الجزء الخامس
التداول والتخزين والنقل والتصنيع والتعبئة والتغميف
 .4.7مبادئ عامة

 .1.1.1يعتبر االحتراس والمسؤولية من نقاط االىتمام األساسية باإلدا ةر والتطوير والتنمية واختيار
التقنيات في التصنيع الغذائي والعمفي العضوي.

 . 5.1.1يجب أن تحافظ الطرق المستخدمة في التصنيع العضوي بقدر اإلمكان عمى اليوية
العضوية والقيمة الغذائية وأصالة المنتجات المصنعة خبلل كامل مراحل سمسمة اإلنتاج.

 .5.1.1تجنب التصنيع والتعبئة والتغميف غير الضروري.

 .5.1.1تجنب المصدر المحتمل لتموث اإلنتاج أو التموث البيئي.

 .1.1.1يجب ضمان الشفافية والتتبع األثر لسمسمة التصنيع العضوي.

تغير من طبيعة ومكونات المنتجات العضوية.
 .5.1.1يجب الحد من المواد التي تتفاعل أو ه

 .5.8المكونات

 .1.5.1يجب أن يستخدم في تصني ع المنتجات العضوية من مواد خام عالية النوعية ،بحيث تدخل
فييا المكونات العضوية بأكبر قدر ممكن.

 .5.5.1يجب أن تأتي مكونات المنتجا ت الغذائية والعمفية العضوية المصنعة من مصادر طبيعية
فقط ،إال إذا كان ىناك حاجة قانونية (مشرعة) ليا أو في حال عدم توفر البدائل.

.5.5.1يقتصر استخدام المكونات المصنعة في المنتجات الغذائية والعمفية عمى تمك الموجودة في
الئحة المواد المسموحة األجزاء ب و ج.

 . 5.5.1ال يسمح باستخدام المعادن (بما في ذلك العناصر النادرة) والفيتامينات والمكونات
المعزولة األخرى المشابية إال إذا كان إدخاليا واستخداميا قانونياً (لو حاجة قانونية).

 .1.5.1ال يسمح باستخدام نفس المكون بشكميو العضوي وغير العضوي في نفس الوقت بالمنتج
الغذائي نفسو.

 . 5.5.1ال تدخل نسبة الماء والممح عند حساب النسبة المئوية لممكونات.

 .5.5.1يجب توضيح الوصفات وارساليا لجيات منح الشيادات من أجل التحقق منيا والموافقة
عمييا.

 . 6.8اإلضافات ومساعدات التصنيع

 . 1.5.1يجب الحد بشكل كبير من استخدام اإلضافات ومساعدات التصنيع والمواد األخرى في
تصنيع الغذاء والعمف والتي ليا وظائف تقنية وحسية بشكل رئيسي ،بحيث تستخدم بأقل

حد ممكن وفقط بحالة الحاجة التقنية األساسية أو ألىداف غذائية خاصة.

 .5.5.1يجب الحد من استخدام اإلضافات ومساعدات التصنيع غير العضوية.

 .5.5.1يقتصر استخدام أي إضافات أو مساعدات تصنيع أو مواد أخرى عمى تمك المحتواة في
الئحة المواد المسموحة الجزء ج كما يجب اإلعبلن عنيا في الوصفة.

 .5.5.1يجب وضع كامل اإلضافات ومساعدات التصنيع في بطاقة البيان.

 .7.8الفصل

 . 1.5.1يجب تنفيذ عمميات تصنيع الغذاء والعمف العضوي بشكل مستمر حتى يتم االنتياء من
كامل الدورة اإلنتاجية وأن يتم فصميا بالمكان والزمان عن العمميات المشابية المطبقة عمى
المنتجات غير العضوية.

 . 5.5.1يجب تنفيذ العمميات عمى المنتجات العضوية فقط بعد تنظيف مبلئم لمعدات وتجييزات
اإلنتاج.

 .5.5.1يجب تخزين المنتجات العضوية وتصنيعيا بشكل منفصل بالوقت و/أو المكان عن
المنتجات التقميدية أو التي في طور التحول.

 . 5.5.1يجب اتخاذ التدابير لموقاية من اختبلط المنتجات العضوية مع منتجات أخرى غير
عضوية أو منتجات في طور التحول خبلل التخزين والنقل.

 . 8.8التقنيات المطبقة

 .1.1.1يفضل أن تكون التقنيات المستخدمة بتصنيع العمف والغذاء العضوي بيولوجية أو فيزيائية
أو ميكانيكية.

 . 5.1.1يجب استبعاد المواد وطرق التصنيع التي قد تؤدي إلى التضميل بشأن الطبيعة الحقيقة
لممنتج.

 .5.1.1يجب أن يتم االستخبلص بالماء أو اإليتانول أو الزيوت النباتية والحيوانية أو الخل أو
ثاني أكسيد الكربون أو اآلزوت ،وأن تكون ىذه المواد بنوعية مبلئمة لمغرض منيا.

 .5.1.1يجب أال تحتوي معدات وأجي ةز التصفية والفمترة عمى األسبستوس أو استخدام التقنيات أو
المواد التي قد تؤثر سمبًا عمى المنتج.

 .1.1.1يسمح بظروف التخزين التالية:
أ .الجو المعدل

ب .الح ار ةر المتحكم بيا

ج .التجفيف

د .تنظيم الرطوبة

 .5.1.1يسمح باستخدام غاز اإليتمين لئلنضاج.

 .5.1.1ال يسمح باستخدام األشعة المؤينة لمعاممة العمف والغذاء العضوي أو المواد الخام
المستخدمة في العمف والغذاء العضوي.

 .8.1.1يجب أن يؤسس ويحدث المشغمون الذين ينتجون الغذاء والعمف المصنع إجراءات وتدابير
مبلئمة تستند إلى المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة لمتصنيع (.)HACCP

 .9.1.1عمى المشغل إعبلم جية الرقابة وتوفير سجبلت محدثة لكافة العمميات والكميات
المصنعة ووجيتيا التالية.

 . 9.8األغمفة والعبوات والحاويات

 .1.5.1يجب أن تحافظ مواد التعبئة والتغميف وحاويات التخزين/النقل عمى اليوية العضوية وأال
تموث المنتجات العضوية التي تحتوييا.

 .5.5.1يجب استخدام التعبئة والتغميف الضروري فقط.

 . 5.5.1يجب أن يكون لمواد التعبئة والتغميف أقل أثر ممكن عمى البيئة ،وأن تكون قابمة إلعادة
االستخدام والتدوير وقابمة لمتحمل الحيوي كمما كان ذلك ممكنًا.

 . 5.5.1يمنع استخدام مواد التعبئة والتغميف المعاممة بمواد غير مسموحة.

 .1.5.1يجب اتخاذ التدابير البلزمة لضمان أن كافة حاويات النقل والتخزين لممنتجات العضوية
غير مموثة بمواد غير مسموحة.

 .:.8إدارة اآلفات والنظافة

 .1.5.1يجب إدارة مكافحة اآلفات واألمراض بطرق ووسائل تمنع التأثير السمبي عمى الصحة
والبيئة.

 .5.5.1يتم تصميم منشآت التصنيع بطريقة تقي من وصول اآلفات.

 . 5.5.1يجب اتخاذ التدابير لحماية المنتجات العضوية من أن ال تموث بمواد مكافحة اآلفات،
وباألخص وضع التداب ير المتعمقة بضمان المحافظة عمى الحالة العضوية لممنتجات في
حال استخدام المواد الممنوعة.

ابتداء من منع حدوث اإلصابة ومن ثم الطرق
 .5.5.1يتم إدا ةر اآلفات بحسب تسمسل الممارسات
ً
الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية ،بحسب األولويات التالية:

أ .طرق منع وصول اآلفة كالتخريب وازالة المأوى وسد منافذ لممنشآت.
ب .الطرق الميكانيكية والفيزيائية والبيولوجية.

ج .المواد بحسب الفقرة البلحقة(.).5.5.1

د .المواد المستخدمة بالمصائد(عدا المبيدات).

 . 1.5.1قبل تنفيذ أي مكافحة لآلفات أو األمراض يجب األخذ بعين االعتبار تبعات استخداميا
عمى البيئة وكيفية التعامل مع المشاكل الطارئة.

 . 5.5.1يمكن استخدام الماء والمواد غير المؤذية لمغذاء العضوي فقط باتصال مباشر مع
المنتجات العضوية بعد الحصاد كمنظفات أو مطيرات .كما يسمح باستخدام المواد األخرى

إذا ما كانت ىناك ضرو ةر قانونية.

 .5.5.1يسمح فقط باستخدام المنتجات المحددة ببلئحة المواد المسموحة (الفقرة  )5بما يتعمق
بتنظيف وتعقيم األبنية وتصنيع المنتجات الحيوانية.

 .8.5.1يجب غسل وشطف السطوح والمعدات بالماء الجاري أو أي تقنيات مشابية أخرى وذلك
بعد استخدام أي منظف أو مطير وقبل تماسيا مع المنتجات العضوية.

 .9.5.1يجب التصريح بأنظمة إدارة التنظيف والتطيير لؤلسطح واآلالت ومنشآت التصنيع في
خطة نظام التصنيع العضوي ،باالستناد إلى التحديد المنيجي لمراحل التصنيع الحرج بما
في ذلك التدابير المتخذة لحماية اليوية العضوية لممنتج من خبلل الوقاية من التموث

بمموثات أو مواد التنظيف والتطيير والتعقيم.

 . 11.5.1يجب فصل المواد المستخدمة لتنظيف وتعقيم وتطيير معدات وتصنيع وتداول الغذاء
عن تمك المستخدمة مباش ةر عمى الغذاء وبشكل واضح.

 .11.5.1تتضمن ممارسات مكافحة اآلفات الممنوعة المواد والطرق التالية ولكن ال تقتصر عمييا:
أ .المبيدات غير الموجودة في الئحة المواد المسموحة

ب .التدخين بأكسيد اإليثمين ،بروميد الميتيل ،فوسفور األلمنيوم والمواد األخرى
غير الموجودة ببلئحة المواد المسموحة في الفق ةر  5من الجزء ج.

ج .األشعة المؤينة.

 . 15.5.1يجب أن يتخذ المشغل التدابير االحت ارزية الضرورية لمنع التموث بما في ذلك تحريك

المنتج العضوي من المخزن أو منشآت التصنيع واجراءات تطيير المعدات أو المنشآت

عند االستخدام المباشر ل ممواد والطرق الممنوعة التي قد تجعل المنتج غير عضوي عند
استخداميا.

 .15.5.1يجب أ ال يعرض تطبيق المواد الممنوعة عمى المعدات أو المنشآت اليوية العضوية
لممنتجات المداولة أو المصنعة في ذلك المكان لخطر التموث.

 . ;.8الوسم (ببطاقات البيان)

 .1.8.1يجب أن تتم عممية وسم المنتجات العضوية بطريقة مبلئمة وشفافة لكسب ثقة المستيمك
ومساعدتو عمى تحديد وتعريف النوعية لممنتج العضوي.

 .5.8.1يجب أن توفر بطاقات البيان المعمومات الم ناسبة بيدف تجنب تضميل المستيمكين
وتسييل عممية االختيارات الواعية ليذه المنتجات.

 . 5.8.1يجب أن تنتج المنتجات بالتوافق مع القانون العضوي السوري وتكون خاضعة لممراقبة
الوثيقة وخطة منح الشيادات خبلل كامل عمميات اإلنتاج والتحضير وذلك كي يتم وسميا

كـ"عضوية" أو "كمنتجات في مرحمة التحول".

 .5.8.1يجب أن تتوافق أي مادة موسومة كـ "منتجات من اإلنتاج العضوي" أو "منتجات من
اإلنتاج في مرحمة التحول" مع الفصل الخاص بوسم المنتجات العضوية من قانون اإلنتاج
العضوي السوري.

 .1.8.1يجب أن تتضمن بطاقات البيان عمى المؤشرات التالية بشكل إلزامي:

 اسم وعنوان المنتج و/أو آخر مشغل تداول المنتج (اسم الشخص المسؤولقانونيًا).

 اسم جية منح الشيادات والمراجع القانونية المحددة (عمى سبيل المثال :السمطةالمختصة ،الكود/الرقم) لممشغل الذي قام بآخر وأحدث عممية تحضير.

 الئحة المكونات مرتبة بحسب النسبة المئوية ،تحدد المكونات الممنوحة الشيادةالعضوية بما في ذلك اإلضافات ومساعدات التصنيع باستثناء الماء والممح.

 -أصل المواد الخام.

 -إذا كان المنتج من الجمع البري

 -النصح حول كيفية الحصول عمى معمومات إضافية عن المنتج

 .5.8.1يجب أن تحتوي بطاقات البيان عمى كافة المعمومات الضرورية لتتبع األثر.

 .5.8.1ال يمكن وسم المنتجات العضوية كـ "خالية من التعديل الوراثي" أو أي تعبير مشابو أخر.
 .8.8.1يجب أن يكون الشعار السوري إلزامياً عمى كافة المنتجات العضوية المعبأة مسبقاً،
والمنتجة وطنيًا أو في مكان آخر بحسب المقاييس العضوية السورية.

 .<.8النقل

 .1.9.1يجب أن يضمن المشغل نقل المنتجات العضوية التي ليست في عبوتيا لممستيمك النيائي
بطريقة تمنع مزج أو تمويث أو استبدال المحتوى مع مواد أو منتجات غير متوافقة مع

المقاييس السورية لئلنتاج العضوي ىذه.

 . 5.9.1يمكن لممشغمين أن ينفذوا نقل متزامن لممنتجات العضوية وغير العضوية وذلك فقط
شريطة اتخاذ التدابير المناسبة لمنع أي اختبلط أو تبادل محتمل مع تمك غير العضوية.

 . 5.9.1يجب أن يحتفظ المشغل بالمعمومات المتعمقة بالنقل (األيام ،الساعات ،المصدر والوجية،
الموعد ،وقت استقبال المنتجات) والحرص عمى جعميا متوف ةر لجيات أو سمطات الرقابة.

 .5.9.1ليس من الضروري إقفال العبوات أو الحاويات أو مركبات النقل عند:

أ .النقل المباشر بين مشغل وآخر كبلىما خاضع لنظام المراقبة العضوية

ب .يجب أن يحتفظ كل من المشغل المورد والمتمقي بسجبلت توثيقية لعمميات النقل

تمك وجعميا متوفرة لجيات أو سمطات الرقابة المشرفة عمى عمميات النقل.

 .1.9.1يمكن استخدام مركبات النقل و/أو الحاويات التي استخدمت سابقاً في نقل المنتجات

غير العضوية ل نقل المنتجات العضوية شريطة اتخاذ تدابير واجراءات تنظيف مناسبة

وكافية مع التحقق من فعاليتيا ،وذلك قبل بدء نقل المنتجات العضوية ،وضرورة توثيق

وتسجيل ىذه العمميات لدى المشغمين.

 .5.9.1يجب أن يضمن المشغمون أن وثائق النقل التي رافقت البضائع تتضمن (شيادة المنتج)
كما ىو موصوف بالمادة  55من التعميمات التنفيذية لقانون اإلنتاج العضوي.

