الجمهىرية العربية السىرية
وزارة السراعة واإلصالح السراعي
مديرية مكتب اإلنتاج العضىي
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ئػذاد ٔرذذٚش ٔرُفٛز ثشَبيج يُخ انشٓبداد انؼض ٕٚخ َٔظبو ئداسح انجٕدح ٔفمب ً نمبٌَٕ اإلَزبج انؼضٕ٘ ٔرؼهًٛبرّ انزُفٛزٚخ ٔرنك ثغٛبعبد ٔئجشاءاد يٕصمخ نًُخ
انشٓبداد انؼضٕٚخ ثًب ف ٙرنك انًجبالد انز ٙرغطٓٛب ػًهٛخ يُخ انشٓبداد ،انزفزٛشٔ ،طشق يُخ انشٓبدادٔ ،انؼُٛبدٔ ،ئجشاءاد االخزجبس ،ثبإلضبفخ ئنٗ
انذذٔد انًمجٕ نخ نألصش انًزجم ٙأٔ انزهٕس ف ٙانًُزجبد ،أٔ انًذخالد ،أٔ انزشثخ ،أٔ انًبء نٛكٌٕ يطبثمب ً نإلَزبج انؼضٕ٘ ( ٔف ٙاالنزضاو أٚضب ً ثأدكبو عاليخ
األغزٚخ ٔانمبٌَٕ انجٛئٔ )ٙيؼبٛٚش انزفزٛش غٛش انًؼهٍ.
ئػذاد ٔرطجٛك خطخ سلبثخ عُٕٚخ ثُب ًء ػهٗ رمٛٛى انًخبطش انخبصخ ثبنًشغهٚٔ ،ٍٛشًم رنك انضٚبساد غٛش انًؼهُخ ٔرغهًٓٛب نهًكزت يشح ٔادذح ف ٙانغُخ ٔػُذ
انطهت.
االعزجبثخ ئنٗ طهجبد طبنج ٙانذصٕل ػهٗ انشٓبدح انؼضٕٚخ ف ٙانًجبالد انز ٙرًُخ فٓٛب انشٓبدح دٌٔ انُظش ئنٗ انذجى أٔ انؼضٕٚخ ف ٙأ٘ جًؼٛخ أٔ يجًٕػخ
ٔثذغت أْهٛزٓى اإلداسٚخ ٔيُ خ انشٓبداد ألػًبنٓى ف ٙانٕلذ انًذذدٔ ،رنك ػُذ ٔفبئٓى ثًزطهجبد لٕاػذ اإلَزبج انؼضٕ٘.
رضٔٚذ انًشغه ٍٛانزٚ ٍٚشٚذٌٔ انذصٕل ػهٗ انشٓبدح ثًؼهٕيبد يذذصخ ػٍ لبٌَٕ اإلَزبج انؼضٕ٘ ٔانًمبٛٚظ انؼضٕٚخ انغٕسٚخ ٔلبئًخ انًٕاد انًغًٕح ثٓب
ٔانشعٕو انًطجمخ .
االدزفبظ ثجًٛغ ل ٕٛد انًشغه ٍٛانخبضؼ ٍٛنجشَبيج يُخ انشٓبداد نًذح ال رمم ػٍ خًظ عُٕاد ثًب ف ٙرنك انشٓبداد انز ٙصذسدٔ ،دذاد األسض ،ػذو
االنزضاو انًكزشف ،انزذاثٛش انز ٙطجمذ نزصذٛخ ػذو االنزضاو.
ئدبنخ يؼهٕيبد ػٍ انًشغه ٍٛانؼضٕ ٍٛٚئنٗ انًكزت.
ئثالؽ َزبئج َشبطبد انشلبثخ نهًكزت ك م عُخ ٔ ٔكهًب طهت رنكٔ ،ئثالؽ انًكزت فٕسا" ثأ٘ ػذو رطبثك أٔ ادزًبل جْٕش٘ ثؼذو انزطبثك ٚكزشف خالل األَشطخ
انشلبثٛخ.
رطجٛك ئجشاءاد يٕصمخ ف ٙدبنخ ػذو انزضاو انًشغه.ٍٛ
يشالجخ انؼًهٛبد انخبصخ ثبنزؼبلذ انفشػٔ ٙفمب ً نإلجشاءاد انًمشسح.
االػزشاف ثبنشٓبداد انغبثمخ انصبدسح ػٍ جٓبد يُخ شٓبداد يشخصخ أخشٖ.
رجبدل انًؼهٕيبد يغ جٓبد يُخ انشٓبداد األخشٖ ٔانغهطبد انًخزصخ ،ػُذ انذبجخ ،ثغشض ضًبٌ سلبثخ يُبعجخ نغهغهخ اإلَزبج ثًب ف ٙرنك انزٕافك ثٍٛ
يذخالد ٔيخشجبد انؼًهٛبد ٔانزذمك يٍ يُخ انشٓبداد نهًكَٕبد.
ضًبٌ انذٛبدٚخ ٔانغشٚخ ٔر طجٛك ئجشاءاد نًُغ رضبسة انًصبنخ.
االثزؼبد ػٍ رمذٚى انًغبػذح االعزشبسٚخ ٔانفُٛخ انز ٙلذ رإصش ػهٗ يٕضٕػٛزٓب ٔدٛبدٚزٓب أصُبء ػًهٛخ يُخ انشٓبدادٚٔ ،جت أٌ ركٌٕ انًؼهٕيبد انًمذيخ يمزصشح
ػهٗ رهك راد انصهخ ثخذيخ يُخ انشٓبداد انًمذيخ ٔنٛظ يغبػذح نهذصٕل ػهٗ انًطبثمخ يغ ْزا انمبٌَٕ.
ػذو انذخٕل ف ٙرجبسح انًُزجبد انًشخصخ أٔ انزشٔٚج نًُزجبد فشدٚخٚٔ ,جت ػهٗ يبَذ ٙانشٓبدح أال ٚمذيٕا طهجبد فشدٚخ ػهٗ أعبط ادزٛبجبد انًشزشٍٚ
ئفشادٚب ً.
رطجٛك جًٛغ ئجشاءاد انزصذٛخ ثبنٕلذ انًُبعت دغجًب ٚطهجّ انًكزت نٛكٌٕ يزفمب ً يغ ْزا انمبٌَٕ ٔرؼهًٛبرّ انزُفٛزٚخ.
ٔضغ اإلجشاءاد ف ٙانًٕضغ انصذٛخ نهشد ػهٗ انشكبٖٔ انًغزهًخ يٍ ػًالء أٔ أطشاف آخشٔ ٍٚدهٓب فًٛب ٚزؼهك ثبنزؼبيم يغ ػًهٛخ يُخ انشٓبداد.
رغٓٛم َشبط انًشالجخ انزٚ ٙمٕو ثٓب انًكزت ٔانخضٕع نزمٛٛى دٔس٘ ػهٗ أسض انٕالغٔ ،يشالجخ ٔرمٕٚى نؼذح يشاد ف ٙانغُخ يٍ لجم جٓبد االػزًبد
ٔانزشخٛص.
ٚجؼم رفبصٛم االرصبل ٔانًؼهٕيبد انًزؼهمخ ثأَشطخ يُخ انشٓبداد انذبصهخ ػهٗ االػزًبد ثًٕججٓب يزبدخ نهجًٛغ.
اعزجؼبد انًٕظف ٍٛانز ٍٚنٓى يصبنخ ف ٙانؼًهٛبد يٍ ارخبر لشاساد انزفزٛش ٔيُخ انشٓبداد.
ػذو انغًبح نًٕظفٓٛى ثمجٕل أيٕال أٔ ْذاٚب ،أٔ ايزٛبصاد يٍ أ٘ َٕع ،فًٛب ػذا انشعٕو انًمشسح ،يٍ انًشغه ٍٛانؼضٕ ٍٛٚانز ٍٚرى رفزٛشٓى.
 - 21انزأكٛذ ثأٌ رمٛٛى انزفزٛش ٔانمشاس ثًُخ انشٓبدح نًشغم يب رى اجشاؤًْب يٍ لجم شخص أٔ يجًٕػخ يخزهفخ ػٍ انز ٍٚلبيٕا ثزفزٛش انًٕلغ.
- 22التزام جهة منح الشهادات بمطابقة مقاييس اإلنتاج العضوي في دولتهم بمقاييس اإلنتاج العضوي بالدولة العربية السورية .
 - 22التزام جهة منح الشهادات بتكافؤ أنظمة اإلنتاج العضوي في دولتهم مع قانون اإلنتاج العضوي في الدولة العربية السورية.
- 22في حال أي مخالفات أو عدم تنفيذ قانون اإلنتاج العضوي السوري وتعليماته التنفيذية وقراراته وعدم استطاعة حلها بالطرق الودية يكون االختصاص
لحل هذا الخالف قضاء الجمهورية العربية السورية فقط.
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