
 

 

 عايير مرجعية م

 شبكة مختبرات التربة العالمية يف

نضمممخأل،ن2017نتءممم)األنك مننعممألن ممل فمم ن(نGLOSOLANتممإنشاءمملشنكةءممعالنكة لةختممملنةخترعمم)ك نكةر) مملن 
معؤشمم)ك ننقتلسممل مننطمم) ننتنسممت فمم ن خلهمملنا)تكمم ن(نمنGSPةلء)ككلنكة لةختمملنعممألنالمملنكةر) مملن نشطلرنكة خل

نل.كإلدكرةنكةخسردكعلنمحخليلنعوكردنكةر) 

ةتمملنكةر) مملنعممألنالمملنلتحنمتنسممت نشلمم)كشنرطمموا)نكةخ ممليت)ةنشةممتنت  امم نادكشنكةخترعمم)ك ننGLOSOLANيهدفن
ستضممخألننةخقلرامملنمكةريسممت).بلنةلقتممل نكةخءممر) لنكةعلممدك فمم نكةخترعمم)ك ننتلمم نكةر) مملن عمم)لخمممنع لوعممل ن ممألن

GLOSOLANعممم)ندكرةنكةر) ممملنإلكتتممملرنقممم)كرك نب مممد لنتمممرإنةن،نك رعممم)نختتلممم نكةنكةرحقممم نعمممألنامممحلن تلامممل نن 
تحقتمم ننسممعتلنفمم مإ ممدكدنكةرقمملرا)نكةدمرامملنمكة خمملنكةخ)كقعمملنمتي تمملنطمم) نكسممرتدك ن تلاممل نسمملتخلنمعو وقممل.ن

نننا دكفنكةرنختلنكةخسردكعل.

نك عترعمم)نشممعالنمننGLOSOLANنشممعالنا)حممبنبيختمممنكةخترعمم)ك نكة لعمملنمكةتلامملنة اضممخل نشةممت ممدمرالن
عترعممم)ن رحديمممدننGSPتقمممو نكةءمممعالنكةءممم)ككلنكة لةختممملنةلر) ممملنن(.RESOLANs نكةر) ممملنكإلقلتخممم نكةرممملبمنةهمممل

تنيتممانك اءممطلن لممتنكةخسممرو.نكةمموطن .ننتنظممتإا نيعممدانفمم ن لممتننمطنمم نع) مم  نةتاو نبخثلبلنعترع)ننعرطور
نGSPمكةرنسممت نعمممنكالتصمملننب ممدنشالننGLOSOLANفمم ننكةمموطن نكةخ) مم  نكةخترعمم)ك نن رحديممدُيسممخ نمالن

نGLOSOLANعنسمممم نعمممممناخممممورتنكةرسمممميتلنحسممممبنك امممموننمكةخرمممموف)نمت عئمممملنكةع)اممممدنكإلةكر)مامممم ن عمممم)ن
 lucrezia.caon@fao.orgمعارممممبنكةرنسممممت نفمممم ن(نGSPن Secretariat@fao.org-GSP.)مممملنمنن 

نمعارممبنكةرنسممت نGLOSOLANشرسمملننكةنخممورتنبلةع)اممدنكإلةكر)مامم نشةممتنعنسمم نهإنيخاممننكةخهرخممتألنكريمم)األ
GSPنععلش)ة.ن

 :الوطنية المركزيةالمعايير المقترحة الختيار المختبرات 

i. ن.وظيتألنعؤ لتألنمعدر تألنمرم نيع)ةتحرو ن لتنعا ن
ii. ن.تنع لي)تهلنماتلارهلنبءالنعنلسبتخناله ةنمع دك تحرو ن لتن
iii. ن.بءالندمر نكةيودةنمع)كقعلنكةيودةننةضخل نكةخنلسعلل)كشك نكإلتطعت ن
iv. ن. يانكة تنل نماحتحلنعنلسعلن) نطكسرتدك ن

mailto:GSP-Secretariat@fao.org


v. ن.سلتخلنفحصنكيرعلرامنشل)كشك نرك نم/تحرو ن لتنكيرعلا ن
vi. ن.ةحصونن لتهلنمكإل  غن نهلن دقلتسيتلنكةعتلال نكةر نتإنكن
vii. ن.كةحيلظن لتن تئلنكيرعلرنعنلسعل
viii.  ن.كةتط)ةمكةخوكدنعلنمكةرتلصنعألنكةنيليل نتطعت نع ليت)نكةس
ix. عألننشهلدةنع رخدةحصلتن لتنسيلتنامنقدنا نتكو نISO ن. ش ناعاأل(ن17025ب دنرقإنن

نكةوطنتلنبخلنيل :نكةخ)  النكةختل )تترصن

انمنكةقمم)كرننف عألناللنكةخسل خلننكةتلالن هإنRESOLANمننGLOSOLANحضورنكلرخل ل ن -
نكة لةخ .منننكإلقلتخ 

تنةكممملن لمممد(ن عخثممملنمكحمممدن حمممدناقصمممننلكةوطنتممملنعمممألنكةعلمممدك نكةخؤ لمممنكةخ)  اممملنيخامممألنةخخثلممم نكةخترعممم)ك ن
،نفممم  نرةمم نن.نمعمممRESOLANةحضممورنكلرخل ممل ننGSP/FAOكال رخمملدن لممتنكةممد إنكةخمملة نعمممألن

GSP/FAOنلرخل مممممل نفممممم نيطممممملنعت كاتممممملنعترعممممم) إ لمممممتنشدركتنعءممممملر رهإنفممممم ن ممممما نكالنءمممممي  ستن
نكاللرخل ل .نف نعؤسسرهإ.نقدنيسخ ن اكنف نكةنهليلنةلخترع)ك نبحضورناكث)نعألنعخثلنمكحدن/ام

،نالنيخاممألند ممإنعءمملر لنعممدي) نكةخترعمم)ك نخحدمديمملنكةخمموكردنكةخلةتمملنكةخرلحمملظمملناامم ناظمم) كنةنا)لممتنع حمن
 ممددننكةسممنوال.نمفمم ن مماكنكةصممددن،نسممترلقتنGLOSOLANعألنلختمنكةعلدك نفمم نكة مملةإنفمم نكلرخل ممل ن

كةسممنوال.نسممترإننGLOSOLANةحضورنكلرخل ممل ننGSP/FAOكةد إنكةخلة نقلتلنفقطنعألنكةخخثلتألن
 ممتألنكةينسممتألنمكةرمموك  ننمكةرمموك  ننGLOSOLANريتديألن نمملش ن لممتنعسممل خرهإنفمم نااءممطلنكيرتمملرنكةخسممن

ن،ننكةيغ)كف 

ععممممملدرك نااءمممممطلنمنمنن.كةخترعممممم)اسممممملةتبنتحلتممممملنحضمممممورنكةمممممدمرك نكةردراعتممممملنكإلقلتختممممملنمكة لةختممممملنحمممممونن −
GLOSOLAN / RESOLANsن:ك ي).نن

ن.GLOSOLANتنيتانع ليت)نمق)كرك ن −
عثلن ن،نمتقديإنع لوعل نGLOSOLANنةمنرسلئلنكةع)ادنكإلةكر)ما نكة)دنف نكةوقتنكةخنلسبن لت −

ن(.حسبنكةحلللنكةخنياةنيوعتل ننكةختل )شل)كشك ن
شعالنن،نمتحيت نكةخترع)ك نك ي).نف ن لد إنمعنطقرهإنة اضخل نشةتGLOSOLANندمرنت  ا  −

ن.نكالتصلن
عل نمكاللرخل ل نبغ)ضناقلنلردراةنقتلدةنشعالنعترع)ك نكةر) لنكةوطنتلنكةتلالن هإنمتنظتإنمطن  −

ن.شةتنعترع)ك ناي).ننGLOSOLAN / RESOLANs كةخ )فلنمكةخهلرك نكةخارسعلنفتهل



ا)لمممتنع حظممملنااممم نُيطلمممبنعمممألنكةخترعممم)ك ن،نمنكةوطنتممملنكةخ)  اممملنكةخترعممم)ك لنتقمممديإنتق)اممم)ن مممألنااءمممط −
نفممم نحممملنمن.نطن كةمممونن لمممتنكةخسمممرو.نكةسمممنوالنكةخنيممماةنن مممألنك اءمممطلنتسممميتلنمكإل ممم غكةوطنتممملننكةخ)  امممل

نGLOSOLANنسممتقو نعنسمم ن،كةخ)  امملنكةخترعمم)ك نملممودنا نتقصممت)نبلة خمملنامن ممد نت مملم نعممألنقعممل
نكةخ) مم  نكةخترعمم)نن ممدي  ن ممألةر)شممت نعترعمم)نليمم)نةتاممو ننGSPكةءمم)ككلنكة لةختمملنةلر) مملنا ضمملشن ممد وةن
عثمملن ممددننايمم).ننيت)ع مملنمتقتممتإنكةوطنتمملنكةخ)  امملسممترإنتقتممتإنااءممطلنكةخترعمم)ك ن خمملنن.كةسممل  نكةمموطن 

نلمطنتممنناممدمك رك نتدراعتلنامنكلرخل ل نامنتنظتإندمنمننGLOSOLANكةخترع)ك نكةيديدةنكةخسيللنف ن
ن.متعلدننك فكلرنةلخنلقءل

نيلنبخلنيل :عال ننGLOSOLANكةخترع)ك نكةر نتسيلنف ن

ن.GLOSOLANع ليت)نمق)كرك ننتنيتا −
،نمتقديإنع لوعل نعثلننGLOSOLANنكة)دنف نكةوقتنكةخنلسبن لتنرسلئلنكةع)ادنكإلةكر)ما  −

نكةخرع لنكإلل)كشك نكةخترع)ال
نكةرنيتانكةتوع نحسبنكةحلللن؛ −
انمنكةق)كرننعألناللنكةخسل خلنف نكةتلالن هإنRESOLANمننGLOSOLANحضورنكلرخل ل ن −

ن. (لعاكإلنقدر نكإلقلتخ نمكة لةخ 

نمعممم.نRESOLANsمننGLOSOLANةحضممورنكلرخل ممل ننGLOSOLANا)حبنبيختمممنا ضمملشن
كةرخوامملنعصمملدرننقلمملكالةرمم ك ن ممد إنعءمملر رهخلنعلةتممل نبسممعبننGSP/FAOننيخاممألنةع)امملع الن،نفمم  رةمم 

قممدنسممتاو نننGSP/FAOكةءمم)ككلنن،نف  ناظل اا ن لخلنتوكف) نعت كاتلنشضلفتلنكةخرلح.نما)لتنع حظل
لةننعلةتممل ند ممإن كةرمم نعتمم  نايسممهلننخءمملر لن ممددنقلتمملنعممألنكةخخثلممتألنعممألنكةخترعمم)ك نكة لعمملنكةخسمميللنتلقلئتمم 

نةلخسل خلنكةكعت)ةنكةر نقدعو لنةلءعال.

،نك يمم).ننGLOSOLAN / RESOLANsرنيتممانةن ش ناعاممأل(نحضممورنكةرممدراعل نكإلقلتختمملنمكة لةختمملن −
 لممتننGLOSOLANععمملدرةننفمم نتنيتممانمد خهممإكةمموطن نكةتمملمن هممإننكةخ) مم  نروكامملنعمممنكةخترعمم)نمكةن

نكةخسرو.نكةوطن .

ن)lucrezia.caon@fao.org(نGLOSOLANنشممممعالنعنسمممم عمممممنصمممملننلالتبعممممألنفضممممل نالنترمممم)ددن −
منكةسمما)تلرالعارممبنمن امننكتتمملرنا نشلمم)كشن(نشركنالحظممتن ممد gSecretariat@fao.or-GSP نGSPنةمم

ننن.كةوطنتلشعالنعترع)ك نكةر) لنملودنتقصت)نف 

نشعالشةتنناضخل إلةنةديهإنمحي نكةخترع)ك نةعلدك نةعلق نكننGLOSOLANنأل سل إنبلةر )افن −
 .عترع)ك نكةر) ل
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