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2-3. مباني المجلس
من أجل استخدام المبيدات في قاعات المجلس والمكتبات المملوكة للمجلس 

والصاالت والمراكز المجتمعية ومرافق رعاية األطفال التي يملكها أو يسيطر 
عليها المجلس، سيتم توفير الفتات بالقرب من منطقة اإلستخدام أو المدخل 

الرئيسي قبل 48 ساعة على األقل من االستخدام وستبقى الالفتات على األقل 
48 ساعة بعد استخدام المبيدات التالية:

y االستخدام الفوري للمبيدات الحشرية

y قارض الطعم

y مكافحة النمل بالرش

y مكافحة النمل بالُطعم

y .مكافحة الطيور بالُطعم

باإلضافة إلى ذلك، سيتم إعطاء إشعار مسبق إلى مشغلي المرافق قبل خمسة 
أيام من جميع استخدامات المبيدات المبرمجة في مرافق رعاية األطفال التابعة 

للمجلس. 

3-3. تدابير خاصة لألماكن الحساسة
يحتوي البند 18 من الالئحة على تعريف للمكان الحساس على أنه: 

y المدرسة أو الروضة

y روضة أطفال

y مركز رعاية األطفال

y مستشفى

y مركز صحة المجتمع

y دار رعاية المسنين

y .)EPA( أي مكان ُمعلن على أنه مكان حساس من قبل هيئة حماية البيئة

وقد ُوضعت بالفعل تدابير اإلشعار الخاصة باستخدام المبيدات المبرمج في 
األماكن العامة الخارجية في نطاق 20 متر من األماكن الحساسة شريطة توجيه 

إشعار مسبق ال يقل عن 48 ساعة قبل االستخدام.

بالنسبة الستخدام المبيدات غير الطارئة في األماكن العامة الخارجية بجوار 
األماكن الحساسة، سيقدم المجلس إشعاراً متزامًنا قبل االستخدام بوقت قصير إلى 
شاغل المكان عن طريق الهاتف أو بقرع الباب أو برسالة في صندوق الرسائل، 

حسبما يكون عملياً.

إذا كان من الضروري استخدام المبيد للتعامل مع حالة طوارئ في مكان عام 
خارجياً بجوار مكان حساس، سينظم المجلس عمليات إشعار بقرع الباب في هذا 
المكان الحساس، ويفضل أن يكون ذلك بـ 30 دقيقة على األقل قبل االستخدام، 

حتى يعلم الناس في الجوار أنه سيتم استخدام المبيد للتعامل مع آفات خطيرة.

إستثناءات اإلشعار
يستخدم المجلس كميات صغيرة من بعض المبيدات المتوفرة على نطاق واسع 

في منافذ البيع بالتجزئة وعادة ما تستخدم لألغراض المنزلية )بما في ذلك 
الحدائق المنزلية(. وال يعتزم المجلس تقديم إشعار لمثل هذه االستخدامات 

الخاصة بالمبيدات بخالف هذا الوصف في الخطة. وسيسري ذلك على 
مكافحة الحشرات البسيطة الداخلية والخارجية باستخدام الطعوم أو علب رش 

اآليروسول ومكافحة األعشاب الضارة باستخدام زجاجة رذاذ أو علبة رش 
محمولة باليد تصل سعتها إلى 15 لتر.

1-3. أماكن الترفيه الخارجية
تسري ترتيبات اإلشعار الموضحة أدناه على فئات األماكن العامة التالية التي 

يملكها أو يتحكم فيها المجلس داخل منطقة الحكومة المحلية:

y  المتنزهات والحدائق العامة
y المالعب
y مناطق التنزه

y .الميادين الرياضية والمالعب البيضاوية والمرافق الرياضية المماثلة

في هذه األماكن العامة، سيتم توفير الفتات تنبيهية ألفراد المجتمع بالقرب من 
منطقة االستخدام أو المدخل الرئيسي قبل 24 ساعة على األقل من االستخدام 

وستبقى الالفتات لمدة 24 ساعة على األقل بعد استخدام المبيدات التالية:

y مبيدات األعشاب االنتقائية واسعة النطاق
y مبيدات األعشاب غير االنتقائية واسعة النطاق
y مبيدات الحشرات واسعة النطاق
y  تسري ترتيبات اإلشعار الموضحة أدناه على فئات األماكن العامة التالية التي يملكها

أو يتحكم فيها المجلس داخل منطقة الحكومة المحلية:
y )مبيدات الفطريات )على أحواض الحدائق ذات الصلة
y  مكافحة وإبادة حشرة األرضة بالرش
y  مكافحة النمل األبيض بالُطعم )كجزء من برنامج مستمر، أول استخدام لمبيد حشري

فقط(
y  مكافحة النمل والقوارض بالطعم )كجزء من برنامج مستمر، أول استخدام لمبيد 

حشري فقط(.

عندما يحدث أي من استخدامات المبيدات المذكورة أعاله بجوار األماكن 
الحساسة )راجع تعريف “األماكن الحساسة”، تحت الفقرة الفرعية 5-3(، سيتم 
تزويد المستأجرين بإشعار مسبق قبل 48 ساعة عن طريق الهاتف أو البريد أو 

ورقة في صندوق البريد )أيهم أكثر عملية(.
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1. مقدمة
تّم إعداد خطة اإلشعار باستخدام المبيدات هذه وفقاً 

لمتطلبات الئحة مبيدات الحشرات لعام 2017 )الالئحة(.

تهدف هذه الخطة إلى تلبية الحق العام للمجتمع في معرفة استخدامات المبيدات 
في األماكن العامة الخارجية التي تملكها أو تسيطر عليها الهيئات العامة. وتسمح 

الخطة ألفراد المجتمع باتخاذ إجراء لتجنب مالمسة بالمبيدات، إذا رغبوا في 
ذلك.

يضمن المجلس استخدام المبيدات في األماكن العامة بطريقة آمنة ومسؤولة، 
مع التقليل من الضرر الذي يلحق بالمجتمع والبيئة. ويلتزم المجلس بضمان 
أن استخدام المبيد له ما يبرره مع استخدام أقل معدل من السمّية الالزمة في 
المبيدات وذلك لتحقيق النتيجة المرجّوة. وتحدد الخطة كيف سيقوم المجلس 
بإخطار أفراد المجتمع باستخدامات المبيدات بواسطة المجلس ومقاوليه في 

األماكن العامة.

توضح الخطة ما يلي:
y  ما هي األماكن العامة التي تغطيها الخطة، وَمن الذين

يستخدمون هذه األماكن بانتظام وتقدير مستوى االستخدام

y  كيف ومتى يقدم المجلس للمجتمع معلومات عن استخدامات
المبيدات في األماكن العامة )على سبيل المثال، ما هي ترتيبات 

اإلشعار التي سيتم استخدامها(

y كيف ستجري المراجعات المستقبلية للخطة

y  تفاصيل االتصال ألي شخص يرغب في مناقشة هذه الخطة مع
المجلس.

يستخدم المجلس المبيدات في األماكن العامة فقط، وعند الضرورة، للقضاء 
على األعشاب الضارة، والمساعدة في الحفاظ على ممتلكات المجلس، ولحماية 
الممتلكات من أضرار اآلفات، ولحماية مستخدمي األماكن العامة من اإلزعاج 
أو الخطر. وحيثما يكون ذلك ممكناً وعملياً، سيتم استخدام طرق مكافحة بديلة 

للحد من الحاجة إلى استخدام المبيدات.

2. األماكن العامة التي تغطيها هذه الخطة
يقترح المجلس استخدام أو السماح باستخدام المبيدات في الفئات التالية من 

األماكن العامة خارجياً داخل منطقة الحكومة المحلية للمجلس:

y المتنزهات والحدائق العامة بما في ذلك
   - المالعب

   - مناطق التنزه والشواء
   -  الشوارع المغلقة وغيرها من الساحات المفتوحة الخضراء

y الميادين الرياضية والمالعب البيضاوية بما في ذلك
   - مالعب التنس

   - مالعب الكريكيت
   - المسابح العامة

y الطرق والممرات والمسارات والحواف بما في ذلك
   - أشجار الشوارع

   - قواعد وأحواض أشجار الشوارع
y أراضي الشجيرات
y مصارف المياه والساحات المحيطة
y .مباني المجلس والمناطق المحيطة

يحتوي الملحق “أ” على جدول بفئات األماكن العامة ومجموعات المستخدمين 
ومستوى االستخدام والمبيدات المستخدمة وطرق اإلشعار.

3. ترتيبات اإلشعار
يوضح هذا القسم من الخطة كيف ومتى سيقدم المجلس إشعاراً باستخدام 

المبيدات في األماكن العامة. وتستند ترتيبات اإلشعار هذه إلى تقييم المجلس لما 
يلي:

y مستوى استخدام األماكن العامة حيث يمكن استخدام المبيدات
y  المدى الذي من المرجح أن يكون فيه أفراد المجتمع أكثر حساسية للمبيدات 

)مثل األطفال الصغار والمرضى والحوامل وكبار السن( ومن المرجح استخدامهم 
لهذه المناطق بانتظام

y  إلى أي مدى يمكن لألنشطة التي يتم القيام بها عموماً في هذه المناطق أن تؤدي إلى
التالمس المباشر مع المبيدات )مثل مناطق التنزه التي يتم فيها استهالك الطعام، أو 
األنشطة الرياضية أو األنشطة الترفيهية األخرى التي تؤدي إلى مالمسة األرض(

y .نوع المبيد المستخدم

سيتم توجيه إشعار باستخدام المبيدات بواسطة الوسائل التالية:
y الالفتات
y  معلومات على موقع المجلس اإللكتروني )الذي سيصف استخدام المبيدات المبرمج

والتفاعلي وحاالت الطوارئ في األماكن العامة( وسيتم تضمينها في إشعارات رسوم 
المجلس

y خطابات
y الفاكس والبريد اإللكتروني
y نشرات في صندوق البريد
y زيارات منزلية
y .االتصال الهاتفي
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)الملحق أ( - ملخص فئات األماكن وإجراءات اإلشعار
طريقة اإلشعار نوع المبيد الُمستخدم معدل االستخدام العام  مجموعات المستخدمين المنتظمين  األماكن العامة التي يملكها 

أو يسيطر عليها المجلس 

اإلشعار بموجب هذه 
الخطة فقط

y  رش موضعي لمبيدات
األعشاب غير االنتقائية

y مبيدات القوارض

عالي إلى عالي جداً

متكرر لفترات قصيرة إلى 
متوسط 

مدة أطول في عطالت 
نهاية األسبوع والعطالت 

المدرسية

y األطفال والعائالت الشابة
y كبار السن
y  المستخدمين من أجل األنشطة

الترفيهية )الركض، المشي، 
التنزه(

y  مجموعات اجتماعية أخرى

المتنزهات والحدائق 
العامة بما في ذلك

المالعب	 
مناطق النزهة 	 

والشواء

الفتات في مواقع 
بارزة مجاورة لمنطقة 

االستخدام

مبيدات األعشاب االنتقائية 	 
واسعة النطاق

مبيدات حشرية؛ تالمسية 	 
ومنتظمة

اإلشعار بموجب هذه 
الخطة فقط

رش موضعي لمبيدات 	 
األعشاب غير االنتقائية

مبيدات القوارض	 

عالي 

حسب مواسم وجداول 
األنشطة الرياضية 

y األندية والجمعيات الرياضية
y المجموعات الرياضية المدرسية
y  المستخدمين الترفيهيين
y  المستأجرين الرياضيين غير

المنتظمين

الميادين الرياضية 
والمرافق الرياضية ذات 

الصلة األخرى 

الفتات في أماكن مجاورة 
لمنطقة االستخدام

مبيدات الحشرات	 
مبيدات األعشاب االنتقائية 	 

واسعة النطاق
مبيدات األعشاب ما قبل 	 

الناشئة على نطاق واسع
مبيدات الحشرات واسعة 	 

النطاق
مبيدات الفطريات	 

اإلشعار بموجب هذه 
الخطة فقط

رش موضعي لمبيدات 	 
األعشاب غير االنتقائية

متوسط y  عامة الناس 
- السكان والزوار

y  المشاة وراكبي الدراجات
وسائقي السيارات

الطرق، والممرات، 
والمسارات، والشرائط 

العشبية، ومصارف المياه 
وما جاورها، والشوارع

اإلشعار بموجب هذه 
الخطة فقط

رش موضعي لمبيدات 	 
األعشاب غير االنتقائية

منخفض y  المشاة في مناطق الشجيرات
من أجل الترفيه

y  عمال رعاية الشجيرات
المتطوعين

مناطق الشجيرات 
ومناطق طبيعية أخرى

الفتات في أماكن مجاورة 
لمنطقة االستخدام

مبيدات األعشاب االنتقائية 	 
واسعة النطاق

مبيدات حشرية؛ تالمسية 	 
ومنتظمة

مبيدات القوارض	 

اإلشعار بموجب هذه 
الخطة فقط

المبيدات الحشرية	 
مبيدات األعشاب الموضعية	 
مبيدات اآلفات الغبارية 	 

وبالرذاذ السائل وبالطعم
مكافحة الطيور بالطعم	 
مبيدات القوارض	 

عالي y  مستخدمي المكتبات وعمالء
مراكز رعاية األطفال

y مجموعات/جمعيات مجتمعية
y الموظفين والزوار
y الجمهور

مباني المجلس وما يحيط 
بها

في المواقع التي تعتبر في، أو في حدود 20 متر من، مكان 
 حساس، سيتم تطبيق التدابير الخاصة لألماكن الحساسة 

)راجع الفقرة 3-3(.
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5. كيف سيتم إبالغ أفراد المجتمع بهذه الخطة 
سوف يقوم المجلس بإبالغ أفراد المجتمع بالخطة ومحتوياتها من خالل:

y  إتاحة نسخة من الخطة للجمهور مجاًنا في مكتبات المجلس والمكتب الرئيسي للمجلس
في العنوان خالل ساعات العمل

y   نشر نسخة من الخطة على موقع المجلس اإللكتروني 
cityofparramatta.nsw.gov.au

y Parramatta Advertiser نشر إشعار عبر

6. المراجعات المستقبلية للخطة 
ستتم مراجعة خطة اإلشعار كل 3 سنوات. وستشمل المراجعة ما يلي:

y تقرير عن التقدم الُمحرز في تنفيذ الخطة
y  عرض الخطة على الجمهور، مع أية تغييرات مقترحة ودعوة أفراد المجتمع لتقديم

االقتراحات واآلراء

y .إستناداً إلى االقتراحات واآلراء، سيتم تقديم توصيات للتعديل )إن وجد( على الخطة

7. بيانات التواصل
يجب على أي شخص يرغب في االتصال بالمجلس لمناقشة خطة اإلشعار أو 

الحصول على معلومات حول تفاصيل محددة بشأن ساتخدام المبيدات في األماكن 
العامة االتصال بـ:

مدير خدمات المتنزهات
عمليات المدينة

هاتف: 5000 9806 
council@cityofparramatta.nsw.gov.au :البريد اإللكتروني

cityofparramatta.nsw.gov.au :الموقع اإللكتروني

المالحق
الملحق أ - ملخص فئات األماكن وإجراءات اإلشعار

cityofparramatta.nsw.gov.au/recreation-environment/our-
parks/list-of-parks-and-reserves

4-3. استخدام المبيدات في حاالت الطوارئ
قد يتطلب األمر استخدام مبيد في حالة طارئ في مكان عام للتعامل مع آفات 

قاتلة أو خطرة )مثل القوارض أو الدبابير أو النحل أو العناكب السامة أو 
البراغيث أو عث الطيور أو مخلوقات مماثلة(. وفي هذه الحاالت، سيقوم 

المجلس، حيثما أمكن، بتقديم إشعار بوضع الفتات قبل وقت االستخدام. وإذا 
لم يكن ذلك ممكناً، سيقوم المجلس بتوفير المعلومات عبر رقم خط معلومات 

المجلس.
 

5-3. مقاولو المبيدات والمستأجرين في األماكن 
العامة

عندما يستعين المجلس بمقاولين الستخدام المبيدات بالنيابة عن المجلس، سيضمن 
المجلس أن اإلشعار يتم وفقاً لمتطلبات هذه الخطة.

إذا كان هناك أشخاص أو منظمات لديهم عقد إيجار قائم على أرض المجلس، 
فيبقى ذلك مكاناً عاماً. كما يتطلب من المستأجرين إخطار المجلس باستخدام 

المبيدات وفق هذه الخطة. 

4. ما هي المعلومات التي سيتم توفيرها 
وفقاً للبند h( 41( من الالئحة، يجب أن تشمل إشعارات استخدام المبيدات جميع 

المعلومات التالية:

y اسم المنتج الكامل للمبيد المراد استخدامه

y  الغرض من االستخدام، وتحديد بوضوح وتفصيل ما هي اآلفة أو اآلفات التي يتم
التعامل معها

y  .التاريخ/التواريخ المقترحة أو نطاق تاريخ المعالجة المخطط لها

y المكان الذي سُيستخدم فيه المبيد
y  رقم الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني لموظف المجلس الذي يمكن لألشخاص

االتصال به لمناقشة اإلشعار
y  أية تحذيرات بشأن إعادة الدخول إلى أو استخدام مكان االستخدام المحدد على ملصق

.)APVMA( المنتج أو تصريح الهيئة األسترالية للمبيدات واألدوية البيطرية

ستكون الالفتات بتصميم موحد يسهل على الجمهور والعاملين التعرف عليه.




