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  مقدمة

  
  
من  الدليل هذا اعداد تم طة ض روع أنش  في القدرات وتنمية التعاون خالل من والمائي الغذائي األمن "تعزيز مش

 لغربي جتماعيةالوا قتصاديةالا اللجنة ذهتنفّ  والذي (سيدا) للتنمية السويدية الوكالة من لالمموّ  ،العربية" المنطقة

  .الزراعية) للتنمية العربية والمنظمة (الفاو نياالقليمي هائشركا مع بالتعاون ) اإلسكوا ( آسيا
 

من الدليل هذا يندرج المة بتعزيز الخاص نالمكوّ  ض تهدف والذي الغذاء، س توى رفع يس المة مس  المنتجات س

ار من الزراعية هة الخض فاك حدّ  وال يائي فيزيائيال التلوث أخطار من وال  مجموعة بتبني والبيولوجي والكيم

ليمة اتإجراء روط تراعي ة،وعمليّ  س حة ش المة الص  وحتى والتخزين والنقل والقطاف الزراعة أثناء والس

 .المستهلك إلى المنتج وصول
  

ً  الدليل هذا عدادإ يتضمن  قائمة ،اقعالو رضأ على التطبيق معايير أهميتها، دة،الجيّ  الزراعية ارساتمللم توصيفا

جالت التحقق، هادة ومنح التفتيش جهات دور المطلوبة، الس طة الدليل هذا يدعم .للمنتجين الش  القدرات بناء أنش

ادية، ات وتطبيق فهم من المهتمين نويمكّ  اإلرش  وتدريب تأهيل أجل من الوطنية الجيدة الزراعية الممارس

ات وتطبيق وتبني ونقل المزارعين ليم اإلنتاج مفاهيم يعزز بما الوطنية جيدةال الزراعية الممارس  اآلمن الس

  العمال. حقوق ويصون العمل بيئة من نويحسّ 
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  اتتعريف

 الجيدة الزراعية الممارسات:  

 منتجات إلى وتؤدي ، المزرعة في للعمليات واالجتماعية واالقتصادية البيئية االستدامة تتناول ممارسات هي  -

ة ة زراعي ذائي ة وغير غ ذائي ة غ ة آمن الي ة( الجودة وع ة منظم ذي د .)2003 ،والزراعة األغ ادئ على تعتم  المب

يات واللوائح حة تراعيو األغذية ونقل والمعالجة اإلنتاج على المطبقة الفنية والتوص ان ص  البيئة وحماية اإلنس

  .)2007 والزراعة، األغذية منظمة( .1 العمل أساليب وتحسين

  
بط المعايير من مجموعة إنها - طةاأل مختلف تض لة في  نش لس ويق انتاج س  ج(منتِ  الزراعية المنتجات وتس

ويق وتنتهي الزراعة موقع باختيار تبدأ ومعبئ) وناقل وموزع وتاجر وعامل  تعزيز غايتها ج،المنتَ  بتس

  المستهلكين. رضاءإ إلى والوصول نتاجهإ في والعاملين الغذاء وأمان سالمة ضمان وتحقيق الجودة مفاهيم

  ؤلف)(الم
 

 :مثل الخدمات مقدم أو الزراعية للعمليات الالزمة المواد و/أو المعدات أو و/ العمال مورد المقاول) 

 2 الخ) النقل، – المنتجات وحصاد رش - المحاصيل حصاد
 الحرجة التحكم نقاطو المخاطر تحليل (HACCP): المة إدارة منهجية تخدمة األغذية س  في المس

راء ، الخام المواد إنتاج من والفيزيائية والكيميائية لبيولوجيةا المخاطر ومراقبة تحليل  ، ومناولة وش
  .النهائي جالمنتَ  واستهالك وتوزيع تصنيع إلى

 للغذاء آمنة غير حالة تسبب قد أخرى خاصية أي أو فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية خاصية :الخطر 

  .البيئة أو / لعمالا أو
 الجودة. شهادات على التصديق هيئات واعتماد تقييم عن لمسؤولةا الجهة هي :االعتماد جهة   
 ديق جهة ؤولة ،عتماداال جهة من معتمدة جهة هي التفتيش: / التص  تقييم خدمات ميتقد عن مس

   .محددة تومتطلبا لمعايير وفقًا الشهادات منحو التفتيشك المطابقة
 والتدقيق التفتيش عمليات في دمتستخو والمراجعة تفتيشال أسس تشمل قائمة :ققالتح قائمة.  
 ديق جهة قبل من الالزمة المتطلبات افةك  :التحكم نقاط تلزماتال فيها بما التص  المتطلبات أو مس

  .التوصيات أو الثانوية
  

o 100 بنسبة لها االمتثال جالمنتِ  على نيتعيّ  التي التحكم نقاط :كبرى لزاميةإ نقطة ٪. 
o 95 بنسبة بها االلتزام جالمنتِ  على يجب لتيا التحكم نقاط :صغرى لزاميةإ نقطة.٪ 
o ية ترط ال التحكم نقاط من نوع :التوص ول لغايات تنفيذها جالمنتِ  على يش  على الحص

  االعتماد.
 

                                                            
 .Groupon Agriculture of the FAO Regional Office for Latin America and the Caribbeanمنظمة األغذية والزراعة،1

a1193e.pdf‐http://www.fao.org/3/a ,of Sep 2019 st1  
2 Global organization focus on safe, sustainable agriculture worldwide, The document center, GLOBAL GAP 
definitions  https://www.globalgap.org/.content/.galleries/documents/190201_GG_GR_Part‐I_Annex_I‐
4_V5_2_en.pdfK, 1st of Sep 2019 
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  ممارسات زراعية جيدة أهداف تحقيق

  
ً  أكثر إنتاج .1  أمانا

اكل تعدد يظهر حية المش احبة واألخطار الص  األزمات حدوث من هاعن ينتج أن يمكن ماو األغذية لتلوث المص

ي مم حاالتو األمراض وتفش ة حاجة غيرها أو العدوى أو التس المة عزيزلت ماس حي منتج وتوفير الغذاء س  ص

   .للمستهلكين وآمن
  
لة مراجعةول لس ات س بطو الجيدة الزراعية الممارس تخدام ض تراطات تحديدو المبيدات اس حية االش  التي الص

 التلوث مصادر عن بعيداً  والفاكهة الخضار من الطازجة الزراعية المنتجات وتخزين نقلو تداولو إنتاج تضمن

تهلكين على وتبعاته التلوث مخاطر من الحد في األثر أكبر والميكروبي والفيزيائي الكميائي هم ،المس  تبني ويس

  ن.والمنتجي المستهلكين بين الثقة جسور بناءو  الغذاء سالمة تعزيز في الزراعية الممارسات أفضل
 
  المزرعة في العاملين وحماية تأهيل .2

ات ترتكز يل إنتاج في العاملين تأهيلو بناءالقدرات قاعدة على الجيدة الزراعية الممارس  منحهمب المحاص

يات لتطبيق الالزمة والمهارات المعارف ميد في الفنية التوص اد والرش التس يانة والحص  والنظافة المعدات وص

ية خص عافات الطوارىء اتإجراءو الش هميو األولية واالس ورة ذلك كل س رة بص  اإلنتاج جودة تطوير في مباش

ً كمّ  ً  ا  من حدّ يو ،العامل وسالمة صحة زعزّ يو ،والهدر التكاليف ليقلوت اإلنتاج، موارد على ةحافظالم وفي ،ونوعا

   المختلفة. العمل مخاطر
 
  الطبيعية الموارد استدامة .3

هم ات تس ك الجيدة الزراعية الممارس ر لبش ر وغير مباش ادر إلنتاجا بيئة حماية في مباش  والهواء ياهالم ومص

عوت ،الملوثات من والتربة ات ض وابط الممارس  الحياةو الحيوي والتنوع النظافة على الحفاظ تراعي كثيرة  ض

عو البرية، تخدام التربة، محاذيرلتعقيم تض جلة، اإلكثار مواد واس  يحقق بما معالجة، غير بمياه الري وحظر المس

  .التدهور أو التلوث أو النضوب من عليها ويحافظ الموارد مختلف استدامة
 
 اإلنتاج مدخالت إدارة .4
 الري، ومياه والمبيدات واألسمدة واألشتال كالبذار اإلنتاج مدخالت استخدام ترشيد إلى الجيدة تالممارسا هدفت

جيل الرقابة أدوات تعزز كما االهمال، أو الدراية عدم عن ةالناتج الموارد هدر من وتحد تريات والتس  للمش

  .الوسائل بشتى المزرعة إدارة مستوى من وترفع الممتلكات حفظ جهودو والصيانة والمخزون والتالف يعوالمب
  
  تسويقيةال فضليةواأل التتبع إمكانية .5

ات على باإلعتماد إنتاجها يتم التي المنتجات تمتلك هادة الجيدة الزراعية الممارس المتها، يعزز مام تطبيق ش  س

ع ً  وتخض در نيبيّ  تتبع لنظام حكما لة ويربط اإلنتاج مص لس تهلك إلى المزرعة من الس  زعزّ ي مما عكس،الوب المس
تويات لة أفراد بين الثقة مس لس تهلك من الس كل المنتج، إلى البائع إلى المس ال قنوات تفتح  منظومة ويش  االتص

   .الجميع لمصلحة متميزة اريةتج عالقاتل وتؤسس الراجعة التغذية وتتيح
  

    



 

6 
 

  دة على المستوى الوطني ممارسات زراعية جيّ  عدادإرات مبر

  
 )G.A.P. GLOBAL غاب: (جلوبال العالمية دةالجيّ  الزراعية الممارسات لتبني التمهيدو المعايير تبسيط .1

 من مجموعة العالمي توىالمس على المختلفة المعايير ادعدإو الجيدة الزراعية الممارسات مفهوم تطبيق رافق

ة التحديات غار أمام خاص افية ةكلفالو المتطلبات لكثرة انظرو ،المزارعين ص  االعتماد اتإجراءو اإلض

ية برزت ع أهم ات وض مارس توى على الجيدة الم بارات الوطني المس لك ريتطو ثم منو عدة، إلعت  ت

ات من ،الممارس كل التطبيق زحيّ  إلى المحلية المعايير نقل يتم عملية اتخطو وض من ،تدريجي بش  وض

ً  المعتمدة الممارسات يتبنّ  نحو الطريق ليسهّ  منطقي تسلسل   .المنظور المستقبل في عالميا
 

  المحلية الزراعية والتطبيقات العملياتو التشريعات مةءموا .2
ت رورة اقتض يس ض ات التأس توى على جيدة زراعية لممارس ريعات مع التوافق الوطني المس  ،ةالمحلي التش

ً  تختلف والتي ائص وفقا تئناس حتى أو االعتماد وتم ،دولة كل لخص  والتعليمات نظمةواأل القوانينب االس

ياغة في كمرجعية المحلية والقرارات ات ص توى يرفعو التنفيذ جهود يدعم وبما المطلوبة الممارس  مس

ً  التوافق هذا شكل حيث االلتزام، ً مهم دافعا  الجيدة الممارسات تطبيق في وسعالت دعمل الرسمي المستوى على ا

  .المنطقة مستوى على وربما الوطني المستوى على
 

 الشهادات صدارإو التفتيش كلف خفض .3
 بطلب المتقدم دوتكبُّ  العالمية الجيدة الزراعية الممارسات في معتمدة شهادة على الحصول ةكلف رتفاعال ةجينت

دارإ كلفةو المفتش تعابأ واالعتماد التفتيش افةإ تماداالع ص فر كلف تغطية إلى ض  لجهات واالقامة الس

 الجيدة الزراعية الممارسات لتبني فرصة المحليين المنتجين يمنح ديلب وضع من بدّ  ال كان الخارجية، التدقيق

اتب يناط بحيثو معقولة، وبكلف س دارإو لتفتيشا دور وطنية مؤس هادات ص عارب االعتماد ش  مقبولة أس

   .مراقبته االعتماد جهة على لويسهّ  تبنيه من لمنتجا نيمكّ  أبسط تفتيش نطاق وضمن
 

  المحلية األسواق في المعروضة المنتجات سالمة تعزيز .4
ع التي اتجراءباإل مقارنة المحلية الطازجة المنتجات على الرقابة اتإجراء واقع يعكس  منتجاتال لها تخض

 الممارسات شهادة على الحاصلين المنتجين هتماما الحال واقع ثبتوي ،الجهود من مزيد إلى حاجة ةمستوردال

ديرب العالمية الجيدة الزراعية روطا وفق منتجاتهم تص المة تراعي التي والمعايير لش ً  الغذاء س  مع توافقا

مانب الكافي االهتمام إيالء دون ،العمالء طلبات المة ض واق في المباعة المنتجات س  دفع مما المحلية، األس

   .جيدة نتاجإ معاييرب المحلي المستوى على األغذية سالمة ضبط تعزيز باتجاه
  

 المستهلكين مستوى على التجارية العالمة ترويج .5
 تقتضي والتي  العالمية الجيدة الزراعية بالممارسات الخاصة التجارية بالعالمة المتعلقة العامة للقواعد نظراً 

 وتجار المنتجين بين تربط التي التجارية العالقة ضمن الشعار بقاءإو النهائي، المنتج على الشعار ظهور عدم

تهلك جهل وبالتالي التجزئة، فة المس ية ميزة المنتج وفقد بالمواص لة غير المنتجات أمام تنافس  على الحاص

هادة، فة طرح من بدّ  ال كان الش توى على المواص عار حجب ودون الوطني المس تهلك عن الش  في أمالً  المس

  المحلية. المواصفة تبني على المنتجين وتحفيز بالمنتج، المستهلكين ثقة زيتعز
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  على المستوى الوطني متطلبات تبني الممارسات الزراعية الجيدة

  

  

 
  الفنية الدراية رتوفّ  .1
  
ليم التطبيق يتحقق ال اتملما من نوع يأل الس  المجاالت في قةموثّ  ومعرفة خبرة وجود دون الجيدة الزراعية ارس

يل رش جراءاتإ بتنفيذ المزرعة تقوم أن يمكن وال .عالقةال ذات الزراعية ميدها المحاص اد، قبل وتس  أو الحص

اد بعد ومعالجتها تعقيمها رف وكفاءة قدرة يثبت دليل توفر دون الحص  تنفيذ على العامل وقدرة العملية على المش

اداتاإل ات تركز لذلك .يتلقاها التي رش تخدام ريبالتد على التأكيد على الجيدة الممارس  ذوي من الفنيين واس

   والعملية. العلمية والكفاءة الخبرة
 
  اتجراءاإل وتسجيل المعايير تطبيق .2
  

ب أمكن، حيثما طة طبيعة وحس ات من المزرعة به تقوم ما حدود وفي ،المطبقة األنش من ممارس لة ض لس  س

ة المزرعة تلتزم أن بد ال اإلنتاج،  بتوثيق تقوم وأن ،يجب كما واقعها على تنطبق التي الجيدة الزراعية بالممارس

جالت بالوثائق وتحتفظ ات،جراءاإل كافة  االطالع للمفتش يتيح بما التفتيش، وبعد قبل كافية ولمدة المطلوبة والس

جالت على تودع لمخزون الواقع مطابقة من والتأكد الس جل المخبرية والنتائج الحقل في والعمليات المس  وس

   المخاطر. تقييم اتودراس والشكاوى الحصاد
  

ة توفر الدراية الفني

تطبيق المعايير 
وتسجيل االجراءات 

تحقيق متطلبات 
التتبع

حتية توفير البنية الت
اتيةوالم

التعاقد مع جهة 
التفتيش 

جهة تتبنى 
الممارسات الزراعية 

الجيدة الوطنية
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 التتبع متطلبات تحقيق .3
  

ات تطبيق تتبنى التي المزرعة على ح بنظام تلتزم أن الجيدة الزراعية الممارس  أفراد نيمكّ  وبما للتتبع واض

لة لس در إلى العودة من مرحلة أي في الس اءإ المطلوب التتبع يعني وال اإلنتاج، مص  أو مكلف أو دمعقّ  نظام نش

  ،المسؤول شخصوال الزراعية العمليات حديدلت الدقة متناهي
ً بسيط يكون قد نظام وإنما  سحب مكانيةإو الراجعة التغذية تاحةإل االتصال وعناوين اإلنتاج مصدر على يدل بما ا

 والحفاظبالزبون االحتفاظ إمكانية والبائع لمنتجل يتيح بما لمعالجتها وذلك للمخالفة جالمنتِ  خطارإو ،المخالف المنتج

   .العامة السالمة ىعل
 

 اتيةالمو التحتية البنية توفير .4
  

 تخزين حال ففي .بالغرض تفي تحتية بنية توفير إلى الجيدة الزراعية الممارسات تطبيق حال في المزرعة تحتاج

مدة المبيدات تراطات تراعى المزرعة داخل واألس ة الالزمة االش ل الخاص  وتوفير وترتيبها المنتجات بفص

اءةواإل التهوية ياس أدوات وتوفر المحكم غالقواإل ض يام أن كما .ذلك وغير الق يات المزرعة ق ئة بعمل  التعب

حة معايير مع تتوافق تحتية بنية وجود تتطلب والتدريج المة الص افة المنتج، وحماية والس  مرافق وجود إلى إض

ل كوحدات حية والمرافق األيدي غس تودع الص  العمال تيمب تحقق وإن المالبس، تغيير ومرافق المعدات ومس

  للحريق. ومقاومة التهوية جيدة مالئمة مساكن وجود من بد ال المزرعة داخل
 
  التفتيش جهة مع التعاقد .5
  

 شتى في المعايير مختلف في هب معمول هو كما الجيدة الزراعية الممارسات بتطبيق المزرعة التزام من التأكد يتم

د وجهة اعتماد جهة خالل من المجاالت ع حيث يق،تص  وتعهد والتدقيق للتفتيش اتإجراء االعتماد جهة تض

 تقوم أن المأمول ومن ،االعتماد ومانح المفتش بدور للقيام والخبرة والموضوعية بالحياد تتصف تصديق لجهات

هادات المزارعين لمنح بالدورين ولىاأل المرحلة في مؤهلة وطنية اعتماد جهة ات اعتماد ش  الزراعية بالممارس

توى على جيدةال  على يترتب ما لتحمّ و الدولية التفتيش جهات إحدى مع التعاقد إلى الحاجة دون ،الوطني المس

  شين.للمفتّ  واإلقامة السفر نفقات لتغطية إضافية كلف من ذلك
  
 الوطنية الجيدة الزراعية الممارسات تتبنى جهة .6
  

م منظمة بوجود مالعال دول مختلف في مماثلة معايير يتبنّ  لتجربة محاكاة في مية غير منظمة أو ةيّ رس  رس

ؤولة ع عن مس رهاو المعايير وض مية المنظمات أبرز أحد الزراعة وزارة تمثل ،ومراجعتها نش حة الرس  المرش

تطيع ،الدور بهذا للقيام  مختلف ذيتنف وبرامجها وخططها وأهدافها تقدمها التي والخدمات مهامها بطبيعة وتس

شطة شك األن  شهادات صدارإ صالحيات تملك مؤسسات من المصلحة، أصحاب بمشاركة لمعنيةا اللجان ليوت

ركاء المطابقة  على عالوة المعايير، وتطوير تعديل بدور لقيامل الزراعية والجمعيات والنقابات كاالتحادات وش

   .والتدريب واإلرشاد التوعية في جهود بذلو التفتيش، / التصديق وجهات االعتماد جهات متابعة
  
الح ةالكفّ  تميل قدو ات قيام لص س مية المؤس ؤولة الجهة دورب العربية المنطقة في الرس ة المعايير عن المس  خاص

كل حين ر معنية هياكل تتش ات بنش اد خدمات لتقديم أخرىو الجودة وأنظمة الجيدة الزراعية الممارس  اإلرش

   تجارية. اعتبارات أو ربحي أساس على تعمل أن دون والتدريب،
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  الزراعية الجيدة امة تطبيق الممارسات استد

  

  

  
تدامة نجاح فرص على عوامل عدة تؤثر ات تطبيق واس توى على جيدة زراعية ممارس هم الوطني، المس  ويس

 الموارد على وتحافظ الغذاء سالمة زتعزّ  معايير يلتبنّ  الداعمين قاعدة توسيع في المصلحة أصحاب جهود تظافر

ة المزارعين على بالفائدة دوتعو العامل وتحمي الطبيعة حاب وخاص غيرة الحيازات أص طة. الص  ومن والمتوس

   :المنشودة االستدامة معالم أهم التالية العناصر شكلت أن المتوقع
   

 التشريعات .1

ريعات توفر ات لتبني الداعمة التش توى على الجيدة الزراعية الممارس اس حجر الوطني المس تدامة في األس  اس

جيع المعايير تكمال خالل من ذلك ويتوفر تطبيقها، وتش دارإ اتإجراء اس فة ص  التطبيق اختيارية وطنية مواص

   المعايير. على المشرف الهيكل استقرار جانب إلى نافذ قانون إلى تستند

  السياسات .2

 ةالزراعي الممارسات استدامة فرص تعزيز في يسهم الجيدة المعايير لتبني الداعمة السياسات من حزمة اقرار إن
توى على الجيدة رائب والمياه بالعمالة المرتبطة الحوافز بعض ويوفر الوطني، المس وم والض  والدعم البيع ورس

ً  المشاريع مختلف خالل من والفني التقني ً  دافعا      المعايير. تطبيق واستمرار النتشار قويا

  المعنية المؤسسات قبل من  وتدريب إرشاد .3

حاب يقوم أن المتوقع من ل أص واء حةالمص ات من س س مية المؤس مية وغير الرس هم بأدوار الرس  تطوير في تس

ب كل تطبيقها، يوتبنّ  لها، والترويج المعايير، مجموعة  الزراعة وزارة فتقوم ،وأدواته وبرامجه أهدافه بحس

ادإ كأداة بدورها بط المعنية الرقابية جهاتال تقومو وتدريب، رش المة جودة بض  توعوي دورب األغذية وس

المؤسسات 
المعنية 

الجهات 
الرقابية 

السياسات

تالتشريعا

تسويق 
 المعايير

ارشاد 
وتدريب
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مانحة الجهات تحملو ثقيفي،وت ماد ال ها على لالعت هيل مهمة عاتق ما الكلف، وخفض اتجراءاإل تس  تدفع بين

  والتمكين. التوعية من لمزيد فرادهاأ والجمعيات االتحادات

  المعايير تسويق .4

تدامة لتعزيز مهمة انطالقة متكاملة عالميةإ خطة تنفيذ وفري ات اس توىالم على الجيدة الزراعية الممارس  س

مل وقد الوطني، ميم الخطة تش قات وتوزيع تص ورات ملص ات عقدو وفيديوهات ومنش افةإ توعية ورش   إلى ض

اركات حف في اإلعالمية التغطية من المزيدو المعارض، في مش ر ال أن على .التلفزيونية والقنوات الص  تنحص

ات ترويج جهود توى على الجيدة الزراعية الممارس من الوطني المس ب، لمنتجينا فئة ض  على والعمل فحس

 وتحافظ الغذاء سالمة تراعي معايير تطبيق بضرورة المستهلكين ولدى التجزئة تجار لدى راسخة قناعة ليتشك

توى ويرتفع ،أخرى إلى مرحلة من المعايير نقلي وبما الطبيعية، الموارد على  على المنتجين وحرص إدراك مس

   .يدور بشكل االعتماد على والحصول تطبيقال
  

	على المستوى الوطني  نطاق الممارسات الزراعية الجيدة

دير إنتاج أهمية إلدراك نتيجة ار وتص ع باتجاه الدفع تم العربية، المنطقة في والفاكهة الخض  وطنية معايير وض

تهدف بط تس ويق إنتاج عمليات ض ار وتس وص، وجه على ةالطازج والفاكهة الخض المة يعزز وبما الخص  س

عة فئات انخراط راتمبرّ  ذلك تزعزّ  وقد األغذية، تلوث مخاطر من ويحدّ  الغذاء اط في واس  الزراعي، النش

تهالك األنماطو ،دهاوتعدّ  العمليات وطبيعة عفو ية،االس تويات ض  ،الطازجة المنتجات على الرقابة مس
   .بوالتدري التوعية من لمزيد العاملة اليد حاجة أو بالدراية المرتبطة الخاطئة والسلوكيات

  
ناف أن وحيث ار أص ع ال الطازجة والفاكهه الخض بط اتجراءإل تخض نيع بها يمرّ  التي كتلك الجودة ض  التص

ة كثرأ تجعلها وتداول إنتاج بمراحل تمرّ و الغذائي،  عن ينتج ،والفيزيائي والبيولوجي الكيميائي للتلوث عرض

 حصيلة أو الحصاد، بعد المحاصيل غسيل في دمةالمستخ تلك وأ الري مياه نوعية إلى يعود أو المبيدات استخدام

 استقر ققد والتخزين، النقل ظروف سوء أو الحقل، في الحيوانات احتكاك أو والكيماوية العضوية األسمدة ضافةإ

ع على األمر تناداً  معايير مجموعة وض ة العالمية المعايير إلى اس ار الخاص توى لتحقيق والفاكهة بالخض  مس

ل المة يراعي أفض فة عتمادوبا  .والعمالة والبيئة الغذاء س خة GLOBAL GAP مواص  :CODE REF( النس
IFA V5.1_JULY17-CL; ARABIC VERSION( ة خ لنس  ;CODE REF: IFA V5.2_FEB19 وا

ENGLISH VERSION التعديالت إجراءو للعمل مرجعيةك
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  الممارسات الزراعية الجيدة على المستوى المحلي  محاور

 
 

سالمة العاملين 
ورعايتهم

المالبس واألجهزة •
الواقية

المخاطر الصحية •
واإلسعافات األولية

رعاية العاملين•

الزراعة المستدامة 
 ً بيئيا

مرافق حفظ المياه •
ادارة المخلفات •

والملوثات واعادة 
التدوير وإعادة 

االستخدام 
كفاءة الطاقة•
العبوات الفارغة •

لمواد وقاية 
المحصول

مواد وقاية •
المحصول الراكدة 

)منتهية الصالحية(
استخدام مواد اخرى •

غير أألسمدة ومواد 
وقاية المحصول

دالمراجعة قبل الحصا

المراجعة قبل •
الحصاد ومراقبة 

جودة المنتج
  غش األغذية•
حماية المزارع من •

التلوث المتعمد 
إستخدام العالمة •

التجارية 
 غسل المحصول بعد•

الحصاد 
معامالت ما بعد •

الحصاد 

نظافة الصحيةال

المرافق الصحية•
مواقع التعبئة •

والتخزين  
ي الوقاية من اآلفات ف•

مواقع التعبئة 
والتخزين 

وقاية المحاصيل

اإلدارة المتكاملة •
 لآلفات

مواد وقاية •
المحصول 

اإلرشادات الخاصة •
بنوع وكمية مواد 

وقاية المحصول
سجل اإلستخدام •

لمواد وقاية 
المحاصيل

ة فترة آمان مواد وقاي•
المحصول قبل 

الحصاد
 التخلص من فائض•

محلول الرش
أجهزة الرش•
تحليل متبقيات •

المبيدات على  
المحاصيل 

تخزين المواد •
تخزين المعدات •

واالالت 
مخزن مواد وقاية •

المحصول
تداول مواد وقاية •

المحصول

إدارة األسمدة

الوثائق والسجالت•
تخزين األسمدة•
ي العناصر الغذائية ف•

األسمدة غير 
 العضوية

رشادات الخاصة اإل•
بكمية ونوع السماد

األسمدة العضوية•

إختيار وإدارة مواد 
اإلكثار 

جودة وصحة النبات •
ية المعامالت الكيميائ•

لمواد االكثار 

إدارة التربة والمياه 
ومواد اإلكثار

ادارة التربة•
إدارة المياه •

المستخدمة أثناء 
الزراعة ، إمدادات 
هالمياه ونوعية الميا

ات التنبؤ باالحتياج•
 المائية

إدارة عمليات الري •
  والتسميد

جودة المياه •
مصدر مياه الري •

والتسميد 
جودة المياه •

المستخدمة في 
األنشطة الزراعية 

قبل الحصاد 

تشغيل المزارع 
وإدارتها

دارتهإسجل الموقع و•
حفظ السجالت •

والتقييم 
المراجعة /الذاتي

الداخلية
ارة إمكانية التتبع وإد•

المبيعات
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  لزاميةإلومستوى افي الممارسات الزراعية الجيدة على المستوى الوطني نقاط التحكم 

  
تقتا ً  ذكرها ورد التي راتمبرّ ال ض ابقا يط حول س ات يلتبنّ  التمهيدو المعايير تبس  الجيدة الزراعية الممارس

ة المي ةءمواو ،الع ات م ريع ات التش ات والعملي ة والتطبيق ة الزراعي دارإو التفتيش كلف خفضو ،المحلي  ص

هادا المة تعزيزو ،تالش ة المنتجات س واق في المعروض توى على التجارية العالمة ترويجو ،المحلية األس  مس

تهلكين دارإ على العمل ،المس ات مجموعة ص ية، ذات وطنية جيدة زراعية ممارس وص هولة تتميز خص  الفهم بس

ايا على وتركز والتطبيق، توى تخفيض مع التوثيق، عباءأ من وتخفف العملية، القض  البنود، لبعض اإللزامية مس

ل التفاوت يراعي بما ات طبيعة في الحاص  إلى الملحة الحاجة مع يتفقو معيار، كل من والغاية الزراعية الممارس

جيع ات بعض يتبنّ  تش ع نطاق على الممارس ول التدرج مع ،أوس تيفاء إلى للوص ً  بها المعترف المتطلبات اس  دوليا

  .العالمية الجيدة اتالممارس في به معمول هو ماو
  

 ات في الحال هو كما المعايير توزعت تويات ةثالث على العالمية الجيدة الممارس  كبرى، لزاميةإ( مس

 )توصية صغرى، لزاميةإ
  

 نقطة مستوى

 التحكم
 في التحكم نقاط عدد

 الدولية المواصفة
 في التحكم نقاط عدد

 الوطنية المواصفة

 3األردنية

 في التحكم نقاط عدد

 الوطنية اصفةالمو

  اللبنانية

 كبرى لزاميةإ
92 50 57  

  صغرى لزاميةإ
115 67 64  

  توصية
15 6 4  

  المجموع
222 123 125  

  
    

                                                            
   ملحق دليل تدريبمن  1في جدول رقم  ني / األردنقائمة لمعايير مواصفات الممارسات الزراعية الجيدة على المستوى الوط 3
   ملحق دليل تدريبمن  2لبنان في جدول رقم  قائمة لمعايير مواصفات الممارسات الزراعية الجيدة على المستوى الوطني / 3
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  الممارسات الزراعية الجيدة الوطنية أدوار أصحاب العالقة تجاه

  الزراعة وزارة .1

 صاحبة الجهة بدور القيام يمكنهاو الوطنية، الجيدة الزراعية للممارسات مناسبة حاضنة المختصة الوزارة تشكل

روع ره حق تملك التي المش تطيع وتطويره، ومراجعته نش  وأهدافها مهاتقدّ  التي والخدمات مهامها بطبيعة وتس

 المؤهلة الكوادر باستخدام والمراجعة والتوعية والتدريب رشادكاإل االستدامة عناصر توفير وبرامجها وخططها

كل المتاحة، واإلمكانيات ة، اللجان ترأسو وتش ع المختص در التعليمات وتض من بما القرارات وتص  تحقيق يض

   أجلها. من المعايير وضعت التي الغايات

  

  

  

  والتصديق االعتماد جهات   .2

ديق هيئات واعتماد تقييم بمهام االعتماد جهة تقوم ديق جهة تقوم فيما ،التص  معتمدة جهة هيو ،التفتيش / التص

ماد، جهة من قدب االعت مات يمت قة تقييم خد هادات ومنح كالتفتيش المطاب ًقا الش عايير وف با لم  .محددة تومتطل
ديق جهات أداء األولى تراقب بينما بالمعايير، المنتجين التزام من التأكد مهمة ولألخيرة  جودة من تأكدتو التص

   اتها.إجراء وسالمة خدماتها
 

 ضعت أن الممكن ومن حالله،إ وصعوبة دورها النحصار نظراً  خارجية جهة االعتماد جهة تكون أن المألوف من

ً  عاتقها على المشروع صاحبة الجهة  التفتيش / التصديق جهات بتسجيل تقوم كأن االعتماد، جهة مهام من بعضا

من بما أدائها ميوتقي لديها، هاداتال ومنح التفتيش اتإجراء تطبيق يض  حتى أو ،واحترافية حياد بكل للمنتجين ش

  .الخدمة متلقي من اتجهال تلك أداء حول والمالحظات كاوىالش تلقي

وزارة الزراعة

اتحادات ونقابات 
المزارعين

جمعيات حماية 
المستهلك المصدرون تجار التجزئة

جهات الرقابة 
على الغذاء

جهات االعتماد

جهات التصديق
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  المزارعين ونقابات اتحادات .3

 هذه تملكو .المنتجات جودة تضبط زراعية معايير وضع مع الزراعية والنقابات االتحادات ومهام أهداف تنسجم

بة األدوات المنظمات اهمة المناس ادواإل التوعية في أدواراً  تؤدي كما المعايير، ومراجعة تحديد في للمس  رش

توى على والتدريب مل وبما العالقة. ذات الفئات مختلف مس  الزراعية المهن ونقابات النوعية االتحادات يش

   الزراعية. والجمعيات

  التجزئة وتجار رونالمصدّ  .4

 وخاصة وندالمورّ  لها واستجاب التجزئة، تجار من مبادرة على بناء العالمية الجيدة الزراعية الممارسات نشأت

دّ  ورة تمسّ  التي الطازجة المنتجات ثتلوّ  مخاطر من للحدّ  النامية البلدان في رونالمص رة بص  أعمالهم. مباش

راكإ من ويتوقع لة في الهام ونالمكّ  هذا ش لس من التزويد س ة، العمل لجان ض ص  حمالت في وكذلك المتخص

   المنتجين. بصغار ذلك وربط جاتهماحتيا وتحديد تجاربهم، لنقل الفرصة اتاحة ،والتدريب التوعية

  الغذاء على الرقابة جهات .5

المة على الرقابية الجهات تقوم بط في جوهري بدور الغذاء س  كان وإن تدفع أن المأمول ومن األغذية، جودة ض

  المختلفة. واإلرشاد التوعية برامج ضمن ةالطوعيّ  الممارسات هذه لتبني مباشر غير بشكل
  

  الوطنية  الممارسات الزراعية الجيدة لدعم يقيةالتطب إجراءات العمل

  

  

 المعايير وضع 

ت ينالو خبراءال اجتماعات نتائج تمخض اوريةال مختص اديةاال اللجنة عقدتها التي تش  لغربي جتماعيةواال قتص

سيا  التعاون خالل من والمائي الغذائي األمن تعزيز مشروع ضمن الماضية، الثالث السنوات خالل (اإلسكوا) آ

ات إعداد عن "العربية المنطقة في القدرات وتنمية توى على جيدة زراعية ممارس  البدء وتقرر الوطني، المس

ان األردن في يننموذجب ة انلجن خالل من ولبن ت ،األطراف مختلف من وطني دارس ات ت ت المقترح  وخرج

 والتبسيط. بالوضوح تتسم وطنية معاييرب

وضع 
المعايير

عداد إ
دليل 

 توضيحي

تدريب 
المرشدين 

عداد إ
عالمة 
تجارية

طالق إ
حملة 
توعية

تطبيق 
المعايير

منح 
شهادات 
االعتماد

المتابعة 
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 توضيحي دليل عدادإ  

ي دليل عدادإ تم طة دعمل حيتوض ادية، القدرات بناء أنش ات وتطبيق فهم من المهتمين نيمكتلو اإلرش  الممارس

  يها.تبنّ  على المزارعين مساعدة جهود تعزيزو ،الوطنية الجيدة الزراعية

 المرشدين تدريب 

اهم تركال فهمال خلق يس ائل ديحدوت الغايات تحقيق في مش مو الوس ر المطلوبة الخطوات رس ات لنش  الممارس

ية الجيدة زراعيةال ناء يتمو ،الوطن ية القدرات ب ية البرامج خالل من الوطن تدريب  للقيام مؤهلة عمل فرق لخلق ال

   .المنتجين إلى المعرفة نقلو التوعية بدور

 تجارية عالمة عدادإ  

ة التجارية العالمة تحمل ات الخاص ً  الجيدة الزراعية بالممارس ً  طابعا ا  التوعية جهود يعزز ومميزاً  خاص

  فكرية. وملكية قانونية بحماية العالمة وتتمتع والتسويق،

 توعية حملة طالقإ  

دارإ التوعية حملة نجاح يحتاج ر ص ائل ونش من لكترونيةإو مطبوعة توعية وس رات تتض وّ  ومواد نش  رةمص

   رية.التجا العالمة وتبرز الغذاء سالمة على الحملة زوتركّ  والمستهلكين، زئةجالت وتجار المنتجين تستهدف

 المعايير تطبيق 

غيرة (مزارع نماذجال بعض بتأهيل تبدأ مراحل، ةعدّ  على المعايير تطبيق يتم أن يمكن طة ص  الحجم)، ومتوس

ادي برنامج تنفيذ مع بالتوازي ع إرش موالً  أكثر مرحلة إلى التطبيق ولينتقل النطاق، واس  خالل من إدارته تتم ش

   بها. ةالمناط األدوار وبحسب الوطنية المؤسسات

 االعتماد شهادات منح 

 ً ابقة للخطوات تبعا ة تقوم الس س هادة المؤهلة المزارع لمنح والتفتيش التحقق اتإجراءب معتمدة وطنية مؤس  ش

ً  ذكر وكما الوطنية، المعايير مع توافقها تثبت اعتماد  الرسمية المؤسسات من عدد الدور بهذا قومي أن يمكن سابقا

  خارجية. تكون قد مختصة جهة من اعتماد لىع حصولها شرط الرسمية وغير

 المتابعة   

ع من بدّ  ال ع وأثر العمل لمخرجات وتقييم متابعة آلية وض المة على المعايير وض  فترات وعلى الغذاء، س

   األخرى. العربية البلدان إلى التجربة نقل ولغايات المطلوب، التدخل نوع لتحديد متباعدة،
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   مقترح / التجارية العالمة
 

ع رافقت التي زاتالمميّ  أبرز أحد ات وض توى على الجيدة الزراعية الممارس تخدام في يكمن الوطني المس  اس

   التالية: االشتراطات حسب المستهلك بها ويعلم النهائي المنتج على تظهر أن يمكن تجارية عالمة
 
  الشهادة. متطلبات مع تتوافق لتيا بالمنتجات يتعلق فيما حصراً  التجارية العالمة استخدام جالمنتِ  على يجب .1
شري لالستهالك المعدة للمنتجات االستهالكية العبوة أو المنتج على التجارية العالمة تظهر .2  نقطة عند أو الب

 البيع.
تخدام للمنتجين يجوز .3 هادة على تحتوي التي اتالمنّص  على التجارية العالمات اس  تظهر والتي المنتجات ش

 البيع. نقطة عند
تخدام المعتمدين منتجينلل يمكن .4 االت في التجارية العالمات اس  وأغراض التجارية، األعمال بين االتص

  اإلنتاج. موقع في الهوية تحديد أو والفصل التتبع،
تخدام وغيرهم نيوالمنتج التجزئة لتجار يمكن .5  والمواقع الترويجية، المطبوعات في التجارية العالمة اس

رات، اإللكترونية، ات واألجهزة العمل، توبطاقا والنش اش االت وفي اإللكترونية العرض وش  بين االتص

 الشركات.
 نوع. أي من الملحقات أو المالبس أو األكياس أو الترويجية المواد على التجارية العالمة استخدام يجوز .6
 

   المعنية) الجهات من توافق إلى (بحاجة التفتيش نطاق
  

 مانحة لجهة تابعين مراجع أو مفتش قبل من المعلنة) وغير عنها (المعلن التفتيش عمليات إجراء يتم .1

 للشهادة.
 والصغرى الكبرى اإللزامية (النقاط الكاملة المرجعية القائمة يتفقد أن التفتيش فريق على نيتعيّ  .2

  التفتيش يشملو والتوصيات)
  اإلنتاج. وعمليات المقبولة المنتجات جميع أ)

  المسجلة. اإلنتاج مواقع جميع ب)
  مسجلة. منتجات معالجة وحدة لك ج)
ً  ذلك كان حيثما اإلدارية المواقع د)  .مالئما
   المواصفة في الواردة التحكم نقاط جميع  ه)

 
   بالتفتيش متعلقة شروط

 
  االعتماد. ىعل للحصول منتج لكل الحصاد أنشطة لياألوّ  التفتيش يشمل أن يجب .1
 المراقبة. نقاط من ممكن عدد كبرأ من للتحقق الحصاد من يمكن ما أقرب التفتيش يجرى .2
اد، قبل التفتيش إجراء تم إذا .3 تظهر لذلك، ونتيجة معينة. متحكّ  نقاط فحص الممكن من يكون فلن الحص  س

 المقبولة. الوسائل من ذلك غير أو الصور أو بالفاكس االمتثال إثبات إرسال يتم أو متابعة، زيارة إلى الحاجة

 المطابقة. عدم حاالت جميع وتغلق المراقبة نقاط جميع من قالتحقّ  يتم أن إلى شهادة أية تصدر ولن
 المتعلقة المراقبة لنقاط لالمتثال بأدلة االحتفاظ جالمنتِ  على يجب التفتيش، عملية قبل الحصاد حدوث حالة في .4

دار الممكن من يكون ولن المراقبة نقاط بعض من التحقق ريتعذّ  فقد وإال بذلك هادات إص ا حتى الش  دالحص
 التالي.
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ً  يتلقوا لم الذين المنتجين أن من يتأكد أن الفاحص على نيتعيّ  .5 ا ً  تفتيش م خالل الالحق التفتيش أو أوليا  موس

 المعلنة. غير للزيارات عرضة أكثر هم الحصاد
بة منتجال يمتثل لم إذا .6 غرى االلزامية النقاط من 95 و٪  الكبرى االلزامية النقاط من ٪100 بنس  منح يتم الص

ً  28 زرعةالم  .المطابقة عدم سبب لتالفي األولي التفتيش تاريخ من يوما
ال في .7 ً  28 مرور ح ا د دون يوم ة تزوي اجراءات التفتيش جه ة ب ابق ة المزارع اعالم يتم المط  التفتيش بنتيج

ى بحد مهلة ومنحه هور ةثالث أقص ابق التفتيش تاريخ من ش  عدم نقاط معاينةو مكمل تفتيش جراءال الس

  المطابقة.
ً  االولي التفتيش يعتبر أشهر )3( ثالثة خالل المطابقة عدم حالة تعالج لم إذا .8   كامالً. التفتيش ويعاد الغيا
 (أي المنتجات سالمة أو / و والمستهلكين والبيئة العمال وسالمة األغذية لسالمة خطير تهديد وجود عند .9

   األوضاع. تصويب لحين للشهادة فوري تعليق يصدر مصدقة) معتمدة غير منتجات بيع
  
 الشهادة لغاءإ

  
  .متطلباتلل باالمتثال الثقة عدم أو / و الغش على أدلة المفتش وجد حال في الشهادة إلغاء يتم .1
   تحديدها. تم التي التعليق فترة انقضاء قبل الةفعّ  ةتصحيحيّ  إجراءات تنفيذ جالمنتِ  يستطع لم إن .2

  
   -التالي: النحو على بها االستعانة يمكن مالحق ةخمس ضافةإ تمّ  المعايير تطبيق تسهيل لغايات

   المزرعة إدارة ملحق .1
  المخاطر تقييم دراسات إعداد ملحق .2
 المزرعة سجالت نماذج ملحق .3
  المطلوبة ةالمخبريّ  الفحوص قائمة ملحق .4
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إعداد دراسات إدارة المزرعة  
ر تقييم المخاط

نماذج سجالت 
المزرعة

الفحوص 
المخبريّة
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   1الملحق رقم 
  إدارة المزرعة

  
   الخريطة اعداد

يحية خريطة باعداد المزرعة تقوم من توض يل كافة تتض  الزراعة، كمواقع المزرعة، داخل التفاص

يل، المقاطع، األحواض،  اإلنتاج، مدخالت تخزين أماكن الحيوانات، تربية أماكن المباني، المحاص

 عبارة تكون فقد للخريطة، محدد شكل يوجد وال إلخ. الشوارع، المياه، مصادر المنتجات، تخزين أو

م عن ميم أو باليد، رس وب، على تص م، أو الحاس م أو مجس ي، رس ع أن المهم هندس  مكان في توض

   ومفهوم. واضح وبشكل مرئي
  

   ترقيمو تسمية نظام
يات غا يل ل ه يات تس عة، من بدأ الزراعية؛ العمل يد، الري، إلى الزرا م ية مواد ورش والتس قا  و

ول، اد، المحص عت إلخ. والتقليم، والنقل، والحص ً  المزرعة ض  أو المقاطع محتلف لتمييز نظاما

تركة لغة يكون بحيث الزرعات أو األحواض  لبس أي ويزيل والمقاولين، العاملين بين مفهومة مش

حة المتعلقة األوامر تنفيذ عند المة بص احة يترك أن دون المنتجات وس  وقد الخطأ، أو لإلجتهاد مس

 أن المهم عبارات، أو األحرف أو األشكال أو األلوان أو مأرقا استخدام أو أسماء بإطالق النظام يكون

احة يحدد بما منفرداً  يكون ول،و المس نف، أخرى معلومات وأية المحص  عدد الزراعة، تاريخ كالص

  األشجار...
  

   السجالت حفظ
جيل المزرعة تقوم ول، لكل تنفذ التي الزراعية العمليات بتس جالت بكافة وتحتفظ محص  الس

جالت تعكس حيث األقل، على عام ةلمد المزرعية ب الزراعية العمليات واقع الس  النماذج حس

مل: المقترحة جل لتش تخدمة المياه مراقبة س ل في المس جل ،النهائي المنتج غس  ،المبيعات كميات س
جل جل التتبع، س تال / البذار / التقاوي زراعة س جل ،األش جل ،والمعدات األجهزة معايرة س  س

تودع جل ،المبيدات مس اد بعد ما معامالت س جل ،الحص ر س ماد في الغذائية العناص وي الس  ،العض
كاوي تقرير جل ،الش جل ،اإلنتاج س تودع س مدةاال مس جل ،س جل ،المنتجات س تخدام س  المبيدات اس

   والتسميد الري سجل ،العضوية وغير العضوية االسمدة استخدام سجل ،الوقاية ومواد
  

   التحية البنية تجهيز
   .يلي ما الجيدة الممارسات تبني على تقوم التي المزرعة في التحتية نيةالب تتضمن

  للعمال سكن .1

كن توفير من البد المزرعة داخل العمال اقامة حال في ب مالئم س لح الجوية الظروف يناس  ويص

 نم آمن التهوية، جيد للحريق، مقاوم الصحية، والمرفقات الكهرباء، ومصادر المياه فيه تتوفر للمعيشة،
 إلخ الغلق.. محكم اإلنهيار، مخاطر
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  وتدخين الطعام وأماكن األيدي غسل .2

 يلتزمو األيدي، لتجفيف وووسيلة ،الصابون فيها يتوفر اليدين لغسل للعاملين متاحة نظيفة وحدات توفرت

 التدخين وبعد ملوثة، مواد تداول وبعد المياه، دورة استخدام وبعد العملب البدء قبل اليدين بغسل العاملون

بح وقت اي وفي للعمل، العودة وقبل الراحة، فترات وبعد األغذية، تناول او درا األيدي فيه تص  مص

  المنتجات. عن بعيداً  والتدخين الطعام لتناول منفصل مكان يخصص كما . المنتج لتلوث

  مياه دورات .3

ى الحد في المختلفة العمل مواقع عن المياه دورات تبعد ال أن يجب  يمكن أو متر، 500 من كثرأ األقص

ول بعة خالل لها الوص در مجهزة تكون دقائق. س ابون،ومحكمة مياه بمص كل وتنظف الغلق، وص  بش

  دوري.

  وتدريج تعبئة مركز .4

اء  المزارع قرر حال في فقط ات تتبنى التي المزرعة داخل وتدريج تعبئة مركز انش  الزراعية المماراس

تقبال مهيأ المركز يكون أن يجبف  الجيدة تراطات يراعي المنتجات، الس حية، االش  دخول ويراقب الص

جل والحيوانات، اآلفات أة داخل تجري التي العلميات ويس ع ،المنش ناديق العبوات لتخزين ويتس  وص

   الحقل.

 الفارغة والعبوات المبيدات تخزين مستودعات .5

يدات تخزين حال في ل،في مخزن توفير من بد ال المزرعة في المب ن منفص  مالئم للحريق، مقاوم اءب

كاب احتواء على قادر الجوية، للظروف اءة جيد أرفف، فيه تتوفر االنس  ،الغلق محكم والتهوية اإلض
بة، الطوارئ اجراءات يحتوي ل ومكان المناس افة الرش، مالبس لتخزين منفص  محدد ملحق إلى إض

 كل من متر 10 عن التزيد مسافة على يوجد .استخدامها ادةإع عدم يضمن بما الفارغة العبوات لتخزين

تخدامها يتم التي المرافق ول وقاية مواد وخلط لتخزين اس در الكيميائية: المواد/ المحص  للمياه مص

يل ووحدة النظيفة عافات ووحدة العيون لغس عافات مواد على تحتوي أولية اس  المتعلقة االولية االس

تخدام ول وقاية مواد باس عافاتاإل وحدة تحتوي (مثال المحص ة األولية س ول وقاية بمواد الخاص  المحص

ادة مواد على ببة الكيميائية للمواد مض وائل أو للتآكل المس مادات وربما البلع، حالة في القلوية الس  الض

 ودائمة). واضحة بطريقة االولية االسعافات مواد كل تمييز ويتم والجبائر

  األسمدة تخزين مستودعات  .6

مدةاأل تخزين حال في  ل، مخزن توفير من بد ال المزرعة يف س  ونظيف مغطى التهوية، جيد منفص

اف، د وج ات عن بعي ة المنتج ة مواقع في ،الزراعي الي ات من خ ل وال المخلف ة تمث ذب نقط اثر ج  لتك

  .آمنة بطريقة منه التخلص يتم تسريب او سكب حدث واذا القوارض

  والوقود المعدات تخزين أماكن .7

يص من بد ال تخدمة واآلالت للمعدات دمحد مكان تخص  من عليها تحافظ بطريقة المزرعة في المس

من التلف دم وتض ات. تلوث ع ا  المنتج ات جميع تتوافق كم ات مع الوقود خزان ريع  والقوانين التش

كاب تمنع وبطريقة ع مع االنس ائل وتوفير التدخين منع عالمات وض بة الوس  في الحريق لمقاومة المناس

    .قريب مكان
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   المهنية سالمةال معدات

حة بتوفير المزرعة تقوم تا ة واألجهزة المالبس وا مل الواقي ا لة وفي بالك دة حا ا جي ادات وفق  لإلرش

سميد أو المحصول وقاية في المستخدمة عبواتال على المطبوعة شروط وفقو المعدات، صيانة أو الت  ال

ستخدام لشروط وفقا او القانونية  المثال: سبيل على الواقية االجهزةو المالبس تشمل الخطرةوقد المواد ا

 قفازاتو اوفرول - المياه التمتص واقية مالبسك الزراعية العمليات يناسب بما غيرها او مطاطية أحذية

ب للتنفس اجهزةو للوجه واقي قناعو مطاطية مل الزراعية العمليات تناس  تغييرها يتم التي الفالتر وتش

 كل في األولية لإلسعافات متكاملة وحدات تتوفر كما ،النجاة اتسترو واألذن للعيون واقية اجهزة وربما

بة تكون بحيث العمل مواقع عافات وحدات نقل امكانية مراعاة مع تتم التي الزراعية للعمليات مناس  االس

   . لذلك االحتياج عند التقل وسائل بواسطة  االولية

   التربة حفظ أساليب

 التلوث لتفادي الالزمة االجراءات بوضع التربة على تؤثر التي المخاطر تحليل على بناء المزرعة تقوم

تخدمة الري مياه ونوعية طرق بمراعاة ذلك يتم أن ويمكن والتدهور، واإلنجراف مدة وجودة المس  األس

وية تخدمة العض ي والتعقيم المس مس  زراعة خالل من التربة انجراف من والحد الحيوي والتعقيم الش

 على عالوة التربة، طبوغرافية في تغيير حتى أو حجرية سالسل بناءو ترابية ترسوا انشاء أو األشجار

   واستبدال. تعقيم من التربة وبدائل الصناعية الترب استخدام حال في تتم التي العمليات

   الري مياه إدارة

ابتحا على المزرعة في الري مياه إدارة تقوم ول إحتياجات س تنادا المحص  (مثال المتاحة للبيانات اس

ادرة البيانات لطة عن الص رف مياه حجم قياس - األمطار حجم قياس - األردن وادي س  أنظمة في الص

بة قياس - البخر معدالت قياس - تربة بدون الزراعة يانة ويتم )التربة في الرطوبة نس  القياس ادوات ص

مان المزرعة في اريح/تراخيص توجد كما ،والفعالية الكفاءة لض ارية تص ادرة س  المياه وزارة عن ص

 سواء المزرعة في المستخدمة المياه وتوزيع وتخزين استخراج عمليات لكل المختصة الجهة أو والري

   .البيئة على تؤثر او مائية مصبات في تنتهي للمياه مصارف وأي المنتجات، لغسيل او للري

   العضوية األسمدة إدارة

مدة تخزين يتم د يكون أن ودون ة)محدد (مواقع الغرض الهذ مخصصة مناطق في العضوية االس  القص

بة اإلجراءات اتخاذ ويتم تجاراإل ذلك من طحات تلوث مخاطر من للحد المناس  ثل:(م المائية المس

  .المائية المسطحات من األقل على متر 25 بعد على التخزين يتم وأ التسرب) تمنع عبوات استخدام

   المحصول وقاية محلول فائض مع التعامل

 من صبالتخلّ  المزرعة تقوم ،المحصول رشّ  عملية انتهاء بعد الوقاية مواد محلول من يةكمّ  بقاء حال في

  :التالية الطرق بإحدى المحلول
  ؛رالبو المناطق على المحصول رشّ  .1
 المحصول وقاية مواد بيان بطاقة على رشاداتباإل دالتقيّ  مع بلقَ  من هرشّ  يتمّ  لم محصول رشّ  .2

  ؛االستخدام ومعدالت واآلفة المحصول نوع حيث من
  ؛الحرجية واألشجار األعشاب رشّ  .3
  .المحيطة البيئة ثتلوّ  تمنع وبصورة الغرض لهذا ةمعدّ  منطقة في المحلول سكب .4
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  2الملحق رقم 
  دراسة تقييم المخاطر اعداد 

  
 

  المخاطر في مواقع اإلنتاج الجديدة 

تقبل على تؤثر التي المخاطر تتعدد ة يقوم أن المنتج وعلى الجديدة، المواقع في نتاجاإل مس  خطر كل بدراس

  الغذاء. وسالمة والعمالة الزراعة على تأثيره من للحد المناسبة اتجراءاإل وتحديد
انات كالجفاف والكوارث الطبيعية بالظروف متعلق هو ما المخاطر جملة ومن اير والفيض  والزالزل واألعص

توطنة واألمراض باآلفات تبطمتر هو ما ومنها والبراكين، مية أو التربة في المس  أو الجراد أو كاللفحات الموس

بكات العمالة كتوفر اإلنتاج عوامل أن كما البرية. الحيوانات ائل وتوفر المياه وجودة الطرق وش  النقل وس

تقرار  موقع أي يف الزراعة فرص من وتحد اإلنتاج عمليات على تؤثر قد عوامل من ذلك وغير األمني واالس

    جديد.

  المخاطر التي قد تؤثر على النظافة والصحة العامة

ة ملتش حة النظافة على تؤثر التي رطالمخا جميع تحديد الدراس  كافة  وخالل المزرعة داخل العامة والص

طة حة والمنتجات للمزرعة النظافة على تؤثر أن الممكن من والتي تتم التي األنش  واروالز للعاملين العامة والص

  العامة. والصحة بالنظافة الخاصة والتعليمات السياسات اتباع خالل من المزرعة داخل

  سياسات وتعليمات النظافة اوال: 
 

  عامة  تعليمات

 موح غير ومن األوقات كل في ومرتبة نظيفة العمل مواقع جميع على المحافظة  أو طعام وجود المس

 . وقت أي في اإلنتاج قةمنط في التدخين أو شخصية متعلقات أو مشروعات
 يوميا النظافة سجل في هذا يسجل أن  على المياه ولدورات للسكن العامة النظافة   
 المخصصة الطعام بأماكن االلتزام   
 العمل أثناء أو النوم غرف داخل التدخين عدم .  
 لذلك المعدة  السكن أماكن في مخلفات وأي األطعمة بقايا من التخلص .  
 حقلية عمليات أي الي التوجه قبل المخصص الصابون و بالماء جيدا األيدي غسيل   

  المالبس 

 توى االلتزام مع األوقات كل في نظيفة ومالبس الئق بمظهر يظهروا أن العاملين على ب بمس  من مناس

  : يلي ما مراعاة الخصوص وجه علي ويجب ...  الشخصية النظافة
 الطالء من خالية – نظيفة – األظافر تقليم   
 الثمار على أثر تترك عطور استخدام جوزي ال . 
 الزواج خاتم استثناء مع واألقراط الساعات ذلك ويشمل الحلي بلبس يسمح ال   
 مطاط نعل ذات ( االنزالق ضد أحذية لبس من البد .(  
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  غسل األيدي 

  ول عند يل من البد العمل موقع إلي الوص  المياه دورات منطقة دخول وبعد بالعمل القيام قبل األيدي غس

  . ) الراحة فترات بعد مثال ( التعبئة محطة إلى والعودة الخروج عقب آخر وقت أي وقي

  المالبس الواقية 

  عند خلعها من والبد , اإلنتاج منطقة في األوقات كل في الرأس وأغطية الواقية المالبس لبس من البد 

حية نظيفة واقيةال المالبس أن من والتأكد وخالفه المياه دورات دخول في الرغبة  الترتيبات واتخاذ وص

  . كبيرة لدرجة متسخة كانت إذا ذلك من أقل أو أسبوع كل مرة األقل على العمل مالبس لغسيل

  
   سياسات وتعليمات الصحة والسالمة العامةثانيا :

  
 عامة تعليمات

 للعاملين ومفهومة ثابتة تحذيرية عالمات وضع   
 الغاز. مصدر إغالق من التأكيد الطعام إعداد من تهاءاالن بعد ودائما الغاز مصادر تأمين  
 الحريق. طفايات صالحية من للتأكد المستمرة المتابعة 
 لها المخصصة األغراض في إال ..الخ واالسمدة المبيدات من الفارغة العبوات أي استعمال عدم 
 التالية بالقواعد االلتزام يجب المتحركة باآلالت اإلصابة مخاطر لتالفي :  
 الواسعة االكمام ، العنق ربطة مثل ( متدلية أو فضفاضة مالبس أي تلبس ال .( 
 حماية. أغطية عليها منطقة داخل يدك تضع وال لآلالت حمايات أية تزيل ال 
 مختص. بمعرفة إال الكهرباء مصادر من أي مع التعامل عدم 
 حفظها. أو هاتعبئت أماكن  وفي الثمار فيها تنمو التي المزارع في ممنوع التدخين  
 حفظها. أو تعبئتها أماكن قرب أو الثمار فيها تنمو التي المزارع في الشرب أو األكل يمنع  
 التخزين. أو التعبئة  أماكن قرب أو المزارع في الزجاجية أو المعدنية العبوات استخدام يمنع  
 األملس. الزواج اتمخ باستثناء ولكن واألقراط الساعات ذلك ويشمل والمجوهرات الحلي بلبس يسمح ال  
 الطبيعية. الثمار رائحة على تؤثر كانت إن الحالقة بعد عطور أو القوية العطور استخدام يجوز ال   
 التعامل بداية قبل ذلك عمل ويجب التنشيف وورق والماء الصابون باستخدام بدقة األيدي غسل من البد 

  االطعمة. تناول بعد وايضا  االغذية مع
 المنتج مالمسة من لمنعه الرأس غطاء داخل نظيفة بطريقة الطويل شعرال احتواء من البد . 
 تتسخ. عندما سليمة بطريقة منها التخلص من والبد واحدة لمرة االستخدام ذات القفازات تستخدم   
 :ابات رف إخطار يتم اإلص ابات بجميع المش واء العمال لها يتعرض التي اإلص  العمل عن بعيدة كانت س

   الضرورة. اقتضت حال في مميز لون ذو بالستر باستخدام ويسمح العمل ساعات خالل أو
 اشراف. دون جمعه يتم حقل في بالتواجد لألطفال يسمح ال  
 المزرعة. إلى األليفة غير أو األليفة الحيوانات بدخول يسمح ال  
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  اللياقة واإلسعافات األولية 

 رف إخطار من البد ة ,أمراض بأية المش هال أو المعدة راضأم أو المعدية خاص  األمراض أو اإلس

 مرض. وجود في شك حالة أي أو الجلدية
 ديد مرض من العودة قبل ول من البد ش ريح علي الحص  ممارس أي أو بالعمل العام الممارس من تص

  معتمد. آخر عام
 ملالع في البدء قبل وتغطيتها عالجها من البد العمل ساعات أثناء أو خارج تحدث تقرحات أو جروح أي 

. 
 الذي األولية اإلسعافات مسئول من علية الحصول ويتم التعبئة محطة في فقط األزرق البالستر يستخدم 

  . إستخدامها ويتابع يسجل
 األزرق. البالستر فقد حالة في المسئول أو للمشرف الفوري اإلخطار من البد 
 مرضية حاالت يبأ اإلدارة وإبالغ المرضية الحاالت في العمل الي الخروج عن االمتناع   
 ية حالة أي مع التعامل عافات المؤهلين األفراد خالل من مرض تدعاء حتى ذلك األولية اإلس  الطبيب اس

 . المختص
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   3ملحق رقم 

  السجالت المزرعيةنماذج 
  

 سجل مراقبة المياه المستخدمة في غسل المنتج النهائي  

 سجل كميات المبيعات  

  سجل التتبع 

 لبذار / األشتالسجل زراعة التقاوي / ا  

 سجل معايرة األجهزة والمعدات  

 سجل مستودع المبيدات  

 سجل معامالت ما بعد الحصاد  

 سجل العناصر الغذائية في السماد العضوي  

 تقرير الشكاوي  

 سجل اإلنتاج  

 سجل مستودع االسمدة  

 سجل المنتجات  

 سجل استخدام المبيدات ومواد الوقاية  

 عضويةسجل استخدام االسمدة العضوية وغير ال  

  سجل الري والتسميد  
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  العضوي السماد استخدام مخاطر تقييم

  
ة تغطي تخدام بإدارة  المتعلقة المخاطر الدراس مدة اس وية االس درها المزرعة في العض  لالنتاج ومالئمتها وطبيعتها حدوثها احتمال حيث من ومص

  . والتربة محصولال على وتأثيره ومكوناتها الكيماوي تركيبها وحساب التصحيحي جراءواإل

   

  

   

 العملية/الخطوة
مصدر 
  السماد

الغرض من 
  المسؤول  عند الحوادث التصحيحي جراءاإل نوع الخطر االستخدام

    فيزيائيكيميائيميكروبيولوجي    

  

استخدام السماد 
 العضوي

       

       

       

       

       

العناصر الموجودة 
 ؟؟  في التربة

       

       

       

العناصر الموجودة 
 في السماد
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  المحصول وقاية مواد استخدام  بشأن المحتملة المخاطر تقييم

 على تؤثر والتي الرش)/ الرش محلول تحضير / (تخزين المبيدات الستخدام نتيجة تحدث ان الممكن من التي المخاطر جميع تحديد الدراسة تشمل

          .راءجاإل بعد الخطر ودرجة  المتخذ جراءواإل الخطر ودرجة الخطر نوع حيث من المزرعة في لعاملينا وصحة سالمة
  

   

  

  

  

  

  

  

  

    

 
النشاط  
 العملية/

  
 نوع الخطر المحتمل موقع الخطر  نقاط التحكم

  
درجة 
    الخطر

الوقائي لمنع حدوث  جراءاإل
 الخطر

ذ عند المتخ جراءاإل
 حدوث الخطر

مسؤول 
اتخاذ 
 القرار

 السجل

  
 الرش

  
 الرش أثناء
 الجلد تلوث

 بالمبيدات

مالمسة محلول الرش  الحقل
 للجسم

  
  
 كبير

ارتداء مالبس الواقية 
وتغطية معظم أجزاء الجسم 

بالكامل وارتداء قفازات 
 طويلة واألقنعة

 الرش موتور إيقاف
 فورا الجلد وغسل

 المبيد امتصاص إلبطاء
 تماما إيقافه أو

مشرف 
 العمال

سجل تدريب 
 علىالعمال 

إرتداء 
مالبس ال

الواقية 
 واألقنعة

خلط مواد غير  الخلط
قابلة للخلط 

(بسبب 
تعارض 
 طبيعتها)

  انتاج مواد أكثر سمية موقع الخلط
اضافة إلى فقد فعالية 

 المحلول

الخلط بناء على تعليمات  كبير
 المختص

مشرف  مراجعة المختص
 العمال

 سجل
استخدام 

مواد وقاية 
 المحصول
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  التربة إدارة خطة
  

 جراءواإل لالنتاج ومالئمتها وطبيعتها  المخاطر حدوث احتمال حيث من المزرعة في التربة استخدام بإدارة المتعلقة البيئية المخاطر الدراسة تشمل

  والتصريف. المياهو واالرض المحصول على وتأثيره وتآكلها ومكوناتها الكيماوي تركيبها وحساب التصحيحي

                                                                       

   

نعم / ال  نقاط التحكم 
د نوع /  دي تح

طبيعة الخطر 
المالئمة لالنتاج الغذائي 

نعم / ال 
  المسؤولية  حققالتالتصحيحي  جراءاإل

  التربةمالئمة 
            للمحاصيل المخطط زراعتها 

             التربة  تآكل لمكافحة 

             االرض وانحدارها  تسوية

طح التربة  تاكل س
   على وتاثيرة 

             المحصول 

             اتجاة االرض 

              هحركة الميا

ارف  مص ال
 والتعرض 

             للفيضانات

             للتاكل 

  صالحية التربة

  كيميائي لتحلي

         ميكروبيولوجي

  فيزيائي
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  الحصاد قبل ما انشطة في المعالج الصحي الصرف مياه استخدام مخاطر تقييم
  

مل ة تش تخدام عن تنتج قد التي المخاطر جميع تحديد الدراس رف مياه اس حي الص طة كل في المعالج الص  ادالحص قبل الزراعية والعمليات األنش

     .جراءاإل بعد الخطر ودرجة  المتخذ جراءواإل الخطر ودرجة الخطر نوع  تحديد يتم حيث المنتجات جودة على تؤثر ان الممكن من والتي
  

  
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   

  
 /النشاط 
 العملية

نعم / ال  نقاط التحكم 
تحديد نوع / 
 طبيعة الخطر 

  ةالمسؤولي   حققالت اإلجراء التصحيحي 

  
الري 

 التسميد/
 اءجودة الم

 تحليل كيماوي 
          

 تحليل ميكروبي
           فيزيائي

  
 جودة الماء الرش

 تحليل كيماوي 

 تحليل ميكروبي          

 فيزيائي

  
 جودة الماء الغسيل

 تحليل كيماوي 
 تحليل ميكروبي          

 فيزيائي

 التأثير    
 ةالبيئ  على
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  الحصاد قبل تتم التي األنشطة كل في المستخدمة المياه جودة علي تؤثر التي الميكروبيولوجية المخاطر تقييم
  

مل ة تش تخدمة المياه جودة علي تؤثر التي المخاطر جميع تحديد الدراس طة كل في المس ا قبل الزراعية العمليات خالل تتم التي األنش  والتي دالحص

      .جراءاإل بعد الخطر ودرجة  المتخذ جراءواإل   الخطر درجة و  الخطر نوع  تحديد يتم حيث المنتجات جودة على تؤثر ان الممكن من
 

      
   

  

  

   

  
 /النشاط 
  العملية

نعم / ال  نقاط التحكم 
تحديد نوع / 
طبيعة الخطر 

المالئمة لالنتاج 
 الغذائي نعم / ال 

 المسؤلية  قحقالت التصحيحي  جراءاإل

  
 جودة الماء الري /التسميد

تحليل كيماوي 
            

  تحليل ميكروبي
             فيزيائي

  
 جودة الماء  الرش

تحليل كيماوي 

  تحليل ميكروبي            

 فيزيائي

  
 جودة الماء  الغسيل

تحليل كيماوي 
  يتحليل ميكروب            

 فيزيائي

التاثير     
  البيئة  على
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  المزرعة في المياه بإدارة الخاصة البيئية القضايا ىعل تؤثر التي لمخاطرا تقييم
  

ة تغطي تخدام بادارة المتعلقة البيئية المخاطر الدراس  جراءواإل لالنتاج ومالئمتها وطبيعتها حدوثها احتمال حيث من المزرعة في المياه اس

حيحي اب التص تواها وحس وف التي الكميات رهايوتوف مس تهلكها س يل تس تخدامها وتهديد البيئة على والتاثير المحاص  النباتية الحياة على اس

  والحيوانية.

  

  

نعم / ال  نقاط التحكم 
تحديد نوع / 
 طبيعة الخطر 

المالئمة 
لالنتاج 

الغذائي نعم / 
 ال 

 المسؤلية  التاكد  لتصحيحي ا جراءاإل

اء
لم

ة ا
ود

ج
 

 تحليل كيماوي 
            

  تحليل ميكروبي
             فيزيائي

             مستوي الماء الجوفي 

             توفر الماء 

توقع الكميات التي سوف 
 تستهلكها المحاصيل 

            

             التاثير علي البيئة 

عدل االستخراج ال يسبب م
تهديدا للحياة النباتية او 

 الحيوانية 
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 سجل مراقبة المياه المستخدمة في غسل المنتج النهائي
  

  ل:....................اسم المزرعة :.....................                                                                   اسم المحصو                    

 الوقت التاريخ 

  
غسل مبررات   اسم المعاملة

 المنتج
  اسم المشرف

  
سم ا
ادةالتعقيمم

 
فترة 
  االمان

عدد 
مرات 
التصفية

  
PH 

  
تركيز 
مواد 
 التعقيم

اسم 
 العامل

 مالحظات
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 الزراعية والبيئة التربة عقيمت سجل
  .............ية:.........................المزرعة: .................                                                                                       المساحة الكل اسم

 

 التاريخ
نوع 

 المعاملة
 السبب

المساحة 
 الموقع/

اسم 
المحصول

اسم المادة 
المستخدمة

اسم المادة 
 الفعالة

فترة 
 االمان

الطريقة 
المستخدمة

 3الكمية م
 المساحة/

الماكينة 
االدوات /

 المستخدمة

اسم العامل/ 
 المشرف الفني
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  المبيعاتكميات سجل 

  حصول: ...................اسم المزرعة:...............                                                                                       اسم الم  

  

 عدد العبوات الوزن/الكمية الصنف التاريخ
لمجموع ا

 الكلي
السعر 

  لغك/

اسم 
مسؤول 
المبيعات

  
 مالحظات  اسم المشتري
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  تبعسجل الت
  

 ...................................:..........لمصدرا  ..........:.........لمزرعةاسم ا  

  .......:.........مركز التعبئة والتدريج (المشغل):.........           لمزرعةالرقم ا

 
والصنف لمحصولا

  
 تاريخ القطف 

  
المقطع  رقم
  البيت/

  
  

اسم 
  العامل

 الوزن/الكمية
عدد 

واتالعب

  
اسم 

المبيد 
لألخر 
عملية 
  رش

تاريخ 
 الرش

فترة 
 االمان

اسم مسؤول 
 المبيعات

  
 

اسم 
  المشتري

 تاجر/مصدر

  
  

تاريخ 
 التسليم

مالحظات
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  / البذار / األشتال زراعة التقاويسجل 
  

  .............                                                               اسم المحصول: ...............................اسم المزرعة:...........

  

 المساحة  المصدر الصنف تاريخ الزراعة 
 معدل

 االنبات
نوع المعاملة 

(تقاوي،بذار،تشتيل)
اسم 
 العامل

 مالحظات

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

   
  

 

  
 

  

 
  

 

  

  

  



  

 

37 
 

  سجل معايرة االجهزة والمعدات

  

  اسم المزرعة:....................                                 مسؤول الصيانة :.................

  

 الجزء المعطل اسم االلة  الصيانة تاريخ
الغرض من 

 الصيانة
 مالحظاتاسم العامل
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  المبيداتسجل مستودع 

  

  اسم المادة التجاري ....................

 وحدة الوزن أو الحجم .................. تركيب المادة  ........................... .
 

 ستودعمسؤول الم

طريقة 
من التخلص 
اسم المستلم  العبوات

تاريخ 
استعماله تاريخ استالمه  اسم المقطع الكمية
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  الحصاد بعد ما معامالت سجل
 

  اسم المحصول: ...............................                                                                اسم المزرعة:...............                       

  

 الغرض من المعاملة نوع المعاملة
اسم المادة 
 المستخدمة 

اسم المادة 
 الفعالة

الكمية 
 المستخدمة 

طريقة 
 االستخدام/ماكينة

 مالحظات اسم العامل
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  سجل العناصر الغذائية في السماد العضوي

  ..................اسم المزرعة:........................                                                               اسم المحصول: .............                

  

 نوع السماد
تاريخ 
 التحليل

الكالسيومالبوتاسيوم الفسفور النيتروجين
العناصر 
 النادرة
 االخرى

 مالحظات
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  تقرير الشكاوي

  صدر:................ اسم الم        اسم المزرعة............... 

  الصنف/النوع:................        .  .المحصول:............. 

 لتاريخ
رقم 

 الشحنة
كمية 
 الشحنة

الكمية 
المرفوضة

 المتخذ جراءاإل اسباب الرفض/الشكوى
اسم متخذ 

 مالحظات التوقيع القرار
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  االنتاج سجل

  

  اسم المزرعة :

  المحصول:

  

  
تخزين شراء بيعالتاريختخزين شراء بيع الكمية  تاريخال

المجموع 
 البيت/للقطاع
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  سمدةاالسجل مستودع 
  

  اسم المادة التجاري .....................
  تركيب المادة  ........................... وحدة الوزن أو الحجم ..................

  

  

اسم المستلم مسؤول المستودع
تاريخ 
استعماله تاريخ استالمه  اسم المقطع الكمية
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  المنتجات سجل

  اسم المزرعة :
  

  

  

    

  
  المجموع  تخزين بيع الكمية  المحصول
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  ومواد الوقاية المبيداتاستخدام  سجل
  

  رقم المقطع:............ المساحة:............  اسم المزرعة:....................

  لنوع:............ تاريخ الزراعة:............اسم المحصول:............ الصنف/ا
 

الحالة الوقتالتاريخ
 الجوية

المادة اسم المبيد
 الفعالة

سبب 
 الرش

مساحة 
 الرش

كمية 
 المبيد

 المعدات
 المستخدمة

فترة 
 االمان

طريقة 
 االضافة

تاريخ 
اول 

 حصاد

حجم 
ماء 

الرش

اسم اسم العامل 
 المشرف
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  العضوية وغير العضوية االسمدة استخدام سجل

 
  رقم المقطع:............ المساحة:............ اسم المزرعة:...............

  المحصول:............ الصنف/النوع:............ تاريخ الزراعة:............

 

 التاريخ
نوع 

السماد/االسم 
 التجاري

 ةالحالة الجوي
التركيب 
 السمادي

الكمية / 
 دونم

الطريقة 
االلة و

 المستخدمة
 اسم المشرف مالحظات اسم العامل
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   والتسميد الريسجل 

 :.................المحصول  ........:....المزرعة اسم
 

 التاريخ
المقطع 

 البيت/
المساحة

حجم ماء 
 /الري 

 المتوقع

حجم ماء الري 
 الفعلي

الري  طريقة
رش/غمر/تنقيط 

المعدات 
 المستخدمة

سرعة 
التصريف/ 

ضغط 
 المياه

الغرض 
من 
 الري

مع/بدون 
 تسميد

اسم 
السماد 
وتركيبه

اسم العامل  /  
مالحظات    
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  العاملين في المزرعة سجل

  اسم المزرعة :

  التاريخ:
  

  

  

  

    

  
 تاريخ الميالد الجنسية الجنس   اسم العامل

  تاريخ انتهاء العمل  تاريخ بدأ العمل
  المهام
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  4الملحق رقم 

  الوثائق المطلوبة قائمة 
  

 تحليل للعناصر الغذائية في التربة .1

 المياه تصريح استخراج وتخزين وتوزيع  .2

 شراء البذور أو مواد اإلكثار  اثبات .3

 والنتائجإجراء تحليل مياه الري  .4

 فواتير شراء السماد العضوي  .5

  خبرة للمسؤول عن إستخدام السماد العضوي او غير العضوي شهادات .6

  المزرعة داخل المنتج العضوي للسمادتحليل مخبري  .7

  فواتير توريد مواد وقاية المحصول .8

  ل عن إستخدام مواد وقاية المحصول خبرة للمسؤو شهادات .9

  تحليل متبقيات المبيدات  .10

  عمل للتعامل مع حاالت تجاوز الحد األقصى المسموح به لمتبقيات المبيدات  خطة .11

 قائمة مواد وقاية المحصول المستخدمة في معامالت ما بعد الحصاد .12

ات تبريد المنتج و /أو  غسل المنتجات بعد الحصاد او في عملي في المستخدمة للمياه مخبري تحليل .13

  غسل المنتج النهائي

لعاملين الذين يتداولون األدوية البيطرية او المواد الكيميائية او الحيوية او المطهرات ل تدريبشهادات  .14

او مواد وقاية المحصول او المواد الحيوية او غيرها من المواد الخطرة او األجهزة الخطرة او المعقدة 

  ائتهم او تفاصيل مؤهالتهم؟كما توجد شواهد على كف

  أوضاع العاملين ب وثائق . 15

 الجهة التي تم البيع لها و كميات المبيعات الخاصة بكل المنتجات المسجلةيتضمن  المبيعاتوثائق عن  .16

  

  

 


