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  (1،2،3،4،5،6) مالحق التعميمات التنفيذية

5165من عام  /65العضوي في سورية رقم/ اإلنتاجلقانون   
 

 :المقاييس العضوية السورية الممحق األول 
  :نموذج استمارة طمب الترخيص كجية منح شيادات لإلنتاج الممحق الثاني

 العضوي
  :نح الشياداتالدورية لعمميات جيات م رنموذج التقاريالممحق الثالث 
 :نموذج خطة اإلنتاج العضوي السنوية الممحق الرابع 
 نموذج شيادة المطابقة :الممحق الخامس 
 :نموذج شيادة المنتج الممحق السادس 
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 الممحق األول
 

 المقاييس العضوية السورية
 

فصؿ الثالث مف / مف القانوف وال01ىذا الممحؽ المقاييس العضوية السورية المشار إلييا في المادة / يبيف
 التعميمات التنفيذية.

: تنطبؽ ىذه المقاييس عمى إنتاج المحاصيؿ )اإلنتاج النباتي( والجمع البري وتربية الحيوانات المجال
والمستورديف والمواد المتعمقة  والعمؼ والتصنيع الغذائي ومجموعات المزارعيف العضوييف والمصدريف

 باإلكثار الخضري وبذور الزراعة.
 بؽ ىذه المقاييس عمى المنتجات التالية حتى يتـ وضع قواعد إنتاج تفصيمية ليا:ال تط -

 المنتجات الزراعة المائية (أ

 األعشاب البحرية (ب

 لمنسوجاتا (ج

 مواد التجميؿ (د

 ال تتضمف ىذه المقاييس بشكؿ عاـ معايير لمنح الشيادات.
 
 األولالجزء 

 عموميات 
 مبادئ عامة .1.1

 . تعاريف5.6
 بيئي. إدارة النظام ال4.6
 والتنوع الحيوي هايوالم. المحافظة عمى التربة 3.6
 . اليندسة الوراثية )الكائنات المعدلة وراثيًا(2.6
 التموث تفادي. 1.6
 التصنيع العضويو اإلنتاج  بأنظمة. المعرفة 1.6
 . العدالة االجتماعية1.6
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 الثاني  الجزء
 إنتاج المحاصيل )اإلنتاج النباتي( 

 مبادئ عامة .1.1

 طمبات التحول. مت5.5
 . اإلنتاج المنشق والمتوازي4.5
 . المحافظة عمى اإلدارة العضوية3.5
 المحاصيل واألصناف . اختيار2.5
 . البذور ومواد اإلكثار1.5
 . خصوبة التربة والتسميد1.5
 . إدارة المياه1.5
 . إدارة اآلفات واألعشاب 2.5

 الزراعة المحميةظروف . إنتاج المحاصيل تحت 61.5
 . الجمع البري66.5
 الفطر الزراعي. إنتاج 65.5

 
 الثالثالجزء 

 تربية الحيوانات 
 مبادئ عامة .1.1

 ىاومصدر  ياالحيوانات وأصم سالالت. 5.4
 الحيوانات . تعريف وتسجيل4.4
 . متطمبات التحول3.4
 . اإلنتاج المتوازي2.4
 . التغذية1.4
 البمدي(. شروط المأوى والمدى الحر )بما في ذلك إدارة السماد 1.4
 . العناية الصحية1.4
 . التشوييات2.4

 . النقل والذبح61.4
 . تربية النحل66.4
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  الرابعالجزء 
 الباديةبإدارة أراضي الرعي 

 مبادئ عامة .1.1

 . إدارة أرض الرعي وتجنب التموث5.3
 . مسؤولية األرض وتحديدىا4.3
 ممجموعات لومنح الشيادات  المناطق البدوية. إدارة 3.3
 ل و. التح2.3
 . خطة نظام اإلدارة العضوية1.3
 . االنتجاع وخطة إدارة الرعي1.3
 . خطة اإلنتاج السنوي1.3
دارة التسميد واإلنتاج2.3  . المحافظة عمى تربة البادية وا 

 . المحافظة عمى المياه61.3
الطبية  . جمع النباتات القابمة لألكل والتي تنمو بشكل طبيعي في البادية )بما في ذلك النباتات66.3

 والعطرية(
 تربية الحيوانات ذات العالقة بإدارة مراعي البادية جوانب. 65.3

 
  الخامسالجزء 

 التداول والتخزين والنقل والتصنيع والتعبئة والتغميف
 مبادئ عامة .1.1

 . المكونات5.2
 . اإلضافات ومساعدات التصنيع4.2
 . الفصل3.2
 التقنيات المطبقة. 2.2
 والحاوياتاألغمفة والعبوات . 1.2
 إدارة اآلفات والنظافة. 1.2
 الوسم )ببطاقات البيان(. 1.2
 النقل. 2.2
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 األولالجزء 
 عموميات 

 مبادئ عامة .1.1

إف اإلنتاج العضوي ىو نظاـ إنتاج يحافظ عمى األنظمة البيئية وصحة الناس. يعتمد عمى  .1.1.1
 ة بداًل مف استخداـالعمميات البيئية والتنوع الحيوي والدورات المتأقممة مع الظروؼ المحمي

 .ذات التأثيرات السمبية مستمزمات اإلنتاج الكيماوية

ـ اإلنتاج العضوي الطاقة والموارد الطبيعية )كالماء والتربة والمادة ا   لعضوية واليواء( بشكؿ يستخد
الموارد الطبيعية و التنوع الحيوي لممحافظة عمى جمع مابيف أفضؿ الممارسات البيئية  مسؤوؿ

اإلبداعات األخذ بالممارسات التقميدية و  دوف إىماؿقاييس عالية لتربية الحيوانات وتطبيؽ م
 لترويج لنوعية حياة عالية لكؿ مف لو عبلقة بيذا النظاـ.بيدؼ إفادة البيئة المشتركة و العممية 

 ،يـ. يعتمد اإلنتاج العضوي عمى استخداـ الموارد المتجددة ضمف األنظمة الزراعية محمية التنظ1.0.0
كما أنيا تشجع التنوع الحيوي الزراعي والطبيعي في المزرعة والمناطؽ المحيطة وذلؾ مف خبلؿ 

ـ اإلنتاج العضوي في  ،استخداـ أنظمة إنتاج مستدامة وحماية النبات ومواطف الحياة البرية ويساى
 باإلضافة إلى منع انجراؼ التربة.وتحسينيا  المحافظة عمى خصوبة التربة 

 :تند نظاـ اإلنتاج النباتي العضوي عمى. يس2.0.0
لمتعددة الدورة الزراعية او  ،اختيار األصناؼ واألنواعو  اإلدارة الحكيمة لخصوبة التربة-0

التي تزيد أو تحافظ عمى المادة العضوية بالتربة والنشاط  السنوات وتقنيات الزراعة
 الميكروبي والصحة العامة لمتربة. 

اإلضافية كاألسمدة ومخصبات التربة ومنتجات وقاية النبات إال استخداـ المدخبلت عدـ  -1
 في حاؿ الضرورة وعند توافقيا مع ىذه المقاييس. 

يجب إعادة تدوير الفضبلت والمنتجات الثانوية مف أصؿ نباتي أو حيواني إلعادة العناصر  -2
 . لتربةالغذائية إلى ا

مراض واآلفات األخرى مف خبلؿ مجموعة إدارة وقاية النبات مف الحشرات واألعشاب واأل -3
 .بشكؿ رئيسي مف الطرؽ والوسائؿ الطبيعية

. يوفر اإلنتاج العضوي شروط معيشة تمكف الحيوانات مف التعبير عف النواحي األساسية مف 3.0.0
تستند إدارة صحة الحيوانات عمى و . الطمؽسموكيـ الغريزي كما يؤمف ليـ منفذًا دائمًا لميواء 

 اب حدوث المرض.تجنب أسب
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نوعية حياة تمبي احتياجاتيـ األساسية ضمف بيئة  بو . يوفر اإلنتاج العضوي لكؿ مف لو عبلقة4.0.0
مف اإلنتاج والتصنيع  متكاممةيدعـ ىذا اإلنتاج تأسيس سمسمة و  عمؿ آمنة وسميمة وصحية.

 والتوزيع تكوف عادلة اجتماعيًا ومسؤولة بيئيًا.
 

 . تعاريف5.6
المنتج مف مكونات لغاية فنية وتصبح بالتالي مكوف  مادة تضاؼ إلى منتج مصنع اإلضافات: -

 النيائي و/أو تؤثر بخصائصو.
مادة تستطيع بيولوجيًا )حيويًا( أف تتحمؿ إلى مكونات بيوكيميائية أو  :لمتحميل الحيويالقابل  -

 كيميائية أبسط.
تتضمف التنوع الوراثي  ،عمى األرضتنوع أشكاؿ الحياة وأنماط النظاـ البيئي  التنوع الحيوي: -

( وتنوع األنواع الموجود ضمف مكاف ما )أي عدد  الثراء النوعي)أي التنوع ضمف األصناؼ( 
 األنظمة البيئية )العدد الكمي ألنماط النظاـ البيئي(.

اختيار النباتات أو الحيوانات لمتكاثر و/أو لتطوير متقدـ لصفات مرغوبة في األجياؿ  التربية: -
 تالية.ال

 ،منطقة حدودية محددة بوضوح وقابمة لمتمييز تحيط بموقع اإلنتاج العضوي المنطقة العازلة: -
 تقاـ ىذه المنطقة لمحد مف التماس مع مواد ممنوعة مف منطقة مجاورة.  

 لمرعي ضمف منطقة ووحدة زمنية محددة.تواجدىا  المسموحعدد الحيوانات  :الحمولة الرعوية  -
عبلمة أو رمز خاص بجية منح الشيادات تحدد المنتجات  ح الشيادات:شعار أو عالمة من -

 بحسب قواعد البرنامج الذي تعمؿ بو جيات منح الشيادات.ليا الشيادة  التي منحت
النظاـ الذي تعمؿ بموجبو جيات منح الشيادات يتضمف قواعدىا  برنامج منح الشيادات: -

جراءاتيا الخاصة وطريقة إدارتيا لتنفيذ منح   شيادات المطابقة.وا 
أو المنتجات مع أي مادة  التربة أو الرعي تماس المحاصيؿ العضوية أو الحيوانات أو التموث: -

 ج غير مناسب لمحالة العضوية.ت  ن  تجعؿ الم  
 مرحمة إنتاج أو تصنيع غير ممنوحة الشيادة العضوية أو "في ةأو ممارس ،أي مادة التقميدي: -

 التحوؿ" لمعضوي.
 االنتقاؿ مف اإلدارة غير العضوية إلى اإلدارة العضوية بموجب ىذه المقاييس عممية التحول: -
المدة مف بداية اإلدارة العضوية إلى الحصوؿ عمى الشيادة العضوية إلنتاج  فترة التحول: -

 المحاصيؿ و/أو تربية الحيوانات.
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تتضمف و  ،ؿفي الحقؿ بعد حصاد المحصو  المتبقية واألعشابات باتأجزاء الن :نباتبقايا ال -
 الساؽ والجذع واألوراؽ والجذور.

لممحاصيؿ الحولية و/أو  النباتية أو العائبلت األنواع زراعة عممية تبادؿ الدورة الزراعية: -
 بتتابع مخطط لو.ما المعمرة المزروعة في حقؿ 

اآلفات و األعشاب والحد مف الطرؽ المستخدمة لتحسيف صحة المحصوؿ  الطرق الزراعية: -
عمى سبيؿ المثاؿ: اختيار األصناؼ ومواقع الزراعة  ،بدوف استخداـ المواد الخارجية ،واألمراض
بالمناخ حكـ مف خبلؿ التالنمو تمديد موسـ و  ،الريو  ،توقيت الزراعة والكثافة المناسبة ،المبلئمة
 ح.امصدات الري أو ،المتنوعةأو وسائؿ التبريد  ،باستخداـ البيوت المحمية المحمي

يؿ عدد الكائنات الحية الضارة المحتممة في البيئة مف خبلؿ طرؽ فيزيائية أو تقم التطيير: -
 إلى درجة ال تيدد معيا ىذه الكائنات سبلمة الغذاء أو مبلءمتو. ،كيميائية

لمواد ممنوعة مف الموقع المراد تطبيقيا عميو إلى مواقع العمميات  الفيزيائي النتقاؿا االنجراف: -
 العضوية أو جزء منيا.

المراقبة لمزارع واحد أو  الخاضعة والعائدة لمشغؿ واحدالمساحة الكمية مف األرض  حيازة:ال -
إلى حيازة ال سـتق أف يمكفو  ،األنشطة والمشاريع الزراعية جميعمجموعة مزارعيف وتتضمف 

 وحدات.
 )عمؼ مركز أو ليفي بما مف قبؿ الحيوانات مف أجؿ قيمتيا الغذائية المستيمكةالمواد  العمف: -

 (.في ذلؾ القش والسيبلج ومنتجات المراعي
كأحد مؼ لتمبية حاجات غذائية معينة مادة تضاؼ بكميات صغيرة إلى الع اإلضافات العمفية: -

 معدنية.العناصر الفيتامينات و الحماض أمينية و األبشكؿ و عناصر الغذائية األساسية ال
إلى عمؼ الحيوانات لتحسيف  تضاؼالغذائية العمفية  العناصرمزيج مف  المكمالت العمفية: -

 النسبة الكمية.إجمالي مف وبنسبة معينة توازنو أو أدائو الغذائي 
 لتأثيرأو اإغناء أو تكميؿ  بغرض يمكف إضافتيا إلى المواد الغذائيةمادة   اإلضافات الغذائية: -

رى أي خواص فنية أخ أو إطالة فترة حفظيا عمى تناسقيا أو لونيا أو طعميا أو رائحتيا أو
 .لمتعريؼ الكامؿ( Codex Alimentarius)انظر لقانوف سبلمة الغذاء 

 ،والمائية الحراجيةالتنوع ضمف الكائنات الحية في األنظمة البيئية الزراعية و  التنوع الوراثي: -
 تتضمف التنوع ضمف األصناؼ وبينيا.

تعديؿ مادتو  يتـكائف حي دقيؽ كؿ نبات، أو حيواف، أو  :GMOالكائنات المعدلة وراثيًا  -
 عف طريؽ اليندسة الوراثية. الوراثية
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 ة أو متوقعة.يمادة وراثية ذات قيمة حقيق المصادر الوراثية: -
التربة ومنع االنجراؼ خواص محصوؿ يزرع ويخمط بالتربة بيدؼ تحسيف  :السماد األخضر -

مادة العضوية وخسارة العناصر الغذائية وتحريؾ وتجميع العناصر الغذائية لمنباتات وموازنة ال
عادة  ،يمكف أف يشمؿ السماد األخضر المحاصيؿ أو النباتات أو األعشاب العفوية ، كمابالتربة

 زوت بالتربة.وليات التي تقـو أيضًا بتثبيت اآلما يكوف المحصوؿ المختار مف أصناؼ البق
حديد نمط تستخدـ لتو  ،بشكؿ طبيعي نوع نباتي أو حيوانيفييا المنطقة التي يتواجد  الموطن: -

 األرض العشبية. ،أرض الغابة ،ضفة النير ،عمى سبيؿ المثاؿ: شاطئ البحر ،الموطف
 إلىبرنامج محدد لسبلمة الغذاء ييدؼ  :HACCPنقاط المراقبة الحرجة و تحميل المخاطر  -

 لتجنب التعرض إلى ىذه المخاطر. إتباعياتحديد مخاطر التموث واألفعاؿ التي يمكف 
إدارة الوصفات المعدة مف خبلؿ تمديد متتالي  إلىلجة األمراض باالستناد معا العالج المثمي: -

لمادة يمكف ليا إذا كانت بكميات كبيرة أف تنتج أعراض مشابية لممرض ذاتو في األجساـ 
 ة.حالصحي

تستخدـ في تصنيع أو تحضير الغذاء أو  ،بما في ذلؾ اإلضافات الغذائية ،أي مادة المكون: -
 .يا األصمي أو بشكؿ آخرالنيائي حتى لو كاف مف الممكف تواجدىا بشكمتتواجد في المنتج 

البنية  إحداث تغير في قادرة عمى ،الطاقةإشعاعية عالية مف  إصدارات ة:ؤيناألشعة الم -
ـ لمقضاء عمى  مادةالجزيئية لم المسببة  الميكروبات والعوامؿ الممرضة والطفيميات واآلفاتوتستخد

 لحفظ الغذاء أو لتثبيط العمميات الفيزيولوجية كالتبرعـ أو النضج.خدـ تستو كما  ،لتموث الغذاء
أي تقديـ مكتوب أو مطبوع أو تصويري موجود عمى المنتج أو يرافقو أو يعرض  بطاقة البيان: -

 إلى جانبو.
أي نباتات أو حيوانات أو منتجات أو عدد مف الحاويات التي تحوي منتج  :(Lot) الدفعة -

بئة والتغميؼ والتي التع وحدة وع وموجود بنفس وحدة اإلنتاج أو المستودع أوزراعي مف نفس الن
 كوف موجودة لمتفتيش بنفس الوقت.ت

أقساـ مف الجذور( لزيادة مادة اإلكثار  ،زراعة أصؿ بذري أو مادة نباتية )بمعنى العقؿ :اإلكثار -
 لمزراعات المستقبمية.

 نباتي أو حيواني.غير صناعية مف أصؿ  ألياؼ األلياف الطبيعية: -
فرد أو مشروع لمعمؿ مسؤوؿ عف ضماف أف اإلنتاج يمبي ويستمر بتمبية المتطمبات  المشغل: -

 التي تعتمد عمييا عممية منح الشيادات.
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فردي أو فرد أو مشروع مف خبلؿ ممنتجات الزراعية لأو تداوؿ  تصنيعأو  إنتاج العممية: -
 .جماعي

عمى  روالتي تتضمف وال تقتص ،مسمة الغذاء العضويمراحؿ س تشمؿ مختمؼ اإلنتاج العضوي: -
تسويؽ و  عبلفاإل ،وسـال ،تغميؼالتعبئة و ال ،نقؿال ،تخزيفال ،تصنيعال ،جمعال ،تداوؿال ،نتاجاإل

المنتجات مف أصؿ نباتي أو حيواني بموجب الشروط والمواصفات المحددة بقواعد اإلنتاج 
 العضوي ىذه.

 تداولو بالتطابؽ مع المقاييس العضوية. ،تصنيعو ،منتج تـ إنتاجو المنتج العضوي: -
البذور والمواد النباتية المنتجة تحت نظاـ إدارة عضوية  :البذور والمواد النباتية العضوية -

 ممنوحة الشيادة.
أي إنتاج يقـو مف خبللو نفس المشغؿ بزراعة أو تربية أو تداوؿ أو تصنيع  اإلنتاج المتوازي: -

سبللة حيوانية( في نظاميف معًا أحدىما عضوي ممنوح الشيادة  ،باتيالمنتجات نفسيا )صنؼ ن
كما يمكف أيضًا أف يتضمف مصطمح اإلنتاج  ،وآخر غير ممنوح الشيادة أو غير عضوي

يعتبر  التحوؿ لنفس المنتج. مرحمة المتوازي الوضع الذي يجمع بيف اإلنتاج العضوي واإلنتاج في
 نتاج المنشؽ.اإلنتاج المتوازي حالة خاصة مف اإل

التحوؿ  مرحمة فيأو الذي اإلنتاج أو التربية أو التداوؿ أو التصنيع التقميدي،  :اإلنتاج المنشق -
، نجد ىذه الحالة عند منح الشيادة العضوية لجزء واحد مف لعمميةالعضوي، المتواجد في نفس ا

 المزرعة أو وحدة التصنيع.
 لمدارة بيدؼ توفير قيمة عمفية ولممحافظة عمىاألرض المستخدمة لرعي الحيوانات وا المرعى: -

 .والتربة وتحسينيا والمصادر الزراعية هايالم
ال تستيمؾ كمكوف غذائي بحد  ،ال تشمؿ األجيزة أو األدوات ،أي مادة :مساعدات التصنيع -

وذلؾ لتمبية  ،إنما تستخدـ بشكؿ مقصود في تصنيع المواد الخاـ أو الغذاء أو مكوناتو ،ذاتيا
فنية معينة خبلؿ المعاممة أو التصنيع والتي يمكف أف ينتج عنيا بشكؿ غير مقصود إنما ال  غاية

 يمكف تجنبو وجود بقايا أو مشتقاتيا في المنتج النيائي.
معاممة المنتجات أو سطوح التماس لمغذاء بشكؿ مبلئـ مف خبلؿ عممية فعالة في  التنظيف: -

الدقيقة الخطرة عمى الصحة والكائنات األخرى الحية ات أو التقميؿ الدائـ مف عدد الكائنالقضاء 
 عمى المنتج أو عمى سبلمتو بالنسبة لممستيمؾ.السمبي لكف مف دوف التأثير   ،غير المرغوب بيا
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يمكف أف  ،مف خبلؿ العمميات الكيميائية أو الصناعية المادة المتحصؿ عمييا :المصنعة المادة -
منتجات مف أصؿ طبيعي )لكف ليس تمؾ تحاكي  أوت ال تتواجد بالطبيعة تتضمف منتجا

 المستخمصة مف المواد الخاـ الطبيعية(.

أي نبات أو جزء مف نبات يجمع أو يحصد مف موقع ال يقع ضمف اإلدارة  :البري الجمع -
 الزراعية.

بعد فترة إعطائيا  أولفترة التي تستبعد فييا منتجات الحيواف خبلؿ (: ىي ااإليقاؼ) الحجب ةفتر  -
  العقاقير الدوائية.

 : ىي حركة القطعاف الماشية طمبًا لمكؤل في موطنو.خطة االنتجاع -

الذبح بآلة حادة غير مسننة بمحاولة واحدة نظيفة تضمف قطع األوعية  :تقنية الذبح الحالل -
والودجيف الذيف يقعاف في عنؽ الحيواف مف جية الحمقـو  والمريء الحمقـوالدموية الرئيسية وقطع 
وىذه الطريقة تعطي فرصة لمدـ كي ينساب خارجًا  ،الشوكي خبلؿ الذبحمع تجنب قطع النخاع 

يعني أف صعقو  ممايكوف الحيواف واعي مع اشتراط أف  مف جسـ الحيواف، ويستنزؼ بالكامؿ
 .بالكيرباء قبؿ ذبحو محظور

 
 . إدارة األنظمة البيئية4.6

يحتـر ويحافظ ويحسف  كما، وية. يضمف اإلنتاج العضوي اإلدارة طويمة المدى لمحيازة العض0.2.0
 حماية نوعية األراضي الطبيعية.و يشجع التنوع الحيوي و الدورات البيئية 

المحافظة و تحسينو  المحافظة عمى التنوع في النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقةعمى مد عت. ي1.2.0
 كمما كاف ذلؾ ممكنًا. واستخدامياعمى المواطف واألصناؼ المحمية 

. ال يجب إزالة األنظمة البيئية المزروعة أو المحمية قانونيًا أو تطويرىا بغية إقامة إنتاج 2.2.0
 يا بحسب ىذه المقاييس.فيعضوي 

سمبًا  وال يؤثر. يأخذ نظاـ اإلدارة العضوية بعيف االعتبار البيئات المحيطة والمناظر الطبيعية 3.2.0
ة ضمف األنظمة المحمية والمواقع األثرية قيمة المناطؽ الطبيعي زر بيحتـر ويكما عمييا. 

 والتاريخية والمناطؽ المقدسة وأي أنظمة بيئية أخرى محمية ثقافيًا أو قانونيًا.
تتضمف ىذه  ،. يجب أف يحدد المزارع تدابير لتسييؿ المحافظة عمى التنوع الحيوي في المزرعة4.2.0

البساتيف واألسيجة أشجار ية تحت اإلجراءات وال تقتصر عمى المحافظة عمى األعشاب الطبيع
والخطوط السياجية والحواؼ بيف الحقوؿ وأراضي الغابات ومجموعات األشجار و/أو 

 وال لمتسميد الكثيؼ باألسمدة البمدية الشجيرات والمناطؽ التي ال تخضع لمدورة الزراعية 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A1
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ستمرارية لمموطف . يجب المحافظة عمى الحياة البرية بالممرات التي تقـو بصمة وصؿ وا5.2.0
 حاؿ مواشي البدو.ر ط تو خطو  ،وأعشاب الرعي ،الطبيعي

 
 والتنوع الحيوي هاي. المحافظة عمى التربة والم3.6

كما يجب  ،. يجب استخداـ التربة والموارد المائية بشكؿ أكثر حكمة وتجنب اليدر والتموث0.3.0
لمنتجات الثانوية األخرى مف تدوير الماء المتبقي والعناصر الغذائية والمادة العضوية وا

 داخؿ الحيازة. ،العمميات العضوية
 ،كما في االنجراؼ والتممح لتربة. يجب أف يتخذ المزارع كافة التدابير المطموبة لمنع تدىور ا1.3.0

 المياه بإفراط أو بشكؿ يستنفذ المصادر المائية المتوفرة. تستعمؿيجب أال و 
كوسيمة لتحضير األرض  حرؽ النباتات ةاستخداـ طريق . يجب التقميؿ إلى أدنى حد مف2.3.0

 .لمزراعة
نوعية المياه بعد  إجراءات مبلئمة لتجنب التموث أو فيما عدا ذلؾ لمحفاظ عمى تطبيؽ. يجب 3.3.0

 التحقؽ مف ىذه اإلجراءات مف قبؿ جية منح الشيادات. ويتـ ،االستخداـ
العناصر الغذائية والمادة العضوية  ،نيع والتداوؿ. يجب أف تعيد أنظمة إنتاج المحاصيؿ والتص4.3.0

مف خبلؿ  ،مف التربة والبيئة عف طريؽ الحصاد والتصنيعت ستنف ذ والماء والموارد األخرى التي 
 إعادة استخداـ المنتجات الثانوية واإلضافات مف المواد العضوية والمغذيات إلى التربة.

شكؿ يقمؿ مف الرعي الجائر وتعرية التربة وانجرافيا أو . يجب أف تتـ إدارة رعي الحيوانات ب5.3.0
 تمويث التربة والماء مف خبلؿ الحيوانات أو مف خبلؿ نشر سمادىا البمدي.

دورة زراعية متنوعة ومتعددة ل المجوء. يتـ التوصؿ إلى التنوع بإنتاج المحاصيؿ مف خبلؿ 6.3.0  
نباتات عميقة الجذور وتغطية مبلئمة لمتربة االستعماالت تتضمف السماد األخضر والبقوليات وال
مع  متناسبةكما يجب أف تكوف ىذه الدورة  ،بأصناؼ نباتية متنوعة ألطوؿ فترة ممكنة مف العاـ

 الظروؼ المناخية.
بحسب الظروؼ  ،فترة ممكنة مف العاـ بالنسبة لممحاصيؿ المعمرة ألطوؿ. يجب تغطية األرض 7.3.0

إلى المدى الممكف  ة ضمف البستاففيدلى تأميف مأوى لمكائنات المإضافة إالمناخية المحمية. 
أف تتواجد أشجار غير نباتات المحصوؿ في الحقؿ و  ،ؿ ولمظروؼ الخارجيةوالمبلئـ لممحصو 
 كمما كاف ذلؾ ممكنًا. ،أو عمى حدوده

موطف  فلتأمي. يجب حماية الحدود الطبيعية كاألسيجة والممرات والخنادؽ والمحافظة عمييا 8.3.0
 الحيوانات والحشرات النافعة. مف لمعديدومأوى 
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 . اليندسة الوراثية )الكائنات المعدلة وراثيًا(2.6
الكائنات المعدلة وراثيًا أو مشتقاتيا  وصوؿ. يمنع االستخداـ المقصود أو اإلىماؿ المؤدي إلى 0.4.0

البذور ومواد اإلكثار يشمؿ ذلؾ الحيوانات والعمؼ و و ألنظمة أو منتجات اإلنتاج العضوي. 
 ومدخبلت المزرعة كاألسمدة ومحسنات التربة ومواد وقاية النبات.

المنتجات العضوية المصنعة مكونات أو إضافات أو مساعدات تصنيع  تحتوي. يجب أال 1.4.0
 مشتقة مف الكائنات المعدلة وراثيًا.

واحدة لموراء في السمسمة  المدخبلت ومساعدات التصنيع والمكونات خطوةتتبع أثر . يجب 2.4.0
معدلة و لمتحقؽ مف أنيا غير ناتجة مف كائنات البيولوجية إلى األصؿ المباشر الذي أنتجت من

 وراثيًا.
المنتجات غير العضوية التي سيتـ استخداميا في العممية  مورد. يجب أف يطمب المشغؿ مف 3.4.0

ات لـ يتـ إنتاجيا مف قبؿ الكائنات أف ىذه المنتج دليؿ عمى ،بما في ذلؾ العمؼ ،ةاإلنتاجي
 أو إحدى منتجاتيا الثانوية. المعدلة وراثياً 

إف تموث المنتج العضوي بالكائنات المعدلة وراثيًا الناجـ عف ظروؼ خارجة عف سيطرة . 4.4.0
 المشغؿ يمكف أف يبدؿ الحالة العضوية لممنتج أو العممية.

وراثيًا بأي نشاط إنتاجي في المزرعة التي تحتوي عمى . ال يسمح استخداـ الكائنات المعدلة 5.4.0
 إنتاج منشؽ )بما في ذلؾ المتوازي(.

 
 . تفادي التموث1.6

 ، كما. تمارس عمميات اإلنتاج العضوي بطريقة وقائية تسعى لتجنب تموث البيئة والمنتجات0.5.0
الثقيمة أو المموثات بالمعادف  التموثيجب اتخاذ التدابير الوقائية لتجنب أي شكؿ مف أشكاؿ 

 األخرى.
 حيازة قبؿ البدء بأي عممية عضوية.ال. يجب تقييـ مستويات التموث في 1.5.0
عند وجود شؾ معقوؿ بوقوع تموث ما يجب تحميؿ المنتجات ومتابعة مصدر التموث، عمى أف . 2.5.0

فات واألعشاب تحدد مستويات الحد األعمى لممعادف الثقيمة والمموثات األخرى مثؿ مبيدات اآل
كيمو غراـ  061استخداـ األسمدة اآلزوتية إلى وفقًا لقانوف الغذاء السوري، كما يجب الحد مف 

 .كحد أعمى بالسنة آزوت/ ىكتار
يطبؽ المشغؿ إجراءات تتضمف الحدود والمنطقة العازلة لتجنب أو لمحد مف التموث  أف. يجب 3.5.0

 ري مف المناطؽ المجاورة أو المزارع القريبة.وذلؾ عندما يكوف ىناؾ خطر تموث ظاىر وجوى
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. يجب معاممة الفضبلت ومخمفات اإلنتاج في كؿ مف المزارع ووحدات اإلنتاج بطريقة تمنعيا 4.5.0
 مف تمويث المنتجات العضوية أو البيئة.

ناشرات  ،. يجب تنظيؼ اآلالت واألجيزة والمعدات واألدوات )عمى سبيؿ المثاؿ: البذارات5.5.0
قبؿ استخداميا في  دقيؽأجيزة الرش( المستخدمة في اإلنتاج غير العضوي بشكؿ  ،سمدةاأل

المناطؽ المدارة عضويًا. يجب تحديد إجراءات التنظيؼ في خطة اإلنتاج العضوي المعموؿ 
 كما يجب التحقؽ منيا مف قبؿ جيات منح الشيادات. ،بيا

 تخزينيا بشكؿ سميـ.. يجب وسـ المنتجات الكيميائية بشكؿ مبلئـ و 6.5.0
والطفيميات الخارجية األخرى بطريقة تقمؿ إلى أدنى  لقرار. يجب إدارة معالجة الحيوانات ضد ا7.5.0

 .البيئةحد ممكف مف خطر تموث 
، بوليبروبيمينات والبولي كاربونات.  يسمح باستخداـ المنتجات المشتقة مف البولي إيتيمينات وال8.5.0

ة والمالش المصنعأو إعادة التدوير مف مختمؼ البنيات  الحيوي لمتحمؿ القابمةاألخرى والمواد 
آخر متوفر  مصنعوأي مدخؿ ومواد ربط السيبلج األنسجة والخيوط وشبكات الحشرات و 

 دوفىذه المواد مف التربة بعد استخداميا أف يتـ إزالة  يجب كما يستخدـ في اإلنتاج النباتي.
يتوافؽ مع المقاييس  بالحسباف التخمص منيا بشكؿ مناسبألخذ مع احرقيا في أرض المزرعة 

 .جيات منح الشياداتوباشراؼ 
 . يفضؿ أف تكوف حاويات المنتجات المصنعة قابمة لمتحمؿ أو إلعادة االستخداـ.01.5.0
. يمكف أف ال يعدؿ تموث المنتجات العضوية الناتج عف ظروؼ تفوؽ قدرة المشغؿ عمى 00.5.0

رة الحالة العضوية لمعممية ولكف ال يجب منح الشيادة العضوية ليذا المنتج التحكـ بيا بالضرو 
 المموث.

لمعاممة األغذية واألعبلؼ العضوية أو المواد الخاـ المستخدمة  المؤينة. يمنع استخداـ األشعة 01.5.0
 في الغذاء والعمؼ العضوي.

 
 التصنيع العضويو اإلنتاج  بأنظمة. المعرفة 1.6

ث لمعموماتو بشكؿ دائـ حوؿ اإلنتاج العضوي ومتطمبات حد  وم   مطمعيكوف المشغؿ  . يجب أف0.6.0
 منح الشيادات بموجب ىذا القانوف.

عمميات اإلنتاج والتصنيع العضوي القائميف عمى . يجب أف يضمف المشغؿ أف كافة األشخاص 1.6.0
ء ذات العبلقة مف لدييـ معرفة مبلئمة حوؿ اإلدارة العضوية ومتطمبات الرقابة واألجزا

يشمؿ ذلؾ أعضاء مجموعات المزارعيف والممثميف القانونييف والعمالة في العمميات و  ،المقاييس
 .)باألمانة(المتعاقد عمييا فرعياً 
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 . العدالة االجتماعية1.6
. يجب أف ي منح الموظفوف والعماؿ الحقوؽ اإلنسانية الرئيسية وظروؼ عمؿ عادلة بحسب 0.7.0

 القوانيف الوطنية والدولية.االتفاقيات و 
 . يجب أال يستخدـ المشغؿ أي عمالة مكرىة أو غير راغبة بالعمؿ.1.7.0
عندما يقوموف  ،بفرص وأجور متساويةة المؤقت. يجب أف يتمتع الموظفوف والعماؿ والعمالة 2.7.0

 بغض النظر عف المذىب أو االنتماء العرقي أو الجنس. ،بنفس مستوى العمؿ
أف يممؾ الموظفوف والعماؿ والعمالة المؤقتة والمتعاقد معيـ عمى العمميات العضوية  . يجب3.7.0

 عية.مامع والحؽ بالتنظيـ والمساومة الجالحرية بالتج
يمكف لؤلطفاؿ أف يعمموا في مزرعة عائبلتيـ  ،. يجب أال يوظؼ المشغؿ العمالة مف األطفاؿ4.7.0

وأف ال  ،ذا العمؿ أي خطر عمى صحتيـ وسبلمتيـيكوف في ى أالأو المزارع المجاورة شريطة 
يجب اإلشراؼ عمى ىذا العمؿ مف و  ،ييدد تنميتيـ التعميمية واألخبلقية واالجتماعية والفيزيائية

 قبؿ البالغيف.
. يجب أف يوفر المشغؿ تدابير صحة وسبلمة مناسبة لمموظفيف والعمالة والعماؿ المؤقتيف 5.7.0

 والمتعاقد معيـ.
سياسة تغطي  ،جب أف يكوف لدى المشغؿ الذي يوظؼ خمسة أو أكثر مف العماؿ الدائميف. ي6.7.0

 .7.0النواحي المذكورة بالفقرة 
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 الثانيالجزء 
 )اإلنتاج النباتي(إنتاج المحاصيل 

 
 مبادئ عامة .1.1

 ،.  يتـ تحقيؽ إنتاج المحاصيؿ مف خبلؿ مجموعة مف الطرؽ المتنوعة ومتعددة االستعماالت0.0.1
فترة  طوؿستخداـ أصناؼ نباتية متنوعة ألبالمتربة  مبلئمةالتغطية والف الدورة الزراعية تتضم
تعطى األولوية بالنسبة لوقاية  ،بحيث تكوف منسجمة مع الظروؼ المناخية خبلؿ العاـممكنة 

النبات إلى استخداـ الطرؽ الطبيعية. إف الميارات العممية الزراعية المستندة عمى المعرفة 
حيث تسمح  حظة والخبرة ليا بالتالي األىمية المطمقة بالنسبة لممزارعيف العضوييفوالمبل

 المصنعةعمى المدخبلت  االعتمادمف ميارة والمعرفة بالتقميؿ الممارسات الحذرة المستندة إلى ال
 .بشكؿ كبير

ة اإلنتاج . تعتبر المنتجات النباتية عضوية فقط في حالة انقضاء فترة تحوؿ قبؿ بداية دور 1.0.1
 يتـ خبلليا تطبيؽ كافة متطمبات ىذه المقاييس.و  ،العضوية

 
 . متطمبات التحول5.5

المواد الكيميائية  بتحمؿ تأسيس نظاـ إدارة عضوية وبناء خصوبة التربة والسماح يحتاج. 0.1.1
تاحة المجاؿ لمصنعة ا  ،لبلطبلع عمى طرؽ اإلنتاج العضوي ومتطمبات الرقابة لممزارعيفوا 

تحتاج إلى انقضاء فترة مف التحوؿ بيف بداية اإلدارة العضوية ومنح الشيادات ه وىذ
 لممحاصيؿ.

وحدة المزرعة  إلى السمطة المختصة ومف إخضاع. تبدأ فترة التحوؿ مف إببلغ المشغؿ لنشاطو 1.1.1
بداًل عف ىذا أف  يمكف حسب ىذا القانوفبو  ،عضويةال منح الشياداتإلى نظاـ الرقابة لجية 

 بيا شريطة أف يستطيع المشغؿ أف تبدأ فترة التحوؿ مف تاريخ تطبيؽ آخر مادة غير مسموح
 .اعتبارًا مف ذلؾ التاريخ لبى كامؿ متطمبات المقاييسأنو  ثبتي
مف بداية فترة  اعتباراً فترة التحوؿ كامؿ بكافة متطمبات المقاييس خبلؿ  لتزاـ. يجب أف يتـ اإل2.1.1

 التحوؿ بحد ذاتيا.
المراعي استخداـ لممحاصيؿ الحولية و عمى األقؿ قبؿ الزراعة سنتيف بفترة التحوؿ  تحدد. 3.1.1

 .األوؿقبؿ الحصاد  الطبيعية والمروج وثبلث سنوات لممحاصيؿ المعمرة
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. يمكف تعديؿ طوؿ فترة التحوؿ بحسب الممارسات السابقة عمى األرض والسياؽ البيئي ونتائجو 4.1.1
أف  السمطة المختصةكف بناء عمى ىذه العوامؿ لجيات منح الشيادات أو فيم ،وخبرة المشغؿ
 مف فترة التحوؿ. صرتطيؿ أو تق

االستخداـ السابؽ لؤلرض  واقع . يمكف منح التخفيض عمى طوؿ فترة التحوؿ عمى أساس إثبات5.1.1
حد كسنة واحدة بحيث التقؿ فترة التحوؿ عف  التخفيض الممنوح  ضبطبأي حاؿ يجب و  ،فقط
 .أدنى

 . مف األفضؿ تحويؿ كامؿ المزرعة بما في ذلؾ اإلنتاج الحيواني.6.1.1
خطة واضحة  عمى أف يسمـ المشغؿ الجية المانحة لمشيادات ،. يمكف تحويؿ المزرعة تدريجياً 7.1.1

وبشكؿ يجب تحديث ىذه الخطة إذا ما دعت الحاجة و  ،ؿحوؿ كيفية متابعتو وتقدمو بالتحو 
 متعمقة بيذه المقاييس.النواحي ال تغطي

بيف اإلنتاج  ،. يجب أف يضمف المشغؿ الفصؿ التاـ في حالة األنظمة الزراعية المختمطة8.1.1
بكافة مراحؿ اإلنتاج والتخزيف والنقؿ. يجب  ،التقميدياإلنتاج في فترة التحوؿ و  واإلنتاج العضوي

غير العضوي اإلنتاج و  فترة التحوؿ فيوذلؾ الذي أف يكوف اإلنتاج والمنتجات العضوية 
مفصولة بوضوح وقابمة لمتمييز خبلؿ عممية اإلنتاج والتخزيف والتوثيؽ لمنع االختبلط غير 

 المقصود لممدخبلت والمنتجات.
التحوؿ" شريطة اإليفاء بكامؿ طور . يمكف وسـ المنتجات خبلؿ فترة التحوؿ كػ"منتجات في 01.1.1

 وبأف جيات منح الشيادات قد راقبت ذلؾ. لقانوفالمقاييس واالمتطمبات المحددة في ىذه 
 

 . اإلنتاج المنشق والمتوازي4.5
 إلى ممارسات اإلدارة العضوية ،في ذلؾ اإلنتاج الحيواني ام. يجب تحويؿ كامؿ األرض ب0.2.1

 التحوؿ.حسب ىذه المقاييس وخبلؿ فترة 
 ولفترة مؤقتة كماروؼ مبررة وذلؾ تحت ظ ،. يمكف تقسيـ الحيازة إلى وحدات مفصولة بوضوح1.2.1

منح يجب أف تتحقؽ جيات و  ،ال تدار كؿ ىذه الوحدات تحت نظاـ اإلنتاج العضويأيمكف 
 مف مبررات القياـ باإلنتاج المنشؽ )المؤقت(. الشيادات

ؿ تتضمف كافة الخطوات واإلطار الزمني التقريبي لتحويؿ . يجب أف يحضر المشغؿ خطة تحو 2.2.1
 تؤسس ىذهيجب أف كما دابير الرقابة التي ستنفذ لمتقميؿ مف خطر التموث. كامؿ المزرعة وت

تتجاوز الخبلؿ مدة  ،آخر جزء مف الحيازة ذات العبلقة لئلنتاج العضوي وؿلبداية تحخطة ال
 .كحد أقصىخمس سنوات 
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ذه تأكيد ىو  ،ة مف قبؿ جيات منح الشيادات. يجب الموافقة عمى خطة التحوؿ وتدابير الرقاب3.2.1
 بعد بداية خطة التحوؿ.ويًا سن الموافقة

في حالة عدـ تحويؿ كامؿ المزرعة  ،. يجب أف تكوف األجزاء العضوية والتقميدية مف المزرعة4.2.1
يجب عدـ تعريض ىوية وحدة اإلنتاج  كما ،مفصولة بوضوح وباستمرار ،(اإلنتاج المنشق)

ت أف يحتفظ المشغؿ بسجبلعمى ، تقميديالعضوي لمخطر مف خبلؿ اإلدارة المتبعة في الجزء ال
أف تتضمف زيارات التفتيش تفتيش الجزء التقميدي بما في ذلؾ و  ،مناسبة تظير آلية الفصؿ

 .الخاصة بيا الوثائؽ والسجبلت
غير العضوي لممنتجات النباتية اإلنتاج ي فترة التحوؿ و فواإلنتاج . يسمح باإلنتاج العضوي 5.2.1

( فقط إذا ما كاف ىذا اإلنتاج يتـ بطريقة وازيتاإلنتاج المبنفس الوقت )الذي يتـ  ،والحيوانية
 ،الشيادة العضوية أو في طور المنح نحتم  تسمح بالفصؿ التاـ والواضح لممنتجات التي 

وسيولة في كؿ مف  بوضوحتمييزىا ج نفسو مف أصناؼ مختمفة يمكف نت  يجب أف يكوف الم  و 
 ظيؼ.الحصاد وخبلؿ التنبعد  ماالحقؿ و 

 ساعة 37وقبؿ بموعد حصاد المنتجات ذات العبلقة مقدمًا  منح الشيادات. يجب إببلغ جيات 6.2.1
 ،بعد إتماـ الحصاد منح الشياداتكما يجب عمى المنتج أيضًا إببلغ جيات  ،عمى األقؿ

بالكميات الدقيقة والصحيحة المحصودة مف الوحدات ذات العبلقة وبالتدابير المطبقة إلبقاء 
 منتجات مفصولة.ال
 خبلت الممنوعة بشكؿ منفصؿ عف تمؾ المستخدمة باإلنتاج العضوي.. يجب تخزيف المد  7.2.1
قبؿ استخداميا  جيداألنظمة الزراعية المختمطة بشكؿ اآلالت والمعدات في  ؼ. يجب تنظي8.2.1

 في فترة التحوؿ.تمؾ التي لممحاصيؿ العضوية و 
 

 ية. المحافظة عمى اإلدارة العضو 3.5
ال يعتمد نظاـ اإلنتاج العضوي عمى التبديؿ المستمر بيف اإلدارة العضوية وغير أ . يجب0.3.1

 العضوية.
. يجب أف يكوف لدى المشغؿ خطة إدارة عضوية تتضمف برامج واستراتيجيات تمكف العممية مف 1.3.1

 أف تبقى عضوية بشكؿ دائـ.
مستخدمة ألي عممية متعمقة بالمحصوؿ العضوي . يجب أف تعامؿ حيوانات الجر والحيوانات ال2.3.1

يجب كما  ،حيوانات المزرعة  بحسب مقاييس إدارة ،كحرث التربة وسحب الماء والدراسة والنقؿ
 وسبلمتيا.لصحتيا  غير مناسبةأال تكوف ظروؼ عمؿ حيوانات الجر 
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 . اختيار المحاصيل واألصناف2.5
ألنواع المزروعة بأنظمة الزراعة العضوية بناء عمى . مف األفضؿ أف يتـ اختيار األصناؼ وا0.4.1

 لآلفات واألمراض. دى تحممياالمناخية وم لظروؼتأقمميا مع التربة وتوفر الماء وا
 عمى الذاتاالستدامة واالعتماد  ضمافمف المحاصيؿ واألصناؼ ل أنواع مختمفة . يجب زراعة 1.4.1

 وقيمة التنوع الحيوي لممزارع العضوية.
المنتظـ لمنباتات المثبتة لآلزوت وذلؾ  االستخداـالمحصولي  نظاـنموذج اليجب أف يتضمف . 2.4.1

 خصوبة التربة. وتحسيف يدؼ بناءبو إلنتاج المحاصيؿ و/أو السماد األخضر 
 ،السبلالت واألصناؼ واألنواع المحمية في خطة الدورة الزراعية يف أف يستخدموا. عمى المشغم3.4.1

كمما كاف باإلمكاف وكاف مناسبًا لنظاـ إدارة  عتبار الزراعة إلنتاج البذوراألخذ بعيف االمع 
 .مزرعتيـ

 
 . البذور ومواد اإلكثار1.5

ر البطاطا والمواد النباتية بما في ذلؾ الشتوؿ المستخدمة في ا. يجب أف تكوف كؿ البذور وبذ0.5.1
عادة تأىيؿ أراضي المراعي وبالتالي فإف  ،ادة العضويةحاصمة عمى الشي ،إنتاج المحاصيؿ وا 

نباتات األميات بحالة البذور والنباتات اآلباء بحالة مواد اإلكثار الخضري يجب أف تكوف قد 
المحاصيؿ  حاؿأنتجت بموجب القواعد المحددة في ىذه المقاييس لجيؿ واحد عمى األقؿ أو في 

 المعمرة لموسمي نمو.
النباتية العضوية لممحاصيؿ الحولية  اإلكثاراطا ومواد ر البطا. في حالة عدـ توفر البذور وبذ1.5.1

مكف أف تأتي مف نباتات استمر تطبيؽ اإلدارة العضوية عمييا لجيؿ واحد عمى يف ،المعمرةو 
 األقؿ أو سنة واحدة.

 . يمكف استخداـ المواد التقميدية غير المعاممة في حالة عدـ إمكانية تطبيؽ البند2.5.1
ذا ،(.1.5.1)السابؽ ما كانت البذور والمواد النباتية التقميدية غير المعاممة غير متوفرة  وا 

فيمكف استخداـ البذور والمواد النباتية المعاممة كيميائيًا شريطة أف ال تكوف معاممة بمواد غير 
مكف يعدـ توفر ىذه األخيرة تجاريًا  وفقط في حالة ،موجودة ببلئحة المواد المسموحةالتمؾ 

يجب عمى المشغؿ إثبات الحاجة و  ،والشتوؿ والمواد النباتية المعاممة كيميائياً  استخداـ البذور
 الستخداـ مثؿ ىذه المواد.

 . يجب توثيؽ كافة االستخدامات لمبذور والشتوؿ والمواد النباتية المعاممة كيميائيًا.3.5.1
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ثار الخضري غير لمنح ترخيص مسبؽ لمبذور ومواد اإلك منح الشيادة. يجب الطمب مف جيات 4.5.1
ر البطاطا والمواد النباتية اكما يجب أف تسجؿ ىذه الجيات كمية البذور وبذ ،العضوية

 المرخصة.
 . يجب منح الترخيص قبؿ زراعة المحصوؿ كما يجب أف يجدد سنويًا.5.5.1
   .النباتية المعدلة وراثياً  أو الموادالطمع  أو حبوب. ال يسمح باستخداـ البذور 6.5.1

 
 خصوبة التربة والتسميد .1.5

مف خبلؿ إعادة المواد  وتعزيزىا المحافظة عمى خصوبة التربةنتاج العضوي عمى مبدأ . يقـو اإل0.6.1
 ة والحيوانية والمكروبية لمتربة.تيالنبا

يطبؽ المشغؿ ممارسات الدورة الزراعية والغطاء النباتي لؤلرض واستخداـ النباتات المثبتة . 1.6.1
دا التربة المناسبة وتقنيات األنشطة الحيوية التي تحسف مف صحة وحالة وصيانة رة لآلزوت وا 

 كما ،استخداـ األسمدة والمبيداترية المائية واليوائية وبالتالي الحد مف التعو  ،التربة والمحصوؿ
 يجب أف تطبؽ ىذه المقاييس عمى كؿ مف المحاصيؿ الحولية والمعمرة بما في ذلؾ البساتيف.

مف أصؿ ميكروبي أو نباتي أو حيواني المنتجة مف  تحمؿب أف تشكؿ المواد القابمة لم. يج2.6.1
عمى المشغؿ أف يطبؽ االستخداـ المبلئـ و برنامج الخصوبة. ل اً أساس ،الممارسات العضوية

 العناصر الغذائية.فقد لتقميؿ مناسبة ودورة زراعية وجيود عناصر الغذائية الوتدوير 
 :عمى األسس التالية الزراعيةالدورة  تقـو. 3.6.1
يمكف لمدورة كبديؿ عف ذلؾ و  ،سنوات( 2: دورة ثبلثية كحد أدنى)بالنسبة لممحاصيؿ الحولية -أ

محصوؿ تغطية ألىداؼ التسميد محاصيؿ: أحدىـ الة يالزراعية أف تكوف بأقؿ حد دورة ثبلث
عة( مع أو محصوؿ بيني )بيف خطوط الزرا ،األخضر ممكف أف يشمؿ محصوؿ بقولي

)عمؽ المجموع الجذري، مثبت ةوأف يتميز ىذا المحصوؿ بمواصفات مناسب محاصيؿ أخرى 
 ...إلخ(.،لآلزوت

يجب تضميف محاصيؿ أخرى عمى األقؿ خبلؿ المراحؿ  :ممحاصيؿ المعمرةلبالنسبة  -ب
بحسب الظروؼ المناخية وتوفر  ةممكنفترة المحافظة عمى التربة مغطاة ألطوؿ و  ،المبكرة

وحيد وال يمكف  محصوؿ اء والتربة. أما بالنسبة لممحاصيؿ المعمرة التي تزرع بشكؿالم
محصوؿ تغطية محدد بفيجب تغطية التربة بالعشب الطبيعي أو  فييا، تطبيؽ الزراعة البينية

 كسماد أخضر خبلؿ فترة مف الزمف.
يؿ عف دورة العناصر وليس كبد ،طبيعية التواجد كمكمبلت فقط . تستخدـ األسمدة المعدنية4.6.1

ويتجنب  أف يكوف استخداـ عوامؿ التسميد متعمؽ بالموقع ويستجيب لحاجة النباتعمى الغذائية 
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يسمح فقط باستخداـ األسمدة المعدنية الموجودة و  ،ياالتربة وتممحمف العناصر الغذائية  تنزاؼسا
 "." الجزء أ بممحؽ "قائمة المواد المسموحة

تكونت أو استخمصت منو  يبشكميا الطبيعي الذدة مف األصؿ المعدني . يجب تطبيؽ األسم5.6.1
نما ومف خبلؿ فقط و بشكؿ أكثر مف خبلؿ استخداـ المعامبلت الكيميائية  وابةذيتـ جعميا  الوأ ا 

األسمدة ىذه تستخدـ و إضافة الماء وخمطيا مع مدخبلت أخرى طبيعية التواجد ومسموحة. 
 بالترافؽ مع تقنيات تدوير المغذيات األخرى. فقط مة المدىالمعدنية لمحاجات التسميدية طوي

عمى أف تكوف  ،يجب أف يتخذ المشغؿ إجراءات مف أجؿ الوقاية مف التعرية الريحية والمائية. 6.6.1
والتربة والمنحدرات واستعماؿ  الخاصةىذه اإلجراءات مبلئمة لمظروؼ المناخية المحمية 

مصدات الرياح وغطاء التربة ومحصوؿ التغطية وتقميؿ  عمى سبيؿ المثاؿ: استخداـ ،األرض
 .كونتوريةالخطوط الوالزراعة مع  والمصاطبالش الحراثة وترؾ األرض مع غطاء نباتي والم

حمي التربة والماء والتنوع . يجب أف تستخدـ المصادر الغذائية بطريقة مستدامة ومسؤولة ت7.6.1
تقميؿ إلى أدنى حد اليجب كما ادة فعاليتيا وتأثيرىا. لزي بطريقة وبتوقيت ومكاف مناسبي و الحيو 

تجنب االستخداـ المفرط لؤلسمدة و ممكف خسارة المغذيات مف المزرعة إلى البيئة الطبيعية 
 وذلؾ لتجنب تموث الماء. لطبيعيةا
كمية ،اآلزوت المضاؼ مف أي مصدر كاف لمحيازة. يجب أال تتجاوز الكمية الكمية مف 8.6.1

يطبؽ ىذا  و ف اآلزوت في السنة باليكتار الواحد مف المساحة الزراعية المستعممةكغ م061الػ
الحد عمى استخداـ سماد المزرعة البمدي وسماد المزرعة البمدي المجفؼ وسماد الدواجف منزوع 
الماء وتخمير ما تطرحو الحيوانات وسماد المزرعة البمدي المخمر والسوائؿ التي تطرحيا 

يمكف تأسيس و و مذكور بالبلئحة في ممحؽ "الئحة المواد المسموحة" الجزء أ. الحيوانات كما ى
اتفاقيات تعاوف مع حيازات ومشاريع عضوية أخرى بيدؼ الحصوؿ عمى السماد  أو إقامة

 البمدي أو لنشر الفائض مف السماد البمدي عف اإلنتاج العضوي.
الدقيقة لتحسيف الحالة العامة لمتربة الحية  . يمكف استخداـ المستحضرات المبلئمة مف الكائنات01.6.1

يجب استخداـ مستحضرات مناسبة نباتية المنشأ أو مف و أو لتوفر العناصر الغذائية في التربة. 
 الكائنات الدقيقة بيدؼ تفعيؿ الكومبوست.

المواد التربة وذلؾ عف طريؽ استخداـ  pH. يجب المحافظة عمى مستويات مناسبة مف 00.6.1
 الجزء أ.المواد المسموحة في ممحؽ  ة المبينةالمسموح

القيود عمى استخداـ المدخبلت كالبوتاسيـو المعدني  جيات منح الشيادات. يجب أف تحدد 01.6.1
وأسمدة المغنزيـو والعناصر النادرة والسماد البمدي واألسمدة ذات المحتوى العالي نسبيًا مف 

والفوسفات  ،بيا: عمى سبيؿ المثاؿ الخبث القمويالمعادف الثقيمة و/أو المواد غير المرغوب 
أو  أو الموقعتستند ىذه القيود عمى الكميات و مياه الصرؼ الصحي. مخمفات الصخري و 
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 ،الجزء أ المواد المسموحةأو اختيار المدخبلت المطبقة ممحؽ  أو الطرؽ أو المعامبلت التوقيت
 موثات األخرى بالتربة.تجمع المعادف الثقيمة والم تراكـتجنب  مراعاةويجب 

 .. يمكف منح االستثناءات التي يجب أف تكوف مبررة02.6.1
 . يجب أف تكوف الغمة المتوقعة مناسبة لممحصوؿ ولممنطقة.03.6.1
 . يجب تقييد حرؽ النباتات ومراقبتيا لحماية المادة العضوية والتنوع الحيوي.04.6.1
 بما فييا اليوريا. المصنعة  اآلزوتيةمدة بلت اآلزوت وكؿ األسي. يمنع استخداـ ش05.6.1

 
 اهي. إدارة الم1.5

أف يعمؿ دائمًا عمى و يفرط باستخداـ المصادر المائية أف . يجب أال يستنزؼ المشغؿ أو 0.7.1
 سطح التربةإذا ما تـ ضخ الماء مف تحت  ،بيذا المجاؿو المحافظة عمى المياه ونوعيتيا. 
منح التحقؽ مف المراقبة ونظاميا مف قبؿ جية و  ،وتسجيمو فيجب مراقبة مستوى الماء بالتربة

 .الشيادات
 .األكثر كفاءةً  الري نظاـ. اختيار 1.7.1
 .كمما كاف ذلؾ ممكناً  أنظمة لجمع مياه المطر إقامةالمشغؿ  عمى. 2.7.1
 باألسمدة. ياه. يجب تجنب تموث الم3.7.1
أف تكوف ىذه التدابير و  ،ومعالجتيا ياهبة والمتممح التر لمنع المبلئمة . يجب اتخاذ التدابير 4.7.1

 المطبقة متوافقة مع المقاييس العضوية السورية.
 

 . إدارة اآلفات واألعشاب 2.5
ضمف تقميؿ الخسائر بسبب اآلفات واألمراض ة أنظمة اإلنتاج العضوي بطريقة ت. يجب ممارس0.8.1

 .ألدنى حد ممكف واألعشاب
خمؽ توازف بيئي ينتج عنو و  ،ت مف خبلؿ فيـ االحتياجات البيئية لآلفة. يجب تنظيـ إدارة اآلفا1.8.1

 .الحيوي ىاطبيعي لآلفة وعدو توازف 
األعداء الحيوية لآلفات واألمراض مف خبلؿ المحافظة عمى وصيانة . يجب حماية وتشجيع 2.8.1

دارة األسيجة ومواقع التعشيش والممارسات االمأوى ال ألخرى التي مبلئـ والمنطقة العازلة وا 
 ومف ضمنيا الطيور.والعدو الحيوي األصمي الذي سيأوي اآلفة  الغطاء النباتيتحافظ عمى 

المناسبة  الزراعية . يجب التحكـ باآلفات واألمراض مف خبلؿ عدد مف التقنيات الزراعية كالدورة3.8.1
ا والنباتات الطاردة لنيماتودا التي تساىـ في مكافحةوالسماد األخضر وزراعة النباتات المرافقة 

تباع لمحشرات  بحالة برنامج تسميد متوازف والتحضير المبكر لميد البذور واستخداـ المالش وا 
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العالي النشاط الحيوي  ذاتأصناؼ متأقممة بشكؿ جيد مع البيئة والترب استخداـ لمحاصيؿ و ا
 .اآلفة حياةدورة كسر والمراقبة الميكانيكية ووسائؿ أخرى متنوعة مثؿ 

ية والمالش والقص والرعي مف الفيزيائ. يمكف مكافحة األعشاب مف خبلؿ الطرؽ الميكانيكية و 4.8.1
 قبؿ الحيوانات.

لتعقيـ الحراري لمكافحة اآلفات بينما يقتصر استخداـ ا. يسمح باستخداـ التعقيـ الشمسي لمتربة 5.8.1
 ،مة أو تجديد مناسب لمتربةيمكف بيا تطبيؽ دورة زراعية مبلئ ال التيحاالت عمى الواألمراض 

يمكف منح و  ،أو المشتؿ ضمف األنفاؽ المحميةبالنسبة لممحاصيؿ البستانية ىو الحاؿ كما 
 اإلذف مف قبؿ جيات منح الشيادات فقط ولكؿ حالة عمى حدا.

عندما ال  (الجزء أ) المواد المسموح بيا ئحةالممحؽ بفقط باستخداـ المنتجات المذكورة . يسمح 6.8.1
مدخؿ يطبؽ في إدارة اآلفات واألمراض  أي يخضعيجب أف و  ،وف الوسائؿ الوقائية فعالةتك

بوثائؽ تدؿ المشغؿ عمى أف يحتفظ  ات لمحددات شروط اإلستخداـالتي تصيب النباتواألعشاب 
 عمى الحاجة الستخداـ ىذه المنتجات.

حضرة في المزرعة مف النباتات . يسمح باستخداـ منتجات إدارة اآلفات واألمراض واألعشاب الم7.8.1
 والحيوانات والكائنات الدقيقة المحمية.

محشرات شريطة أف يتـ إنتاجيا تحت قواعد ىذا القانوف الحيوية ل األعداء. يسمح باستخداـ 8.8.1
عممية نشرىا مراقبة بحيث ال تحؿ محؿ التوازف الحيوي الطبيعي  أف تكوفوتعميماتو التنفيذية و 

 ؽ المحيطة.لئلنتاج والمناط
مع البيئة  والموزعاتالمصائد ب التبلمس المباشر بيف المواد المحددة المستخدمة منع. يجب 01.8.1

 بعد استخداميا والتخمص منيا بشكؿ سميـ.  والمحاصيؿ المزروعة واف يتـ جمع ىذه المصائد
 .المصنعة. يمنع استخداـ منظمات النمو واألصبغة 00.8.1
 في وقاية النبات. أو منتجاتيا الكائنات المعدلة وراثياً خداـ استيمنع . 01.8.1
 المنتجات.ىذه . يجب أف يحتفظ المشغؿ بوثائؽ تثبت الحاجة الستخداـ 02.8.1
الزراعة التقميدية بشكؿ مبلئـ لمتخمص مف البقايا  في المستخدمة . يجب تنظيؼ كؿ المعدات03.8.1

 .وذلؾ قبؿ استخداميا في المناطؽ المدارة عضوياً 
 أو . يجب أف تظير خطط اإلنتاج العضوي المحضرة مف قبؿ المشغؿ مجموعة مف العمميات04.8.1

مؤىمة إلدارة اآلفات واألعشاب واألمراض اليامة تحت الظروؼ والاآلليات اإليجابية القادرة 
كما يجب أف تتضمف الئحة بالمبيدات ومنتجات وقاية النبات التي ستطبؽ في حاؿ  ،العادية
 الحاجة.دعت 
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 . إنتاج المحاصيل تحت ظروف الزراعة المحمية61.5
 عمى أف: يسمح بإنتاج المحاصيؿ تحت ظروؼ الزراعة المحمية 

نى الحماية بحسب قواعد تدار المحاصيؿ المزروعة ضمف األنفاؽ المحمية وغيرىا مف ب  . 0.01.1
 .المقاييس العضوية ىذه

ـ . 1.01.1  راعية( يتضمف استخداـ السماد األخضر والنباتات البقولية.التخطيط لنظاـ تدوير )دورة ز يت
 كما ة تيوية مبلئمة،ئالطبيعية وبي األعداءتتضمف تقنيات وقاية النبات استخداـ المصائد و . 2.01.1

الجزء أ )المواد المسموح بيا الئحة ممحؽ يمكف لممصائد أف تشمؿ فقط المواد الفعالة الموجودة ب
 (.3.1البند 

يسمح باستخداـ المعاممة الحرارية  كما يكوف التعقيـ الشمسي الوسيمة األفضؿ لمعاممة التربة،. 3.01.1
ف مسبؽ مكتوب ذشروط خاصة خاضعة إل ضمف لمتربة واألوساط الزراعية وخبلئط األوعية

 مف قبؿ جية منح الشيادات.
 ت مستدامة وغير مموثة.بطرؽ موفرة لمطاقة مف خبلؿ استخداـ تقنيا تدفئةالتبريد و اليتـ . 4.01.1
كاربونات  بولياليسمح فقط باستخداـ المنتجات القائمة عمى البولي إيثميف والبولي بروبيميف و . 5.01.1

األغطية  :لممدخبلت التي يمكف رمييا والمتضمنة رالتدوي أو متحمؿأخرى والمواد القابمة ل
-الخيوط وشبكات الحشرات -ة النسيجيمواد ال-المالش -والبيوت المحمية الصناعية لمبنيات 

 .القابمة لمرميالمستخدمة و وغيرىا مف المدخبلت الصناعية  مواد ربط السيبلج-الشتوؿ أوعية 
ال تحرؽ عمى أرض المزرعة بؿ يجب أيجب جمع المواد المذكورة مف التربة بعد استخداميا و و 

خمص مف ىذه بالحسباف التخمص منيا بطريقة مبلئمة، كما يجب وصؼ تفاصيؿ التيؤخذ 
المواد في خطة اإلدارة العضوية، وتتحقؽ جيات منح الشيادات مف أف التخمص مف ىذه المواد 

 .8.5.0ما ىو مذكور في البند و يتـ بالتوافؽ مع ىذه المقاييس 
 

 . الجمع البري66.5
يوية . يجب أف يدار الجمع البري كي يمنح الشيادة العضوية بطريقة تمنع تدىور الموارد الح0.00.1

 وغير الحيوية وتحافظ عمى استدامتيا.
. يجب أال يسمح بأنشطة الجمع البري بالمناطؽ اليشة بيئيًا وتمؾ المتواجدة ضمف المحميات 1.00.1

ىذه  فييا احتراـ الحدود القانونية لحصاد المنتجات البرية في المناطؽ التي تتوفرو  ،البيئية
 الحدود.

ح وأف تكوف خالية مف واء كانت غابة أو منطقة طبيعية بوضو . يجب تحديد منطقة الجمع س2.00.1
 ،سنوات عمى األقؿ قبؿ الجمع 2طبقت بيا أي مادة ممنوعة لمدة  د تكوف قالالمموثات وأ
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 أي مصدر تمويث محتمؿ.و اإلنتاج التقميدي مناطؽ  ويجب أف تكوف عمى مسافة كافية مف
 ومف حدود المنطقة. تتحقؽ جية منح الشيادات بشكؿ مناسب مف موقع حيث

وتمنح  ،الدورات الطبيعية والتوازف البيئي لممنطقة مع. يجب أف يتناسب نظاـ الجمع البري 3.00.1
مف بيئة نمو مستقرة  ناتجةالشيادات العضوية لممنتجات البرية المحصودة فقط إذا ما كانت 

أف  عمى حيوي لمخطريتـ القياـ بالجمع بدوف تعريض استقرار الموطف وتنوعو الو  ،ومستدامة
 .فقط ضمف حدود منطقة الجمع البري المحددة بوضوح المنتجاتتجمع 

المنتجات البرية عمى معرفة جمع . يجب أف يكوف المشغؿ الذي يحصد أو يجمع أو يحترؼ 4.00.1
أف ال يأخذ أي منتج بمعدؿ يتجاوز الغمة المستدامة  وعميو ،الجمع قع اعميقة بالحدود وبمو 

يئي أو ييدد وجود األصناؼ النباتية أو الفطرية أو الحيوانية بما في ذلؾ تمؾ لمنظاـ الب
 األصناؼ غير المستغمة مباشرة.

 وعمييـ ،إذا ما دعت الحاجة السمطة المختصةمرخصوف مف قبؿ  الحاصدوف. يجب أف يكوف 5.00.1
 ًا بالمحافظة عمى المنطقة الطبيعية.يأف يساىموا إيجاب

 إدارة منطقة الجمع مف قبؿ مجموعة أو إذا قاـ المشغؿ بتوظيؼ جامعيف مؤقتيف تـي عندما. 6.00.1
مف أجؿ المحافظة عمى مراقبة عممية الجمع واإلدارة العامة  يجب أف يكوف ىناؾ قواعد داخميةف

 لممكاف.
. يجب وضع الوصؼ الكامؿ لعممية الجمع البري في خطة اإلدارة العضوية وتحديد مساحات 7.00.1

ذا كاف ممكنًا  يأراض المباني التي تحدث بيا يجب تحديد الجمع ومباني التخزيف واإلنتاج وا 
تاريخ آخر تطبيؽ واستعماؿ لممنتجات التي ال تتوافؽ و  ،عمميات التصنيع و التعبئة والتغميؼ

 مع قواعد اإلنتاج العضوي ىذه عمى مناطؽ الجمع.
ومتطمبات محددة لمرقابة ومنح الشيادات  . يجب أف يكوف لدى جيات منح الشيادات تدابير8.00.1

ـ إعبلـ ىذه الجيات بأنشطة الجمع والمنطقة قبؿ وقت الحصاد و  ،لمنتجات الحصاد البري أف يت
 المتوقع.

 
 الزراعي  . إنتاج الفطر65.5

مف مكونات عضوية مف أصؿ زراعي كالحبوب  الفطر الزراعي . يجب أف تتألؼ أوساط إنتاج0.01.1
 الحيوانات. ومخمفاتوسماد المزرعة البمدي  ،بذور العضويةوالقش وكتؿ ال

  مف حيازات الناتجة  الحيوانات وبقايا مخمفاتسماد المزرعة البمدي  ستخدـ. يفضؿ أف ي1.01.1
فيمكف لتمؾ  ف المنتجات متوفرة بالشكؿ العضويتكو  عندما الو  ،اإلنتاج العضويخاضعة لنظاـ 
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% مف الوزف الكمي 14ال تتجاوز الػأ عمى أحة الجزء الموصوفة ببلئحة المنتجات المسمو 
 لمكونات الوسط باستثناء مادة التغطية وأي ماء مضاؼ قبؿ التخمر.

المنتجات المعدنية و والماء والتربة  اً والخشب غير المعامؿ كيميائيموس . يمكف استخداـ البيت2.01.1
  الئحة المواد المسموح بيا. المشار إلييا بالممحؽ

 . 5.1مع متطمبات الفصؿ الزراعي نتاج الفطر إ ـووميسميتتوافؽ الممقحات البادئة . يجب أف 3.01.1
مع الئحة  متوافقة الزراعي. يجب أف تكوف المدخبلت األخرى المستخدمة بإنتاج الفطر 4.01.1

 المدخبلت المسموحة.
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 الثالثالجزء 
 تربية الحيوانات 

 
 .مبادئ عامة6.4

إنتاج منتجات حيوانية عضوية مع ضماف أف الحيوانات ىو ربية الحيوانات تمف يدؼ ال. إف 0.0.2
 .مع الحفاظ عمى البيئة محافظة عمييامؤمنة  سبلمتياتعامؿ باحتراـ وبأف صحتيا و 

وتوفر  ،. تستند تربية الحيوانات العضوية عمى العبلقات المتجانسة بيف األرض والنبات والحيواف1.0.2
مع سموكيا الطبيعي تتوافؽ ياة تمبي احتياجاتيا الفيزيولوجية و لمحيوانات ظروؼ وفرص ح

 .ورفاىيا سبلمتياواالجتماعي و 
 نوعية جيدة.ذات . يجب تغذية الحيوانات العضوية بمواد عمفية عضوية 2.0.2
باستثناء  ناتجة منيا أو بواسطتياات المعدلة وراثيًا والمنتجات ال. ال يسمح باستخداـ الكائن3.0.2

 البيطرية. الطبيةات المنتج
 

 . سالالت الحيوانات وأصميا ومصدرىا5.4
 ،تكوف السبلالت الحيوانية المختارة لئلدارة العضوية متأقممة مع الظروؼ المحمية يجب أف  .0.1.2

وأف يتـ إيبلء السبلالت المحمية  ،ومف األفضؿ أف تكوف مناسبة لممنطقة ولطريقة اإلنتاج
 االىتماـ الكافي.

  .تتكاثر السبلالت المختارة بنجاح تحت الظروؼ الطبيعية نبغي أفي .1.1.2
ويجب تجنب طرؽ  ،المتوافقة مع طرؽ اإلنتاج العضويالحيوانات تربية  . تستخدـ فقط تقنيات2.1.2

 .يسمح بالتمقيح االصطناعي كماالتربية المكثفة 
 ستنساخ المحرض.كذلؾ مضاعفة الصيغة واالخداـ تقنيات نقؿ األجنة و . يمنع است3.1.2
بالنسبة لئلدارة البدوية فيجب  أما ،في حيازات عضوية ومرباة. يجب أف تكوف الحيوانات مولودة 4.1.2

 ضمف وحدة القطيع. ومرباةأف تكوف الحيوانات مولودة 
لعمر يقؿ ا ينبغي أالوفي حاؿ عدـ توفرىا  ،. يجب أف تأتي الدواجف مف السبلالت بطيئة النمو5.1.2

 لمدجاج. قبؿ الذبح ـيو  70عف 
عضوية أو عندما ال الحيازة كافية مف  بأعداد. في حاؿ عدـ إمكانية الحصوؿ عمى الذريات 6.1.2

عمى التحسيف الوراثي اعتبارًا مف أحواض مورثات متقاربة عندىا يمكف يكوف ىناؾ خطر 
ة الحصوؿ عمى الحيوانات مف خارج المزرعة مف حيازات عضوية أخرى أو قطعاف مربا
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مرباة  عضويةيمكف الحصوؿ عمى الذريات لئلدارة البدوية مف قطعاف أخرى غير كما عضويًا. 
عقاقير بيطرية غير مسموحة بال تكوف معاممة أف تكوف تحت نظاـ إدارة مستداـ و شريطة أ ياً بدو 

 بحسب ىذه التشريعات.
بحسب الحدود العمرية و . يمكف جمب حيوانات تقميدية في حاؿ عدـ توفر الحيوانات العضوية 7.1.2

 والوزنية التالية:
 إلنتاج المحـأو أقؿ أياـ  2بعمر  صيصاف. 

  إلنتاج البيض أو أقؿ أسبوع 07دجاجات بعمر. 

  كغ 24يجب أف تزف صغار الخنازير أقؿ مف. 

  يـو 41أقؿ مف  الماعز صغاريجب أف يكوف عمر الحمبلف و. 

 وتغذت بشكؿ  المبأ)السرسوب(أشير والتي تمقت  5حتى عمر  وصغار اإلبؿ العجوؿ
 .كامؿالالحميب  عمىرئيسي 

مف الحيوانات البالغة  اً سنوي% 01يبمغ أعمى حد ب. يمكف جمب القطعاف مف المزارع التقميدية 8.1.2
 إلى المزرعة. النوع نفسل
الشديدة غير الحوادث % في الحاالت التالية: 01. تمنح االستثناءات لمقدار أعمى مف الػ01.1.2

تأسيس لنمط وال ،التوسع الكبير لممزرعة ،توقعة الطبيعية والبشرية بما في ذلؾ األمراضالم
قؿ فييا يالحيازات التي وبحالة  ،سبللةالعند تغيير و  ،في المزرعة الحيوانيجديد مف اإلنتاج 
 .عشرة عدد الحيوانات عف 

 
  :الحيوانات عريف وتسجيل. ت4.4

يات يإفراديًا بحالة الثد ،نوعائـ باستخداـ التقنيات المناسبة لكؿ الحيوانات بشكؿ دوتسجيؿ  يجب تعريؼ
 مبلئـ.ال السجؿكما يجب االحتفاظ ب ،الدفعة في حالة القطعاف والدواجفوب ،ةالكبير 

 
 ل. متطمبات التحو3.4

دورة  عمى كامؿممارسات اإلنتاج العضوي تطبيؽ . يجب أف تضمف طرؽ اإلنتاج العضوي 0.3.2
 بدوف فواصؿ روتينية في اإلدارة العضوية.حياة الحيواف 

. تتطمب أنظمة تربية الحيوانات التي تغيرت مف اإلنتاج التقميدي إلى العضوي فترة تحوؿ لتنمية 1.3.2
 السموؾ الطبيعي والمناعة والوظائؼ االستقبلبية.

ة واحدة عمى لمر و . يجب أف تمر الحيوانات الموجودة بمزرعة متحولة إلى العضوي بفترة تحوؿ 2.3.2
 األقؿ بحسب التالي:
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 01 مف حياتيـى األقؿ مع أرباع  2 ولمدة  إلنتاج المحـالمعدة  بحالة الحيوانات شير. 

 5 إنتاج الحميب حيواناتو  والخنازيرالمجترات الصغيرة  بحالة أشير. 

 01  أياـ 2بعمر أقؿ مف  عمى أف يتـ إحضارىاالدواجف إلنتاج المحـ بحالة أسابيع 

 5 لدواجف إلنتاج البيضبحالة اع أسابي. 

 .. يجب استقداـ البدائؿ لمحيازة في حالة الدواجف في بداية دورة اإلنتاج3.3.2
تمر الحيوانات الموجودة تحت ظروؼ اإلدارة البدوية عند التحوؿ لمعضوي بفترة  أف. يجب 4.3.2

 أشير. 5عمى األقؿ بحياتيا لمدة  واحدةتحوؿ لمرة 
شير إذا ما  13ؿ المتزامف لؤلرض والحيواف ويمكف تخفيض فترة التحوؿ إلى . يسمح بالتحوي5.3.2

 تغذت الحيواف بشكؿ رئيسي عمى منتجات وحدة اإلنتاج.
 . يجب تمبية كامؿ متطمبات المقاييس ىذه خبلؿ فترة التحوؿ.6.3.2
قد لبت كافة  . يمكف أف تباع المنتجات الحيوانية كعضوية فقط بعد أف تكوف األرض والحيوانات7.3.2

 متطمبات فترة التحوؿ بشكؿ مبلئـ.
 

 وازيت. اإلنتاج الم2.4
الحيواف ونفس نمط اإلنتاج بصورة عضوية وغير عضوية  نوععند وجود منتجات حيوانية مف نفس 
في نفس المزرعة فيجب أال تباع المنتجات كمنتجات عضوية إال  )تقميدي أو في فترة التحوؿ(

 بيف اإلنتاج العضوي وغير العضوي.الفصؿ تسمح بشكؿ واضح ودائـ إذا تـ اإلنتاج بطريقة 
 

 . التغذية1.4
زراعية ناتجة مف بعمؼ عضوي مؤلؼ مف مكونات خبلؿ كامؿ حياتيـ . يجب تغذية الحيوانات 0.5.2

 تحوي عمؼإعطاءىا وجبة غذائية يجب و  ،ومف مواد طبيعية غير زراعيةالزراعة العضوية 
تكوف متوافقة مع تغذيتيـ الطبيعية وسموكيـ أف العضوية و  مكوناتاليد يز  عالي النوعيةمغذي 

 اليضمي.
. يمكف تغذية الحيوانات العضوية بمنتجات ثانوية مف التصنيع الغذائي العضوي والتي ال تكوف 1.5.2

 صالحة لبلستخداـ البشري.
ال يتـ تغذيتيـ وأ ،الغذائية المحددة ارات وجبة متوازنة بحسب احتياجاتي. يجب أف تتمقى المجت2.5.2

 بوجبة تتألؼ بشكؿ كامؿ مف العمؼ الجاؼ والمركزات.
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 ،المنطقة مف نفس مف نفس المزرعة أو أف يكوف قد تـ إنتاجو العمؼ . يجب أف يأتي كامؿ3.5.2
منفذ لؤللياؼ وبالتحديد وخاصة المجترات وامكانية الحصوؿ  يجب أف يكوف لكؿ الحيوانات

 ت.المجترا
%( مف نفس وحدة المزرعة أو 41. يجب أف يأتي أكبر جزء مف العمؼ )عمى األقؿ أكثر مف 4.5.2

 ينتج بالتعاوف مع مزارع عضوية أخرى بالمنطقة.
بحسب الظروؼ المحمية واإلقميمية ضمف حدود زمنية  (.4.5.2). يسمح باستثناءات عمى البند 5.5.2

 مع الظروؼ االستثنائية. بالتوافؽ السمطة المختصة معينة تحددىا 
تحت ظروؼ محددة ولفترة معينة تستند عند الضرورة و . يقتصر استعماؿ العمؼ غير العضوي 6.5.2

 الحاالت التالية: فيعمى ممارسات اإلنتاج في المنطقة و 
 توفر العمؼ العضوي بكمية ونوعية مناسبة عدـ. 

  لىاألو  المناطؽ التي يكوف بيا اإلنتاج العضوي بمراحؿ تطورهفي. 

  أو التي يسببيا البشرمنيا األحداث القاسية غير المتوقعة الطبيعية خبلؿ. 

 القاسيةمناخية الظروؼ في ال. 

مف % 04و ،% مف المادة الجافة لممجترات01تتجاوز نسبة العمؼ غير العضوي الػأال . يجب 7.5.2
 جافة لغير المجترات تحسب عمى أساس سنوي.المادة ال
 أف يتواجد المكوف العضوي مع نفس المكوف بشكمو غير العضوي أو بفترة التحوؿ. وز. ال يج8.5.2

. يمكف أف يصنؼ العمؼ المنتج في وحدة المزرعة خبلؿ السنة األولى مف اإلدارة العضوية 01.5.2
عمؼ فقط عمى ىذا ينطبؽ و  ،الحصص العمفيةكعمؼ عضوي وذلؾ فقط مف أجؿ حساب نسبة 

وبالتالي فإف ىذا العمؼ ال يمكف أف يباع أف يسوؽ  ،وحدة المزرعة الحيوانات التي تنتج ضمف
 كعضوي.

مف أصؿ طبيعي بالتوافؽ مع  ومكمبلت. يمكف تغذية الحيوانات بفيتامينات وعناصر نادرة 00.5.2
وذلؾ عندما يكوف مف الصعب الحصوؿ عمييا مف خبلؿ  (ب)الئحة المواد المسموحة الجزء 

ترخيص استعماؿ الفيتامينات والمعادف والمكمبلت  كما يمكف العمفية لممجترات.حصة ال
 .مصادرىا بكمية ونوعية كافيتيف توفرعدـ  عندالمصنعة 

 . يمنع استعماؿ األعبلؼ التالية:01.5.2
  لمجتراتا ذبحفضبلت. 

  النوعمنتجات الذبح لنفس. 

 فضبلت الحيوانات بكافة أشكاليا. 

 يكساف عمى سبيؿ المثاؿ( أو أي منتج خاضع لبلستخبلص بالمذيبات )ال
 .بإضافة عوامؿ كيميائية أخرى
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 معزولةالمينية األحماض األ. 

  األخرى المصنعةالمركبات اآلزوتية اليوريا و. 

  المصنعةمحفزات أو مشجعات النمو. 

 كمساعدات تصنيع  استخدمتإذا إال  والمواد الحافظة المصنعة فاتحات الشيية
 .وعوامؿ ممونة

 :في األعبلؼ التاليةالمواد الحافظة داـ . يمكف استخ02.5.2
 البكتريا والفطور واألنزيمات. 

  صناعات الغذائية )الموالس عمى سبيؿ المثاؿ(لمالمنتجات الثانوية. 

  مف أصؿ نباتيالمنتجات. 

لمقطعاف الفتية مف  لنوعحميب مف األـ أو الحميب العضوي مف نفس اوفر ي. يجب أف 03.5.2
 ؾخذ بالحسباف السمو أفطاميا إال بعد مرور فترة حد أدنى مف اإلرضاع ت يتـ العمى أ ،الثدييات

تفطـ الحيوانات الفتية قبؿ عمر  وبأي حاؿ يجب أال  ،ذات العبلقة الحيوانية الطبيعي لؤلنواع
03 .  يـو
 ،لمحيوانات الفتيةحميب غير عضوي أف يقدـ مشغؿ لميمكف عندما ال يتوفر الحميب العضوي . 04.5.2

 تحتوي عمى الكف تقديـ بدائؿ الحميب أو مواد أخرى فقط بحاالت طارئة شريطة أيم كما
% مف معدؿ 38 يمبي أو منتجات الذبح وبشرط مصنعةالمضادات الحيوية أو اإلضافات ال

 .السنويالعمؼ العضوي 
 ،يجب تجنب طرؽ التربية المكثفة كما )مف السبلالت سريعة النمو( تربى الدواجف ال. يجب أ05.5.2
مف سبلالت معيف كحد أدنى أو استقداـ ىذه الدواجف عمر لتربية الدواجف حتى تصؿ  ف تتـأو 

 بطيئة النمو.
. يجب أف يأخذ المشغموف الذيف ينتجوف العمؼ بالحسباف التدابير المبلئمة المستندة عمى 06.5.2

 نعةالمصالتحديد المنيجي لخطوات التصنيع الحرجة وذلؾ مف أجؿ ضماف أف المنتجات 
 تتوافؽ مع قواعد اإلنتاج العضوي.

 
 )بما في ذلك إدارة السماد البمدي(. شروط المأوى والمدى الحر1.4 

االحتياجات  تمبي. يجب أف يضمف المشغؿ أف البيئة والمنشآت وكثافة القطيع وحجمو 0.6.2 
 التالي: يؤمفو  ،السموكية لمحيوانات

  الطبيعية لمسموؾحرية حركة كافية وفرصة لمتعبير عف األنماط 
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 تمبية ضوء الطبيعي لاللممناطؽ المفتوحة ولمماء والعمؼ و  إمكانية دائمة لموصوؿ
 .يجب تنظيـ المناطؽ المفتوحة تحت نظاـ دورة مبلئـ ،احتياجات الحيوانات

  والوحؿ والريح بشكؿ  مأوى وحماية مف ضوء الشمس والحرارة والمطرمناطؽ راحة و
 د عمى الحيوافمناسب لتخفيؼ الضغط واإلجيا

  تمنع و  ،الحيواف رفاهتعزز صحة و و  ،مف اإلجيادطرؽ إدارة الحيوانات التي تخفؼ
 أو المثبطاتجنب استخداـ العقاقير البيطرية الكيميائية ت مع ،األمراض والطفيميات

Alopathic 

  التي تعزز االستخداـ المستداـ لمغطاء النباتي لؤلرض تطبيؽ ممارسات اإلدارة
 .والمياه

 عف حيوانات القطيع عدـ عزؿ لمحافظة عمى البنية االجتماعية مف خبلؿ ضماف ا
 .النوعحيوانات أخرى مف نفس 

ف الحيواف مكالتي تمأوى الحيوانات إلزاميًا في المناطؽ ذات الظروؼ المناخية المبلئمة  ال يعد .1.6.2
 مف العيش بالخارج )باليواء الطمؽ(.

ربط الحيوانات تحت ظروؼ محددة كالحيازات الصغيرة جيات منح الشيادات  تسمح. 2.6.2
لمناطؽ واإلى المراعي  وصوؿوالحيوانات المريضة شريطة أف تستطيع ىذه الحيوانات ال

  .مرتيف باألسبوع عمى األقؿخبلؿ فترة الرعي  المفتوحة
 . يجب أف تضمف ظروؼ المأوى:3.6.2

 احتياجات الحيوانات تمبيلعمؼ والماء العذب مف اكافي  الحصوؿ عمى مقدار. 

 رية حو بسيولة وااللتفاؼ  واالستمقاءلمحيوانات مكاف كافي لموقوؼ الطبيعي وفر ت
 .بنفسياواالعتناء  الحركة

 وتغييرىا بشكؿ منتظـ اتتوفير ميد مف المواد الطبيعية المبلئمة لمحيوان.  

 مح بتدوير ا بشكؿ يسفييزؿ والتدفئة والتبريد والتيوية توفير العل تحسيف المباني
 الغبار ودرجات الحرارة ورطوبة اليواء النسبية وتدوير تخفيض مستوياتاليواء و 

 .إلى مستويات ليست ضارة لمحيوانات ات السامةالغاز 

   أو الحيوافمواد البناء ومعدات اإلنتاج ال تؤذي صحة اإلنساف إف. 

 ناعمة ولكف ليست زلقةال يةاألرض. 

  بأقفاص رازيوالخنعدـ وضع الدواجف واألرانب. 

 حماية الحيوانات مف االفتراس مف قبؿ الحيوانات البرية والمتوحشة. 

 . يمكف عزؿ ذكور الحيوانات وتمؾ المريضة والتي عمى وشؾ الوالدة.4.6.2
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لممراعي أو المناطؽ المفتوحة لمتمريف والحركة أو  إمكانية الوصوؿلكؿ الحيوانات  توفر. ي5.6.2
يمكف كما  ،لفيزيولوجية لمحيواف والظروؼ المناخية وحالة األرضالحالة ا سمحتالجري كمما 

 تغطية تمؾ المناطؽ جزئيًا.
غياب المرعى في حاؿ  الحيوانات مؤقتًا بسبب الوضع المناخي غير المناسب أو جز. يمكف ح6.6.2

 إمكانية الخروجومع ذلؾ فيجب أف يكوف ليذه الحيوانات  ،كنتيجة لمظروؼ المؤقتة أو الموسمية
عندما  وص منقوؿ طازج أو جاؼصمقعمؼ بفي ىذه الحالة يمكف تغذية الحيوانات و جري. لوا

 تكوف ىذه الطريقة أكثر استدامة في استخداـ موارد األرض مف الرعي.
عمؼ  تأميفمنتظمًا ألرض المرعى مع وصواًل . يجب أف تمنح القطعاف المتنقمة والتابعة لمبدو 7.6.2

الفترات الحرجة بالمواد العمفية خبلؿ يمكف تغذية ىذه الحيوانات  كما ،نوعية جيدةبكافي 
 الوصوؿويجب أف يسمح ليا ب ،التكميمية واإلضافات بحسب الئحة المواد المسموحة الجزء ب

 حماية خبلؿ الظروؼ المناخية القاسية.الكافية أثناء التنقؿ و الراحة المنتظـ لمماء و ال
يمكف استخداـ السماد البمدي  ،ف األسطبؿ والحقوؿ المجاورة بانتظاـ. يجب إزالة السماد البمدي م8.6.2

 أرض الحيازة. خصيب تربةبت
ساعات اإلضاءة االصطناعية المستخدمة إلطالة طوؿ النيار  عدد ال تتجاوز. يجب أ01.6.2

الطبيعي كحد أقصى الحد الذي يحتـر السموؾ الطبيعي والظروؼ الجغرافية والصحة العامة 
 ت.لمحيوانا

حمولة الرعي بوحدة اإلنتاج العضوي بشكؿ مناسب لضماف اإلنتاج المستداـ ال. يجب مقاربة 00.6.2
 لممرعى.لمعمؼ وتجنب االستغبلؿ الجائر 

 أنظمة تربية الحيوانات بدوف أرض.استخداـ )تطبيؽ( . يمنع 01.6.2
اج الحيواني عمى . يجب أف يقتصر استخداـ منتجات تنظيؼ وتطيير مباني ومنشآت اإلنت02.6.2

 ممحؽ الئحة المواد المسموحة.تمؾ المدرجة في 
 

 . العناية الصحية1.4
الحيوانات مف خبلؿ تغذية عضوية ومتوازنة وظروؼ حياة  رفاه. تتـ المحافظة عمى صحة و 0.7.2

مف خبلؿ فقط  لطفيمياتة لؤلمراض واتحممخالية مف الضغوط واإلجياد واختيار السبللة الم
 محيوانات.ل طبيعيةال حتياجاتاالو  اهرفالمقاربة 

الطبيعي  اسموكي ممارسة)بما في ذلؾ المأوى( تسمح ظروؼ الحياة المقدمة لمحيوانات  يجب أف.1.7.2
 المفتوح بما في ذلؾ المرعى.الطمؽ  لميواء الوصوؿحرية الحركة و و 
 التقنيات التالية:. يجب أف يحافظ المشغؿ عمى صحة الحيواف ووقايتو مف األمراض مف خبلؿ 2.7.2
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  مبلئمة.اختيار سبلالت 

  لممراعي  لوصوؿكالتمريف المنتظـ وا نوعتبني ممارسات تربية مبلئمة لمتطمبات كؿ
وتشجع النظاـ الدفاعي المناعي الطبيعي لموقاية مف  ،باليواء الطمؽ يجر ال وأماكف

 .العدوى مف خبلؿ تحفيز نظاـ المناعة الطبيعي وتحمؿ األمراض

 عمؼ العضوي جيد النوعيةتوفير ال. 

 كثافة قطيع مناسبة. 

 إدارة وتدوير الرعي. 

 . ال يسمح بالممارسات التالية:3.7.2
 المعاممة القاسية لمحيوانات. 

 االستخداـ الروتيني لممضادات الحيوية ومبيدات الطفيميات. 

  والدواجف محصورة بأقفاص والخنازيرإبقاء األرانب. 

  المحـحجز العجوؿ إلنتاج. 

الطبيعية بما استخداـ األدوية والعبلجات  ،في حالة كانت المعالجة ضرورية ،. يمكف لممشغميف4.7.2
 كمما كاف ذلؾ مبلئمًا. (Homoepathic)في ذلؾ العبلج المثمي

. إذا ما أصبح الحيواف مريضًا أو مصابًا عمى الرغـ مف التدابير الوقائية فيجب معالجة ذلؾ 5.7.2
يجب استخداـ كما مأوى مناسب إذا ما دعت الحاجة. ضمف وعزلو  مبلئـالحيواف فورًا وبشكؿ 

في الحاالت التي تثبت بيا فعالية عبلج كخيار أولي العبلج النباتي وغيره مف العبلجات البديمة 
 المرض أو شفاء اإلصابة. 

محيواف . يجب أال يحجب المنتجوف الدواء في الحاالت التي ينتج عنيا معاناة غير ضرورية ل6.7.2
 حتى لو كاف استخداـ ىذا الدواء سيسبب فقداف الحالة العضوية لمحيواف.

  المثبطاتأو المضادات الحيوية أو المبيدات أو  لمصنعة. يسمح باستخداـ العقاقير البيطرية ا7.7.2
الممارسات الوقائية والبديمة في معالجة األمراض أو شفاء  لـ تنجحفقط إذا المصنعة 
 ،عمى معالجة األمراض واإلصابات أساسي بشكؿو ة فقط مقتصر لتالي فيي وبا ،اإلصابات
 أف يتـ إدارة ىذه األدوية تحت إشراؼ طبيب بيطري. ويفضؿ

ما ىو مطموب  عف ضعؼ بعد العبلج بالمنتجات السابقة )اإليقاؼ(الحجب ةفتر ال تقؿ يجب أ .8.7.2
 .بؿ استخداـ المنتجات وبيعياق بحسب أييما أطوؿ ،ساعة 37بالتشريعات أو عمى األقؿ 

أو العقاقير البيطرية ضد الطفيميات عمى المعرفة المصنعة المبيدات يرتكز استخداـ . يجب أف 01.7.2
ب أف يحدد المشغؿ عند حدوث المرض السبو  ،ناسببالطفيميات والعبلج الكيميائي الم

 واإلجراءات الوقائية المستقبمية مف خبلؿ تبني ممارسات إدارة مبلئمة.
 أو العقاقير البيطرية ضد الطفيميات. المصنعة . يجب توثيؽ كامؿ العبلجات بالمبيدات00.7.2
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األصؿ كاليرمونات أو المستخدمة لتحفيز اإلنتاج أو كبح  لمصنعة. يمنع استخداـ المواد ا01.7.2
 .أو تغيير مواعيد الدورة الجنسية الشيرية)الشبؽ( باضةإلا و تحريضالنمو الطبيعي أ

 . يمكف استخداـ المعالجة اليرمونية فقط ألسباب عبلجية وتحت إشراؼ الطبيب البيطري.02.7.2
 . يسمح باستخداـ المقاح ضمف الحدود التالية:03.7.2

 لمزرعة عند حدوث مرض وبائي معروؼ أو متوقع بأف يشكؿ مشكمة في منطقة ا
 .وحيثما ال يكوف ممكنًا السيطرة عمى ىذا المرض مف خبلؿ تقنيات إدارية أخرى

  التطبيؽ مفروض قانونياً  كوفيعندما.  

 

 اتى. التشو 2.4
 .محيوافميزة لالفيزيائية الم لصفات. يحتـر اإلنتاج العضوي ا0.8.2
 تغيير صفاتيا الطبيعية. ى والسبلالت التي ال تحتاج إل األنواع. يجب أف يختار المشغموف 1.8.2
 . التشوييات ممنوعة.2.8.2
عمى أف  . يمكف استخداـ االستثناءات التالية فقط إذا ما تـ مف خبلليا تقميؿ معاناة الحيوانات3.8.2

 :ذلؾ مبلئماً عندما يكوف  يستخدـ التخدير
 اإلخصاء 

 لغير سبللة العواس( ذيؿ الحمبلف تقصير( 

 نزع القروف 

 عدنية وضع الحمقات الم 

 .لمحد األدنى. يتـ منح االستثناءات فقط عند تقميؿ المعاناة 4.8.2
تخفيؼ المعاناة مف اجؿ . يجب استخداـ العبلجات الجراحية فقط ألسباب متعمقة بالسبلمة 5.8.2

 الحيوانات.رفاىية ولصحة و 
 

 . النقل والذبح61.4
معاممة و  ،لمداولة والذبح لمحيواناتالنقؿ واعممية . يجب تقميؿ اإلجياد والمعاناة خبلؿ 0.01.2

 الحيوانات بيدوء ولطؼ خبلؿ النقؿ والذبح.
سقي الحيوانات و  ،. يجب المحافظة عمى اليوية العضوية لمحيواف خبلؿ النقؿ والمداولة والذبح1.01.2

 وتغذيتيا بعمؼ عضوي خبلؿ النقؿ بحسب الطقس وظروؼ النقؿ األخرى.
تدابير المبلئمة لتقميؿ اإلجياد والضغط ألدنى حد ممكف وتجنب . يجب أف يتخذ المشغؿ ال2.01.2

أف تكوف وسائؿ النقؿ و  ،قبؿ وخبلؿ الذبح االحتفاظ بيا وأات الحيوان انتقاؿالمعاناة خبلؿ 
 مبلئمة لكؿ نوع مف الحيوانات.
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وة . يجب أف يكوف كؿ حيواف أو مجموعة حيوانات قابمة لمتمييز )التعرؼ عمييا( في كؿ خط3.01.2
 مف عمميات النقؿ والذبح.

الرحبلت إلى المسالخ فترة  طوؿأال تتجاوز و . يجب نقؿ الحيوانات بأقؿ تكرار ومسافة ممكنة. 4.01.2
يمكف أف حيث الحيوانات بشكؿ منتظـ خبلؿ النقؿ. عمى تفتيش الساعات كما يجب ثماني 

تتعدى الست ساعات شريطة ينقؿ المشغموف الحيوانات بدوف تقديـ عمؼ وماء لمرحبلت التي ال 
 عدـ وجود خطر اإلنياؾ بسبب الحاجة لمماء.

يمكف نقؿ الحيواف لمدة تتجاوز و ، . يجب استخداـ المسالخ المحمية أو المتنقمة عند توفرىا5.01.2
 الثماني ساعات في حاؿ عدـ وجود مسالخ مرخصة عضويًا ضمف مسافة ثماني ساعات سفر.

 :مثؿ ،ؿ الضغط واإلجياد خبلؿ النقؿ والذبحقمالتي ت جراءاتاإل. يجب توظيؼ 6.01.2
 .خبلؿ التحميؿ والتنزيؿ التأثيرات السمبيةأ. تقميؿ 

  .إلجيادب. السماح بوقت راحة كافي لتقميؿ ا
 .ج. التحكـ بالحرارة والرطوبة النسبية

 .طريقة النقؿ ومعدات المداولة ومبلئمةد. ضماف نوعية 
 الجتماعية وتجنب خمط الحيوانات الموجودة والروابط اىػ.المحافظة عمى المجموعات 

 .إناث( –)ذكورجنس ال المختمفة
 .العمؼ والماء لبلحتياجات المحددة لكؿ حيوافمبلئمة و. ضماف 

حيواف حي مع آخر ميت  أليز. تجنب التبلمس )بالنظر أو الصوت أو الرائحة( 
 .لذبحعممية ا خبلؿو 

ترؾ مع  حتى الموت زؼلين وتركمع  بيئة ىادئةفي حبلؿ ال بحذال بتقنية حيوافال ذبح. ي7.01.2
 ثقافات تفرضيا ممارسات التيالتباع إ استثناء مف ذلؾ ، ويمكفبيئة ىادئةفي الحيوانات لتنزؼ 

 مثؿ الصعؽ قبؿ الذبح.األخرى المجتمعات ومعتقدات 
 المحفزات.الكيربائي وأدوات أخرى مماثمة والمسكنات و  لوخز. يمنع استخداـ ا8.01.2

 
 . تربية النحل66.4

 دارةاإلوأف ت دمج مع  لمحشرة الطبيعية اة. يجب أف تدار تربية النحؿ بشكؿ يحتـر دورة الحي0.00.2
 .المستدامةالبيئية 

. يجب وضع خبليا النحؿ بمناطؽ غير مموثة ومدارة عضويًا ضمف مسافة غذائية نصؼ 1.00.2
العسمية كميات كافية مف الندوة ولمصادر مة لتضمف إمكانية الوصوؿ بسيولكـ  2قطرىا 

 النحؿ الغذائية. كافة متطمباتوالرحيؽ وحبوب الطمع لتوفير 
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تربية النحؿ مع قواعد يا فيتوافؽ ت التيالممكنة و  مناطؽال لسمطة المختصة. يمكف أف تحدد ا2.00.2
 اإلنتاج العضوي والمناطؽ التي ال يكوف بيا ىذا التوافؽ ممكنًا.

تعطى األفضمية و  ،. يجب أف تكوف سبلالت النحؿ متأقممة مع البيئة والظروؼ المحمية3.00.2
 لؤلنماط الوراثية المحمية.

. يجب أف يأتي النحؿ المدخؿ مف وحدات إنتاج عضوية عند توفرىا أو مف تربية نحؿ 4.00.2
 تقميدية.

النحبلت  وأسرابياكات النحؿ % سنوياً مف مم01مانسبتو يمكف استبداؿبيدؼ تجديد المناحؿ . 5.00.2
شريطة أف يتـ وضعيا في بممكات وأسراب غير عضوية سنويًا  اإلنتاج العضويت احدو في 

 .ةعضويوحدات إنتاج فييا أقراص شمع أو أساس ناتجة مف خبليا 
 الجديدة مف وحدات اإلنتاج العضوي. لتأسيس المجموعات . يجب أف يأتي شمع النحؿ6.00.2
 يد وتعريؼ الخبليا برموز )كود( وسجبلت بموجبيا.. يجب تحد7.00.2
 شير. 01النحؿ  طوائؼ. يجب أف تكوف فترة التحوؿ ل8.00.2

. يجب أف تكوف مواد بناء الخبليا طبيعية وغير مموثة أو معاممة بمواد سامة بالتوافؽ مع 01.00.2
 نباتية في الخبليا.استخداـ المنتجات الطبيعية كالعكبر والزيوت ال فقط يمكفو  ،ىذه البلئحة

تطيير الخبليا مف اآلفات واألمراض باستخداـ الوسائؿ الفيزيائية فقط والمنتجات  . يجب00.00.2
 :فقط المسموحة بحسب الئحة المواد المسموحة

 البخار والميب المباشر والمعالجة بالصودا  :الطرؽ المسموحة لتطيير الخبليا ىي
 .الكاوية

  آلفات واألمراض:مكافحة الالمواد المسموحة 

 الحماضحمض و   (Formic acid)حمض النمؿو  (lactic acid ) المبفحمض  .أ
(oxalic acid ) األسيتيؾحمض و(( acetic acid. 

 الكبريت .ب

 كافور( ،كاليبتوؿ ،الزيوت األساسية الطبيعية )عمى سبيؿ المثاؿ: مينثوؿ .ج

  Bacillus thuringiensisبكتيريا  .د

ممارسات  إتباع مف خبلؿالنظافة  األولىبالدرجة ة خبليا النحؿ رفاىصحة و  ضماف. يجب 01.00.2
 جيدة.ال اإلدارة

 . يمكف استخداـ المنتجات الطبية البيطرية عندما تفشؿ التدابير الوقائية شريطة أف:02.00.2
الموجودة ببلئحة  ولممواد Homoepathicوالمعالجة المثمية تعطى األولوية لممنتجات النباتية  -

 واد المسموحة.الممبلحؽ 

 .مصنعةال يتـ وسـ منتجات النحؿ عضويًا إذا ما تـ استخداـ منتجات األدوية ال -



 

38 
 

 حصاد مستدامة لتربية كؿ مف النحؿ والنحؿ البري.  طرؽ استخداـ. يجب 03.00.2
ـ الطاردات خبلؿ استخبلص العسؿ: .04.00.2  ،بالفرشاة األولوية لطريقة تنظيؼ النحؿتعطى استخدا
ذا لـ تو   ،باستخداـ الدخاف ولكف بأدنى حد ممكفعمى أي حاؿ كف ىذه الطريقة ممكنة يسمح ا 

، بينما يمنع استخداـ الطاردات المصنعة كيميائيًا خبلؿ أف تكوف مواد التدخيف طبيعية عمى
 عممية استخبلص العسؿ ويمنع كذلؾ استخداـ أقراص الحضنة خبلؿ عممية االستخبلص.

 كطريقة لمحصاد. مف األقراصضالنحؿ  قتؿ. يمنع 05.00.2
 . يمنع قطع أجنحة الممكة.06.00.2
عبلـ جيات منح الشيادات بنقؿ خبليا و  ،الخبليا مبررًا وليس تحفيزياً  . يجب أف يكوف نقؿ07.00.2 ا 

 .نشطة المتنقمةأكما يجب تسجيؿ  ،ومحددات لمموقع النحؿ مع تقديـ مؤشرات
نحؿ لاطائفة  لبقاء احتياطي غذائي يكفي ة موسـ اإلنتاجفي نياي لخبلياافي ترؾ ي. يجب أف 08.00.2

 .خبلؿ فترة الخموؿعمى قيد الحياة  
تينات طبيعية لمسكر( السكر العضوي )تضاؼ فقط برو  . يجب أف يستخدـ فقط العسؿ أو11.00.2

ال يجب و  ،تغذية تكميمية بسبب ظروؼ غير متوقعة تقديـ استدعت الحاجة وذلؾ في حاؿ
 .غير مواسـ اإلنتاج الطبيعيةالممارسة لتحفيز إنتاج العسؿ في ـ ىذه استخدا

خبلؿ عمميات االستخبلص ـ    31 كحد أعمىحرارة العسؿ  درجة . يجب المحافظة عمى10.00.2
 ال يسمح ببسترة العسؿ.و  ،وتصنيع منتجات النحؿ

 .Varroa jacobsoniػ ػ ب  إصابتيار النحؿ فقط في حالة و ذك عمى بالقضاء. يسمح 11.00.2
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 الرابعالجزء 

 الرعي بالبادية يإدارة أراض 
 

 مبادئ عامة .6.3

محيوانات والجمع ل التقميديةالبدوية تربية البتقاليد  وثيؽبشكؿ  ةيو رعالالبادية  ي. ترتبط إدارة أراض0.0.3
كمجتمع مستقؿ داخميًا  1البدوحيث أف  ،البري التقميدي باألخص لمنباتات الطبية والعطرية

 .ةالمجتر الحيوانات بالنباتات و كؿ راسخ يرتبط بش
 تكامؿ. تستجيب اإلدارة العضوية ألرض الرعي في البادية لمشروط الخاصة بالموقع مف خبلؿ 1.0.3

التوازف البيئي  تحسيفالعمميات الثقافية والبيولوجية والفيزيائية التي تسرع مف تدوير الموارد و 
 والمحافظة عمى التنوع الحيوي.

بر الرعي البدوي التقميدي شكبًل سميمًا مف إدارة الرعي متأقممًا مع نوعية الحياة شبو . يعت2.0.3
في المناطؽ الجافة غير  يلنباتلمغطاء اكما أنيا تحسف مف استخداـ اإلنتاج اليش  ،الصحراوية
حصاد الموارد النباتية الشحيحة عبر لمية عايعتبر ىذا النظاـ الطريقة األكثر فو المستقرة 

 .غطاء النباتيلا صياغة اطؽ الجافة الرحبة بالوقت الذي يضمف عمميةالمن
اإلبقاء عمى و  . يجب مراقبة تنظيـ مجموعة الرعاة بحسب نظاـ منح الشيادات لممجموعات3.0.3

التقميدية ومف نظاـ ضبط  الييكمياتالتعميمات الداخمية لممجموعة بقدر اإلمكاف قريبة مف 
ار أف البنية االجتماعية لمجموعات الرعي في الماضي كانت الرعي مع األخذ بعيف االعتب

 قريبة مف التنظيـ التعاوني.
 

 . إدارة أرض الرعي وتجنب التموث5.3
كمنطقة عازلة لتسييؿ الحفاظ  ،مستثمرة. يجب اإلبقاء عمى جزء كاؼ مف مناطؽ اإلنتاج غير 0.1.3

 الطبيعة.صيانة عمى التنوع الحيوي و 
 نباتية متنوعة نواعلتنوع باإلنتاج النباتي مف خبلؿ التشجيع عمى تغطية التربة بأ. يتـ تحقيؽ ا1.1.3

األكثر شيوعًا المحمية ألنماط البيئية او  نواعتعطى األولوية لؤلو  تحسيف الغطاء النباتي لمرعيو 

                                                                 
(
1
ٌعتبرون أنفسهم العرب من الناحٌة العرقٌة، وهم  البدو عبارة عن مجتمع من سكان الصحراء متحدثً اللغة العربٌة فً الشرق األوسط والذٌن (

كبرى ٌعتمدون بمعٌشتهم على تربٌة الحٌوانات بشكل متنقل، وٌعتمد التصنٌف االجتماعً فٌما بٌنهم على القطٌع الذي ٌملكونه، وتعطى القٌمة ال
ً ف ً الصحراء خالل موسم المطر وٌعودون إلى المناطق لمالكً الجمال ومن ثم األغنام والماعز ثم غٌرها من المواشً. ٌتنقل البدو تقلٌدٌا

 المزروعة خالل موسم الجفاف. ولكن منذ الحرب العالمٌة الثانٌة قامت الحكومات فً عدة دول بتوطٌن البدو ضمن األراضً الهامشٌة مما أدى
مع احتفاظهم بمورثهم البدوي بكل فخر)الموسوعة لظهور مشاكل الصراع على استثمار األرض، ومنذ تلك الفترة فقد تبنى البدو حٌاة االستقرار 

 البرٌطانٌة المصغرة(.



 

41 
 

والنصح بيا اختيارىا يتـ  عمى أف ،لرعويةا اتالنباتمف المتوازف والمزيج  المستساغةوالنباتات 
 بالتعاوف مع المنظمات اإلرشادية والبحثية السورية.

  الخاصة لمحاصيؿ الواردة في ىذه المقاييس اإنتاج دارة إل. يجب تطبيؽ نفس القواعد العامة 2.1.3
التربة والتسميد و  النباتية مواردلمالمستدامة واإلدارة تمؾ المتعمقة بالتحوؿ  وخاصة ،إنتاج العمؼب

 نظاـ البيئي اليش الخاص ليذه المنطقة.آخذيف بعيف االعتبار ال
 المتعمقةمف ىذه المقاييس  الثالث. يجب تطبيؽ نفس القواعد العامة لئلدارة الواردة في الجزء 3.1.3

االعتبار أف المراعي تساىـ في إدارة العناية الصحية الوقائية عيف تربية الحيوانات آخذيف بب
 بإرضاء نماذج السموؾ الطبيعية.لمحيوانات وتوفر لممجترات حرية االختيار 

المحتممة والتي تشمؿ الطرؽ السريعة )األوتسترادات( ومنشآت  التموث. يجب تحديد كؿ مصادر 4.1.3
مف اإلدارة المستثناة والمناطؽ المحيطة  وغيرىا...إنتاج الطاقة وخطوط النفط والممرات 

ىذه المصادر في خطة اإلدارة يجب تحديد أقؿ مسافة فاصمة ممكنة عف  كما العضوية البدوية
 العضوية.

أشير 5فترة راحة لؤلرض لحوالي ب تسمحالطبيعية  ويةمدورة الرعلوفقًا  المراعيأراضي . تستخدـ 5.1.3
يتـ تغذية الحيوانات خبلؿ ىذه الفترة بشكؿ أساسي عمى بقايا النباتات والمنتجات  حيثبسنويًا 

 .الثانوية باالتفاؽ مع المزارعيف المقيميف
. يجب أف يتحقؽ الرعاة البدو أف الحقوؿ الممنوحة لمرعي لـ تعامؿ بأي مادة غير موجودة 6.1.3

 ،في التعميمات التنفيذية الواردة بممحؽ الئحة المواد المسموحة في المقاييس العضوية السورية
 تة )المقيمة(.وذلؾ بما يتعمؽ بالفترة مف السنة التي ترعى بيا القطعاف البدوية مف الحيازات الثاب

. يجب عمؿ اتفاقات محددة بيف الرعاة والمزارعيف الدائميف أو المقيميف بغية ضماف أف القطعاف 7.1.3
العضوية سترعى خارج الموسـ فقط عمى بقايا المحاصيؿ مف الحقوؿ المعاممة حصريًا بمواد 

 الئحة المواد المسموحة.ممحؽ موجودة ب
 ،التموثأشكاؿ حدوث أي شكؿ مف  مكانيةبحالة إ لوقائية الممكنة. يجب تطبيؽ كافة التدابير ا8.1.3

 موادب التموثبما في ذلؾ الحواجز والمناطؽ العازلة واختيار حقوؿ الرعي الشتوية وذلؾ لتجنب 
 غير مسموحة.

 . يجب أف ال تموث إدارة الرعي المصادر المائية ونقاط المياه.01.1.3
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 . مسؤولية األرض وتحديدىا4.3
البادية المستخدمة لمرعي البدوي لمقطعاف العضوية بشكؿ واضح وعمى  يضا. يجب تحديد أر 0.2.3

وضع ب المختصة السمطةمف قبؿ  GISعمؿ الخرائط باستخداـ نظاـ  حيث يمكف ،الخرائط
 .عميياواإلشراؼ حماية البادية و دارة إلوطنية السمطة الخرائط البمد أو مف قبؿ 

وأف  ،المدارة عضوياً  يضار األاستخداـ ب ةالمخولالبدوية المالكة لمقطعاف و . يجب تحديد القبائؿ 1.2.3
بحسب ما ىو منظـ بتعميمات و  ،تخضع ىذه القبائؿ لئلدارة بحسب قواعد مجموعات المزارعيف

منح الشيادات لمجموعات المزارعيف العضوييف وبحسب  ،المتعمؽ بمنح الشيادات الرابعالفصؿ 
 حقًا.الالموضحة . 3.3 الفقرة

تخصيص مساحات محددة ضمف المنطقة بغية احتراـ التبادؿ التقميدي ألنظمة الرعي . يمكف 2.2.3
 مع مراعاة ،المعينة )وتحديدىا بوضوح( لرعي الحيوانات غير العضوية عمى أساس مؤقت

 المحددة. ةيو حمولة الرعالاحتراـ 
 
 :لممجموعاتومنح الشيادات  يةالبدو  المناطق. إدارة 3.3 

  القبائؿ مف مسؤولية عدد مف الرعاة أوالعضوية الرعوية . عندما تكوف المنطقة تحت اإلدارة 0.3.3
بحسب قواعد منح الشيادات لمجموعات المزارعيف الموصوفة بالتعميمات يجب تنظيميـ ف

الداخمي وضبط الرعي  رقابةبما في ذلؾ تنفيذ نظاـ ال الرابعالتنفيذية لمنح الشيادات الفصؿ 
 ة البادية.بإدار 

االستخداـ المؤقت ألرض د فترة النواحي المتعمقة بتحدي ةة الداخميرقاب. يجب أف يتضمف نظاـ ال1.3.3
 الرعي مف قبؿ رعاة مف خارج المجموعة الممنوحة الشيادة وذلؾ بحسب التقاليد البدوية.

ثنائية شريطة ت االسترعي غير عضوية في الحاال يضاة إلى أر . يمكف جمب القطعاف العضوي2.3.3
الواردة سابقًا ولـ تتـ معاممتيا بمواد غير  (.4.1.3)المناطؽ متوافقة مع النقطةتكوف ىذه أف 

ستخداـ األرض غير العضوية اليجب إصدار استثناء و الئحة المواد المسموحة ممحؽ  واردة في
 .طة المختصةمالسمف قبؿ 

 
 . التحول 2.3

باالستناد إلى  ،لبادية إلى العضوي خبلؿ فترة سنة كحد أدنىالرعي با يضا. يتـ تحوؿ إدارة أر 0.4.3
 يتـيجب أف  كما ،المحددة مجموعة الرعينح الشيادات ألرض المنطقة وظروؼ تقييـ جية م

 (.3و 2 صؿالف)مف تربية الحيوانات  الثالث ؿ الحيوانات بالتوافؽ مع الجزءو تح
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التي في فترة التحوؿ وعف المنتجات غير عف تمؾ . يجب فصؿ اإلنتاج والمنتجات العضوية 1.4.3
وذلؾ لموقاية مف الخمط غير  ،اً يقثتو و  اً لتمييز إنتاجا يةقابمتحقيؽ و  ،بشكؿ واضح العضوية

 بعممية المشغؿ تقدـ يةيكوف ىناؾ خطة واضحة حوؿ كيف أفو  ،لمتعمد لممدخبلت والمنتجاتا
 ؿ.و التح

 قياـ يةقت لكف مع خطة واضحة حوؿ كيف. يسمح بالتحوؿ التدريجي خبلؿ فترة مف الو 2.4.3
ينوى تطبيقيا بيدؼ فصؿ اإلنتاج والتي موصوفة بوضوح ال تدابيرالمجموعة بذلؾ ومع ال

 التحوؿ.فترة في عف اإلنتاج العضوي 
 

 . خطة نظام اإلدارة العضوية1.3
ـ 0.5.3 سية المحددة بحسب المتطمبات األسا سنوياً عضوية وتحديثيا الدارة اإل. يجب تحضير خطة نظا

والتي تصؼ النواحي وثيقة الصمة بإدارة الرعي بالبادية بما  16الشيادات المادة منح  بتعميمات
)حركة القطعاف  خطة االنتجاعو وبرامج تحسيف إنتاج العمؼ  الحمولة الرعويةمعدالت في ذلؾ 
واالتفاقات مع القبائؿ البدوية األخرى ومع المزارعيف المقيميف لمرعي  صوؿ السنة(حسب ف

الشتوي والرعي المؤقت لمحيوانات غير العضوية وتحديد المناطؽ غير العضوية المناسبة حيث 
يا بحالة الظروؼ االستثنائية وعندما يكوف مسموحًا استخداـ العمؼ فييمكف رعي الحيوانات 

وي وغير العضوي بمعدالت محددة والجمع البري إذا ما كاف ىذا اإلنتاج مدمج التكميمي العض
 الخطة مف جيات منح الشيادات.ىذه يجب الموافقة عمى و  باإلدارة العامة

 
 :. االنتجاع وخطة إدارة الرعي1.3

تحت نظاـ الواقعة إدارة الرعي لممنطقة اإلدارة العضوية خطة نظاـ خطة . يجب أف تتضمف 0.6.3
األخذ  مع مستداـس اومنح الشيادات بيدؼ استخداـ الموارد النباتية في البادية عمى أسبة قار لا

 يجب دمجيا مع خطة االنتجاع.و  البدو مجتمعات رفاىية بعيف االعتبار بنفس الوقت
طعاف العضوية مف منطقة ألخرى في وصؼ حركات االنتجاع لمق البدومجموعة  عمى . يجب1.6.3

 بة لمموافقة عمييا.رقالجية ال تقديمياو  خطة االنتجاع
 . يجب أف تتضمف خطة إدارة الرعي شروطًا محددة كػ:2.6.3

 .بشكؿ دوري مناطؽ التي سيتـ الرعي بياال -

 تيوقتال -

بغية منع تدىور التربة  ويةنباتات الرعالونوعية  معدؿ نموالقطيع حسب  حجـمعدؿ  -
 .لمغطاء النباتيوالرعي الجائر 
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 .نياية الرعيمؤشرات بداية و  -

 المناطؽ العازلة لتسييؿ المحافظة عمى الطبيعة والتنوع الحيوي -

 المناطؽ المخصصة لبلستعماؿ المتبادؿ مع قبائؿ بدوية أخرى -

 الممرات لمقطعاف التي ال تنتمي إلى المجتمع البدوي العضوي -

 فيالحيوانات بيا ترعى  التي يمكف أفالمناسبة العضوية  تحديد المناطؽ غير -
 السمطة المختصةروؼ االستثنائية عندما يسمح بذلؾ مف قبؿ الظ

الذي يجب تحقيقو عندما  المراعي. يجب أف تتضمف الخطة أيضًا المعدؿ السنوي لتأىيؿ 3.6.3
مع عمميات الجمع البري إذا ما مورس ىذا اإلنتاج مف قبؿ  وبشكؿ يتكامؿ ،تستدعي الحاجة

 .يةالبدو مجموعات ال
ال يسمح بالظروؼ  بحيث المياه بخطة اإلدارة الرعوية شروط استخداـمع . يجب التعامؿ 4.6.3

عمى مسافة الماء فييا األماكف التي ال يتوفر إلى العادية بجمب القطعاف في مناطؽ البادية 
 سير محمولة ومقبولة مف قبؿ الحيوانات.

تكوف ممارسة  . يسمح بحمؿ العمؼ والماء لمقطعاف تحت الظروؼ االستثنائية وبحيث ال5.6.3
 وطبيعية. اعتيادية

. يمكف أف تستخدـ الحيوانات غير المرباة عضويًا مراعي الوحدات المتوافقة مع ىذه التعميمات 6.6.3
شريطة أف تأتي ىذه الحيوانات مف التربية غير المكثفة  ،وذلؾ لفترة محدودة مف الوقت كؿ سنة

في المرعى نفسو بنفس وغير العضوية ية وأال تتواجد تمؾ الحيوانات الخاضعة لئلدارة العضو 
 بيذه الحالة التحقؽ مف األمر. الرقابة جياتيجب عمى كما  الوقت

 
 . خطة اإلنتاج السنوي1.3

مجموعات الرعي العضوية كؿ سنة خطة إنتاج مع تقدير لعدد الحيوانات  تحضر. يجب أف 0.7.3
افة إلى اإلنتاج المتوقع مف الجمع التي ينوي األعضاء إنتاجيا/ اإلبقاء عمييا/ بيعيا باإلض

 .عافاألرض أو القط  البري إذا كاف موجودًا بإعطاء فواصؿ بحسب قطع
. يجب عمؿ التقديرات حالما يحؿ موسـ المطر مما يمكف مف تأسيس معدالت كثافة مناسبة 1.7.3

قدرة ال إذا ما سمحت بذلؾ يموسـ المطر اليمكف تعديؿ الخطة بالتتابع حسب و  وواقعية لمقطيع
وتعدؿ  ىرعمعمى اإلنتاج المستداـ ألرض ال ويةحمولة الرعاليجب أف تستند و  لممنطقة يةاإلنتاج

 .عمى أساس الخبرة المبنية عبر السنوات األولى لئلدارة العضوية
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دارة التسميد واإلنتاج2.3  . المحافظة عمى تربة البادية وا 
. مف ىذه 6.1متطمبات الفصؿ  بإتباعبة البادية . يتـ التعامؿ مع الخصوبة طويمة المدى لتر 0.8.3

 ية.رعو تقنيات محددة لتحسيف األراضي ال معبالتكامؿ  ،المقاييس
. يجب التقميؿ ألدنى حد ممكف مف خسارة الطبقة السطحية مف التربة مف خبلؿ اإلبقاء عمى 1.8.3

واألشكاؿ األخرى  نب تراص التربةتجمع  كثافة قطيع مناسبةتحقيؽ و  الغطاء النباتي لمتربة
 .تدىورىال
 المستساغةواألنماط البيئية المحمية والنباتات  نواعتعطى األولوية لؤلإلعادة البذر  الحاجة دعن .2.8.3

 بالنسبة لمقطعاف.
عادة  ىرعمال يضا. يجب إنتاج البذار والمواد النباتية التي ستستخدـ في ممارسات تحسيف أر 3.8.3 وا 

مف الفقرة الثاني  بحسب الجزءو بشكؿ عضوي  ،عادة البذر والزراعةكإ لمغطاء النباتيتأىيؿ 
عندما ال تتوفر البذور والمواد النباتية  ،مف ىذه المقاييس البذور ومواد اإلكثارحوؿ  (.5.1)

خداـ نفس االستثناءات حوؿ استخداـ المواد غير الممنوحة الشيادة العضوية فيمكف است
ال يسمح باستخداـ البذور أو النباتات و/أو المنتجات المعدلة وراثيًا والمشتقة مف كما  المعاممة

 تمؾ األحياء.
 الثاني الجزء ،المتطمبات الموجودة بيذه المقاييس الشتوؿ الرعوية. يجب أف تتبع مشاتؿ إنتاج 4.8.3

 صيؿ.حوؿ إنتاج المحا
 .تربة المرعىبيدؼ تنظيؼ  الغطاء النباتي. يجب تجنب حرؽ بقايا 5.8.3
يجب مكافحة النباتات واألعشاب غير القابمة لمرعي أو غير المستساغة والتي تطغى عمى نمو .6.8.3

 .النباتات الرعوية المناسبة مف خبلؿ إدارة الرعي
في ذلؾ التخمير المستخدمة لممحافظة عمى بما  ،. يجب تطبيؽ ممارسات إدارة السماد البمدي7.8.3

بطريقة تقمؿ ألدنى حد مف تدىور التربة  ،أي مساحة ترعى بيا الحيوانات أو ما يحدىا
 والنباتات.

 ،ئيةالما بجانب مصادرالرعي و وباحات القطيع في مساحات  مخمفاتمف  التخمص. يجب 8.8.3
 المحيط. تيالغطاء النباال تضر الموارد المائية وتوازف  بطريقة

 .غير المكثفة )تربية طميقة(. يسمح فقط باستخداـ السماد البمدي مف الحيوانات المدارة بالتربية 01.8.3
الحيوانات كنقؿ القطيع لمناطؽ  المستخدمة لنقؿالشاحنات الثقيمة حركة  تقميؿ. يجب تنظيـ و 00.8.3

بادية الخاضعة لئلدارة نقؿ اآلليات األخرى عمى أرض ال ،نقؿ العمؼ والماء ،رعي أخرى
 .وتخريب بنائيا التربة تراصبيدؼ تجنب  ،العضوية
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 . المحافظة عمى المياه61.3
 زيادة بالمياه مف خبلؿزيادة قدرة التربة عمى االحتفاظ تقنيات حصاد المياه و  . يجب تطبيؽ0.01.3

الحمولة ي ومراقبة محتوى المادة العضوية بالتربة والفبلحة الخفيفة وتوقيت إعادة البذر والرع
 .الرعوية

العوامؿ  أو تموث بالمواد الكيميائيةال مع تجنبتدوير المياه ل. يجب تطبيؽ االستخداـ المسؤوؿ 1.01.3
 .الحيوانات أو الممرضة لمبشر

 . يجب أف ال تموث إدارة الرعي الموارد والنقاط المائية.2.01.3
 

شكل طبيعي في البادية )بما في ذلك جمع النباتات القابمة لألكل والتي تنمو ب. 66.3
 (النباتات الطبية والعطرية

 مف ىذه المقاييس. .1... الفقرة. يجب تنظيـ جمع النباتات القابمة لؤلكؿ بحسب 0.00.3
مع األخذ بعيف  ،حاؿ وجودىاطرؽ وكميات الحصاد في خطط إدارة الرعي في  تكامؿ. يجب 1.00.3

 ،وفترة الرعي ومرحمة النمو الخضري لمنبات في وقت الحصاد ةيو حمولة الرعالاالعتبار دائمًا 
 لتجنب االستغبلؿ الجائر وتيديد التجديد الطبيعي لمناطؽ الجمع.وذلؾ 

ناؼ لجمع األص  محددة. يجب أف يكوف لدى جيات منح الشيادات تدابير ووثائؽ مراقبة 2.00.3
 البرية في البادية.

 
 تربية الحيوانات ذات العالقة بإدارة مراعي البادية جوانب. 65.3

مف  الثالث في الجزءالواردة . يجب أف تتبع التربية البدوية لمحيوانات بالبادية نفس المواصفات 0.01.3
 ىذه المقاييس.

ال تعتمد عمى أنظمة التربية وأالعضوي  في المرعى. يجب أف تولد وتربى الحيوانات العضوية 1.01.3
 الثالث في الجزءالواردة عندما ال تتوفر الحيوانات العضوية يتـ تطبيؽ نفس القواعد و  التقميدية

 مف ىذه المقاييس.
بشكؿ و  ،نوع. يجب تحديد وتعريؼ الحيوانات بشكؿ دائـ باستخداـ تقنيات متأقممة مع كؿ 2.01.3

يجب كما الصغيرة. والحيوانات  الثديياتالقطيع في حالة أو ب كبيرةال الثديياتإفرادي بحالة 
ـ التعريؼ مف قبؿ الرعاة وبحسب أنظمتيـ التقميدية مف قبؿ جية منح  يوالموافقة عمو  تحديد نظا

 مراحؿ اإلنتاج والنقؿ والذبح والتسويؽ. في كافة عميو كما يجب أف يتـ التعريؼ ،الشيادات
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 الخامس الجزء
 ن والنقل والتصنيع والتعبئة والتغميفالتداول والتخزي 

 
 مبادئ عامة .6.2

نقاط االىتماـ األساسية باإلدارة والتطوير والتنمية واختيار مف . يعتبر االحتراس والمسؤولية 0.0.4
 التقنيات في التصنيع الغذائي والعمفي العضوي.

اليوية العضوية  . يجب أف تحافظ الطرؽ المستخدمة في التصنيع العضوي بقدر اإلمكاف عمى1.0.4
 والقيمة الغذائية وأصالة المنتجات المصنعة خبلؿ كامؿ مراحؿ سمسمة اإلنتاج.

 . تجنب التصنيع والتعبئة والتغميؼ غير الضروري.2.0.4
 التموث البيئي. واإلنتاج أ. تجنب المصدر المحتمؿ لتموث 3.0.4
 وي.لسمسمة التصنيع العض والتتبع األثر. يجب ضماف الشفافية 4.0.4
 المنتجات العضوية. طبيعة ومكونات مف هتغير . يجب الحد مف المواد التي تتفاعؿ أو 5.0.4

 
 . المكونات5.2

بحيث تدخؿ  ،مواد خاـ عالية النوعيةمف ع المنتجات العضوية يتصنيستخدـ في . يجب أف 0.1.4
 المكونات العضوية بأكبر قدر ممكف. فييا

ت الغذائية والعمفية العضوية المصنعة مف مصادر طبيعية . يجب أف تأتي مكونات المنتجا1.1.4
 إال إذا كاف ىناؾ حاجة قانونية )مشرعة( ليا أو في حاؿ عدـ توفر البدائؿ. ،فقط

الموجودة في  عمى تمؾفي المنتجات الغذائية والعمفية المصنعة استخداـ المكونات  يقتصر.2.1.4
 .جالئحة المواد المسموحة األجزاء ب و 

. ال يسمح باستخداـ المعادف )بما في ذلؾ العناصر النادرة( والفيتامينات والمكونات المعزولة 3.1.4
 )لو حاجة قانونية(. واستخداميا قانونياً األخرى المشابية إال إذا كاف إدخاليا 

 بالمنتجالوقت  في نفس العضوي وغير العضوي بشكميو. ال يسمح باستخداـ نفس المكوف 4.1.4
 .ونفس الغذائي

 . ال تدخؿ نسبة الماء والممح عند حساب النسبة المئوية لممكونات.5.1.4
رساليا لجيات منح الشيادات مف أجؿ التحقؽ منيا والموافقة عمييا.6.1.4  . يجب توضيح الوصفات وا 
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 . اإلضافات ومساعدات التصنيع4.2
ـ اإلضافات ومساعدات التصنيع وا0.2.4 لمواد األخرى في تصنيع . يجب الحد بشكؿ كبير مف استخدا

بحيث تستخدـ بأقؿ حد ممكف  ،وظائؼ تقنية وحسية بشكؿ رئيسي لياالغذاء والعمؼ والتي 
 وفقط بحالة الحاجة التقنية األساسية أو ألىداؼ غذائية خاصة.

 ع غير العضوية.يالتصن ومساعدات. يجب الحد مف استخداـ اإلضافات 1.2.4
أو مساعدات تصنيع أو مواد أخرى عمى تمؾ المحتواة في الئحة صر استخداـ أي إضافات تقي. 2.2.4

 كما يجب اإلعبلف عنيا في الوصفة. جالمواد المسموحة الجزء 
 . يجب وضع كامؿ اإلضافات ومساعدات التصنيع في بطاقة البياف.3.2.4

 
 . الفصل3.2

كامؿ  االنتياء مف . يجب تنفيذ عمميات تصنيع الغذاء والعمؼ العضوي بشكؿ مستمر حتى يتـ0.3.4
عمى المنتجات  المطبقةيتـ فصميا بالمكاف والزماف عف العمميات المشابية أف و  اإلنتاجيةالدورة 

 غير العضوية.
. يجب تنفيذ العمميات عمى المنتجات العضوية فقط بعد تنظيؼ مبلئـ لمعدات وتجييزات 1.3.4

 اإلنتاج.
ف المنتجات عشكؿ منفصؿ بالوقت و/أو المكاف . يجب تخزيف المنتجات العضوية وتصنيعيا ب2.3.4

 التقميدية أو التي في طور التحوؿ.
. يجب اتخاذ التدابير لموقاية مف اختبلط المنتجات العضوية مع منتجات أخرى غير عضوية أو 3.3.4

 في طور التحوؿ خبلؿ التخزيف والنقؿ.منتجات 
 

 . التقنيات المطبقة2.2
 وأفيزيائية  وأالمستخدمة بتصنيع العمؼ والغذاء العضوي بيولوجية  . يفضؿ أف تكوف التقنيات0.4.4

 ميكانيكية.
 . يجب استبعاد المواد وطرؽ التصنيع التي قد تؤدي إلى التضميؿ بشأف الطبيعة الحقيقة لممنتج.1.4.4
ثاني  وأالخؿ  وأالزيوت النباتية والحيوانية  وأاإليتانوؿ  وأ. يجب أف يتـ االستخبلص بالماء 2.4.4

 أف تكوف ىذه المواد بنوعية مبلئمة لمغرض منيا.و  ،اآلزوت وأأكسيد الكربوف 
التقنيات أو  استخداـاألسبستوس أو  عمى الفمترةالتصفية و . يجب أال تحتوي معدات وأجيزة 3.4.4

 المواد التي قد تؤثر سمبًا عمى المنتج.
 . يسمح بظروؼ التخزيف التالية:4.4.4
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 أ. الجو المعدؿ
 المتحكـ بيالحرارة ب. ا

 . التجفيؼج
 . تنظيـ الرطوبةد

 . يسمح باستخداـ غاز اإليتميف لئلنضاج.5.4.4
ينة لمعاممة العمؼ والغذاء العضوي أو المواد الخاـ المستخدمة ؤ لم. ال يسمح باستخداـ األشعة ا6.4.4

 في العمؼ والغذاء العضوي.
الغذاء والعمؼ المصنع إجراءات وتدابير . يجب أف يؤسس ويحدث المشغموف الذيف ينتجوف 7.4.4

 (.HACCPالحرجة لمتصنيع )المخاطر ونقاط المراقبة  مبلئمة تستند إلى
لكافة العمميات والكميات المصنعة  محدثةتوفير سجبلت و جية الرقابة إعبلـ المشغؿ  عمى. 8.4.4

 ووجيتيا التالية.
 

 . األغمفة والعبوات والحاويات1.2
ال تموث يف/النقؿ عمى اليوية العضوية وأظ مواد التعبئة والتغميؼ وحاويات التخز . يجب أف تحاف0.5.4

 المنتجات العضوية التي تحتوييا.
 .فقط . يجب استخداـ التعبئة والتغميؼ الضروري1.5.4
أف تكوف قابمة إلعادة و  ،. يجب أف يكوف لمواد التعبئة والتغميؼ أقؿ أثر ممكف عمى البيئة2.5.4

 كمما كاف ذلؾ ممكنًا. لمتحمؿ الحيويلتدوير وقابمة االستخداـ وا
 . يمنع استخداـ مواد التعبئة والتغميؼ المعاممة بمواد غير مسموحة.3.5.4
لضماف أف كافة حاويات النقؿ والتخزيف لممنتجات العضوية غير البلزمة  . يجب اتخاذ التدابير4.5.4

 مموثة بمواد غير مسموحة.
 

 ظافة. إدارة اآلفات والن1.2
 عمى الصحة والبيئة. السمبيتمنع التأثير  ووسائؿ مكافحة اآلفات واألمراض بطرؽإدارة . يجب 0.6.4
 اآلفات.وصوؿ . يتـ تصميـ منشآت التصنيع بطريقة تقي مف 1.6.4
 ،تموث بمواد مكافحة اآلفاتال. يجب اتخاذ التدابير لحماية المنتجات العضوية مف أف 2.6.4

في حاؿ ير المتعمقة بضماف المحافظة عمى الحالة العضوية لممنتجات باألخص وضع التدابو 
 المواد الممنوعة.استخداـ 
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ومف ثـ الطرؽ  اإلصابةمنع حدوث مف  ابتداءً . يتـ إدارة اآلفات بحسب تسمسؿ الممارسات 3.6.4
 بحسب األولويات التالية: ،الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية

زالة المأوى كالمنع وصوؿ اآلفة طرؽ  .أ   .لممنشآت وسد منافذتخريب وا 
 .الطرؽ الميكانيكية والفيزيائية والبيولوجية .ب 
 (..6.6.4)البلحقة المواد بحسب الفقرة .ج 
 .)عدا المبيدات(المواد المستخدمة بالمصائد .د 
. قبؿ تنفيذ أي مكافحة لآلفات أو األمراض يجب األخذ بعيف االعتبار تبعات استخداميا عمى 4.6.4

 .شاكؿ الطارئةكيفية التعامؿ مع المالبيئة و 
باتصاؿ مباشر مع المنتجات  فقط . يمكف استخداـ الماء والمواد غير المؤذية لمغذاء العضوي5.6.4

يسمح باستخداـ المواد األخرى إذا ما كانت كما مطيرات.  منظفات أوكصاد العضوية بعد الح
 ىناؾ ضرورة قانونية.

بما يتعمؽ بتنظيؼ  (6 الفقرة)المسموحة ات المحددة ببلئحة المواد . يسمح فقط باستخداـ المنتج6.6.4
 .وتصنيع المنتجات الحيوانية األبنيةعقيـ وت

وذلؾ بعد  أخرىتقنيات مشابية  أي أوغسؿ وشطؼ السطوح والمعدات بالماء الجاري . يجب 7.6.4
 مطير وقبؿ تماسيا مع المنتجات العضوية. أومنظؼ  أياستخداـ 

التصريح بأنظمة إدارة التنظيؼ والتطيير لؤلسطح واآلالت ومنشآت التصنيع في خطة . يجب 8.6.4
التصنيع الحرج بما في ذلؾ  لمراحؿباالستناد إلى التحديد المنيجي  ،نظاـ التصنيع العضوي

التدابير المتخذة لحماية اليوية العضوية لممنتج مف خبلؿ الوقاية مف التموث بمموثات أو مواد 
 لتطيير والتعقيـ.التنظيؼ وا

عف الغذاء  وتصنيع وتداوؿ. يجب فصؿ المواد المستخدمة لتنظيؼ وتعقيـ وتطيير معدات 01.6.4
 .وبشكؿ واضح مباشرة عمى الغذاءتمؾ المستخدمة 

 :ييالكف ال تقتصر عمو المواد والطرؽ التالية . تتضمف ممارسات مكافحة اآلفات الممنوعة 00.6.4
 ي الئحة المواد المسموحةالمبيدات غير الموجودة ف .أ 
فوسفور األلمنيـو والمواد األخرى غير  ،بروميد الميتيؿ ،التدخيف بأكسيد اإليثميف .ب 

 ج. الجزءمف  6في الفقرة  الموجودة ببلئحة المواد المسموحة
 المؤينة.األشعة  .ج 

يؾ المنتج ية الضرورية لمنع التموث بما في ذلؾ تحر ز .  يجب أف يتخذ المشغؿ التدابير االحترا01.6.4
جراءات تطيير المعدات أو المنشآت االستخداـ عند  العضوي مف المخزف أو منشآت التصنيع وا 

 استخداميا. عندممواد والطرؽ الممنوعة التي قد تجعؿ المنتج غير عضوي لالمباشر 
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ال يعرض تطبيؽ المواد الممنوعة عمى المعدات أو المنشآت اليوية العضوية أ. يجب 02.6.4
 .التموث المداولة أو المصنعة في ذلؾ المكاف لخطر لممنتجات

 
 . الوسم )ببطاقات البيان(1.2

ثقة المستيمؾ  تتـ عممية وسـ المنتجات العضوية بطريقة مبلئمة وشفافة لكسب. يجب أف 0.7.4
 .لممنتج العضويومساعدتو عمى تحديد وتعريؼ النوعية 

ناسبة بيدؼ تجنب تضميؿ المستيمكيف وتسييؿ توفر بطاقات البياف المعمومات الميجب أف . 1.7.4
 .ليذه المنتجات االختيارات الواعيةعممية 

. يجب أف تنتج المنتجات بالتوافؽ مع القانوف العضوي السوري وتكوف خاضعة لممراقبة الوثيقة 2.7.4
وخطة منح الشيادات خبلؿ كامؿ عمميات اإلنتاج والتحضير وذلؾ كي يتـ وسميا كػ"عضوية" 

 ".ؿالتحو  منتجات في مرحمةكأو "
"منتجات مف اإلنتاج العضوي" أو "منتجات مف اإلنتاج  . يجب أف تتوافؽ أي مادة موسومة كػ3.7.4

وسـ المنتجات العضوية مف قانوف اإلنتاج العضوي ب الخاص التحوؿ" مع الفصؿ في مرحمة
 السوري.

 :إلزاميكؿ بش . يجب أف تتضمف بطاقات البياف عمى المؤشرات التالية4.7.4
 .اسـ وعنواف المنتج و/أو آخر مشغؿ تداوؿ المنتج )اسـ الشخص المسؤوؿ قانونيًا( -

المحددة )عمى سبيؿ المثاؿ: السمطة القانونية اسـ جية منح الشيادات والمراجع  -
 .الكود/الرقـ( لممشغؿ الذي قاـ بآخر وأحدث عممية تحضير ،المختصة

تحدد المكونات الممنوحة الشيادة العضوية  ،مئويةالئحة المكونات مرتبة بحسب النسبة ال -
 .الماء والممح باستثناءبما في ذلؾ اإلضافات ومساعدات التصنيع 

 .أصؿ المواد الخاـ -

 إذا كاف المنتج مف الجمع البري -

 النصح حوؿ كيفية الحصوؿ عمى معمومات إضافية عف المنتج -

 .األثرلتتبع ات الضرورية . يجب أف تحتوي بطاقات البياف عمى كافة المعموم5.7.4
 أو أي تعبير مشابو أخر. "خالية مف التعديؿ الوراثي" . ال يمكف وسـ المنتجات العضوية كػ6.7.4
والمنتجة  ،. يجب أف يكوف الشعار السوري إلزاميًا عمى كافة المنتجات العضوية المعبأة مسبقاً 7.7.4

 ية.وطنيًا أو في مكاف آخر بحسب المقاييس العضوية السور 
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 . النقل2.2
التي ليست في عبوتيا لممستيمؾ النيائي  ةالمنتجات العضوي نقؿ. يجب أف يضمف المشغؿ 0.8.4

بطريقة تمنع مزج أو تمويث أو استبداؿ المحتوى مع مواد أو منتجات غير متوافقة مع المقاييس 
 السورية لئلنتاج العضوي ىذه.

 شريطةفقط وذلؾ لممنتجات العضوية وغير العضوية . يمكف لممشغميف أف ينفذوا نقؿ متزامف 1.8.4
 تبادؿ محتمؿ مع تمؾ غير العضوية. أواتخاذ التدابير المناسبة لمنع أي اختبلط 

 ،المصدر والوجية ،الساعات ،. يجب أف يحتفظ المشغؿ بالمعمومات المتعمقة بالنقؿ )األياـ2.8.4
 وفرة لجيات أو سمطات الرقابة.وقت استقباؿ المنتجات( والحرص عمى جعميا مت ،الموعد

 :عند مركبات النقؿبوات أو الحاويات أو . ليس مف الضروري إقفاؿ الع3.8.4
 مباشر بيف مشغؿ وآخر كبلىما خاضع لنظاـ المراقبة العضويةالأ. النقؿ 

والمتمقي بسجبلت توثيقية لعمميات النقؿ تمؾ  الموردب. يجب أف يحتفظ كؿ مف المشغؿ 
 المشرفة عمى عمميات النقؿ.لجيات أو سمطات الرقابة وجعميا متوفرة 

المنتجات غير  استخدمت سابقًا في نقؿالحاويات التي  و/أو مركبات النقؿ.  يمكف استخداـ 4.8.4
جراءات تنظيؼ مناسبة لالعضوية  وكافية مع نقؿ المنتجات العضوية شريطة اتخاذ تدابير وا 

ىذه وضرورة توثيؽ وتسجيؿ  ،لمنتجات العضويةوذلؾ قبؿ بدء نقؿ ا ،التحقؽ مف فعاليتيا
 .لدى المشغميف العمميات

أف وثائؽ النقؿ التي رافقت البضائع تتضمف )شيادة المنتج( كما  المشغموف. يجب أف يضمف 5.8.4
 . العضوي اإلنتاجالتنفيذية لقانوف تعميمات المف  21بالمادة ىو موصوؼ 
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 الثانيالممحق 
 الترخيص كجية منح شيادات لإلنتاج العضوي نموذج استمارة طمب

 
يبيف ىذا الممحؽ نموذج استمارة طمب ترخيص جيات منح الشيادات العضوية المشار إلييا في المادة 

 / مف التعميمات التنفيذية.10/
 
 :General information -0 معمومات عامة -0

 اسـ الشركة أو الجية:
 

 Name of Company 
or Body: 

 /Head Quarters  الرئيسي:مقرىا 
Main Office   

 :Address  عنواف:

 :.Tel  ىاتؼ:
 :Fax  فاكس:

 :E-mail  البريد إلكتروني:
 :Website  الموقع اإللكتروني:

 :Branches  الفروع:
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 :Accreditation -1 االعتماد: -1
 :Accreditation Body  جية االعتماد*:

 Head quarters  مقرىا:

 Accreditation Code  رقـ كود االعتماد:
Number  

  تاريخ اعتمادىا ألوؿ مرة:
Date of its 0st 
Accreditation 

 Date of Accreditation  تاريخ تجديد االعتماد:
Renewal  

فترة صبلحية االعتماد 
  الحالي:

Validity of the 
Current Accreditation  

فترات سحب أو تعميؽ 
  د:االعتما

Withdrawal or 
Suspension Periods 
of Accreditation: 

* إذا كانت الجية/الشركة المانحة لمشيادات معتمدة مف قبؿ أكثر مف جية اعتماد واحدة يرجى إيضاح 
 .ذلؾ بإدراج الصفحة األولى مرة أخرى وممئ المعمومات الخاصة بجية االعتماد

* If the certification body is accredited by more than one accreditation body, 
please clarify this by inserting this page once again and filling in the fields 
related to it. 
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كود تسجيؿ الشركة في 
  سورية

Regestration 
Code/Codes of the 
Certification Body in 
Syria  

مجاالت الترخيص 
  المطموب

Areas for which is 
Authorized  Operations 
Fields is Requested 

الوكيؿ أو الوكبلء 
 Local Representative(s)  المحميوف إف وجد:

(if there is): 
 :Name and Surname  االسـ والنسبة:

 :Address  العنواف: 
 :.Tel  الياتؼ: 
 :Fax  الفاكس:
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 تصريح
Declaration 

أنا الموقع أدناه:                                      اسـ األب                                        
 اسـ األـ

 مكاف وتاريخ الوالدة: 
 ممثؿ/وكيؿ:

                                                
 حة أشيد وعمى مسؤوليتي الخاصة بأف كؿ المعمومات الواردة أعبله صحي

عف أي تغيرات في المعمومات السابقة وعف تجديد االعتماد  العضوياإلنتاج مكتب وأتعيد بإعبلـ مديرية 
 سحبو وبالسرعة القصوى.  أو

I am the undersigned:                                      
- Name of Father:                         - Name of Mother                        
- Date and Place of Birth: 
- Representative of: 

 
- I hereby certify on my own responsibility that all the aforementioned 

information are correct  
&  
I undertake to notify the Bureau Directorate Of Organic Production of 
any changes in the aforementioned information and in case of 
accreditation renewal or withdrawal.   

 :Name and Surname  االسـ والنسبة:
 :Date  التاريخ:

ـ و    التوقيع:الخت
 
Seal & Signature: 
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مف التعميمات التنفيذية( 10يرفؽ مع الطمب الوثائؽ التالية )حسب المادة   

 الييكؿ التنظيمي لمشركة (1
 ودةدليؿ الج (2
 دليؿ التشغيؿ (3
 اإلجراءات التنفيذية لمنح الشيادات (4
 حاؿ عدـ المطابقة وكيفية التعامؿ مع ىذه الحاالتبحؽ المشغؿ في قائمة بالتدابير المتخذة  (5

 
 
The following documents should be attached to this application (as 
referred in article 10 of the implementing regulations) 
1) Organizational chart 
2) Quality manual  
3) Operating manual 
4) Implementing procedures for certification 
5) list of measures in case of non compliance and  measures for 

reaction against non-compliance 
 

 Opinion of The Bureau Directorate Of مكتب اإلنتاج العضوي:مديرية رأي 
Organic Production:  
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 الثالثالممحق 
 الدورية لعمميات جيات منح الشيادات رنموذج التقاري

 / مف التعميمات التنفيذية.13المشار إلييا في المادة /المتعمؽ بمشغمييا المسجميف لدييا و جيات منح الشيادات لالدورية  نموذج التقارير

 Area/number العددالمساحة/ Operator المشغل  م
 كمية اإلنتاج

Production Quantity 
 الوحدة الكمية الوحدة الكمية نوعية اإلنتاج* موقع اإلنتاج العنوان االسم والنسبة  

  
Name & 
Surname Address 

Production 
Site 

Production 
Type Quantity Unit Quantity Unit 

6                 
5                 
4                 
3                 
2                 
1                 
1                 
1                 
2                 
61                 
         
إلخ ....نعإنتاج حيواني مص نباتي مصنع،إنتاج حيواني خاـ، إنتاج تي خاـ، * يقصد بنوعية اإلنتاج: إنتاج نبا   
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 Annex-2-b   ب-2-ملحق

 Annual report   السنوي التقرير

 التسويقية الوجهة المنتج بحسب بها المصرح اللصاقات عدد Conversion Period التحول فترة  م

  No. of Authorised Labels إلى  من للتحول اإلخضاع تاريخ 

for each Product 

Market  

Destination  
 Date of Submittion of 

Organic Control 
System 

from to   

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

11      

11      

12      

13      

14      

15      
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 الرابعالممحق 
 نموذج خطة اإلنتاج العضوي السنوية

 
 التنفيذية. / مف التعميمات16نتاج العضوي السنوية المشار إلييا في المادة /يبيف ىذا الممحؽ نموذج خطة اإل

 يحدد في خطة اإلنتاج العضوية السنوية ما يمي:
 اسـ المشغؿ -1
 .مساحة الحيازة ذات العبلقة وعدد الوحدات -2
 .كود جية منح الشيادات -3
 .تغيرات عمى خطة اإلنتاج العضوي السنويأية أوؿ إخطار أو  -4
 الجدوؿ التالي:فصيمية المبينة في البيانات الت -5

رقم 
 الوحدة

المحصول 
 والصنف

اليوم المتوقع  اليوم المتوقع لمزراعة
 لمحصاد

طريقة الزراعة  المساحة
تقميدي  –)عضوي 

 في فترة التحول( –

اإلنتاج المتوقع 
 )كغ(

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 توقيع المشغؿ وتوقيع جية منح الشيادات -6
 التاريخ -7
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الخامسالممحق   

 نموذج شيادة المطابقة
 

/ مف التعميمات 20/ مف القانوف والمادة /17يبيف ىذا الممحؽ نموذج شيادة المطابقة المشار إلييا في المادة /
 التنفيذية.

 
 :اسم وعنوان المشغل-
)منتج، مصنع،  سي الذي يمارسوالنشاط الرئي-

 مستورد...(

 اسم وعنوان وكود جية منح الشيادات

 أنماط المنتجات:
 نباتات ومنتجات نباتية -
 حيوانات ومنتجات حيوانية -
 منتجات مصنعة -

 يحدد كػ:
إنتاج عضوي، منتجات في طور التحوؿ، منتجات غير 
عضوية في حالة اإلنتاج والتصنيع المتوازي وفقًا لممادة 

 / مف التعميمات التنفيذية31/ مف القانوف والمادة /01/
 :الشيادة مدة صالحية

 المنتجات النباتية مف ...... إلى ..... -
 المنتجات الحيوانية مف .... إلى ..... -
 المنتجات المصنعة مف .... إلى ..... -

 تاريخ المراقبة

أخضع المشغؿ  حيثالعضوي وتعميماتو التنفيذية. تـ إصدار ىذه الشيادة باالعتماد عمى القانوف السوري لئلنتاج 
 ولبى كافة المتطمبات المنصوص عمييا بالقانوف المذكورلنظاـ المراقبة الخاص باإلنتاج العضوي المذكور أنشطتو 

 توقيع جية منح الشيادات                                                   المكان والتاريخ    
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لسادساالممحق   

 نموذج شيادة المنتج
Transactional Certificate  

 
 / مف التعميمات التنفيذية.21يبيف ىذا الممحؽ نموذج شيادة المنتج أو المعاممة التجارية المشار إلييا في المادة /

 تحدد في شيادة المنتج أو شيادة المعاممة التجارية: -
 :رقـ الشيادة -
 الوجية: -
 :اسـ المشغؿ وعنوانو وكوده -

 "منتجات عضوية":كػ بعد االطبلع عمى وثائؽ جية منح الشيادات الخاصة بالمشغؿ تـ ترخيص المنتجات التالية 
 المنتجات المرخصة رقـ الوحدة مبلحظات المستندات الضريبية وحدة القياس الكمية

      
      
      
      
      

 
 ضوي وتعميماتو التنفيذيةتـ إصدار ىذه الشيادة وفقًا لقانوف اإلنتاج الع

  :اسـ الشركة المشترية لممنتجات -
 .تدـو صبلحية ىذه الشيادة مع استمرار مطابقة المشغؿ لمتعميمات الواردة بالقانوف السوري وتعميماتو التنفيذية -

 
 التوقيع

 
 

 

 


