــة )علــى ســبيل المث 3- شــكل منحنــى الســمية-الوقت فــي اختب

يحــدث ويتبــدد ســريعاً بعــد التعــرض أو يتراكــم بمــرور الوقــت(؛
4- مؤشــرات أخرى لآلثار الســلبية الضارة في دراســات الســمية )مثال، التصنيف بأنه عامل مطفّر(؛

5- بيانات عن المواد المشابهة من الناحية التركيبية )البنائية(؛
6- بيانــات عــن االســتخدام فــي الماضــي )علــى ســبيل المثــال، االســتخدام المأمــون فــي الماضي، اســتخدامه 

واســع االنتشــار، غيــاب الحــوادث الكبرى(؛
7- التأثيرات الُمعاكسة لعمل الغدد الصماء.

تقييم  أن  إلى  الجارية  البحوث  تشير  المثال،  سبيل  فعلى  الوقت.  بمرور  البيانات  متطلبات  تتغير  أن  ويمكن 
هذه  تنفيذ  يتم  ال  وفيما  حية.  حيوانات  استخدام  تتطلب  ال  بأساليب  إجراؤها  يتم  قد  الكيميائية  للمواد  السمية 
التقنيات بصورة كاملة لألغراض التنظيمية، فإنه ينبغي للسلطات المسؤولة أن تظل على دراية بالتقدم العلمي 

تقييمها. وإعادة  اآلفات  مبيدات  تسجيل  لدعم  العلمية  البيانات  ومراجعة  طلب  عند  جديد  هو  وبما 
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5.  اعتبارات خاصة
تعتمــد المعلومــات التــي يرغــب بلــد مــا فــي الحصــول عليهــا أو مراعاتهــا قبل الموافقــة على اســتخدام مبيــد اآلفات على 
عــدد مــن العوامــل. وفــي هــذا القســم، يتــم وصــف بعــض الحــاالت الفريــدة التــي ينبغــي أن تضعها الســلطات المســؤولة 
فــي االعتبــار عنــد تحديــد االحتياجــات مــن البيانــات بشــأن طلــب تســجيل مبيــدات اآلفــات. وبوجــه عــام، يالحــظ فــي 
الحــاالت المبينــة أدنــاه أن هنــاك اتفــاق وثيــق بيــن البلــدان بشــأن مــا هــي كميــة البيانــات أو أقــل كميــة منهــا تلــزم لدعــم 

التســجيل؛ وبالتالــي فــإن هنــاك احتمــال لتقاســم العمــل وتوفيــر فــي التكاليــف لمثــل هــذه األنــواع مــن التســجيل.

1.5 المبيدات الكيميائية الحيوية
عــادة مــا يُطلــب دراســات أقــل لتقييــم المخاطــر المرتبطــة بالمبيــدات الكيميائيــة الحيويــة المتواجــدة علــى صــورة 
ــة الطبيعيــة(، مــن غيرهــا مــن  ــة والهرمونــات والمنظمــات النباتي ــة للرســائل الكيماوي ــة )مثــل المــواد الناقل طبيعي
ــواع المســتهدفة،  ــة األن ــزة، وخصوصي ــدة والمتمي ــا الفري ــة فعله ــك بســبب طريق ــات، وذل ــدات األخــرى لآلف المبي

ــى الثدييــات وفعاليتهــا مــع معــدالت االســتخدام المنخفضــة. وعمومــاً فإنهــا تتميــز بســميتها المنخفضــة عل
تكون  أن  يجب  فإنه  ُمصنعة  كانت  إذا  أما  طبيعية،  على صورة  الحيوية  الكيميائية  المبيدات  تتواجد  أن  وينبغي 
للمكون  الجزيئي  التركيب  يكون  أن  يجب  أي  الطبيعية،  الكيميائية  للمادة  البنائي  التركيب  ناحية  من  مطابقة 
فإن  وعادة  طبيعيا.  المتواجد  للمشابه  الجزيئي  كالتركيب  نفسه  هو  االصطناعية  الكيمائية  للمادة  الرئيسي 
والمركب  طبيعيا  المتواجد  المركب  من  لكال  الكيميائية  الفراغية  المشابهات  نسب  في  الطفيفة  االختالفات 
أحد  يوجد  مالم  لآلفات،  حيوية  كيميائية  مكافحة  )مادة(  كعامل  الكيميائية  المادة  تصنيف  تستبعد  ال  االصطناعي 

اآلخر. المشابه  عن  كبيرة  بدرجة  تختلف  للسمية  لديه خصائص  المشابهات 
السلطات  على  يتعين  والتي  بها،  الموصى  البيانات  لمتطلبات  شاملة  قوائم  ودال  جيم  الملحقين  ويعرض 
الحيوية. الكيميائية  اآلفات  مبيدات  باستخدام  سيسمح  كان  إذا  ما  تحديد  عند  االعتبار  في  أخذها  المسؤولة 

2.5 االستخدام في حاالت الطوارئ
قــد تضطــر الســلطة المســؤولة فــي ظــروف خاصــة إلــى النظــر فــي الســماح باســتخدام مبيــدات اآلفــات غيــر المســجلة، 
أو التــي ألغيــت أو الُمســجلة ألغــراض أخــرى، وذلــك لمكافحــة تفشــيات اآلفــات الناقلــة لألمــراض، تجنبــاً للمخاطــر 
الكبيــرة علــى صحــة اإلنســان أو البيئــة )مثــل المخاطــر الكبيــرة علــى األنــواع المعرضــة للخطــر أو االنقــراض أو 

الكائنــات الحيــة النافعــة( أو تجنبــاً لحــدوث خســائر فادحــة فــي الزراعــة.

ــارات  ــل، وخي ــود بدائ ــث وج ــن حي ــب )أي م ــة الطل ــن مصدوقي ــق م ــؤولة أن تتحق ــلطات المس ــى الس ــب عل ويج
المكافحــة القابلــة للتطبيــق، بمــا فــي ذلــك اســتخدام مبيــدات اآلفــات الُمســجلة بالفعــل(، كمــا يجــب أن تطلــب الحــد 
األدنــى مــن البيانــات وبالقــدر الــذي يســمح بتلبيــة المعاييــر القانونيــة والمتطلبــات الالزمــة التخــاذ القــرار الخــاص 
باســتخدام المبيــد فــي حالــة الطــوارئ. وينبغــي أن يــؤدي هــذا الــى تقييــم المخاطــر مقابــل المنافــع، بمــا فــي ذلــك تقييــم 
ــة، والنظــر فــي الســعي نحــو  ــم المخاطــر البيئي ــة، وتقيي ــم المخاطــر المهني المخاطــر علــى صحــة اإلنســان، وتقيي

ــة الطــوارئ. ــة األخــرى لمعالجــة حال ــدات البديل ــد المعنــي أو المبي تســجيل المبي
ــذه  ــل ه ــي مث ــاً. وف ــون متاح ــد ال يك ــم المخاطــر ق ــالزم لتقيي ــات ال ــن البيان ــى م ــد األدن ــإن الح ــاالت، ف ــض الح ــي بع وف
ــن  ــرار. ويمك ــاذ الق ــي اتخ ــرى ف ــادر األخ ــراء والمص ــرأي الخب ــتعين ب ــؤولة أن تس ــلطة المس ــى الس ــن عل ــاالت، يتعي الح
ــة  ــي مكاف ــتخدامها ف ــة الس ــة العالمي ــة الصح ــل منظم ــن قب ــا م ــى به ــات الُموص ــم بالمنتج ــادر قوائ ــمل المص أن تش
ناقــالت األمــراض ]28[، ومعلومــات عــن الموافقــة فــي بلــدان أخــرى )خاصــة البلــدان المجــاورة(، وكذلــك
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توصيــات منظمــة األغذيــة والزراعــة، والتوصيــات الصــادرة عــن المنظمــات الدوليــة األخــرى أو غيرهــا مــن 
الســلطات المســؤولة المعنيــة بالمبيــدات. ويمكــن للبلــدان أيضاً طلب المســاعدة من الســلطات المســؤولة األخرى 

التــي لديهــا برامــج تنظيميــة أكثــر تطــوراً، ال ســيما فــي حــاالت الطــوارئ التــي يمكــن أن تعبــر الحــدود.
وفــي حــاالت الطــوارئ، ينبغــي علــى الســلطات المســؤولة أن تقصــر اســتخدام هــذه المبيدات علــى فترات محــدودة. 
ألن ذلــك ســيعمل علــى منــع االســتخدام غيــر المالئم وغيــر اآلمن، أو االســتمرار فقط في اســتخدام المــواد الكيميائية 

المعتمــدة ألجــل اســتخدامها في حــاالت محــدودة ذات الفوائــد العالية.

3.5 تصاريح االستخدام التجريبي
ينبغــي أن يكــون لــدى الحكومــات لوائــح تســمح باســتيراد كميــات محــدودة من مبيــدات اآلفات غير المســجلة 
ألغــراض البحــوث أو التعليــم أو التســجيل. وتعمــل مثــل هــذه اللوائــح علــى تمكيــن الســلطة المســؤولة مــن 

إصــدار تصريــح تجريــب ألي طــرف يمتثــل ألحــكام اللوائــح الســتيراد كميــة محــدودة من مبيــد اآلفات.

وتفــرض اللوائــح علــى ُمقدمــي الطلبــات أن يقدمــوا المعلومــات األساســية عــن مبيد اآلفــات )مثل كود االســم، االســم 
الشــائع، نــوع المبيــد، والمجموعــة الكيميائيــة التابــع لهــا المبيد، والنســبة المئوية للمــادة الفعالــة، وقيم الجرعــة القاتلة 
النصفيــة )LD50( الحــادة عــن طريــق الفــم وعــن طريــق الجلد، وعن طريق االستنشــاق، والســمية على األســماك(، 
والغــرض مــن االســتيراد، والكميــة المــراد اســتيرادها وأيــن، ومتــى ومــن الــذي ســيقوم بإجــراء التجــارب. ويتعيــن 
علــى الســلطة المســؤولة حينئــذ أن تقيــم الطلــب وتقــرر مــا إذا كان يمكــن إصــدار تصريــح للتجريــب. وإذا كان 
األمــر كذلــك، فيرفــق معــه شــروط إصــداره. وتعتمــد شــروط التصريح على مرحلــة إعداد المــادة الكيميائية وكمية 
مبيــد اآلفــات المــراد اســتيرادها. وينبغــي أن يتضمــن التصريــح شــرطاً لتدمير المحاصيل بعــد انتهــاء التجربة )عند 

االقتضــاء(، وتحديــد موقــع وتاريــخ التجربــة إلجــراء التفتيش من قبل الســلطة المســؤولة.

وينبغــي أن تســتعين الُســلطة المســؤولة بــأراء الخبــراء والمصــادر األخــرى فــي اتخــاذ القــرار. وكمــا ذُكــر أعاله، 
فــإن هــذه المصــادر يمكــن أن تتضمــن معلومــات عــن الموافقــة فــي بلــدان أخــرى، وال ســيما البلــدان المجــاورة، 
ومعلومــات مــن الســلطات المســؤولة األخــرى التــي لديهــا برامــج تنظيميــة أكثــر تطــوراً، وخاصــة ألغــراض 
إنتــاج البيانــات الداعمــة للتســجيل الكامــل لمنتجــات الصحة العامــة أو المنتجات التي يمكن اســتخدامها فــي حاالت 

الطــوارئ.

6. تلبية متطلبات البيانات
يمكــن للشــركات الراغبــة فــي الحصــول على موافقة الســتخدام مبيــدات اآلفــات أن تلبي متطلبات البيانــات الالزمة 
مــن خــالل عــدد مــن الوســائل، مــع مســتويات مختلفة مــن التفصيل، تبعــاً للمتطلبــات القانونيــة والتنظيمية للبلــد أو 
البلــدان التــي يجــري فيهــا الســعي للتســجيل. وبوجــه عــام، يمكــن تقديــم تقارير الدراســة كاملة للســلطات المســؤولة 
إمــا خطيــاً أو الكترونيــاً مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات مــن البيانــات. ومــع ذلــك، فإنــه في بعــض الحاالت قــد يتم تلبية 
متطلبــات البيانــات مــن خــالل تقديــم ملخصــات للدراســات التــي تمــت مراجعتهــا والموافقــة عليهــا مــن ؛ جانــب 
ســلطات مســؤولة أخــرى فــي وقــت ســابق، ونســخاً مــن هــذه المراجعــات أو قيــم نقطــة النهايــة ذات الصلــة الموثقة 
والمتفــق عليهــا دوليــا، وفقاً للمتطلبات القانونية والتنظيمية والقوانين واللوائح المتعلقة بتبــادل البيانات. وترد مفاهيم 

تقاســم العمــل والوصــول إلــى البيانــات بمزيــد مــن التفصيل فــي القســم 5.3.4.
ويجب أن تكون البيانات التي يوفرها ُمقدم الطلب ذات جودة عالية وموثوق بها، وتستند، إذا كان ذلك ممكناً، 
إلى خطوط توجيهية وأساليب إلجراء االختبارات الُمعترف بها على المستوى الوطني أو الدولي، مثل تلك 
المنشورة من قبل منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، ومجلس التعاون الدولي المحدود من أجل 
تحليل مبيدات اآلفات، ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ]على سبيل المثال: 15، 23، 
24، 29-31[. وإذا لم يكن هناك خطوط توجيهية متاحة بشأن االختبارات )أو دراسات خاصة أو دراسات
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فريــدة مــن نوعهــا(، فينبغــي علــى القائــم بتقديــم البيانــات أن يوفــر للســلطة المســؤولة بروتكــول علمــي ُمقتــرح، بحيث 
يمكــن اتخــاذ قــرار بشــأن الدراســة محــل االهتمــام. وقــد يحــدث ذلــك إذا كان هنــاك بلــد لديــه نظــام بيئــي متفــرد فــي 
نوعــه أو أنــواع مــن الكائنــات غيــر المســتهدفة مثيــرة للمخــاوف وأســئلة علميــة تنشــأ حــول النظــام البيئــي أو األنــواع 

والتــي ال يمكــن اإلجابــة عليهــا مــن خــالل الدراســات التــي أجريــت باتبــاع الخطــوط التوجيهيــة المعتــرف بهــا.

وينبغــي أن تكــون البيانــات والمعلومــات الُمقدمــة صحيحــة وذات مصداقيــة. ويمكــن مســاعدة الســلطات المســؤولة 
فــي ضمــان صحــة هــذه المعلومــات بــأن تطلــب مــن القائــم بتقديمهــا التوقيــع علــى إقــرار لتوثيــق صحتهــا أو عــن 

طريــق التفتيــش الــدوري علــى مرافــق المختبــرات.

وينبغــي أن تكــون جميــع الدراســات الُمقدمــة قــد تمــت فــي إطــار مبــادئ الممارســة المختبريــة الجيــدة. ويــرد ذكــر 
الخطــوط التوجيهيــة المعتمــدة المرتبطــة بنظــام الترقيــم لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي الــواردة 

فــي المالحــق، فــي مــكان آخــر ]2[.



22

قائمه المراجـع
]1[ Food and Agriculture Organization of the United Nations and World Health Organization

)2010(. Guidelines for the registration of pesticides. Rome and Geneva
)http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/code/list-guide-new/en/ – 
accessed on 8 January 2013(. 

]2[ Organisation for Economic Co-operation and Development )1994(. Data requirements
for pesticide registration in OECD member countries: survey results ]OECD environment 
monographs No. 77[ 
)http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=oc
de/gd%28942947% – accessed on 8 January 2013(.

]3[ Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD guidance documents 
for pesticide registration ]web page, Paris[
)http://www.oecd.org/chemicalsafety/agriculturalpesticidesandbiocides/oecdguidancedocu
mentsforpesticideregistration.htm – accessed on 8 January 2013(.

]4[ European Commission )1991(. Council Directive 91414//EEC of 15 July 1991 
concerning the placing of plant protection products on the market. Annexes II and III – 
data requirements. Brussels )although this Directive was repealed by Regulation )EC( 
No 11072009/ of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on 
the market, the data requirements in annexes II and III of the Directive remain valid until 
replaced by new European Commission regulations on data requirements
)http://ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation/legal_en.htm – accessed on 8 
January 2013(.

]5[ European Union )2012(. Regulation )EU( No 5282012/ of the European Parliament and 
of the Council concerning the making available on the market and use of biocidal 
products. Annexes II and III – information requirements. Brussels
)http://ec.europa.eu/environment/biocides/regulation_2012.htm –accessed on 8 January 
2013(.

]6[ Government of the United States of America. Code of Federal Regulations )CFR( Title  
40 – Protection of environment. Part 158 – Data requirements for pesticides. Washington, 
DC )http://www.gpo.gov/fdsys/search/pagedetails.action?packageId=CFR-2012-title40-
vol25&granuleId=CFR-2012-title40-vol25-part158( – accessed on 8 January 2013(.

]7[ Food and Agriculture Organization of the United Nations )under revision(. International 
code of conduct on pesticide management. Rome
)http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/code/en/ – accessed on 8 
January 2013(.

]8[ United Nations )2011(. Globally harmonized system of classification and labelling of 
chemicals. 4th revised ed. New York and Geneva
)http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html – accessed on 8 
January 2013(



23

]9[ Food and Agriculture Organization of the United Nations )2012(. Guidelines on
prevention and management of pesticide resistance. Rome
)http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/code/list-guide-new/en/ – 
accessed on 8 January 2013(

]10[ Food and Agriculture Organization of the United Nations and World Health Organization 
)2006(. Manual on the development and use of FAO and WHO specifications for 
pesticides. Revision of 1st ed. Rome and Geneva
)http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/jmps/manual/en/ – last 
accessed on 8 January 2013(.

]11[ Food and Agriculture Organization of the United Nations and World Health Organization 
)various dates(. Specifications for pesticides. Rome and Geneva
)http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/jmps /en/ and
http://www.who.int/whopes/quality/en/ – accessed on 8 January 2013(.

]12[ Food and Agriculture Organization of the United Nations and World Health Organization 
)2011(. Guidelines for quality control of pesticides. Rome and Geneva
)http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/code/list-guide-new/en/ 
–  accessed on 8 January 2013(.

]13[ World Health Organization )various dates(. Generic risk assessment models. Geneva, 
WHO Pesticide Evaluation Scheme )WHOPES(
)http://www.who.int/whopes/guidelines/en/ –  accessed on 8 January 2013(.

]14[ Codex Alimentarius Commission )1993(. Codex Alimentarius – Vol. 2: Pesticide residues 
in food, 2nd ed. Rome, Joint FAO/WHO Food Standards Programme
)http://www.codexalimentarius.org – accessed on 8 January 2013(.

]15[ Organisation for Economic Co-operation and Development )1997(. OECD series on 
principles of good laboratory practice and compliance monitoring No. 1. Paris
)http://www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf?cote=env/mc/chem)98(17&doclanguage=en 
–  accessed on 8 January 2013(.

]16[Food and Agriculture Organization of the United Nations )2009(. Manual on the 
submission and evaluation of pesticide residues data. Rome
)http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/jmpr/jmpr-docs/en/ –  
accessed on 8 January 2013(.

]17[ Ferro-Luzzi A. )2003(. Individual food intake survey methods ]keynote paper[. In: 
Measurement and assessment of food deprivation and undernutrition. Rome, Food and 
Agriculture Organization of the United Nation
 )http://www.fao.org/docrep/005/Y4249E/y4249e0a.htm – accessed on 8 January 2013(.

]18[  World Health Organization. GEMS/Food cluster diets. Geneva, Global Environment 
Monitoring System – Food Contamination Monitoring and Assessment Programme
)GEMS/Food( ]web page[ )http://www.who.int/foodsafety/chem/gems/en/index1.html – 
accessed on 8 January 2013(.

]19[ United States Department of Agriculture. Agricultural Research Service ]web page[ 
)http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=1200-50-35- –  accessed on 8 
January 2013(.

]20[ European Union Joint Research Centre. Pesticide fate models and their use. Ispra ]web 
page[ )http://viso.ei.jrc.it/focus/ – accessed on 8 January 2013(.



24

]21[ United States Environmental Protection Agency. Models and databases Washington, 
DC ]web page[ )http://www.epa.gov/pesticides/science/models_db.htm – accessed on 8 
January 2013(.

]22[ Insecticide Resistance Action Committee )2011(. Prevention and management of 
insecticide resistance in vectors of public health importance. Brussels, CropLife 
International )http://www.irac-online.org/content/uploads/200909//VM-Layout-v2.6_
LR.pdf   – accessed on 8 January 2013(.

]23[ Food and Agriculture Organization of the United Nations )2006(. Guidelines on efficacy 
evaluation for the registration of plant protection products. Rome
)http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/code/list-guide-new/en/ – 
accessed on 8 January 2013(.

]24[ World Health Organization )various dates(. Guidelines for efficacy testing of public 
health pesticides. Geneva )http://www.who.int/whopes/guidelines/en/ – accessed on 8 
January 2013(.

]25[ United Nations Environment Programme )2009(. Existing sources and approaches to 
risk assessment and management of pesticides, particular needs of developing countries 
and countries with economies in transition. Geneva
)http://www.chem.unep.ch/Pesticides/RiskAssessmentWorkshop/MeetingDocs/Risk%20
assessment%20and%20risk%20management%20of%20pesticides_Resource%20document_
Final.pdf – accessed on 8 January 2013(.

]26[ Food and Agriculture Organization of the United Nations and World Health
Organization )under revision(. Guidelines on good labelling practice for pesticides.
Rome and Geneva )http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/code/
list-guide-new/en/ – accessed on 8 January 2013(.

]27[ Organisation for Economic Co-operation and Development. Directories and databases
for chemicals and biosafety. Paris ]web page[
)http://www.oecd.org/env/chemicalsafetyandbiosafety/directoriesanddatabasesforchemica
lsandbiosafety.htm   – accessed on 8 January 2013(.

]28[ World Health Organization. Lists of WHOPES recommended insecticides for vector 
control. Geneva, WHO Pesticide Evaluation Scheme )WHOPES( ]web page[
)http://www.who.int/whopes/en/ – accessed on 8 January 2013(.

]29[ Organisation for Economic Co-operation and Development. Testing of chemicals. Paris 
]web page[ )http://www.oecd.org/env/chemicalsafetyandbiosafety/testingofchemicals/ – 
accessed on 8 January 2013(.

]30[ United States Environmental Protection Agency. Harmonized test guidelines. 
Washington DC, Office of Chemical Safety and Pollution Prevention ]web page[
)http://www.epa.gov/ocspp/pubs/frs/home/guidelin.htm – accessed on 8 January 2013(.

]31[ Collaborative International Pesticides Analytical Council. CIPAC handbooks )More 
information at: http://www.cipac.org/ – accessed on 8 January 2013(.



25

المالحق

تقديـم

إن إدراج دراســة فــي الجــداول الــواردة أدنــاه ال يعنــي أنــه ينبغــي دائمــاً أن يتــم اجراؤهــا. ويتعيــن علــى الســلطة 
ــي  ــق ف ــات موضــع تطبي ــات البيان ــت متطلب ــا إذا كان ــد م ــم الشــاملة بشــكل قاطــع لتحدي ــة القوائ المســؤولة مراجع
بالدهــم أم أنهــا كنمــط ُمقتــرح لالســتخدام أو كحالــة تســجيل. انظــر القســم 3.4 مــن هــذه الوثيقــة )العوامــل المؤثــرة 
علــى متطلبــات البيانــات( للحــاالت التــي قــد ال تحتــاج إلــى مجموعــة البيانــات كاملــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، راجــع 
المعلومــات الــواردة فــي كل جــدول وحواشــي التذييــل لتحديــد مــادة االختبــار، واالســتخدامات المعمــول بهــا ومــا إذا 

كان يُنصــح دائمــاً بطلــب البيانــات، أم أنهــا تتطلــب فقــط أنمــاط اســتخدام معينــة أو بعــض حــاالت محــدده.

رموز متطلبات البيانات المستخدمة في الجداول

شروط متطلبات البيانات
موصى بطلبها  : R

موصى بطلبها بشروط   :CR
غير موصى بطلبها   :NR

نوع المادة المختبرة
مادة فعالة نقية    :PAI     

مادة فعالة نقية ُمرقمة باإلشعاع   :PAIRA
المادة الفعالة التقنية   :TGAI  

المنتج الُمجهز   :FP       
المنتج النهائي الُمجهز لالستخدام النمط    :TEP     



ملحِق ألف – مبيدات اآلفات الكيماوية: متطلبات البيانات الموصى بها لتسجيل المواد التقنية 
يتــم اجــراء االختبــارات الــواردة فــي هــذا الملحــق بصفــة عامــة علــى المــادة الفعالــة نفســها. وقد يتم إجــراء دراســات ميدانية بالمنتــج النهائي المناســب الُمجهز لالســتخدام النمطي ألســباب 

عمليــة وألهميتها العلمية.

جدول ألف1- الهوية والتركيب، والخصائص الفيزيائية والكيميائية

أرقام نقاط 
بيانات منظمة 

التعاون 
والتنمية 

في الميدان 
االقتصادي

متطلبات البيانات

الهوية والتصنيع
-  اسم مقدم الطلب ومعلومات االتصال

-  اسم جهة التصنيع ومعلومات االتصال
-  االسم الشائع الذي وافقت عليه المنظمة الدولية للتوحيد القياسي )أيزو( والمترادفات

-  أرقام CAS  وCIPAC الحاليه
-  االسم الكيميائي
-  االسم التجاري

-  وضع الترخيص )حيازة البراءة(
-  الصيغة الجزيئية والكتلة الجزيئية والتركيب الجزيئي

-  طريقة التصنيع، بما في ذلك المواد األولية، المسارات، والنواتج الثانوية، الشوائب 
-  مواصفات نقاء المادة الفعالة

-  الهوية والمحتوى والصيغة البنائية للمشابهات )ايزومرات(، الشوائب والموادالمضافة
-  بيانات تحليل الدُفعة اإلنتاجية أو التشغيلة

1A II  RTGAI

مادة االختباركل أنماط االستخدام
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الخواص الفيزيائية والكيميائية
- نقطة الذوبان ونقطة الغليان

- الكثافة النسبية
- ضغط البخار والقابلية للتطاير

- المظهر
- األطياف

- الذوبان في الماء
- الذوبان في المذيبات العضوية

- معامل التجزيئ )التشتت(

- الثبات في الماء، معدل التحلل المائي، الهدم الضوئي الكيميائي، الحاصل الكمي وهوية نواتج التحطم، ثابت 
التفكك )التشتت(

- الهدم باألكسدة الكيموضوئية
- القابلية لالشتعال

- نقطة االشتعال )الوميض(
- القابلية لالنفجار
- التوتر السطحي

- خصائص األكسدة
- درجة الحموضة )تركيز ايون الهيدروجين(

- الثبات
R= موصى بها،  TGAI= المادة الفعالة التقنية ،   CAS = دائره خدمات المستخلصات الكيميائيه، CIPAC  =  مجلس التعاون الدولى المحدود من أجل تحليل 

مبيدات األفات 

2A II  

أرقام نقاط 
بيانات منظمة 

التعاون 
والتنمية 

في الميدان 
االقتصادي

متطلبات البيانات

RTGAI

مادة االختباركل أنماط االستخدام
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R= موصى بها،      =CR موصى بطلبها بشروط ،      PAI= مادة فعالة نقية ،     TGAI    = المادة الفعالة التقنية ،   PAIRA= مادة فعالة نقية مرقمة باإلشعاع 

4A II  

 1.4 A II

 2.4 A II

 3.4 A II

 4.4 A II

 5.4 A II

64 A II

7.4 A II

8.4 A II

جدول ألف2 طـرق التحليل
أرقام نقاط بيانات 

منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان 

االقتصادي

متطلبات البيانات
كل أنماط االستخدام

مالحظات 
االختبار

الغذاء، األعالف
األماكن األرضية الخارجية

األماكن المائية الخارجية
الدفيئات )الصوب(

أماكن اإلقامة او السكنى 
الخارجية

األماكن الداخلية

على غير األغذية
األماكن األرضية الخارجية

األماكن المائية الخارجية 
الدفيئات )الصوب(

الغابات/الحراج
أماكن اإلقامة او السكنى 

الخارجية
األماكن الداخلية

تطبيق مباشر على اإلنسان

مادة االختبار

طرق التحليل 

المعايير التحليلية والعينات

طرق تحليل المادة الفعالة كما تم تصنيعها

وصف طرق التحليل لتعيين المتبقيات بغية االمتثال للحدود القصوى لها أو لتحديد 
المتبقيات الغير مستقرة )القابلة لإلزاحة(

وصف طرق لتحليل التربة ألجل المركب األصلي ونواتج التمثيل األيضي المثيرة 
للقلق من ناحية السّمية، أو السمية البيئية، أو األهمية البيئية

وصف طرق لتحليل المياه ألجل المركب األصلي ونواتج التمثيل األيضي المثيرة 
للقلق من ناحية السّمية، أو السمية البيئية، أو األهمية البيئية

طرق لتحديد مبيدات اآلفات في الرواسب 

وصف طرق لتحليل الهواء ألجل المركب األصلي ونواتج التمثيل األيضي المثيرة 
للقلق من ناحية السّمية، أو السمية البيئية، أو األهمية البيئية

الطرق التحليلية ألجل المركب األصلي ونواتج التمثيل األيضي المثيرة للقلق من 
ناحية السمية، أو السمية البيئية، أو اآلثار البيئية على سوائل الجسم واألنسجة
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R

R

CR

CR

CR

R

CR

1

2

3

4

5

6

7

PAI  و
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  PAIRA
والمتبقيات 
المثيرة للقلق
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TGAI  أو 
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TGAI  أو 
PAIRA

TGAI  أو 
PAIRA
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مالحظات االختبار:
1.  إذا كان من غير الممكن عزل المادة الفعالة التقنية فيمكن طلب البيانات 

على مادة مكافئة لها عملياً.

2.  ال ينصــح بهــذا االختبــار لإلعفــاء مــن حــد تحمــل المتبقيــات شــريطة أن تكــون 
ــة أو أن  ــمية المنخفض ــبب الس ــة بس ــر الزم ــي غي ــرض الغذائ ــرات التع تقدي
التقديــرات النظريــة للتعــرض كافيــة لتقييــم المخاطــر الغذائية. ويوصــى بطرق 
ــاذ القانــون حينمــا يكــون  ــدات ألغــراض إنف ــات المبي التحليــل المناســبة لمتبقي
مســتوى التحمــل الرقمــي )بمــا فــي ذلــك، التحمــل المؤقــت والمحــدود زمنيــاً( 
ُمقترحــاً. وينبغــي أن تشــمل طــرق التحليــل الجديــدة المراد اســتخدامها فــي إنفاذ 

القانــون نتائــج مــن مختبــر مســتقل ُمعتمــد.

3.  يوصى بإجراء هذا االختبار ألجل االستخدامات في األماكن الخارجية 
التي قد تؤدي إلى وجود متبقيات مبيدات في التربة فقط.

4.  يوصــى بــه ألجــل االســتخدامات فــي األماكــن الخارجيــة التــي قــد تــؤدي إلــى 
وجــود متبقيــات فــي الميــاه فقــط.
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ــد  ــي ق ــة الت ــن الخارجي ــي األماك ــتخدامات ف ــل االس ــن أج ــه م ــى بإجرائ 5. يوص
ــة  ــط. ويفضــل دراس ــي الرواســب فق ــدات ف ــات للمبي ــود متبقي ــى وج ــؤدي إل ت
ــة  ــة باســتخدام طريق ــي الترب ــادة ف ــة ســلوك الم ــزاز لمعرف االدمصــاص واالنت
تــوازن الدُفعــات )مــن عينــات التربــة( إال، علــى ســبيل المثــال: عندمــا يتحلــل 
مبيــد اآلفــات بســرعة، ويرشــح فــي عمــود التربــة ســواًء القديمــة أو الحديثــة، 
حينئــذ يكــون مــن األنســب تحديــد خصائــص التنقــل المحتمــل للمركــب األصلــي 

ومنتجــات التحــول الرئيســية بشــكل كامــل.

6. يوصى به، مالم يكن هناك مبرراً بأن تعرض القائمين بالتشغيل، أو 
العمال أو المارة غير محتمل الحدوث.

7. ينبغــي أن تُقــدم البروتوكــوالت للموافقــة عليهــا قبــل بــدء الدراســة. ويمكن تقديم 
بيانــات الرصــد البيولوجــي باإلضافــة إلــى، أو بــدال مــن، بيانــات التعــرض عــن 
ــدات  ــة لمبي ــة الدوائي ــمح الحركي ــريطة أن تس ــاق، ش ــد واالستنش ــق الجل طري
اآلفــات فــي اإلنســان و/أو نواتــج التمثيــل األيضــي أو المشــابهات )أيــاً كانــت 
الطريقــة التــي يتــم اختيارهــا كمؤشــر للعــبء الجســدي أو الجرعــة الداخليــة( 
بحســاب تقديــرات الجرعــة الداخليــة اإلجماليــة لفتــرات ســابقة. ويوصــى 
بتوفيــر بيانــات عندمــا ال يمكــن تطبيــق أســاليب قيــاس الجرعــات غيــر الفعالــة 
ألجــل حــاالت التعــرض الخاصــة مثــل تعــرض الســباحين لمبيــدات اآلفــات.



جدول ألف3 السموم والتمثيل األيضي
قد تكون هناك أيضا حاجة للبيانات لتحديد سّمية أي شوائب أو نواتج األيض أو نواتج الهدم ذات الصلة. وقد أجريت دراسات عديده عن سمية المادة الفعالة التقنية 

لتحديد السّمية المتأصلة في الشوائب. وباإلضافة إلى ذلك، يجوز للسلطة المسؤولة افتراض أن الشوائب، أو نو اتج األيض أو نواتج الهدم تكون متساوية في السّمية 
باعتبارها المادة التقنية عندما يكون ذلك مؤكد علمياً. ولتحديد أهمية الشوائب راجع دليل منظمة األغذية والزراعة/منظمة الصحة العالمية بشأن تطوير واستخدام 

  )http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/jmps/manual/en/(.:مواصفات مبيدات اآلفات على الموقع

5 AII

1.1.5 AII
2.1.5      

2.5 AII
1.2.5      
2.2.5      
3.2.5      
5.2.5      
4.2.5      
6.2.5      

PAL أو 
PAIRA
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TGAI

TGAI

TGAI

TGAI

CR

  

R

R

R

R

R

R

1

  

2

2 و 3

4

3

2 و 3

3 و 5

R

  

R

R

R

R

R

R

دراسات السمية وحركيات السموم للمادة الفعالة

االمتصاص، والتوزيع، واإلخراج، والتمثيل األيضي في الثدييات، مع 
اإلشارة بوجه خاص إلى االختالفات بين حيوانات التجارب واإلنسان، 

الحركية، والتراكم، وفترات نصف العمر
التمثيل األيضي والحركية الدوائية

السمية الحادة
سمية حادة عن طريق الفم - فئران

سمية حادة عن طريق الجلد
سمية حادة عن طريق االستنشاق - فئران

تهيج أولي للعين - أرانب
تهيج أولي للجلد

حساسية في الجلد
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أرقام نقاط بيانات 
منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان 
االقتصادي

متطلبات البيانات
كل أنماط االستخدام

مالحظات 
االختبار

الغذاء، األعالف
األماكن األرضية الخارجية

األماكن المائية الخارجية
الدفيئات )الصوب(

أماكن اإلقامة او السكنى 
الخارجية

األماكن الداخلية

على غير األغذية
األماكن األرضية الخارجية

األماكن المائية الخارجية 
الدفيئات )الصوب(

الغابات/الحراج
أماكن اإلقامة او السكنى 

الخارجية
األماكن الداخلية

تطبيق مباشر على اإلنسان

مادة االختبار



3.5 A II

2.3.5 
3.3.5
7.3.5 
8.3.5 
6.3.5 

4.5 A II
1.4.5      

2.4.5 و 3.4.5
4.4.5

5.5 A II
1.5.5
2.5.5 و 3.5.5

الُسّمية على المدى القصير

90 يوماً عن طريق الفم - قوارض
90 يوماً عن طريق الفم – غير القوارض

21 أو 28 يوما عن طريق الجلد
90 يوما عن طريق الجلد

90 يوما عن طريق االستنشاق
السمية الوراثية

تقييم الطفرات البكتيرية العكسية
فحص خاليا الثدييات في المختبر

اختبارات الوراثة الخلوية في الجسم الحي
السمية طويلة األمد واألورام السرطانية

مزمنة عن طريق الفم - قوارض
السرطنة -  نوعين من القوارض؛  الجرذان ويفضل الفئران
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أرقام نقاط بيانات 
منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان 
االقتصادي

متطلبات البيانات
كل أنماط االستخدام

مالحظات 
االختبار

الغذاء، األعالف
األماكن األرضية الخارجية

األماكن المائية الخارجية
الدفيئات )الصوب(

أماكن اإلقامة او السكنى 
الخارجية

األماكن الداخلية

على غير األغذية
األماكن األرضية الخارجية

األماكن المائية الخارجية 
الدفيئات )الصوب(

الغابات/الحراج
أماكن اإلقامة او السكنى 

الخارجية
األماكن الداخلية

تطبيق مباشر على اإلنسان

مادة االختبار
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9 و 10
10 و 11
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14 و 16

17 و18 و 19
7 و 17 و 18
20 و19 و 21



10.6.5 و 11.5.5

1.6.5 و 2.6.5
5.6.5 و 6.6.5
7.6.5 و 8.5.5

7.5 A II
2.7.5
1.7.5

5.7.2 و 3.7.5
4.7.5 و 1.7.5

5.7.5

6.5 A II

8.5 A II

R

R

CR
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R 
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R

R

R
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R
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R 
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R

TGAI

TGAI

TGAI
TGAI
TGAI
 TGAI
TGAI

نواتج
التمثيل
المثيرة

للقلق

22 و 23و 24 
و 25

25 و 26و27

28

29

28 و 30
29 و 31

26 و 27و 32

السمية التناسلية

السمية على التكوين قبل الوالدة – ومن المفضل على الجرذان واألرانب

التأثيرات على التكاثر والخصوبة

الُسّمية العصبية
سمية عصبية متأخرة )حادة( - الدجاج

سمية عصبية حادة – الجرذان
سمية عصبية متأخرة بعد 28 يوماً – الدجاج

سمية عصبية بعد 90 يوماً – الجرذان
سمية عصبية على النمو

دراسات السمية على نواتج التمثيل األيضي
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األماكن األرضية الخارجية

األماكن المائية الخارجية
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الخارجية
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على غير األغذية
األماكن األرضية الخارجية

األماكن المائية الخارجية 
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مادة االختبار



R= موصى بها،     =CR موصى بطلبها بشروط ،      PAI= مادة فعالة نقية ،     TGAI    = المادة الفعالة التقنية ،   PAIRA= مادة فعالة نقية ُمرقمة باإلشعاع ،
TEP= المنتج النهائى الُمجهز لألستخدام النمطى
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بيانات طبية
نفاذية الجلد

السمية المناعية
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أرقام نقاط بيانات 
منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان 
االقتصادي

متطلبات البيانات
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مالحظات االختبار:
يُوصــى بطلــب هــذه االختبــارات عندمــا يُنصــح بإجــراء دراســات علــى الســمية   -1
المزمنــة أو األورام الســرطانية. وقــد يُوصــى بهــا عنــد مالحظــة تأثيــرات ســلبية 
ضــارة ذات أهميــة فــي الدراســات التوكســيكولوچية المتاحــة، وهــذه التأثيــرات 

يمكــن أن تتضــح بصــورة أكبرعــن طريــق دراســات التمثيــل األيضــي.
ال ينصح به إذا كانت مادة االختبار على صورة غاز أو سائل شديد التطاير.  -2

غيــر موصــى بهــا إذا كانــت مــادة االختبــار أكالــة للجلــد أو درجــة حموضتهــا أقل   -3
مــن 2 أو أكبــر مــن 11.5.

موصــى بهــا إذا كان المنتـَـج يتكــون مــن، أو أنــه تحــت ظــروف االســتخدام ســينتج   -4
عنــه، مــادة قابلــة لالستنشــاق )مثــل، الغــاز أو البخــار أو األيروســول )ضبــاب أو 

رذاذ( أو الجســيمات(.
موصــى بــه إذا كان مــن المحتمــل حــدوث تكــرار التعــرض عــن طريــق الجلــد   -5

ــتخدام. تحــت ظــروف االس
ــة،  ــر الغذائي ــراض غي ــات لألغ ــدات اآلف ــتخدام مبي ــة اس ــي حال ــه ف ــى ب موص  -6

ويمكــن التعــرض عــن طريــق الفــم.
ــى الجــرذان لتوصيــف األخطــار  يوصــى بإجــراء الدراســة لمــدة 90 يومــاً عل  -7
ــمية  ــة للس ــد جرع ــم(، وتحدي ــي التقيي ــة ف ــاط النهائي ــار النق ــن اختي ــن الممك )م
ــى  ــار عل ــراء االختب ــى بإج ــرطانية. وال يوص ــة األورام الس ــة أو دراس المزمن
الفئــران المنزليــة الصغيــرة، غيــر أن الســلطة المســؤولة قــد ترغــب فــي تشــجيع 
طالــب التســجيل بشــدة علــى إجــراء دراســة بحثيــة علــى مــدى 90 يومــاً بغــرض 
ــران  ــي الفئ ــرطانية ف ــة األورام الس ــراء دراس ــبة إلج ــة المناس ــار الجرع اختي
ومنهــا تحديــد الجرعــات التــي تكفــي لتحقيــق الدراســة المقبولــة. كمــا يتم تشــجيع 
ــج  ــأن نتائ ــؤولة بش ــلطة المس ــع الس ــاور م ــى التش ــاً عل ــجيل أيض ــب التس طال
الدراســة علــى الفئــران لمــدة 90 يومــاً قبــل البــدء فــي إجــراء دراســة الســرطنة. 

ويُنصــح بتقديــم كافــة الدراســات التــي أُنجــزت.

قــد يوصــى بإجــراء دراســة لمــدة عــام علــى غيــر القــوارض )أي دراســة لمــدة   -8
عــام علــى الــكالب( إذا كانــت الســلطة المســؤولة تــرى أن التراكــم الحيــوي للمبيد 
الكيمــاوي مرتفــع، ويتــم التخلــص منــه ببــطء شــديد بحيــث أنــه ال يحقــق حالــة 
ــرة  ــي األنســجة خــالل فت ــة ف ــزات الفعال ــر التركي ــزع تأثي ــى ينت مســتقرة أو حت
الدراســة التــي تبلــغ 90 يومــاً. ويجــوز للســلطة المســؤولة أن توصــي بالمســتوى 
II المناســب مــن دراســات التمثيــل األيضــي والحرائــك الدوائيــة وإلجــراء التقييــم 
بشــكل أكثــر دقــة علــى التوافــر الحيــوي وفتــرة نصــف العمــر )الوقــت المنقضــي 
ــة االســتقرار  ــوي، وحال ــه( للنشــاط الحي ــد 50بالمائ ــز المبي لكــي ينخفــض تركي
للمــادة لتحديــد مــا إذا كان هنــاك حاجــة إلــى دراســة الســمية لمــدة أطــول علــى 

الــكالب.
موصــى بهــا لالســتخدامات الزراعيــة أو إذا كان مــن المحتمــل أن يتكــرر   -9
تعــرض جلــد اإلنســان. وال يوصــى بــه إذا كانــت هنــاك دراســة مقبولــة تمــت لمــدة 

90 يومــا علــى الســمية الجلديــة وقُدمــت للجهــة المســؤولة.
10- يُنصــح باختبــار المنتــج النهائــي إذا كان المنتــج، أو أي مكــون منــه، يعمــل علــى 
ــق  ــددت عــن طري ــة كمــا ُح ــد للمــادة )أو المــواد( الفعال ــادة امتصــاص الجل زي

اختبــار المــادة الفعالــة التقنيــة، أو علــى زيــادة التأثيــرات الســامة أو الدوائيــة.
11- موصــى بــه فــي حالــة اســتخدامه علــى األغذيــة إذا تــم اســتيفاء أي مــن المعاييــر 

التالية:
ــق الرئيســي للتعــرض  ــد هــو الطري ــق الجل أ( أن يكــون التعــرض عــن طري

ــد تطبيــق هــذا النمــط مــن االســتخدام. عن
ــن  ــا ع ــم تمثيله ــع أن يت ــن المتوق ــروف أو م ــة مع ــادة الفعال ــون الم ب( أن تك
طريــق التعــرض الجلــدي بشــكل مختلــف عنــه فــي التعــرض عــن طريــق 

ــل األيضــي هــو الجــزء الســام. ــج التمثي ــم، ونات الف
ــر لحــدوث تعــرض متكــرر واستنشــاق  ــاك احتمــال كبي 12- موصــى بهــا إذا كان هن

ــي(. ــى صــورة غــاز، أو بخــار أو ايروســول )رذاذ ضباب ــي عل ــدات الت المبي
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13- اعتمــاداً علــى تقديــرات خطــورة ومــدة تعــرض اإلنســان، فــإن إجــراء دراســات 
لفتــرات أقصــر علــى ســبيل المثــال، 21 و28 يومــاً، قــد تكــون كافيــة لتلبيــة هــذا 
المطلــب. وينبغــي علــى مقدمــي الطلبــات التشــاور مــع الســلطة المســؤولة لتحديــد 

مــا إذا كانــت الدراســات التــي تتــم علــى فتــرات أقصــر ســتفي بهــذه التوصيــة.
ــع إجــراء  ــرات م ــة عــن الطف ــارات أولي ــى، بمجموعــة اختب 14- يُوصــى، كحــد أدن
االختبــارات التأكيديــة الممكنــة. وينبغــي أيضــا أن يتــم تقديــم نتائــج االختبــارات 
األخــرى المتعلقــة بالطفــرات التــي قــد يكــون ســبق تنفيذهــا مــن قبــل، إلــى جانــب 

قائمــة كاملــة بالمراجــع.
15-  اختيار اختبار الفحص:

ــاز  ــم كين ــن انزي ــران، وموضــع چي ــي الفئ ــة L5178Y ف ــا الليمفاوي أ(  الخالي
ثيميديــن، مــع أقصــى ظــروف لالختبــار للكشــف أو إظهــار المســتعمرات 

ــرة؛ الصغي
ــي  ــة )V79( ف ــة األولي ــا الليفي ــي أو الخالي ــتر الصين ــرذ الهمس ــض ج ب( مبي
رئــة جــرذ الهمســتر الصينــي، وموضــع چيــن االنزيــم الناقــل هيبوزانثيــن 
معملــي  باختبــار  مصحوبــة   ،)hgprt( فســفوريبوزيل  جوانيــن   –

لكروموســومات؛  ا تحطيــم  عــن  ســب  منا
ج( خاليــا مبيــض جــرذ الهمســتر الصينــي الســاللة )AS52(، وموضــع 
جيــن االنزيــم الناقــل زانتيــن – جوانيــن فســفوريبوزيل ترانســفيراز 

.)xprt(
16-  يفضــل اختبــار فحــص النــواه الصغيــرة فــي نخــاع عظــام القــوارض، ومــع ذلك، 
ــي  ــل الطــور االســتوائي ف ــوارض مــع تحلي ــي الق ــار نخــاع العظــام ف ــإن اختب ف

انقســام الخليــة )زيــغ او انحــراف الكروموســومات( يكــون مقبــوال.
17- يوصى بها إذا تحقق أي مما يلي:

أ(  إذا كان مــن المحتمــل أن يــؤدي اســتخدام مبيــد اآلفــات إلــى تكــرار 
ــه؛ ــرة حيات ــن فت ــر م ــزء كبي ــالل ج ــان خ ــرض اإلنس تع

ب( إذا كان اســتخدام المبيــد يتطلــب حــد للتحمــل أو اإلعفــاء مــن شــرط 
التحمــل.

18-  بنــاًء علــى نتائــج دراســات الســمية العصبيــة الحــادة ودون المزمنــة، أو البيانــات 
األخــرى المتاحــة، قــد يوصــى بإجــراء دراســة مشــتركة للســمية المزمنــة 

ــة. ــمية العصبي والس
19-  قــد يتــم دراســات مصممــة لتحقيــق المتطلبــات بشــكل متزامــن لــكل مــن دراســات 
دراســة  )أي  الســرطنة  ودراســات  الفــم  طريــق  عــن  المزمنــة  الســمية 
الممكــن  الدراســة  لفتــرات  األدنــى  الحــد  يكــون  أن  علــى  مشــتركة(. 

قبولهــا كمــا يلــي:
ــذاء(: 24  ــى الغ ــتخدام عل ــوارض )اس ــى الق ــة عل ــمية المزمن ــة الس أ(  دراس

شــهراً.
ب( دراســة الســمية المزمنــة علــى القــوارض )اســتخدام علــى غيــر الغــذاء(: 

12 شــهراً.
ً ج( دراسة على األورام السرطانية في الفئران: 18 شهرا

د(  دراسة األورام السرطانية في الجرذان )فئران كبيرة(: 24 شهراً
20-  يوصى بها إذا تحقق أي مما يلي:

ــد اآلفــات يــؤدي إلــى تعــرض  أ(  عندمــا يكــون مــن المرجــح أن اســتخدام مبي
اإلنســان بدرجــة كبيــرة علــى مــدار فتــرة طويلــة مــن حياتــه، األمــر الــذي 

يُعــد مهمــاً ســواء مــن حيــث التكــرار، أو المــدة أو مقــدار التعــرض؛
ب(  اســتخدام المبيد يتطلب حد للتحمل أو االعفاء من شــرط التحمل؛ أو

ج(  إذا كانــت المــادة الفعالــة، أو نواتــج التمثيــل األيضــي، أو نواتــج الهــدم، 
أو الشــوائب: ترتبــط مــن ناحيــة التركيــب بالمــواد المعروفــة المحدثــة 
ــارات  ــرة كمــا يتبيــن مــن نتائــج االختب للســرطان؛ او تســبب تأثيــرات ُمطفّ
ــكل الخارجــي  ــي الش ــرات ف ــج تأثي ــم الحــي؛ أو  تنت ــي الجس ــة أو ف المعملي
فــي أي عضــو )مثــل التضخــم النســيجي، التغيــر فــي شــكل األنســجة(
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وذلــك فــي الدراســات المتعلقــه بالســمية دون المزمنــة والتــي قــد تــؤدي إلــى 
تغيــر فــي نمــو األنســجة بشــكل غيــر طبيعــي )أورام(.

21- إذا تــم تعديــل هــذه الدراســة أو التجــاوز عنهــا، فقــد يوصــى بإجــراء دراســة على 
الســمية دون المزمنــة عــن طريــق الفــم لمــدة 90 يومــاً باســتخدام نفــس األنواع.

ــة  ــات التجــارب لكاف ــن حيوان ــن م ــى نوعي ــارات عل 22- يوصــى بإجــراء االختب
ــاط االســتخدام. أنم

ــير  ــم تش ــوب، مال ــال أنب ــم، بإدخ ــق الف ــن طري ــرض ع ــار التع ــل اختب 23- يفض
ــى  ــرض إل ــط التع ــار أو نم ــادة االختب ــة لم ــة أو الفيزيائي ــواص الكيميائي الخ

ــرض. ــة للتع ــر مالئم ــق أكث طري
24- وقــد يوصــى بإجــراء اختبــارات إضافيــة باســتخدام طــرق أخــرى للتعــرض 
ــد  ــوالدة بع ــل ال ــن قب ــه ذو ســمية عــى التكوي ــات بأن ــد اآلف ــد مبي ــم تحدي إذا ت

ــم. اعطــاءه الجرعــات عــن طريــق الف
25- موصــى بــه لدعــم المنتجــات الُمخصصــة لالســتخدامات الغذائيــة، وكذلــك لدعــم 
ــج  ــة إذا كان اســتخدام المنت ــر الغذائي المنتجــات الُمخصصــة لالســتخدامات غي
مــن المرجــح أن يــؤدي إلــى تعــرض اإلنســان بدرجــة كبيــرة علــى مــدار فتــرة 

مــن عمــره مــن حيــث تكــرار أو مقــدار أو مــدة التعــرض للمبيــدات.
26- يفضــل تطبيــق النهــج المبنــي علــى المعلومــات فــي إجــراء االختبــارات، 
الــذي يســتخدم أفضــل المعلومــات المتاحــة بشــأن المــادة الكيميائيــة )مــن حيــث 
األخطــار، أو الحرائــك الدوائيــة، أو البيانــات اآلليــة( لتحديــد مــا إذا كان ينبغــي 
اجــراء دراســة توجيهيــة نموذجيــة، أو دراســة توجيهيــة ُمكثفــة أو القيــام بدراســة 
ــي بعــض  ــوان، أو ف ــو الحي ــن ونم ــى تكوي ــة عل ــم األخطــار المحتمل ــة لتقيي بديل
ــى  ــن عل ــارات. ويتعي ــن االختب ــوع م ــذا الن ــن ه ــاوز ع ــز التج ــاالت لتعزي الح
ــارات  ــأن االختب ــة بش ــة بديل ــوالت مقترح ــم أي بروتوك ــات تقدي ــي الطلب ُمقدم
مصحوبــة بتعزيــز لألســاس المنطقــي العلمــي لهــا، إلــى الســلطة المســؤولة قبــل 

ــدء الدراســة. ب

27- وتُشــجع اجــراء الدراســات المشــتركة مثــل دراســة التكاثــر علــى مــدى جيليــن 
فــي القــوارض كبروتوكــول أساســي ألجــل إضافــة نقــاط نهايــات أخــرى تتعلــق 

بالســمية التناســلية أو تقييمــات وظيفيــة فــي الحيوانــات غيــر البالغــه.
ــة،  ــدات الفســفورية العضوي ــن المبي ــار م ــادة االختب ــت م ــا إذا كان 28- يوصــى به
ــترات أو  ــر مشــحونة؛ أو ثيواس ــة غي ــفورية عضوي ــترات فس ــمل اس ــي تش الت
حمــض الفوســفوريك العضــوي الالمائــي، أو حمــض الفوســفونيك العضــوي؛ 
أميــد حمــض الفوســفوريك العضــوي؛ أوكانــت هــذه المــاده ذات صلــة بأحماض 
الفوســفوروثيوك، فوســبونوثيوك، أو حمــض أميــدات الفوســفور العضــوي 
ــة  ــمية العصبي ــبب الس ــد تس ــرى ق ــواد أخ ــب بم ــة التركي ــن ناحي ــط م أو ترتب

ــة. ــا ضمــن هــذه المجموعــة مــن المــواد الكيميائي المتأخــرة وتُوجــد أحيان
29- قــد يوصــى أيضــا بإجــراء قياســات إضافيــة وفقــاً لمــا حددته الســلطة المســؤولة، 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــات، عل ــدات اآلف ــض مبي ــتريز لبع ــن اس ــاط الكولي ــل نش مث
مركبــات الفوســفات العضويــة وبعــض مركبــات الكربامــات. ويجــب أن 

ــرض. ــي للتع ــار الرئيس ــع المس ــرض م ــق التع ــق طري يتطاب
30- موصــى بــه إذا كانــت نتائــج دراســة الســمية العصبيــة الحــادة تشــير إلــى تأثيرات 
ــات أخــرى  ــاك بيان ــت هن ــرة أو إذا كان ــة كبي ــة ذات أهمي ــة أو بيولوجي احصائي
ــة  ــمية العصبي ــن الس ــوع م ــذا الن ــل ه ــاالت لمث ــود احتم ــيرإلى وج ــة تش متاح

المتأخــرة، علــى النحــو الــذي حددتــه الســلطة المســؤولة.
ــى  ــاً عل ــدة 90 يوم ــة لم ــمية دون المزمن ــات الس ــع دراس ــم جمي ــن تصمي 31- يمك
الفئــران لتفــي فــي آن واحــد بمتطلبــات دراســة الســمية العصبيــة لمــدة 90 يومــا 
ــن  ــم م ــى الرغ ــارب. وعل ــات التج ــن حيوان ــة م ــات منفصل ــتخدام مجموع باس
ــاط  ــة تشــمل قياســات نق ــة الخاصــة بالســمية دون المزمن أن الخطــوط التوجيهي
النهايــة فــي مراحــل الســمية العصبيــة، إال أنهــا ال تلبــي متطلبــات دراســة الســمية 

ــة لمــدة 90 يومــاً. العصبي
32- توصي الدراسة باستخدام نهج "ثقل األدلة" مع األخذ في االعتبار ما يلي:
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أ(  أن مبيــد اآلفــات يســبب تأثيــرات عصبيــة ذات صلــة بالمعامــالت فــي 
للســمية  اكلينيكيــة  )أي عالمــات  البالغــة  الحيوانــات  علــى  الدراســات 
أوالســلوكية(. الوظيفيــة  والتأثيــرات  العصبيــة  والباثولوجيــا  العصبيــة 
ــى  ــة بالمعامــالت عل ــة ذات صل ــرات عصبي ــات يســبب تأثي ــد اآلف ب( أن مبي
الــوالدة )أي  قبــل وبعــد  التعــرض  الحيوانــات، عقــب  تكويــن ونمــو 
تشــوهات فــي الجهــاز العصبــي أو التهــاب األعصــاب، تغيــرات فــي وزن 
ــار(. ــي الصغ ــلوكية ف ــة أوس ــرات وظيفي ــار النســل، وتغيي ــي صغ ــخ ف الم
ج(  أن مبيــد اآلفــات يظهــر العالقــة الســببية بيــن التعــرض والتأثيــرات العصبية 

الســلبية الضــارة فــي الدراســات الوبائيــة المتعلقة باإلنســان.

ــلبية  ــرات الس ــط بالتأثي ــي ترتب ــة الت ــر اآللي ــات يثي ــد اآلف ــتخدام مبي د(  أن اس
الضــارة علــى تكويــن ونمــو الجهــاز العصبــي )مثــل العالقــة بيــن التركيب 
ــة، أو المســتقبالت  ــة المعروف ــد ونشــاطه للســموم العصبي الكيمــاوي للمبي

العصبيــة المتبدلــة أو اســتجابات الناقــالت العصبيــة(.
ــدي يتســاوي  ــم للمخاطــر بافتــراض أن االمتصــاص الجل 33- يُنصــح بإجــراء تقيي
مــع االمتصــاص عــن طريــق الفــم لتحديــد إذا مــا كان األمــر يســتدعي التوصيــة 
بإجــراء الدراســة، وللتعــرف علــى الجرعــات ومــدة التعــرض التــي مــن خاللهــا 

يمكــن تقديــر االمتصــاص الجلــدي كميــا.
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أرقام نقاط 
بيانات منظمة 

التعاون والتنمية 
في الميدان 
االقتصادي

مالحظات مادة االختبارمتطلبات البيانات
االختبار

األماكن 
الخارجية 
األرضية 
)أغذية أو 
أعالف(

األماكن 
الخارجية 

المائية
)أغذية(

الدفيئات 
)الصوب(
)أغذية(

أماكن 
اإلقامة أو 
السكنى 
الخارجية

األماكن 
الداخلية
)أغذية(

غابات، تطبيق 
مباشر على 

اإلنسان، وغيرها 
من االستخدامات 

غير الغذائية

أنماط االستخدام

بيانات التمثيل األيضي والمتبقيات
ثبات المتبقيات

طبيعة المتبقيات في النباتات
طبيعة المتبقيات في اللحوم واأللبان والدواجن 

والبيض

األسماك
الهوية الكيميائية

تجارب المتبقيات للمحاصيل أو 
المنتجات النباتية المستخدمة كأغذية 

أو كأعالف والمقترح استخدام المنتج 
عليها أو التي عن طريقها يمكن أن 
تؤخذ المتبقيات من التربة )تجارب 

ميدانية على المحاصيل(

6 A II
   1.6 A II

   2.6 A II

1.2.6
2.2.6
3.2.6

5.2.6
6.2.6

   3.6 A II

R

R
CR

 
NR
R

R

R

R
CR
 

R
R

R

R

R
CR
 

NR
R

R

CR

CR
CR
 

NR
R

CR

NR

NR
NR
 

NR
NR

NR

TEP أو 
 متبقيات مثيرة

للقلق

PAIRA
TGAI  أو  

 نواتج التمثيل
 األيضي في

النبات
TEP

TGAI

TEP

1 و 2 و 3
4 و 5

2 و 5 و 6
1 و 5 و 7 و 8

 و 9

5 و 10
11

2 و 3 و 4 و 5  

CR

CR
CR

 
NR
CR

CR

جدول ٔالف -4 كيمياء المتبقيات

التمثيل األيضي والتوزيع وبيانات المتبقيات
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أرقام نقاط 
بيانات منظمة 

التعاون والتنمية 
في الميدان 
االقتصادي

مالحظات مادة االختبارمتطلبات البيانات
االختبار

دراسات بشأن تغذية الماشية
حول طبيعة المتبقيات في الماشية

تأثير المعالجة الصناعية و/أو التصنيع 
المنزلي على طبيعة المتبقيات، وتوزيعها 

ومستوياتها
المتبقيات المتوقعة

المتبقيات في المحصول الالحق 
)محاصيل دورية(

تجارب ميدانية

تعريف المتبقيات المقترح والحدود 
القصوى للمتبقيات

4.6 A II

7.6 A II

5.6 A II

3,5,6

6.6 A II
2,6,6    1.6.6 

               3.6.6 

CR

CR

CR

CR

CR

R

CR

CR

CR

CR

CR

R

CR

CR

CR

NR

NR

R

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

CR

CR

NR

NR

NR

CR

PAIRA أو 
التمثيل  نواتج 

األيضي 
النباتيــة المرقمة 

باإلشعاع

PAIRA

TEP
-

TEP

 متبقيات مثيرة
للقلق

1 و 5 و 12

1 و 13 و 5

1 و 14 و 15
و 16

17

16 و 18 

1

R= موصى بها،     =CR موصى بطلبها بشروط ،      PAI= مادة فعالة نقية ،     TGAI    = المادة الفعالة التقنية ،   PAIRA= مادة فعالة نقية ُمرقمة باإلشعاع ،
TEP= المنتج النهائى الُمجهز لألستخدام النمطى 

 

و

و 4.5.6

األماكن 
الخارجية 
األرضية 
)أغذية أو 
أعالف(

األماكن 
الخارجية 

المائية
)أغذية(

الدفيئات 
)الصوب(
)أغذية(

أماكن 
اإلقامة أو 
السكنى 
الخارجية

األماكن 
الداخلية
)أغذية(

غابات، تطبيق 
مباشر على 

اإلنسان، وغيرها 
من االستخدامات 

غير الغذائية

أنماط االستخدام
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مالحظات االختبار:
1-  يوصــى بــه إذا كان االســتخدام فــي األماكــن الداخليــة يمكــن أن يــؤدي إلــى وجــود 

متبقيــات للمبيــدات فــي أو علــى األغذيــة أو األعــالف.
2-  يوصــى بــه لالســتخدامات فــي أماكــن اإلقامــة الداخليــة علــى المحاصيــل الغذائيــة 
ــي  ــه، أو لالســتخدام ف ــة المماثل ــى االســتخدامات الزراعي ــة عل حــال عــدم الموافق
ــاج  ــع إنت ــد ومــن المتوق ــة للمبي ــة التعريفي ــاع تعليمــات البطاق أماكــن الســكنى باتب

مســتويات أعلــى مــن المتبقيــات.
3- يوصــى باختبــار المتبقيــات، وبيانــات الثبــات عنــد التخزيــن، والتجــارب 
الميدانيــة للمحاصيــل ألجــل المحاصيــل غيــر الغذائيــة كالتبــغ )األخضــر، 
ــغ  ــى التب ــودة عل ــات الموج ــتوى المتبقي ــى مس ــاًء عل ــا(. وبن ــوف حديث المقط
األخضــر، فقــد يوصــى بطلــب بيانــات إضافيــة علــى التبــغ المعالــج أو المجفــف 

ــراري. ــالل الح ــت لالنح ــي تعرض ــات الت والمنتج
4-   يوصــى بتوافــر البيانــات ألي مقــدار مــن دراســات المتبقيــات مالــم يتــم تخزيــن 
العينــات التحليليــة ُمجمــدة لمــدة 30 يومــاً أو أقــل، ويكــون مــن غيــر المعــروف 

إذا مــا كانــت المــادة الفعالــة قابلــة للتطايــر أو التغيــر )عطوبــه(.
5-   ال حاجــة للحصــول علــى إعفــاء مــن حــد التحمــل شــريطة أن ال تكــون هنــاك 
ــون  ــة أو أن تك ــمية المنخفض ــبب الس ــي بس ــرض الغذائ ــرات التع ــة لتقدي حاج
ــة. ــم مخاطــر األنمــاط الغذائي ــي لتقيي ــدر الكاف ــة للتعــرض بالق ــرات النظري التقدي
ــه مباشــرة  ــم تطبيق ــا يت ــات عندم ــد اآلف ــة لمبي ــا لالســتخدامات الداخلي 6-  يُنصــح به
علــى األغذيــة، بغيــة تحديــد نواتــج التمثيــل األيضــي و/أو نواتــج الهــدم للمنتــج. 
وال يوصــى بهــا لمجــرد حــدوث تالمــس غيــر مباشــرمع األغذيــة )علــى ســبيل 

ــال، معامــالت الشــقوق والفجــوات(. المث
7-  يُنصــح باالختبــار عندمــا يكــون اســتخدام المبيــد عــن طريــق التطبيــق المباشــر 

علــى الماشــية.

ــى مــواد أعــالف  ــد اآلفــات فــي أو عل ــات مبي ــة وجــود متبقي ــه فــي حال 8-  يوصــى ب
الماشــية أو عنــد إضافتهــا عــن قصــد لميــاه الشــرب. ومــع ذلــك، فقــد ال يوصــى 
بإجــراء مثــل هــذه االختبــارات، إذا كانــت الدراســات المتعلقــة بالتمثيــل األيضــي 
فــي الماشــية تشــير إلــى نقــل ضئيــل مــن متبقيــات المبيــد التــي قــد تشــكل مخــاوف 
لألنســجة، واأللبــان والبيــض الناتجــة مــن الحيوانــات التــي تعرضــت ألقصــى 

حــد متوقــع.
9-   قــد يوصــى أيضــا بإجــراء دراســة إضافيــة بشــأن تغذيــة الماشــية تتضمــن إعطــاء 
جرعــات مــن نواتــج التمثيــل النباتــي، إذا كانــت نتائــج دراســة التمثيــل األيضــي 

فــي النبــات تشــير إلــى اختالفهــا عــن تلــك الموجــودة فــي الحيوانــات.
ــق  ــي تطب ــات الت ــدات اآلف ــكل مبي ــماك ل ــأن األس ــات بش ــر بيان ــى بتوفي 10- يوص
مباشــرة فــي الميــاه التــي تعيــش فيهــا األســماك أو ُمعــدة لمعيشــة األســماك التــي 

يمكــن اصطيادهــا أو إعدادهــا لالســتهالك اآلدمــي.
11- يوصــى بهــا فقــط لالســتخدامات المتعلقــة باألغذيــة.

ــد  ــن تواج ــي أماك ــرة ف ــات مباش ــدات اآلف ــق مبي ــة تطبي ــي حال ــا ف 12- يوصــى به
ــي  ــتخدم ف ــي تس ــل الت ــى المحاصي ــات أو عل ــرب الحيوان ــاه ش ــية، أو مي الماش
تغذيتهــا. وإذا أظهــرت الدراســات المتعلقــة بالتمثيــل األيضــي للنبــات أن هنــاك 
اختالفــات فــي نواتــج األيــض فــي النبــات والحيــوان، حينئــذ قــد يوصــى أيضــاً 
بإجــراء دراســة إضافيــة علــى التمثيــل األيضــي للماشــية تتضمــن اعطــاء 

ــات. ــل األيضــي للنب ــج( التمثي ــج )أو نوات ــع نات الجرعــات م
ــة أو  ــي األغذي ــات ف ــتوى المتبقي ــة ومس ــن طبيع ــات ع ــر بيان ــى بتوفي 13-  يوص
ــد خــالل  ــات المبي ــز متبقي ــح أن تترك ــن المرج ــزة، إذا كان م األعــالف المجه
عمليــات التجهيــز، حينئــذ يتطلــب األمــر تحديــد حــد مســتقل للتحمــل أعلــى ممــا 

ــر الُمجهــزة. ــة غي هــو محــدد للمنتجــات الزراعي
 14- قــد تكــون هنــاك حاجــة إلــى دراســات باســتخدام عينــات مــن حصــص مفــردة 
ــدات و/أو نواتــج ــة، عــن الســمية الحــادة للمبي ــة األولي مــن المنتجــات الزراعي



لدراســة  اإلحصائــي  التصميــم  يكــون  أن  وينبغــي  لهــا.  األيضــي  التمثيــل 
المســؤولة. الجهــة  لــدى  مقبــوال  المتبقيــات 

ــات  ــؤدي متبقي ــح أن ت ــن المرج ــون م ــد يك ــا ق ــات عندم ــر البيان 15- يوصــى بتواف
المبيــد عنــد مســتوى التحمــل إلــى مخاطــر مثيــرة للقلــق. ويمكــن الحصــول علــى 
هــذه البيانــات مــن الدراســات المتعلقــة بعمليــات الغســيل أو الطهــى، أو التجهيــز 
أو انهيــار المركــب، وكذلــك اســتقصاءات ســلة الســوق بغيــة تحديــد المتبقيــات 

بشــكل أكثــر دقــة.
16-  ال ينصــح بهــذه التجــارب بهــدف الحصول على إعفــاء من حد التحمل.

17-  يوصــى بــه عندمــا تقــرر الســلطة المســؤولة أنــه مــن المتوقــع بصــورة معقولــة 
ــي  ــد ف ــا بع ــزرع فيم ــن أن ت ــف يمك ــل العل ــه أو محاصي ــل الغذائي أن المحاصي
الموقــع الــذي اســتخدم بــه مبيــد اآلفــات بعــد الحصــاد أو حــدث فشــل للمحصــول 
ــل  ــى المحاصي ــات عل ــدات اآلف ــتخدامات مبي ــح باس ــادة ال يُنص ــج. وع المعال
الغذائيــة المســتديمة )مثــل المحاصيــل الشــجرية المتنوعــة، والكــروم( أو 

ــاس(. ــون[ أو األنان ــل االســبراجس ]الهلي ــل شــبه المســتديمة )مث المحاصي
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18-عــادة مــا يوصــى بهــذه التجــارب إذا وجــدت متبقيــات مــن المبيــد مثيــرة للقلــق 
بمســتويات < 0.01 جــزء فــي المليــون فــي المحاصيــل خــالل الفتــرات الفاصلــة 
ــي  ــذ ف ــع األخ ــد )م ــة بالمبي ــد المعامل ــول بع ــة المحص ــادة زراع ــبة إلع المناس
االعتبــار القيــود الموجــودة علــى البطاقــة التعريفيــة للمنتــج مــن حيــث الفتــرات 
الفاصلــة بعــد المعاملــة إلعــادة زراعــة المحصــول( عنــد دراســة تعاقــب زراعــة 
ــي هــذه الدراســة  ــق ف ــرة للقل ــات المثي ــت المتبقي ــل المحــدودة. وإذا كان المحاصي
ــر  ــن حــدود التقدي ــل م ــا أق ــون ولكنه ــي الملي ــن 0.01 جــزء ف ــر م المحــدده أكب
الكمــي للطــرق التحليليــة المســتخدمة بشــأن عينــات التجــارب الحقليــة، فيتعيــن 
علــى الســلطة المســؤولة فــي هــذه الحالــة النظــر فــي عــدم طلبهــا، علــى أســاس 
أن تؤخــذ كل حالــة علــى حــده فــي التجــارب الحقليــة المحــدودة. وإذا كان هنــاك 
مخــاوف خاصــة مــن ناحيــة ســمية مبيــد اآلفــات األصلــي أو علــى نواتــج تمثيــل 
األيضــي لــه، فقــد يحتــاج األمــر إلــى دراســات حقليــة محــدودة إذا تــم تعييــن هــذه 
المتبقيــات مــن المبيــد فــي مســتويات أقــل مــن 0.01 جــزء فــي المليــون فــي هــذه 

الدراســة المحــدودة.
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أرقام نقاط 
بيانات منظمة 

التعاون والتنمية 
في الميدان 
االقتصادي

مادة متطلبات البيانات
االختبار

مالحظات 
االختبار

األماكن 
الخارجية 
األرضية 

األماكن 
الخارجية 

المائية

أماكن الغابات
اإلقامة 
الخارجية

الدفيئات 
)الصوب(

األماكن 
الداخلية

التطبيق 
المباشر على 

اإلنسان

أنماط االستخدام

مصير المبيدات وسلوكها في البيئة

المسلك ومعدل االنهيار في التربة

التمثيل األيضي في التربة تحت 
الظروف الهوائية

التمثيل األيضي في التربة تحت 
الظروف الالهوائية

دراسات ميدانية
أرضية

مائية )رواسب(
في الغابات

الخلط وخزان المخاليط

دراسات على الحركية أو االنتقال
الرشح )التسرب(

االدمصاص واالنتزاز

7 A II

3.7 A II

4.7 A II

 A II

1.1.7 و 2.2.7
و3.2.7
2.1.7 و 4.2.7
و5.2.7

3.4.7 و 4.4.7
و 5.4.7 و 6.4.7
و8.4.7
1.4.7 و 2.4.7

R

R

CR
 

CR
NR
CR

CR

R

CR

NR

CR
 
R

NR
CR

CR

R

R

NR

CR
 

NR
NR
NR

CR

R

R

NR

CR
 

NR
NR
NR

CR

R

R

NR

NR
 

NR
NR
NR

CR

R

NR

NR

NR
 

NR
NR
NR

NR

NR

NR

NR

NR
 

NR
NR
NR

NR

NR

TGAI  أو 
PAIRA

TGAI  أو 
PAIRA

TEP
 

TEP
TEP
TEP

TGAI  أو 
PAIRA

TGAI  أو 
PAIRA

1

1 و 2 و 3
و 4

2 و 5

2 و 3 و 6
7

8

8

1.7و 2.7

جدول ٔالف -5 مصير مبيدات ا فات في البئية
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أرقام نقاط 
بيانات منظمة 

التعاون والتنمية 
في الميدان 
االقتصادي

متطلبات البيانات
مادة 

االختبار
مالحظات 
االختبار

األماكن 
الخارجية 
األرضية 

األماكن 
الخارجية 

المائية

أماكن الغابات
اإلقامة 
الخارجية

الدفيئات 
)الصوب(

األماكن 
الداخلية

التطبيق 
المباشر على 

اإلنسان

أنماط االستخدام

تطاير - المختبر
التطاير - الحقل

معدل التحلل المائي لنواتج التمثيل 
األيضي، واالنهيار ومنتجات التفاعل

ذات الصلة عند درجة حموضة 4 و7 
و9 تحت ظروف التعقيم في غياب الضوء

التحول الضوئي المباشر لنواتج التمثيل 
األيضي والهدم ونواتج التفاعالت في الماء 

مع ضوء اصطناعي تحت ظروف التعقيم

انهيار المبيد في النظم المائية

التمثيل األيضي في الوسط المائي تحت 
الظروف الهوائية 

التمثيل األيضي في الوسط المائي تحت 
الظروف الالهوائية

معدل ومسار االنهيار في الهواء

بيانات الرصد عن مصير وسلوك المادة 
الفعالة ونواتج التمثيل األيضي ذات الصلة، 

وانهيار ونواتج التفاعالت

5.7 A II

6.7 A II

10.7 A II

12.7 A II

8.7 A II

1.8.7

2.8.7

CR
CR
R

R

R

R

CR

CR

NR
NR
R

R

R

R

NR

NR

NR
NR
R

R

R

R

CR

CR

NR
NR
R

R

NR

NR

CR

CR

CR
NR
R

R

NR

NR

CR

CR

NR
NR
CR

NR

NR

NR

NR

NR

NR
NR
NR

NR

NR

NR

NR

NR

9
 

10

11

 

 
9

TEP
TEP

TGAI  أو 
PAIRA

TGAI  أو 
PAIRA

TGAI  أو 
PAIRA

TGAI  أو 
PAIRA

TGAI  أو 
PAIRA

9.4.7

TEP12 2 و 6 و

R= موصى بها،     =CR موصى بطلبها بشروط ،      PAI= مادة فعالة نقية ،     TGAI    = المادة الفعالة التقنية ،   PAIRA= مادة فعالة نقية ُمرقمة باإلشعاع ،
TEP= المنتج النهائى الُمجهز لألستخدام النمطى  
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مالحظات االختبار:
ــة  ــة المائي ــى األغذي ــتخدامات عل ــاط االس ــة ألنم ــذه الدراس ــب ه ــى بطل 1-  يوص
والمحاصيــل غيــر الغذائيــة فــي المواقــع المائيــة التــي تكــون جافــة فــي فتــرات 

متقطعــة، بمــا فــي ذلــك مســتنقعات التــوت البــري وحقــول األرز المغمــورة.

ــذه  ــات ه ــاج بيان ــة المســتخدمة إلنت ــاء البيئي ــاليب الكيمي ــن أس ــي أن تتضم 2-  ينبغ
الدراســة نتائــج طــرق تجريبيــة ناجحــة مؤكــدة مــن قبــل مختبــر مســتقل. وتتــاح 
ــى صــورة  ــر المســتقل عل ــة المختب ــار بشــأن موثوقي ــر وإجــراءات االختب معايي

ــارات. ــة لهــذا المطلــب مــن االختب إضافــات أو مالحــق للخطــوط التوجيهي

3-  إذا كانــت دراســة التبديــد أو التشــتت األرضــي غيــر كافيــة لتقييم كافة المســارات 
أو الطــرق الرئيســية للتبديــد ،فإنــه حينئــذ يوصى بالدراســة علــى الغابات.

 )DT50( ــرة نصــف العمــر ــة لفت 4-  موصــى بهــا إذا أوضحــت الدراســة المختبري
)الوقــت المنقضــي حتــى ينخفــض تركيــز المبيــد 50فــى المائــه(، انهــا أكبــر مــن 

60 يومــاً أو أن DT90 أكبــر مــن 200 يومــاً عنــد 20 درجــة مئويــة.

5-  يعتمــد المتطلــب الخــاص باالســتخدام األرضــي علــى احتمــاالت التعــرض 
المائــي ومــا إذا كانــت متبقيــات المبيــد لديهــا القــدرة علــى الثبــات، والتنقــل، أو 
لهــا ســمية علــى األوســاط المائيــة غيــر المســتهدفة، أو التراكــم الحيــوي. وال 
ــة  ــدة لإلقام ــة المع ــن المائي ــى األماك ــة االســتخدامات عل ــي حال ــا ف يوصــى به
ــت  ــة تح ــة المنطوي ــارات الميداني ــون االختب ــد تك ــكنية. وق ــراض الس أو األغ
المتطلــب المتعلــق بتبــدد أو تشــتيت المبيــد فــي الحقــول األرضيــة أكثــر مالئمــة 
لبعــض المحاصيــل الغذائيــة المائيــة التــي تمــر بهــا فتــرة تكــون األرض فيهــا 
جافــة لإلنتــاج، مثــل محاصيــل األرز والتــوت البــري. وينبغــي تشــجيع طالــب 

ــذا  ــوالت به ــأن البروتوك ــؤولة بش ــلطة المس ــع الس ــاور م ــى التش التســجيل عل
الخصــوص.

6-  ويوصــى بالحصــول علــى الموافقة على البروتوكول قبل بدء الدراســة.

7-  قــد تدعــو الحاجــة إلــى هــذه الدراســة إذا كان هنــاك دليــل علــى أن وجــود أحــد 
المبيــدات يمكــن أن يؤثــر علــى خصائــص التبــدد أو التشــتت لمبيــد آخــر عنــد 

تطبيقهمــا فــي آن واحــد أو بصــورة متتابعــة.

ــوازن  ــة ت ــتخدام طريق ــزاز باس ــاص واالنت ــات االدمص ــراء دراس ــل إج 8-  يُفض
الدُفعــة لمعرفــة ســلوك المــادة فــي التربــة، عندمــا، علــى ســبيل المثــال، ينهــار 
ــة  ــدة الترب ــي أعم ــواء ف ــة س ــود الترب ــي عم ــح ف ــرعة ويرش ــات بس ــد اآلف مبي
القديمــة أو الحديثــة حينئــذ يكــون مــن األنســب تحديــد خصائــص التنقــل المحتمل 

ــي ومنتجــات التحــول الرئيســية بشــكل كامــل. للمركــب األصل

9-  هــذا المتطلــب يعتمــد علــى أنمــاط االســتخدام وغيرهــا مــن العوامــل األخــرى 
ــث أن  ــة. حي ــادة الكيميائي ــري للم ــون هن ــت قان ــك ثاب ــي ذل ــا ف ــة، بم ذات الصل
دراســة الهــدم الضوئــي فــي الهــواء تعــد صعبة مــن الناحيــة المنهجيــة، ويوصى 

بالتشــاور مــع الســلطة المســؤولة بشــأن البروتوكــول قبــل إجــراء االختبــار.

ــن  ــي األماك ــد ف ــتخدامات المبي ــة اس ــي حال ــة ف ــذه الدراس 10-  يوصــى بإجــراء ه
الداخليــة عندمــا يكــون مــن المحتمــل حــدوث التعــرض البيئــي، ويشــمل ذلــك 
ــر  ــة الحظائ ــزارع، وأفني ــي الم ــة ف ــول األبني ــي أو ح ــة، وف ــي الزراعي المبان

ــل. ــا النح ــازن، وخالي والمخ



11- غيــر موصــى بــه، عندمــا ال تظهــر أطيــاف االمتصــاص االلكترونية، المقاســة 
ــي  ــل المائ ــج التحل ــة ونوات ــادة الكيميائي ــي درجــات الحموضــة 5 و7 و9 للم ف

لهــا، إن وجــدت، حــدوث امتصــاص أو مخلفــات بيــن 290 و800 نانومتــر.
12- يوصــى بهــذا المتطلــب إذا كانــت أرجحيــة األدلــة تشــير إلــى أن مبيــد اآلفــات 
و/أو نواتــج هدمــه مــن المحتمــل أن ترشــح وتتســرب إلــى الميــاه الجوفيــة، مــع 
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مراعــاة العوامــل األخــرى مثــل ســمية المــادة )أو المــواد( الكيميائيــة، وبيانــات 
الرصــد المتاحــة وضعــف مــوارد الميــاه الجوفيــة فــي المنطقــة المســتخدم فيهــا 

المبيــد. 
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جدول ألف6  -  التأثيرات البيئية – الحيوانات والكائنات الحية الدقيقة
أرقام نقاط 

بيانات منظمة 
التعاون والتنمية 

في الميدان 
االقتصادي

مادة متطلبات البيانات
االختبار

مالحظات 
االختبار

األماكن 
الخارجية 
األرضية 

األماكن 
الخارجية 

المائية

أماكن الغابات
اإلقامة أو 
السكنى 
الخارجية

الدفيئات 
)الصوب(

األماكن 
الداخلية

التطبيق 
المباشر 
على 
اإلنسان

أنماط االستخدام

دراسات السمية البيئية

سمية الطيور
سمية الطيور عن طريق الفم

السمية على التكاثر فى الطيور

سمية األسماك
السمية على أسماك المياه العذبة

المبكــرة  العمــر  مراحــل  فــي  األســماك 
العذبــة( )الميــاه 

المبكــرة  العمــر  مراحــل  فــي  األســماك 
المالحــة( )الميــاه 

دورة حياة األسماك

ــات   ــى الالفقاري ــادة عل ــمية الح الس
ــة ــاه العذب ــي المي ف

8 A II

3.8 A II

1.8 A II
1.1.8
1.4.8

2.8 A II
1.2.8

4.2.8

5.2.8

1.3.8

R

R

R

R

CR

CR

R

R

R

R

R

CR

CR

R

R

R

R

R

CR

CR

R

R

R

R

R

CR

CR

R

CR

NR

CR

NR

NR

NR

CR

CR

NR

CR

NR

NR

NR

CR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

1 و 2 و 3

و 4

1 و 2 و 5
و 6 و 7

1 و 8 و 9

8 و 10
و 11

12 و 13

1 و 2 و 6
و 7 و 14

 

TGAI

TGAI

TGAI

TGAI و 
TEP

TGAI

TGAI

TGAI و 
TEP

السمية على األنواع المائية خالف األسماك واألنواع المائيه التي يتم عليها األختبارات الميدانية
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أرقام نقاط 
بيانات منظمة 

التعاون والتنمية 
في الميدان 
االقتصادي

مادة متطلبات البيانات
االختبار

مالحظات 
االختبار

األماكن 
الخارجية 
األرضية 

األماكن 
الخارجية 

المائية

أماكن الغابات
اإلقامة أو 
السكنى 
الخارجية

الدفيئات 
)الصوب(

األماكن 
الداخلية

التطبيق 
المباشر 
على 
اإلنسان

أنماط االستخدام

دورة حياة الالفقاريات المائية 
)المياه العذبة(

دورة حياة الالفقاريات المائية 
)المياه المالحة(

الرواسب الكلية- الحادة – 
الفقاريات المياه العذبة

الرواسب الكلية - الحادة – 
الالفقاريات البحرية

الرواسب الكلية – مزمنة – 
الالفقاريات في المياه العذبة 

والبحرية

التأثيرات على النحل
نحل العسل – السمية الحادة عن 

طريق الفم

نحل العسل – السمية الحادة 
بالمالمسة

7.8 A II

5.8 A II

1.5.8

1.5.8

2.5.8

1.2.3.8

3.2.3.8

1.7.8

2.7.8

R

CR

CR

CR

CR

R

R

R

CR

CR

CR

CR

R

R

R

CR

CR

CR

CR

R

R

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

TGAI

TGAI

TGAI

TGAI

TGAI

TGAI

TGAI

R

CR

CR

CR

CR

CR

CR

1 و 8 و 14

8 و 10
و 15 

16

16 و 17

17 و 18

1

1

التأثيرات على الكائنات التي تعيش في الرواسب
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أرقام نقاط 
بيانات منظمة 

التعاون والتنمية 
في الميدان 
االقتصادي

مادة متطلبات البيانات
االختبار

مالحظات 
االختبار

األماكن 
الخارجية 
األرضية 

األماكن 
الخارجية 

المائية

أماكن الغابات
اإلقامة أو 
السكنى 
الخارجية

الدفيئات 
)الصوب(

األماكن 
الداخلية

التطبيق 
المباشر 
على 
اإلنسان

أنماط االستخدام

نحــل العســل – ســمية المتبقيــات علــى 
الخضــري المجمــوع 

حضنة النحل – اختبارات التغذية
التأثيرات على مفصليات األرجل 

األرضية غير المستهدفة

التأثيرات على ديدان األرض

التأثيرات على النشاط الميكروبي في 
التربة

التأثيرات على الكائنات البحرية 
ومصبات األنهار

اختبــار الســمية الحــادة علــى المحــار 
)ترســيب القشــرة(

)مايســيد(  الصغيــرة  القشــريات 
الحــادة – اختبــار الســمية 

اختبــار  )جمبــري(-  روبيــان 
الحــادة الســمية 

8.8 A II

9.8 A II

10.8 A II

11.8 A II

3.7.8
4.7.8

1.11.8

CR

CR

CR

R

R

CR

CR

CR

CR

CR

CR

R

R

CR

CR

CR

CR

CR

CR

R

R

CR

CR

CR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

TEP

TGAI

TEP

TGAI أو
TEP

TGAI أو
TEP

TGAI أو
TEP

TGAI أو
TEP

TGAI أو
TEP

19

20

21

CR

CR

CR

NR

NR

CR

CR

CR

1 و 6 و 
22 و 8 و 

7 و23

1 و 6 و 
22 و 8 و 

7 و23

1 و 6 و 
22 و 8 و 

7 و23
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أرقام نقاط 
بيانات منظمة 

التعاون والتنمية 
في الميدان 
االقتصادي

مادة متطلبات البيانات
االختبار

مالحظات 
االختبار

األماكن 
الخارجية 
األرضية 

األماكن 
الخارجية 

المائية

أماكن الغابات
اإلقامة أو 
السكنى 
الخارجية

الدفيئات 
)الصوب(

األماكن 
الداخلية

التطبيق 
المباشر 
على 
اإلنسان

أنماط االستخدام

الرخويات ذوات الصدفتين – 
اختبار السمية الحادة )الجنين- 

اليرقات(

CRCRCRNRNRNRأو TGAI
TEP

CR 1 و 6 و
22 و 8 و 7 

و23

R= موصى بها،     =CR موصى بطلبها بشروط ،      PAI= مادة فعالة نقية ،     TGAI    = المادة الفعالة التقنية ،   PAIRA= مادة فعالة نقية ُمرقمة باإلشعاع ،
TEP= المنتج النهائى الُمجهز لألستخدام النمطى 
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ر: ــا الختب ا مالحظــات 
1--  يوصــى باســتخدام بيانــات المــادة الفعالــة التقنيــة لدعــم كافــة اســتخدامات المنتــج 
ــوة  ــق المكس ــك المناط ــي ذل ــا ف ــة، بم ــن الخارجي ــي األماك ــز ف ــي الجاه النهائ
باألعشــاب الخضــراء. وعمومــا ال يوصــى باســتخدام هــذه البيانــات لدعــم 
المنتجــات النهائيــة الجاهــزة لالســتخدام فــي شــكل غــاز أو ســائل شــديد التطاير، 

أو مــادة صلبــة شــديدة التفاعــل، أو المــواد المســببة للتــآكل بشــدة.

2-  بالنســبة للمنتجــات النهائيــة الجاهــزة لالســتخدام فــي الدفيئــات )الصــوب( 
واألماكــن الداخليــة، يوصــى باســتخدام البيانــات المتحصــل عليهــا مــن المــادة 
الفعالــة التقنيــة لدعــم اســتخدام منتجــات الصناعــات التحويليــة إلعــادة تجهيزها 
فــي نفــس مســتحضرات المنتجــات النهائيــة الجاهــزة لالســتخدام النمطــي، أو 
لدعــم المنتجــات النهائيــة الجاهــزة عندمــا ال يتوافــر المنتــج المســجل للتصنيــع. 
وال يوصــى ببيانــات الســمية الحــادة عــن طريــق الفــم علــى الطيــور باســتخدام 
المســتحضرات الســائلة فــي الدفيئــات واألماكــن الداخليــة. وعمومــاً ال ينصــح 

بإجــراء هــذه الدراســة إذ لــم يكــن هنــاك احتمــاالت للتعــرض البيئــي.

3-  يوصــى بالبيانــات علــى نــوع واحــد مــن الطيــور الجواثــم، وإمــا نــوع واحــد مــن 
الطيــور المائيــة أو مــن طيــور المرتفعــات المدربــة علــى الصيــد لالســتخدامات 
األرضيــة، والمائيــة، والغابــات وأماكــن اإلقامــة الخارجيــة. ويفضــل البيانــات 
علــى أنــواع الطيــور المائيــة أو طيــور المرتفعــات المدربــة علــى الصيــد 

لالســتخدامات فــي األماكــن الداخليــة وفــي الدفيئــات )الصــوب(.

4- يوصــى بالحصــول علــى بيانــات هــذه الدراســة باســتعمال المــادة المختبــرة علــى أنواع 
الطيــور المائيــة وطيــور المرتفعــات المدربة علــى الصيد.

5-  يوصــى بالبيانــات علــى نــوع واحــد مــن أســماك الميــاه البــاردة ونــوع واحــد مــن أســماك 
والمائيــة،  األرضيــة،  األماكــن  علــى  لالســتخدامات  الدافئــة   الميــاه 

والغابــات وأماكــن اإلقامــة الخارجيــه. أمــا بالنســبة لالســتخدامات فــي األماكــن 
ــواع  ــد أن ــى أح ــارات عل ــراء االختب ــات )الصــوب(، فيوصــى بإج ــة والدفيئ الداخلي

األســماك فقــط.

6- يوصــى بإجــراء االختبــارات بالمنتــج النهائــي أو المنتــج النهائــي الُمجهــز 
لالســتخدام النمطــي للمنتجــات التــي تلبــي أي مــن المتطلبــات التاليــة:

أ(  أن يُطــرح المنتــج النهائــي لمبيــد اآلفــات الجاهــز لالســتخدام مباشــرة فــي 
البيئــة المائيــة )مثــل مبيــدات الحشــائش المائيــة ومبيــدات يرقــات البعــوض( 

وذلــك عنــد اســتخدامه بحســب التوجيهــات المبينــة.

ب( أن يكــون الحــد األقصــى المتوقــع للتركيــز البيئــي أو التركيــز البيئــي 
ــز  ــه للتركي ــى المائ ــر مــن 50 ف ــة يعــادل أو أكب ــة المائي ــي البيئ ــدر ف المق
النصفــي القاتــل LC50(( أو التركيــز النصفــي المؤثــر )EC50( للمــادة 
الفعالــة التقنيــة عندمــا يســتخدم المنتــج النهائــي الجاهــز لالســتخدام بحســب 

ــة. التوجيهــات المبين

ج(  أن يوجــد مكــون فــي مســتحضر المنتــج النهائــي بخــالف المــادة الفعالــة مــن 
شــأنه أن يزيــد مــن ســمية المــادة الفعالــة أو أن يكــون ســاماً للكائنــات المائيــة 

المــراد مكافحتها.

ــي الجاهــز  ــج النهائ ــار المنت ــي اختب ــة المســتخدمة ف ــاه العذب ــواع أســماك المي 7- أن
لالســتخدام النمطــي هــي األكثــر حساســية بيــن األنــواع التــي تــم اختبارهــا مــع 
المــادة الفعالــة التقنيــة. وينبغــي أيضــاً اختبــار الفقاريــات الميــاه العذبــة وكائنات 
مصبــات األنهــار الشــديدة والكائنــات البحريــة باســتخدام المنتــج  النهائــي 
والمنتــج النهائــي الجاهــز لالســتخدام النمطــي ونفــس األنــواع المســتخدمة فــي 

اختبــارات المــادة الفعالــة التقنيــة.



8- ال يوصــى عمومــا بمتطلبــات البيانــات مــن أنمــاط االســتخدام علــى أماكــن 
اإلقامــة الخارجيــة، فيمــا عــدا المناطــق المكســوة باألعشــاب الخضــراء، مالــم 
تشــير البيانــات إلــى أن متبقيــات المبيــدات مــن االســتخدام المقتــرح مــن الممكــن 

أن تدخــل المجــاري المائيــة.

9-  يوصــى بمتطلبــات البيانــات مــن االختبــار علــى نــوع واحــد مــن أنــواع أســماك 
الميــاه العذبــة. إذا كانــت األنــواع تحــت االختبــار تختلــف عــن النوعيــن 
المســتخدمين فــي اختبــارات الســمية الحــادة علــى أســماك الميــاه العذبــة، فينبغي 
أن يتــم أيضــا تقديــر قيمــة التركيــز النصفــي القاتــل )LC50( لفتــرة تعــرض 96 

ســاعة لهــذه األنــواع.

10-  يوصــى بمتطلبــات البيانــات علــى أنــواع كائنــات مصبــات األنهــار أو األنــواع 
البحريــة، إذا كان المنتــج يفــي بــأي مــن الشــروط التاليــة:

أ( ُمعــد للتطبيــق المباشــر فــي مصبــات األنهــار أو البيئــة البحريــة؛

ب( مــن المتوقــع أن يدخــل هــذه البيئــة بتركيــزات ذات أهميــة بســبب 
أنمــاط تحركاتهــا؛ المتوقعــة أو  أنمــاط اســتخدامها 

القاتــل  النصفــي  التركيــز  اختبــارات  فــي  الحــادة  الســمية  قيمــة  ج( 
 1 ــن  ــل م ــون أق ــر )EC50(تك ــي المؤث ــز النصف )LC50( أو التركي

؛ لتــر / ملجم

د( أن يعــادل التركيــز البيئــي الُمقــدر فــي المــاء أو يكــون أكبــر مــن 0.01 
ــل )LC50( و  ــي القات ــز النصف ــارات التركي ــي اختب ــادة ف ــمية الح للس
التركيــز النصفــي المؤثــر)EC50 ( أو إذا كانــت أي مــن الحــاالت 

ــة تتواجد: التالي
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الجوانــب  إلــى  تشــير  األخــرى  الحيــة  الكائنــات  عــن  دراســات   -
قــد  بأنهــا  الالفقاريــات  و/أو  األســماك  فــي  للتكاثــر  الفســيولوجية 

ثــرت. تأ
لمبيــد  الحيــوي  التراكــم  إلــى  تشــير  الفســيوكيميائية  الخصائــص   -

اآلفــات.
ــون  ــال: تك ــى ســبيل المث ــاء )عل ــي الم ــاً ف ــات ثابت ــد اآلف ــون مبي - أن يك

ــام(. 4 أي ــن  ــر م ــرة نصــف العمرأكب فت

ــار أو  ــات األنه ــواع أســماك مصب ــى أحــد أن ــات عل ــات البيان 11-  يوصــى بمتطلب
ــة. ــماك البحري األس

12- يوصــى بطلــب البيانــات علــى أنــواع مصبــات األنهــار أو األنــواع البحريــة 
إذا كان المقصــود مــن المنتــج اســتخدامه مباشــرة فــي بيئــات مصبــات األنهــار 
أو البيئــة البحريــة أو إذا كان مــن المتوقــع أن يدخــل المنتــج هــذه البيئــات 

ــه المتوقعــة. ــرة بســبب أنمــاط اســتخدامه أو انتقاالت ــزات كبي بتركي

13-  يوصــى بطلــب البيانــات علــى أنــواع الميــاه العذبــة إذا كان المقصــود مــن المنتــج 
النهائــي الجاهــز أن يطبــق مباشــرة فــي الميــاه، أو مــن المتوقــع أن ينتقــل إلــى الماء 

مــن موقــع االســتخدام المقصــود، وعندمــا تنطبــق أي مــن الحــاالت التاليــة:

أ( عندمــا يكــون التركيــز البيئــي المقــدر يعــادل أو أكبــر مــن %10 لمســتوى 
ــي  ــماك أو ف ــرة لألس ــار المبك ــل األعم ــي مراح ــظ ف ــر المالح ــر غي التأثي

ــات؛ ــاة الالفقاري ــى دورة حي ــمية عل ــار الس اختب

ب(  إذا كانــت الدراســات الخاصــة بالكائنــات الحيــة األخــرى تشــير إلــى أن 
ــرت. ــد تأث ــماك ق ــي األس ــر ف ــيولوجية للتكاث ــب الفس الجوان
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14- يوصى بطلب البيانات على أحد أنواع الالفقاريات المائية في المياه العذبة.

15- يوصــى بطلــب البيانــات علــى أحــد أنــواع الالفقاريــات فــي مصبــات األنهــار أو 
الميــاه البحريــة.

16- يوصــى بطلب البيانات إذا:

أ( كانــت فتــرة نصــف العمــر لمبيــد اآلفــات فــي الرواســب تســاوي أو أقــل مــن 10 
أيــام فــي أي مــن دراســات التربــة تحــت الظــروف الهوائيــة أو التمثيــل األيضــي 

المائــي، وإذا كان أي مــن الحــاالت التاليــة متواجــدة:

-  قيمــة معامــل تجزيــيء التربة )Kd( تســاوي أو أكبر من 50. 

-  قيمة معامل تفريق الماء عن األوكتانول )Kow( تساوي أو أكبر من 3.

- معامــل االمتصــاص المرجعــي للكربــون العضــوي )Koc( يســاوي أو أكبــر 
مــن 1000.

ــؤولة  ــلطة المس ــع الس ــاور م ــجيل التش ــات التس ــي طلب ــى ُمقدم ــي عل  ب(  ينبغ
ــة. ــم الدراس ــل تصمي ــبة قب ــار المناس ــوالت االختب ــأن بروتوك بش

فــي  تعيــش  التــي  الكائنــات  علــى  التأثيــرات  اختبــارات  فــي  يوصــى   -17
ــات  ــة ومصب ــات البحري ــن البيئ ــرة م ــواع المختب ــون األن ــب أن تك الرواس
األنهــار إذا كان المنتــج ُمعــد للتطبيــق المباشــر فــي هــذه البيئــات أو عندمــا 
البيئــات عــن طريــق  إلــى هــذه  المنتــج  المتوقــع أن يصــل  يكــون مــن 
الســلطة  تُعدهــا  التــي  التركيــزات  تفتــت  أو  للميــاه  الســطحي  الجريــان 

المســؤولة كبيــرة بســبب أنمــاط اســتخدام المبيــد وتحركاتــه.

18- يوصــى بطلب البيانات إذا:

أ(  كان التركيــز البيئــي الُمقــدر فــي الرواســب أكبــر مــن %10 للســمية الحــادة 
فــي اختبــارات التركيــز النصفــي القاتــل أو التركيــز النصفــي المؤثر؛ 

 
ــز  ــى ينخفــض تركي ــت المنقضــي حت ــرة نصــف العمــر )الوق ــت فت ب( وكان
المبيــد 50 فــي المائــة( لمبيــد اآلفــات فــي الرواســب أكبــر مــن 10 أيــام، في 
ــل األيضــي  ــة أو التمثي ــة تحــت الظــروف الهوائي أي مــن دراســات الترب

المائــي أو إذا كان أي مــن الحــاالت اآلتيــة متواجــدة:

- قيمــة معامــل تجزيء التربة )Kd( يســاوي أو أكبر من 50.

- قيمــة معامــل تفريــق المــاء عــن األوكتانــول )Kow( يســاوي أو 
3 ــن  ــر م أكب

- معامــل االمتصــاص المرجعــي للكربــون العضــوي )Koc( يســاوي أو 
أكبــر مــن 1000.

ج(  ينبغــي علــى ُمقدمــي طلبــات التســجيل التشــاور مــع الســلطة المســؤولة 
بشــأن بروتوكــوالت االختبــار المناســبة قبــل تصميــم الدراســة.

19- يوصــى بطلــب البيانــات فقــط عندمــا يحتــوي المســتحضر علــى واحــد أو أكثــر 
ــة  ــة النصفي ــة القاتل ــادة للجرع ــمية الح ــة الس ــون قيم ــة وتك ــواد الفعال ــن الم م
)LD50( أصغــر مــن 11 ميكروجرام/نحلــة كمــا تــم تقديرهــا في دراســة  الســمية 
ــى  ــي نحــل العســل، ونمــط االســتخدام يشــير إل ــق المالمســة ف الحــادة عــن طري

احتمــال تعــرض نحــل العســل لمبيــد اآلفــات.



20- يوصــى بإجــراء هــذا االختبــار للمــواد التــي ال يمكــن اســتبعاد تأثيراتهــا الســامة 
دون المميتــة علــى النمــو أو التطــور، مالــم يكــن هنــاك تبريــر بأنــه مــن غيــر 
المرجــح أن حضنــة نحــل العســل ال تتعــرض للمــادة الفعالة )على ســبيل المثال، 
ــة  ــة الترب ــد معامل ــة، وعن ــر جهازي ــدات غي ــذور معالجــة بمبي ــد اســتخدام ب عن

بمبيــدات غيــر جهازيــة أو الــرش بمبيــدات غيــر جهازيــة قبــل التزهيــر(.

21 - يوصى بها إذا تحقق أي من النقاط التالية:

ــموح  ــج المس ــال، البرام ــبيل المث ــى س ــن مصــادر أخــرى )عل ــات م أ( بيان
لهــا باالســتخدام التجريبــي والبحــوث فــي الجامعــات، والبيانــات المقدمــة 
مــن قبــل طالبــي التســجيل( توضــح التأثيــرات الســلبية الضــارة المحتملــة 
علــى مســتعمرات الكائنــات الحيــة أو عشــائرها، ال ســيما التأثيــرات غيــر 

الحــادة التــي تــؤدي للمــوت )مثــال التناســلية، والســلوكية(؛
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ــن  ــدات تبي ــات المبي ــمية متبقي ــى س ــات عل ــن الدراس ــتقاة م ــات مس ب(  بيان
ــدة. ــات الممت ــمية المتبقي س

 ج( بيانــات مــن الدراســات علــى مفصليــات األرجــل األرضيــة بخــالف 
ــلية أو  ــى النواحــي التناس ــة عل ــة المحتمل ــرات المزمن ــن التأثي النحــل تبي

الســلوكية.

22- يوصــى بطلــب البيانــات علــى واحــد مــن الرخويــات البحريــة أو مصبــات 
األنهــار وواحــد مــن الالفقاريــات البحريــة أو مصبــات األنهــار وأحــد أنــواع 

األســماك البحريــة أو مصبــات األنهــار.

23- يوصــى بإجــراء هــذه االختبــارات فــي البلــدان التــي يمكنهــا الوصــول إلــى البحــر 
ــى  ــؤدي إل ــد ت ــي ق ــق الت ــي المناط ــتخدامها ف ــرح اس ــات الُمقت ــل المنتج ــن أج م

ــات األنهــار. ــي مصب التعــرض البحــري أو ف
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جدول ألف -7 التأثيرات البيئية – الطحالب والنباتات
أرقام نقاط 

بيانات منظمة 
التعاون والتنمية 

في الميدان 
االقتصادي

مادة متطلبات البيانات
االختبار

مالحظات 
االختبار

األماكن 
األرضية 

األماكن 
المائية

أماكن الغابات
اإلقامة أو 
السكنى 
الخارجية

الدفيئات 
)الصوب(

األماكن 
الداخلية

التطبيق 
المباشر 
على 
اإلنسان

أنماط االستخدام

دراسات السمية البيئية – الطحالب والنباتات

التأثيرات على نمو الطحالب ومعدل النمو ؛ بيانات تحليلية عن التركيزات في بيئة االختبار

I -السمية على الطحالب– المستوى

II -السمية على الطحالب– المستوى

التأثيرات على النباتات المائية؛ بيانات تحليلية عن التركيزات في بيئة االختبار

التأثيرات على النباتات الوعائية األرضية

I -ظهور البادرات – المستوى

I -قوة النمو الخضري -  المستوى

8A II

4.8 A II

6.8 A II

12.8 A II

R

CR

R

CR

R

R

R

CR

R

CR

R

R

R

CR

R

CR

R

R

R

CR

R

CR

R

R

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

TGAI أو
TEP

TGAI أو
TEP

TGAI أو
TEP

TGAI أو
TEP

TEP

TEP

1 و 2 و 3 

1 و 3 و 4 و5

1 و 2 و 3 

1 و 3 و 4 و5

1 و 2 و 3 

1 و 3 و 4 و6

ــة  ــات المائي ــى النبات ــار الســمية عل اختب
باســتخدام  نبــات الليمنــا )عــدس المــاء( 

I -ــتوى – المس

ــة  ــات المائي ــى النبات ــار الســمية عل اختب
باســتخدام  نبــات الليمنــا )عــدس المــاء( 

II -المســتوى –
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أرقام نقاط 
بيانات منظمة 

التعاون والتنمية 
في الميدان 
االقتصادي

مادة متطلبات البيانات
االختبار

مالحظات 
االختبار

األماكن 
األرضية 

األماكن 
المائية

أماكن الغابات
اإلقامة أو 
السكنى 
الخارجية

الدفيئات 
)الصوب(

األماكن 
الداخلية

التطبيق 
المباشر 
على 
اإلنسان

أنماط االستخدام

II -ظهور البادرات – المستوى
II -قوة النمو الخضري -  المستوى

CR

CR

CR

CR

CR

CR

CR

CR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

TEP

TEP

1 و 3 و 4 و7

1 و 3 و 4 و 
6 و 7

R= موصــى بهــا،     =CR موصــى بطلبهــا بشــروط ،      PAI= مــادة فعالــة نقيــة ،     TGAI    = المــادة الفعالــة التقنيــة ،   PAIRA= مادة فعالة نقية ُمرقمة باإلشــعاع ، 
TEP= المنتج النهائى الُمجهز لألســتخدام النمطى 

مالحظات االختبار:
ــق  ــل صنادي ــة، مث ــدات المتضمن ــر موصــى بهــذه الدراســة لمعامــالت المبي 1- غي

ــار الســلبية الضــارة. ــم ذكــر اآلث ــم يت ــات، مال ــد الفيرمون الطعــوم، ومصائ
2-  غير موصى به للمواد السامة النباتية المعروفة.

3- غير موصى به لالستخدامات في األماكن السكنية المائية.
4-  موصــى بــه للمــواد الســامة النباتيــة المعروفــة، مثــل مبيــدات الحشــائش، 

األوراق. ومســقطات  والمجففــات، 
5- موصــى بــه إذا كانــت األنــواع المائيــة المختبــرة تظهــر 50 فــي المائــة أو 
أكثــر مــن التأثيــرات الضــارة فــي دراســة المســتوى-I عندمــا يوصــى بإجــراء 

II ، فينبغــي أن تكــون األنــواع المختبــرة نفــس تلــك  اختبــار المســتوى- 
.I -األنــواع التــي أظهــرت التأثيــرات الضــارة فــي اختبــار المســتوى

ــات؛ حيــث  ــه للمســتحضرات التــي علــى صــورة حبيب 6- بوجــه عــام ال يوصــى ب
يمكــن طلبهــا علــى أســاس كل حالــة علــى حــده.

ــر مــن  ــرة تظهــر %25 أو أكث ــة المختب ــواع األرضي ــه إذا كانــت األن 7- يوصــى ب
التأثيــرات الضــارة فــي دراســة المســتوى-I . وعندمــا يوصــى بإجــراء اختبــار 
المســتوى- II ، فينبغــي أن تكــون األنــواع المختبــرة نفــس تلــك األنــواع التــي 

 .I -أظهــرت التأثيــرات الضــارة فــي اختبــار المســتوى
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ملحق باء –   مبيدات اآلفات الكيميائية: متطلبات البيانات الموصـى بها لتسجيل المنتجات الُمجهزة )المستحضرات(
تتــم االختبــارات الالزمــة لتســجيل منتجــات مبيــدات اآلفــات الُمجهــزة بوجــه عــام وفقــاً لهــذا الملحــق علــى هــذه المنتجــات ذاتهــا. وتُعــد هــذه المتطلبــات بمثابــة بيانــات إضافيــة تكميليــة 

لمتطلبــات البيانــات الموصــى بهــا فــي ملحــق ألــف.

جدول باء 1 –   متطلبات البيانات لكل أنواع المنتجات وكل أنماط االستخدام
في هذا الجدول، مادة االختبار هي دائما ما تكون المنتج الُمجهز )المستحضر( ذاته.

أرقام نقاط 
بيانات منظمة 

التعاون والتنمية 
في الميدان 
االقتصادي

متطلبات البيانات

مالحظات 
االختبار

الهويــة

الجهة القائمة بالتجهيز، الجهة الُمصنعة وبيان النقاوة )ومعلومات ُمفصلة عن الشوائب( للمادة )أو المواد( الفعالة

االسم التجاري

معلومات كمية ونوعية ُمفصلة عن تكوين المستحضر، متضمنة ما يلي:
1-  محتوى المادة الفعالة التقنية، المادة الفعالة النقية، المواد الداخلة في التجهيز 

2-  الحدود الُمعتمدة لكل ُمكون
3-  أسماء وأكواد التعريف للمادة الفعالة

4-  األمالح، االسترات، األنيونات أو الكاتيونات الموجودة لكل مادة فعالة
5-  لكل مادة داخلة في التجهيز )غير المادة الفعالة( ، أو مكونات المواد الداخلة في التجهيز: االسم الكيماوي، التركيب أو الصيغة

 البنائيــة ، األرقــام الكوديــة لـــ CAS أو CIPAC ، االســم التجــاري، مواصفــات المســتحضر، وظيفــة كل مكــون داخــل فــي تجهيــز 
لمستحضر ا

6-  وصف عملية تجهيز المستحضر ومناقشة تكوين الشوائب المثيرة للقلق من ناحية السمية

1A III

2.1 A III

3.1 A III

4.1 A III



نوع المنتج الُمجهز )المستحضر( والكود  

نوع الوظيفة التي يقوم بها )مثل مبيد حشائش، مبيد حشري(

الخواص الفيزيائية والكيميائية والتقنية
 وصف الحالة الطبيعية للمنتج الُمجهز )المستحضر( ولونه ورائحته

خصائص القابلية للتفجر واألكسدة

نقطة الوميض والمؤشرات األخرى بشأن القابلية لالشتعال أو االشتعال الذاتي

)pH الحموضة أو القلوية وتركيز أيون الهيدروجين )درجة الحموضة

اللزوجة والتوتر السطحي

الكثافة النسبية والكثافة الظاهرية )الحجمية(

الثبات في التخزين وفترة نصف العمر )الوقت الذي يستغرقه حتى تنخفض الفاعلية للنصف(

الخصائص التقنية للمنتج

القابلية الطبيعية والكيميائية لالمتزاج مع المنتجات األخرى

التوزيع وااللتصاق بالبذور )في حالة معالجة البذور فقط(

القابليــة لالمتــزاج

ڤولطية إنهيار العازل

أرقام نقاط 
بيانات منظمة 

التعاون والتنمية 
في الميدان 
االقتصادي

متطلبات البيانات

مالحظات 
االختبار

5.1 A III

6.1 A III

2 A III

1.2 A III

2.2 A III
3.2 A III

4.2 A III

5.2 A III
6.2 A III

7.2 A III

8.2 A III

9.2 A III

10.2 A III

11.2 A III

12.2 A III

57



خصائص التآكل

مادة الحاوية أو العبوة

معلومات عن التطبيق
مجال االستخدام )على سبيل المثال، غابات، ألغراض الصحة العامة(

طبيعة ونوع التأثير على الكائنات الحية الضارة )على سبيل المثال، الفعل عن طريق المالمسة(

تفاصيل االستخدام المقصود

معدل االستخدام لكل وحدة مساحة معالجة )على سبيل المثال، لكل هكتار، م2 ، م3 ، طن متري( بالجرام، أو كجم من
 المستحضر والمادة الفعالة

تركيز المادة الفعالة في المادة المستخدمة )على سبيل المثال، سوائل رش مخففة، طعوم، بذور معالجة( بالجرام/ل ،
 جم/كجم أو جم/طن

وصف طريقة التطبيق، نوع المعدات المستخدمة، نوع وحجم المادة الُمخِفّفة لكل وحدة مساحة أو حجم

عدد مرات وتوقيتات التطبيق، ومدة الحماية التي يوفرها كل تطبيق

فترات االنتظار الضرورية أو االحتياطات الالزمة األخرى لتجنب التأثيرات السامة على المحاصيل المتعاقبة

التعليمات الُمقترحة لالستخدام كما ُطبعت، أو التي سيتم طباعتها على البطاقة التعريفية للمنتج

أرقام نقاط 
بيانات منظمة 

التعاون والتنمية 
في الميدان 
االقتصادي

متطلبات البيانات

مالحظات 
االختبار
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13.2 A III

14.2 A III

3 A III
1.3 A III

2.3 A III

3.3 A III

4.3 A III

5.3 A III

6.3 A III

7.3 A III

8.3 A III
9.3 A III



معلومات إضافية عن المنتج النهائي الُمجهز لالستخدام

التعبئة والتغليف والقابلية للخلط )التوافق( مع المستحضر

اجراءات تنظيف معدات تطبيق المبيدات

فترات معاودة الدخول، فترات االنتظار الالزمة، فترات ما قبل الحصاد أو غيرها من االحتياطات لحماية الناس والماشية
والبيئة

بيان بالمخاطر التي قد تنجم عن طرق االستخدام الموصى بها، واالحتياطات وإجراءات التداول لتقليل تلك المخاطر ألدنى
 حد، بما في ذلك: التخزين؛ النقل؛ الحرائق؛ المالبس الواقية؛ إجراءات للحد من تراكم النفايات؛ ومعلومات عن منتجات 

الحتراق المحتمل أن تتولد في حالة نشوب الحرائق
إجراءات ُمفصلة في حالة وقوع حوادث أثناء النقل، أو التخزين أو االستخدام ، بما في ذلك: احتواء االنسكابات؛ إزالة التلوث

من األماكن والمركبات والمباني؛ التخلص من العبوات واألغلفة التالفة؛ المواد الماصة وغيرها من مثل هذه المواد؛ حماية
عمال الطوارئ والمارة؛ وتدابير اإلسعافات األولية

توافر إجراءات إلبطال فعل المنتج الستخدامها في حالة االنسكاب العارض 

ســلوك التحلــل الحــراري للمــادة الفعالــة تحــت ظــروف متحكــم بهــا عنــد 800 درجــة مئويــة والمحتــوى مــن داي بنــزو- بي –ديوكســين متعــدد الهالوجين فــي نواتج 
التحلــل الحراري.

إجراءات التخلص من منتج وقاية النبات

طرق التحليل

4 A III

5 A III

1.4 A III

2.4 A III

3.4 A III

4.4 A III

5.4 A III

6.4 A III

7.4 A III

8.4 A III
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متطلبات البيانات

مالحظات 
االختبار

أرقام نقاط 
بيانات منظمة 

التعاون والتنمية 
في الميدان 
االقتصادي



الطرق التحليلية لتحديد المادة الفعالة، الشوائب المثيرة للمخاوف من ناحية السمية والمواد
الداخلة في تجهيز المنتج )المستحضر(

بيانات ومعلومات بشأن الفعالية
بيانات الفعالية، وتحديداً البيانات التي توضح فعالية المنتج ضد اآلفات الوارد ذكرها 

على البطاقة  التعريفية  للمبيد
التأثيرات السلبية الضارة )مثال السمية النباتية، التأثيرات على المحاصيل المتعاقبة أو المجاورة،

 تطور المقاومة لفعل المبيد(
األمور المتعلقة بالنواحي االقتصادية

الجدوى أو المنفعة

دراسات السمية
السمية الحادة

السمية الحادة عن طريق الفم
السمية الحادة عن طريق الجلد

السمية الحادة عن طريق االستنشاق
التهيج األولي للجلد
التهيج األولي للعين
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1.2.5 A III

1.6 A III

2.6 A III

3.6 A III

4.6 A III

7 A III
1.7 A III

1.1.7
2.1.7 
3.1.7
4.1.7 
5.1.7

4.2.5 A III
5.2.5 A III

6 A III

2 و 3 

2 و 3 و 4

5

4

2 و 4

متطلبات البيانات

مالحظات 
االختبار

أرقام نقاط 
بيانات منظمة 

التعاون والتنمية 
في الميدان 
االقتصادي



حساسية الجلد

CAS = دائرة خدمات المستخلصات الكيميائية،    CIPAC = مجلس التعاون الدولي المحدود من أجل تحليل مبيدات اآلفات

4 و 6.1.76
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مالحظات االختبار:
1- ليســت كل البارامتــرات )المعاييــر( تنطبــق علــى جميــع أنــواع المســتحضرات؛ 

اســتخدم الحــس الســليم.
2-  غيــر موصــى بــه إذا كانــت مــادة االختبــار علــى صــورة غــاز أو ســائل شــديد 

التطايــر. 
3-  يوصــى بإجــراء االختبــار علــى المنتــج النهائــي الُمخفــف لدعــم تســجيل المنتــج 

النهائــي إذا دعــت الحاجــة.

4-  غيــر موصــى بــه إذا كانــت مــادة االختبــار تُســبب تــآكل الجلــد أو كانــت درجــة 
حموضتهــا )pH( أقــل مــن 2 أو أكبــر مــن 11.5.

ــج يتكــون مــن، أو تحــت ظــروف االســتخدام ســوف  ــه إذا كان المنت 5-  يوصــى ب
يــؤدي إلــى وجــود، مــادة قابلــة لالستنشــاق )مثــل الغــاز، البخــار، االيروســول، 

أو الجســيمات الدقيقــة(.
6-  موصــى بــه إذا كان هنــاك احتمــال لتكــرار تعــرض الجلــد تحــت ظــروف 

اســتخدام المنتــج.

متطلبات البيانات

مالحظات 
االختبار

أرقام نقاط 
بيانات منظمة 

التعاون والتنمية 
في الميدان 
االقتصادي
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بيانات ومعلومات بشأن التعرض

تعرض القائم بالتشغيل
تعرض الجلد في األماكن الخارجية
تعرض الجلد في األماكن الداخلية

التعرض عن طريق االستنشاق في األماكن الخارجية
التعرض عن طريق االستنشاق في األماكن الداخلية 

الرصد البيولوجي 

تعرض المارة
التعرض الجلدي

التعرض عن طريق االستنشاق
الرصد البيولوجي

التعرض عن طريق ابتالع مواد غير غذائية

CR

CR

CR

CR

NR

CR

CR

CR

CR

CR

TEP

TEP

TEP

TEP

TEP

أرقام نقاط 
بيانات منظمة 

التعاون والتنمية 
في الميدان 
االقتصادي

مادة متطلبات البيانات
االختبار

مالحظات 
االختبار

3.7 A III

4.7 A III

1.3.7 و 2.3.7
و3.3.7

2.4.7و 2.4.7

7 A III
1 و 2 

1 و 3 و 4 و5 و 6

1 و 4 و 5 و 6

4 و 6 و 7

1 و 5 و 8

جدول باء 2 -  التعرض

 مهني
األماكن الخارجية األرضية

األماكن الخارجية  المائية
الدفيئات )الصوب(

الغابات
أماكن اإلقامة الخارجية

األماكن الداخلية
تطبيق مباشر لإلنسان

إقامة أو سكنى
األماكن الخارجية األرضية

األماكن الخارجية المائية
أماكن اإلقامة أو السكنى 

الخارجية
األماكن الداخلية

تطبيق مباشر لإلنسان

أنماط االستخدام
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تعرض العمال 

تقدير تعرض العمال مع افتراض استخدام/عدم استخدام  معدات 
الوقاية الشخصية 

قياس تعرض العمال
 

قابلية المتبقيات لإلزاحة أو االنتقال

قابلية المتبقيات لإلزاحة من المجموع الخضري وقابليتها لالنتقال 
من المسطحات النباتية )النجيلية(

اختفاء أو تبدد المتبقيات من التربة
اختفاء أو تبدد المتبقيات من األسطح في األماكن الداخلية

الوبائيات: وصف نشاط اإلنسان

CR = موصى بطلبها بشروط ،      NR= غير موصى بطلبها ،    TEP= المنتج النهائي الُمجهز لالستخدام النمطي

CR

CR

CR

CR

CR

CR

NR

NR

CR

CR

CR

CR

 
 

TEP

TEP

TEP

أي منها

7.7 A III

1.5.7و2.5.7
و 3.5.7

4.5.7

1.7.7

2.7.7

3.7.7

5.7 A III

8.7 A III

1

2

1 و 3 و 9 و 10 
و11

1 و 3 و 12 و 13
1 و 3 و 14 و 15

أرقام نقاط 
بيانات منظمة 

التعاون والتنمية 
في الميدان 
االقتصادي

مادة متطلبات البيانات
االختبار

مالحظات 
االختبار

 مهني
األماكن الخارجية األرضية

األماكن الخارجية  المائية
الدفيئات )الصوب(

الغابات
أماكن اإلقامة الخارجية

األماكن الداخلية
تطبيق مباشر لإلنسان

إقامة أو سكنى
األماكن الخارجية األرضية

األماكن الخارجية المائية
أماكن اإلقامة أو السكنى 

الخارجية
األماكن الداخلية

تطبيق مباشر لإلنسان

أنماط االستخدام
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مالحظات االختبار:
1- موصــى بــه فقــط إذا كان هنــاك تقصيــر او بيانــات عامــة أو افتراضــات تحفظيــة 
ــاك  ــج. وإذا كان هن ــن للمنت ــتخدام اآلم ــان االس ــة لبي ــر كافي ــة أو غي ــر متاح غي
ــم البروتوكــوالت للموافقــة عليهــا قبــل البــدء  بيانــات ســيتم إنتاجهــا فينبغــي تقدي

فــي الدراســة.
2- قــد يتــم تقديــم بيانــات الرصــد البيولوجــي باإلضافــة إلــى، أو بــدال مــن، بيانــات 
التعــرض عــن طريــق الجلــد واالستنشــاق، شــريطة أن تســمح حركيــة األدويــة 
فــي اإلنســان لمبيــد اآلفــات و/أو مشــابهات المركــب/ نواتــج التمثيــل األيضــي 
)أيمــا تكــون الطريقــة الُمختــارة كمؤشــر للعــبء الــذي يتحملــه الجســم أو 
للجرعــة الداخليــة(، بحســاب الجرعــة الفعليــة لفتــرات ســابقة. ويوصــى بطلــب 
ــا  ــا.  كم ــتخدم به ــد يس ــة إذا كان المبي ــن الخارجي ــي األماك ــار ف ــات االختب بيان
ــا  ــتخدم به ــج يس ــة إذا كان المنت ــن الداخلي ــي األماك ــات ف ــب البيان ــى بطل يوص

أيضــا.
3- يوصــى بربــط البيانــات القابلــة للتطبيــق، الخاصــة باختفــاء أو تبــدد المتبقيــات، 

ببيانــات التعــرض عــن طريــق الجلــد.
ــطة  ــات األنش ــت بيان ــة إذا كان ــع المهني ــول المواق ــات ح ــب بيان ــى بطل 4- يوص
البشــرية تشــير إلــى احتمــال تعــرض العمــال فيمــا بعــد التطبيــق خــالل قيامهــم 

ــادة. ــة الُمعت ــاطات النمطي بالنش
5- يوصــى بطلــب بيانــات عــن مواقــع اإلقامــة أو الســكنى إذا كان مــن المحتمــل 

أن يحــدث التعــرض فيمــا بعــد التطبيــق.
6- يجــوز تقديــم الرصــد البيولوجــي باإلضافــة إلــى، أو بــدال مــن، بيانــات التعــرض 
عــن طريــق الجلــد واالستنشــاق شــريطة أن تســمح حركيــة األدويــة فــي اإلنســان 
ــون  ــا تك ــي، )أيم ــل األيض ــج التمثي ــابهات المركب/نوات ــات و/أو لمش ــد اآلف لمبي
الطريقــة التــي يتــم اختيارهــا كمؤشــر للعــبء الــذي يتحملــه الجســم أو الجرعــة 

الداخليــة(، بإعــادة حســاب الجرعــة الداخليــة اإلجماليــة لفتــرات ســابقة.

7- يوصــى بطلــب البيانــات عندمــا تكــون تقنيــات قيــاس الجرعــات الســلبية )غيــر 
التعــرض الغيــر شــائعة  الفعالــة( غيــر قابلــة للتطبيــق علــى ســيناريوهات 

ــات. ــدات اآلف ــباحين لمبي ــرض الس ــل تع ــة، مث والخاص
ــر  ــى المســلك )أو المســالك( غي ــات عل ــة أخــذ العين ــار طريق 8- ســوف يعتمــد اختي
ــارات  ــع المس ــي جمي ــر ف ــات للنظ ــاج البيان ــي إنت ــة. وينبغ ــة ذات األهمي الغذائي
الُمحتملــة للتعــرض عــن طريــق االبتــالع لغيــر المــواد الغذائيــة والتــى قــد تحــدث 
ــض  ــل بع ــم ونق ــى الف ــد إل ــن الي ــل م ــة، النق ــالع الترب ــال، ابت ــبيل المث ــى س )عل

ــم(. ــى الف ــات الســطحية مــع األشــياء إل المتبقي
ــل  ــة للنق ــدات القابل ــات المبي ــدد أو تشــتت متبقي ــات عــن تب ــب بيان 9-  يوصــى بطل
ــى هــذه  ــات عل ــدات اآلف ــق مبي ــد تطبي ــة( عن ــة )النجيلي مــن المســطحات النباتي
المســطحات. ويوصــى بطلــب بيانــات عــن تبــدد أو إزاحــة المتبقيــات مــن أوراق 
النبــات عنــد تطبيــق المبيــدات علــى المجمــوع الخضــري للنباتــات فضــال عــن 

ــة. ــة النجيلي المســطحات النباتي
10- يوصــى بطلــب البيانــات بشــأن المواقــع المهنيــة إذا )أ( كانــت هناك اســتخدامات 
للمنتــج علــى المســطحات النباتيــة النجيليــة أو علــى المجمــوع الخضــري 
لنباتــات اخــرى; )ب( أو كانــت بيانــات النشــاطات البشــرية تشــير إلــى أنــه مــن 
المحتمــل أن يتعــرض العمــال فيمــا بعــد التطبيــق عــن طريــق التالمــس الجلــدي 

مــع المجمــوع الخضــري الُمعامــل أثنــاء قيامهــم باألنشــطة النمطيــة الُمعتــادة.
11-يوصــى ببيانــات عــن مواقــع اإلقامــة أو الســكنى إذا كان هنــاك اســتخدامات 
علــى المســطحات النباتيــة )النجيليــة( أو علــى المجمــوع الخضــري لنباتــات 

اخــرى.
ــي  ــد سيســتخدم ف ــة إذا )أ( كان المبي ــع المهني ــات عــن المواق ــب بيان 12- يوصــى بطل
األماكــن الخارجيــة، أو فــي الدفيئــات )الصــوب( أو حــول التربــة أو فــي غيرهــا 
مــن البيئــات الزراعيــة; )ب( إذا كانــت بيانــات النشــاطات البشــرية تشــير إلــى أنــه 
مــن المحتمــل تعــرض العمــال فيمــا بعــد التطبيــق عــن طريــق التالمــس



الجلــدي مــع التربــة المعاملــة أو البيئــات الزراعيــة أثنــاء قيامهم باألنشــطة النمطية 
الُمعتادة.

ــى  ــد يســتخدم عل ــع اإلقامــة أو الســكنى إذا كان المبي ــات عــن مواق 13- يوصــى ببيان
التربــة أو حولهــا أو علــى غيرهــا مــن البيئــات الزراعيــة ســواء كانــت خارجيــة 
أو داخليــة، علــى ســبيل المثــال، االســتخدامات فــي الدفيئــات الملحقــة بأماكــن 

ــة. ــات المنزلي ــى النبات ــة أو الســكنى أو عل اإلقام
ــى أو حــول  ــد يســتخدم عل ــة إذا كان المبي ــع المهني ــات عــن المواق 14- يوصــى ببيان
أســطح غيــر نباتيــة، مثــال ذلــك، األرضيــات أو األســطح المســتوية فــي المطابــخ 
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الُمجهــزة للعمــل ووضــع األجهــزة عليهــا، أو إذا كانــت المعلومــات عــن 
النشــاطات البشــرية تشــير إلــى احتمــال تعــرض العمــال فيمــا بعــد تطبيــق المبيــد 
عــن طريــق التالمــس الجلــدي مــع األســطح الداخليــة الُمعاملــة خــالل قيامهــم 

ــادة. ــة الُمعت باألنشــطة النمطي
15- يوصــى بطلــب البيانــات عــن مواقــع اإلقامــة أو الســكنى إذا كان المبيــد يســتخدم 
ــات أو األســطح  ــك، األرضي ــال ذل ــة، مث ــر النباتي ــول األســطح غي ــى أو ح عل

المســتوية فــي المطابــخ لوضــع األجهــزة أو العمــل عليهــا. 
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ملحق جيم - مبيدات اآلفات الحيوية الكيميائية: متطلبات البيانات الموصى بها لتسجيل العوامل )المواد( الحيوية الكيميائية لمكافحة اآلفات

تتــم االختبــارات الــواردة فــي هــذا الملحــق بوجــه عــام علــى المــادة الفعالــة ذاتهــا؛ ومــع ذلــك، فقــد تتــم دراســات عديــدة ميدانيــة باســتخدام المنتــج النهائــي الُمجهــز لالســتخدام النمطي 
لتســهيل إجــراء االختبــارات ومالءمتهــا مــن الناحيــة العلمية.

جدول جيم 1 - الهوية والتركيب والخصائص الفيزيائية الكيميائية

أرقام نقاط 
بيانات منظمة 

التعاون والتنمية 
في الميدان 
االقتصادي

متطلبات البيانات
مادة 

االختبار
مالحظات 
االختبار

جميع أنماط 
االستخدام

الهوية والتصنيع

-   اسم ُمقدم الطلب ومعلومات عن كيفية االتصال   
-   اسم جهة التصنيع ومعلومات عن كيفية االتصال   

-   االسم الشائع الذي وافقت عليه المنظمة الدولية للتوحيد القياسي )أيزو( والمترادفات    
-   االسم الكيماوي   
-   االسم التجاري   

-   وضع براءة االختراع )الترخيص(   
-   الصيغة الجزيئية، والكتلة الجزيئية والتركيب الجزيئي   

-   طريقة التصنيع، بما في ذلك المواد األولية، المسالك، النواتج الثانوية، الشوائب   
-   مواصفات نقاء المادة الفعالة   

-   الهوية، المحتوى، الصيغة البنائية للمشابهات )أيزومرات(، الشوائب والمواد المضافة   
-   بيانات تحليل الدُفعة اإلنتاجية أو التشغيلة   

الخواص الفيزيائية والكيميائية

1P II
TGAI R

2P IITGAI R1
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-  نقطة الذوبان   
-  نقطة الغليان   

-  الكثافة النسبية   
-  ضغط البخار   

-  ثابت قانون هنري   
-  وصف الحالة الطبيعية، اللون والرائحة )لكل من المادة التقنية والمنتج الُمجهز )المستحضر(   

)UV/VIS( األشعة فوق البنفسجية والطيف المرئي  -   
-  الذوبان في الماء   

-  الذوبان في المذيبات العضوية   
-  معامل التجزيئ )التشتت(   

-  معدل التحلل المائي والتحول الضوئي المباشر   
-  الثبات   

R= موصى بها،      TGAI    = المادة الفعالة التقنية   

مالحظات االختبار:
1- يوصــى بطلــب بيانــات عــن معــدل التحلــل المائــي والتحــول الضوئــي 
أو  البيئيــة  الســمية  بيانــات  كانــت  إذا  أي  بشــروط،  ولكــن  المباشــر 

الدراســات المنشــورة تشــير إلــى وجــود خطــر علــى الكائنــات الحيــة 
لبيئــة. وا

أرقام نقاط 
بيانات منظمة 

التعاون والتنمية 
في الميدان 
االقتصادي

متطلبات البيانات
مادة 

االختبار
مالحظات 
االختبار

جميع أنماط 
االستخدام



الطرق التحليلية

المعايير التحليلية والعينات

طرق لتحليل المادة الفعالة كما تم تصنيعها

طرق لتحليل الشوائب ذات السمية أو السمية البيئية أو
المثيرة للمخاوف البيئية

وصف الطرق التحليلية لتحديد المتبقيات بغية االمتثال
للحدود القصوى لها أو لتحديد المتبقيات غير المستقرة

)القابلة لإلزاحة(
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R= موصى بها،      =CR موصى بطلبها بشروط ،   PAI= مادة فعالة نقية TGAI    = المادة الفعالة التقنية ،      PAIRA= مادة فعالة نقية مرقمة باإلشعاع 

R

R

CR

CR

R

R

CR

CR

 

 
1

2

TGAI و PAI

TGAI
 

PAIRA
ومتبقيات مثيرة 

للمخاوف

أرقام نقاط 
بيانات منظمة 

التعاون والتنمية 
في الميدان 
االقتصادي

مادة متطلبات البيانات
االختبار

مالحظات 
االختبار

1.4 P II

3.4 P II

1.2.4 P II
2.2.4 P II

4P II

جدول جيم -2  طرق التحليل

 الغـذاء
األماكن األرضية الخارجية

األماكن المائية الخارجية
الدفيئات )الصوب(

أماكن اإلقامة أو السكنى 
الخارجية

األماكن الداخلية

على غير الغذاء
األماكن األرضية الخارجية

األماكن المائية الخارجية
الدفيئات )الصوب(

الغابات/الحراج
أماكن اإلقامة أو السكنى 

الخارجية
األماكن الداخلية 

تطبيق مباشر على اإلنسان

أنماط االستخدام

مالحظات االختبار:
1- يوصــى بطلبهــا فقــط إذا كانــت طــرق التصنيــع والمــواد المســتخدمة تشــير إلــى احتمال 

وجــود شــوائب ســامة.

2- يوصــى بطلبهــا إذا كان وصــف نمــط االســتخدام يشــير إلى احتمال كبير للتعــرض و/أو 
إذا كانــت اختبــارات الســمية أو جــود بيانــات منشــورة تشــير إلــى وجــود مخــاوف مثيــرة 
للقلــق. ومــن غيــر المرجــح أن تتســبب الموزعــات التــي تطلق أبخــرة المــواد الصلبة في 
الحقــل فــي وجــود احتمــاالت كبيــرة للتعــرض، فيما قد تتســبب بعض تطبيقــات الــرش في 

ذلك.
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دراسات السمية وحركيات السموم للمادة الفعالة
دراسات حركيات السموم – جرعة واحدة – عن طريق الفم، 

الفئران

السمية الحادة

السمية الحادة عن طريق الفم - فئران

السمية الحادة عن طريق الجلد

السمية الحادة عن طريق االستنشاق – فئران

تهيج أولي للعين - أرانب

تهيج أولي للجلد

حساسية في الجلد

CR

R

R

R

R

R

R

CR

R

R

R

R

R

R

1

2

TAGI

TAGI

TAGI

TAGI

TAGI

TAGI

TAGI

أرقام نقاط 
بيانات منظمة 

التعاون والتنمية 
في الميدان 
االقتصادي

مادة متطلبات البيانات
االختبار

مالحظات 
االختبار

1.5 P II

1.1.5

1.2.5

2.2.5

3.2.5

4.2.5

5.2.5

6.2.5

5P II

جدول جيم 3 -  السموم والتمثيل األيضي

 الغـذاء
األماكن األرضية الخارجية

األماكن المائية الخارجية
الدفيئات )الصوب(

أماكن اإلقامة أو السكنى 
الخارجية

األماكن الداخلية

على غير الغذاء
األماكن األرضية الخارجية

األماكن المائية الخارجية
الدفيئات )الصوب(

الغابات/الحراج
أماكن اإلقامة أو السكنى 

الخارجية
األماكن الداخلية 

تطبيق مباشر على اإلنسان

أنماط االستخدام
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أرقام نقاط 
بيانات منظمة 

التعاون والتنمية 
في الميدان 
االقتصادي

مادة متطلبات البيانات
االختبار

مالحظات 
االختبار

 الغـذاء
األماكن األرضية الخارجية

األماكن المائية الخارجية
الدفيئات )الصوب(

أماكن اإلقامة أو السكنى 
الخارجية

األماكن الداخلية

على غير الغذاء
األماكن األرضية الخارجية

األماكن المائية الخارجية
الدفيئات )الصوب(

الغابات/الحراج
أماكن اإلقامة أو السكنى 

الخارجية
األماكن الداخلية 

تطبيق مباشر على اإلنسان

أنماط االستخدام

السمية على المدى القصير
السمية عن طريق الفم 90 يوما - قوارض

السمية عن طريق االستنشاق 90 يوما – قوارض
السمية عن طريق الجلد 90 يوماً - قوارض

السمية الوراثية
تقييم الطفرات البكتيرية العكسية

فحض خاليا الثدييات في المختبر

السمية على المدى الطويل والسرطنة 
السمية المزمنة عن طريق الفم - قوارض

احداث السرطانات - الفئران
بيانات آليات الفعل والدعم

CR
CR
CR

R
R

CR
CR
R

CR
CR
CR

R
R

CR
CR
R

3

4
 

5
 
 

TGAI
TGAI
TGAI

TGAI
TGAI

TGAI
TGAI
TGAI

4.5 P II

5.5 P II

1.4.5

2.3.5
6.3.5
8.3.5

3.4.5

1.5.5
2.5.5
4.5.5

3.5P II
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السمية التناسلية
التأثيرات على التكاثر والخصوبة

السمية العصبية
السمية العصبية الحادة - فئران

بيانات طبية

نفاذية الجلد

CR

CR

CR

CR

CR

CR

6

T
7

8

TGAI

TGAI

TGAI  أو  
TEP

7.5 P II

9.5 P II

1.6.5

1.7.5

2.6.5

7.9.5

6.5P II

R= موصى بها،      =CR موصى بطلبها بشروط ،   PAI= مادة فعالة نقية TGAI    = المادة الفعالة التقنية ،      PAIRA= مادة فعالة نقية مرقمة باإلشعاع 

 مالحظات االختبار:
ــات  ــن المتبقي ــى م ــد األقص ــل أو الح ــتوى التحم ــا إذا كان مس ــى بطلبه 1-  موص
مطلــوب، أي عنــد اســتخدام المــادة علــى المحاصيــل الغذائيــة اواألعــالف وإذا 

أشــارت بيانــات الســمية إلــى وجــود مخــاوف مثيــرة للقلــق. 

ــة التقنيــة ضمــن مجموعــة موصوفــة  2 - يجــوز االســتثناء إذا كانــت المــادة الفعال
جيــداً والســمية الحــادة لهــذه المجموعــة محــددة.

3 - يوصــى بطلــب دراســة علــى المــدى القصيــر باتبــاع األســلوب المناســب إذا كان 
لتعــرض هنــاك احتمــال كبيــر للتعــرض، مثــال ذلــك، عنــد تجــاوز مســتويات ا

أرقام نقاط 
بيانات منظمة 

التعاون والتنمية 
في الميدان 
االقتصادي

مادة متطلبات البيانات
االختبار

مالحظات 
االختبار

 الغـذاء
األماكن األرضية الخارجية

األماكن المائية الخارجية
الدفيئات )الصوب(

أماكن اإلقامة أو السكنى 
الخارجية

األماكن الداخلية

على غير الغذاء
األماكن األرضية الخارجية

األماكن المائية الخارجية
الدفيئات )الصوب(

الغابات/الحراج
أماكن اإلقامة أو السكنى 

الخارجية
األماكن الداخلية 

تطبيق مباشر على اإلنسان

أنماط االستخدام
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   المعروفــة أو إذا كان ســيتم تحديــد مســتوى التحمــل أو الحــد األقصــى للمتبقيــات. 
وقــد يتــم اســتثناء طلــب البيانــات إذا كانــت المــادة ضمــن مجموعــة موصوفــة 

جيــدا وســمية الجرعــة المتكــررة لهــذه المجموعــة محــددة.
4- قــد يُســتثنى طلــب البيانــات إذا كانــت المــادة تتبــع مجموعــة موصوفــة جيــداً وأن 

إحــداث الطفــرات مــن تلــك المجموعــة معلــوم.
التأثيــرات الســلبية الضــارة متضمنــة إحــداث  5- موصــى بطلبهــا إذا كانــت 
الطفــرات أو طلــب إجــراء دراســات علــى المــدى القصيــر؛ ويمكــن التجــاوز 
عنهــا إذا كان التعــرض علــى المــدى الطويــل لمســتويات أعلــى مــن المعروفــة 

يمكــن اســتبعاده.
6- يوصــى بطلــب اختبــار الســمية التناســلية علــى الفئــران لجيليــن إذا كانــت هنــاك 
مخــاوف مــن التأثيــرات الســلبية الضــارة أو الســمية المثيــرة للقلــق المتحصــل 
عليهــا مــن نقــاط بيانــات أخــرى تتعلــق بالمخاطــر الصحيــة. ويوصــى بطلــب 
ــاك احتمــاالت  ــران إذا كان هن ــي الفئ ــة ف ــارات التشــوهات الجنيني ــات اختب بيان
كبيــرة للتعــرض، مثــال ذلــك، عنــد تجــاوز مســتويات التعــرض المعروفــة، أو 

ــم  ــد يت ــات. وق ــل أو الحــد األقصــى للمتبقي ــد مســتوى التحم إذا كان ســيتم تحدي
التجــاوز عــن طلــب البيانــات إذا كانــت المــادة تتبــع مجموعــة موصوفــة جيــدا 
وأن اختبــارات ســمية الجرعــة المتكــررة لهــذه المجموعــة معلومــة. ويوصــى 
كانــت  إذا  األرانــب  فــي  الجنينيــة  التشــوهات  اختبــارات  إجــراء  بطلــب 
ــرات أو وجــود دراســات  ــة احــداث الطف ــلبية الضــارة متضمن ــرات الس التأثي
ــرض  ــا إذا كان التع ــاوز عنه ــن التج ــك؛ ويمك ــى ذل ــير إل ــدى تش ــرة الم قصي

ــة يمكــن اســتبعاده. ــى مــن المعروف ــل لمســتويات أعل ــى المــدى الطوي عل
7- يوصــى بطلبهــا إذا كانــت هنــاك مخــاوف مثيــرة للقلــق مــن التأثيــرات الســلبية 
تتعلــق  بيانــات أخــرى  نقــاط  المتحصــل عليهــا مــن  الســمية  أو  الضــارة 

بالمخاطــر الصحيــة.
8- يوصــى بطلبهــا إذا كان وصــف نمــط االســتخدام يشــير إلــى وجــود احتمــاالت 
ــات المنشــورة تشــير  ــارات الســمية أو البيان ــت اختب ــرة للتعــرض و/أو كان كبي
إلــى وجــود مخــاوف. ومــن غيــر المرجــح أن تتســبب الموزعــات التــي تطلــق 
أبخــرة المــواد الصلبــة فــي الحقــل فــي وجــود احتمــاالت كبيــرة للتعــرض. فيمــا 

قــد تتســبب بعــض تطبيقــات الــرش التقليديــة فــي حــدوث ذلــك. 
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بيانات المتبقيات والتمثيل األيضي 

تجارب المتبقيات للمحاصيل أو 
المنتجات النباتية المستخدمة كأغذية 
أو أعالف, والمقترح استخدام المنتج 

عليها أو حيثما يمكن أخذ المتبقيات 
من التربة )تجارب ميدانية على 

المحاصيل(
دراسات على تغذية الماشية

المتبقيات في المحصول الالحق 
)محاصيل دورية(

دراسات على التمثيل األيضي 
والتوزيع على محاصيل نموذجية  

ُممثلة
=CR موصى بطلبها بشروط ،       NR= غير موصى بطلبها ،          TEP= المنتج النهائي الُمجهز لالستخدام النمطي،        PAIRA= مادة فعالة نقية مرقمة باإلشعاع

CR

NR

NR

NR

CR

NR

NR

NR

CR

NR

NR

NR

CR

NR

CR

CR

CR

CR

CR

CR

CR

CR

NR

NR

NR

NR

NR

CR

1

1

1

1

TEP

PAIRA  أو نواتج 
التمثيل األيضي 
النباتية المرقمة 

باإلشعاع

PAIRA

PAIRA

أرقام نقاط 
بيانات منظمة 

التعاون والتنمية 
في الميدان 
االقتصادي

مادة متطلبات البيانات
االختبار

4.6P II

5.6P II

3.6P II

2.6.6

6P II

جدول جيم 4 - كيمياء المتبقيات

أرضية
)أغذية أو 

أعالف

الدفيئات 
)الصوب(
)غذاء(

مائية
)غذاء(

أماكن 
اإلقامة أو 
السكنى 
الخارجية

الدفيئات 
)الصوب(

األماكن 
الداخلية
)غذاء(

غابات، تطبيقات 
مباشرة على 

اإلنسان، 
واستخدامات أخرى 

على غير الغذائية

أنماط االستخدام
مالحظات 
االختبار

1-  موصــى بطلبهــا إذا كان مســتوى التحمــل أو الحــد األقصــى للمتبقيــات مطلــوب؛  مالحظات االختبار:
أي إذا كان المنتــج لغــرض االســتخدام علــى المحاصيــل الغذائيــة أو محاصيــل 

األعــالف، وإذا كانــت بيانــات الســمية تدعــم وجــود المخــاوف.
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1-  موصــى بطلبهــا إذا كانــت بيانــات الســمية البيئيــة أو الدراســات المنشــورة تشــير  مالحظات االختبار:
إلــى وجــود مخاطــر علــى الكائنــات الحيــة فــي المنطقــة المعاملــة..

مصير و سلوك المبيدات في البيئة

التسرب أو النفاذية

االدمصاص )االمتزاز( واالنتزاز

التطاير – في المختبر

التحول الضوئي المباشر لنواتج 
التمثيل األيضي ذات الصلة، واالنهيار 
ونواتج التفاعالت في الماء في الضوء 

االصطناعي تحت ظروف التعقيم

بيانات الرصد عن مصير وسلوك المادة 
الفعالة ونواتج التمثيل األيضي ذات 

الصلة، وانهيار ونواتج التفاعالت

CR = موصى بطلبها بشروط ،       NR= غير موصى بطلبها ،          TEP= المنتج النهائي الُمجهز لالستخدام النمطي،        PAIRA= مادة فعالة نقية مرقمة باإلشعاع

CR

CR

CR

CR

CR

CR

CR

NR

CR

NR

CR

CR

NR

CR

CR

CR

CR

CR

NR

CR

CR

CR

CR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

1

1

1

1

2

TGAI أو 
PAIRA

TGAI أو 
PAIRA

TEP

TGAI أو
PAIRA

TEP

أرقام نقاط 
بيانات منظمة 

التعاون 
والتنمية 

في الميدان 
االقتصادي

متطلبات البيانات
مادة 

االختبار

6.7P II

12.7P II

3.4.7 P II

1.4.7 P II

9.4.7 P II

7P II

جدول جيم 5 - المصير البيئي 

 تطبيق مباشر على 
اإلنسان

أنماط االستخدام
مالحظات 
االختبار غاباتأرضية

مائية
)غذاء(

أماكن 
اإلقامة أو 
السكنى 
الخارجية

الدفيئات 
)الصوب(

األماكن 
الداخلية
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دراسات السمية البيئية المتعلقة بالمادة الفعالة
السمية على أسماك المياه العذبة

ــماك  ــة خــالف األس ــواع المائي ــى األن ــمية عل الس
ــارات  ــة التــي تمــت عليهــا االختب ــواع المائي واألن

الميدانيــة 

الســمية الحــادة علــى الالفقاريــات فــي الميــاه العذبــة

التأثيرات على نمو الطحالب ومعدل النمو

التأثيرات على النباتات المائية

التأثيرات على النحل

التأثيــرات علــى مفصليــات األرجــل األرضيــة 
ــتهدفة ــر المس غي

التأثيرات على ديدان األرض 

التأثيرات على النشاط  الميكروبي في التربة

R

CR

CR

CR

CR

CR

CR

R

R

R

CR

CR

CR

CR

CR

CR

R

R

R

CR

CR

CR

CR

CR

CR

R

R

R

CR

CR

CR

CR

CR

CR

NR

NR

CR

CR

CR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

CR

CR

CR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

TEP

TEP

TEP

TEP

TEP

TEP

TGAIو
TEP

TGAIو
TEP

1 

2

3

1

4

4

5

5

4.8P II

6.8P II
7.8P II
8.8P II

9.8P II

1.2.8P II

1.3.8P II

3.8P II

8P II

جدول جيم 6 - كيمياء المتبقيات

2- قد يتم التغاضي عنها إذا كان من غير المرجح أن يتجاوز التعرض المستويات
المعلومة.

10.8P II

أرقام نقاط 
بيانات منظمة 

التعاون 
والتنمية 

في الميدان 
االقتصادي

متطلبات البيانات
مادة 

االختبار
 تطبيق مباشر على 

اإلنسان

أنماط االستخدام
مالحظات 
االختبار

غاباتأرضية مائية
)غذاء(

أماكن 
اإلقامة أو 
السكنى 
الخارجية

الدفيئات 
)الصوب(

األماكن 
الداخلية

TGAIو
TEP
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CRCRCRالتأثيــرات علــى النباتــات الوعائيــة األرضيــة  CRCRCRNRTEP6 12.8P II

 مالحظات االختبار:
1-  موصــى بطلبهــا علــى أســاس كل حالــة علــى حــده عندمــا تشــير نتائــج اختبــارات
الســمية الحــادة أو المالحظــات مــن تجــارب الفعاليــة أو الدراســات المنشــورة 
ــارات  ــج االختب ــح نتائ ــارة أو توض ــلبية ض ــرات س ــدوث تأثي ــال ح ــى احتم إل
المتعلقــة بمصيــر المبيــدات فــي البيئــة أن هنــاك تعــرض للكائنــات الحيــة غيــر 
المســتهدفة. وقــد تشــمل االختبــارات: دراســات التراكــم الحيــوي، الســمية 
المزمنــة لالفقاريــات فــي الميــاه العذبــة، والســمية علــى المــدى الطويــل علــى 

أســماك الميــاه العذبــة.
ــى ــق الجــو، أو مباشــرة عل ــج عــن طري ــا اســتُخدم المنت ــا إذا م 2- موصــى بطلبه

ــة. ــة العادي ــتويات المعروف ــاوز المس ــدالت تتج ــاء أو بمع الم
3- يمكــن التجــاوز عــن طلبهــا للمنتجــات التــي تنثــر علــى األرض؛ وقــد يتــم
التجــاوز عنهــا أيضــا إذا كان مــن غيــر المرجــح أن يفــوق التعــرض المســتويات 

ــة. ــة العادي المعروف

4 - إذا كان مــن المحتمــل أن يتجــاوز التعــرض المســتويات المعلومــة العاديــة، ومــن 
المستحســن إجــراء مناقشــة حــول مــا إذا كان الســلوك أو التكاثــر ســيتأثر.

ــة ومــن الممكــن أن ــى الترب ــم اســتخدامه عل ــج يت ــا إذا كان المنت 5- موصــى بطلبه
ــا إذا كان التعــرض يتجــاوز المســتويات  ــا يوصــى بطلبه ــا. كم ــم بداخله يتراك

ــة. ــة العادي المعروف
6- موصــى بطلبهــا علــى أســاس كل حالــة علــى حــده عندمــا تشــير نتائــج اختبــارات
الســمية الحــادة ، أو المالحظــات مــن تجــارب الفعاليــة أو الدراســات المنشــورة 
إلــى احتمــال حــدوث تأثيــرات ســلبية ضــارة، وحيثمــا تُظهــر نتائــج االختبــارات 
ــر  ــة غي ــات الحي ــاك تعــرض للكائن ــدات أن هن ــي للمبي ــر البيئ ــة بالمصي المتعلق

المســتهدفة.

أرقام نقاط 
بيانات منظمة 

التعاون 
والتنمية 

في الميدان 
االقتصادي

متطلبات البيانات
مادة 

االختبار
 تطبيق مباشر على 

اإلنسان

أنماط االستخدام
مالحظات 
االختبار

غاباتأرضية مائية
)غذاء(

أماكن 
اإلقامة أو 
السكنى 
الخارجية

الدفيئات 
)الصوب(

األماكن 
الداخلية

CR = موصى بطلبها بشروط ،       NR= غير موصى بطلبها ،          TEP= المنتج النهائي الُمجهز لالستخدام النمطي،        PAIRA= مادة فعالة نقية مرقمة باإلشعاع



ملحق دال- المبيدات الحيوية الكيميائية: متطلبات البيانات الُموصى بها لتسجيل المنتجات الُمجهزة )المستحضرات(
يتم إجراء االختبارات الالزمة لتسجيل مبيدات اآلفات الحيوية الكيميائية الُمجهزة بشكل عام على المنتجات ذاتها. وتُعد هذه المتطلبات بمثابة بيانات إضافية تكميلية لمتطلبات 

البيانات الُموصى بها في الملحق جيم للمادة التقنية.
جدول دال -1  متطلبات البيانات لجميع أنواع المنتجات وكل أنماط االستخدام

الحظ أن مادة االختبار هي دائما ما تكون المنتج الُمجهز )المستحضر(
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أرقام نقاط 
بيانات منظمة 

التعاون والتنمية 
في الميدان 
االقتصادي

مالحظات متطلبات البيانات
االختبار

الهوية

 الجهة القائمة بالتجهيز، الجهة الُمصنعة ونقاوة المادة )أو المواد( الفعالة

بيان درجة النقاوة

االسم التجاري أو االسم التجاري الُمقترح والرقم الكودي للجهة الُمصنعة

المحتوى من المادة الفعالة التقنية، المادة الفعالة النقية، المواد الداخلة في التجهيز غير المادة الفعالة

االسم الشائع الُمقترح أو المقبول للمادة الفعالة الذي وافقت عليه األيزو )ISO( والمترادفات

لكل مادة داخلة في التجهيز أو المكونات الداخلة في التجهيز: االسم الكيماوي، التركيب أو الصيغة البنائية، األرقام الكودية لـ 
CAS و/أو CIPAC، االسم التجاري، مواصفات كل مادة داخلة في تجهيز المستحضر ووظيفة كل منها

وصف عملية تجهيز المستحضر

مناقشة تكوين الشوائب المثيرة للمخاوف من ناحية السمية

الخواص الفيزيائية والكيميائية والتقنية

1P III

1.2.1P III

3.2.1P III

3.4.1P III

1.4.4.1P III

1.4.1P III

1.2.4P III

3.1.P III

و2.2.1

2.4.4.1P III

2P III
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وصف الحالة الطبيعية للُمنتج الُمجهز )المستحضر( ولونه ورائحته
خصائص القابلية للتفجر واألكسدة

)pH الحموضة أوالقلوية وتركيز ايون الهيدروجين )درجة الحموضة
لزوجة المستحضر وتفاصيل حول ظروف االختبار

الثبات بعد التخزين لفترات اضافية ودرجات حرارة مختلفة
خصائص التآكل

مادة الحاوية أو العبوة
بيانات عن التطبيق

مجال االستخدام )على سبيل المثال، الغابات(
معدل االستخدام لكل وحدة من المساحات المعالجة )على سبيل المثال، لكل هكتار، م2 ، م3 ، طن متري( 

بالجرام أو كجم للمستحضر والمادة الفعالة
وصف طريقة التطبيق، نوع المعدات المستخدمة، نوع وحجم المادة المخففة لكل وحدة مساحة أو حجم

أقصى عدد لمرات التطبيق وتوقيتاتها
تعليمات االستخدام الُمقترحة كما هي مطبوعة، أو التي سيتم طباعتها على البطاقة التعريفية للمنتج

معلومات إضافية عن الُمنتج الُمجهز)المستحضر(
مالئمة التعبئة والتغليف وإحكام الغلق

إجراءات تنظيف معدات تطبيق المبيدات ومالبس الوقاية

3P III
1.3P III
4.3P III

6.3P III

1.2.P III
1.2.2 P III
1.4.2 P III

1.7.3 P III
9.3 P III

2.5.2 P III
2.7.2 P III
13.2 P III
14.2 P III

1

2
41P III

2.1.4 P III
1.2.4 P III

أرقام نقاط 
بيانات منظمة 

التعاون والتنمية 
في الميدان 
االقتصادي

مالحظات متطلبات البيانات
االختبار
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فترات ما قبل الحصاد الالزمة لكل محصول ذات الصلة
تعليمات ُمفصلة بشأن التخلص اآلمن من المنتج الُمجهز )المستحضر( وعبواته

طرق التحليل
الطرق التحليلية للمادة الفعالة النقية

بيانات ومعلومات عن الفعالية
تجارب الفعالية: التشغيلية، على نطاق واسع

األثر الضار على المحصول العائل )السمية النباتية(
التأثيرات السلبية الضارة على موقع تطبيق المنتج

التأثيرات السلبية الضارة على الكائنات الحية النافعة
التأثيرات على النباتات األخرى، بما في ذلك المحاصيل المجاورة

دراسات السمية
السمية الحادة

السمية الحادة عن طريق الفم
السمية الحادة عن طريق الجلد

السمية الحادة عن طريق االستنشاق
التهيج الجلدي األولي

3.1.6 P III
1.2.6 P III
3.2.6 P III
4.2.6 P III
7.2.6 P III

1.3.4 P III
1.8.4 P III

7 P III

5 P III

6 P III

1.2.5 P III

3

4

5

5

5

5

1.7P III
1.1.7 P III
2.1.7 P III
3.1.7 P III
4.1.7 P III

أرقام نقاط 
بيانات منظمة 

التعاون والتنمية 
في الميدان 
االقتصادي

مالحظات متطلبات البيانات
االختبار
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تهيج العين األولي

حساسية الجلد

ISO= المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ،   CAS = دائرة خدمات المستخلصات الكيميائية،    CIPAC = مجلس التعاون الدولي المحدود من أجل تحليل مبيدات اآلفات

5

5

5.1.7 P III

6.1.7 P III

 مالحظات االختبار:
1- ال تنطبــق جميــع البارامتــرات )المعاييــر( علــى جميــع المســتحضرات؛ اســتخدم 

ــليم. الحس الس
ــر  ــال كبي ــى احتم ــير إل ــتخدام يش ــط االس ــف نم ــا إذا كان وص ــى بطلبه 2- يوص
للتعــرض و/أو إذا كانــت اختبــارات الســمية أو البيانــات المنشــورة تشــير إلــى 

وجــود مخــاوف مثيــرة للقلــق.
ــادة،  ــة المعت ــتويات المعلوم ــرض المس ــاوز التع ــح أن يتج ــن المرج 3- إذا كان م

ــر. ــد يتأث ــر ق ــا إذا كان الســلوك أو التكاث ــي إجــراء مناقشــة حــول م وينبغ
4- يوصــى بطلبهــا علــى أســاس كل حالــة علــى حــده، عندمــا تُبيــن نتائــج اختبارات 
ــة أو  ــارب الفعالي ــن تج ــا م ــل عليه ــات المتحص ــادة، أو المالحظ ــمية الح الس
ــك  ــرات ســلبية ضــارة، وكذل ــى احتمــال حــدوث تأثي الدراســات المنشــورة إل
ــرض  ــى تع ــة إل ــي البيئ ــدات ف ــر المبي ــارات مصي ــج اختب ــير نتائ ــا تش عندم

ــر المســتهدفة. ــة غي ــات الحي الكائن
5- يمكــن التجــاوز عــن طلــب البيانــات الخاصــة بالُمنتــج الُمجهــز إذا كانــت 

احتمــاالت ســمية المــواد الداخلــة فــي تكويــن المنتــج معروفــة جيــدا.

أرقام نقاط 
بيانات منظمة 

التعاون والتنمية 
في الميدان 
االقتصادي

مالحظات متطلبات البيانات
االختبار
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بيانات ومعلومات بشأن التعرض

قياس التعرض للقائم بالتشغيل
تقدير تعرض المارة

ــراض  ــرض بافت ــذا التع ــرات ه ــال وتقدي ــرض العم تع
ــخصية ــة الش ــدات الوقاي ــتخدام مع ــدم اس ــتخدام وع اس

CR

CR

CR

CR

CR

CR

TEP

TEP

TEP

1

2

1

أرقام نقاط 
بيانات منظمة 

التعاون والتنمية 
في الميدان 
االقتصادي

مادة متطلبات البيانات
االختبار

مالحظات 
االختبار

3.5.7 P III

1.4.7 P III
3.3.7 P III

2.5.7 P III

7P III

مهني
األماكن الخارجية األرضية

األماكن الخارجية المائية
الدفيئات )الصوب(

الغابات/الحراج
أماكن اإلقامة أو السكنى 

الخارجية
األماكن الداخلية

تطبيق مباشر على اإلنسان

أماكن اإلقامة أو السكنى
األماكن الخارجية األرضية

األماكن الخارجية المائية
أماكن اإلقامة أو السكنى 

الخارجية
األماكن الداخلية

تطبيق مباشر على اإلنسان

أنماط االستخدام

CR = موصى بطلبها بشروط ،        TEP= المنتج النهائي الجاهز لالستخدام النمطي

 مالحظات االختبار:
ــاالت  ــاك احتم ــن أن هن ــتخدام يبي ــط االس ــف نم ــا إذا كان وص ــى بطلبه 1- يوص
كبيــرة للتعــرض و/أو إذا كانــت اختبــارات الســمية أو بيانــات منشــورة تشــير 
إلــى وجــود مخــاوف مثيــرة للقلــق. ومــن غيــر المرجــح أن تتســبب الموزعــات 
ــرة  ــل فــي وجــود احتمــاالت كبي ــة فــي الحق ــق أبخــرة المــواد الصلب ــي تطل الت

للتعــرض. 

جدول دال 2. التعرض

2 - يوصــى بطلــب إجــراء هــذه التقديــرات فقــط إذا كان هنــاك تقصيــر فــي البيانــات 
الشــاملة أو االفتراضــات التحفظيــة غيــر متاحــة أو غيــر كافيــة لبيــان االســتخدام 

اآلمن. 
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