
 الدولية 
 عن توزيع المبيدات واستعمالها

 
 

 )النسخة المنقحة(
 

 دورته الثالثة والعشرين بعد المائة المنظمة فىوافق عليها مجلسآما (
 )2001تشرين الثانى / نوفمبرفى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
 2003روما، 



1 



2 

 
1تمهيد

 3لمدونةأهداف ا – 1المادة 
 4الشروط والتعاريف – 2المادة 
 8 المبيداتإدارة – 3المادة 
 10اختبار المبيدات – 4المادة 
 12تقليل المخاطر على الصحة والبيئة – 5المادة 
 15المتطلبات التنظيمية والفنية – 6المادة 
 17توافر المبيدات واستعمالها – 7المادة 
 18ارةالتوزيع والتج – 8المادة 
 20تبادل المعلومات – 9المادة 
 21المبيدات وتعبئتها وتخزينها يانات على عبوات الب  بطاقةوضع – 10المادة 
 23اإلعالن - 11المادة 
 25رصد المدونة والتقيد بها – 12المادة 

  
 حقالالم

 
 

 
 الملحق األول

 وحماية البيئة والصحة  المواد الكيماويةإدارةصكوك السياسات الدولية في مجال 
والتنمية المستدامة والتجارة الدولية ذات الصلة بالمدونة

 

 
 
 
 
 
 
27 

 الملحق الثانى
1/123قرار مجلس منظمة األغذية والزراعة رقم 

 

 
 
29 

 30المراجع

 



3 

 تمهيد
 

هي واحدة من أولى مدونات السلوك مدونة السلوك الدولية عن توزيع المبيدات واستعمالها  
وقد اعتمدها . لطوعية التي تدعم زيادة األمن الغذائي، وتوفر الحماية لإلنسان والبيئة في آن واحدا

، ثم عدلت بعد ذلك في 1985المؤتمر العام للمنظمة في دورته الثالثة والعشرين المعقودة في عام 
بالموافقة ، فأصبحت تشمل األحكام المتعلقة 1989الدورة الخامسة والعشرين المعقودة في عام 

وترسي المدونة المعايير الطوعية لقواعد السلوك لجميع الكيانات العامة . المسبقة عن علم
والخاصة العاملة في مجال توزيع واستعمال المبيدات، أو التي لها صلة بها، وتتخذ المدونة منذ 

 .اعتمادها آمعيار مقبول لمكافحة المبيدات على الصعيد العالمي
 

 سنة أنها تؤدي باالقتران مع 15رة المكتسبة منذ صدور المدونة قبل وقد أظهرت الخب 
الخطوط التوجيهية التقنية المكملة لها دورا مهما في مساعدة البلدان في وضع وتعزيز نظم إدارة 

فالدراسات االستقصائية تظهر تناقصا آبيرا في عدد البلدان التي ال توجد لديها تشريعات . المبيدات
لمبيدات واستخدامها، وتزايدا آبيرا في الوعي بالمشاآل المحتملة التي تنجم عن تنظم توزيع ا

استخدامها؛ وتعزيز المشارآة والمنظمات غير الحكومية وصناعة المبيدات في إدارة المبيدات من 
جميع جوانبها؛ وتزايدا في عدد البرامج الناجحة في مجال المكافحة المتكاملة لآلفات التي يجري 

 .ا في البلدان الناميةتنفيذه
 

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه البوادر اإليجابية، مازالت إدارة المبيدات في البلدان النامية  
وعلى سبيل المثال، فإن التشريعات الوطنية المتعلقة . تشهد قصورا آبيرا في بعض جوانبها

د؛ ومازالت المبيدات بالمبيدات ال تطبق على نطاق واسع بسبب نقص الخبرة التقنية والموار
الشديدة الخطورة والمبيدات غير المستوفية للمعايير تباع على نطاق واسع، وقلما يتوافر لدى 
المستخدمين النهائيين التدريب والوقاية الكافيين لضمان تقليل األخطار المحتملة في تداول المبيدات 

 .إلى الحد األدنى
 

إجراء الموافقة المسبقة عن علم فيما يخص المواد اتفاقية روتردام المعنية بوبعد اعتماد  
، أصبحت األحكام 1998أيلول / في سبتمبرالكيميائية والمبيدات الخطرة في التجارة الدولية

وعالوة على ذلك، حدا التغير في إطار . المتصلة بإجراء الموافقة المسبقة عن علم غير ذات جدوى
لة ببعض المبيدات بالمنظمة إلى المبادرة بمراجعة السياسات الدولية واستمرار المشاآل المتص

مجموعة " بعدد من التوصيات التي أعدتها 1999وبدأت هذه العملية في عام . المدونة وتحديثها
الخبراء المعنية بمواصفات المبيدات ومتطلبات تسجيلها ومعايير استخدامها وبالموافقة المسبقة عن 

اء حكوميون ومنظمات غير حكومية، وصناعة المبيدات، وشارك في عملية المراجعة خبر". علم
بعد ذلك وضعت مشاورة حكومية النص األساسي لهذه . ومنظمات أخرى تابعة لألمم المتحدة

 .النسخة المنقحة من المدونة
وتمثل مواد المدونة . وقد حافظت النسخة المنقحة على هيكل المدونة وطابعها األساسي 

لتوجيهية التقنية الداعمة لها، والملحق الجديد الذي يتضمن المراجع االثنتى عشرة، والخطوط ا
وتجسد هذه . المتعلقة بالصكوك السياساتية الدولية المتصلة بالمدونة، معيارا حديثا إلدارة المبيدات

الطبعة الجديدة نهجا حديثا لإلدارة السليمة للمبيدات يرآز على الحد من األخطار وحماية صحة 
بيئة، ويدعم التنمية الزراعية المستدامة عن طريق االستخدام الفعال للمبيدات وتطبيق اإلنسان وال

 .استراتيجيات الموافقة المسبقة عن علم
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وإضافة إلى ذلك، تتضمن المدونة المنقحة فكرة مكافحة اآلفات عن طريق دورة الحياة  

 بصورة آاملة بسبب التحول 9 ةوقد عدلت الماد. وتعريفا موسعا لمفهوم الموافقة المسبقة عن علم
وأخيرا، فإن النص . الذي طرأ على أحكام الموافقة المسبقة عن علم نتيجة إلبرام اتفاقية روتردام

الجديد يعزز رصد المدونة ويتضمن دعوة صريحة للحكومات، وصناعة المبيدات، والمنظمات 
ن تطبيق المدونة في طبعتها غير الحكومية واألطراف المعنية األخرى لتقديم تقارير منتظمة ع

 .الجديدة
 

وتقدم المدونة دليال على أنه ينبغي النظر إلى إدارة المبيدات باعتبارها جزءا من اإلدارة  
وهذا يعني زيادة أهمية التعاون والتنسيق وتبادل . الكيميائية ومن التنمية الزراعية المستدامة

كومية، والسيما الهيئات العاملة في ميادين المعلومات بين مختلف الحكومات والهيئات غير الح
الزراعة، والصحة العامة، والبيئة، والعمليات التجارية آما تم التعرف على جهات جديدة من 
أصحاب المصالح، مثل صناعة معدات االستخدام والصناعات الغذائية، وبات من المهم تعزيز 

 .التعاون مع هذه الجهات
 

دونة هي أن تكون إطارا ونقطة مرجعية لالستخدام الرشيد  للمةوتظل الوظيفة األساسي 
للمبيدات لكل من لهم عالقة بالمسائل المتصلة بالمبيدات، وبخاصة إلى أن يأتي الوقت التي تكون 

وأتوقع أن تظل . فيه البلدان قد أنشأت هياآل أساسية تنظيمية فعالة إلدارة المبيدات بطريقة سليمة
 .مستكملة مصدرا قيما للكثيرين الذين يستخدمونهاهذه المدونة المنقحة وال

 
 

 جاك ضيوف      
 المدير العام      
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  أهداف المدونة– 1المادة 
 

 وضع قواعد سلوك طوعية لجميع الهيئات العامة والخاصة فيتتمثل أهداف المدونة  1-1
 ينظم قطرياك تشريع العاملة أو ذات الصلة بتوزيع المبيدات واستعمالها، خصوصا إذا لم يكن هن

 .المبيدات أو إذا آان هذا التشريع غير آاف
 

وضعت هذه المدونة لتكون أساسا يستخدم، في نطاق التشريعات القطرية، من جانب  1-2
السلطات الحكومية ومصانع المبيدات والعاملين بتجارتها وآل المواطنين أصحاب الشأن، في 

اإلجراءات التي الجهات نفسها أو رحة من جانب هذه ما إذا آانت اإلجراءات المقتالحكم على 
 .تتخذها جهات أخرى، هي إجراءات سليمة

 
وتحدد المدونة المسؤولية المشترآة للعديد من قطاعات المجتمع للعمل معا على تحقيق  1-3

، دون أن تترتب على ذلك الالزم والمقبولنحو ال تستمد من استعمال المبيدات على التيالمنافع 
ولهذا فإن اإلشارة إلى الحكومة أو الحكومات في هذه المدونة . ضارة بالسكان والبيئةواضحة ر آثا

إنما تسرى بنفس القدر على التجمعات اإلقليمية للدول في المسائل التي تدخل في نطاق 
 .اختصاصها

 
تلبى المدونة الحاجة الى بذل جهود مشترآة بين حكومات آل من البلدان المصدرة  1-4
لمستوردة،  لتشجيع األساليب التي تقلل، إلى أدنى درجة ممكنة، من المخاطر الصحية والبيئية، وا

 .ذات الصلة بالمبيدات مع ضمان استخدامها على نحو فّعال
 

تشمل الهيئات المعنية في هذه المدونة المنظمات الدولية، وحكومات البلدان المصدرة  1-5
عة معدات استعمالها، والتجار والصناعات الغذائية، والمستوردة، وصناعة المبيدات، وصنا

ومستعملي هذه المواد، ومنظمات القطاع العام آالمجموعات المعنية بالبيئة وبحماية المستهلك 
 .واتحادات العمال

 
تسلم المدونة بأن التدريب على جميع المستويات المالئمة يعتبر شرطا أساسيا لتنفيذ  1-6

 للحكومات وصناعة المبيدات ومستخدميها والمنظمات الدولية ينبغي ولذا،. واحترام أحكامها
 أولوية متقدمة لنشاطات التدريب تعطىوالمنظمات غير الحكومية واألطراف المعنية األخرى أن 

 .كل مادة من مواد المدونةبذات الصلة 
 

 : هو المدونةهذهفي والغرض من قواعد السلوك  1-7
 

 ممارسات التجارية الرشيدة والمقبولة عموما؛ الإتباعأن تشجع على  1-7-1
 

د البلدان التي لم تضع حتى اآلن ضوابط لمراقبة نوعية المبيدات الالزمة ـأن تساع 1-7-2
ا للترويج لالستعمال الحكيم والكفء لهذه المنتجات ومعالجة المخاطر ــللبلد ومدى مالءمته

 المحتملة المرتبطة باستعمالها؛
 مناولة المبيدات بأمان فيساليب التي تقلل من المخاطر الكامنة أن تروج األ 1-7-3

وفعالية، بما في ذلك الحد من المخاطر التي يتعرض لها اإلنسان والبيئة إلى أدنى درجة 
 ممكنة، والوقاية من حوادث التسمم العرضي بسبب سوء مناولة المبيدات؛

 
سين اإلنتاج الزراعي وتحسين أن تضمن استعمال المبيدات بفعالية وآفاءة لتح 1-7-4

 صحة اإلنسان والحيوان والنبات؛
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 في معالجة  جميع الجوانب الرئيسية ذات الصلة "دورة الحياة"تطبيق مفهوم  1-7-5
 ووضع بطاقة على العبوات وتوزيع ومناولة وتعبئة وإنتاج وإدارةباستخدام وتنظيم 

 أنشطة ما بعد تسجيلها والتخلص واستعمال ومراقبة جميع أنواع المبيدات، بما في ذلك
  ذلك عبوات المبيدات المستعملة؛فيمنها، بما 

 
 المكافحة ذلك فيبما ( المتكاملة لآلفات المكافحةصممت للترويج لتطبيق مبادئ  1-7-6

 ؛)من آفات الصحة العامةاألمراض الت قانالمتكاملة ل
 

قيات الدولية المحددة فى  تبادل المعلومات واالتفافي مراجع للمشارآة إدراج 1-7-7
 الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة إجراءاتالملحق األول وخاصة اتفاقية روتردام بشأن 

)1() 1 ( التجارية الدوليةفيلبعض المواد الكيماوية الخطرة والمبيدات المتداولة 

 
  الشروط والتعاريف– 2المادة 

 
 :ما هو مبين أمام آل منهافي تطبيق هذه المدونة يقصد بالعبارات التالية  

 
 .رآيب المبيدا في ت الجزء الفعال حيويالمادة الفعالة،

 
 الترويج لبيع المبيد واستعماله، بواسطة المطبوعات أو الوسائل االلكترونية والالفتات اإلعالن،

 .والعرض والهدايا والبيان العملي أو الحديث الشفهي
 

 . استعمال المبيداتفيآالت تستخدم  وأأدوات  وأمعدات  وأ فنية مساعدات، أية معدات االستعمال
 

، عملية التسليم المادي الفعلي للمبيد ونشره على الكائن المستهدف أو على تكنولوجيا االستعمال
 .المكان الذي يالمس فيه المبيد الكائن المستهدف

ئي من أجل حماية  نهاتنظيميلمبيد الذي منعت جميع أوجه استعماله بإجراء ا، المبيد المحظور
 أو سحبته مرةول استخدامه ألويشمل ذلك أي مبيد رفضت الموافقة على . صحة اإلنسان والبيئة

 وحيثما ،الجهة المصنعة إما من السوق المحلية أو لمزيد من الدراسة أثناء عملية الموافقة المحلية
 .  أو البيئةاناإلنس لغرض حماية صحة اإلجراءاتدليل صريح على اتخاذ مثل هذه توافر 

 
 أو عزل بقايا المبيدات والعبوات إعدام استخدام أو تحييد أو إلعادة، أية عملية التخلص

 .المستخدمة والمواد الملوثة
 

 . األسواق المحلية أو الدولية من خالل القنوات التجاريةفي، عملية عرض المبيدات التوزيع
 

 والهواء والتربة والعالقة فيما بينها وآذلك  تشمل العناصر الطبيعية المحيطة، آالماءالبيئة،
 .العالقة بينها وبين أي آائنات حية

 
، فضال عن خصائص المادة الكيماوية السمي عدم النقاوة والجانب في، تحديد التماثل التكافؤ

 آانت تمثل إذا تنشأ من نفس الصناعة لتقييم ما ا فنيمتشابهة الموجودة أو المفترض أنها مواد 
 . ت مماثلة من المخاطرمستويا

 

                                                 
. نهاية الوثيقةفي النص بين أقواس تشير الى المراجع الواردة في األرقام الواردة )1(
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 البلد المعنى عن نقل المعلومات والتكنولوجيا والمشورة في، الوحدات المسؤولة اإلرشادإدارات 
 . السلع الزراعية ومناولتها وتخزينها وتسويقهاإنتاج ذلك فيبشأن تحسين أساليب الزراعة، بما 

 
لة في تحقيق الغرض المرجو  مزج مختلف المكونات بهدف جعل المنتجات مفيدة وفعاالترآيب،

 .منها، وإعطاء الشكل النهائي للمبيدات عند بيعها
 

 استعمال المبيدات تشمل االستعماالت الموصى بها رسميا أو في ،أساليب الزراعة الجيدة
وتشمل .  ظل الظروف الفعلية الالزمة للمكافحة الفعالة والموثوقة لآلفاتفيالمرخص بها قطريا 
 استعمال المبيدات حتى أعلى مستوى مرخص به لالستخدام، وتطبق بطريقة طائفة من مستويات

 .ممكنة من الناحية العمليةمخلفات  أقل آمية إالال تترك 
 

ما، وتنطوى على مادة، أو مصدر أو عامل أو وضع ل يعنى الخصائص المالزمة، والخطر
رات عكسية أو أضرارا تسبب تأثيقد مثل الخصائص التي (ث نتائج غير مرغوبة احدامكانية إ

 ).متلكاتتلحق بالصحة والبيئة أو الم
 

 ، ثمة لجميع األساليب الفنية المتاحة لمكافحة اآلفاتالدقيق، الدراسة ة المتكاملة لآلفاتالمكافح
نمو أعداد اآلفات وإبقاء استخدام المبيدات وغير تثبيط التكامل بين التدابير المالئمة التي من شأنها 

تقليـل مستـوى  أو الت عند مستويات مبررة من الناحيـة االقتصاديـة مـع خفـضذلك من التدخ
ة المتكاملة لآلفات لمكافحوترآز ا. األخطـار التي تتعـرض لهـا صحة اإلنسان والبيئة إلى أدنى حد

 الزراعية وبذلك تشجع –على نمو المحاصيل السليمة مع أقل إخالل ممكن بالنظم االيكولوجية 
 .ام آليات المكافحة الطبيعية لآلفاتعلى استخد

 
 تشمل آل ما هو مكتوب ومطبوع أو مرسوم على المبيدات أو ملصق عليها أو العبوة،بيانات 

 .على عبواتها الداخلية أو الخارجية أو على غالف عبوات البيع بالتجزئة
 

سواء بصورة ( أي مؤسسة أو هيئة في القطاعين العام والخاص، أو أي فرد يعمل جهة التصنيع،
 المبيد فيفي صناعة المواد الفعالة ) مباشرة أو بواسطة وآيل أو هيئة يشرف عليها أو يتعاقد معها

 .أو في ترآيب هذه المواد أو منتجاتها
 

 العملية الشاملة لترويج المنتجات، بما في ذلك اإلعالن والعالقات العامة والخدمات التسويق،
 .األسواق المحلية أو الدوليةاإلعالمية والتوزيع والبيع في 

 
 الحد األقصى من ترآيز مخلفات المبيد المسموح به قانونا أو الذي الحد األقصى من المخلفات،

 .يمكن قبوله في األغذية أو المنتجات الزراعية أو األعالف، أو عليها
 

 قنوات  العبوة مع الغالف الواقي المستخدم لتوصيل المبيدات إلى مستخدميها عبرالتعبئة،
 .التوزيع بالجملة أو التجزئة

 
حماية من التعرض للمبيدات ال، أية مالبس أو مواد أو معدات توفر معدات الوقاية الشخصية
 سياق المدونة، آل من المعدات الواقية المصممة فيوتشمل، . خالل مناولتها أو استعمالها

 .المالبس الخاصة باستخدام المبيدات ومناولتهاوخصيصا 
 

 أي مادة أو خليط من المواد يكون الغرض منه الوقاية من أية آفة أو القضاء عليها أو يد،المب
مكافحتها، بما في ذلك ناقالت األمراض لإلنسان أو الحيوان، وأنواع النبات أو الحيوان غير 
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يدات وترآيبها أو تسويقها  جميع المؤسسات واألفراد العاملين في صناعة المب المبيدات،صناعة

  .أو تسويق مشتقاتها
 

 القوانين واللوائح التي تسن لتنظيم الجوانب الكمية والنوعية والبيئية في  المبيدات،تشريعات
 .صنع المبيدات وتسويقها وخزنها ووضع بطاقات عبواتها وتعبئتها واستعمالها

 
من جانب اإلنسان أو الحيوان أو   المواد التي يؤدي امتصاصها بكمية بسيطة نسبياالسموم،

 . مما يحدث ضررا أو يسبب الموت،إلى اضطراب في هيكل أو في أداء الوظائفالنبات 
 

 . بما في ذلك حاالت التسمم البسيط، أثر المواد السامة في إحداث تلف أو اضطرابات،التسمم
 

وغير ذلك من ) لةالفعا(المبيد الفعال ) عناصر( عنصر ،) منتجات المبيداتأو(المنتجات 
 .العناصر فى الشكل الذى تعبأ وتباع به

 
، توافر اإلدارة المسؤولة واألخالقية ألي منتج منذ اآتشافه وحتى استخدامه النهائي  المنتجإدارة
 .وما بعده

 
الرابطات العلمية ومجموعات ) وال تقتصر على(، وتشير الى مجموعات القطاع العام

ة والمنظمات البيئية والخاصة بالمستهلك العمالين والتنظيمات المزارعين ومنظمات المواطني
 .والصحة

 
 العملية التي توافق بها الجهة الحكومية أو الجهوية المسؤولة على بيع المبيد واستعماله التسجيل،

بعد تقييم البيانات العلمية الشاملة التي تبين فاعلية المنتجات للغرض المقصود وعدم خطورتها 
 .إلنسان أو الحيوان أو على البيئةعلى صحة ا

 
نقل المبيد من أي عبوة تجارية إلى وعاء آخر، يكون أصغر في غالب األحيان، إعادة التعبئة، 

 .لغرض البيع
 

. ما يتبقى من مواد في األغذية أو السلع الزراعية أو األعالف نتيجة استخدام المبيداتالمخلفات، 
 مثل المنتجات التي تساعد على حدوث تحويل أو تمثيل  أي مشتق من المبيداتالمصطلحويشمل 

ما تبقى منه " مخلفات المبيد"وتشمل .  ملموسأو تفاعل، ومثل الشوائب التي قد يكون لها تأثير سام
سواء آان راجعا إلى استخدام المواد الكيماوية المعروفة أو إلى مصدر ال يمكن معرفته أو ال يمكن 

 ).ثالأحد عناصر البيئة م(تجنبه 
 

توزيعها  وأ الجهة أو الجهات الحكومية المسؤولة عن تنظيم صناعة المبيدات الجهة المسؤولة،
 .  بوجه أعمعن تنفيذ التشريعات الخاصة بالمبيداتوأو استعمالها، 
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 عقبة ذلك الخطر  وحّد،دالة على حدوث خطر محتمل ضار بالصحة أو البيئةطر، اخمال

 .التعرض للمبيد
 لوقاية نهائي تنظيمي بقرار ا حظرت جميع استعماالتهالتي ات، المبيدمقيدة بشدةالمبيدات ال

ويشمل ذلك .  بعض األغراضفي ا أو البيئة، ولكن مازال هناك ترخيص باستخدامهاإلنسانصحة 
 سواء من مبيد رفضت الموافقة على جميع استخداماته أو تم سحبه من قبل الجهة المصنعة أي

صريح  عملية الموافقة المحلية وحيث يوجد دليل أثناءحب لمزيد من الدراسة السوق المحلية أو س
 . أو البيئةاإلنسان صحة لغرض حماية اإلجراءعلى اتخاذ مثل هذا 

 
 . الحصول على عروض لشراء المبيداتاتطلب، المناقصات

 
 أو  على إحداث ضررة الكيماويالمادة خاصية فسيولوجية أو بيولوجية تحدد قدرة السمية،

 . الكائن الحي بغير الطرق الميكانيكيةإصابة
 

 . آل من يعمل في التجارة سواء في التصدير أو االستيراد أو التوزيع المحليالتاجر، 
 

 ذلك درجة ترآيز المادة في الجوانب المتعلقة باستعمال المبيد، بما مجموعة نمط االستعمال،
ل ووقت وعدد مراته، وإضافة مواد أخرى إليه، الفعالة في المستحضر المستعمل، ومعدل االستعما

 تحدد الكمية الالزمة وتوقيت استعمالها والفترة الواجب انقضاؤها التيوطرق االستعمال وأماآنه 
 .قبل الحصاد

 
   إدارة المبيدات- 3المادة 

 
تتحمل الحكومات المسؤولية العامة عن تنظيم توافر المبيدات وتوزيعها واستعمالها في  3-1
 )2.( هذه المهمةإلنجازلدانها، ويجب عليها أن تخصص الموارد الكافية ب
 

يجب على صناعة المبيدات أن تتقيد بأحكام هذه المدونة آمعيار في صنع المبيدات  3-2
وتوزيعها واإلعالن عنها، السيما في البلدان التي تفتقر إلى التشريعات والخدمات االستشارية 

 .المالئمة
 

 البلدان المصدرة للمبيدات أن تساعد، إلى أقصى حد ممكن، على تحقيق ما على حكومات 3-3
 :يلي
 

تقديم المعونة الفنية لمساعدة البلدان األخرى، السيما التي تفتقر إلى الخبرات الفنية،  3-3-1 
 في تقييم البيانات الخاصة بالمبيدات؛

 
 السيما إلى البلدان ،ر المبيدات األساليب التجارية السليمة في تصديإتباعالتأآد من  3-3-2 

 .التي ليس لديها تنظيم للمبيدات أو لديها تنظيم محدود
على المصانع والتجار أن يراعوا األساليب التالية في إدارة المبيدات، السيما في البلدان  3-4

 :التي تفتقر إلى القوانين والوسائل الالزمة لتنفيذ التشريعات
 

بيدات من النوعية المالئمة معبأة في أآياس مدون عليها بيانات أال يقدموا إال الم 3-4-1 
 ؛)3(العبوات وفقا لما يالئم آل سوق من األسواق
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 المبيدات باألحكام موردي على نحو تام ومن خالل التعاون الوثيق مع يلتزمواأن  3-4-2 
ات قصمنا طرح الإجراءاتالواردة في الخطوط التوجيهية التي وضعتها المنظمة بشأن 

 ؛)4(
  
 المبيدات وطريقة عرضها وتعبئتها وآتابة ات اهتماما خاصا باختيار ترآيبيولواأن  3-4-3 

 قد يتعرض لها مستعملو المبيدات، وتقليل التيالبيانات عليها من أجل تقليل المخاطر 
 التأثيرات المعاآسة على البيئة؛ 

 
ومات وتعليمات بصيغة مناسبة أن يقدموا مع آل عبوة من عبوات المبيدات معل 3-4-4 

 ولغة تكفل استعمال هذه المبيدات بطريقة مأمونة وفعالة؛
 

 المنتجات للمستوى إدارة على تقديم دعم فني فّعال بدعم من يكونوا قادرينأن  3-4-5 
 ، بما في ذلك التخلص من المبيدات وعبواتها المستعملة عند الضرورة؛الميداني

 
 بمتابعة منتجاتهم حتى المستهلك النهائي، واقتفاء أثر استعماالتها االهتمام المستمر 3-4-6 

الرئيسية وأي مشكالت تنشأ نتيجة االستعمال الفعلي لهذه المنتجات حتى تكون هذه 
المالحظات أساسا في تحديد مدى الحاجة إلى إحداث تغييرات في البيانات المكتوبة على 

 .تعبئة والترآيب أو في مدى توافر المنتجاتالعبوات وفي تعليمات االستعمال أو في ال
 

يراعى تجنب المبيدات التي يقتضي لمسها واستعمالها ارتداء مالبس واقية أو استعمال  3-5
معدات تكون باهظة التكاليف وغير مريحة أو نادرة، السيما من جانب صغار المستعملين في 

 التي تستلزم استخدام مالبس واقية وتعطى األولوية في ذلك للمبيدات). 5(المناخ االستوائي
 المالئمة للظروف التي بظلها يجري لمسها أو ولإلجراءاتومعدات استعمال غير باهظة التكلفة 

 .استعمالها
 

على المنظمات القطرية والدولية والحكومات وصناعات المبيدات أن تنسق جهودها لنشر  3-6
يدات والمزارعين ومنظمات المزارعين والعمال مواد التوعية، بجميع أشكالها، على مستعملي المب

آما يتعين على األطراف التي تتأثر من . الزراعيين واالتحادات واألطراف المعنية األخرى
استعمال المبيدات أن تسعى إلى الحصول على مواد التوعية واستيعابها قبل استعمال المبيدات، 

 .وأن تتبع اإلجراءات السليمة في هذا االستعمال
 المتكاملة لآلفات لمكافحة بذل جهود منسقة من جانب الحكومات لوضع نظم اينبغي 3-7

 والوآاالت المتبرعة والحكومات دعم اإلقراض لمؤسسات ينبغيوعالوة على ذلك، . وتشجيعها
 أن وينبغي. ة المتكاملة القطرية لآلفات ومفاهيمها وممارساتهالمكافحعمليات وضع سياسات نظم ا

 تروج لزيادة مشارآة التيلى استراتيجيات علمية وغيرها من االستراتيجيات تستند هذه ا
 .رعا المزفيوالمرشدين والباحثين )  ذلك المجموعات النسائيةفيبما (المزارعين 

 
 فيهم المزارعون وروابط المزارعين، وباحثو نظم ن لجميع أصحاب الشأن، بمينبغي 3-8

 مجال المحاصيل، والصناعات فين والخبراء االستشاريون  المتكاملة لآلفات، والمرشدوالمكافحة
الغذائية وصناعات المبيدات البيولوجية والكيماوية ومعدات االستعمال وخبراء البيئة وممثلو 

 المتكاملة لآلفات المكافحة وضع نظم في نشطن االضطالع بدور ن مجموعات المستهلكي
 .وتشجيعها

 
تروج، بدعم من المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية، يتعين على الحكومات أن تشجع و 3-9

المكافحة البيولوجية وتقنياتها، والمبيدات :يلي تضع وسائل أو بدائل أقل مخاطر لما التيللبحوث 
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 وضع وترويج طرق الستعمال  المبيداتيتعين على الحكومات وصناعة معدات استعمال 3-10

 والبيئة اإلنسانال تشكل سوى مخاطر قليلة على صحة ) 11 و10 و9 و8(ومعداته ) 7 و6(المبيدات 
 ).12( هذه النشاطات في مستمر عمليوتنظيم تدريب تكون أآثر آفاءة ومردودية للتكاليف، 

 
 ينبغي للحكومات والصناعة والمؤسسات القطرية والمنظمات الدولية أن تتعاون في وضع 3-11

مة، لمبيدات القّيا بما يطيل من صالحية ها والترويج لتطبيقاستراتيجيات إلدارة مقاومة اآلفات
 .مقاومة اآلفات للمبيداتور ظهويقلل من اآلثار الضارة الناجمة عن 

 
  اختبار المبيدات– 4المادة 

 
 :يتعين على مصانع المبيدات 4-1
 

 وأساليب إجراءات بإتباعأن تضمن اختبار آل مبيد ومشتقاته اختبارا آافيا وفعاال  4-1-1 
، وسلوآه ومصيره وأخطاره )13(االختبار المعتمدة بهدف وضع تقييم آامل لفعاليته 

 مختلف الظروف المتوقعة في األقاليم أو البلدان التي تستخدمه؛النسبة لب) 14(ومخاطره 
 

سليمة وفق األسلوب ال لإلجراءات العلميةأن تضمن أن تجرى هذه االختبارات وفقا  4-1-2 
 ؛)15(المختبري السليم

 
أن توفر نسخا أو ملخصات من التقارير األصلية عن هذه االختبارات للسلطات  4-1-3 

يجري تقييم البيانات و. المسؤولة في جميع البلدان المقرر عرض المبيد للبيع فيهاالحكومية 
  التأآد من دقتها؛ينبغي قدمت وثائق مترجمة وإذا. على يد خبراء مؤهلين

  
 ، ودعاوى البيانات والتوجيهات،عكس نمط االستعمال المقترحيأن تضمن أن  4-1-4 

 نتائج عمليات االختبارات والتقييم ،ةفعلي بصورة واإلعالناتات الفنية بيان وال،والعبوات
 العلمية هذه؛

 
، ا تصنعهةأن تقدم، بناء على طلب أي بلد، طرق تحليل أي مادة فعالة أو أي ترآيب 4-1-5 

 مع توفير المعايير التحليلية الالزمة؛
 

الالزم، أن تقدم المشورة والمساعدة لتدريب الموظفين الفنيين على أعمال التحليل  4-1-6 
 وعلى العاملين في ترآيب هذه المبيدات تقديم الدعم الفعال لهذه الجهود؛

 
ى المخلفات قبل التسويق وفقا، على األقل، للخطوط ــارب علـأن تجري تج 4-1-7 

ي ومنظمة ــ الدستور الغذائةــ هيئاــهت وضعالتية ــل السليمـب التحليـالتوجيهية بشأن أسالي
حتى يمكن وضع  ) 19 و18 و17(أو بيانات المخلفات المحصولية ) 16(األغذية والزراعة 

 ).20(أساس لتقرير الحد األقصى المناسب من المخلفات 
 

يتعين أن يكون لدى آل بلد أو في متناوله مرافق تتيح له التحقق من جودة المبيدات  4-2
فعالة فيها وصالحية ترآيبها المعروضة للبيع أو التصدير، والرقابة عليها، وتحديد آمية المادة ال
 )23 و22 و21( ان وجدت  وفقا لمواصفات منظمة األغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية
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ينبغي أن تنظر المنظمات الدولية وغيرها من الهيئات المعنية في أن تساهم، في حدود  4-3

مختبرات الموجودة في البلدان  أو تعزيز قدرات الللتحليلالموارد المتاحة لها، في إنشاء مختبرات 
ويجب أن تلتزم هذه المختبرات . المستوردة للمبيدات، سواء لكل بلد على حدة أو على أساس إقليمي

 وأن تمتلك ، العلمية السليمة والخطوط التوجيهية بالممارسات الجيدة للمختبراتباإلجراءات
ات من المواصفات التحليلية آمي و، وأن تكون لديها المعدات الخاصة بالتحليل،الخبرات الالزمة

 . التحليل الحديثةطرقالمعتمدة والمذيبات والمواد الكاشفة المالئمة و
 

 مساعدة البلدان فييجب أن تضطلع الحكومات المصدرة والمنظمات الدولية بدور فعال  4-4
 وتفسير وتحليل وإجرائها مجاالت تصميم التجارب فيالنامية على تدريب العاملين 

وعليها أن توفر الحد األقصى من التقديرات والتقييمات الدولية بشأن . المنافع وتقييمها/خاطرالم
 .أخطار المبيدات ومخاطرها الستخدامها من قبل البلدان النامية

 
أن تتعاون الحكومات وصناعة المبيدات في إجراء دراسات المراقبة والمتابعة بعد  ينبغي 4-5

 ).24 و14(دات وأثرها على الصحة والبيئة في الظروف الحقلية التسجيل لتحديد مصير المبي
 

  تقليل المخاطر على الصحة والبيئة– 5المادة 
 

 :على الحكومات أن 5-1
  
تنفذ خطة لتسجيل المبيدات والرقابة عليها وفقا لألسس المنصوص عليها في المادة  5-1-1 

 ؛6
  
لدانها، واستخداماتها المقبولة وتوافرها تستعرض دوريا المبيدات التي تسّوق في ب 5-1-2 

 عندما تمليها الشواهدلكل قطاع من قطاعات الجمهور، وتجري استعراضات خاصة 
 العلمية؛

  
تنفذ برامج للرقابة الصحية ألولئك المعرضين مهنيا للمبيدات وأن تتحرى وتوثق  5-1-3 

 حاالت التسمم؛
  
ة ولألطباء ولموظفي المستشفيات المشورة تقدم للعاملين في مجال الصحة العام 5-1-4 

 ؛)25(واإلرشادات بشأن عالج حاالت االشتباه بالتسمم من المبيدات 
  

 مواقع استراتيجية لتقديم في عن التسمم لإلعالم إقليميةتنشئ مراآز قطرية أو  5-1-5 
 ؛)25(ت  جميع األوقافي المتاح الطبي األولية والعالج اإلسعافات العاجلة عن اإلرشادات

  
 باإلحصاءاتتستخدم جميع الوسائل الممكنة لجمع البيانات الموثوق بها واالحتفاظ  5-1-6

منسق النظام ال نشربشأن الجوانب الصحية للمبيدات وحوادث التسمم بالمبيدات بهدف 
 توفير الموظفين وينبغي). 25(لمنظمة الصحة العالمية لتحديد وتسجيل هذه البيانات 

  تم جمعها؛التيرة مالئمة والموارد الكافية لضمان دقة المعلومات المدربين بصو
 

توفر الخدمات اإلرشادية واالستشارية وتزود منظمات المزارعين بمعلومات آافية  5-1-7
وعن ة المتكاملة لآلفات المكافحعن االستراتيجيات والمناهج العملية المعتمدة على مفهوم 

 ام؛ المبيدات المتاحة لالستخدمجموعة



13 

أن تضمن، بالتعاون مع صناعة المبيدات، فصل المبيدات فصال ماديا عن غيرها  5-1-8
 األغذية واألدوية والمالبس والمنتجات فىمن السلع في المنافذ التجارية التي تتعامل أيضا 

األخرى، التي تستهلك أو تستخدم موضعيا، وذلك حتى يمكن تالفي أي احتمال للتلوث أو 
 حيثما يكون مالئما، وضع عالمات واضحة عليها تشير الى أنها مواد وينبغي. الخطأ
، وأن تبذل آافة الجهود لإلعالم على نطاق واسع عن مخاطر تخزين األغذية خطرة

 ؛)26(والمبيدات معا 
 

 عن بإحصاءاتتستخدم آل وسيلة ممكنة لجمع البيانات الموثوق بها واالحتفاظ  9 -5-1 
  بالمبيدات؛محددة تتصلحوادث أي   عنواإلبالغتلوث البيئة 

 
  األغذية والبيئة؛فيتنفذ برنامج لرصد مخلفات المبيدات  5-1-10 

 
 : خطة للمراقبة أنوجود ةعلى صناعة المبيدات، حتى في حالو 5-2
 

 تتعاون في مجاالت إجراء تقييم دوري للمبيدات المطروحة في األسواق؛ 5-2-1 
 

لتسمم واألطباء الممارسين بالمعلومات عن مخاطر المبيدات أن تزود مراآز مكافحة ا 5-2-2 
 وعن طرق العالج المالئم من التسمم بالمبيدات؛

 
 : تسببها المبيدات من خاللالتيأن تبذل آل جهد معقول لتقليل المخاطر  5-2-3 

 
  مستحضرات ذات سمية أقل؛إنتاج 5-2-3-1     

 
 زة لالستعمال؛ عبوات جاهفيم المنتجات يتقد 5-2-3-2     
 

 ر أساليب ومعدات استعمال تقلل من التعرض للمبيدات؛يتطو 5-2-3-3     
 

م عبوات يعاد استخدامها أو ملؤها حيثما توجد نظم فعالة لجمع استخدا 5-2-3-4    
 العبوات؛

 
 ، استخدامهاإعادة على عال يشجم عبوات غير جذابة بما استخدا 5-2-3-5    

 استخدامها حيثما ال توجد نظم فعالة إعادة ال تشجع على تيالوالترويج للبرامج 
 لجمع العبوات؛

 فتحها وخاصة يهمأو يصعب عللألطفال م عبوات غير جذابة استخدا 5-2-3-6    
 ؛المنزليلمنتجات االستخدام بالنسبة 

 
 ضع بطاقات تتضمن بيانات واضحة وموجزة على العبوات؛و 5-2-3-7    

 
 تبين أن مناولتها أو استعمالها إذا من السوق وسحبها المنتجات أن توقف بيع  5-2-4

 .ه بشأن االستعمال أو قيودإرشادات أي بمقتضى مرفوضا ايطرح خطر
 

 : مواصلة تقليل المخاطر عن طريقة المبيداتعلى الحكومات وصناع 5-3
 

 ؛)5(ليفها الترويج الستخدام معدات الوقاية الشخصية المالئمة والممكن تحمل تكا 5-3-1 
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 ؛)27 و26( المزرعة أو في المخزن سواء فيوضع ترتيبات لتخزين المبيدات  5-3-2 

 
 خدمات لجمع العبوات المستخدمة والكميات الصغيرة المتبقية من المبيدات إقامة 5-3-3 

 ؛)28(بصورة آمنة  والتخلص منها
 

الماء (بيدات على البيئة صيانة التنوع البيولوجى وخفض التأثيرات المعاآسة للم  5-3-4 
 وعلى الكائنات غير المستهدفة؛) والتربة والهواء

 
 لألطراف المعنية أن ينبغيتالفيا النتشار التشويش والفزع وسط الجمهور بال مبرر،  5-4

تدرس جميع الحقائق المتاحة، وأن تعمل على نشر المعلومات المسؤولة عن  المبيدات 
 . واستعماالتها

 
في البلدان ذات مستوى مناسب لحكومات والصناعات عند إنشاء مرافق إنتاجية تتعاون ا 5-5

 :النامية على
 

تطبيق المعايير الهندسية واألساليب التشغيلية األقل خطورة والمالئمة لطبيعة العمليات  5-5-1 
 التصنيعية والمخاطر الناجمة عنها وضمان توافر معدات الوقاية المالئمة؛

 
المحيطة  والمجتمعات القريبين منهميع االحتياطات الالزمة لحماية العمال واتخاذ جم 5-5-2 

 والبيئات؛
 

 بطريقة لنفايات ومراقبة المخلفات وااإلنتاج والترآيبضمان المكان المناسب لمعامل  5-5-3 
 ة؛مالئم

 ضمان الجودة للتأآد من مطابقة المنتجات لمعايير النقاوة إجراءاتالمحافظة على  5-5-4 
 واألداء وثبات الترآيب واألمان؛

 
   المتطلبات التنظيمية والفنية- 6المادة 

 
 :يجب على الحكومات 6-1

  
أن تصدر التشريعات الضرورية لتنظيم استعمال المبيدات، بما فى ذلك تسجيلها،  6-1-1

 تقديمهذه التشريعات على أن يشمل هذا الفعلي لتنفيذ ال تضمن التيوأن تتخذ التدابير 
 باستخدامتوفير التوعية، والمشورة، واإلرشاد، والرعاية الصحية، وللخدمات المالئمة ا

قدر اإلمكان، ) 30 و 29  و2(الخطوط التوجيهية التي وضعتها منظمة األغذية والزراعة 
وأن تراعى أثناء ذلك بصورة آاملة االحتياجات المحلية، والظروف االجتماعية 

ة، والظروف المناخية وتوافر المعدات المالئمة الستعمال واالقتصادية، ومستويات األمي
 المبيدات والمعدات الوقائية الشخصية؛

 
أن تعمل بكل جهدها لوضع خطط لتسجيل المبيدات، وإقامة المرافق الالزمة  6-1-2

  و29(لتسجيلها قبل استخدامها محليا، وأن تتأآد من تسجيل آل مبيد قبل طرحه لالستعمال 
 ؛)31  و30
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 المخاطر استنادا الى إلدارةتخذ قرارات ت ، وأنمخاطرللأن تجرى عمليات تقييم  6-1-3
 جميع البيانات أو المعلومات المتوافرة آجزء من عملية التسجيل؛

 
 دليل منظمة األغذية والزراعة عن وضع فيستخدم المبادئ الواردة أن ت 6-1-4

 ؛)21( المبيدات ئاتمواصفات المبيدات لتحديد مكاف
 

)  أو بواسطة مجموعة من البلدانإقليميا (شروط متناسقةتروج لمزايا وضع أن  6-1-5
 ذلك مع فيومعايير التقييم، والتعاون مع الحكومات األخرى وإجراءاته لتسجيل المبيدات 

ذه ـــ هوإدراجمراعاة الخطط التوجيهية والمواصفات الفنية المالئمة والمتفق عليها دوليا، 
 ؛)33 و32 (يقليمإ أو قطريريع ــ تشفي –إن أمكن  – المواصفات

 
أن تضع إجراء إلعادة التسجيل لضمان القيام باستعراض دوري للمبيدات، وبذلك  6-1-6

 معلومات جديدة أو بيانات بشأن ا توافريتسنى ضمان تطبيق تدابير سريعة وفعالة إذا دع
 األداء أو األخطار إلى اتخاذ إجراء تنظيمي؛

 
ين القواعد ذات الصلة بجمع وتسجيل البيانات الخاصة بالواردات والصادرات تحس 6-1-7

 وترآيبة المبيدات وجودتها وآمياتها؛
 

جمع البيانات عن الواردات الفعلية من المبيدات، وصناعتها وترآيبها ونوعيتها  6-1-8
 البيئة، وآميتها وتسجيلها في آل بلد لتقييم األضرار المحتملة على الصحة البشرية، أو

ولمتابعة اتجاهات مستوى استعمال المبيدات في األغراض االقتصادية وغيرها من 
 األغراض؛

 
 إذا إال بتسويق معدات استخدام المبيدات والمعدات الوقائية الشخصية عدم السماح 6-1-9

 ؛)9  و8  و5(آانت مطابقة للمواصفات المحددة 
 

 بالمبيدات رصد ومكافحة التجارة غير المشروعة  6-1-10
 

 الممارسات الزراعية السليمة مالحظة استيراد السلع الغذائية والزراعية، عند 6-1-11
 الغذائي تقيم معها عالقات تجارية، وأن تضع وفقا لتوصيات هيئة الدستور التي البلدان في

 19(أساسا قانونيا لقبول مخلفات المبيدات الناتجة عن هذه الممارسات الزراعية السليمة 
بطريقة تتسق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية حتى ال يؤدى ذلك الى وضع ) 20و

 حواجز تقنية أمام التجارة؛
 

 :ينبغي لمصانع المبيدات 6-2
 

 ذلك فية لكل منتج، بما مساندتقديم تقييم موضوعي لبيانات آل مبيد مقترنا ببيانات  6-2-1
 ؛ المخاطرإدارة المجال التخاذ قرار بشأن حةوإتابيانات آافية لدعم عملية تقييم المخاطر 

 
القطرية المنظمة بأية معلومات جديدة أو مستكملة يمكن أن تغير  تزويد السلطات 6-2-2
 لمبيد بمجرد توافرها؛ل يتنظيمال الوضعمن 
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ضمان أن تكون العناصر الفعالة، وغيرها من عناصر المبيدات التجارية، مطابقة  6-2-3
والنوعية والنقاوة والترآيب للمواد التي خضعت للفحص والتقييم، من حيث الماهية 

 واعتبرت مقبولة من ناحية تأثيرها السام والبيئي؛
 

المبيدات، التي وضعت بشأنها ترآيبات ضمان أن تكون العناصر الفعالة و 6-2-4
 وضعتها منظمة األغذية والزراعة التيمواصفات دولية، مطابقة للمواصفات ذات الصلة 

ولمواصفات المبيدات في منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة ) 22(للمبيدات الزراعية 
 ؛)23(العامة

 
 التحقق من نوعية المبيدات المعروضة للبيع ونقاوتها؛ 6-2-5
 

 ،المبادرة، عند نشوء أي مشكلة، إلى اتخاذ التدابير التصحيحية بصورة طوعية 6-2-6
 إذا ما طلبت منها الحكومات ذلك؛المساهمة في حل المشكالت و
 

تزويد حكوماتها ببيانات واضحة ومختصرة عن الواردات من المبيدات ومصانع  6-2-7
 إنتاجها وترآيبها ونوعيتها وآميتها؛

 
 إسنادتشجيع وآاالت تمويل المساعدات الفنية ومصارف التنمية والوآاالت الثنائية على  6-3

 ال تملك مرافق أو خبرات التيالمقدمة من البلدان النامية أولوية متقدمة لطلبات المساعدة 
 . المبيدات ونظم مراقبتهاإدارةبشأن 

 
  توافر المبيدات واستعمالها– 7المادة 

 
ينبغي للسلطات المسؤولة أن تولي اهتماما خاصا لمسألة صياغة القواعد واألنظمة المتعلقة  7-1

ه القواعد واألنظمة مع مستوى الخبرة والتدريب بطرح المبيدات لالستعمال ويجب أن تتمشى هذ
وتختلف أسس هذه القرارات اختالفا آبيرا، ومن الواجب أن يترك األمر . لدى مستعملي المبيدات

 .لتقدير آل حكومة على حدة
 

وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الحكومات على علم بتصنيف المبيدات حسب درجة  7-2
وأن تطبق هذا التصنيف إذا آان ذلك مناسبا، ) 34(ة الصحة العالمية الخطر الذي أوصت به منظم

وأن تعتمد رموزا يسهل تمييزها لكل درجة من درجات الخطر آأساس للتدابير التنظيمية التي 
يتعين مراعاة الترآيبة وطريقة االستعمال عند تحديد مدى المخاطر ومستوى قيود و. تطبقها

 .االستعمال التي تناسب آل مبيد
 

رفض :  وهماالمنتج،ويمكن للسلطة المسؤولة أن تستخدم طريقتين في الحد من توافر  7-3
 لبعض فئات المستهلكين وذلك المنتج، أو ربط هذا التسجيل بشرط الحد من توافر المنتجتسجيل 

 .المنتجطبقا للتقديرات المحلية للمخاطر التي تنشأ عن استعمال 
 

تكون جميع المبيدات المتاحة للجمهور  أن ضمانلمبيدات اينبغي للحكومات وصناعات  7-4
معبأة وتحمل عبواتها بطاقة البيانات الضرورية بصورة تتماشى مع الخطوط التوجيهية التي 

ومع اللوائح ) 3(وضعتها منظمة األغذية والزراعة عن التعبئة ووضع البيانات على العبوات 
 .المحلية ذات الصلة
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حسن حظر استيراد المنتجات شديدة السمية والخطرة، وبيعها وشرائها قد يكون من المست 7-5
إذا ما آانت ) 34( منظمة الصحة العالمية في تصنيف Ib وIaمثل تلك الواردة فى الفئتين 

أخطار مقبولة على بتدابير المراقبة أو أساليب التسويق غير آافية لضمان استعمال المنتج المذآور 
 .سالمة المستخدمين

 
   التوزيع والتجارة- 8ادة الم

 
 :على الحكومات أن 8-1
 

 لمنح التراخيص ذات الصلة ببيع المبيدات لضمان أن إجراءات تضع لوائح وتنفذ  8-1-1
يكون المشارآون فى ذلك قادرين على تزويد المشترين بالمشورة السليمة بشأن خفض 

 ؛)26(المخاطر واالستخدام الكفء 
 

 تعبئة المبيدات وتوزيعها فى إعادةتنظيمية الضرورية لحظر  تتخذ التدابير ال 8-1-2
 وفرض عقوبات صارمة لردع مثل هذه الممارسات ردعا مأآوالت أو مشروباتعبوات 
 فعاال؛

 
 موجهة نحو السوق، إمدادات تشجع، الى أقصى حد ممكن، االعتماد على عملية  8-1-3

غير أنه .  تراآم المخزونات الزائدةياتإمكان للحد من ، وذلكالمشتريات المرآزيةفى مقابل 
 إجراءاتد لدى شراء المبيدات الى ــيتعين على الحكومات والوآاالت األخرى أن تستن

 ؛)4(اءات المبيدات لدى منظمة األغذية والزراعة ــعط
 

 أو منح تقدم للمبيدات الى االستخدام المفرط أو غير أي دعمؤدى ي تضمن أال  8-1-4
 . يحول االهتمام عن التدابير البديلة األآثر استدامةالمبرر، بما قد

 
 :على مصانع المبيدات 8-2
 

أن تتخذ جميع الخطوات الضرورية لضمان مطابقة المبيدات المطروحة في  8-2-1
 : للمعايير التالية على أقل تقديرالتجارة الدولية

  
ومنظمة الصحة ) 22(للمواصفات المعتمدة في منظمة األغذية والزراعة   8-2-1-1  

    ؛)ان وجدت(أو لمواصفات مماثلة ) 23(العالمية 
 

لمبادئ المدرجة في الخطوط التوجيهية لمنظمة األغذية والزراعة ل  8-2-1-2
بشأن التصنيف والتعبئة والتسويق ووضع البيانات على العبوات والشراء وإصدار 

 ؛ )26 و4 و3(الوثائق 
 

 لنقل الشحنات توصيات األمم المتحدة حددتها  للقواعد واألنظمة التي8-2-1-3 
منظمة مثل (المعنية بوسائل النقل الخاصة والمنظمات الدولية ) 35(رة ــــــــالخط

، والمنظمة البحرية الدولية، واللوائح الدولية ذات الصلة ةالطيران المدني الدولي
 الدوليلنقل بنقل الحموالت الخطرة بالسكك الحديدية، واالتفاقية األوروبية ل

 )  الدولىلنقل الجويرابطة اللحموالت الخطرة بالسكك الحديدية، و
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 والمعايير الشروط أن تسعى لضمان إخضاع المبيدات المنتجة للتصدير لنفس  8-2-2
 المتعلقة بالجودة السارية على المنتجات المحلية المماثلة؛

 
 الجودة لشروطها شرآة فرعية أن تضمن استيفاء المبيدات التي تصنعها أو ترآب  8-2-3

  أن تكون متفقة مع متطلبات البلد المضيف والشرآة األصلية؛وينبغي ،ومعاييرها المناسبة
 

 أن تشجع وآاالت االستيراد، والمشتغلين بترآيب هذه المبيدات على المستوى  8-2-4
قيق القطري واإلقليمي، والمنظمات التجارية الخاصة بها، على التعاون من أجل تح

الممارسات السليمة وأساليب التسويق والتوزيع المأمونة، وعلى التعاون مع السلطات 
 للقضاء على الممارسات السيئة داخل الصناعة؛

 
أن تقر بأن قد يتعين سحب مصانع المبيدات والموزعين على الفور ألي مبيد   8-2-5

سان أو الحيوان أو  غير مقبول على صحة اإلناعندما يشكل استعماله الموصى به خطر
  وأن تعمل وفقا لذلك؛،البيئة

 
أن تسعى لضمان تولي تجار معروفين لعملية االتجار بالمبيدات وبيعها، ومن   8-2-6

 األفضل أن يكونوا أعضاء في هيئات تجارية معترف بها؛
 

 التأآد من أن األشخاص المشتغلين ببيع المبيدات مدربين تدريبا آافيا ولديهم  8-2-7
ولديهم القدرة على الحصول )  التراخيصفى حالة وجود هذه(راخيص الحكومية المالئمة الت

 حتى يمكنهم تزويد المشترين بالمشورة ،على المعلومات الكافية مثل بيانات سالمة المواد
 آفاءة االستخدام؛زيادة  المخاطر وتقليلالالزمة بشأن 

 
واألنواع المختلفة، التي تتالءم مع  أن تطرح مجموعة من العبوات ذات األحجام  8-2-8

احتياجات صغار المزارعين وغيرهم من المستعملين المحليين، تجنبا لألخطار الناجمة عن 
تداول المبيدات، ولتالفي ما ينشأ من مخاطر عندما يقوم بعض التجار بإعادة تعبئة المبيدات 

 في عبوات غير مالئمة أو غير مصحوبة بالبيانات؛
 

أن يضع ) األفرادالسلطات الحكومية ورابطات المزارعين أو المزارعين  (لمشترىلينبغي  8-3
 تتعلق بتخزين شروط إدراج بالمبيدات، ودراسة اإلمداد في اإلفراط للشراء لتالفى إجراءات

 ).36 و4(المبيدات لفترات طويلة وخدمات التخلص منها فى عقود الشراء 
 

  تبادل المعلومات– 9المادة 
 

 : الحكومات أنعلى 9-1
 

 أو تعزيز شبكات لتبادل المعلومات عن المبيدات من خالل إلنشاءتروج    9-1-1
  ومجموعات القطاع العام؛اإلقليمية وشبه واإلقليميةالمؤسسات القطرية والمنظمات الدولية 

 
 وينبغي.   تيسر تبادل المعلومات بين السلطات التنظيمية لتعزيز الجهود التعاونية 9-1-2
 :يلين تتضمن المعلومات المتبادلة ما أ

 
 حظر أحد المبيدات أو تقييد استعماله بشدة لحماية صحة إجراءات  9-1-2-1

  عند الطلب؛إضافية أو البيئة ومعلومات اإلنسان
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  المعلومات العلمية والفنية واالقتصادية والتنظيمية والقانونية ذات 9-1-2-2

 ات عن سميتها وعن البيئة والسالمة؛ ذلك بيانفي بما ،الصلة بالمبيدات
 

  المنظمة للمبيدات؛باألنشطةتوافر الموارد والخبرات ذات الصلة   9-1-2-3
 

 :وعالوة على ذلك، تشجع الحكومات على أن تضع 9-2
 

تشريعات وقواعد تتيح تقديم المعلومات للجمهور عن مخاطر المبيدات وعملية  9-2-1
 تنظيمها؛

 
 عملية في لتوفير الشفافية والوضوح وتيسير مشارآة الجمهور ةإداري إجراءات 9-2-2

 .التنظيم
 اإلرشادات ذلك فيبما  (محددةيتعين على المنظمات الدولية أن توفر معلومات عن مبيدات  9-3

 المعايير، وأوراق الحقائق، والتدريب وغير ذلك من مستنداتمن خالل توفير ) عن طرق التحليل
 ).37(الوسائل المالئمة 

 
 :على جميع األطراف أن 9-4
 

 بمخلفات المتعلقة تدعم عملية تبادل المعلومات وتيسير الحصول على المعلومات  9-4-1
  األغذية والتدابير التنظيمية ذات الصلة؛فيالمبيدات 

 
 تشجع التعاون بين مجموعات القطاع العام والمنظمات الدولية والحكومات  9-4-2
 التيالمعنيين اآلخرين لضمان تزويد البلدان بالمعلومات أصحاب الشأن غيرهم من و

 .تحتاجها لتحقيق أهداف المدونة
 

 وتعبئتها وتخزينها المبيدات  وضع بطاقة البيانات على عبوات - 10المادة 
 

يجب أن توضع على جميع عبوات المبيدات بطاقة بيانات واضحة بما يتفق مع الخطوط  10-1
يـة مثـل الخطــوط التوجيهيـــة التي وضعتهـا منظمـة األغذية والزراعة التوجيهية الدولية السار

 ).3(عن أساليب وضع بطاقة البيانات السليمة
 

 :التييجب على مصانع المبيدات أن تضع على العبوات البيانات  10-2
 

 توصيات تتسق مع تلك التي تطبقها أجهزة تشمل التسجيل وشروطتمتثل ل 10-2-1
 اد المعتمدة في البلد البائع؛البحوث واإلرش

 
ا أمكن، باإلضافة إلى آتابة التعليمات آلمات توضيحية مورستتضمن رموزا و 10-2-2

 ؛)3(والتنبيهات والتحذيرات باللغة أو اللغات المالئمة 
 

 القطرية والدولية الخاصة بوضع بطاقة البيانات على العبوات شروطتمتثل لل 10-2-3
إذا آان ذلك  التجارة الدولية، وتبين بصورة واضحة، فيتداولة بشأن السلع الخطرة الم

 3( منظمة الصحة العالمية مناسبا، التصنيف المناسب لمخاطر المحتويات بحسب تصنيفات
 ؛)36 و35و
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عدم إعادة استخدام العبوة، وآذلك بتتضمن تحذيرات باللغة أو اللغات المناسبة  10-2-4

 ن العبوات الفارغة أو تطهير العبوات المستخدمة؛تعليمات بشأن التخلص المأمون م
 آل آمية أو دفعة من المنتج باألرقام أو بالحروف بحيث يستطيع آل تعّرف 10-2-5

 شخص فهمها دون حاجة إلى نظام اضافى لفك الرموز؛
 

عن الكمية أو الدفعة، فضال ) بالشهر والسنة (اإلفراج بوضوح تاريخ ظهرت 10-2-6
 ).21(متعلقة بثبات المبيدات أثناء التخزين عن المعلومات ال

 
 :ويجب على صناعة المبيدات أن تضمن ما يلي بالتعاون مع الحكومات 10-3

 
ة المبيدات وتخزينها والتخلص منها من حيث ــات تعبئــق عمليـتطاب  10-3-1

وضعتها منظمة األغذية والزراعة التي  ذات الصلةالمبدأ مع الخطـوط التوجيهية 
) 39  و38  و36  و28  و27(نامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية برو

 .أو غير ذلك من الخطوط التوجيهية الدولية حيثما تنطبق
 

 عمليات التعبئة أو إعادة التعبئة على األماآن المرخص لها اقتصار  10-3-2
ين من ذلك، حيث تتأآد السلطات المسؤولة من توافر أسباب حماية الموظفب

، ومن سالمة تعبئة المنتجات ووضع البيانات عليها على نحو سموممخاطر ال
 .الجودة ذات الصلة، وأن العبوات تتفق مع معايير مالئم

 
أو   مبيدأية لمنع إعادة تعبئة  ــة الضروريــذ اإلجراءات القانونيــات أن تتخـى الحكومـعل 10-4

 العقوبات أو المشروبات، وأن تتشدد في تطبيق تالمأآوال في أي عبوة من عبوات هالتخلص من
 .التي تمنع مثل هذه الممارسات على نحو فعال

 
 ،مساعدة مصانع المبيدات وبالتعاون مع الجهات متعددة األطرافب ، للحكوماتينبغي 10-5

 ووضع الفارغة أو غير المستعملة من المبيدات والعبوات التي انتهت صالحيتهاحصر المخزونات 
 .وتسجيل هذه النشاطات) 40(فيذ خطة عمل للتخلص منها أو العالج فى حالة المواقع الملوثة وتن
 

ينبغي تشجيع مصانع المبيدات بالتعاون متعدد األطراف، على المساعدة فى التخلص من  10-6
  بطريقة سليمة بيئيا، بما في ذلك إعادةالفارغة والعبوات منتهية الصالحيةأي مبيدات محظورة أو 

 .استخدامها بأقل قدر من الخطر حيثما آان ذلك مالئما ومتفقا عليه
 

 للحكومات ومصانع المبيدات والمنظمات الدولية ومجتمع الزراعيين تنفيذ سياسات ينبغي 10-7
 ).36(ة الفارغ والعبوات منتهية الصالحيةوممارسات لتالفى تراآم المبيدات 

 اإلعالن - 11المادة 
 

 جميع في عن المبيدات اإلعالن  بواسطة التشريعات- حكومات أن تراقبيتعين على ال 11-1
 لضمان عدم تعارضه مع التوجيهات واالحتياطيات الواردة فى بطاقة البيانات اإلعالمأجهزة 

 السليمة للمبيدات واستعمال معداتها، باإلدارةالملصقة على العبوات، وخاصة تلك المتعلقة 
 واالحتياطات الخاصة المتعلقة باألطفال والحوامل أو ،المالئمةوالمعدات الوقائية الشخصية 

 .الفارغةأخطار استخدام العبوات 
 

 :على مصانع المبيدات أن تضمن ما يلى 11-2
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  التقني على آل ما يتضمنه اإلعالن؛المبرر  أن يتوافر 11-2-1

 
ء صراحة   أال تتضمن اإلعالنات أي بيان أو عرض مرئي يمكن أن يؤدي، سوا11-2-2

 وبوجه ،، إلى تضليل المشترىاالدعاءأو ضمنا أو بالحذف أو الغموض أو المبالغة في 
المنتجات وطبيعتها وترآيبها وصالحيتها لالستعمال، أو فيما " بسالمة"خاص فيما يتعلق 

 يتعلق باالعتراف الرسمي بها أو الموافقة عليها؛
 

مالها قانونا على العاملين المدربين أو  يقتصر استعالتي  أال يعلن عن المبيدات 11-2-3
 اإلشارةالمسجلين من خالل الصحف باستثناء تلك المخصصة لهؤالء الفنيين، ما لم تكن 

  ذلك موضحة بشكل بارز؛إلى
 

  أن يحظر على أي منشأة أو شخص أن يستخدم اسما تجاريا واحدا في تسويق 11-2-4
و ترآيبات من المكونات في وقت واحد في أي أنواع مختلفة من مكونات المبيدات الفعالة أ

 بلد من البلدان؛
 

  أال يشجع اإلعالن على استعمال المبيدات في أغراض أخرى بخالف ما يرد في 11-2-5
 بطاقة بيانات العبوة المعتمدة؛

 
  أال تتضمن المواد الترويجية توصيات لالستعمال تختلف عما توصي به وآاالت 11-2-6

 المعترف بها؛ت االستشارية والوآاالالبحوث 
 

 من األدبيات الفنية المقتبساتو أ  أال تسيء اإلعالنات استغالل نتائج البحوث، 11-2-7
 ما يضفى على المنتج أساسا علميا ال يتوافر له؛، بوالعلمية، أو  األلفاظ العلمية

 
 ،"غير ضارة"، أو "غير سامة"، أو "مأمونة"ال توصف المنتجات بأنها   11-2-8
تتفق مع المكافحة المتكاملة لآلفات حتى ولو تضمن "، أو "سمومحتوي على تال "أو 

غير أنه يمكن اإلشارة إلى ". [بشرط إتباع اإلرشادات المذآورة"اإلعالن تحفظا مثل 
على ذلك السلطة  لآلفات إذا وافقت ةاالستخدام في إطار برامج المكافحة المتكامل

 ؛]ذلكالمنظمة وتضمن اإلعالن شرطا ب
 

 مختلف المبيدات أو "سالمة"مخاطر أو  و أ مقارنة بين خطراإلعالن  أال يشمل 11-2-9
 المواد األخرى؛

 
   أال تستخدم العبارات المضللة فيما يتعلق بفعالية المنتجات؛11-2-10

 
 ضمانات صريحة أو ضمنية آاإلشارة إلى إلى إشارة أية اإلعالن  أال يتضمن 11-2-11

 إلثبات دليل قاطع، ما لم يتوافر "يضمن غلة وفيرة"، أو "…رباح باستخدام مزيد من األ"
 ؛االدعاءصحة هذا 

 
مثل القيام بعمليات محتملة الخطورة، مبيدات لل  أال تتضمن اإلعالنات أي مشهد 11-2-12
 أو استعمالها بدون مالبس واقية، أو استعمالها بمقربة من األغذية، أو بواسطة هاخلط

 و بالقرب منهم؛األطفال أ
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 أو المواد الترويجية االنتباه إلى األلفاظ والرموز اإلعالنات  يجب أن تسترعى 11-2-13

التحذيرية المالئمة طبقا للخطوط التوجيهية للمنظمة بشأن وضع البيانات على بطاقة العبوة 
 ؛)3(

 
ل السليمة،  الفنية المعلومات الكافية عن أساليب االستعماالنشرات  أن تقدم 11-2-14

والفترة السابقة  وعدد مرات االستعمال لالستعمالويشمل ذلك تطبيق  المعدالت المقترحة 
 ؛على الحصاد

 
   عدم اللجوء إلى مقارنات مع المبيدات األخرى بطريقة خاطئة أو مضللة؛11-2-15

 
 ولديهم مدربين بقدر آاف  يجب أن يكون جميع العاملين في ترويج المبيعات 11-2-16

المعرفة الفنية الكافية من أجل تقديم معلومات آاملة ودقيقة وصحيحة عن المنتجات 
 المعروضة للبيع؛

 
  على اإلعالنات أن تشجع المشترين والمستعملين على أن يقرأوا بعناية البيانات 11-2-17

الموضحة على العبوات، أو أن يطلبوا من غيرهم أن يقرأوها لهم بعناية إن آانوا ال 
 . القراءةيعونستطي

 
 ونشاطات الترويج حوافز أو هدايا غير مالئمة اإلعالنات أن تتضمن ينبغي  ال 11-2-18

 .للتشجيع على شراء المبيد
 للمنظمات الدولية ومجموعات القطاع العام أن توجه االنتباه الى حاالت الخروج ينبغي  11-3

 .على أحكام هذه المادة
 

 يد بها رصد المدونة والتق– 12المادة 
 

يجب تعميم هذه المدونة والتقيد بها من خالل العمل التعاوني بين الحكومات، منفردة أو فى  12-1
تجمعات إقليمية، والمنظمات واألجهزة المختصة ضمن أسرة األمم المتحدة، والمنظمات الحكومية 

 .الدولية، والمنظمات غير الحكومية، ومصانع المبيدات
 

هذه المدونة بين جميع المعنيين في مجاالت تنظيم المبيدات ينبغي تعميم نصوص  12-2
تجمعات إقليمية، وصناعة في وصناعتها وتوزيعها واستعمالها لكي تدرك الحكومات، منفردة أو 

المبيدات، والمؤسسات الدولية، ومنظمات مستخدمي المبيدات وصناعات السلع الزراعية 
التي بإمكانها التأثير على الممارسات ) الكبيرةمثل المتاجر (ومجموعات الصناعات الغذائية 

 .مسؤولياتها المشترآة للتعاون من أجل ضمان تحقيق أغراض المدونة، الزراعية السليمة
 

على جميع األطراف المعنية بهذه المدونة أن تراعي أحكامها وأن تشجع المبادئ والقواعد  12-3
رف آخر على مراعاة هذه األحكام، وعلى المهنية المذآورة فيها بصرف النظر عن قدرة أي ط

مبادئ الأن تتعاون تعاونا آامال من أجل مراعاة أحكام هذه المدونة، وأن تدعم المبيدات صناعة 
 .االلتزام بالمدونةالمدونة، بغض النظر عن قدرة أي حكومة على واألخالقيات التي تدعو إليها 

 
 القانونية الحازم لجميع القواعدطبيق ينبغي التة،  تدابير تتخذ لمراعاة هذه المدونأي بخالف 12-4

المتعلقة بالمسؤوليات وحماية المستهلك وصيانة الموارد ومكافحة التلوث وغيرها من المجاالت 
 . أو قضائية أو عرفيةإداريةتشريعية أو القواعد ذات الصلة، سواء آانت هذه 
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 :الحكومات واألطراف األخرى المعنية 12-5

 
 هي التيشجع على مراعاة األحكام الواردة فى أى صك من الصكوك الدولية ُت 12-5-1 

 والتنمية المستدامة والتجارة ، وحماية البيئة والصحة، المواد الكيماويةإدارةطرف فيها بشأن 
 ؛)الملحق األول( وذات الصلة بالمدونة ،الدولية

 
 تقييم مدى يهاعل صادقت أو الى هذه الصكوك،  بعد لم تكن قد انضمتإنشجع، ُت 12-5-2 

 . أسرع وقت ممكنفيمالءمة ذلك 
 

على منظمة األغذية والزراعة وغيرها من المنظمات الدولية المختصة تقديم الدعم الكامل  12-6
 . بهذه المدونةااللتزاملتيسير 

 
  بالمدونة وتقدمااللتزامعلى الحكومات أن ترصد، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة،  12-7

 .التقارير عما يتحقق من تقدم إلى المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
 

تدعى صناعة المبيدات الى تقديم تقارير الى المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة عن  12-8
 . بالمدونةبااللتزام منتجاتها ذات الصلة وآاالتنشاطات 

 
رى المعنية، إلى تقديم تقارير إلى المدير تدعى المنظمات غير الحكومية واألطراف األخ 12-9

 . العام لمنظمة األغذية والزراعة عن رصد األنشطة ذات الصلة بتنفيذ المدونة
 

أن تستعرض بصفة دورية  على األجهزة الرئاسية في منظمة األغذية والزراعة 12-10
ديثه آلما اقتضت  ينبغي تحديناميا أن تعتبر المدونة نصا على. مدى مالءمة وفعالية المدونة

 .الحاجة، مع مراعاة ما يحدث من تقدم على المستويات الفنية واالقتصادية واالجتماعية
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  األولالملحق
 

 المواد الكيماوية وحماية البيئة والصحة والتنمية إدارة مجال فيصكوك السياسات الدولية 
 المستدامة

 والتجارة الدولية ذات الصلة بالمدونة
 

مبيد أي  تتناول جانب أو أآثر من جوانب دورة حياة التياسات الدولية تشمل صكوك السي 
ولبعض هذه الصكوك انعكاسات عملية على توزيع المبيدات .  وان لم تقتصر عليهايلي،ما 

بدء وقد أدرج تاريخ .  حين يوفر البعض اآلخر سياقا أآثر عمومية للسياساتفيواستعمالها 
 . الموافقة على تعديل هذه المدونةقتملزمة قانونا وتي آانت السريان بالنسبة لتلك الصكوك ال
 

  المبيداتإدارةصكوك السياسات الدولية ذات االنعكاسات العملية المباشرة على  -ألف 
 

 اللجنة المعنية بمخلفات المبيدات التابعة لهيئة أآثر تحديدا، وبصورة الغذائيالدستور  •
 ؛)41 (1966 تعمل منذ عام التي الغذائيالدستور 

 
 والذي 1987 في الصادر بروتوآول مونتريال بشأن المواد المستنزفة لطبقة األوزون •

 ؛)42( الالحقة ه وتعديالت1989دخل حيز التنفيذ فى 
 

، الصادرة اتفاقية بازل بشأن مراقبة نقل المخلفات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها •
 ؛)39 (1992 في دخلت حيز التنفيذ والتي 1989 في

 
 الموافقة المسبقة عن علم على بعض المواد الكيماوية إجراءتطبيق اتفاقية روتردام بشأن  •

 ؛)1 (1998 فيالصادرة . الخطرة والمبيدات المتداولة فى التجارة الدولية
 

 ).43 (2001 في الصادرة الثابتةآهولم بشأن الملوثات العضوية واتفاقية ست •
 

  المبيداتإدارة عاما لسياسات إطاراتوفر  التي صكوك السياسات الدولية -باء 
 

 1990 في، الصادرة  استخدام المواد الكيماوية أثناء العملفياالتفاقية المعنية بالسالمة  •
 ؛)44 (1993 في دخلت حيز التنفيذ والتي

 
، الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية  ريو بشأن البيئة والتنميةإعالن •

 ؛)45( 1992 في
 وخصوصا  بشأن التنمية المستدامةالعالميبرنامج العمل  - 21جدول أعمال القرن  •

 السليمة اإلدارة (19والفصل ) النهوض بالزراعة والتنمية الريفية المستدامة (14الفصل 
 غير المشروع بالمواد السامة الدوليع االتجار ن ذلك مفيبيئيا للمواد الكيميائية السمية بما 

 ؛)46 (1992 في، الصادر )والخطرة
 

 ؛)47 (1993 في ودخلت حيز التنفيذ 1992 في ووفق عليها التي اتفاقية التنوع البيولوجى •
 

 ودخلت 1993 في  ووفق عليهاالتي الحوادث الصناعية الرئيسية بتالفياالتفاقية المعنية  •
 ؛)48 (1997 فيحيز التنفيذ 
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  لألغذيةالعالمي عمل مؤتمر القمة  وخطةالعالمي الغذائي روما بشأن األمن إعالن •

 ؛)49 (1996 فيالصادر 
 

 1998 في الصادر  والعشرين الحادي القرن في الصحة العالمية والصحة للجميع إعالن •
)50.( 
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  الثانىالملحق
 

 :1/123 قرار مجلس المنظمة رقم
 

 النسخة المنقحة
 لمدونة السلوك الدولية عن توزيع المبيدات واستعمالها

 
، استنادا الى التفويض المخول له من مؤتمر منظمة األغذية والزراعة فى دورته مجلسالان 

 الحادية والثالثين؛
 

لمدونة السلوك الدولية عن توزيع المبيدات "يوافق، بناء عليه، على النسخة المنقحة 
 ، الوارد في الملحق "واستعمالها

 
 

 2002تشرين الثانى /  نوفمبر1صدر فى      
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