
 التخزينللمبيدات أثناء  منالتداول اآل إجراءات وشروط (5

تشير كلمة مستودع إلى مكان  اسعات تناف   يام سلمتياكسي تكمياني كتيار  يساتين ا ات   لا  

عند  من قتل سلمستورد ن اسلمصنعين اصنيعي سلمستحضرسي امؤعسني سلتعتئاة اتنعاة 

تصاااور  متن ااار  إلاااى ا قصاااك تكلمتاااي متجااار امناااف  مكااان  تيااات سلمتياااكسي . سلجملاااة

سلماافسرعينو اماان سلماانلوك ن   كااو  لتاانةعي سلتجفةااة منااف  صاا ير دس اال متاان ر   نا 

 جا  علاى تان ر سلمتياكسي ن   عاي ن  سلةعنلياة سلتيولو ياة ا. قر تن منهن لتنف ن سلمتياكسي

ا عرك سلعمر سلتنف ني للمتيكسي تنلفمن سلاى  . للمتيكسي تننةض تنلتكر ج تمرار سلوقت

 يم سلمستحضار تةنعليتام سلكنملاة  اى مكن حاة سح اة تحات تاراك سلتناف ن سلم لاى حتةظ  

تو ك عك  قوسعك عنمة للتنف ن سحمن للمتيكسي حتى  مكن سالحتةانت تنلمتياكسي  اي حنلاة )

 جا  ن  تكاو  ا. تحكد سلمصنيت سلعمر سلتنف ني للمتيكسي على سلعتوسيمن  و اعند ( يك 

منانن  للمتياكسي تعياك  عان سلماكسرم اسلمستشاةيني سلمستودعني سلمنصصة كمحان  نا 

اسألعاااوسم امتااان ر سألاى اااة اسألعااامك امصاااندر سلميااانأ اسلميااانأ سلجنر اااة نا سألمااانكن 

تحاو   ا لفم  .سلمعراك عنهن سرتةنع مستو  سلمنء سألرضي نا سلقنتلة للتعرض للةيضن 

لمتيااكسي سلمسااتودع ماان  مياات سلجهااني تسااور اإيشاانء ماافرسغ تصاار   لمياانأ اساايل س

اتشاير سلمتاندا سألعنعاية . سلمنسكتة إلى موضت آمن اليس لم ستصان  تنلمصانرك سلعنماة

 ج  تنف ن سلمتيكسي  ي مكن  منةصل ني ال تكاو  منتلةاة   ي تنف ن سلمتيكسي إلي نيم

اال  جا  تنف نهان ن ضان . مت ناى ة نا مشراتني نا ندا ة لمعتهمك سحدماي اسلحياوسيي

اعاما  علاى . تلوثهان م ال سلتاىار اسألعامك  نا سألقمشاة اسلملتوعاني مت ن ة موسد  حتمال

سإلعتتانرسي سلعنماة للتاكسا  سلسالي   يمان  تعلاخ تانلتنف نو  ارا   ل   إيام  جا  مرسعان  

 .محن  نا مننن  تيت سلمتيكسيسلتكسا  ت

 اإلعتبارات العامة -5-1

 .اسلمينأ اسلر وتةتنف ن سلمتيكسي تعيكسً عن ضوء احرسر  سلشمس سلمتن ر   .1



عنك تنف ن سلمتيكسي سلجن اة علاى سألر ا   إيام  جا  اضاعهن نعلاى سلمتياكسي سلسانةلةو  .2

 .كمن  ج  اضت متيكسي سلحشنةش على نك ر سألر   سينةنضنً 

 . حص سألاعية سلحنا ة للمتيكسي تنيتظنم للتنكك من عكم ا ود تسرغ .3

نغ سلمتيااكسيو اماان نم لااة  لاا  يشاانر  تااو ير مااوسد تنظياا  للتعنماال ماات سحتماان  سيسااك .4

نقنعااة اسقيااةو ممتااس /سلنشاا و دلااوو مكنسااة  كا ااةو  اانراكو ترسمياال لجماات سلمنلةااني

 .سلعملو نا رااليو قةننسيو نحى ة ترقتة  و لة ااةنء للو م

 .رمل – رد   - ةن ة حر خ: تنمين نداسي إ ةنء سلحر خ .5

 .منء اصنتو  ا و : تو ير متةلتني سل سيل .6

 .عكم سلتك ين نا سألكل نا سلشرغ  ي منةقة ا ود سلمتيكسي .7

 .عكم سلسمنح أل ننص اير مر ص له  تنلك و  إلى مننن  سلمتيكسي .8

 (.متيكسي - ةر-ممنوع سلتك ين)عرض سللوحني سلتحى ر ة  ي نمنكن اسضحة  .9

 محال أو مخازن بيع المبيداتشروط التداول ب -5-2

 :مننن  تيت سلمتيكسي  إيم  ج  ن   تو ر تهن سلشرا  سلتنلية تنلنستة لمتن ر محن  نا

 .تعيك  عن محن  تيت سألاى ة اسلممتس اسلصيكليني نا محمي تيت سلموسد سأل ر . 1

ان  ( إلاا …قرميااك – رعاانية )ن  تكااو  سلحااوسة  اسألرضاايني ماان مااند  اياار منةااى  . 2

 .تكو  ينعمة ااير مشققة

 . ادا   قوم( تمعتي  -معك )ن  تكو  سألر   من مند  اير منةى  . 3

 .ن  تكو  سإلضنء  سلةتيعية نا سلصننعية كن ية لقرسء  كل ن فسء تةنقة تينيني سلمتيك. 4

ن   كو  سلمكن   يك سلتهو ةو ا ي حنلاة سلمحان  سلكتيار   جا  ن  تكاو   نانك  تحاني . 5

 .سألتوسغ سلمتقنتلة للسمنح تمرار تينرسي  وسءتهو ة علو ة اعةلية تنإلضن ة إلى 

 إلتزامات مستخدمى المبيدات وأمناء المخازن -5-3



سلمناانن  مرسعاان  عااكم نمناانء سلماافسرعين نا ماان مسااتنكمي سلمتيااكسي ا نصااة علااي  لاافم 

حةاظ سلمتياك  ااي عتاو  سعااتعملت عانتقنً لحةاظ سلماانكوالي نا ن   تقاوس سلممتااس سلوسقياة  ااي 

 : اتصةة عنمة  إيم  ج  على مستنكم سلمتيك ن  .مكن  سلتنف ن

 . حةظ سلمتيك دسةمنً  ي عتوتم سألصلية سلمفاد  تنلملصخ ا  لقم تإحكنم. 1

 حةظ سلمتيك  ي ار ة  نصة تعيك  عن سلسكنو نمنكن سلعمل اعن سلمن ية امتننا  . 2

 .سأل ةن 

حكاث ني تلوث   تقي على  ةن ة حر خو مكنسةو اممتس اقنةية قر تة  ي حن . 3

 . نرا

 . ؤمن علتة إععن ني نالية  ي مستودع سلتنف ن. 4

 . ستعمل سلمتيكسي سألقكم ناالً . 5

 . عيك سلمتيكسي إلى مستودع سلتنف ن عنك ساليتهنء منهن. 6

 . تقي  ي نمنكن منتلةة على الةحة تةصيلية للمتيكسي سلمنفية. 7

تل  سلمنتهية صمحيتهن اسلمراوغ  يهن  تل  عتوسي سلمتيكسي اير سلمستعملةو اير . 8

 .نا سلمتضرر 

 . ضت عممني تحى ر ة على مكس ل مستودع سلتنف ن لمنت د و  سلعنمة. 9

 .ليحةظهن من سلر وتة( م م على سألر  ) نف  عتوسي سلمتيكسي  وم سألرض . 11

 . حمن ة  تحني تصر   سلمينأ تنلمنف  من تسرغ سلمتيكسي سلمنسكتة إليهن. 11

 . نف  كل يوع من سلمتيكسي سلفرسعية  ي مكن  منةصل لتةندي سلتلوث. 12

 . نف  سلمتيكسي سلجن ة  وم تل  سلسنةلة لحمن تهن من سلتل   ي حن  حكاث تسرغ. 13

 تةقك سلعتوسي تنيتظنم الكتشنك حكاث نضرسر نا تسرغ اللتنكك من تنر   يهن ة . 14

 . سلصمحية

 .متضرر  إلى ن ر  تحمل يةس موسصةني سلملصخسلك متيسل نقل محتو  عتو  . 15

 . ستعمل عينرسي سلتي  آغ للتنف ن سلمتنقل لعتوسي سلمتيكسي. 16



 نتقي مستودع سلتنف ن تعيكسً عن سألمنكن سلعنمةو مت سأل ى تعين سالعتتنر عهولة . 17

 .سلوصو  إليم اتنمين حمن تمو سلعف و سلتهو ة اسإلينر 

 للحاالت الطارئة شروط اإلستجابة -5-4

تنصااوص سالنعتتاانرسي سلعنمااة  ااي  اارا   3-5و  2-5و  1-5ماات مرسعاان  ماانارد تنلتنااك 

 :  نية  ي حنلة سلةوسرا  تنى من لي  –سلتكسا  سألمن للمتيكسي تنلمنف  

 انسكاب المبيد -5-5

تشير سلنةو  ا(. جهيفسلت)اسلتحميل قك  حكث ساليسكنغ نثننء سلنقل اسلتنف ن اسلنل  

 ننك ثمث مرسحل للتعنمل مت إلي ن   FAOسإلر ند ة لمنظمة سألاى ة اسلفرسعة 

و انيم سلسيةر  على سلموق و سحتوسء سلموق و سلتنظي  تشمل حنالي سيسكنغ سلمتيك

 : م   ىأ سلمرسحل  شتر  إتتنع من  لي

 السيطرة على الموقف-5-5-1

 .سلممتس سلوسقية سلمنمة سءسرتك. 1

اإ س كنياات إحااك  سلعتااوسي قااك عااقةت  وك مصااندر ساليسااكنغ إ س كاان   لاا  ممكنااننقااإ . 2

ةار  تنمن إ س كن   ننك تسارغ مان نحاك سألاعياة  . هن إلى اضعهن سلصحيحتدنعيج  إ 

ا لا  مات سأل اى  اي سإلعتتانر نيام قاك  كاو  . محتو نتم  ي اعنء  انر  نكتار حجمان منام

ساليسااكنغ تنلسارعة سلكن يااة إ س كنيات سلعتااو  إ قاانك مصاكر  نانك حانالي  صااع   يهان 

 .سلحج   سلتي عقةت نا حكث منهن تسرغ كتير

عاين نحاك سأل اننص ات ون اننص آ ار ن مان موضات سيساكنغ سلمتياكن ة سقترسغ عكم . 3

 .على رنم سلموقت لتنتيم سلمنر  إلى ضرار  عكم سالقترسغ

 حتواء الموقفإ -5-5-2

نمااة قنا إتحااو   موضاات ساليسااكنغ تنلترتااة نا سلرماال مناات سيتشاانر سلمتيااك سلمنسااك  ت. 1

 .حن ف لمنت سيتشنر سلمتيك

 .سمتصنص سلسوسةل تت ةيتهن تنلرمل نا سلترتة نا يشنر  سلنش  نا ارم سلصح . 2



مناات سلمتيااكسي سلجن ااة ماان سلهتااوغ ماات سلاار ح تت ةيتهاان ت ةاانء تمعااتي  نا ر  تياانر . 3

ر  كمية كتير  من سلميانأ أل   اىس قاك  جعال مت مرسعن  عكم  و ةي  من سلر س  سلمنةي

 .سلتنظي  صعتن

 التنظـيف -5-5-3

ضت  ي كيس من مند  قو اة توسلموسد سلمنصة للمتيك اتجمت سيسكنغ متيكسي عنةلة عنك . 1

 .نا  ي نحك سلترسميل

نا  ضات  اي كايس كتيار مان ماند  قو اةتوكنسهن تعنن اة ا ت  سيسكنغ متيكسي  ن ة عنك . 2

 . ي نحك سلترسميل سلمنيعة للتسرغ

اسل سلمسنحة سلمتنثر  تنلمنء اسلصنتو  نا نحك سلمنظةني سلصاننعية إ س كنيات منةقاة . 3

م كمية سعتنكس ا ل  مت مرسعن  عكم. ساليسكنغ اير مسنمية م ل سلنرعنية نا سلقرميك

قماان  نا )منصاة ساتنكم ماند  ات وكتيار  مان سلميانأ أل   ااىس  ف اك مان سيتشانر سلتلااوث

ماان مااند  قو ااة نا مصاانوع ضااعهن  ااي كاايس ا ااي تجمياات تلاا  سلمياانأ ا( ارم صااح 

 .ترميل علي  منيت للتسرغ

 . سل كل سألداسي اسلممتس سلمستعملة نثننء مرحلة سالحتوسء اسلتنظي ت. 4

 .اسمً  يكسً سلقنة  تنلعمل  تسل  ن  عنك سإليتهنء من سلتنظي   لفم . 5


