
دليل الممارسات الزراعية الجيدة في الوطن 

العربي 

السودان –الخرطوم 



:ما يلى الدراسةأظهرت نتائج تحليل تلك 

ةالزراعيمنتجاتهاتصديرعلىاقتصادهامنجزءيقومعربيةدول.ا

الىأدىمماالدوليةبالمعاييرااللتزامضرورةمنذلكعلىيترتبوما

هذهأناال.أوروبافىالمطبقةالجيدةالزراعيةالممارساتتبنى

نمبهمايرتبطوماالتصديروشركاتاألهلىالقطاعيطبقهاالممارسات

الزراعيةالممارساتشهادةعلىحاصلمنهاوكلانتاجيةكوحداتمزارع

،األردنمصر،المغرب،)المعتمدةالشهاداتاصدارجهاتأحدمنالجيدة

.(نونس،فلسطينلبنان،

العضوىاالنتاجعلىالجيدةالزراعيةالممارساتتطبقدول.ب

للتصديقنظاملديهاويتوافرالجيدةالزراعيةوالممارسات(الحيوى)

.(المتحدةالعربيةاالماراتدولة)الشهاداتواصداروالمراجعة



دةالجيالزراعيةالممارساتتبنت(اليمن،العراقة،سوري)أخرىدول.جـ

الىةالدوليالمعاييرمعمتوائمةوغيرالمتكاملشكلهافىليستأنهااال

ىفالجيدةالزراعيةالممارساتتركز.الدراسةدورفىمازالتانهاجانب

لوقايةالمتكاملةاالدارةأسلوبتبنى،الموارداستدامةىعلالدولهذه

تتناوللم.الحيوانوصحةالمستهلكحماية،المحصولوحماية

وهوخارجياأوداخلياكانسواءوالمراجعةللتصديقنظاماالممارسات

.الجيدةالزراعيةالممارساتمعاييرفىاألساسيةالنقاطأحد

عنمختلفمفهوملديها(الجزائر،البحرين،عمان)عربيةدول.د

بهخذتاوالتىالمطبقةالمعاييرمعيتواءمالالجيدةالزراعيةالممارسات

.المختلفةالعالمدول



قلة. دةالجيالزراعيةالممارساتوتطبيقتبنيبأهميةوالمعرفةالوعي1

.ةالبيئأوالمزارعاوالمستهلكأوالزراعيةالمنتجاتعلىكانتسواء

العربيالوطنفيالمستهلكينقبلمنحقيقيةضغوطوجودعدم.2

كسععلىإنتاجهاوكيفيةالزراعيةالمنتجاتمصدربتوضيحللمطالبة

.األجنبيةالدولفيالمستهلكين

اتالممارسمفهوموتوضيحنقلفيواإلعالميةاإلرشاديةاألجهزةضعف.3

.المزارعاوالنهائيللمستهلكسواءواهميتهالجيدةالزراعية

رصغاخاصة)المزارععلىالتكلفةإرتفاعوالزراعيةالحيازاتصغر.4

.الجيدةالزراعيةالممارساتتطبيقمنالعائدوضوحوعدم(المزارعين

:الجيدةمحددات نشر وتبني منهج الممارسات 



الممارساتبتطبيقالمزارعينتطالبخاصةتشريعاتوجودعدم.5

.المجالهذافيللمزراعينالمقدمالدعموقلةالجيدةالزراعية

.الجيدةالزراعيةالممارساتمعاييرعلىالمستمرةالتحديثات.6

تالممارسامجالفيالعربيالوطنفيوالخبراءالمستشارينعددقلة.7

باإلرشادللقياماجانبوخبراءشركاتعلىواالعتمادالجيدةالزراعية

.المزارعينعلىالتكلفةورفعالخبراتبناءيعطلمماالشهاداتوإصدار

.العربيالوطنفيدولياالمعتمدةالمختبراتعددقلة.8

لتطبيقالمزارعدعمفيالمختلفةالمؤسساتدوروضوحعدم.9

.الجيدةالزراعيةالممارسات

:الجيدةمحددات نشر وتبني منهج الممارسات 



ها في المقترحات لتطوير الممارسات الزراعية الجيدة  وزيادة معدالت تبني

الوطن العربي

زيادة. ومفهومباهميةالعالقةوأصحابوالمصدرينالمزارعينوعي1

تدامهمسجوهريةتحسيناتالىتؤديوالتيالجيدةالزراعيةالممارسات

خاللنمالعاملينوسالمةالبيئةوحمايةواإلنتاجاإلقتصاديالعائدفي

.التوضيحهاإلعالميةالوسائلكافةوإستخدامفنيةكوادرتوفير

رساتبالمماوالتجارالمستهلكحمايةوجمعياتالمستهلكينوعيزيادة.2

القةالعأصحابعلىضغطوسيلةلتشكيلواهميتهاالجيدةالزراعية

هذهدربمصعلمعلىيكونواحتىالممارساتهذهومعاييربنودلتنفيذ

.وتداولهاأنتاجهاوآليةالمنتجات



رصغاحصولولضمانللمساعدةالعامةوالهيئاتالمؤسساتدورتفعيل.3

بالممارساتالفنيةالناحيةمنوإعدادهمالكافيةالمعلوماتعلىالمزارعين

إلضافةباالمنتجاتتسويقمجالفيالجديدةالتحدياتلمواجههالجيدةالزراعية

معيتوافقابمالمطلوبةالتحاليلإلجراءالمعتمدةالمعاملأوالمختبراتتوفيرالى

.الجيدةالزراعيةالممارساتمتطلبات

ائقلوثالدوريةالمراجعاتوإجراءالجيدةالزراعيةالممارساتاسلوبتطوير.4

اقعوويتوافقبماالحذفأوباإلضافةوتحديثهاالجيدةالزراعيةالممارسات

.العربيةالدولفي(الغذاءسلسلة)والتسويقاإلنتاجوطرقالزراعة

التوعيةمجالفيتعملدوليامعتمدةمؤسسيةوحداتإنشاءعلىالعمل.5

هوكماالجيدةالزراعيةللممارساتالمطابقةشهاداتومنحالمزارعينوتأهيل

هذهينبالمجالهذافيالخبراتوتبادلمصرمثلالعربيةالدولبعضفيالحال

.الدول

البابفيوالواردالمقترحاإلسترشاديوالدليلبالتوصياتواالخذاإلستفادة.6

.الوثيقةهذهمنالثاني



بيةتوصيات لقاء خبراء حول الممارسات الزراعية الجيدة في الزراعة العر

تبني المنظمة العربية للمشروع المقترح . ات نشر وزيادة معدالت تبني الممارس" 1

ول الزراعية الجيدة في مجال إنتاج وتجارة السلع والمنتجات البستانية  في الد

ة ومخاطبة الجهات الرسمية في الدول العربية والجهات المانحة العربي" العربية

. اإلقليمية والدولية لتمويل المشروع

وم دعوة المنظمة لإلستمرار في نشر وتبني برامج ومشاريع تتعلق بنشر مفه. 2

ية وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في مجال إنتاج الثروة السمكية والحيوان

. ومنتجات األلبان والصناعات الغذائية



دعوة المنظمة لتضمين موقعها االلكتروني على الشبكة الدولية  قاعدة بيانات . 3

:للممارسات الزراعية الجيدة يحتوي على

تعريف بمفهوم واهمية الممارسات الزراعية الجيدة-

قواعد ومعايير المطابقة للممارسات الزراعية الجيدة -

.  االدليل اإلرشادي الذي اعدته المنظمة  للممارسات الزراعية الجيدة وتحديثه دوري-

أسماء المزارعين الحاصلين على الشهادات وانواع المحاصيل المزروعة في الدول -

.العربية

.  أسماء الجهات المانحة للشهادات في الوطن العربي وعنواينها-

:  بنود ومعايير المطابقة للممارسات الزراعية الجيدة في مجاالت -

المنتجات البستانية -

الثروة السمكية-

الثروة الحيوانية-

منتجات األلبان-

النباتات الطبية والعطرية-

أزهار القطف-



اعية المساعدة في تأهيل كوادر فنية وطنية متخصصة في مجال الممارسات الزر. 4

.الجيدة

المساهمة في نشر مفهوم الممارسات الزراعية الجيدة في الدول العربية . 5

:من خالل( مرشدين زراعيين ومزارعين ومصدرين وتجار تجزئة ومستهلكين)

ورشات عمل وندوات متخصصة-دورات تدريبية      -

مشاهدات حقلية -نشرات ومطويات وبوسترات      -

.  تبادل الخبرات والزيارات بين الدول العربية-

وية اإلستفادة من خبرات وتجارب بعض الدول العربية فى مجاالت الزراعة العض. 6

.  والمكافحة الحيوية تدعيما للممارسات الزراعية الجيدة

ني تشجيع صغار المزارعين على تشكيل جمعيات أو منظمات مهنية من اجل تب. 7

.  وتسهيل حصولهم على شهادات المطابقة للممارسات الزراعية الجيدة

دعوة الدول العربية إلدخال مفهوم الممارسات الزراعية الجيدة فى المناهج .  8

التعليمية للمعاهد والكليات الزراعية 



جامعة الدول العربية

المنظمة العربية للتنمية الزراعية

مقترح مشروع إقليمي

نشر وزيادة معدالت تبني الممارسات الزراعية الجيدة في مجال إنتاج وتجارة السلع والمنتجات البستانية

في الدول العربية

إعداد

معين محمد القريوتي . د

وزارة الزراعة / المركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي 

المملكة األردنية الهاشمية

محمد يسري هاشم. د

جامعة القاهرة / كلية الزراعة 

جمهورية مصر العربية

صالح عبد القادر . د

الخرطوم/ المنظمة العربية للتنمية الزراعية 

السودان



مشروع مقترح 

نشر وزيادة معدالت تبني الممارسات الزراعية الجيدة في مجال إنتاج

في الدول العربيةوتجارة السلع والمنتجات البستانية

سنواتثالث:المشروعمدة

للمشاركةالمقترحةالدول

ريا،سواألردن،فلسطين،مصر،السودان،تونس،ليبيا،الجزائر،المغرب،

من،اليالبحرين،العراق،العربية،اإلماراتدولةالسعودية،العراق،لبنان،

.....عمان،سلطنة



:المشروعأهداف
يةالغذائالسلسلةمراحلخاللالزراعيةالممارساتتحسينللمشروعالعامالهدف

ينالمزارعكفاءةوتحسينقدراتبناءفيتساهمبشكلالعربيةالدولفي

المزارعأوالمحليالتسويقألغراضتنتجالتيالصغيرةللمزارعسواء

لعربياالوطنفيالمستهلكينالشرائيةالقوةووعيوزيادةللتصديرالمعدة

وةالمستدامالزراعةتعزيزالىباإلضافةاآلمنةاألغذيةعلىطلبالحيثمن

:خاللمنالمواردعلىوالحفاظاالجتماعيةوالتنميةالبيئةتحسين

المنتجينمنعدداكبرلدىالجيدةالزراعيةالممارساتواهميةمفهومنشر.1

:خاللمنوالمستهلكينالعالقةواصحاب

عملوورشاتمحاضرات.ا

العربيةالدولبينالعالقةوأصحابللمنتجينميدانيةجوالت.ب

الجيدةالزراعيةالممارساتأهميةحولوبوستراتومطوياتنشراتإصدار.ج

متوفرةالاإلعالموسائلمنواإلستفادةوالمستهلكينوالمسويقينللمنتجين

.(صحفيةومقاالتوتلفزيونيةإذاعيةبرامج)



صولوالحتطبيقهاوآليةالجيدةالزراعيةالممارساتلمتطلباتدليلوتوفيرإصدار.د

لدولافيالعالقةوأصحابالمنتجينمنعددأكبرعلىالعربيةباللغةالشهادةعلى

.العربية

قطاعينالمنالجيدةالزراعيةللممارساتودوليينمحليينمستشارينوتأهيلتدريب.2

.العربيةالدولفيوالخاصالعام

كمشاهداتالمنتجينمنعددحقولفيالجيدةالزراعيةالممارساتبنودتطبيق.3

المحاصيلوقاية،السجالتوعملواألسمدة،والمياهالتربةمجاالتفيحقلية

مواردالعلىوالحفاظاإلنسان،رفاهيةوالنفايات،المخلفاتوإدارةالمنتجاتوتداول

.دوليابهاالمعترفالشهاداتعلىحصولهموتأمينوالبيئةالطبيعية

الذيالمزارعمنتجاتبأنيفيدالعربيالوطنمستوىعلىخاصملصقإصدار.4

.الجيدةالزراعيةبالممارساتبهامعترفشهادةعلىحاصليضعه



:المتوقعةالمخرجات
تنفيذهاوآليةالجيدةالزراعيةالممارساتبمتطلباتالمتعلقةالمعلومات.1

.والمهتمينللمنتجينمتوفرةدوليابهاالمعترفالشهادةعلىوالحصول

دولةكلفي(والفاكههخضار)النباتياإلنتاجمجالفيمنتج40األقلعلى.2

مشاهداتخاللمنالجيدةالزراعيةالممارساتشهادةعلىحصلواعربية

.حقولهمفيالممارساتهذهتطبيق

علىعربيةدولةكلفيمزارع/منتج500عنمااليقلوتدريبتعريف.3

.الجيدةالزراعيةالممارسات

وباحث(والخاصالعام)القطاعينمنزراعيمرشد100عنيقلالماتدريب.4

.الجيدةالزراعيةالممارساتعلىعربيةدولةكلفي

دولةكلفيالجيدةالزراعيةللممارساتمستشار20عنيقلماالتأهيل.5

.المطلوبةالدوليةالشهاداتعلىوحصولهم



فيعربيةدولةكلفيالعالقةوأصحابمنتج60عنيقلماالمشاركة.6

.العربيةالدولبينالميدانيةالجوالت

المزارعمنتجاتبأنيفيدالعربيالوطنمستوىعلىخاصملصقوجود.7

.الجيدةالزراعيةبالممارساتبهامعترفشهادةعلىحاصليضعهالذي

وطريقةالجيدةالزراعيةالممارساتمتطلباتدليلمننسخة2000توفير.8

.ةعربيدولةكلفيدوليابهاالمعترفالشهاداتعلىوالحصولتطبيقها

وقعمعلىالعربيالوطنفيالجيدةالزراعيةالممارساتعنمعلوماتتوفير.9

.إلكتروني



:المشروعتنفيذخطوات

:التاليةالنشاطاتتنفيذسيتمفإنهالمشروعأهدافلتحقيق

:وأهميتهبالمشروعالتعريف.1.4

روعبالمشللتعريفمحليمؤتمرعمليتمسوفعربيةدولةكلفي

جميعهفييشاركبحيثالجيدةالزراعيةالممارساتتطبيقواهميةومفهوم

نللمزارعيوإتحاداتومزارعينمنتجين)الغذاءسلسلةفيالمشاركين

ئةوالبيوالصحةالزراعةوزارات)رسميةوجهاتوالمصدرينوالمنتجين

زئةالتجوتجاروالمصدرينوالمسوقين(وغيرهاالمقاييسوالمواصفات

منهموغيرالمستهلكحمايةجمعياتمثلالمستهلكينعنوممثليوغيرهم

.العالقةأصحاب



:التدريب2.4

:المحليالتدريب.1.2.4

:الزراعيينالمرشدينتدريب.1.1.2.4

تدريبهميتمسوف(والخاصالعام)القطاعينمنزراعيمرشد100دولةكلفي

ةالجيدالزراعيةالممارساتبمفهومتعريفهمبهدفتدريبيةدوراتعملخاللمن

اللخمنومتابعتهاالجيدةالزراعيةالممارساتمتطلباتتطبيقوطريقةواهميتها

حاليف)أخرىعربيةدولمنمستشارينأو(توفرهمحالفي)محليينمستشاريين

ايامبعةأربواقععمليةوتطبيقاتنظريةمحاضراتتقديميشملبحيث(توفرهمعدم

.دورةلكل15-10المشاركينوعدد

المزارعينتدريب2.1.2.4

الجيدةالزراعيةالممارساتعلىتدريبهميتمسوفمزارع500دولةكلفي

بواقعيةميدانوجوالتتدريبيةدوراتخاللمنحقولهمفيتطبيقهابأهميةوتعريفهم

.(مختلفةمناطق)دورةكلفيمزارع25وبمشاركةيومين



:اإلقليميالتدريب2.2.4

الجيدةالزراعيةالممارساتمجالفيمستشارينوتأهيلتدريب1.2.2.4

يتسوف(كفاءةذوزراعيينمرشدين)زراعيينمهندسين10دولةكلمن

مهندسين4)الجيدةالزراعيةالممارساتمجالفيمستشارينليصبحواوتأهيلهمتدريبهم

وراتدخاللمن(المشروعمنوالثالثةالثانيةالسنتينفيمهندسين3واالولىالسنةفي

علىولهموحص(معتمدةجهات)ودوليينمحليينمستشارينقبلمنتنفذإقلميةتدريبية

.الواحدةالسنةفيمرتينوتنفذدورةلكلايام5بمعدلالمطلوبةالشهدات

للمزارعينإقليميةدورات2.2.2.4

تدريبيةدوراتفيللمشاركةإختيارهميتمسوفمزارع12عربية،دولةكلمن

تلكتجاربعلىلإلطالعمختارةعربيةدولفيتنفذ(سنةكلفيمزارعين4)إقليمية

ايام5وبمعدلمحليينمستشارينبمشاركةالجيدةالزراعيةالممارساتمجالفيالدول

.(المشروعسنواتمنسنةكلفيواحدةمرةوتنفذدولةلكل



:التطبيقيةالحقليةالمشاهدات.3.4

بنودلتطبيقالنباتياإلنتاجمجالفيمزارع30إختياريتمسوفعربيةدولةكلفي

مزارعهموتأهيل(سنةكلفيمزارعين10)مزارعهمفيالجيدةالزراعيةالممارسات

المدربيننالزراعييالمرشدينقبلمنتأهيلهمويتمدوليابهامعترفشهاداتعلىللحصول

.المتدربينالمستشارينوالمحليينالمستشارينوبإشراف

حقليةمأيا.4.4

جاورينمأخرينلمزارعينحقلأيامتنفيذيتمسوفالرياديينالمزارعيينحقولفي

.السنةفيمرتينوبمعدلحقليومكلفيمزارعين10بمعدل



الزراعيةللممارساتوالبوستراتوالمطوياتاإلسترشاديالدليلإصدار.5.4

الجيدة

العربيةالدولإحدىفيدولةكلمن2عددالمحليينللمستشارينإجتماععقدسيتم

عالميةالالبنودمعتتوائموالتيالعربيةالجيدةالزراعيةالممارساتبنودلوضع

الدليلميتهتسويتمالمشروعمناالولىالسنةفيالعربيةباللغةدوليابهاالمعترف

عربيةةدولكلفيالدليلطباعةويتمالعربيةالجيدةالزراعيةللممارساتاإلرشادي

.دولةلكلنسخة2000بمعدل

تالممارسامفهومتوضحوبوستراتمطوياتوإصداراإلتفاقيتمسوفكذلك

حسبولةدكلفيطباعتهاويتموالمستهلكوالمصدرللمنتجوأهميتهالجيدةالزراعية

.الحاجة



صحفيةومقاالتوإذاعيةتلفزيونيةبرامج.6.4

ساتالممارتطبيقوأهميةمفهومحولصحفيةومقاالتوإذاعيةتلفزيونيةبرامجعمل

.مشتركةعربيةوإذاعيةتلفزيونيةبرامجعملالممكنومنالجيدةالزراعية

الوطنفيالجيدةالزراعيةللممارساتمشتركةعربيةمعلوماتشبكةعمل.7.4

(إلكترونيموقع)العربي

هواهميتالمشروععنالمعلوماتكافةعلىيحتويالمشروععنإلكترونيموقععمل

وآليةالجيدةالزراعيةالممارساتومتطلباتوبنودواإلنجازاتالمشاركةوالجهات

الوطنفيالشهداتتلكعلىالحاصلينالمزارعينوإسماءالشهاداتعلىالحصول

فيالمشاركينرأيحسباخرىمعلوماتوايةالمعلوماتطلبوطريقةالعربي

.المشروع



شكرا لحسن إستماعكم


