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 الزراعة جلنة
 الدورة السادسة والعشرون

 2018أكتوبر/تشرين األول  5-1روما، 

 آخر املعلومات عن الشراكة العاملية من أجل الرتبة، مبا يف ذلك مدونة السلوك 
 الدولية بشأن استخدام األمسدة وإدارهتا

 
 موجز

 
 ترفععععع اجلمعيععععة العامععععة، وهععععي اجلاععععاع الرئاسععععي للشععععراكة العامليععععة مععععن أجععععل الرتبععععة، تقاريرهععععا إىل جلنععععة الزراعععععة.  
  2017يونيعععو/حزيران  22إىل  20منعععذ العععدورة األخعععاة للجنعععة الزراععععة، معععن  اجتمعععاعهلا  عععا اجلمعيعععة العامعععة عقعععدتوقعععد 
االجتمععاع السععادلن علععى التععواا. وتععرد النتععائ  الرئيسععية ) 2018يونيععو/حزيران  13إىل  11االجتمععاع امععاممن ومععن )

 ، فيمعععا ميكعععن االطعععالع COAG/2018/13لالجتمعععاعا انينوعععا وأبعععرع معاملامعععا يف الوثيقعععة الصعععادرة ععععن جلنعععة الزراععععة 
االجتمععاع السععادل و  1عامععة للشععراكة العامليععة مععن أجععل الرتبععةاالجتمععاع امععامم للجمعيععة العلععى التقععارير الكاملععة علععى  

، علععى التععواا. وميكععن التأكيععد علععى أنن العديععد مععن األنشعع ة الرئيسععية 2للجمعيععة العامععة للشععراكة العامليععة مععن أجععل الرتبععة
جمموععععة امعععفاي الونيعععة  أس -ذت معععن جانعععه جااعهعععا االستشعععارس الوععع  الرئيسعععيللشعععراكة العامليعععة معععن أجعععل الرتبعععة نونععع

 احلكومية الدولية املعنية بالرتبة، أو مت االض الع هبا حتت رعايته.
 

أهم األنش ة يف مدونة السلوك الدولية املقرتحة بشأن استخدام األمسدة وإدارهتعا املعروضعة علعى جلنعة  ويتمثل أحد 
واسععة جعرت  وريةاتشعجاي نص املدونة الذس يعرد يف امللقعق األول، نتيجعة عمليعة قد الزراعة للنظر فياا واملصادقة علياا. و 

ورة امشععل للجمعيععة العامععة، تتاعمن املدونععة تعليقعات واردة مععن خعار  اجلمعيععة العامعة. ونععزوالط عنععد طلعه االجتمععاع السعاد
 الثاينن.يف امللقق  وارد املوجز)إضافية ألصقاب املصلقة جرى تنظيماا بإيعاع من الشراكة العاملية من أجل الرتبة 

                                                      
1  e.pdf973bs-a/3http://www.fao.org/  
2  en.pdf0389EN/ca0389CA/3http://www.fao.org/   

http://www.fao.org/3/a-bs973e.pdf
http://www.fao.org/3/CA0389EN/ca0389en.pdf
http://www.fao.org/3/CA0389EN/ca0389en.pdf
http://www.fao.org/3/CA0389EN/ca0389en.pdf
http://www.fao.org/3/a-bs973e.pdf
http://www.fao.org/3/CA0389EN/ca0389en.pdf
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 اللجنة لمن قب ذهااختااإلجرايات املقرتح 
 

  يلي ام مباقي إن اللجنة مدعوة إىل 
 

للشعععراكة العامليعععة معععن أجعععل الرتبعععة،  معععةاعالجمعيعععة لل امعععامم والسعععادل عااجتمعععاال علمعععاط بتقريعععرساإلحاطعععة  أن)
 وبالتقدنم احملرع يف جمال التصدس لتدهور الرتبة وتعزيز إدارهتا املستدامة.

 املصععععادقة علععععى مدونععععة السععععلوك الدوليععععة املقرتحععععة بشععععأن اسععععتخدام األمسععععدة وإدارهتععععا واملوافقععععة علععععى إحالتاععععا  بن)
 .2018على اجمللم للنظر فياا يف ديسمف/كانون األول 

 هذه الوثيقة إىل  مامونميكن توجيه أس استوسارات بشأن 
 Eduardo Mansurيد الس

 مدير شعبة األراضي واملياه
 0657055978 39+ا اتف  
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 آخر املعلومات عن الشراكة العاملية من أجل الرتبة
 
، تقدماط ملقوظاط يف تعزيعز اإلدارة املسعتدامة للرتبعة 2012أحرعت الشراكة العاملية من أجل الرتبة منذ إنشائاا عام  -1

جععدول األعمععال العععاملي مبععا يف ذلععك مععن خععالل دعععم الشععراكات اإلقليميععة للرتبععة وجمموعععة  ىلععع الرتبععةوالععدعوة إىل إدرا  
، عععزعت الشععراكة العامليعععة مععن أجععل الرتبعععة 2018إىل  2016 مععن وعععرتةالامععفاي الونيععة احلكوميععة الدوليعععة املعنيععة بالرتبععة. ويف 

وبتععوفا  ،ديععدها يف تقريععر حالععة مععوارد الرتبععة يف العععامعملاععا بععالرتكيز علععى املخععاطر العشععرة الععو هتععدد الرتبععة والععو جععرى حت
واضعع الع جمموعععة امععفاي الونيععة احلكوميععة الدوليععة  ،عععن طريععق ام ععوج التوجيايععة ال وعيععة لععمدارة املسععتدامة للرتبععة احللععول

لعديععد مععن البلععدان املعنيععة بالرتبععة بأنشعع ة رئيسععية. وقععد أدت األنشعع ة املختلوععة إىل اعتمععاد إجععرايات وطنيععة حيعع  أنشععأ ا
بععرام  أو تشععريعات جديععدة للرتبععة، األمععر الععذس يشععا إىل أن الشععراكة حتونععز  تاألعاععاي مسسسععات وطنيععة للرتبععة أو وضععع

 اختاذ اإلجرايات امل لوبة. 

 
 وتشمل النتائ  الرئيسية الو حتققت خالل فرتة اإلبالغ ما يلي   -2
 

  3)إعداد امري ة العاملية للكربون العاوس للرتبةGSOCmap؛ن وإصدارها 
  ؛على التواا 5تلوث الرتبةو  4الكربون العاوس يف الرتبة حولتنظيم ندوتا و 
  ؛ومنقاما 7جائزة اليوم العاملي للرتبةو  6جائزة غلينكا العاملية للرتبةإنشاي و 
  ؛8برنام  لتنمية القدراتتنويذ و 
  9)إنشاي الشبكة املخفية العاملية للرتبة وGLOSOLAN؛ن وفروعاا اإلقليمية 
  ام عععوج التوجيايعععة ال وعيعععة لعععمدارة ، وتنويعععذ 11الشعععبكة الدوليعععة للرتبعععة السعععودايو  10بيعععه الرتبعععةبرنعععام  طإنشعععاي و

 .12املستدامة للرتبة
 
 وسيجرس تنويذ األنش ة التالية  2019-2018صادقت اجلمعية العامة على خ ة العمل للورتة و  -3
 

 إعداد النسخة الثانية من امري ة العاملية للكربون العاوس للرتبة، مبا يف ذلك تقرير توساس  ا؛ 
  ملوحععة الرتبععة،و ن 2) الرتبععة،ن اإلمكانععات املتعلنقععة باحتجعاع الكربععون العاععوس يف 1) إععداد خععرائا عامليععة بشععأن و 

 تآكل الرتبة؛و ن 3)
  وعععدم تععواعن 2020، والتنععوع البيولععوجي للرتبععة يف عععام 2019تنظععيم نععدوات عامليععة حععول تآكععل الرتبععة يف عععام و ،

 ؛2021املغذيات يف الرتبة يف عام 
                                                      

3  -gsoc-carbon-organic-soil-new/global-data-and-information-4action/-partnership/pillars-soil-http://www.fao.org/global 
map/en/ 

4  symposium/ar-carbon-organic-http://www.fao.org/about/meetings/soil/ 
5  /pollution/ar-soil-on-symposium-http://www.fao.org/about/meetings/global  
6  /prize/en-soil-world-raising/glinka-awareness-2action/-partnership/pillars-soil-http://www.fao.org/global  
7  /award/en-day-soil-day/world-soil-http://www.fao.org/world  
8  -implementation/capacity-17soils/gsoc-panel-technical-partnership/intergovernmental-soil-http://www.fao.org/global 

development/en/ 
9  /harmonization/glosolan/en-5action/-partnership/pillars-soil-rg/globalhttp://www.fao.o  

10  /doctor/en-aising/soilr-awareness-2action/-partnership/pillars-soil-http://www.fao.org/global  
11  /1038436partnership/resources/highlights/detail/en/c/-soil-http://www.fao.org/global  
12  e.pdf813bl-a/3http://www.fao.org/  

http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/4-information-and-data-new/global-soil-organic-carbon-gsoc-map/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/4-information-and-data-new/global-soil-organic-carbon-gsoc-map/en/
http://www.fao.org/about/meetings/soil-organic-carbon-symposium/ar/
http://www.fao.org/about/meetings/soil-organic-carbon-symposium/ar/
http://www.fao.org/about/meetings/global-symposium-on-soil-pollution/en/
http://www.fao.org/about/meetings/global-symposium-on-soil-pollution/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/2-awareness-raising/glinka-world-soil-prize/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/2-awareness-raising/glinka-world-soil-prize/en/
http://www.fao.org/world-soil-day/world-soil-day-award/en/
http://www.fao.org/world-soil-day/world-soil-day-award/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/intergovernmental-technical-panel-soils/gsoc17-implementation/capacity-development/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/intergovernmental-technical-panel-soils/gsoc17-implementation/capacity-development/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/5-harmonization/glosolan/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/5-harmonization/glosolan/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/2-awareness-raising/soil-doctor/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/highlights/detail/en/c/1038436/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/highlights/detail/en/c/1038436/
http://www.fao.org/3/a-bl813e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bl813e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bl813e.pdf
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/4-information-and-data-new/global-soil-organic-carbon-gsoc-map/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/4-information-and-data-new/global-soil-organic-carbon-gsoc-map/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/4-information-and-data-new/global-soil-organic-carbon-gsoc-map/en/
http://www.fao.org/about/meetings/global-symposium-on-soil-pollution/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/2-awareness-raising/glinka-world-soil-prize/en/
http://www.fao.org/world-soil-day/world-soil-day-award/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/intergovernmental-technical-panel-soils/gsoc17-implementation/capacity-development/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/intergovernmental-technical-panel-soils/gsoc17-implementation/capacity-development/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/intergovernmental-technical-panel-soils/gsoc17-implementation/capacity-development/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/5-harmonization/glosolan/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/2-awareness-raising/soil-doctor/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/highlights/detail/en/c/1038436/
http://www.fao.org/3/a-bl813e.pdf
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  التقدير العاملي لتلوث الرتبة؛  و 
  تنويذ خ ا عمل إقليمية، مبا يف ذلك برنام  وAfriSoils ألفريقيا؛ 
  إنشاي النظام العاملي للمعلومات املتعلقة بالرتبعة وتشعغيل الشعبكات الونيعة  الشعبكة الدوليعة ملسسسعات املعلومعات و

 ن والشبكة الدولية للرتبة السوداي.GLOSOLAN)املتعلقة بالرتبة، والشبكة املخفية العاملية للرتبة 
 
اجعة إىل حشعد املعوارد املاليعة أمعراط بعدياياط مبعا أن الشعراكة العامليعة معن أجعل احلونظراط إىل تزايد عدد األنش ة، باتت  -4

الرتبعععة تعتمعععد علعععى املسعععا ات ال وعيعععة، وبالتعععاا أطلقعععت اجلمعيعععة العامعععة نعععدايط إىل األعاعععاي فياعععا لزيعععادة دعماعععم املعععاا 
 للشراكة.

 
 استخدام األمسدة وإدارهتامدونة السلوك الدولية بشأن 

 
 وعععرتة اليف مت التوصععل خععالل دورة العمععل السععابعة جملموعععة امععفاي الونيععة احلكوميععة الدوليععة املعنيععة بالرتبععة املنعقععدة  -5

، إىل اتوععال لوضععع مدونععة سععلوك دوليععة بشععأن اسعععتخدام 2017نوفمف/تشععرين الثععاين  3إىل أكتوبر/تشععرين األول  30 مععن
 ا األمسدة وإدارهت

 
اسعععتجابةط لتوصعععية جلنعععة الزراععععة بشعععأن ذقيعععام منظمعععة األغذيعععة والزراععععة بتكثيعععف عملاعععا يف جمعععال سعععالمة األغذيعععة  ن1)

ودعماععععا الوعععع  ألصععععقاب احليععععاعات الصععععغاة علععععى املسععععتوى احمللععععي يف مععععا يتعلنععععق باالسععععتخدام انيمععععن ل مسععععدة 
 ومبيدات انيفاتذ؛

ات يال وعيعععة لعععمدارة املسععععتدامة للرتبعععة بغيعععة معاجلعععة اخعععتالل التعععواعن يف املغععععذلتيسعععا تنويعععذ ام عععوج التوجيايعععة  ن2)
 الرتبة؛ وتلوث

من أجل االستجابة لمعالن بشأن إدارة تلوث الرتبة لتققيق التنمية املستدامة على النقعو املعتمعد خعالل العدورة  ن3)
 ن.2017 ناويب، ديسمف/كانون األول)الثالثة جلمعية األمم املتقدة للبيئة 

 
 وِضعت مدونة السلوك من خالل عملية شاملة على النقو التاا و  -6
 

عف اإلنرتنت حول  ورةاشامل) 2018وففاير/شباج  2017عف اإلنرتنت جرت با ديسمف/كانون األول  ورةامش ن1)
للقصول علعى تعليقعات جمموععة واسععة معن أصعقاب  ن13السلوك الدولية بشأن استخدام األمسدة وإدارهتامدونة 

سععودة املاملصععلقة بشععأن مشععروع احملتويععات واألهععدام. واسععتقخدمت التعليقععات الععو أع يععت يف املنتععدى لوضععع 
 بالرتبععععة والعديععععد مععععن امععععفاي صععععور ملدونععععة األمسععععدة بععععدعم مععععن جمموعععععة امععععفاي الونيععععة احلكوميععععة الدوليععععة املعنيععععة 

 يف منظمة األغذية والزراعة وبتوجيه منام.
مععن قبععل جمموعععة عمععل موتوحععة صععيغتاا الناائيععة يف ووضعععاا ن 2018مايو/أيععار  9-7)مراجعععة املسععودة صععور و  ن2)

، والق عاع كافعة  خبااط يف جمال إدارة األمسدة وسياساهتا ميثلون البلدان األعااي يف األقاليم 23العاوية مسلوة من 
 اماص، واألوساج األكادميية، وجمتمع البقوث، واجملتمع املدين.

                                                      
13  http://www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/CoCoFe  

http://www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/CoCoFe
http://www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/CoCoFe
http://www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/CoCoFe
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 عععععرر مشععععروع مدونععععة األمسععععدة علععععى االجتمععععاع السععععادل للجمعيععععة العامععععة للشععععراكة العامليععععة مععععن أجععععل الرتبععععة و  ن3)

شععروع املدونععة باعتبععاره رداط مناسععباط علععى توصععيات الععدورة امامسععة والعشععرين للجنععة الزراعععة وأوصععى الععذس رحععه مب
ثانيععة عععف اإلنرتنععت السععتعرار املشععروع بشععكل  ععائي، علععى أن تععرد نتععائ  االسععتعرار يف وثيقععة  مشععاورةبععإجراي 

 منوصلة مرفقة مبدونة األمسدة.
 املععععوجز يععععرد  14-2018يوليو/متععععوع  15إىل يونيععععو/حزيران  15مععععن ) الثانيععععة عععععف اإلنرتنععععت ةيشععععار ستعمليععععة االالو  ن4)

الععو جععرى خال عا تلقععي تعليقععات العديععد مععن أصعقاب املصععلقة وتاععميناا يف مدونععة األمسععدة  نيف امللقعق الثععاين
 الواردة يف امللقق األول.

 
ق عاع قابالط للتكييف وجمموعة من املمارسات ال وعية العو ميكعن للقكومعات، و حملياط توفر مدونة األمسدة إطاراط و  -7

راعيعة، واملسسسعات األكادمييعة والبقثيعة الداعمعة، واجلاعات الواعلعة يف ق عاع واالستشعارية الز  يةدمات اإلرشادام، و األمسدة
إعععادة تععدوير املغععذيات، واجملتمععع املععدين، واملسععتخدما الناععائيا أن يسععا وا بواععلاا يف حتقيععق الزراعععة املسععتدامة واألمععن 

 امل روحة أو االمتثال  ا. الغذائي من منظور إدارة املغذيات وذلك عف اتباع ام وج التوجياية والتوصيات
  

                                                      
14  http://www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/CoCoFe_II  

http://www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/CoCoFe_II
http://www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/CoCoFe_II
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 امللقق األول
 

 مدونة السلوك الدولية بشأن استخدام األمسدة وإدارهتا
 

 أعدهتا جمموعة امفاي الونية احلكومية الدولية املعنية بالرتبة ومنظمة األغذية والزراعة ل مم املتقدة 
 

معععة اواصععع ناعية وعاعععوية، معععن املعععدخالت ا د األمسعععدة، مبعععا يف ذلعععك تلعععك املسعععتخرجة معععن مصعععادر معدنيعععة عهلعععتعق  
ة ية البشععر يعع، والتغذاش املععزارعيالغععذائي العععاملي، وسععبل ععع يف األمععن سععامت وهععيواملسععتخدمة علععى ن ععال واسععع يف الزراعععة 

ات األخعرى ياألساس ة. عالوة على ذلك، ميكن أن يساهم االستخدام احلكيم ل مسدة يف الوقاية معن إعالعة الغابعات والتغعان
 استخدام األراضعي ععف عيعادة اإلنتاجيعة الزراعيعة لكعل مسعاحة معن األراضعي واحلعد بالتعاا معن احلاجعة إىل أرار  إضعافية يف

 الرتبة. سالمةوان و يئة وصقة اإلنسان واحلية على البيكون ل مسدة آثار سلبتللزراعة. ومع ذلك، قد 
 

وعلعععى املسعععتوى اإلقليمعععي، ختاعععع األمسعععدة لتشعععريعات ولعععوائ  تنظيميعععة جتلوعععة تعععرتبا باإلنتعععا  والتجعععارة والتوعيعععع  
ت لععه االسععتخدام املسععسول يو  .الواحععد بلععدالوالتسععويق والسععالمة واالسععتخدام، وميكععن أن تتوععاوت بععا بلععد وآخععر وداخععل 

 ل الععو سععتزرع، وحالععة الرتبععة،يد مععن العوامععل مبععا يف ذلععك احملاصععيععة للعديععاملزرعععة دراسععة متأن علععى مسععتوىا ل مسععدة وإدارهتعع
ات املععزارع، واحملتععوى التغععذوس وخصععائص األمسععدة، والوصععول إىل ية السععابقة، والععرس، وال قععم، واقتصععاديععواألنشعع ة الزراع

واإلقليمي والعاملي  توياساملبيعية و ال  ظراملنا ىه النظر يف استخدام األمسدة على مستو جيباإلضافة إىل ذلك، و األمسدة. 
معن هعذا املن لعق، هنعاك حاجعة إىل  ع  شعامل و ذه امسعائر. ة  عيئة وانيثار السعلبيات يف البيبسبه امسائر احملتملة للمغذ
 يف الرتبة والنباتات واحليوانات والبشر واملياه والبيئة. االستخدام املغذيات ودوراهت

 
ة يايععالسععتخدام األمسععدة وإدارهتععا، وقععد مت إعععدادها لععدعم ام ععوج التوجة يععي مدونععة سععلوك دولهععقععة يذه الوثهععو  
ا املتععددة واملعقعدة املتعلقعة ي. وهعي ترمعي إىل مسعاعدة البلعدان علعى معاجلعة القاعاوتنويعذها ة لمدارة املستدامة للرتبةيال وع

يكولعوجي وعلعى املسعتوى العوط . وهتعدم باالستخدام املسسول ل مسدة يف الزراعة وإدارهتا على مستوى املزرعة والنظام اإل
 مدونععععة األمسععععدة أياععععاط إىل معاجلععععة القاععععايا مععععن منظععععور عععععاملي للمسععععا ة يف حتقيععععق أهععععدام التنميععععة املسععععتدامة. وتشععععمل 

هععذه األخععاة ضععمان اسععتدامة نظععم إنتععا  األغذيععة، والقاععاي علععى اجلععوع وسععوي التغذيععة، وحتسععا األمععن الغععذائي والتغذيععة، 
 التلوث، وحتسا سالمة األغذية.واحلد من 
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 الديباجة ومقدمة
 

 سعبل ععيشز يعاألمعن الغعذائي، وتعز  دععمة يف احلوعا  علعى سعكان الععام معن خعالل ا ة كبع م األمسدة مساهتسا 
ة، وتعععأما املغعععذيات إلنتعععا  املعععواد املتجععععددة مثعععل امشعععه واألليعععام والوقععععود ية األساسععععية البشعععر يععع التغذا، وتعععوفااملعععزارع

ة أو االسعتخدامات األخعرى العو تعوفر يعل األراضعي معن العنظم اإليكولوجيعة احملليعل معن حتو يع، واملساعدة علعى التقلاألحيائي
ات ي مععععن تععععوافر املغععععذاد بشععععكل كبععععيععععكععععن ل مسععععدة أن تز ميو  اإلنتععععا  الزراعععععي. خععععدمات الععععنظم اإليكولوجيععععة املويععععدة إىل

 يف املائعة 95 مباشعر يف ام بشعكل مباشعر وغعايكولعوجي للرتبعة العو تسعخدمات النظام اإل ل، وبالتاا أن حتسننيللمقاص
ويسععاهم يف عيععادة  األحيائيععة. كمععا ميكععن لالسععتخدام املناسععه للمغععذيات أن يعععزع إنتععا  الكتلععة ةالعامليعع يععةغذمععن إنتععا  األ

 املناخ الععاملي، اة يف تغ ة املساات استخدام األمسدا ومع ذلك، تشمل تأث الرتبة. سالمةاملادة العاوية يف الرتبة وحتسا 
واي، وإحلعال الاعرر بصعقة اإلنسعان واحليعوان والرتبعة. وقعد جعرى تلخعيص العديعد معن اه وجعودة ا عيعومعوارد امل ور الرتبعةهوتد

فيععه علععى أن  ديشععدتال مت ن والععذس2009) وآخععرون Rockström وضعععهيف مواععوم حععدود الكوكععه الععذس  هععذه التععأثاات
العععو تصعععيه التعععدفقات البيولوجيعععة واجلغرافيعععة والكيميائيعععة للنيرتوجعععا والووسعععوور بسعععبه إنتاجامعععا ألغعععرار  االضععع رابات

م فوائععد يو تعظععهععقععة يذه الوثهععدم مععن االسععتخدام الزراعععي قععد اععاوعت ا ععامش انيمععن لنشععاج اإلنسععان. وعمومععا، فععإن ا عع
 ة.يل من أس آثار سلبيمع التقل األمسدة استخدام

 
 2030ق رؤيعععة خ عععة التنميعععة املسعععتدامة لععععام يعععحنعععو حتق ياعععااألعاعععاي ف بلعععدانوكعععاالت األمعععم املتقعععدة والتعمعععل و  

ات ية املسععتدامة السععبعة عشععر وحياديععة تععدهور األراضععي مععن خععالل االسععتجابة ملختلععف اإلجععرايات والتوصععيععدام التنمهععوأ
 ات على حنو مستدام.يتعلق بإدارة الرتبة واملغذيما  يف
 

 ، 2016لعععول يسعععبتمف/ أ 30إىل  26معععن  وعععرتةاليف  العشعععرين املنعقعععدةو ة الزراععععة يف دورهتعععا امامسعععة وطلبعععت جلنععع 

 العععدعم الوععع  ألصعععقاب مية وتقعععديعععيف جمعععال سعععالمة األغذ اعععاف عمليعععإىل منظمعععة األغذيعععة والزراععععة ل معععم املتقعععدة ذتكث
 15دات انيفاتذ.يل مسدة ومب تعلق باالستخدام انيمنيما  يفة على املستوى احمللي ا اعات الصغياحل
 

ة والزراععععة وجمموععععة يععالعععذس نشععرته منظمعععة األغذ )16SWSR(العععة مععوارد الرتبعععة يف العععام حل خععااأل تقريعععرالحععدد و  
لرتبععة اى لعععة يسععيدات رئديعععشععرة هت ن17رتبععةالععع  بامل ادو الععكععومي احلوريععق ال)امععفاي الونيععة احلكوميععة الدوليععة املعنيععة بالرتبععة 

، الوريق احلكومي الدوا املع  بالرتبةو والزراعة منظمة األغذية )ة املستدامة يدام التنمهق أيإىل املعاجلة إذا أردنا حتق حتتا 
 6و 3و 2األهعدام ). وتساهم الرتبة ب ريقعة مباشعرة أو غعا مباشعرة يف حتقيعق ععدد معن أهعدام التنميعة املسعتدامة ن2015

رت الو ترتبا باجلوع، وصقة اإلنسان من خالل التغذية، واملياه النظيوة، وتغان املناخ، واحلياة يف العفن. وأصعد ن15و 13و
ة لمدارة املستدامة للرتبعة  ية ال وعياية من أجل الرتبة ومنظمة األغذية والزراعة يف وقت الحق ام وج التوجيالشراكة العامل

قععات ياتذ وذتلععوث الرتبععةذ وتشععمل ت بيخععتالالت يف املغععذال ععا ذا اععادات، اثنععان مناديععذه التكخ ععوة أوىل للتصععدس  عع

                                                      
 .21/2017Cمن الوثيقة  ن )45الوقرة   15
16  e.pdf5199i-a/3http://www.fao.org/  
17  -panel-technical-partnership/intergovernmental-soil-http://www.fao.org/globalpartne-soil-http://www.fao.org/global 

soils/ar/ 

http://www.fao.org/3/a-i5199e.pdf
http://www.fao.org/global-soil-partnership/intergovernmental-technical-panel-soils/ar/
http://www.fao.org/3/a-mr949e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5199e.pdf
http://www.fao.org/global-soil-partnership/intergovernmental-technical-panel-soils/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/intergovernmental-technical-panel-soils/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/intergovernmental-technical-panel-soils/en/
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 ،منظمعة األغذيععة والزراعععة) ناععاكععن اسعتدامة أس منميوالعو ال )ة أو ملوثععة يع كافاأو غععكعن أن تكععون مورطعة مياألمسعدة الععو 
األرصععععدة  تعزيععععز 3-3)ة لععععمدارة املسععععتدامة للرتبععععة يععععة ال وعيايععععالوصععععول ذات الصععععلة يف ام ععععوج التوج وتقععععدم .ن2017

ات املسععععتدامة ياسععععتخدام املغععععذع يبشععععأن تشععععج ت األوىلياععععاالتوج نل تلععععوث الرتبععععةيععععمنععععع وتقل 5-3ة، ويععععوالععععدورات املغذ
 .اتيذه التوصهذ يد من الدعم والتوجيه لتنويئة، ولكن يلزم تقدمي املز يتعلق بالرتبة والزراعة والبي ما يف
 

ة املسعتدامة يف العدورة الثالثعة جلمعيعة يق التنميباإلضافة إىل ذلك، مت اعتماد إعالن بشأن إدارة تلوث الرتبة لتققو  
، برنعام  األمعم املتقعدة للبيئعة) 2017سعمف/ كعانون األول يويب يف دا ن العو عقعدت يف نعUNEA 3)األمعم املتقعدة للبيئعة 

 ن. وعفن القرار صراحة عن القلق إعاي تلوث الرتبة الناجم عن االستخدام غا املناسه ل مسدة يف اإلنتا  الزراعي.2017
 

 وععععععرتة اليف وخععععععالل دورة العمععععععل السععععععابعة جملموعععععععة امععععععفاي الونيععععععة احلكوميععععععة الدوليععععععة املعنيععععععة بالرتبععععععة املنعقععععععدة  
 ، اتوقعععععت جمموععععععة امعععععفاي ومنظمعععععة األغذيعععععة والزراععععععة 2017نوفمف/تشعععععرين الثعععععاين  3إىل أكتوبر/تشعععععرين األول  30 معععععن

 ذمدونة األمسدةذ أو ذاملدونةذ  عما بعد ب يف ليااشار إيارهتا، و على وضع مدونة سلوك دولية بشأن استخدام األمسدة وإد
 

 ة واالستخدام انيمن ل مسدة؛يادة سالمة األغذياستجابة ل له جلنة الزراعة لز  ن1)
 ات ييف املغععععذ تخععععتالالاللتيسععععا تنويععععذ ام ععععوج التوجيايععععة ال وعيععععة لععععمدارة املسععععتدامة للرتبععععة بغيععععة معاجلععععة او  ن2)

 الرتبة؛وتلوث 
 بشأن تلوث الرتبة. الدورة الثالثة جلمعية األمم املتقدة للبيئة للرد على إعالنو  ن3)

 
حعول حمتعوى وأغعرار مدونعة األمسعدة معن جمموععة واسععة معن أصعقاب  التعليقعاتدخالت و املعمت احلصول على و  

  2017سععععععمف/كانون األول يد 21مععععععن  وععععععرتةاليف  وراعععععععععععععف اإلنرتنععععععت كانعععععت موتوحععععععة للجم مشععععععاورةاملصعععععلقة خععععععالل 

سعودة صعور ملدونعة األمسعدة بعدعم امل. واسعتقخدمت التعليقعات العو أع يعت يف املنتعدى لوضعع 2018ر/ شباج يففا 11إىل 
مععن جمموعععة امععفاي الونيععة احلكوميععة الدوليععة املعنيععة بالرتبععة والعديععد مععن امععفاي يف منظمععة األغذيععة والزراعععة وبتوجيععه مععنام. 

  املسععععودة صعععور مععععن قبععععل جمموعععععة عمعععل موتوحععععة العاععععوية مععععن خعععفاي يف جمععععال إدارة األمسععععدة وسياسععععاهتا، ومتعععت مراجعععععة

ل يع. وشعكلت جمموععة العمعل أشعخاص مت اختيعارهم معن قبعل البلعدان األعاعاي لتمث2018مايو/أيار  9 إىل 7 ورتة مناليف 
 ة وجمتمعععع البقعععوث واجملتمعععع املعععدين. ولالطعععالع يعععميواألوسعععاج األكاد ق عععاع األمسعععدةن عععع ااألقعععاليم، باإلضعععافة إىل املمثلععع

 على الئقة األعااي وانتماياهتم، يرجى الرجوع إىل امللقق األول.
 

 وعقرضعععت مدونعععة األمسعععدة علعععى االجتمعععاع السعععادل للجمعيعععة العامعععة للشعععراكة العامليعععة معععن أجعععل الرتبعععة، يف الوعععرتة  

ثانيعة ععف اإلنرتنعت  شعاورةمعن اجلمعيعة العامعة، خاععت الوثيقعة مل . وبنعايط علعى توصعية2018يونيو/حزيران  13إىل  11من 
 .2018يوليو/متوع  15يونيو/حزيران إىل  15من ورتة اليف من أجل استعراضاا بشكل  ائي وتلقي املالحظات بشأ ا 

 
وععة معن املمارسعات وتوفر مدونة السلوك الدولية بشأن استخدام األمسدة وإدارهتا إطاراط قابالط للتكييف حملياط وجمم 

واالستشعععارية الزراعيعععة، واملسسسعععات األكادمييعععة  يةدمات اإلرشعععادامععع، و ق عععاع األمسعععدةال وعيعععة العععو ميكعععن للقكومعععات، و 
والبقثيععة الداعمععة، واجلاععات الواعلععة يف ق ععاع إعععادة تععدوير املغععذيات، واجملتمععع املععدين، واملسععتخدما الناععائيا أن يسععا وا 

اعععععة املسععععتدامة واألمععععن الغععععذائي مععععن منظععععور إدارة املغععععذيات وذلععععك عععععف اتبععععاع ام ععععوج التوجيايععععة بواععععلاا يف حتقيععععق الزر 
   والتوصيات امل روحة أو االمتثال  ا.
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 الن ال واألهدام والغايات -1املادة 
 

 ذمدونة األمسعععدةذ أو ذاملدونعععةذ، عة بشعععأن اسعععتخدام األمسعععدة وإدارهتعععا املشعععار إلياعععا أياعععاط بعععيعععمدونعععة السعععلوك الدول 1-1

للسعععلوك معععن قبعععل جتلعععف أصعععقاب املصعععلقة  ياعععاي جمموععععة معععن املمارسعععات ال وعيعععة والتوقععععات املتوعععق علهععع
 ة وإدارهتا.يات النباتيالستخدام املغذ

 
 إطعار التوجيايعة ال وعيعة لعمدارة املسعتدامة للرتبعة وينبغعي قرايهتعا يف للخ عوجتشكل مدونة األمسدة هذه تكملة  1-2

العععدورات الزراعيعععة واخعععتالج )ظعععام الزراععععي الععععاملي نالعععنظم. وينبغعععي أن تأخعععذ عمليعععة التسعععميد املناسعععبة الهعععذه 
 .ن والظروم املناخية وا يدرولوجية يف االعتبار. كل ذإىل اوماحملاصيل، والرتبة، واليد العاملة، واألسوال، 

 
ق عاع و  ،اسعاتيوصعانعي الس ،معن احلكومعات األمسعدة كعالط  يشمل أصقاب املصلقة الذين تتوجنه إليام مدونعة 1-3

وجتعفات امعدمات  ،واجلامععات ،والعنظم الوطنيعة للبقعوث الزراعيعة ،وإععادة التعدوير النوايعات صعناعةو  ،األمسدة
ومسعتخدمي األمسعدة، ال سعيما  ،واجملتمعع املعدين الزراعيعة، ةياالستشعار و  يةاإلرشعادة، وامدمات يلية والتقليالزراع
 . ااملزارع

 
ات ي املغععذاتععوفلذاألمسععدةذ لععدى اسععتخدامه إىل مععواد أو مكونععات كيميائيععة أو طبيعيععة تسععتخدم  مصعع ل يشععا  1-4

اه يف نظععم يععاععا علععى أورال الشععجر أو مععن خععالل امليق علععى الرتبععة، ولكععن أيععق الت بيعععععادة عععن طر و للنباتععات، 
بالتعاا، يعتم النظعر يف أنعواع و ة. يعاي املائيعة األحيات تربية أو عملييب، أو الزراعة املائي، أو الرس التخصاألرعن عراعة 

ومصادر عديدة من املغذيات يف مدونة األمسدة هعذه، تشعمل  األمسعدة الكيميائيعة واملعدنيعة؛ واألمسعدة العاعوية 
مثععل امليععاه العادمععة، واععأة ميععاه اجملععارس،  هار يات املعععاد تععدو يمبوسععت؛ ومصععادر املغععذو مثععل روث احليوانععات والك

 ومواد ا ام، والنوايات املعاجلة األخرى.
 

  اعععاعيوتوع  و مسععاعدة أصععقاب املصععلقة علععى إنشععاي نظععم لرصععد إنتععا  األمسععدةهععالغععرر مععن مدونععة األمسععدة  1-5

 ة املسععععتدامة يععععلتنمدام اهععععق الزراعععععة املسععععتدامة وأيععععلتقق ااواسععععتخدام اوإدارهتعععع امبععععا يف ذلععععك بيعاععععان وجودهتعععع)

 ة ية اجلودة مع النتائ  التالييف استخدام األمسدة العال ةياة والكويز التكامل والوعاليمن خالل تعز 
 

ة واألمعععن الغعععذائي معععع احلوعععا  علعععى خصعععوبة الرتبعععة يعععاملسعععاعدة علعععى ضعععمان اإلنتعععا  الععععاملي ل غذ 1-5-1
 ئة؛ية البية واايكولوجيوخدمات النظم اإل

 
 اتياملغعذ معنل امسعائر يعة وتقليعاجات الزراعية االحتيل مسدة لتلب سال والكواالستخدام الوعن  ميتعظ 1-5-2

 ئة؛يالب يف
 

 ئععة النااععة عععن اسععتخداميالب ىلععع اتا ل مععن التععأثيععكولععوجي والتقلياحلوععا  علععى خععدمات النظععام اإل 1-5-3
فقعدان  اتيعئعة، وآليوانبعاثعات غعاعات الدفا، ير األمونياه، وت اياألمسدة، مبا يف ذلك تلوث الرتبة وامل

 ات األخرى؛ياملغذ
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ة معن االسعتخدام املسعتدام ل مسعدة، مبعا يف ذلعك احلعد يعة احملتملة املتأتيئية والبيم املنافع االقتصاديتعظ 1-5-4
 ناتين الكربعون يف الرتبعة، والتقسعيادة ختعز يع، وع لمنتعا  د معن األراضعييعاملز ختصعيص معن احلاجعة إىل 

 الرتبة؛ سالمةيف 
 

 وان؛يواحل ة والو تسثر سلباط على صقة اإلنسانية والس قياه اجلوفيات يف امليادة املغذياننه ع  1-5-5
 

ة حمتملععة علععى الرتبععة، والتنععوع يععة ومسياننععه إضععافة امللوثععات يف األمسععدة والععو يرتتععه عناععا آثععار سععلب 1-5-6
 نسان؛وان واإليولوجي للرتبة، وكذلك على صقة احليالب

 
 ناا ية وحتسعععععيوالصعععععقة البشعععععر غذيعععععة تال وجعععععودةة، يعععععالغذائ اجنععععع، واأليعععععةغذاألاحلوعععععا  علعععععى سعععععالمة  1-5-7

 من خالل االستخدام األمثل للمغذيات النباتية.
 

 غايات مدونة األمسدة هي  1-6
 

اسعتخدام األمسعدة  يف اع أصعقاب املصعلقة املشعرتكية جلمي املمارسة ال وعيا جمموعة من معااتوف 1-6-1
 واملععععزارعا النوايععععات وإعععععادة التععععدوير صععععناعةو  ق ععععاع األمسععععدةوإدارهتععععا، مبععععا يف ذلععععك احلكومععععات و 
واالستشعععععارية الزراعيعععععة والق عععععاع امعععععاص  يةدمات اإلرشعععععادامعععععواملسعععععتخدما الناعععععائيا انيخعععععرين و 

 ئات العامة األخرى.ية والبقوث وا يميواألوساج األكاد
 

معة األمسعدة وصعناعة ي يف سلسعلة قاع أصعقاب املصعلقة املشعاركيع مجاون والتشعارك بعع التعايتشج 1-6-2
املععععععاد  اتية وإنتعععععا  واسعععععتخدام وإدارة األمسعععععدة واملغعععععذيعععععالنوايعععععات وإععععععادة التعععععدوير معععععن أجعععععل تنم

 على حنو مستدام ومسسول. هار ياملعاد تدو و  استخداماا
 

  مجيععععع أصععععقاب املصععععلقة يف احلصععععول ااملعلومععععات بععععز الشععععوافية والتعععععاون والشععععراكة وتبععععادل يععععتعز  1-6-3

 .نةيتماشى مع التزامات املنافسة القانونيمبا ) ااعلى األمسدة واستخدام
 

 مععن األراضععي مععن أجععل احلععد  هععاا ة وغيععات لالسععتخدامات الزراعير انيمنععة للمغععذيز إعععادة التععدو يععتعز  1-6-4

البيئععة واإلنسععان  سععالمةوالغالفععا اجلععوس واملععائي علععى  األحيععائيا يات يف احملععيادة املغععذيععمععن آثععار ع 
 واحليوان والرتبة.

 
ل االبتكعععار يف املمارسعععات يعععز ومتو يعععم احلكومعععات والبقعععوث والق عععاع امعععاص واجملتمعععع املعععدين لتعز اإ ععع 1-6-5

 ة املستدامة من أجل حتسا خصوبة الرتبة وإدارة املغذيات.يات واإلدارة الزراعيوالتقن
 

مناسععبة  ةيععميات تنظيعمعن خععالل آل هععاودة األمسعدة وإنواذبععمسعاعدة البلععدان واملنعاطق علععى العتقكم  1-6-6
 . يائاا الناة للمستخدميل امسائر االقتصاديوتقل

 
 وان.يل املخاطر على صقة اإلنسان واحلي سالمة األمسدة وتقلاحتس 1-6-7
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املتعلقعة باسعتخدام  ع املسعائليعت املقارنعة، يف مج  ونشعر املعرفعة، مبعا يف ذلعك اإلحصعايايع ترو يتشج 1-6-8
 ة املناسبة.يات واملسسسات وبرام  التوعيمن خالل انيل ااألمسدة وإدارهت

 
 .انيمنة صوبة الرتبة باستخدام املغذيات من جمموعة من املصادرم املتكاملة دارةاإلع يتشج 1-6-9

 
كل مخعم   ااثية والزراعة وحتديبصورة منتظمة من قبل منظمة األغذ ااه مراجعتجية و يقة حيذه املدونة وثهتعد  1-7

 املختصة يف املنظمة. األجازة الرئاسيةنما تراه البلدان األعااي مناسباط ومن خالل يإىل عشر سنوات، أو مىت وأ
 

 املص لقات والتعاريف -2املادة 
 

ة، يعع احلكومااملنظمععات غعع)  تشععا إىل أس منظمععة يف الق ععاع العععام أو امععاص ةيععة الزراعية واالستشععار يامععدمات اإلرشععاد
ة إىل املعرفعة يعوي يف املنعاطق الر ام من الواعلها  وغال وصول املزارعان تساوغاهالشركات اماصة، و ، امنظمات املزارعو 

ة يعالون وممارسعاهتم مراهتاعار ميعلعى ت عو م هت الواعلعة األخعرى؛ وتسعاعداعاات، وتوعاعالهتم معع اجليواملعلومات والتكنولوج
 ن.Christoplos ،2010)  سبل معيشتام ورفاهاماة من أجل حتسية واإلدار يميوالتنظ
 

هي املص ل  الشامل لنظم وتكنولوجيات استخدام األراضي الو تقستعمل فياا النباتات امشعبية املعمنعرة  احلراجة الزراعية 
نخيليععات أو شععجر اميععزرانن واحملاصععيل الزراعيععة أو احليوانععات عمععداط يف ق عععة األرر مثععل األشععجار أو الشععجاات أو ال)

 نوساا يف شكل من أشكال الرتتيه املكاين والزماين.
 

ة أو وسعائل اإلعععالم يععق وسعائل اإلعععالم امل بوععة واإللكرتونيعع واالسعتخدام املسععسولا ل مسعدة عععن طر يعع  البيتعرو   اإلععالن
 ي.اا أو العرور أو الكالم الشويداتات أو الشاشات أو ا ة أو الالفياالجتماع

 
   فقدان النيرتوجا يف الغالم اجلوس على شكل أمونيا بعد ت بيق األمسدة.اير األمونيت ا
 

واين املستخدمة ألغرار اإلخصاب، مبا يف ذلك الواعالت والبعول يات اإلنتا  احلي  املواد النااة عن عملواينيالسماد احل
 واحلمأة والقش ومواد الورش األخرى.

 
ل املثال يف موسعم النمعو يشمل عنصرطا من الوقت، على سبية األمسدة امل بقة لكل وحدة مساحة، مبا ي  كمقيمعدل الت ب
 أو السنة.

 
 امعععععدمات مية وتقعععععديعععععكولوجيوعععععة العععععنظم اإليو أمعععععر ضعععععرورس لوظهعععععة، و يععععع الكائنعععععات احلا  التنعععععوع بعععععولعععععوجييالتنعععععوع الب

 ن.أن)2018، األغذية والزراعة منظمة)
 

ة أو سعععاكنة مثعععل البكتايعععا يعععسعععتخدم للمنتجعععات العععو حتتعععوس علعععى كائنعععات دقيقعععة ح  مصععع ل  واسعععع يق السعععماد احليعععوس
 اجلعععوس أو ارتوجعععيت النيععععلعععى تثب ت بيقاعععاوالعععو تسعععاعد عنعععد  ،والو ريعععات والشععععيات وال قالعععه، وحعععدها أو جمتمععععة

 الرتبة.ز مغذيات يإذابة/حتو
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ة النبعات بشعكل مسعتقل ععن يعات تغذيعف املواد املعزعة للنمو و/أو عمليوز نو النبات من خالل تولحي  منت  وسياملنبه احل
ات؛ أو مقاومعة النباتعات ي واحد أو أكثر من  كواية استخدام أو امتصاص النباتعات للمغعذادم حتسات هبيحمتوى املغذ

 ل.ياحملاصوس؛ أو صوات جودة يد الالحاالمج
 

  يتععألف مععن مععواطنا وسععكان مععن منععاطق جتلوععة حععول العععام وهععم منظمععا يف دوائععر ومجعيععات وجمموعععات اجملتمععع املععدين
 .نبن)2018، منظمة األغذية والزراعة)إلمساع صوهتم 

 
علعة معن غعا العدول جاعات فاعلعى أ عا منظمات اجملتمع املدين  إىل منظمة األغذية والزراعة نظر  تاجملتمع املدين اتمنظم

تنععدر  ضععمن ثععالث فئععات رئيسععية هععي  املنظمععات ذات العاععوية؛ واملنظمععات غععا احلكوميععة؛ واحلركععات االجتماعيععة الععو 
تصععنيواا يف  هنظمععة. ونظععراط إىل أن منظمععات اجملتمععع املععدين متنوعععة يف طبيعتاععا، يصعععاملتعمععل يف جمععاالت مرتب ععة بواليععة 

 .ن ن)2018، منظمة األغذية والزراعة)جمموعات جتلوة ومن احملتمل أن تظار بعض أوجه التداخل 
 

لعة يل املثال ال احلصر، املععادن الثقيقد تشمل، على سبو ة. يات النباتيست من املغذي  مادة حتتوس علياا األمسدة ولامللوث
 .ومسببات األمرار واملنتجات الثانوية الصناعية

 
ات مثععل يععاععم املختلوععة قععد اسععتخدمت يف الكتلععة األحيائيععة أو النواات ا يعععمل أن تكععون ة بعععديعع  املععواد املتبقاععممععواد ا 
 ة، واأة الصرم الصقي، ونوايات املدن.  ياملاش روث
 

 واملواد امللوثة. اتيد أو عزل األمسدة واملنتجات الثانوية واحلاو يير أو حتية للتخلص من أو إعادة تدو ي  أس عملالتخلص
 

ة أو يعة أو الوطنيععف قنوات التجعارة إىل األسعوال واألراضعي احملل ااد األمسدة ونقليتور  ااتم مبوجبية الو يي العمله  عيالتوع 
 ة.يالدول
 

 ن.أن)2018، منظمة األغذية والزراعة)عة للمجتمع يال ب هاالو توفر  العديدة   الووائدكولوجييخدمات النظام اإل
 

اه يعععممعاجلعععة ة و يعععاألغذ اايععزاه املستصعععلقة معععن مرافعععق يععاملل الرتبعععة أو ية أو تععععديععات النباتيق املغعععذيععع  ت بيبيالععرس التخصععع
 .اه الرسيمبواس ة الصرم الصقي 

 
اعا علعى أورال الشعجر يق علعى الرتبعة، ولكعن أيعق الت بيعات للنباتات، عادة عن طر ي املغذامادة تستخدم يف توف  األمسدة
ة. وجيععرس يععاي املائيععة األحيععات تربيععة أو عمليععالزراعععة املائ وأيب، يالععرس التخصعع وأ، األرعن إنتععا  اه يف نظععم يععخععالل املأو مععن 

 .4-1توصيل املص ل  يف املادة 
 

كوععاية   ادةيععلرتبععة، مصععممة لز إىل ا، أو منتجععات ماععافة ياععاالت علي  مععواد ماععافة إىل األمسععدة أو تعععدماععافات األمسععدة
 األمسعدةة يعل قابليعاحلصعر، تقل ل املثعال اليعلعى سعب تشعملالو استخدام األمسدة من خالل جمموعة متنوعة من اإلجرايات 

قعععة ية الدقيعععز الكائنعععات احليعععا، أو حتويعععور يا النرتجعععة أو التقلعععل املعععائي لليبعععات السعععماد، أو تثبعععي، أو طعععاليات حبللعععذوبان
 الرتبة. يف
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ات يق املغععذيعع إىل ت باشععيق السععمادذ يععق األمسععدةذ أو ذت بيععنص علععى خععالم ذلععك، فععإن ذت بيعع  مععا م ق السععماديععت ب
، هعععاا ة وغيعععقعععات ألغعععرار عراعيشعععمل الت بيم إىل أس نعععوع حمعععدد معععن األمسعععدة. و يلصعععاو نعععو النبعععات بشعععكل ععععام، ولععع

 ة، واحلدائق العامة واماصة، واملرو .ياضية والر يايذلك املرافق الرتف يف مبا
 
ا امتصية يف السماد الو تعتف متاحة ليات النباتية من املغذية اإلمجالي  الكمة املتاحةيى األمسدة أو حمتوى املواد الغذائحمتو 

 النبات.
 

ن، يالتععد مة الكاملة الو تشعارك يف إنتعا  األمسعدة وتوريعدها، مبعا يف ذلعك اإلنتعا  األساسعي أوي  سلسلة القق اع األمسدة
 ئي ملستخدم األمسدة.اام النين، والتسلية، والنقل، والتخز يئاااملنتجات الن علىللقصول ز ايوالتج
 

ض، ياغةن، والتوععو يوالصعع عيالتصععن)ع جوانععه األمسععدة، مبععا يف ذلععك اإلنتععا  يععة علععى مجيععم والرقابععة الوني  التنظععإدارة األمسععدة
ن، واملناولعة، والت بيعق، والعتخلص معن األمسعدة يوالتخعز د، والنقعل، يعع، والتور يعع، والبي، والتوع توسيمر، والياد، والتصدا واالست

 واين.يئة والتعرر البشرس واحليل انيثار الاارة على الصقة والبيلامان السالمة واجلودة وفعالية االستخدام ولتقل
 

ة يعالنباتات يق واحعد أو أكثعر معن املغعذيعل املثال ال احلصر، علعى ت بيكن أن تن وس، على سبمي  إساية استخدام األمسدة
ة علعععى نعععو يعععابجي املتوقعععع بشعععكل معقعععول أن تعععسدس إىل اسعععتجابة إااه والعععو معععن غعععيععععلعععى الرتبعععة، أو أورال الشعععجر، أو امل

ئععة. يكععن أن تشععكل خ ععرا علععى صععقة اإلنسععان أو البميق امللوثععات يف الرتبععة الععو يععاحملصععول، أو انسععكاب األمسععدة، أو ت ب
 .5-5-4وجيرس توصيل املص ل  يف املادة 

 
ا النبععات. امتصععية متاحععة ليععات النباتيو جعععل املغععذهعع بقععون األمسععدة لغععرر حمععدد ين ي  األشععخاص الععذمسععتخدم السععماد

 ة، واملنظمععععات العامععععة أو اماصععععةيععععرس األراضععععي ومنتجععععي األغذي ومععععداشععععملوا املععععزارعيكععععن ملسععععتخدمي األمسععععدة أن ميو 
 ة.ياملنزل ئقاداحليف  لزراعةلستخدمون األمسدة ين يواألشخاص الذ ةياضيت واحلدائق واملرافق الر هاالو حتافظ على املنتز 

 
ة للرتبعة يعولوجية والبيعائيمية والكيائيز ي امصائص الوا غ اي الرتبة وحتسا  النباتات الو تزرع من أجل توفالسماد األخار

 ن.2011 ،منظمة األغذية والزراعة)
 

ة أو اسععتخرا  املعععادن. يععائيميات الكيععق العمليععا عععن طر يباملغععذيات واملنتجععة صععناع  األمسععدة الغنيععة ةي العاععو ااألمسععدة غعع
 مسععادطا  هععاذه باعتبار هععيف مدونععة األمسععدة  ياععاشععار إلية، إال أنععه يا عبععارة عععن مععادة عاععو يععور يأنععه علععى الععرغم مععن أن ال الحععظ

  عاوس.اغ
 

 د يعععز ية، ممعععا يعععمعععع الظعععروم احملل اعععاوييالرتبعععة واملعرفعععة لتكق ممارسعععات إدارة خصعععوبة يععع  ت باإلدارة املتكاملعععة مصعععوبة الرتبعععة
 ن.Sanginga and Woomer ،2009 منمقتبسة )ل. ية احملاصية وإنتاجيمن كواية استخدام األمسدة واملوارد العاو 

 
ة التابعععة ل مععم املتقععدة، والوكععاالت والععفام  املتخصصععة التابعععة ل مععم يععة الدوليعع  تشععمل املنظمععات احلكومةيععاملنظمععة الدول
ة مبععا يف ذلععك املراكععز األعاععاي يف اجلماعععة االستشععارية للبقععوث يععة للبقععوث الزراعيععاملراكععز الدولو ة، يععبنععوك التنمو املتقععدة، 

 ة.ية الدولي احلكوماواملنظمات غ ،الزراعية الدولية
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 نععت املن أبشعع والعالقععات العامععة وامععدمات اإلعالميععة اإلعععالنلععرتوي  املنتجععات، مبععا يف ذلععك   العمليععة الشععاملة التسععويق
 الدولية.و والتوعيع والبيع يف األسوال احمللية 

 
ة العامععة واجلامعععات يععالزراع ةيععد البقثهعع  يشععمل الق ععاع العرضععي ألصععقاب املصععلقة املعاةيععالنظععام القععومي للبقععوث الزراع

 عمععل يان آخععر يعع ومنظمععات اجملتمععع املععدين والق ععاع امععاص وأس كاالعععاا األخععرى وجمموعععات املععزارعم يومسسسععات التعلعع
 ة.ي خدمات البقوث الزراعميتقد الجم يف
 

 النرتات. إىل ائيي األمونارتوجيللنة يولوجي  مادة تثبا األكسدة البمثبا النرتجة
 

   تشعععكرل رمسيعععاط، وتسعععجرل وفقعععاط للقعععانون، وال تشعععوهبا أس مصعععاو ااريعععة، وهعععي منظمعععة ال تسععععى املنظمعععة غعععا احلكوميعععة
 إىل حتقيععععق العععععرب ، وتقعععععدلم امعععععدمات واملعلومعععععات وامعععععفات، وتعمعععععل علعععععى توعيعععععة العععععرأس الععععععام، واعععععرس أنشععععع ة العععععدعوة 

 ن.2013، منظمة األغذية والزراعة)
 

 املعاجلعععة اة املعاجلعععة وغعععيعععوانية، مبعععا يف ذلعععك األمسعععدة احليمشعععتق معععن املعععواد العاعععو   مسعععاد غععع  بعععالكربون السعععماد العاعععوس
 رتبععععةال ديعععاملسعععتخدمة لتزو  أو املعععواد املختل عععة ة األخعععرىيواملعععواد العاعععو  سر ااجملععع ميعععاه والكومبوسعععت ومسعععاد الديعععدان واعععأة

 ات.ياملغذب
 

. ا واألكسعجادروجيع، ال تشمل عمومطا الكربعون وا ااوتناسل للنباتات عيية للنمو ال بي  عناصر أساساملغذيات النباتية
ت يععوم، وغاهععا مععن املغععذيات مثععل الكف ي والووسععوور والبوتاسععارتوجععية وهععي النيععات األوليوتشععمل املغععذيات النباتيععة املغععذ

 .هاا بدنوم والزنك وغيز واملوليواملنجن ديوم والبورون والكلور والنقال واحلديسيوم واملغنيوالكالس
 

ات يإىل دورة املغعذ اكعن إعادهتعمية العو يعالنباتعات النام ااومتتصع ااة العو تسعتخدميعات النباتي  املغذهار يات املعاد تدو ياملغذ
 ة تعود إىل الرتبة.ية أو كمخلوات نباتية ملعاجلة األغذيوانات، كمنتجات ثانو يمن قبل البشر أو احل ااالكاة بعد استيالنبات
 

أو الرتبعة  ،ل مسعدة واحتمال التعرر ما ل م ريدلكدث  حيئي السليب الذس يوشدة األثر الصقي أو الب   احتمالاملخاطر
 .هغا املناس ااأو إساية استخدام األمسدة، مبا يف ذلك ت بيق ،ضافة األمسدةإاملتأثرة ب

 
 صعععقي ععععام. قعععد ختاععععاه الصعععرم نااعععة ععععن نظعععام صعععرم يعععار ميعععمعععن ت اعععا  معععواد صعععلبة متعععت إعالتاه اجملعععارسيعععاعععأة م

 ة.يات الغذائيل احلجم ومسببات األمرار والروائ  واحملتو يختاع لعال  إضايف لتقل أو ال
 

ة يعائيمية والصعوات الكية األساسعيعات النباتي املغعذا  قدرة الرتبة على احلوا  على نو النبات معن خعالل تعوفخصوبة الرتبة
 .اتالنباتة املالئمة كموئل لنمو يولوجية والبيائيز يوالو
 

 ة يعععة مبجتمعععع متنعععوع معععن الكائنعععات احليحتعععتوظ الرتبعععة الصعععقو ي ذقعععدرة الرتبعععة علعععى العمعععل كنظعععام حعععي. هععع  الرتبعععة سعععالمة

دة معع جعذور يعة مويل ارتباطات تكافلية واحلشرات واألعشاب الاارة، وتشكي رة على األمرار النباتيالو تساعد يف الس
اه الرتبعة وقعدرات االحتوعا  يعة مليعابجيات إية الرتبعة معع تعداعي بناة، وحتسياألساس باتيةاملغذيات النر يالنباتات، وإعادة تدو 

 ن.2011، منظمة األغذية والزراعة)لذ ي إنتا  احملاصاة حتساايات، ويف النيباملغذ
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 اععا وإدارهتعععا وتنظيماعععا واسعععتخداماا، تناولم  يشعععا إىل جتلععف اجلاعععات الواعلعععة املعنيععة بإنتعععا  األمسعععدة و صععاحه املصعععلقة

للبقعوث  وطنيةالنوايات وإعادة التدوير، والنظم ال صناعة، و ق اع األمسدةتشمل احلكومات، وصانعي السياسات، و الو و 
واالستشععارية الزراعيععة، واملنظمععات غععا احلكوميععة، وجتععفات امععدمات الزراعيععة والتقليليععة،  يةدمات اإلرشععادامععالزراعيععة، و 

 ومنظمات املزارعا، واجملتمع املدين، واملزارعا، واملستخدما الناائيا انيخرين.
 

 ارتوجعيى الناطعا علعيتعوس أحيل للووسوات الصخرس، و يستخدم يف اإلنتا  الزراعي كمصدر بدي  مساد فوسوايت تيسرتوف
 اه الصرم الصقي أو البول.يات مثل ميأو جلوات النوا هار يت من مصادر معاد تدو يأيت سرتوفيكن أن ميو وم. يسيواملغن
 

  ذتكون إدارة الرتبعة مسعتدامة يف حعال احملافظعة علعى خعدمات العدعم واإلمعداد والتنظعيم وامعدمات اإلدارة املستدامة للرتبة
التنوع بعرتبة أو تعزيزها، دون املسال بصورة ملقوظة إمعا بوظعائف الرتبعة العو متكنعن هعذه امعدمات أو الثقافية الو توفرها ال

العو  خاصة التواعن با خدمات الدعم واإلمداد لمنتا  النبايت وبا خعدمات التنظعيم لشكالبيولوجي. ومن املثا للقلق ب
منظمعععة األغذيعععة )توفرهععا الرتبعععة لاععمان جعععودة امليعععاه ومععدى توافرهعععا وللرتكيبعععة اجلويععة لغعععاعات االحتبعععال احلععرارسذ 

 .ن2017 والزراعة،
 
 ا.يور يز املائي يف اليور ي المينز أ  مادة تثبا عمل زيور ي المينز أانع م
 

ا لعهأو  ة أخعرى للغعرر العذس اسعتخقدمت معن أجلعه يعمعة فور يق ااه العو ال تكعون  عيع  املمياه الصعرم بسعبه  كانعت مقصعدط
 ن.)دن2018 منظمة األغذية والزراعة،) ااأو وقت حدوث ااتيأو كم ااتينوع
 

  إطار لتققيعق أهعدام نظعام الزراععة، مثعل عيعادة اإلنتعا  ورايعة املعزارعا، وتعزيعز اايعة اتياملغذ اإلشرام الصقي  على
 الصععععقي  يف الوقععععت واملكععععان الصععععقيقا  عععععدلالبيئععععة، وحتسععععا االسععععتدامة عععععف إدمععععا  مصععععدر األمسععععدة الصععععقي  بامل

(IPNI ،2012.ن 
 

 خصوبة الرتبة وتغذية النباتات -3املادة 
 

ة يعععات النباتيباملغععذ الي اعتبععار قععوس لقععدرة الرتبععة علععى االحتوععا يععنبغععي إيتعلععق بقععرارات إدارة األمسععدة، يمععا  يف 3-1
 وتوافر املياه. لى املغذياتعاحملاصيل  طلهو  اتوالقدرة على دعم نو النبات ،هاا وتوف

 
علعى امصعائص  السعابقة العو تعسثر، وكعذلك ممارسعات اإلدارة ااويوتصعن اعانيوتكو  ااتشمل اعتبارات الرتبة أصعل 3-2

 .اام يف خصوبتاة الو تسيولوجية والبيائيز ية والويائيميالك
 

ات ي، ومت لبععات املغععذاملغععذياتع يععال لععه احملصععوا السععابق واملتوقعععر علععى مج اتة النباتععيععتشععمل اعتبععارات تغذ 3-3
بعععات خعععالل مرحلعععة نعععو النبعععاتن، مبعععا يف ذلعععك توقيعععت هعععذه املت ل)دة للمقصعععول والصعععنف املعععراد عراعتعععه يعععالور 
ف الصععنف املععراد ييععنبغععي تكية املرغوبععة للمقصععول والصععنف املععراد عراعتععه. عععالوة علععى ذلععك، يععبععة الغذائيوالرتك

 ة للبيئة وخصوبة الرتبة وتوافر املياه والصقة.يعراعته مع الظروم احملل
 

الععبعض.  ااة لبعاععيم حصععر ية ولععتكاملععم هععااعتبار ه جيععة املتاحععة و يععات النباتيد مععن مصععادر املغععذيععنععاك العده 3-4
 يف ذلععععك،  ة مععععن مصععععادر متعععععددة مبععععايععععات النباتي واحععععد أو أكثععععر مععععن املغععععذاد مععععن الووائععععد لتععععوفيععععنععععاك العدهو 
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 ،املعععادة العاعععوية إىل الرتبعععة وإضعععافات ،املوسععععة لنمعععو النبعععات املغعععذياتل احلصعععر، تعععوافر يم علعععى سعععبيولكعععن لععع
 ة.ي العاو اة وغي  من األمسدة العاو ي املغذيات مع مز وانه النقص أو اإلفراج يف

 
باالستناد إىل أحدث التقليالت واألدلة والبقوث العلميعة، ومعن خعالل االسعتوادة معن التععاون الععاملي واملععايا  3-5

 وأصقاب املصلقة انيخرين، ينبغي على احلكومات  ق اع األمسدةالدولية وأفال املمارسات، وبالشراكة مع 
 

خصعوبة الرتبعة  ا على حتسعااعة األراضي الو حتوز املزارعياسات حيع استخدام األراضي وسيتشج 3-5-1
ة يععكولوجيل األراضععي مععن نظععم إيعع مباشععر حتو ايف بعععض احلععاالت، تثععبا بشععكل غععو الععوصععقتاا، و 

 عي.ة أو حممية أو استخدامات أخرى توفر خدمات النظم اإليكولوجية املويدة إىل إنتا  عرايحمل
 

  اعععععاتياسعععععات واحلعععععوافز ذات الصعععععلة ملواعنعععععة التخويع احلوعععععا  علعععععى الرتبعععععة معععععن خعععععالل السيتشعععععج 3-5-2

ة امصبة من خالل التآكل أو أنعواع التعدهور األخعرى ييف خصوبة الرتبة بسبه فقدان الرتبة الس ق
 مثل التملن  والتقمنض والقلونة والتلوث.

 
 ة للرتبععععةيععععائيمية وامصععععائص الكيععععات النباتيم حالععععة املغععععذيععععيلتقة يععععليالتأكععععد مععععن أن الوسععععائل التقل 3-5-3

 وضععععيف  الرتبعععة، متاحعععة وتسعععتخدم بعععارامرتاتمعععن  هعععاا وامللوحعععة وغ درجعععة احلموضعععةة مثعععل ياألساسععع
 . ايف موقععع مععع ة و/أو خصععائص الرتبععةيععات النباتيم حالععة املغععذيععيات األمسععدة علععى أسععال تقيتوصعع

 اجعععات. يذه االحتهعععة يععع، لتلباعععا  منية العامعععة واماصعععة، أو معععز يعععكعععن اسعععتخدام امعععدمات املختف ميو 

 ة الرطبععةن، يععائيميمثععال املععواد الك)ة يععديالتقل يععةجععرايات املخف اإلة يععليكععن أن تتاععمن الوسععائل التقلميو 

مثل القيال ال يوين، أو جمموعات االختبار )دان أو املختفات يثة األخرى يف امليه احلدياألسال وأ
  .يرة بشكل صقيهل عاداين امليامل

 
 الرتبععة،  م حالععة خصععوبةيععيمععن الوسععائل لتق هععاا ز اسععتخدام اختبععار الرتبععة وأنسععجة النباتععات، وغيععتعز  3-5-4

 . اااألمسععععععععدة قبععععععععل اسععععععععتخداممععععععععن اجععععععععات يحتاالد يععععععععلتقد ام ومستشععععععععاريامععععععععن قبععععععععل املععععععععزارع

  .يأمثلة على طرل الرتو  والعرورة يميتعد احلمالت العامة واملواد التعلو 
 

األصععلي السععتخدام  اموقعاععة أو اختبععار الرتبععة يف يععة املكانيععع اسععتخدام ال ععرل اجلغرافير وتشععجيت ععو  3-5-5
 ة.ياألمسدة بكواية وفعال

 
خاصععة  اتيتوصعع إعععدادة الععو تقععوم بي الععدعم احلكععومي ألنشعع ة اإلرشععاد/التوعميعنععد الاععرورة، تقععد 3-5-6

ات يخصععععائص الرتبععععة ذات الصععععلة، وامعععععات املغععععذاألمسععععدة القائمععععة علععععى األدلععععة علععععى أسععععال ب
 ،ل السععابقة املزروعععةيات للمقاصععي، واعتبععارات املغععذاععاعراعت راداملعع صععنامل واألياملوجععودة، واحملاصعع

ة ومعلومععععات أخععععرى خاصععععة بععععاملوقع مثععععل الظععععروم املناخيععععة يععععة املتوقعععععة، وامععععفة احملليععععوالنوع غلنععععةوال
 وا يدرولوجية.
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تسعععايل ت عععوير البنيعععة التقتيعععة للصعععرم أو العععرس، أو تعزيعععز إمكانيعععة احلصعععول بأسععععار  عنعععد الاعععرورة، 3-5-7
ميسعععورة علععععى املععععدخالت األساسععععية إلنتعععا  احملاصععععيل والععععو ميكععععن أن حتعععد مععععن اسععععتجابة النباتععععات 

 إلضافات املغذيات مثل احلد من املواد أو اجلبم الزراعي.
 

واالستشعععارية الزراعيعععة، بالتععععاون معععع مراكعععز  يةدمات اإلرشعععادمعععاللبقعععوث الزراعيعععة و  الوطنيعععةمعععن خعععالل العععنظم  3-6
 البقوث الدولية ومنظمات البق  األخرى واجلامعات والصناعة، ينبغي على احلكومات 

 
  صععععوبة الرتبععععةاملتكاملعععة مدارة اإلع ممارسععععات الزراععععة املتكاملععععة واحلراجععععة الزراعيعععة إىل جانععععه يتشعععج 3-6-1

واين يعععمبعععا يف ذلعععك السعععماد احل ذات الصعععلة، ةيعععات النباتيمصعععادر املغعععذمعععن خعععالل اسعععتخدام مجيعععع 
 ا.يمن املواد، وال سيما تلك املتوافرة حمل هاا ل وغيا احملاصيمبوست وبقاو والك

 
ة، والبقعععول يعععع اسعععتخدام العععدورات الزراعيصعععوبة الرتبعععة، تشعععجاملتكاملعععة مدارة اإلكعععذلك معععن خعععالل  3-6-2

سععالمة ز يععلة لتعز يمععن السععماد األخاععر كوسعع هععاا ة، وغيععل التغ يوحماصعع، األخععرى واحلبععوب البقوليععة
 الرتبة وخصوبتاا.

 
 مثععل ال لععه احملصععوا السععابق واملتوقعععر علععى تاة النباتععيععتغذاماصععة بعتبععارات االع اسععتخدام يتشععج 3-6-3

ة يععلتغذو بععة ايوالرتك ،ومت لبععات املغععذيات الوريععدة للمقصععول والصععنف املععراد عراعتععه، املغععذياتع يععمج
ز اسععتخدام األصععنام الععو يععتعز و ل واألصععنام الععو تععزرع يف إدارة خصععوبة الرتبععة. ياملرغوبععة للمقاصعع

 مبا يف ذلك املناخية وا يدرولوجيةن وظروم خصوبة الرتبة.)ة يئة احملليمع الب فيتتك
 

 ة. يععععات النباتيل إلضعععافات املغععععذي  أو إدارة ظعععروم الرتبععععة الععععو متنعععع اسععععتجابة احملاصععععيز تصععععقيعععتعز  3-6-4

أو نقعص  ،وميأو األمعالح املورطعة أو الصعود ،ة املت رفعةيعذه الظعروم احلموضعة أو القلو هتشمل قد و 
 ات.ية الو حتد من دورة املغذياملواد العاو 

 
مثععععل الووسعععوورن أو حععععدود لت بيععععق )ات املغعععذيات يف الرتبععععة يوضعععع حععععدود قائمععععة علعععى األدلععععة ملسععععتو  3-6-5

ة بسععبه ااوععار يقععات اإلضععافيمثععل النيرتوجععان والععو حتظععر أو حتععد مععن الت ب)املغععذيات علععى الرتبععة 
اه يععة علععى مععوارد املية السععلبيععئيات البا  للتععأثال واحتمععال كبععية للمقاصععيععابجياحتمععال حععدوث اسععتجابة إ

 ة.يالس ق
 

 معععييإلقل احمللعععي وايااألمسعععدة القائمعععة علعععى األدلعععة علعععى املسعععتو اماصعععة بات يتوصعععالوصعععقل  صعععياغة 3-6-6
 ،املزروععة ل السعابقةيواحملاصع ،اعاتم عراعتتل العو سعيواحملاصع ،إىل خصائص الرتبة ذات الصلة استنادا

واملعلومعععات األخعععرى اماصعععة بعععاملوقع مثعععل الظعععروم املناخيعععة وا يدرولوجيعععة  ،ة املتوقععععةيعععوالنوع غلنعععةوال
املتوقعع امتصاصعاا معن  يعةالنبات املغعذيات معع العذس يتناسعهات النباتعات يق املتواعن ملغعذيز الت بيلتعز 

 من موقع اإلنتا . ةر ل واملصدن يقبل احملاص
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لة يالرتبعة، كوسع م حالعة خصعوبةيعيز استخدام اختبار الرتبة وأنسعجة النباتعات، ووسعائل أخعرى لتقيتعز  3-6-7
الختعععاذ قعععرارات بشعععأن اسععتخدام األمسعععدة وتشعععجيع تنميعععة القعععدرات وت عععوير  ام ومستشعععارياللمععزارع

 األمسدة. من ت لبات املاملناجيات التقليلية يف امليدان لتقييم 
 

ز يعالرتبعة معن أجعل تعز  سعالمةة ليوة مبا يف ذلك املسشرات احمللي طرل اختبار الرتبة املتكار وحتسيت و  3-6-8
 اية.بكو واستخداماا األمسدةد اعتما

 
ور اععععدم النقعععة هبععععيق الدقيععععة ومععععدات الت بيععععكانغرافيعععة امله اجلير وصععععقل اسعععتخدام األسععععاليت عععو  3-6-9

 باالستخدام الوعال ل مسدة.
 

 ودمعع  لت بيععق األمسععدة ا يعععدالت األمثععل اقتصععاداملد يعع لتقديا الععزراعيااالقتصععادامععفاي العمععل مععع  3-6-10

 واإلرشاد.ة يتلك املعلومات يف برام  التوع
 

  يلي ام مباقيال ق اع األمسدةه على جي 3-7
 

ات والعو تسعتند إىل معلومعات يع مت لبعات املغعذيعاألمسدة الو تراععي مجاماصة بات يتوصالع يتشج 3-7-1
 ،اععاه عراعتجيععل واألصععنام الععو يواحملاصعع ذات الصععلة، خاصععة بععاملوقع مبععا يف ذلععك خصععائص الرتبععة

رة يتم مععععايعععوالعائعععد املتوقعععع، ويف حالعععة اسعععتخدام طعععرل اختبعععار الرتبعععة،  ،املزروععععةل السعععابقة يواحملاصععع
 ال رل لتناسه الرتبة اماصة.  

 
ة املناسععبة، فاععال ععن اسععتخدام أنسععه مصععدر يععز اسععتخدام األمسععدة يف الوقععت املناسعه وبالكميعتعز  3-7-2

 اإلدارة املتكاملععة مصععوبة الرتبععةة مثععل يععات النباتية إلدارة املغععذيععل مسععدة والوضععع وفقععا للمبععاد  العامل
 ات.ياملغذ واإلشرام الصقي  على

 
ز االختبعار املناسعه يع معن أجعل تعز يعا التقناععات التجزئعة واملعوظويه الكايف ملعوظوي مبي التدر اتوف 3-7-3

ات ياملغععذ د مععن كوععاية اسععتخداميعع مسععدة الععو تز لدارة اإلللرتبععة وأنسععجة النباتععات وأفاععل ممارسععات 
 ة خار  املوقع.يئية مع اننه انيثار البيالنبات

 
األصععلي السععتخدام  اموقعاععة أو اختبععار الرتبععة يف يععة املكانيععع اسععتخدام ال ععرل اجلغرافير وتشععجيت ععو  3-7-4

 بات األمسدة املناسبة.يد تركية وحتدياألمسدة بكواية وفعال
 

ز يور يعع المياملثععال، مثب ععات النرتجععة ومثب ععات أنععز ل يعلععى سععب)ة يععم ماععافات األمسععدة بعنايععير وتقيت ععو  3-7-5
لبيئععة لقاا فقععا عنععدما تثبععت أ ععا آمنععة للكائنععات احليععة املوجععودة يف الرتبععة و يةن وتسععو يععو يواحملوععزات احل

ة يعئيحلعد معن انيثعار الباادة كوعاية اسعتخدام السعماد و/أو يعوصقة اإلنسان واحليوان، وأ ا فعالعة يف ع 
 خار  املوقع.

 
ة معع ضعمان يعة الكافيعة النباتيع التغذات لتعوفكنولوجيعاصلة البق  ععن ابتكعارات يف األمسعدة والتموا 3-7-6

 الرتبة والبيئة واحليوان واإلنسان وسالمتام. سالمة
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 ضععععععععمان الشععععععععوافية يف مععععععععا يتعلنععععععععق باسععععععععتخدامات األمسععععععععدة وتأثااهتععععععععا، وت ععععععععوير مععععععععواد االتصععععععععال  3-7-7

مبعععا يف ذلعععك ععععف اسعععتعمال اللغعععات )بشعععأن اسعععتخداماا املناسعععه مبعععا يالئعععم املسعععتخدما الناعععائيا 
 احمللية/ املستخدمةن.

 
ة. يععععات النباتيل إلضعععافات املغععععذي  أو إدارة ظعععروم الرتبععععة الععععو متنعععع اسععععتجابة احملاصععععيز تصععععقيعععتعز  3-7-8

 كربونعععععععات الورطعععععععة، أو املمعععععععالح األ وأدة، يشعععععععدالة يعععععععقلو الموضعععععععة أو احلذه الظعععععععروم هعععععععوتشعععععععمل 

 ات.يمن دورة املغذ ة الو حتدن ينقص يف املادة العاو الوم، أو يصودالأو 
 

للبقعععوث الزراعيعععة واجلامععععات  الوطنيعععةشعععراكة معععع احلكومعععات والعععنظم ضعععمن عنعععد اإلمكعععان، العمعععل  3-7-9
األخعععرى  وامعععدمات اإلرشعععادية واالستشعععارية الزراعيعععة ومراكعععز البقعععوث الدوليعععة ومنظمعععات البقعععوث
 هبدم عيادة انيثار املويدة الستخدام األمسدة والتقليل إىل أدىن حد من التأثاات السلبية.

 
  يلي ام مباقيال ه على مستخدمي األمسدةجي 3-8
 

 ة أو حتدن يالنبات اتيل إلضافات املغذي  و/أو إدارة ظروم الرتبة الو متنع استجابة احملاصيأوالط تصق 3-8-1
 أو األمععععالح املورطعععععة  شععععديدةة اليععععذه الظعععععروم احلموضععععة أو القلو هععععمععععن دورة املغععععذيات. وتشععععمل 

 ة.يوم أو نقص املواد العاو يأو الصود
 

ل يد وقيال ظروم الرتبة الو قد حتد من اسعتجابة احملاصعي، استخدام اختبار الرتبة لتقدهاعند توافر  3-8-2
 األمسدة.اماصة بات يتوصالد ية ولتقديات النباتيإلضافات املغذ

 
ة يعة احملليعة الزراعية واالستشعار ياألمسعدة معن قبعل امعدمات اإلرشعاداماصعة بات يتوصعالاالستوادة من  3-8-3

ومقعععدمي امعععدمات والعععو تسعععتند إىل معلومعععات خاصعععة بعععاملوقع مبعععا يف ذلعععك خصعععائص الرتبعععة ذات 
السععابقة املزروعععة، والعائععد املتوقععع، والظععروم ل ي، واحملاصععاععاعرع ملععرادل واألصععنام ايالصععلة، واحملاصعع

 املناخية وا يدرولوجية.
 

ة املناسععبة، فاععال عععن اسععتخدام أنسععه مصععدر ل مسععدة يععت بيععق األمسععدة يف الوقععت املناسععه وبالكم 3-8-4
 واإلشعرام اإلدارة املتكاملة مصوبة الرتبةة مثل يات النباتية إلدارة املغذيوفقا للمباد  العامل وضعااو 

 ات.ياملغذ على الصقي 
 

صعععوبة الرتبعععة، حسعععه االقتاعععاي، معععن خعععالل ممارسعععات الزراععععة املتكاملعععة م املتكاملعععة دارةاإلممارسعععة  3-8-5
واين يعمبا يف ذلك السماد احلذات الصلة،  ةيات النباتيواحلراجة الزراعية واستخدام مجيع مصادر املغذ

 ا.يمن املواد، وال سيما تلك املتوافرة حمل هاا ل وغيا احملاصيمبوست وبقاو والك
 

ل ي، وحماصعععاألخعععرى ة والبقعععول واحلبعععوب البقوليعععةيعععكعععذلك اسعععتخدام، حيثمعععا أمكعععن، العععدورات الزراع 3-8-6
 الرتبة وخصوبتاا. سالمةز يلة لتعز يمن السماد األخار كوس هاا ة، وغيالتغ 
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 استخدام األمسدة وإدارهتا -4املادة 
 

دم هبععو مسععسول  ن والنقععل وإضععافة األمسععدة بشععكلياملناولععة والتخععز  يم هععيلسعع لبشععكاسععتخدام األمسععدة وإدارهتععا  4-1
 سعالمةذلعكن للقوعا  علعى  ة، وما إىلاالنكو اللون، و احملتوى الغذائي، )ز نو النبات أو صواهتا يو تعز هواض  

 ة حمتملة.يئيات با ل أس تأثيوتقل اانيالرتبة أو حتس
 

امليعاه اجلوفيعة  يف الرتبعة إىل امعن قبعل النباتعات أو االحتوعا  هبع اسعتيعاهباتم يعات األمسعدة العو ال ينقل مغعذكن مي 4-2
األمر الذس يرتك تأثاات حمتملة على صقة اإلنسان، أو إىل اجملارس املائية عن طريق تآكل  ،عن طريق التسرب

 اه. يعععة امليعععور نوعهسعععبه األترفعععة وتعععديلووسعععوور، ممعععا  واارتوجعععيالرتبعععة أو إسعععاية اسعععتخدام األمسعععدة، ال سعععيما الن

ا أو كانبعععاث يععر األمونيالزائععدة مععن الرتبععة إىل الغععالم اجلععوس مععن خععالل ت ععا ةيععإخععرا  املععواد الغذائكععن ميكمععا 
ات بسععبه ياألمسععدة الزائععدة وفقععدان املغععذ ت بيععقرتوع. باإلضععافة إىل ذلععك، فععإن يععد النيئععة مععن أكسععيغععاعات الدف

 ل.يسدس يف بعض احلاالت إىل فشل احملاصي وأن اقلل من أرباح املزارعيكن أن ميسوي استخدام األمسدة 
 

 سدس يعع، و إلياععا لياحملاصعع ةات تقععل عععن حاجععيات مبسععتو ي الكععايف ل مسععدة إضععافة املغععذاسععتلزم االسععتخدام غععي 4-3

الرتبعة،  سعالمةز يعالكربون إىل الرتبعة، وتعز  ذائي، وعودةلة إلمكانات الغلة، واحملتوى الغيف الورصة البديإىل تكال
 ة من نظام الرتبة.يات الصافيإعالة املغذ إىل وكذلك

 
 السعععععتخدام األمسعععععدة معععععع االععععععرتام ة ذ أفاعععععل ممارسعععععات اإلدار يععععع  شعععععامل عنعععععد وضعععععع وتنو ععععع اتبعععععاعه جيععععع 4-4

ة املرتتبعة يات السعلبا د معن التعأثيعقعد تز ة من أحد مسعارات خسعارة املغعذيات يحلد من انيثار السلبابأن ممارسات 
 نبغععععععععي اعتمععععععععاد أفاععععععععل ممارسععععععععات اإلدارة يذه احلالععععععععة، هعععععععععععععععععن مسععععععععارات خسععععععععارة املغععععععععذيات األخععععععععرى. يف 

 ايب.جي اإلمجاا اإلاالو حتقق التأث
 

 ل املثال ال احلصر يشمل سوي استخدام األمسدة، على سبيكن أن مي 4-5
 

ة علععى الرتبععة أو أورال يععات النباتيق واحععد أو أكثععر مععن املغععذيععاملوععرج، أس ت بد أو يععاالسععتخدام املتزا 4-5-1
ن النباتععات أو ية يف نععو أو تكععو يععابجياسععتجابة إ تععسدس إىلأن  مععن غععا املتوقعععالععو و  هايععالشععجر أو امل

 الرتبة؛ سالمةيف تلك الرتبة، أو للقوا  على  زروعةل املياحملاص
 

كعون ي  املناسعه، مثعل اسعتخدام األمسعدة علعى سع   الرتبعة عنعدما الاغعم أو ي السعلااالستخدام غ 4-5-2
مثعععل خ عععر ) بيععععيال نظعععر  مالئعععم لنعععوع الرتبعععة أو خصعععائص الرتبعععة أو املاغعععويكعععون ذلعععك مناسعععباط، 

ة واملناخيعععة السعععائدة، أو عنعععدما يعععل أو الظعععروم اجلو يالتآكعععل بسعععبه االحنعععدارن أو مت لبعععات احملاصععع
 ئة؛ية للبيسدس إىل فقدان العناصر املغذيعن طريق أساليه الت بيق غا املناسبة، مما  حيصل

 
  متواعنععة مقارنععة ا كاملععة أو غععاة غععيععات النععات  عععن األمسععدة املكونععة مععن صععورة تغذو ياخععتالل املغععذ 4-5-3

 ق النمو األمثل وجودة املنت ؛يلن املع  لتققياحملاص)ه احملصول يتا  إلحيمبا 
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 مقبولعة اق األمسعدة العو قعد تشعكل جعاطر غعيعيف الرتبعة ععن طر  أو ت بيقاا الرتاكمعي مللوثاتق ات بي 4-5-4
 ئة؛يعلى صقة اإلنسان واحليوان والرتبة أو على الب

 
 اععا ب ريقععة غععا مالئمععة األمععر الععذس يععسدس إىل تععدهور امصععائص الكيميائيععة تناولمختععزين األمسععدة أو  4-5-5

 التقول إىل االستخدامات غا الزراعية أو السرقة أو إحلال الارر بالبيئة؛ أو الويزيائية، أو
 

 تسربات األمسدة أو انسكاهبا. 4-5-6
 

ة إلسععاية اسععتخدام يع احلقععائق املتاحععة بشععأن انيثععار السععلبيععاملدونععة يف مج االععو تتناو عع األجاععزةنبغععي أن تنظععر ي 4-6
 عظعععيم، وتاواسععتخداماهت ومععات العععو يسععال فاماععا ععععن األمسععدةنبغععي أن تعععزع النشعععر املسععسول للمعلياألمسععدة و 

 التأثاات اإلجيابية، واملخاطر، والبدائل عندما تكون متاحة.
 

باالستناد إىل أحدث التقليالت واألدلة والبقوث العلميعة، ومعن خعالل االسعتوادة معن التععاون الععاملي واملععايا  4-7
 وأصعقاب املصعلقة انيخعرين، ينبغعي علعى احلكومعات ق عاع األمسعدةالدولية وأفال املمارسات، وبالشعراكة معع 

  يلي ام مباقيال
 

اسعععات تعععدعم اإلدارة املسعععتدامة للرتبعععة واإلنتعععا  واالسعععتخدام املسعععسولا ل مسعععدة معععن أجعععل يوضعععع س 4-7-1
القائمععة، ة يععاإلنتععا  الزراعععي علععى األراضععي الزراع عظععيمورة، وته األراضععي املتععداة الرتبععة، وحتسععيععاا
ة أو حمميععة أو اسععتخدامات أخععرى تععوفر خععدمات يععة حمليععكولوجيل األراضععي مععن نظععم إيععل حتو يععوتقل

 النظم اإليكولوجية املويدة إىل إنتا  عراعي.
 

ة يعلتغذ ، من خعالل التشعريعات واحلعوافز،خاصة باألمسدة شاملة ومتكاملة ر حلوليز ت و يدعم وحتو 4-7-2
 . يائاا النامتاحة للمستخدم امن أ  ل والتأكديأكثر تواعنا للمقاص

 
على األمسدة انيمنة واملوثنقة من قبعل  بأسعار مقبولة ل احلصولااسات تسيحسه احلاجة، وضع س 4-7-3

ة وبعععرام  يايعععاسعععة االسعععتخدام املناسعععبة واملالئمعععة ل مسعععدة وام عععوج التوجي والعععو تعععرتبا بسااملعععزارع
 عية الريوية.امدمات اإلرشادية واالستشارية الزرا

 
للتفععات   مباشعر، أواكعان مباشعرا أو غعأجعة للعدعم، سعواي يه كنتميتم تقديالتأكد من أن أس مساد  4-7-4

ذه األمسعدة أو تعسدس هه أال تشجع جيو ذه املدونة. قة مسسولة وفقا  يب ر  إنتاجه واستخدامه رسجي
ممارسععععات اإلدارة أو اسععععتخدام األمسععععدة  نقععععل املععععفر، أو تتسععععبه يف اإىل االسععععتخدام املوععععرج أو غعععع

 املغعذياتا متواعنعا معن جيه أن توفر مز جيئي أقل، و ي بااألخرى الو تقدم كواية أكف و/أو ذات تأث
 ل املقصودة.يللمقاص

 
 ة يعععالزراع قعععات األمسعععدة علعععى األراضعععيية لت بيعات املناسعععبة للقعععد معععن انيثعععار السعععلبياغة التشعععر يصععع 4-7-5

اعا، أو تلعك املرتب عة بعمليعة اإلنتعا  تناولمن سوي استخدام األمسعدة أو سعوي م، مبا يف ذلك هاا أو غ
 مثل خت ي احلدود املقبولة للملوثات.
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 ة يالعاعععو  معععن األمسعععدة، مبعععا يف ذلعععك األمسعععدة للمغعععذياتة قائمعععة علعععى األدلعععة يعععقيوضعععع حعععدود ت ب 4-7-6
ات الاارة ا لتجنه التأث ةيانات واملخلوات العاو و ياه اجملارس، وجلوات احلية، واأة ميالعاو  غاو 

 وان والرتبة.يئة وعلى صقة اإلنسان واحليعلى الب
 

ق مععععع الصععععناعة ية ل مسععععدة، بالتنسععععيععععئيانععععات واإلحصععععايات املتعلقععععة بانيثععععار البياحلوععععا  علععععى قواعععععد الب 4-7-7
 ن.)هن 2018 األغذيععة والزراعععة،منظمععة )ة ذات الصععلة، مثععل منظمععة األغذيععة والزراعععة يععوالوكععاالت الدول

 انععععاتية ودقععععة البيععععة لاععععمان موثوقيعععع بشععععكل مناسععععه واملععععوارد الكافا مععععدرباوجيععععه تععععوفا مععععوظو
 واننه تاارب املصاو واحرتام امصوصية وسرنية البيانات.  ااتم مجعيواملعلومات الو 

 
موايمععة القواعععد واللععوائ  التنظيميععة قععدر اإلمكععان مععع نظععم توحيععد املقععاييم الوطنية/الدوليععة املرتب ععة  4-7-8

 ن.CEN/TC 260و ISO/TC 134 نعيارياملمثل )باالستخدام املسسول ل مسدة 
 

ة يعععلللبقععوث الزراعيعععة وبالشععراكة أو التععععاون مععع املراكعععز الدو  لوطنيعععةاه علعععى احلكومععات معععن خععالل نظماعععا جيعع 4-8
 لي يام مبا ية األخرى ذات الصلة واجلامعات والصناعة، القيواملسسسات البقث

 
ة يسعيل الرئيواحملاصع ة للرتبةيمن اإلدارة الزراع هاا د األمسدة املسسولة وغيإجراي البقوث املناسبة لتقد 4-8-1

 .اايف مناطق
 

 وسععالمتاا والبقعع   اععاتيكأمسععدة للتققععق مععن فعال  او يععتم بيعاععة الععئمععاقدة واليععم املنتجععات اجلديععيتق 4-8-2
 ه مشععععاركة جيععععكععععون ذلععععك ممكنععععاط ومناسععععباط، يوعنععععدما  ات.يكوععععاية اسععععتخدام املغععععذ  عععععن التقععععدم يف

  يف البلدان األخرى.ياذه املعلومات مع أصقاب املصلقة املعنه
 

لالسعتخدام  باملعلومعات الالعمعةد مسعتخدمي األمسعدة ير أدوات إدارة األمسدة للمساعدة يف تزو يت و  4-8-3
 قةن. يت وال ر يالتوقو املعدل و املصدر )انه اإلفراج وسوي االستخدام  لجأمن األمثل 

 
قعععات األمسعععدة، يإنشعععاي ونشعععر خعععرائا الرتبعععة علعععى املسعععتويات ذات الصعععلة لغعععرر إدارة ومراقبعععة ت ب 4-8-4

ة، واملسععاعدة يعئيات البا و/أو التععأث ات سعوي اسععتخدام األمسعدةا د املنععاطق املعرضعة لتععأثيعوكعذلك لتقد
 يف اعتماد هذه امرائا لتجننه سوي استعما ا.

 
 احملليععة تشععجيع اععارب االختبععار امليععداين التشععاركي احمللععي لتقسععا واملشععاركة يف اسععتقداث املعععارم 4-8-5

 الرتبة واالستجابات الستخدام األمسدة وإدارهتا. سالمةبشأن 
 

ة وبععدعم يععوية الر يععمية واإلقليععاحلكومععات، مععن خععالل امععدمات اإلرشععادية واالستشععارية الزراعيععة الوطنينبغععي علععى  4-9
 ، القيام مبا يلي ق اع األمسدةمن 

 
باللغات احمللية/املستخدمةن ملسعتخدمي األمسعدة )ا يميا أو إقليصلة ومعرتم به حمل سه ذي تدر اتوف 4-9-1

ة يعات النباتيم االسعتوادة املتواعنعة والوعالعة معن املغعذيدم تعظواار التجزئة على استخدام األمسدة هب
ة مععععن يععععة احملتملععععة املتأتيععععئيم املنععععافع البية، ولتعظععععيععععة والتغذيععععز الزراعععععة املسععععتدامة وسععععالمة األغذيععععلتعز 
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ة أو حمميعععة أو يعععة حمليعععكولوجيل األراضعععي معععن نظعععم إيعععاسعععتخدام األمسعععدة مبعععا يف ذلعععك احلعععد معععن حتو 
ادة يعععتعععوفر خعععدمات العععنظم اإليكولوجيعععة املويعععدة إىل إنتعععا  عراععععي معععن خعععالل ع اسعععتخدامات أخعععرى 

 الرتبة. سالمةنات يف ين الكربون يف الرتبة والتقسيادة ختز يوع  غالتال
 

باللغعععات )ا ملسعععتخدمي األمسعععدة واعععار التجزئعععة يعععميا أو إقليعععصعععلة مععععرتم بعععه حمل سه ذي تعععدر اتعععوف 4-9-2
نتيجعة ة النامجة ععن اسعتخدام األمسعدة، مبعا يف ذلعك التلعوث يئيات البا ل التأثيلتقل ناحمللية/املستخدمة

ات يعععل العمليعععة، وتع يعععان السععع قي، والناععع ، واالنبعاثعععات الغاع يعععق اجلر يعععات ععععن طر يفقعععدان املغعععذ
 .واإلنسانوانات يالرتبة واحل سالمةات امللوثات على ا ة للرتبة، واحلد من تأثيولوجيالب

 
  احملتملعععة احلعععد معععن املخعععاطر ععععنباللغعععات احمللية/املسعععتخدمةن ) يسعععال فاماعععا نشعععر املعلومعععات العععو 4-9-3

 .اااملرتب ة مبناولة األمسدة واستخدامو وان والرتبة يعلى صقة اإلنسان واحل
 

  يلي ام مباقيال ق اع األمسدةه على جي 4-10
 

ة أكثععر يععدم إىل تغذوالععو هتععاألكثععر الععوال و األمسععدة املتكاملععة اماصععة بقلععول لات ليجيوضععع اسععرتات 4-10-1
األمسعدة  تراكيعهة، ومعن خعالل يعل وظروم الرتبعة احملليل، مع مراعاة مت لبات احملاصيتواعنا للمقاص

ات جتلوعة إلدخعال يعاحملسنة وانيمنة للكائنعات احليعة املوجعودة يف الرتبعة واألغذيعة والبيئعة واسعتخدام آل
 األمسدة.

 
باللغععععات احمللية/املسععععتخدمةن حععععول أفاععععل )ات الععععو يسععععال فاماععععا ع املعلومععععيعععع  وتوع ير وتععععرو يت ععععو  4-10-2

  يائاععععععا النا واملسععععععتخدماعععععععات واملععععععزارعيممارسععععععات إدارة األمسععععععدة لتجععععععار التجزئععععععة ومنععععععدويب املب

 ة يععات النباتيد مععن كوععاية اسععتخدام املغععذيععات والععو تز ياملغععذ اإلشععرام علععىوالععو تسععتند إىل مبععاد  

 ة خار  املوقع.يئيات البا ل التأثيمع تقل
 

باللغععات احمللية/املسععتخدمةن ملسععتخدمي األمسععدة ) املعلومععات الععو يسععال فاماععا اد املعرفععة وتععوفيععتول 4-10-3
  اإلنسعععان واحليعععوانة يعععة اايعععويععععن جوانعععه الصعععقة والسعععالمة يف مناولعععة األمسعععدة واسعععتخداماا، وك

 نخوض املستوى.املات التعرر املزمن ا من انيثار الاارة احملتملة مبا يف ذلك تأث
 

يف حالعععة تسعععرب   اإلصعععالح املناسعععبةاة باملعلومعععات ععععن تعععدابيعععئي والسعععل ات الباد املسعععتخدميعععتزو  4-10-4
 األمسدة. 

 
للبقعععوث الزراعيعععة واجلامععععات وامععععدمات  وطنيعععةعنعععد اإلمكعععان، التععععاون معععع احلكومعععات والعععنظم ال 4-10-5

اإلرشععادية واالستشععارية الزراعيععة ومراكععز البقععوث الدوليععة ومنظمععات البقععوث األخععرى هبععدم عيععادة 
 انيثار املويدة الستخدام األمسدة والتقليل إىل أدىن حد من التأثاات السلبية.

 
 ن ية واملستشعععار يعععليالتقل  واملختعععفاتااملعععزارع ععععات ومنظمعععاتيومنعععدويب املب اعععار التجزئعععة ل مسعععدةه علعععى جيععع 4-11

  يلي ام مباقيال يائاا الناو/أو املستخدم
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اط واالمتثععال  ععا واتبععاع اإلرشععادات ذات الصععلة باسععتخدام يععالتعععرم علععى اللععوائ  واحلععدود امل بقععة حمل 4-11-1
 األمسدة.

 
اإلدارة السععتخدام األمسععدة مبععا يف ذلععك قة و/أو االلتععزام بأفاععل ممارسععات ي املعلومععات الصععقاتععوف 4-11-2

 ة ذات الصلة.ياألمسدة احمللاماصة بات يتوصالم، واتباع ين والنقل والتخلص السلياملناولة والتخز 
 

التوقيعت واملكععانن و املعععدل و املصعدر )عععات األمسعدة و/أو ت بيقععات األمسعدة ياالحتوعا  بسعجالت مب 4-11-3
ة لععدعم احلكومععات لغععرر يععانععات والسععجالت الزراعيوالب مععن املمارسععات هععاا جنبععا إىل جنععه مععع غ
 ة على استخدام األمسدة.ياملعلومات اإلحصائ

 
 رهايات وإعادة تدو يإعادة استخدام املغذ -5املادة 
 

اه الصرم الصقي، واأة يماستعما ا أو املعاد تدويرها تية من املواد املعاد أات احملتملة املتيتشمل مصادر املغذ 5-1
مبوست، ومساد الديدان، ومواد و ة، والكيات احلار يواين، والنواية، والسماد احليو ي، واملواد الصلبة احلساجملار اه يم
وم، يعععتعععات األمونيت، وكف ية مثعععل السعععرتوفيالعاعععو  اة وغعععياعععم، والوقعععم النبعععايت، واملنتجعععات الثانويعععة العاعععو ا 

 األخرى.ة والصناعات ية والزراعيواملخلوات من الصناعات الغذائ
 

الي يعنبغعي إي واملعاد اسعتخداماا، ومعع ذلعك هار يمن املصادر املعاد تدو  املغذيات املتأتيةع استخدام ينبغي تشجي 5-2
ات املعععاد يبععاألمن البيولععوجي املرتب ععة بععإدارة املغععذ ماصععةواة والسععالمة واملخععاطر البيئيععة يععاالعتبععار ملخععاطر النوع

 واستخداماا.  هار يتدو 
 

باالستناد إىل أحدث التقليالت واألدلة والبقوث العلميعة، ومعن خعالل االسعتوادة معن التععاون الععاملي واملععايا  5-3
 وأصعقاب املصعلقة انيخعرين، ينبغعي علعى احلكومعات ق عاع األمسعدةالدولية وأفال املمارسات، وبالشعراكة معع 

  يلي ام مباقيال
 

ات يععاسععات وآليرها مععن خععالل الععدعوة واحلععوار والسيدو ع إعععادة اسععتخدام املغععذيات وإعععادة تععيتشععج 5-3-1
  املعععععوارد لتققيعععععق االبتكعععععار ععععععف الق اععععععات واإلبعععععداع املشعععععرتك وتقاسعععععم املععععععارم ال وتعععععوفتمويعععععال

كأمسععدة يف الق اعععات ذات   ااات السععتخدامير املغععذيات إعععادة اسععتخدام وإعععادة تععدو يععيف تكنولوج
 والصقة. اه وال اقةيالصلة مبا يف ذلك الزراعة وامل

 
 ايعر واسعتخدام املصعادر املتاحعة حملياسات تشجع على إعادة االستخدام انيمن وإعادة تعدو يوضع س 5-3-2

  هععاا ل وغيا احملاصععيععمبوسععت وبقاو واين والكيععة مععن خععالل اسععتخدام السععماد احليععات النباتيمععن املغععذ
اععا يف جععودة يم أاوالععو قععد تسععة يععات النباتيعلععى الرتبععة كمصععدر للمغععذ بيععق تلمععن املععواد املناسععبة ل

 .يا التجاة أو فوائد الرتبة األخرى مثل تأثي  املادة العاو يالرتبة من ح
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واللعععوائ  التنظيميعععة املناسعععبة السعععتخدام امللوثعععات واحلعععد مناعععا يف مصعععادر  ام عععوج التوجيايعععةوضعععع  5-3-3
مقبعععول علعععى صعععقة اإلنسعععان  االعععو تشعععكل خ عععرا غععع ااواملععععاد اسعععتخدام هار يات املععععاد تعععدو ياملغعععذ

 ئة.يواحليوان والرتبة والب
 

 هار يات املعععاد تععدو ياه اجملععارس ومصععادر املغععذيععتشععجيع البقعع  والت ععوير يف جمععال إعالععة تلععوث اععأة م 5-3-4
 األخرى.

 
للبقععوث الزراعيععة وامععدمات اإلرشععادية واالستشععارية الزراعيععة  الوطنيععةه علععى احلكومععات مععن خععالل نظماععا جيعع 5-4

ث األخععععرى واجلامعععععات و ة ومنظمععععات البقععععيععععالتعععععاون مععععع مراكععععز البقععععوث الدول خععععاللمععععن ويععععة، وبععععدعم الري
 لي يام مبا يوالصناعة، الق

 
ر يل تبععععادل املعلومععععات واملععععق املشععععرتك للمعرفععععة حععععول إعععععادة اسععععتخدام وإعععععادة تععععدو ايادة وتسععععيععععق 5-4-1

ت الواعلععة يف احلكومععة والصععناعة اععا اجلاه مععن النباتععات بععا ات ألغععرار اإلنتععا  الزراعععي وغععياملغععذ
رس األراضععععي ي مبععععا يف ذلععععك مععععديائاععععا الناواملسععععتخدمث و ومنظمععععات البقععععة يععععميواألوسععععاج األكاد

 .اواملزارع
 

 اللتأكعد معن أ عا ااسعتخدامواملععاد  هار يات املععاد تعدو ياختبار مصعادر ومنتجعات مصعنوعة معن املغعذ 5-4-2
اتععات والرتبععة مععن غععا املسععال بصععقة وسععالمة الرتبععة واحليععوان ة أخععرى للنبيععتععوفر فوائععد تغذويععة وعراع

 ة.يئيواإلنسان أو بالب
 

ق يععللت ب ااواملعععاد اسععتخدام هار يات واسععتخدام املععواد املعععاد تععدو ير املغععذي  إعععادة تععدو يع وتععرو يتشععج 5-4-3
 الرتبة وخصوبتاا.   سالمةز يتعز لة و يات النباتيعلى الرتبة كمصدر للمغذ

 
 تكنولوجيات إعادة استخدام املغذيات وإعادة تدويرها من أجل استعما ا كأمسدة.ت وير  5-4-4

 
 ااات املععاد اسعتخدامية وامللوثعة ملصعادر املغعذيعات املغذيعضمان إتاحة املعلومات املالئمة، مثعل احملتو  5-4-5

املسعتخدما م معن ها  وغعاكأمسدة، لعامعة النعال، مبعا يف ذلعك للمعزارع  ااالستخدام هار يواملعاد تدو 
 .يائااالن

 
 لي يانات ذات الصلة من الق اع اماص مبا يو/أو الك ق اع األمسدةقوم ينبغي أن ي 5-5
 

ر يتععدو  ات إلعععادة اسععتخدام وإعععادةيععر تكنولوجي املععوارد لت ععو اع ودفععع االبتكععار، وكععذلك تععوفيتشععج 5-5-1
 انيمن كأمسدة.  اااملغذيات من أجل استخدام

 
  اة واجلامعععات ومنظمععات البقععوث واملععزارعيععللبقععوث الزراع الوطنيععةالعمععل مععع احلكومععات والععنظم  5-5-2

ات املبتكرة وانيمنة إلعادة استخدام وإعادة تدوير املخلوات واملعواد يه والتقنير واختبار األساليت و ل
 كأمسدة.  اااألخرى الستخدام
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 احلكومعات، والصعناعة، اللمعرفعة وتبعادل املعرفعة معع وبعاالاراج بنشاج يف احلوار واملعق التشعاركي  5-5-3
رس األراضعععععي يمعععععد) يائاعععععا الناة، ومنظمعععععات البقعععععوث والعمالي/املسعععععتخدميعععععميواألوسعععععاج األكاد

 كأمسدة.  وإعادة استخداماا اتير املغذين بشأن إعادة تدو اواملزارع
 

 زارعا واملستخدما القيام مبا يلي ومندويب املبيعات ومنظمات امل اار التجزئة ل مسدةجيه على  5-6
 

ععععععاد يعععععاملالئمعععععة حمل ام عععععوج التوجيايعععععةالتععععععرم علعععععى األنظمعععععة و  5-6-1
ق
ا ذات الصعععععلة باسعععععتخدام املعععععواد امل

 اة، مبا يف ذلك احلدود القصوى املسموح هبعيات نباتيكمغذ  ااالستخدام هار يواملعاد تدو  اااستخدام
 ل امللوثات، واالمتثال  ا.يات حتميات وعملياملغذ استخدامملعدالت 

 
 ة يععععة، حسععععه االقتاععععاي، يف ضععععوي العناصععععر املغذي العاععععو ااألمسععععدة غعععع اسععععتخدامل معععععدالت يتعععععد 5-6-2

 .هار يتم إعادة تدو يالو 
 

 هار ية املععاد تعدو يعات النباتيد معن تعوافر املغعذيعت، واملوضعع العو تز يعاستخدام معدالت الت بيق، والتوق 5-6-3
ان يععععاجلر أو الععععروائ ، أو ، املغععععذياتة احملتملععععة مثععععل ارتشععععاح يل انيثععععار السععععلبيععععوتقلل يزراعععععة احملاصععععل

  مرغوبة خار  املوقع.اات أخرى غا الس قي، أو أس تأث
 

 ن واحلدود واالختباريالتكو  -6املادة 
 

 اجلععععودة يامتوافقععععة مععععع معععععا هار ييكمععععن عععععهي االختبععععار وضععععمان أن األمسععععدة ومصععععادر املغععععذيات املعععععاد تععععدو  6-1
  ق ععاع األمسععدةماععا، و يتعععا علياععا اإلشععرام علععى املعععايا ووضعععاا وتنظيوالسععالمة، يف كععل مععن احلكومععة الععو 

 امن أن األمسدة املنتجة واملسوقة واملباعة متوافقة وفعالة وآمنة.ينبغي أن يس ذال
 

 اختععاذيف  ، أن تسعاعدق عاع األمسعدةة ذات الصعلة، بالشععراكة معع احلكومعة و يعة الدوليعئعات احلكومي علعى انبغعي ي 6-2
ويف أفاععل األحععوال علععى املسععتوى  ةاإلقليميعع ياتنععات واختبععار األمسععدة علععى املسععتو يخععذ العمنسععقة ألإجععرايات 
 العاملي.

 
باالستناد إىل أحدث التقليالت واألدلة والبقوث العلميعة، ومعن خعالل االسعتوادة معن التععاون الععاملي واملععايا  6-3

 وأصعقاب املصعلقة انيخعرين، ينبغعي علعى احلكومعات ق عاع األمسعدةالدولية وأفال املمارسات، وبالشعراكة معع 
  القيام مبا يلي

 
   يوجودهتا من ح ن األمسدةيم تكو يأن تكون مسسولة عن تنظ 6-3-1

 
 احملتوى الغذائي؛ 6-3-1-1

 
 ة اإلنتا  ومصدر املواد امام؛يلة املرتب ة بعملياملعادن الثقو  6-3-1-2

 
 كروبات الاارة؛ياملو  6-3-1-3
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 املواد ام رة أو السامة األخرى؛و  6-3-1-4

 
املنععععت   فيععععمععععن املععععواد املسععععتخدمة لتخو هععععاا ة وغياإلضععععافات مثععععل الرمععععل والصععععخور األرضععععو  6-3-1-5

 األصلي.
 

ات يعععبشعععأن احملتو  ام عععوج التوجيايعععة السعععالمة القائمعععة علعععى األدلعععة واحلعععدود و يام مععععايوضعععع وتنظعععو  6-3-2
 نانسععاإلعلعى  ااهتععا الاعارة ملنتجعات األمسععدة، معع األخععذ يف االعتبعار مسعارات التلععوث املختلوعة وتأث

 وان والرتبة.يواحل
 

األسعععاليه ذات الصعععلة لتقليعععل احملتعععوى التغعععذوس ل مسعععدة والتعععوافر البيولعععوجي للمقاصعععيل يف الظعععروم  حتديعععد 6-4
 الزراعية وضمان توافر مرافق االختبار وقدرهتا على ضبا اجلودة.

 
للبقععوث الزراعيععة وامععدمات اإلرشععادية واالستشععارية الزراعيععة  وطنيععةه علععى احلكومععات مععن خععالل نظماععا الجيعع 6-5

ام يععع، القق عععاع األمسعععدةث األخعععرى واجلامععععات و و ة ومنظمعععات البقعععيعععالريويعععة، وبعععدعم معععن مراكعععز البقعععوث الدول
 لي ي مبا

 
 توليعععععد املععععععارم وتعععععوفا املعلومعععععات ملنتجعععععي األمسعععععدة حعععععول اجلوانعععععه املتعلنقعععععة بالصعععععقة والسعععععالمة  6-5-1

لصلة بتكوين األمسدة بغية ااية الرتبة واإلنسان واحليوان من انيثار الاارة احملتملة الستخدام ذات ا
 األمسدة، مبا يف ذلك التأثاات على السالسل الغذائية.

 
تتناسعععه معععع كعععي ات لي املغعععذايف تعععوف اعععاتيداين ل مسعععدة لوعاليعععاإلشعععرام علعععى ودععععم االختبعععار امل 6-5-2

  خصوبة الرتبة.اة الو ال تلبياا الرتبة و/أو حتسيالنبات اتياملت لبات من املغذ
 

واملنتجعات املععدة لالسعتخدام يف اإلنتعا   هار يات املععاد تعدو يإجراي االختبارات املناسعبة ملصعادر املغعذ 6-5-3
ة، وكعذلك السعالمة يعاملناسبة للمقتعوى واجلعودة التغذو  ام وج التوجيايةتليب  االنبايت للتأكد من أ 

 معععن املعععواد ام عععرة  هعععاا كروبعععات الاعععارة، وغيلعععة، واملي  حعععدود امللوثعععات مثعععل املععععادن الثقيعععحمعععن 
 أو السامة.

 
ف أصععقاب املصععلقة ومسععتخدمي األمسععدة علععى اسععتخدام املعلومععات املتعلقععة بسععالمة األمسععدة يععتثق 6-5-4

ام ععوج و  للععوائ  ةلععممتثتاععا ونقائاععا، وعلععى وسععائل إبقائاععا يناععا ونوعيع وكوايهتععا وتكو يععاملعروضععة للب
 ذات الصلة. التوجياية

 
 القيام مبا يلي  ،اماص املع  اجلااع، أو ق اع األمسدةه على جي 6-6
 

ن واختبععار منتجعععات يحعععول تكععو  خ ععوج توجيايععة ولعععوائ  و يامسععاعدة احلكومععات علعععى وضععع معععا 6-6-1
 األمسدة.
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االقتاعاي،  م العذايت معن قبعل الصعناعة، عنعديالتنظع ر واعتماد إدارة اجلودة اماصة بالشركة لعدعميت و  6-6-2
 ة.يقانونالاللتزامات با رهناط و 

 
والعععو يعععتم  اواملععععاد اسعععتعما  هار يات املععععاد تعععدو ياختبعععار مصعععادر املنتجعععات العععو حتتعععوس علعععى املغعععذ 6-6-3

  اجلودة والسالمة ذات الصلة.ياعامل لمتتث لكيكأمسدة   ااقيتسو 
 

 مبنتجععات آمنععة يائاععا الناد املسععتخدميععة وتزو يعع احلكوميااألمسععدة مععع املعععا ضععمان توافععق منتجععات 6-6-4
 املناسبة. للوائ ومتتثل  ا معرتم هبياوفقاط ملعا هاة اجلودة مت اختبار يوعال

 
ات ألغعرار إنتعا  ي املغعذاكأمسدة فعالعة يف تعوف  ااعيوب ااقيتم تسو ياملنتجات الو  تكون ضمان أن 6-6-5

 ة.ياستنادا إىل األدلة العلمالنباتات، 
 

 ة بشعععأ ا صعععقة اإلنسعععان وسعععالمته، يعععق إضعععافات األمسعععدة العععو تعععدعم األدلعععة العلميتسعععو االكتوعععاي ب 6-6-6
 ة.يئيالرتبة أو اجلودة الب سالمةات، أو يل، أو كواية استخدام املغذيأو االستجابة احملسننة للمقاص

 
 للبيع ونقاوهتا.التققق من نوعية األمسدة املعروضة  6-6-7

 
  القيام مبا يلي ه على مستخدمي األمسدةجي 6-7
 

 ن واجلودة والنقاي.يل على اختبار مناسه للتكو يدل ياااألمسدة الو لد استخدامشراي أو  6-7-1
 

واللععوائ  املناسععبة، باإلضععافة إىل حععدود الت بيععق والت بيععق الرتاكمععي اماصععة  ام ععوج التوجيايععةاتبععاع  6-7-2
 زات امللوثات.ية واحلد األقصى املسموح به من تركيباملواد املغذ

 
 يف منت  األمسدة. مبوجود مشكلة ماإبالغ السل ات املختصة عند االشتباه  6-7-3

 
 توسيمع واليالوصول والتوع  -7املادة 
 

  القيام مبا يليعلى احلكومات جيه  7-1
 

حتمل املسسولية العامة عن تيسا الوصول إىل األمسدة وتوافرها وتنظيم توعيعاا واستعما ا يف بلدا ا،  7-1-1
 جناع هذه املامة.وجيه علياا أن ختصص املوارد الكافية إل

 
يف  عقوبعاتفعرر ل عند االقتااي، والعو تشعمل ياسة األمسدة ومراقبة اجلودة ونظام التسجيذ سيتنو 7-1-2

اسعات علعى يع احلكومعات علعى موايمعة السثمعا أمكعن. وتشعجن يعدم االمتثال عنعد الاعرورة وححال 
 ه ضمان اجلودة.يتعلق بأسالياملستوى العاملي، ال سيما يف ما 
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ق باالستااد/التصدير والتوعيعع  املراقبة احملددة للجودة خالل توعيع األمسدة، ال سيما يف ما يتعلن اتأم 7-1-3
اإلقليمي بغية ضمان أن يكون املنت  احملمنل هعو نوسعه املنعت  العذس يعتم تسعليمه وي عابق املواصعوات 

 املذكورة على امللصق املوضوع على الغالم.
 

 ، بالتجزئععععععة ألمسععععععدةاع يععععععا واملتعلععععععق ببيععععععا أو حمليععععععمياملعععععععرتم بععععععه إقلو  الصععععععلة سذ هيضععععععمان التععععععدر  7-1-4
 مة ي باملشععععععورة السععععععليائاععععععاد املسععععععتخدما النيععععععة مععععععن تزو يعععععع األطععععععرام املعنالاععععععمان متكعععععع وذلععععععك

 ة املرتب ة بسوي االستخدام.ية والصقيئيواملخاطر الب ابشأن استخدام األمسدة وإدارهت
 

ة املرتب ععة بتجععارة يف اللوجسععتيل التكععاليعع الوصععول وتقلاة للنقععل لتقسععيععة التقتيععانة البنير وصععيت ععو  7-1-5
 .ااعياألمسدة وتوع 

 
ق ئاوثعععت وم البعععات ملصعععق املنعععت ، والرعمعععات، و ياعععاالتأكعععد معععن أن االسعععتخدامات املقرتحعععة، وتوج 7-1-6

ة يعألدلعة العلمسعتند إىل اتانات السالمة، واألدب الو ، واإلعالن عن املنتجات الو تبعاع كأمسعدة يب
 ويسال فامام من قبل املستخدما الناائيا.

 
ق ويسععال فامععه يععكأمسععدة بوضععوح وبشععكل مقععروي ودق  اععاعيتم بيععاملنتجععات الععو  توسععيممععن التأكععد  7-1-7

 ع احلكومعععععععععات يتم تشعععععععععجيعععععععععباللغعععععععععات احمللية/املسعععععععععتخدمة معععععععععن قبعععععععععل املسعععععععععتخدما الناعععععععععائيا. و 
  توسعععععععععيمالتاعععععععععمن يه أن جيعععععععععو علعععععععععى املسعععععععععتوى الععععععععععاملي.  توسعععععععععيمعلعععععععععى موايمعععععععععة مت لبعععععععععات ال

 لي يما   تقديرلن قأى لع
 

 الوعن الصايف للمنت ؛ 7-1-7-1
 

 املتاحة؛النباتية  املغذياتمعلومات عن درجة السماد/حمتوى و  7-1-7-2
 

 ة؛يمعلومات عن حمتوى امللوثات على النقو امل لوب يف اللوائ  الوطنو  7-1-7-3
 

 ة احملتملة؛ية والصقيئيات البا التأثو  7-1-7-4
 

 مناسبا؛ ة، إذا كان ذلكيي الصالحااخ انتيفرا  عن الدفعة من األمسدة وتار خ اإليتار  7-1-7-5
 

 ورية؛ر ، واحتياطات السالمة الاةانيمن ناولةن، وامليمعلومات ذات صلة بشأن التخز  7-1-7-6
 

ق ووضعع يع، ووقعت الت بااملعلومات أو مكان العثور على معلومات حعول املععدالت املوصعى هبع 7-1-7-7
 األمسدة؛

 
  مبا يليالقيام  ق اع األمسدةه على جي 7-2
 

معة اماصعة باألمسعدة يع األمسعدة علعى طعول سلسعلة القييف ب ااملشاركاألشخاص  تدريهالتأكد من  7-2-1
ت الواعلة املعنية يف سلسعلة اا املعلومات ذات الصلة للجان على توفيكونوا قادر يعلى حنو مالئم ل
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احلعد معن املخعاطر، واملعلومعات د، مبا يف ذلك معلومعات السعالمة ذات الصعلة، واملشعورة بشعأن يالتور 
 عن االستخدام املسسول والوعال ملنتجات األمسدة.

 
ويتمتعععون بشععكل كععام  مععدرنبا اع األمسععدة للمسععتخدميععيف ب املشععاركاالتأكععد مععن أن األشععخاص  7-2-2

املخعاطر بشعأن و  اعو عيبيمة بشعأن اسعتخدام منتجعات األمسعدة العو ي املشعورة السعلميعلى تقدبالقدرة 
 ة املرتب ة بإساية استخدام األمسدة.ية والصقيئيبال

 
املختلوعععة  اقاتية ععععن املمارسععات املناسعععبة للسععيععة تععوفر معلومعععات كافيعععات الونيععالتأكععد معععن أن األدب 7-2-3

 ت. ياملقدار واملصدر واملوضع والتوقصقة ات، مبا يف ذلك مراعاة يتوق مع اإلشرام على املغذي مبا
 

 ورعيععة ال ةيععمية أو اإلقليععتوععق مععع املت لبععات الوطني األمسععدة يف جمموعععة مععن أحجععام العبععوات مبععا اتععوف 7-2-4
 ن، ي انيخععر يععا احمللا واألسععر واملسععتخدمااجععات صععغار املععزارعية، ومبععا يتناسععه مععع احتيععميأو اإلقل

 ن ية مرتب عععععة بإسعععععاية االسعععععتخدام أو التخعععععز يعععععئيف وكعععععذلك أس جعععععاطر بيمعععععن أجعععععل خوعععععض التكعععععال
  مناسبة.اة أو غومس ماات غيف املنتجات يف حاو ي عن إعادة تغلاا البائعي املناسه، وتثباغ

 
ام ععوج ووفقععا للوائ / 7-1-7تماشععى مععع املععادة يوسععم السععماد بوضععوح وبدقععة وبشععكل مقععروي مبععا  7-2-5

  املعنيعععةتسعععق معععع تلعععك اماصعععة بالسعععل ات ي مبعععادة و يعععم اجليوسعععتذات الصعععلة مبمارسعععات ال التوجيايعععة
 ع.ييف بلد الب

 
 ة يجيانات واألنش ة الرتو يوالب ةياإلعالنالتأكد من أن املواد  7-2-6

 
 قة أخالقياط؛ية وصقية التقنيمفرة من الناح 7-2-6-1

 
  تلك احملددة على امللصق املعتمد؛اال تشجع على استخدام األمسدة ألغرار أخرى غو  7-2-6-2

 
 ة موجودة؛ي/أو ختتلف عن أس لوائ  سار اغ اتيال حتتوس على توصو  7-2-6-3

 
 ال تقععععدم أس ضععععمانات أو تن ععععوس علععععى نتععععائ  حمععععددة مععععا م تتععععوافر أدلععععة واضععععقة ملصععععادقة و  7-2-6-4

 ؛الدعاياتذه اه مثل
 
 شراي األمسدة.على ع يتشجل مناسبة لاا غيداهال تشمل أس حوافز أو  7-2-6-5
 

  يلي القيام مبا ه على مستخدمي األمسدةجي 7-3
 

 ااميوسعتتم يعا والعو يعم رمسنما كان ذلك ممكنا، احلصول على األمسدة من التجار املعرتم هبيمىت وأ 7-3-1
   وواض .يبشكل صق

 
تعلععق باملناولععة انيمنععة واسععتخدام األمسععدة وفقععاط يمععا  مععات املناسععبة يفيوالتعل ام ععوج التوجيايععةاتبععاع  7-3-2

 قدمون املنت .ين ي الذا واملناسبالهواملشورة من األفراد املس ة األخرى يللملصقات واملواد الون
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 ما يكون ذلك مناسباط وعند االقتااي.حسبات األمسدة ير و/أو التخلص من حاو يإعادة تدو  7-3-3
 

 ، وسعععمال عنعععدما ال تتوافعععق جعععودة املنعععت  معععع االدععععايات املقدمعععة علعععى بالسعععل ات املعنيعععةاالتصعععال  7-3-4
 مشكالت مع املنت . ونواجايأو عندما 

 
 املعلومات واإلرشاد والتواصل -8املادة 
 

 ينبغي على احلكومات القيام مبا يلي  8-1
 

ر ية وت ععو يععمي بععرام  تعلاتشععجيع ودعععم التعععاون والتنسععيق بععا مجيععع أصععقاب املصععلقة املعنيععا لتععوف 8-1-1
 خلعععععق منعععععاطق توتقعععععر  دونمعععععن  معععععا ا حسعععععه احلاجعععععة داخعععععل بلعععععديعععععا ونقعععععل التكنولوجيعععععالتكنولوج

 إىل امدمات.
 

 املشعورة واملسعاعدة يف االسعتخدام املسعسول مي، وتقعداة للمعزارعي العدعم ألنشع ة اإلرشعاد/التوعميتقد 8-1-2
 ة.يات النباتيمن مصادر املغذ هاا ل مسدة وغ

 
اجات الو ال تغ ياعا العنظم ية االحتية املمولة من احلكومة لتلبي برام  البقوث واإلرشاد والتوعاتوف 8-1-3

  واجلامعات.ااملزارعومنظمات ات ية وتعاوني احلكوماللبقوث الزراعية واملنظمات غ الوطنية
 

ز خصععععوبة الرتبععععة، يععععتعز  امععععن شععععأ  اتيععععتكنولوج اعتمععععادأو التشععععارك يف إنشععععاي أو  ادا اسععععتل ايتسعععع 8-1-4
 ات األمسعدة خعار  املوقعع، ا ل تعأثيعتقلو  كوعاية اسعتخدام األمسعدة، ا، وحتسااتية املزرعة ونوعيوإنتاج

 ة.يان الس قي، والنا ، واالنبعاثات الغاع يمبا يف ذلك انيثار البيئية املرتتبة عن اجلر 
 

 قاا.يناا ومناولتاا ونقلاا وت بيإصدار أنظمة السالمة املناسبة إلنتا  األمسدة وتوعيعاا وختز  8-1-5
 

العو سعتعزع )دة يات اجلديم التكنولوجيم لتنظو القائمة على العل ام وج التوجيايةاللوائ  و استخدام  8-1-6
ستقسععن كوععاية اسععتخدام األمسععدة، و/أو تقلععل أو /ة املزرعععة وجععودة املنععت ، ويععخصععوبة الرتبععة وإنتاج

 من آثار األمسدة خار  املوقعن.
 

ا املناسععبة لععدعم يعاسععتخدام انيالت والتكنولوجل ايالتععاون مععع مجيعع أصععقاب املصعلقة املعنيععا لتسع 8-1-7
 ات األمسععععععدة ا ل تععععععأثيعععععع كوععععععاية اسععععععتخدام األمسععععععدة، و/أو تقلاحتسععععععأو /ز خصععععععوبة الرتبععععععة، ويععععععتعز 

 خار  املوقع.
 

د، أن تقععدم، قععدر اإلمكععان، يععم األمسععدة بشععكل جيلتنظعع اععاحلكومععات الععو تت ععور براجمعلععى انبغععي ي 8-1-8
  اة وقععععدرهتيععععالتقت اععععاتير بنيه، إىل البلععععدان األخععععرى يف ت ععععو يذلععععك التععععدر ة، مبععععا يف يععععاملسععععاعدة التقن

 .ااهتيعلى إدارة األمسدة طوال دورة ح
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  ،اععال وحتللية الععو تقععوم بوقععص الرتبععة والنباتععات أو احملاصععيععليع املختععفات التقليععالتأكععد مععن أن مج 8-1-9

 الوقت املناسه.توفر نتائ  موثوقة يف  ا ا ضوابا مالئمة للجودة لامان أ 
 

 القيام مبا يلي  ،، بالتعاون مع احلكومات وأصقاب املصلقة املعنيا انيخرينق اع األمسدةه على جي 8-2
 

 خلععق منععاطق توتقععر  مععن غععاا حسععه احلاجععة داخععل بلععد مععا يععم ونقععل التكنولوجي بععرام  التعلععاتععوف 8-2-1
 إىل امدمات.

 
ة تعععععزع ية كاملععععة وموضععععوعيععععمي بععععرام  تعلميل تقععععدايالصععععلة لتسععععانععععات ذات يتبععععادل املعلومععععات والب  8-2-2

ل يعععات النباتعععات معععع تقليد معععن االسعععتخدام الوععععال ملغعععذيعععممارسعععات اإلدارة األفاعععل ل مسعععدة العععو تز 
 ة خار  املوقع.يئيات البا التأث

 
املسعاعدة يف إجيعاد األمسعدة، و مشعاكل متصعلة بة عنعد حعدوث يقيالقيام طوعاط باختاذ إجرايات تصق 8-2-3

 احلكومات. ااعندما ت لبحلول للصعوبات 
 

 كواية احتسأو /ز خصوبة الرتبة ويا املناسبة لدعم تعز يل استخدام انيالت والتكنولوجاير وتسيت و  8-2-4
 ات األمسدة خار  املوقع.ا ل تأثياستخدام األمسدة و/أو تقل

 
ي للبقععوث الزراعيععة قععومالنظععام ال)ة الزراعيععة ومقععدمي امععدمات يه أن تقععوم امععدمات اإلرشععادية واالستشععار جيعع 8-3

 لي ين مبا اات ومنظمات املزارعية وتعاوني احلكوماواملنظمات غ
 

 ات االبتكعععععار العععععو تشعععععجع يععععع  املسعععععتمر ملواكبعععععة التقعععععدم التكنولعععععوجي وعملاعععععر امليااللتعععععزام بعععععالت و  8-3-1
 ة.ية والبقثيميود التعلا اجلاة تأثاديدم ع على املشاركة يف خلق وتبادل املعرفة هب

 
ة بشعععأن االلتعععزام بلعععوائ  يعععوي بعععرام  تثقاالتععععاون معععع احلكومعععات وأصعععقاب املصعععلقة انيخعععرين لتعععوف 8-3-2

علععععى املسععععتوى احمللععععي، واالمتثععععال  اععععاقيوت ب اععععاونقل اععععان األمسععععدة ومناولتيالسععععالمة اماصععععة بتخععععز 
 ا السععععالمة يد وحععععل قاععععايععععاألطوععععال، والعمععععل علععععى حتدتعلععععق مبشععععاركة يمععععا  ة يفيعععععات الوطنيللتشععععر 

 اللوائ  بعد. االو م تتناو 
 

ا حسعه احلاجعة داخعل يعم ونقعل التكنولوجي بعرام  التعلعالتعوف ق اع األمسدةالتعاون مع احلكومات و  8-3-3
 ود أو خلق مناطق توتقر إىل امدمات.ااجل يةمن دون اعدواج ما بلد

 
ة النبعات يعندسة وعلم االجتمعاع وتربمع التخصصات األخرى مثل االقتصاد وا البق  عن التعاون  8-3-4

 د والتغلععععععه علععععععى العوائععععععق الععععععو حتععععععول يععععععوأمععععععرار النبععععععات واجملععععععاالت األخععععععرى ذات الصععععععلة لتقد

ات يد مععععن االسععععتخدام الوعععععال ملغععععذيععععدون االسععععتخدام املسععععسول ل مسععععدة وتبعععع  املمارسععععات الععععو تز 
 .خار  املوقع ةيئيأدىن حد ممكن من انيثار البل إىل يالنباتات مع التقل

 



COAG/2018/12 33 

 

متصعععلة مشعععاكل ة عنعععد حعععدوث يقيالختعععاذ إجعععرايات تصعععق ق عععاع األمسعععدةالعمعععل معععع احلكومعععات و  8-3-5
 اد حلول للصعوبات.جياألمسدة يف أس مرحلة من دورة حياهتا، وعند ال له، املساعدة يف إب

 
 التنويذ والنشر واالستخدام والتقييم -9املادة 
 

املنظمععات الدوليععة املعنيععة األخععرى أن تقععدم دعماععا الكامععل لتنويععذ مجيععع يتعععا علععى منظمععة األغذيععة والزراعععة و  9-1
 مدونة األمسدة وأس مواد ذات صلة.

 
 موقعععع املنظمعععة  علعععى هعععاا تم توفيععع، اة الوصعععول إىل مدونعععة األمسعععدة وأس معععواد داعمعععة  عععيعععإمكانو  إتاحعععة لاعععمان 9-2

 إىل لغات أخرى. ااترمجت ه لة الست ل مم املتقدة، وعند اليباللغات الرمسعلى شبكة اإلنرتنت 
 

والق ععاع  احلكومععاتاععا؛ و م فييااملشععار إلععع أصععقاب املصععلقة يععمج وعرضععاا علععىنبغععي إتاحععة مدونععة األمسععدة ي 9-3
ات ودعععم ياملغععذ رييف صععناعة إعععادة تععدو  واجلاععات الواعلععةد األمسععدة يععت الواعلععة يف سلسععلة تور اععاامععاص واجل

ة وامعععععدمات اإلرشعععععادية واالستشعععععارية الزراعيعععععة يعععععليواملختعععععفات التقل الداعمعععععة ةيعععععة والبقثيعععععمياملسسسعععععات األكاد
 . يائاا النا واملستخدماومنظمات املزارع

 
تعلعق باسعتخدام األمسعدة يمعا  يف اادافهعز أيوتعز  اذ مدونة األمسدة داخل بلدا يع احلكومات على تنويتم تشجي 9-4

ة ي ذلك من أغرار اإلنتا  النبايت لتجنه انيثعار السعلباوإدارهتا على حنو مستدام ومسسول ألغرار الزراعة وغ
 ئة.يعلى صقة اإلنسان واحليوان والرتبة وعلى الب

 
تتعامعل بشعكل  ع األطعرام األخعرى العويعذه املدونعة، ومجهع ذين توجه إلعيامم أصقاب املصلقة الاويه أن جي 9-5

 . هاز يوتعز  اادافهم يف االلتزام بأاتي مباشر مع األمسدة، مسسولامباشر أو غ
 

  ااغة اللعععععوائ  أو القعععععوانياسعععععات النظعععععر يف مدونعععععة األمسعععععدة عنعععععد صعععععينبغعععععي علعععععى احلكومعععععات وواضععععععي السي 9-6
وأغعععرار اإلنتعععا  النبعععايت  معععن الصعععكوك املتعلقعععة باألمسعععدة املسعععتخدمة ألغعععرار الزراععععة هعععاا اسعععات أو غيأو الس

 األخرى. 
 

والزراععة،  ةيعذه، مبسعاعدة منظمعة األغذهعمدونعة األمسعدة  توجه إلياعاانات األخرى الو يتشجع احلكومات والك 9-7
ذه املدونة وإبالغ املعلومات ذات الصلة إىل املنظمة يف غاون أربعع على رصد التقدم احملرع يف جمال االمتثال  

 ه املدونة، إن وجدت.ذهسنوات من إطالل 
 

مدونععة األمسععدة هععذه هععي وثيقععة حيععة وينبغععي مراجعتاععا واستعراضععاا علععى حنععو منععتظم. وسععتقوم منظمععة األغذيععة  9-8
، ااهتععا دة أو الت ععورات املتعلقععة باألمسععدة وتأثيععات يف مدونععة األمسععدة بسععبه املعلومععات اجلديععا والزراعععة بععأس تغ

تم ية املناسعععبة يف املنظمعععة. وسعععيزة الرئاسعععاععع وموافقعععة األجيععا املعنيعععاالتقنوذلععك معععن خعععالل التشعععاور معععع امعععفاي 
يتععععا علعععى منظمعععة األغذيعععة و ذه املدونعععة. هععع وجعععه إلياعععاتالعععو ت األجاعععزةع يعععإىل مج وتأثااهتعععاات يعععا إرسعععال أس تغ
 دة وأس معععواد املنظمعععات الدوليعععة املعنيعععة األخعععرى أن تقعععدم دعماعععا الكامعععل لتنويعععذ مدونعععة األمسعععمجيعععع والزراععععة و 
  ذات صلة.
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 امللقق الثاين
 

 الثانية شاورةاملعن موجز 
 

 وعععععععرتةاليف ععععععععف اإلنرتنعععععععت  شعععععععاورةخاععععععععت مدونعععععععة السعععععععلوك الدوليعععععععة بشعععععععأن اسعععععععتخدام األمسعععععععدة وإدارهتعععععععا مل 

 ، كمععا أوصععى بععذلك االجتمععاع السععادل للجمعيععة العامععة للشععراكة العامليععة 2018يوليو/متععوع  15 إىليونيععو/حزيران  15 مععن

 من أجل الرتبة.
 

رسعععالة منوصعععلة  20مسعععا ة يف املنتعععدى وأكثعععر معععن  53ومت احلصعععول علعععى التعليقعععات واملالحظعععات ععععن طريعععق  
كومية الدولية املعنية بالرتبة، وجمموعة العمل املوتوحعة وجلات إىل الشراكة العاملية من أجل الرتبة، وجمموعة امفاي الونية احل

 العاععععوية. والععععل املسععععا ون مععععن منظععععور جغععععرايف واسععععع ممثلععععا عععععن البلععععدان األعاععععاي واألوسععععاج األكادمييععععة واملنظمععععات 

والت . وميكن االطالع على كامل معداق اع األمسدة وشركاتث واجملتمع املدين ومجعيات و غا احلكومية ومسسسات البق
 .http://www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/CoCoFe_II التاا  18املنتدى على الرابا اإللكرتوين

 
دة وعلعى احلاجعة إلياعا نظعراط وكان هناك توافق يف انيراي على أن الوقت قد حان لوضع مدونعة سعلوك بشعأن األمسع 

 إىل أ يععععععة إدارة املغععععععذيات مععععععن منظععععععور األمععععععن الغععععععذائي العععععععاملي، واحلاجععععععة إىل الوقايععععععة مععععععن حتويععععععل األراضععععععي ال بيعيععععععة 

 إىل استخدامات عراعية ومن تدهور األراضي، وانيثار السلبية احملتملة لمفراج يف استخدام األمسدة وإساية استخداماا.
 

عموماط على أن مدونة األمسدة عاجلت مجيع اجلوانه املتصلة بتعظيم املنافع والتقليل إىل أدىن حد  وجرى االتوال 
 دونعععة بالغعععت يف الرتكيعععز املمعععن املخعععاطر املرتتبعععة ععععن اسعععتخدام األمسعععدة وإدارهتعععا. ولكعععن ملنقعععت بععععض التعليقعععات إىل أن 

علععى منععافع األمسععدة بععدالط مععن آثارهععا السععلبية علععى البيئععة وصععقة احليععوان واإلنسععان، وبالتععاا ميكععن اعتبععار أن هععذا األمععر 
 دونعة متيععل امليشعجع علعى اسععتخدام األمسعدة ويعرون  ملصععاو صعناعتاا. ومععن جاعة أخعرى، أشععار ععدد معن التعليقععات إىل أن 

 مسدة وال ترون  بشكل كام لووائدها.إىل تسليا الاوي على التأثاات السلبية ل 
 

وحظيعت مدونعة األمسعدة علعى دععم جمموععة عمعل فنيععة موتوحعة العاعوية مسلوعة معن خعفاي معن البلعدان األعاععاي،  
 ، واملنظمععععععات غععععععا احلكوميععععععة املاتمععععععة. ومت التوصععععععل إىل اتوععععععال واسععععععع بععععععا أعاععععععاي جمموعععععععة العمععععععل ق ععععععاع األمسععععععدةو 

عن با الووائد واملخاطر املرتتبة عن استخدام األمسدة، وبالتاا مت تسجيل أس اقرتاحات لتغيا يتعلنق بإجياد التوا ما هذه يف
 على النقو الواجه. أخذها باالعتبارمت و املدونة من حي  عيادة الرتكيز على فوائد األمسدة أو آثارها السلبية 

 
وال سيما بنود حمددة مثل عوامعل التجيعا  ووردت بعض التعليقات بشأن ما الذس كان ناقصاط يف مدونة األمسدة، 

ومسععاد الديععدان، أو االسععرتاتيجيات إلدارة اسععتخدام األمسععدة علععى املسععتوى امليععداين. ومت إدرا  بنععود حمععددة عنععد االقتاععاي 
علععععى شععععكل أمثلععععة. ويشععععار بالتأكيععععد إىل االسععععرتاتيجيات العامععععة إلدارة تغذيععععة النباتععععات يف نععععص املدونععععة، ولكععععن إدرا  

يتجعاوع ن عال  ،اتيجيات وتوصيات حمددة الستخدام األمسدة وسياسات أو حدود حمددة بشأن امللوثات املسموح هبعااسرت 
مدونة األمسدة. وهذه املعلومات متوافرة وميكن اميعاا يف جمموععة أدوات داعمعة أو مركعز للمععارم يشعمل أمثلعة ومبعاد  

                                                      
18  http://www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/CoCoFe_II  

http://www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/CoCoFe_II
http://www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/CoCoFe_II
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 ممارسععععات حمععععددة  ة األمسععععدة وعلععععى اختععععاذ القععععرارات بشععععأنتوجيايععععة ومععععواد أخععععرى للمسععععاعدة علععععى وضععععع سياسععععات إدار 

 إلدارة األمسدة.
 

، حعول سععبل تنقعي  الوثيقععة. ومت إدرا  نتععدىامل اللخع ووردت العديعد معن االقرتاحععات يف التعليقعات واملالحظععات 
هذه االقرتاحات حيثما كان ذلك مناسباط، ولكن م حتصل أس تغاات أو تعديالت كباة يف النص األصلي و جعة الوثيقعة 
وتعاباهععا يف هععذه املرحلععة مبععا أنععه مت االتوععال مسععبقاط علععى ذلععك مععن قبععل جمموعععة العمععل املوتوحععة العاععوية. ولكععن مت توثيععق 

 البلععدان األعاععاي  لكععي تقععومات مقبلععة يف مدونععة األمسععدة أو تنقيقعععليقععات ألخععذ العلععم هبععا وميكععن اسععتخداماا إلجععراي الت

 . مبراجعتاا الو ستعتمد املدونة
 

وممثلياعا، إىل أنعه مت وضعع مدونعة األمسعدة  ق عاع األمسعدةمن التعليقعات العو وردت معن مجعيعات كبا وأشار عدد  
اتوقععت جمموعععة العمععل املوتوحععة العاععوية علععى أن بلععدان عديععدة ااجععة ماسععة إىل هععذه لكععن يف فععرتة عمنيععة قصععاة جععداط. و 

املبعععادرة لعععدعم احلكومعععات يف إدارة اجلوانعععه املتععععددة يف سلسعععلة توريعععد األمسعععدة، مبعععا يف ذلعععك تنظعععيم األمسعععدة، وجودهتعععا، 
يعة بلغ، وتقليعل انيثعار السعلبية ل مسعدة واحلعد مناعا. وحظعي هعذا العرأس علعى دععم األصعقي  لبشكاولتاا واستخداماا ومن

يف اجلمعية العامعة للشعراكة العامليعة معن أجعل الرتبعة. وسعل ت بلعدان أعاعاي عديعدة الاعوي علعى حاجتاعا املاسعة إىل مدونعة 
 ريع دعماط شديداط. األمسدة، وبالتاا دعمت اعتمادها الس نأبشسلوك 

 
 مععن هنععا، نععود اقععرتاح اعتمععاد مدونععة األمسععدة واستعراضععاا بعععد أربععع سععنوات، األمععر الععذس يسععم  بتقيععيم اجلععدوى  

فع تقريعر إىل جلنعة الزراععة  من ت بيقاا وعيادة التزام أصقاب املصلقة وتأييدهم  ا، وإدخال حتسينات الحقعة علياعا. وسعاق
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بالتععاا، ن لعععه إىل جلنعععة الزراععععة تأييععد واعتمعععاد مدونعععة السعععلوك الدوليعععة بشععأن اسعععتخدام األمسعععدة وإدارهتعععا. كمعععا  

 لشععراكة العامليععة مععن أجععل الرتبععة ومنظمععة األغذيععة والزراعععة لت ععوير جمموعععة أدوات أو مركععز للمعرفععة ا أن توععونرياععا إل  لععهن
 من أجل دعم تنويذ املدونة.

 


