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 المؤتمر
 الحادية واألربعونالدورة 

 2019 حزيران/يونيو 29-22روما، 

 على نحو مستدام وإدارتها مدونة السلوك الدولية بشأن استخدام األسمدة
 

 موجز
 

 جابةً اســـت) األمسدة (مدونة موضـــعت مدونة الســـلوك الدولية بشـــأن اســـتخدام األمسدة وإدارهتا على حنو مســـتدا 
ا ردًّا  لطلب جلنة الزراعة لزيادة ســـالمة األغذية واالســـتخدام اآلمن لألمسدة. ى إعالن علوقد وضـــعت هذه املدونة أيضـــً

اخلطوط التوجيهية  يذلتنف، ولضـــــــــــمان تعزيز الدعم املقّدم الدورة الثالثة جلمعية األمم املتحدة للبيئة بشـــــــــــأن تلوث الرتبة
 الطوعية لإلدارة املستدامة للرتبة.

 
وترمي مدونة األمسدة إىل معاجلة القضــــــــــايا ذات األمهية العاملية، ومن مثّ فهي تســــــــــهم يف حتقيق بعض أهداف  

ورة كييف حملًيا وجمموعة من املمارســــات الطوعية اليت تفيد بصــــقابالً للتهي توفر يف األســــاس إطارًا و  .التنمية املســــتدامة
قيق ومن املتوقع أن يســــــهم هؤالء املعنيني يف حت يني باألمسدة.مباشــــــرة أو غري مباشــــــرة خمتلف أصــــــحاب املصــــــلحة املعن

 طوعيةال لخطوط التوجيهيةمن خالل االمتثال لالزراعة املســــــــــــــتدامة واألمن الغذائي من منظور إدارة املغذيات وذلك 
 .وتطبيقهاوالتوصيات املطروحة 

 
وإّن النســــــــخة املقرتحة ملدونة األمسدة هي نتيجة عملية التشــــــــاور الواســــــــعة النطاق واملكثفة اليت اســــــــتهّلت يف  

وترد  ، على النحو الذي أوصــى به مكتب جلنة الزراعة.2019واختتمت يف فرباير/شــباط  2017ديســمرب/كانون الثاين 
  .هبذه الوثيقة 1النسخة النهائية يف امللحق 

 
اعة يف دورهتا ، وجلنة الزر يف اجتماعها الســـادس على طلب اجلمعية العامة للشـــراكة العاملية من أجل الرتبة وبناءً  

الســـــــادســـــــة والعشـــــــرين، وجملس منظمة األغذية يف دورته الســـــــتني بعد املائة، يأخذ النص احلايل يف االعتبار التعقيبات 
 .ملةاليت وردت خالل هذه العملية التشاورية الشا واملالحظات

 
 عرض الوثيقة على مؤمتر منظمة األغذية والزراعة للنظر فيها وإقرارها.وتُ  
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 جانب المؤتمرمن  ذهااتخااإلجراءات المقترح 
 
 :يلي ام مباقيال مدعو إىل املؤمترإن  
 

  ؛بشأن استخدام األمسدة وإدارهتا على حنو مستدامإقرار مدونة السلوك الدولية املقرتحة  أ)(

وســـائر أصـــحاب املصـــلحة املعنيني، اســـتناًدا إىل توجيهات أمانة الشـــراكة العاملية من  أعضـــاء املنظمة تشـــجيعو  ب)(
لوائح وبرامج وضع ال أجل الرتبة، على جتسيد مدونة السلوك يف إجراءات فعلية، من خالل مجلة أمور من بينها

 ؛اسععلى نطاق و  املدونة اتتضمنهالتوعية وسائر النواتج الفعلية للمساعدة يف نشر املبادئ اليت 

مدونة األمسدة مبا يف ذلك من خالل التوعية ووضـــــــــــع األدوات لتيســـــــــــري تنفيذ  ذالطلب من األمانة دعم تنفيو  (ج)
 ؛املدونة وإجراء دراسات احلاالت

رتة فيف  واجهتهــامتــّت موالتحــديــات اليت  الطلــب من األمــانــة تقــدمي تقرير عن التقــدم احملرز يف تنفيــذ املــدونــةو  (د)
 السنوات الثالث املقبلة، وتوفري عند االقتضاء، نسخة منّقحة تشمل مدخالت األعضاء.

 

 هذه الوثيقة إىل: مضمونميكن توجيه أي استفسارات بشأن 
 Eduardo Mansurيد الس

 مدير شعبة األراضي واملياه
 0657055978 39+اهلاتف: 
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 م (مدونة األسمدة)وإدارتها على نحو مستدامدونة السلوك الدولية بشأن استخدام األسمدة 
 
فرتة ال يف التوصــــــــــــــل خالل دورة العمل الســــــــــــــابعة جملموعة اخلرباء الفنية احلكومية الدولية املعنية بالرتبة املنعقدة مت -1

، إىل اتفاق لوضـــــــع مدونة ســـــــلوك دولية بشـــــــأن 2017نوفمرب/تشـــــــرين الثاين  3إىل أكتوبر/تشـــــــرين األول  30 مناملمتدة 
 من املتوقع أن تقوم مدونة األمسدة مبا يلي:وكان  .استخدام األمسدة وإدارهتا

 
عملها يف  بشــأن "قيام منظمة األغذية والزراعة بتكثيف(يف دورهتا اخلامســة والعشــرين) لتوصــية جلنة الزراعة  االســتجابة )1(

من حمللي يف ما يتعّلق باالســـــــتخدام اآلجمال ســـــــالمة األغذية ودعمها الفين ألصـــــــحاب احليازات الصـــــــغرية على املســـــــتوى ا
 لألمسدة ومبيدات اآلفات"؛

تدامة للرتبة و  )2( ات ياملغذ معاجلة اختالل التوازن يف من أجلتيســــــــــــــري تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة املســــــــــــــ
 الرتبة؛ وتلوث

الســتجابة لإلعالن بشــأن إدارة تلوث الرتبة لتحقيق التنمية املســتدامة على النحو املعتمد خالل الدورة الثالثة جلمعية او  )3(
 ).2017نريويب، ديسمرب/كانون األول (األمم املتحدة للبيئة 

 
 :ما يلي تناولتِضعت مدونة السلوك من خالل عملية شاملة وُ قد و  -2
 
للحصــــول  2018وفرباير/شــــباط  2017بني ديســــمرب/كانون األول يف الفرتة املمتدة جرت وقد عرب اإلنرتنت  ورةامشــــ )1(

. ونةإدراجها يف املد اليت من املمكن جمموعة واســــــــعة من أصــــــــحاب املصــــــــلحة بشــــــــأن احملتويات واألهداف تعقيباتعلى 
ية املعنية بالرتبة الفنية احلكومية الدول ملدونة األمسدة بدعم من جمموعة اخلرباء "سودة صفرامل"لوضع  التعقيباتواسُتخدمت 

 والعديد من اخلرباء يف منظمة األغذية والزراعة وبتوجيه منهم.

خبرياً يف  23جمموعة عمل مفتوحة العضــــــوية مؤلفة من  جانب) من 2018مايو/أيار  9-7(مراجعة املســــــودة صــــــفر و  )2(
، ، والقطاع اخلاص، واألوســــــاط األكادميية، وجمتمع البحوثكافة  جمال إدارة األمسدة وســــــياســــــاهتا ميثلون البلدان يف األقاليم

 واجملتمع املدين.

 تبحّ ر . وقد عرض مشـــــروع مدونة األمسدة على االجتماع الســـــادس للجمعية العامة للشـــــراكة العاملية من أجل الرتبةو  )3(
 بعقد تســــة والعشــــرين للجنة الزراعة وأوصــــمبشــــروع املدونة باعتباره رداً مناســــباً على توصــــيات الدورة اخلاماجلمعية العامة 

 وثيقة منفصـــلة يف هذه العملية التشـــاورية ثانية عرب اإلنرتنت الســـتعراض املشـــروع بشـــكل �ائي، على أن ترد نتائج مشـــاورة
 مرفقة مبدونة األمسدة.

 مت 2018يوليو/متوز  15إىل يونيو/حزيران  15من املمتــدة يف الفرتة  الثــانيــة عرب اإلنرتنــت التشـــــــــــــــاوريــة عمليــةالجرت و  )4(
 .خالهلا تلقي تعليقات العديد من أصحاب املصلحة

شــــــــــــــروع مدونة م جمموعة اخلرباء الفنية احلكومية الدولية املعنية بالرتبةأعّدت أمانة الشــــــــــــــراكة العاملية من أجل الرتبة و و  )5(
العشـــــــرين و األخرية، وقد عرض هذا املشـــــــروع على جلنة الزراعة يف دورهتا الســـــــادســـــــة  املالحظاتاألمسدة املنّقح مع مراعاة 

 إلقراره.

http://www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/CoCoFe_II
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إجراء  تبهافّوضــت مكدونة األمسدة خالل دورهتا الســادســة والعشــرين، املنّقح ملشــروع املوبعد أن ناقشــت جلنة الزراعة  )6(
 شاملة إلعداد نص منّقح.عملية تشاورية 

 األمســـــدة بصــــــــــــــورة موجزة خالل الـــــدورة الســــــــــــــتني بعـــــد املـــــائـــــة ملؤمتر املنظمـــــة ةوقـــــد جرت منـــــاقشــــــــــــــــــة مـــــدونـــــ )7(
إىل اضطالع مكتب جلنة الزراعة مبهمة إجراء عملية تشاورية شاملة ترمي إىل  ُأشري)، و 2018ديسمرب/كانون الثاين  3-7(
الدولية بشــــأن اســــتخدام األمسدة وإدارهتا متهيًدا لعرضــــها على مؤمتر املنظمة يف  إعداد نســــخة منقحة من مدونة الســــلوك" 

 ."دورته احلادية واألربعني، مع مراعاة االقرتاحات اإلقليمية، مبا يف ذلك االقرتاح األفريقي

يناير/كانون الثاين  18إىل  2018أكتوبر/تشـــــــرين األول  5م مكتب جلنة الزراعة عملية تشـــــــاورية شـــــــاملة (من وبالفعل، نظّ  )8(
 .يف نسخة حمّدثة ملدونة األمسدة أعضاء املنظمة ومت إدراجها تعليقات العديد من) جرى خالهلا تلقي 2019

، حيث متت 2019 شــــــباط/فربايرخالل اجتماع مكتب جلنة الزراعة يف األول من  وقد عرض مشــــــروع مدونة األمسدة )9(
 الحظاتمبمن أجل تزويد أمانة الشـــــــــــراكة العاملية من أجل الرتبة وقت إضـــــــــــايف اإلشـــــــــــارة إىل أن بعض األقاليم حيتاج إىل 

قة، على خالف فرادى ا من الوقت وطُلب بعد ذلك إعطاء اجملموعات اإلقليمية مزيدً  .اليت توفرها البلدان املالحظات منســـّ
 .املالحظاتلتقدمي مثل هذه 

 ووردت 2019فرباير/شــــــباط  25إىل  2019 شــــــباط/فربايرن األول من وجرت عملية التشــــــاور األخرية يف الفرتة املمتدة م )10(
 هبذه الوثيقة. 1من خمتلف األقاليم وأدرجت يف املشروع النهائي ملدونة األمسدة، الواردة يف امللحق  الحظاتامل

 
كمال اســـــتمدونة الســـــلوك الدولية املقرتحة الســـــتخدام األمسدة وإدارهتا على حنو مســـــتدام، من أجل وقد أُعّدت  -3

 تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة املســتدامة للرتبة اليت أقرهتا األجهزة املعنية بالســياســات لدى املنظمة، وتعزيز تنفيذ
ألمسدة اوهتدف هذه املدونة إىل معاجلة القضـــــــــايا املتعددة واملعقدة املتصـــــــــلة باســـــــــتخدام  .هذه اخلطوط التوجيهية الطوعية

نظر إىل مدونة وينبغي أيضا أن يُ  .سؤول على مستوى املزرعة والنظام اإليكولوجي وعلى املستوى الوطينوإدارهتا على حنو م
رية ضمان وتشمل هذه األخ األمسدة من منظور أكثر عاملية، أي من منظور مسامهاهتا يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

غذية، وحتســـــــني األمن الغذائي والتغذية، واحلد من التلوث، اســـــــتدامة نظم إنتاج األغذية، والقضـــــــاء على اجلوع وســـــــوء الت
ومن الناحية العملية، تتناول مدونة األمسدة مســـألة اإلدارة الرشـــيدة لألمسدة ملنع االســـتخدام غري  .وحتســـني ســـالمة األغذية

 املالئم لألمسدة، والنقص أو اإلفراط يف استعماهلا.
 
موعة واسعة من شأ�ا تلبية احتياجات جمقابالً للتكييف وجمموعة من املمارسات الطوعية حملياً توفر مدونة األمسدة إطاراً و 

واالســـــــتشـــــــارية الزراعية،  يةدمات اإلرشـــــــاداخل، و قطاع األمسدة، و من أصـــــــحاب املصـــــــلحة أي الســـــــلطات احلكومية املعنية
. دمني النهائينيات، واجملتمع املدين، واملستخواملؤسسات األكادميية والبحثية، واجلهات الفاعلة يف قطاع إعادة تدوير املغذي

 يف حتقيق الزراعة املســــــــتدامة واألمن الغذائي من من املســــــــامهة اب املصــــــــلحة املذكورين آنًفاحومن املتوقع أن يتمكن أصــــــــ
  ا.أو االمتثال هل املتوافرة يف املدونةمنظور إدارة املغذيات وذلك عرب اتباع اخلطوط التوجيهية والتوصيات 
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 1ملحق ال
 

 على نحو مستدام مدونة السلوك الدولية بشأن استخدام األسمدة وإدارتها
 
ومنظمــة األغــذيــة  )2018-2015واليتهــا لفرتة خالل ( جمموعــة اخلرباء الفنيــة احلكوميــة الــدوليــة املعنيــة بــالرتبــة من إعــداد[

 ]والزراعة لألمم املتحدة
 
مة امصـــــــــادر معدنية واصـــــــــطناعية وعضـــــــــوية، من املدخالت اهلد األمسدة، مبا يف ذلك تلك املســـــــــتخرجة من عَ تُـ  

ة ية البشــــــر يغذ والتنيش املزارعيالغذائي العاملي وســــــبل ع يف األمن ســــــهمت وهيواملســــــتخدمة على نطاق واســــــع يف الزراعة 
ت األخرى الألمسدة يف الوقاية من إزالة الغابات والتغريّ  الرشــيدة. عالوة على ذلك، ميكن أن يســاهم االســتخدام ياألســاســ

أن  هاميكنكذلك و  يف اســـــتخدام األراضـــــي عرب زيادة اإلنتاجية الزراعية واحلد بالتايل من احلاجة إىل أراٍض إضـــــافية للزراعة.
 يةغذيات النباتملاوغياب اســــتعمال  من الرتبة املغذيات اســــتنزاف يف حاالتخاصــــة ، احملاصــــيل وخســــارةمتنع تدهور الرتبة 

وان ينســـان واحلئة وصـــحة اإلية على البيكون لألمسدة آثار ســـلبتومع ذلك، قد  .غري كافٍ على حنو أو اســـتعماهلا  الرئيســـية
 الرتبة. سالمةو 
 
وعلى املســـــــــــتوى اإلقليمي، ختضـــــــــــع األمسدة لتشـــــــــــريعات ولوائح تنظيمية خمتلفة ترتبط باإلنتاج والتجارة والتوزيع  

ملســـــؤول تطلب االســـــتخدام ايو  .الواحد بلدالد وآخر وداخل والتســـــويق والســـــالمة واالســـــتخدام، وميكن أن تتفاوت بني بل
 الرتبة، ونوع، زراعتها ستتمل اليت يد من العوامل مبا يف ذلك احملاصية للعدياملزرعة دراسة متأن على مستوىا لألمسدة وإدارهت

ات املزارع، واحملتوى التغذوي وخصـــــــائص األمسدة، والوصـــــــول إىل ي، واقتصـــــــادواملناخة الســـــــابقة، والري، يواألنشـــــــطة الزراع
 ســــتوينيامللى عبيعية و الط ظراملنا ىاســــتخدام األمسدة على مســــتو  البحث يف إمكانيةب جيباإلضــــافة إىل ذلك، و األمسدة. 

هذا املنطلق، هناك حاجة  منو ذه اخلسائر. ة هليئة واآلثار السلبيات يف البياإلقليمي والعاملي بسبب اخلسائر احملتملة للمغذ
 يف الرتبة والنباتات واحليوانات والبشر واملياه والبيئة. ا�ج شامل الستخدام املغذيات ودوراهت اتباع إىل
 
، وقد مت إعدادها لدعم على حنو مســـــــــــتدام ة الســـــــــــتخدام األمسدة وإدارهتايي مدونة ســـــــــــلوك دولهقة يذه الوثهو  

ا املتعددة يا. وهي ترمي إىل مساعدة البلدان على معاجلة القضوتنفيذها املستدامة للرتبةة لإلدارة ية الطوعيهياخلطوط التوج
واملعقدة املتعلقة باالســتخدام املســؤول لألمسدة يف الزراعة وإدارهتا على مســتوى املزرعة والنظام اإليكولوجي وعلى املســتوى 

امة. ظور عاملي للمســـامهة يف حتقيق أهداف التنمية املســـتدالوطين. وهتدف مدونة األمسدة أيضـــاً إىل معاجلة القضـــايا من من
هذه األخرية ضـــــمان اســـــتدامة نظم إنتاج األغذية، والقضـــــاء على اجلوع وســـــوء التغذية، وحتســـــني األمن الغذائي  وتشـــــمل

ملنع إدارهتا ة و األمسداســتخدام ترشــيد تتناول مدونة األمسدة مســألة و  والتغذية، واحلد من التلوث، وحتســني ســالمة األغذية.
 ، والنقص أو اإلفراط يف استعماهلا.هلااالستخدام غري املالئم 
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 مقدمةالالديباجة و 
 
 ل عيشســــبز ياألمن الغذائي، وتعز  دعمة يف احلفاظ على ســــكان العامل من خالل ري ة كبمهم األمسدة مســــاهتســــا 

، وتأمني املغذيات إلنتاج املواد املتجددة مثل اخلشــــــــــب واأللياف والوقود لإلنســــــــــان ةية األســــــــــاســــــــــي التغذري، وتوفنياملزارع
األخرى اليت  ة أو االستخداماتيل األراضي من النظم اإليكولوجية احملليمن حتو وتضطلع األمسدة بدور يف احلد ، األحيائي

ات يـوافر مغـذ من تريد بشــــــــــــــكـل كبيـكن لألمسـدة أن تز ميو  اإلنتـاج الزراعي. توفر خـدمـات النظم اإليكولوجيـة املفيـدة إىل
من  يف املائة 95ر يف  مباشريم بشكل مباشر وغهخدمات النظام اإليكولوجي للرتبة اليت تس ل، وبالتايل أن حتّسنيحملاصا

ســـــاهم يف زيادة يأن و  األحيائية. كما ميكن لالســـــتخدام املناســـــب للمغذيات أن يعزز إنتاج الكتلة يةغذألالعاملي لنتاج اإل
لى النحو عيف حال عدم اســـتخدامها  ات األمسدةري ومع ذلك، تشـــمل تأث الرتبة. ســـالمةاملادة العضـــوية يف الرتبة وحتســـني 

احتمال و  الرتبة نمواســـتنزاف املغذيات  واء،اه وجودة اهليوموارد امل ور الرتبةه املناخ العاملي، وتدرية يف تغمهاملســـا، املناســـب
تدفقات اليت تصـيب ال على أن االضـطراباتوقد شـدد عدد من الدراسـات  حة اإلنسـان واحليوان والرتبة.بصـ ضـررالإحلاق 

البيولوجية واجلغرافية والكيميائية للنيرتوجني والفوســـــفور بســـــبب إنتاجهما ألغراض االســـــتخدام الزراعي قد جتاوزت اهلامش 
 همن آثار  ليمع التقل األمسدة اســـــــــتخدامم فوائد يو تعظهقة يذه الوثهدف من ا، فإن اهلاآلمن لنشـــــــــاط اإلنســـــــــان. وعمومً 

كل الرتبة يف مجيع تآ مشــكلة من احلدضــرورة احلفاظ على الرتبة نفســها، من خالل  إىلمجيع املناقشــات  تتطرقو  ة.يســلبال
وتعاجل رتبة. لايف تجديد املســـــتدام للمغذيات يشـــــمل المبا للرتبة متســـــقة أن تكون ممارســـــات اإلدارة املســـــتدامة و ، اأشـــــكاهل

ســـواء، على لى العألمسدة ما مينع االســـتخدام املفرط أو غري الكايف ل عدم توازن املغذيات يف الرتبة،مســـألة األمسدة  مدونة
 .تقرير حالة موارد الرتبة يف العاملالنحو احملدد يف 

 
 2030ق رؤية خطة التنمية املســــــــــــــتدامة لعام يحتق على يهااألعضــــــــــــــاء ف بلدانتعمل وكاالت األمم املتحدة والو  
ات ية املســـتدامة الســـبعة عشـــر وحيادية تدهور األراضـــي من خالل االســـتجابة ملختلف اإلجراءات والتوصـــيداف التنمهوأ
 ات على حنو مستدام.يتعلق بإدارة الرتبة واملغذيما  يف
 
لول يســــــــبتمرب/ أ 30إىل  26من  فرتةاليف  املنعقدةالعشــــــــرين و يف دورهتا اخلامســــــــة قد طلبت جلنة الزراعة كانت و  

ألصحاب   الدعم الفينمية وتقدييف جمال سالمة األغذ هاف عمليمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة "تكث ، إىل2016
ة مة األغذي(منظ دات اآلفات"يتعلق باالســـــــــــــتخدام اآلمن لألمسدة ومبيما  يفة على املســـــــــــــتوى احمللي ري ازات الصـــــــــــــغياحل

 .)2016والزراعة، 
 
ة والزراعة وجمموعة اخلرباء يالذي نشــــــــرته منظمة األغذ (SWSR)الة موارد الرتبة يف العامل حل خرياأل تقريرالحدد و  

ة يداف التنمهق أيردنا حتقإىل املعاجلة إذا أ لرتبة حتتاجاى لعة يســـــــيدات رئديالفنية احلكومية الدولية املعنية بالرتبة عشـــــــرة هت
. وتســــاهم الرتبة بطريقة مباشــــرة أو غري )2015، الفريق احلكومي الدويل املعين بالرتبةو والزراعة منظمة األغذية (املســــتدامة 

اليت ترتبط باجلوع، وصــحة اإلنســان  )15و 13و 6و 3و 2األهداف (مباشــرة يف حتقيق عدد من أهداف التنمية املســتدامة 
بة ومنظمة األغذية ة من أجل الرت يمن خالل التغذية، واملياه النظيفة، وتغّري املناخ، واحلياة يف الّرب. وأصـــدرت الشـــراكة العامل

، اثنان داتهديذه التة لإلدارة املســـــتدامة للرتبة كخطوة أوىل للتصـــــدي هلية الطوعيهيوالزراعة يف وقت الحق اخلطوط التوج
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ة ي كافريو غكن أن تكون مفرطة أميقات األمسدة اليت يات" و"تلوث الرتبة" وتشـــــــــــــمل تطبيختالالت يف املغذالمها "ا هامن
الفصــــــول ذات الصــــــلة يف اخلطوط  وتقدم .)2017 ،منظمة األغذية والزراعة( )هاكن اســــــتدامة أي منميواليت ال (ملوثة  أو

 )ل تلوث الرتبةيمنع وتقل 5-3ة، وياألرصــــــــــــــدة والدورات املغذ تعزيز 3-3(ة لإلدارة املســــــــــــــتدامة للرتبة ية الطوعيهيالتوج
د يتقدمي املز  يتعّني ة، ولكن ئيتعلق بالرتبة والزراعة والبي ما ات املستدامة يفيع استخدام املغذيبشأن تشج ت األوىليهاالتوج

 .اتيذه التوصهذ يمن الدعم والتوجيه لتنف
 
ة الثالثة جلمعية ة املســتدامة يف الدور يق التنميباإلضــافة إىل ذلك، مت اعتماد إعالن بشــأن إدارة تلوث الرتبة لتحقو  

، برنامج األمم املتحدة للبيئة( 2017ســــــــــــــمرب/ كانون األول يويب يف دري قدت يف ن) اليت عُ UNEA 3(األمم املتحدة للبيئة 
 تلوث الرتبة الناجم عن االستخدام غري املناسب لألمسدة يف اإلنتاج الزراعي.). وعّرب القرار صراحة عن القلق إزاء 2017

 
 فرتة ال يفوخالل دورة العمــــل الســـــــــــــــــابعــــة جملموعــــة اخلرباء الفنيــــة احلكوميــــة الــــدوليــــة املعنيــــة بــــالرتبــــة املنعقــــدة  

 ، اتفقــت جمموعــة اخلرباء ومنظمــة األغــذيــة والزراعــة 2017نوفمرب/تشــــــــــــــرين الثــاين  3إىل أكتوبر/تشــــــــــــــرين األول  30 من
"مدونة  بارةعما بعد ب يف ليهاشـــار إي، و على حنو مســـتدام على وضـــع مدونة ســـلوك دولية بشـــأن اســـتخدام األمسدة وإدارهتا

 األمسدة":
 

 ة واالستخدام اآلمن لألمسدة؛يادة سالمة األغذياستجابة لطلب جلنة الزراعة لز  )1(
 ات يــيف املغــذ تختالالالتنفيــذ اخلطوط التوجيهيــة الطوعيــة لإلدارة املســــــــــــــتــدامــة للرتبــة بغيــة معــاجلــة التيســــــــــــــري و  )2(

 وتلوث الرتبة؛
 بشأن تلوث الرتبة. الدورة الثالثة جلمعية األمم املتحدة للبيئة للرد على إعالنو  )3(

 
من جمموعة واســعة من أصــحاب  وأهدافهاحول حمتوى مدونة األمسدة  واملالحظاتدخالت املمت احلصــول على و  

  2017ســــــــمرب/كانون األول يد 21من املمتدة  فرتةاليف  ورهعرب اإلنرتنت كانت مفتوحة للجم مشــــــــاورةاملصــــــــلحة خالل 
 ســـودة صـــفر ملدونة األمسدة بدعمامليف املنتدى لوضـــع  وردتاليت  املالحظات. واســـُتخدمت 2018ر/ شـــباط يفربا 11إىل 

احلكوميــة الــدوليــة املعنيــة بــالرتبــة والعــديــد من اخلرباء يف منظمــة األغــذيــة والزراعــة وبتوجيــه منهم.  من جمموعــة اخلرباء الفنيــة
  ومتت مراجعة املســــــــــودة صــــــــــفر من قبل جمموعة عمل مفتوحة العضــــــــــوية من خرباء يف جمال إدارة األمسدة وســــــــــياســــــــــاهتا،

ل يالبلدان األعضـــــــــاء لتمث ا اختارهتمجمموعة العمل أشـــــــــخاصـــــــــً  ضـــــــــّمت. و 2018مايو/أيار  9 إىل 7 مناملمتدة فرتة اليف 
  ة وجمتمع البحوث واجملتمع املدين. ولالطالعيميواألوســــــــــــــاط األكاد قطاع األمسدةن ع نياألقاليم، باإلضــــــــــــــافة إىل املمثل

 .1، يرجى الرجوع إىل امللحق واملنظمات اليت ينتمون إليهاعلى الئحة األعضاء 
 
 وُعرضــــــــــــت مدونة األمسدة على االجتماع الســــــــــــادس للجمعية العامة للشــــــــــــراكة العاملية من أجل الرتبة يف الفرتة  

 عرب أخرى شـــــــــــاورة. وبناًء على توصـــــــــــية اجلمعية العامة، خضـــــــــــعت الوثيقة مل2018يونيو/حزيران  13إىل  11من املمتدة 
 يونيو/حزيران إىل 15من املمتدة فرتة اليف  عليهااإلنرتنت من أجل اســــــــــــــتعراضــــــــــــــها بشــــــــــــــكل �ائي وتلقي املالحظات 

 .2018يوليو/متوز  15
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/تشـــرين أكتوبر 5-1( على جلنة الزراعة يف دورهتا الســـادســـة والعشـــريناألمسدة  ُعرضـــت مدونة، عقب املشـــاورةو 
راعي على لكي تاصــة وخبعدًدا من املالحظات والتســاؤالت واالقرتاحات لتحســني الوثيقة، اللجنة  وأبدت .)2018 األول

عداد نص منّقح من أجل إ إضافية وفّوضت اللجنة مكتبها إجراء عملية تشاورية شاملة حنو أفضل اخلصوصيات اإلقليمية.
 لعرضه على جملس املنظمة يف دورته املقبلة.

 
 األمسدة، متمدونة األعضــــــــاء بعض املالحظات لتحســــــــني  بلداناخلامســــــــة، قدمت ال يةعملية التشــــــــاور الخالل و  

 ينظر فيها.كي رضت على مؤمتر املنظمة يف دورته احلادية واألربعني لعُ  ةيدجد إدراجها يف نسخة
 
لياً إطاراً قابالً للتكييف حم على حنو مســـــــــتدام وتوفر مدونة الســـــــــلوك الدولية بشـــــــــأن اســـــــــتخدام األمسدة وإدارهتا 

 واالســـــــتشـــــــارية الزراعية، يةدمات اإلرشـــــــاداخلو ، قطاع األمسدةوجمموعة من املمارســـــــات الطوعية اليت ميكن للحكومات، و 
واملؤســســات األكادميية والبحثية الداعمة، واجلهات الفاعلة يف قطاع إعادة تدوير املغذيات، واجملتمع املدين، واملســتخدمني 

اتباع  النهائيني أن يســــــــــــامهوا بفضــــــــــــلها يف حتقيق الزراعة املســــــــــــتدامة واألمن الغذائي من منظور إدارة املغذيات وذلك عرب
   اخلطوط التوجيهية والتوصيات املطروحة أو االمتثال هلا.
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 النطاق واألهداف والغايات -1المادة 
 

ي جمموعة ه"مدونة األمسدة"، عبارة ة بشــأن اســتخدام األمسدة وإدارهتا املشــار إليها أيضــاً بيمدونة الســلوك الدول 1-1
ات يللسلوك من قبل خمتلف أصحاب املصلحة الستخدام املغذ يهامن املمارسات الطوعية والتوقعات املتفق عل

 ة وإدارهتا.يالنبات
 

ار التوجيهية الطوعية لإلدارة املســـــتدامة للرتبة وينبغي قراءهتا يف إط للخطوطتشـــــكل مدونة األمسدة هذه تكملة  1-2
ورات الزراعية الد(ظام الزراعي العاملي ناليف االعتبار النظم. وينبغي أن تأخذ عملية التســــــــــــــميد املناســــــــــــــبة هذه 

 .) والظروف املناخية واهليدرولوجية. كل ذإىل اومواختالط احملاصيل، والرتبة، واليد العاملة، واألسواق، 
 

قطاع و  ،اســاتيوصــانعي الســ ،من احلكومات يشــمل أصــحاب املصــلحة الذين تتوّجه إليهم مدونة األمسدة كًال  1-3
اخلدمات  وخمتربات ،واجلامعات ،والنظم الوطنية للبحوث الزراعية ،وإعادة التدوير ياتالنفا صــــــــــــناعةو  ،األمسدة

دة، ال ســيما ومســتخدمي األمس ،واجملتمع املدين الزراعية، ةياالســتشــار و  يةاإلرشــادة، واخلدمات يلية والتحليالزراع
 . نياملزارع

 
ات ي املغذريتوفل"األمسدة" لدى اســـــتخدامه إىل مواد أو مكونات كيميائية أو طبيعية تســـــتخدم  مصـــــطلحيشـــــري  1-4

زراعة يف نظم  اهيضــا على أوراق الشــجر أو من خالل امليق على الرتبة، ولكن أيق التطبيللنباتات، عادة عن طر 
ظر يف أنواع بــالتــايل، يتم النو ة. يــاملــائاء يــة األحيــات تربيــة أو عمليــيب، أو الزراعــة املــائيالتخصــــــــــــــ ، أو الريّ األرزّ 

ومصـــادر عديدة من املغذيات يف مدونة األمسدة هذه، تشـــمل: األمسدة الكيميائية واملعدنية؛ واألمسدة العضـــوية 
، مثل املياه العادمة، ومحأة مياه اجملاري هار يات املعاد تدو يمبوســـــــــت؛ ومصـــــــــادر املغذو مثل روث احليوانات والك

 فايات املعاجلة األخرى.ومواد اهلضم، والن
 

 هاعيوتوز  و مســـــــاعدة أصـــــــحاب املصـــــــلحة على إنشـــــــاء نظم لرصـــــــد إنتاج األمسدةهالغرض من مدونة األمسدة  1-5
ســـــــــتدامة من ة امليداف التنمهق الزراعة املســـــــــتدامة وأيلتحق هاواســـــــــتخدام اوإدارهت ايف ذلك بيعها) وجودهت مبا(

 ة:ية اجلودة مع النتائج التالي استخدام األمسدة العاليف ةءاة والكفيز التكامل والفعاليخالل تعز 
 

ة واألمن الغذائي مع احلفاظ على خصــــــــــــوبة الرتبة ياملســــــــــــاعدة على ضــــــــــــمان اإلنتاج العاملي لألغذ 1-5-1
 ئة؛ية البية ومحايكولوجيوخدمات النظم اإل

 
 اتياملغذ منائر ل اخلســـيوتقل ةيالزراع تاجاية االحتيلألمسدة لتلب ؤال والكفم االســـتخدام الفعّ يتعظ 1-5-2

 ئة؛يالب يف
خدم اليت تفتقر إىل اخلدمات (أو املناطق اليت ال تستتأكيد احلاجة إىل األمسدة وال سيما يف املناطق  1-5-3

  فيها مغذيات النباتات بالقدر الكايف).
 

 اســــــــــــــتخدام الناجتة عنئة يالب ىلع اتري ل من التأثيكولوجي والتقلياحلفاظ على خدمات النظام اإل 1-5-4
فقدان  اتية، وآلئيا، وانبعاثات غازات الدفير األمونياه، وتطاياألمسدة، مبا يف ذلك تلوث الرتبة وامل

 ات األخرى؛ياملغذ
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يف ذلك احلد  ة من االســـتخدام املســـتدام لألمسدة، مباية احملتملة املتأتيئية والبيم املنافع االقتصـــاديتعظ 1-5-5

 ناتيتحسالكربون يف الرتبة، وال احتباسادة ي، وز لإلنتاج د من األراضيياملز ص ختصيمن احلاجة إىل 
 الرتبة؛ سالمةعلى مستوى 

 
 وان؛ياحلو  ة اليت تؤثر سلباً على صحة اإلنسانية والسطحياه اجلوفيات يف امليادة املغذيجتّنب ز  1-5-6

 
الرتبة، والتنوع  ة حمتملة علىيّ ة ومسيســــــلب آثاروما يرتّتب عنها من جتّنب إضــــــافة امللوثات يف األمسدة  1-5-7

 وان واإلنسان؛يولوجي للرتبة، وكذلك على صحة احليالب
 

ها من خالل نية وحتســيوالصــحة البشــر غذية تال وجودة ةيالغذائ اطمن، واأليةغذاألاحلفاظ على ســالمة  1-5-8
 االستخدام األمثل للمغذيات النباتية.

 
 .املغذيات وحتسينهاحتفيز عملية إعادة تدوير  1-5-9

 
 غايات مدونة األمسدة هي: 1-6

 
خدام األمسدة  يف اســتنيع أصــحاب املصــلحة املشــرتكية جلمي املمارســة الطوعيري جمموعة من معاريتوف 1-6-1

 واملزارعني النفــايــات وإعــادة التــدوير صــــــــــــــنــاعــةو  قطــاع األمســدةوإدارهتــا، مبــا يف ذلــك احلكومــات و 
اط واالستشارية الزراعية والقطاع اخلاص واألوس يةدمات اإلرشاداخلواملستخدمني النهائيني اآلخرين و 

 ئات العامة األخرى.ية والبحوث واهليمياألكاد
 

دة وصــناعة مة األمسي يف ســلســلة قنيع أصــحاب املصــلحة املشــاركي مجنيع التعاون والتشــارك بيتشــج 1-6-2
املعـــاد  اتيـــة وإنتـــاج واســــــــــــــتخـــدام وإدارة األمســـدة واملغـــذيـــأجـــل تنمالنفـــايـــات وإعـــادة التـــدوير من 

 على حنو مستدام ومسؤول. هار ياملعاد تدو و  استخدامها
 

ول على  مجيع أصـــحاب املصـــلحة يف احلصـــنيز الشـــفافية والتعاون والشـــراكة وتبادل املعلومات بيتعز  1-6-3
 .)ةيالقانونتماشى مع التزامات املنافسة يمبا ( هااألمسدة واستخدام

 
من األراضــــــــــي من أجل احلد  هاري ة وغيات لالســــــــــتخدامات الزراعير اآلمنة للمغذيز إعادة التدو يتعز  1-6-4

 نئة واإلنســــــــــاالبي ســــــــــالمةوالغالفني اجلوي واملائي على  األحيائيط يات يف احمليادة املغذيآثار ز  من
 واحليوان والرتبة.

 
مـارســــــــــــــات ل االبتكـار يف امليـز ومتو ياخلـاص واجملتمع املـدين لتعز م احلكومـات والبحوث والقطـاع اإهلـ 1-6-5

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

ناســـــــبة م ةيميات تنظيمن خالل آل هاودة األمسدة وإنفاذجبمســـــــاعدة البلدان واملناطق على التحكم  1-6-6
 . ينيئها الننية للمستخدميل اخلسائر االقتصاديوتقل
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 وان.يل املخاطر على صحة اإلنسان واحلي سالمة األمسدة وتقلنيحتس 1-6-7
 

علقة باســـتخدام املت ع املســـائليج ونشـــر املعرفة، مبا يف ذلك اإلحصـــاءات املقارنة، يف مجيع ترو يتشـــج 1-6-8
 املناسبة.ة يات واملؤسسات وبرامج التوعيمن خالل اآلل ااألمسدة وإدارهت

 
 .نةاآلم صوبة الرتبة باستخدام املغذيات من جمموعة من املصادرخل املتكاملة دارةاإلع يتشج 1-6-9

 
 عقب تنفيذها، بصــــــــورة منتظمة تقوم مبراجعتهاينبغي ملنظمة األغذية والزراعة أن ة يّ قة حيوث األمسدة مدونة تعدّ  1-7

زة األجهنما تراه البلدان األعضـــــــــاء مناســـــــــباً ومن خالل يكل مخس إىل عشـــــــــر ســـــــــنوات، أو مىت وأ  هاثحتدّ أن و 
 املختصة يف املنظمة. الرئاسية

 
 المصطلحات والتعاريف -2المادة 

 
ة، ياحلكوم رياملنظمات غ(: تشـــري إىل أي منظمة يف القطاع العام أو اخلاص ةية الزراعية واالســـتشـــار يالخدمات اإلرشـــاد

ة إىل يفي يف املناطق الر نيم من الفاعلهري  وغنيل وصـــــــــول املزارعهّ ) تســـــــــاوغريهالشـــــــــركات اخلاصـــــــــة، و ، نيمنظمات املزارعو 
 وممارساهتم مراهتاهر ميم على تطو هت الفاعلة األخرى؛ وتساعدهاات، وتفاعالهتم مع اجليواملعلومات والتكنولوج املعارف

 . سبل معيشتهم ورفاههمنية من أجل حتسية واإلدار يمية والتنظيالفن
 

هي املصـــــطلح الشـــــامل لنظم وتكنولوجيات اســـــتخدام األراضـــــي اليت ُتســـــتعمل فيها النباتات اخلشـــــبية  الزراعية:الحراجة 
مثل األشــــــجار أو الشــــــجريات أو النخيليات أو شــــــجر اخليزران) واحملاصــــــيل الزراعية أو احليوانات عمداً يف قطعة (املعّمرة 

 ين.األرض نفسها يف شكل من أشكال الرتتيب املكاين والزما
 

و وســــائل اإلعالم ة أيق وســــائل اإلعالم املطبوعة واإللكرتونيع واالســــتخدام املســــؤولني لألمسدة عن طر يج البيترو  :اإلعالن
 ي.ها أو العروض أو الكالم الشفيداة أو الالفتات أو الشاشات أو اهلياالجتماع

 
 د تطبيق األمسدة.: فقدان النيرتوجني يف الغالف اجلوي على شكل أمونيا بعاير األمونيتطا

 
واين املســـــــتخدمة ألغراض اإلخصـــــــاب، مبا يف ذلك الفضـــــــالت يات اإلنتاج احلي: املواد الناجتة عن عملوانييالســـــماد الح

 والبول واحلمأة والقش ومواد الفرش األخرى.
 

 موسم النمو يف ل املثاليشمل عنصرًا من الوقت، على سبية األمسدة املطبقة لكل وحدة مساحة، مبا ي: كمقيمعدل التطب
 أو السنة.

 
 . اخلدماتمية وتقديكولوجيفة النظم اإليو أمر ضروري لوظهة، و ي الكائنات احلني: التنوع بولوجييالتنوع الب

 
كترييا ة أو ســــــــاكنة مثل البيســــــــتخدم للمنتجات اليت حتتوي على كائنات دقيقة ح: مصــــــــطلح واســــــــع يُ الســــــماد الحيوي

 اجلوي نيوجرت يت النيــعلى تثب تطبيقهــاواليت تســـــــــــــــاعــد عنــد  ،والطحــالــب، وحــدهــا أو جمتمعــة والفطريــات والشــــــــــــــعيــات
 ز مغذيات الرتبة.يإذابة/حتف أو
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ت بشـــــــكل مســـــــتقل ة النبايات تغذيف املواد املعززة للنمو و/أو عمليفز منو النبات من خالل تولحي: منتج وييالمنبه الح
اومة ات؛ أو مقيأكثر من: كفاءة اســـــــــتخدام أو امتصـــــــــاص النباتات للمغذ واحد أو نيدف حتســـــــــات هبيعن حمتوى املغذ
 ل.يوي؛ أو صفات جودة احملاصيد الالحهاالنباتات لإلج

 
: يتألف من مواطنني وسكان من مناطق خمتلفة حول العامل وهم منظمني يف دوائر ومجعيات وجمموعات المجتمع المدني

 .إلمساع صوهتم
 

غري  جهـات فـاعلـة منعلى أ�ـا منظمـات اجملتمع املـدين  إىل منظمـة األغـذيـة والزراعـة ظرن: تالمجتمع المدني اتمنظم
الدول تندرج ضــــمن ثالث فئات رئيســــية هي: املنظمات ذات العضــــوية؛ واملنظمات غري احلكومية؛ واحلركات االجتماعية 

تصنيفها يف  بيصع دين متنوعة يف طبيعتها،نظمة. ونظراً إىل أن منظمات اجملتمع املاملاليت تعمل يف جماالت مرتبطة بوالية 
 .جمموعات خمتلفة ومن احملتمل أن تظهر بعض أوجه التداخل

 
ر، املعادن ل املثال ال احلصـــــــيقد تشـــــــمل، على ســـــــبو ة. يات النباتيســـــــت من املغذي: مادة حتتوي عليها األمسدة ولالملوث

 لة ومسببات األمراض واملنتجات الثانوية الصناعية.يالثق
 

لتحسني  ليطهذا اخل ستخدمي، و وفضالت احليواناتأوراق الشجر  مثلخليط من املواد العضوية املتحللة،  :الكومبوست
 .باملغذيات وتزويدهاالكربون  فاءبنية الرتبة من خالل إض

 
ات مثل يلنفااضــــــم املختلفة قد اســــــتخدمت يف الكتلة األحيائية أو ات اهليعمل أن تكون ة بعدي: املواد املتبقضــــمهمواد ال

 ة، ومحأة الصرف الصحي، ونفايات املدن.ياملاش روث
 

 املواد امللوثة.ات و يد أو عزل األمسدة واملنتجات الثانوية واحلاو يير أو حتية للتخلص من أو إعادة تدو ي: أي عملالتخلص
 

ة ية أو الوطنياحملل ســـــــــواق واألراضـــــــــيعرب قنوات التجارة إىل األ هاد األمسدة ونقليتور  هاتم مبوجبية اليت يي العمله: عيالتوز 
 ة.يالدول أو
 

 .معهااليت تتفاعل  يةاملادالبيئة معينة ومن  ن مجيع الكائنات احلية يف منطقةإيكولوجي يتألف م نظام: النظام اإليكولوجي
 

 .عة للمجتمعيالطب هااليت توفر  العديدة : الفوائدكولوجييخدمات النظام اإل
 

 .النيرتوجني والفوسفوربيف املقام األول و املغذيات النباتية، على حنو مفرط بملياه السطحية إغناء ا إغناء المياه بالمغذيات:
 

اه يممعاجلة ة و ياألغذ يزجتهاه املســـــــــتصـــــــــلحة من مرافق ياملل الرتبة أو ية أو تعديات النباتيق املغذي: تطببييالري التخصـــــــ
 .اه الرييمبواسطة الصرف الصحي 

 
ضا على أوراق الشجر يق على الرتبة، ولكن أيق التطبيات للنباتات، عادة عن طر ي املغذريمادة تستخدم يف توف :األسمدة

ة. وجيري يملائاء اية األحيات تربية أو عمليالزراعة املائ وأيب، يالري التخصــــــــــــــ وأ، األرزّ إنتاج اه يف نظم يأو من خالل امل
 .4-1تفصيل املصطلح يف املادة 
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كفاءة   ةاديلرتبة، مصــــممة لز إىل ا، أو منتجات مضــــافة يهاالت علي: مواد مضــــافة إىل األمسدة أو تعداألســـمدةمضـــافات 
 األمسدةة يابلل قياحلصــر، تقل ل املثال اليعلى ســب تشــملاليت اســتخدام األمسدة من خالل جمموعة متنوعة من اإلجراءات 

ز الكائنات يفا، أو حتيور يط النرتجة أو التحلل املائي لليأو تثببات الســــــــــــــماد، ي، أو طالءات حبوإطالق املغذيات للذوبان
 الرتبة. قة يفية الدقياحل
 

ات يق املغذي إىل تطبريشــــــــــيق الســــــــــماد" يق األمسدة" أو "تطبينص على خالف ذلك، فإن "تطبي: ما مل ق الســــــــماديتطب
، هاري ة وغيقات ألغراض زراعيطبشــــــــــــــمل التيس إىل أي نوع حمدد من األمسدة. و يلصــــــــــــــاحل منو النبات بشــــــــــــــكل عام، ول

 ة، واحلدائق العامة واخلاصة، واملروج.ياضية والر يهيذلك املرافق الرتف يف مبا
 

 متاحة ة يف الســـــــــــماد اليت تعتربيات النباتية من املغذية اإلمجالي: الكمالمتاحة المغذياتمحتوى األســـــــــمدة أو محتوى 
 ا النبات.همتصيل
 

ن، يلتعدا الكاملة اليت تشارك يف إنتاج األمسدة وتوريدها، مبا يف ذلك اإلنتاج األساسي أومة ي: سلسلة الققطاع األسمدة
 ئي ملستخدم األمسدة.هام النين، والتسلية، والنقل، والتخز يئهااملنتجات الن للحصول علىز هيوالتج

 
ض، ياغة)، والتفو يوالصــــ عيالتصــــن(ع جوانب األمسدة، مبا يف ذلك اإلنتاج ية على مجيم والرقابة الفني: التنظإدارة األســــمدة

، والتخلص من األمسدة ن، واملناولة، والتطبيقيد، والنقل، والتخز يع، والتور يع، والبي، والتوز توســــيمر، والياد، والتصــــدري واالســــت
 واين.يئة والتعرض البشري واحليوالبل اآلثار الضارة على الصحة يلضمان السالمة واجلودة وفعالية االستخدام ولتقل

 
ة يات النباتيق واحد أو أكثر من املغذيل املثال ال احلصر، على تطبيكن أن تنطوي، على سبمي: إساءة استخدام األسمدة

، ة على منو احملصوليابجي املتوقع بشكل معقول أن تؤدي إىل استجابة إرياه واليت من غيعلى الرتبة، أو أوراق الشجر، أو امل
ئة. وجيري تفصيل يكن أن تشكل خطرا على صحة اإلنسان أو البميق امللوثات يف الرتبة اليت يأو انسكاب األمسدة، أو تطب

 .5-5-4املصطلح يف املادة 
 

األمسدة  خداماســـــــتاحملاصـــــــيل بعد  متتصـــــــهايف األمسدة اليت  املغذيات: تقدير أو حتديد كمية األســـــمدة اســـــتخدام كفاءة
منو  و بعدمنو احملاصــيل عقب العملية األوىل لوضــع األمسدة، أ بذلك قبلبالنســبة إىل الكمية اليت مت وضــعها. وميكن القيام 

 احملاصيل.
 

ا النبات. همتصـــــية متاحة ليات النباتيو جعل املغذهطبقون األمسدة لغرض حمدد ين ي: األشـــــخاص الذمســــتخدم الســــماد
يت حتافظ ال ة، واملنظمات العامة أو اخلاصةيري األراضي ومنتجي األغذي ومدنياألمسدة املزارع أن يشمل مستخدموكن ميو 

 ة.ينزلامل ئقاداحليف  لزراعةلستخدمون األمسدة ين ية واألشخاص الذياضيت واحلدائق واملرافق الر هاعلى املنتز 
 

ة يولوجية والبيائيميكة واليائيز ياخلصـــــــائص الف ني غطاء الرتبة وحتســـــــري: النباتات اليت تزرع من أجل توفالســــــماد األخضــــــر
 .للرتبة

بالطبقة املوجوجة  ةباشر متكون متصلة بصورة و  الطبقة املشبعة باملياهاملياه اليت تقع حتت سطح األرض يف  المياه الجوفية:
 حتت الرتبة.
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أو  تخراج املعادنة أو اســيائيميات الكيق العمليا عن طر ي: األمسدة الغنية باملغذيات واملنتجة صــناعةير العضــو ياألســمدة غ
مدونة األمسدة  يف يهاشار إلية، إال أنه يا عبارة عن مادة عضو يور يأنه على الرغم من أن ال وجتدر اإلشارة إىل. الطحن اآليل

  عضوي.ريغ مساًدا هاذه باعتبار ه
 

 د يز ية، مما يف احمللمع الظرو  هافييواملعرفة لتكق ممارســـــــــات إدارة خصـــــــــوبة الرتبة ي: تطباإلدارة المتكاملة لخصـــــــوبة التربة
 ل.ية احملاصية وإنتاجيمن كفاءة استخدام األمسدة واملوارد العضو 

 
م ة التابعة لألمم املتحدة، والوكاالت والربامج املتخصــــصــــة التابعة لألمية الدولي: تشــــمل املنظمات احلكومةيالمنظمة الدول

ارية للبحوث يف اجلماعة االســـــــتشـــــــ املراكز األعضـــــــاءة مبا يف ذلك ية للبحوث الزراعيلدولاملراكز او ة، يبنوك التنمو املتحدة، 
 ة.ية الدولي احلكومريواملنظمات غ ،الزراعية الدولية

 
 : املواد اليت تضاف إىل الرتبة ملعاجلة احلموضة الزائدة فيها.إصالح التربة بالكلسمواد 

 
 نتجاملن أشـــــــــب والعالقات العامة واخلدمات اإلعالمية اإلعالن: العملية الشـــــــــاملة لرتويج املنتجات، مبا يف ذلك التســـــــويق

 الدولية.و والتوزيع والبيع يف األسواق احمللية 
 

عامة واجلامعات ة اليالزراع ةيد البحثه: يشـــمل القطاع العرضـــي ألصـــحاب املصـــلحة املعاةيللبحوث الزراع الوطنيالنظام 
 عمل يخر ان آي ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص وأي كنيم العايل األخرى وجمموعات املزارعيومؤســـــــــــســـــــــــات التعل

 .على الصعيد الوطين ةي خدمات البحوث الزراعميتقد الجم يف
 

 النرتات. إىل ائيي األموننيرتوجيللنة يولوجي: مادة تثبط األكسدة البمثبط النترجة
 

: تشــكَّل رمسياً، وتســجَّل وفقاً للقانون، وال تشــوهبا أي مصــاحل جتارية، وهي منظمة ال تســعى إىل الحكوميةالمنظمة غير 
 .حتقيق الربح، وتقدِّم اخلدمات واملعلومات واخلربات، وتعمل على توعية الرأي العام، وجتري أنشطة الدعوة

 
 املعاجلة رية املعاجلة وغيوانيا يف ذلك األمسدة احلة، مبي: مساد غين بالكربون مشــــــــــــتق من املواد العضــــــــــــو الســـــــــماد العضـــــــــوي

 ات.ياملغذب رتبةال دياملستخدمة لتزو  أو املواد املختلطة ة األخرىيواملواد العضو  ير ااجمل مياه والكومبوست ومساد الديدان ومحأة
 

 نيدروجيالكربون واهل، ال تشــــــــــــمل عموًما هاوتناســــــــــــل للنباتات عيية للنمو الطبي: عناصــــــــــــر أســــــــــــاســــــــــــالمغذيات النباتية
غريها من املغذيات مثل وم، و ي والفوسفور والبوتاسنيرتوجية وهي النيات األولي. وتشمل املغذيات النباتية املغذنيواألكسج

 .هاري بدنوم والزنك وغيز واملوليواملنجن ديوم والبورون والكلور والنحاس واحلديسيوم واملغنيت والكالسيالكرب 
 

إىل دورة  ان إعادهتكمية اليت يالنباتات النام هاومتتصــــــــــــــ هاة اليت تســــــــــــــتخدميات النباتي: املغذهار يات المعاد تدو يالمغذ
ة تعود يلفات نباتة أو كمخية ملعاجلة األغذيوانات، كمنتجات ثانو يمن قبل البشــــر أو احل هاالكهة بعد اســــتيات النباتياملغذ

 إىل الرتبة.
 

أو  ،مسدةلأل واحتمال التعرض ما ل خلطريدلكدث  حيي الســــــــليب الذي ئياحتمال وشــــــــدة األثر الصــــــــحي أو الب: المخاطر
 .بغري املناس هاأو إساءة استخدام األمسدة، مبا يف ذلك تطبيق ،ضافة األمسدةإالرتبة املتأثرة ب
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 اه الصــــــــرف ناجتة عن نظام صــــــــرف صــــــــحي عام. قد ختضــــــــعيار ميمن ت ها: مواد صــــــــلبة متت إزالتاه المجارييحمأة م
 ة.يات الغذائيل احلجم ومسببات األمراض والروائح واحملتو يلعالج إضايف لتقل ختضع ال أو
 

من غري أن  اعاديً مما يكون عليه أعلى  أخرى مادةأي أو ما يكون تركيز مادة كيميائية  ذلك عندما حيدث التربة: اّتســــاخ
 .بأضراربالضرورة ذلك سبب تي
 

ة يائيمية والصــفات الكية األســاســيات النباتي املغذريالنبات من خالل توف: قدرة الرتبة على احلفاظ على منو خصــوبة التربة
 .اتة املالئمة كموئل لنمو النباتيولوجية والبيائيز يوالف

 
ة اليت ياحل ة مبجتمع متنوع من الكائناتيحتتفظ الرتبة الصــــــــــــحو ي "قدرة الرتبة على العمل كنظام حي. ه: التربة ســـــــــالمة

دة مع جذور ية مفيل ارتباطات تكافليالضــــــارة، وتشــــــك اآلفات احلشــــــرية والعشــــــبيةة و ياألمراض النبات مكافحةتســــــاعد يف 
االحتفاظ  ةاه الرتبة وقدر ية مليابجيات إية الرتبة مع تداعي بننية، وحتســـــــياألســـــــاســـــــ املغذيات النباتيةر يالنباتات، وإعادة تدو 

 ".لي إنتاج احملاصنيحتساملطاف ة ايات، ويف �يباملغذ
 

وجودها يف تركيز  إىل أو/ الطبيعي أخرى يف غري مكا�ا إىل وجود مادة كيميائية أو مادة هذا املصطلح يشري: تلوث التربة
 آثار سلبية على الكائنات غري املستهدفة. كون لذلكتأعلى من تركيزها العادي، و 

 
ســــــتخدامها، ها وإدارهتا وتنظيمها واتناولمو : يشــــــري إىل خمتلف اجلهات الفاعلة املعنية بإنتاج األمسدة صـــــاحب المصـــــلحة

للبحوث  نيةوطالنفايات وإعادة التدوير، والنظم ال صناعة، و قطاع األمسدةتشمل احلكومات، وصانعي السياسات، و اليت و 
واالســــــــتشــــــــارية الزراعية، واملنظمات غري احلكومية، وخمتربات اخلدمات الزراعية والتحليلية،  يةدمات اإلرشــــــــاداخلالزراعية، و 

 ومنظمات املزارعني، واجملتمع املدين، واملزارعني، واملستخدمني النهائيني اآلخرين.
 

ا علىيأ تويحيل للفوســفات الصــخري و يســتخدم يف اإلنتاج الزراعي كمصــدر بدي: مساد فوســفايت تيستروف  نيرتوجيالن ضــً
 صحي أو البول.اه الصرف اليات مثل ميأو خملفات النفا هار يت من مصادر معاد تدو يأيت سرتوفيكن أن ميو وم. يسيواملغن

 
: "تكون إدارة الرتبة مستدامة يف حال احملافظة على خدمات الدعم واإلمداد والتنظيم واخلدمات اإلدارة المستدامة للتربة

أو  دون املســـــــــــــاس بصـــــــــــــورة ملحوظة إما بوظائف الرتبة اليت متّكن هذه اخلدماتمن الثقافية اليت توفرها الرتبة أو تعزيزها، 
دمات خدمات الدعم واإلمداد لإلنتاج النبايت وبني خخاص التوازن بني  لشــــــــــــــكالتنوع البيولوجي. ومن املثري للقلق بب

 .اليت توفرها الرتبة لضمان جودة املياه ومدى توافرها وللرتكيبة اجلوية لغازات االحتباس احلراري" التنظيم
 

 ا.يور يز املائي يف اليور ي المينز أ: مادة تثبط عمل زيور يم الينز أمانع 
 

بســـــبب  هكانت مقصـــــًدا لأو  ة أخرى للغرض الذي اســـــتُخدمت من أجله يمة فور يق ااه اليت ال تكون هلي: املمياه الصــــرف
 .هاأو وقت حدوث هاتيأو كم هاتينوع

 
: إطار لتحقيق أهداف نظام الزراعة، مثل زيادة اإلنتاج ورحبية املزارعني، وتعزيز محاية اتيالمغذ اإلشـراف الصـحيح على

 .الصحيح يف الوقت واملكان الصحيحني عدلالصحيح بامل البيئة، وحتسني االستدامة عرب إدماج مصدر األمسدة
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 خصوبة التربة وتغذية النباتات -3المادة 
 

ة يــات النبــاتيــاملغــذبــ الء اعتبــار قوي لقــدرة الرتبــة على االحتفــاظينبغي إيتعلق بقرارات إدارة األمســدة، يمــا  يف 3-1
 وتوافر املياه. املغذياتلى عاحملاصيل  طلبو  اتوالقدرة على دعم منو النبات ،هاري وتوف

 
على  ؤثر، وكذلك ممارســات اإلدارة الســابقة اليت تهافيوتصــن هانيوتكو  هاالرتبة أصــلاخلاصــة بعتبارات االتشــمل  3-2

 .هام يف خصوبتهة اليت تسيولوجية والبيائيز ية والفيائيمياخلصائص الك
 

، ومتطلبات ملغذياتاع يالســـــابق واملتوقعَّ على مج الطلب احملصـــــويل اتة النباتيتغذاخلاصـــــة بعتبارات االتشـــــمل  3-3
مبا يف ذلك توقيت هذه املتطلبات خالل مرحلة منو (دة للمحصــــــــــــــول والصــــــــــــــنف املراد زراعته يات الفر ياملغذ

ف الصـــنف ييي تكنبغية املرغوبة للمحصـــول والصـــنف املراد زراعته. عالوة على ذلك، يبة الغذائيالنبات)، والرتك
 ة للبيئة وخصوبة الرتبة وتوافر املياه والصحة.يالظروف احملل املراد زراعته مع

 
البعض.  اهة لبعضــــــــــيس حصــــــــــر ية ولتكاملم هاب اعتبار جية املتاحة و يات النباتيد من مصــــــــــادر املغذيناك العده 3-4

لك، ولكن يف ذ ة من مصــــــــــــــادر متعددة مبايات النباتي واحد أو أكثر من املغذريد من الفوائد لتوفيناك العدهو 
وجتنب  ،ةاملادة العضــــــوية إىل الرتب وإضــــــافات ،املوســــــعة لنمو النبات املغذياتل احلصــــــر، توافر يس على ســــــبيل

 ة.ي العضو رية وغيج من األمسدة العضو يالنقص أو اإلفراط يف املغذيات مع مز 
 

ي واملعايري العاملباالســـــتناد إىل أحدث التحليالت واألدلة والبحوث العلمية، ومن خالل االســـــتفادة من التعاون  3-5
 وأصحاب املصلحة اآلخرين، ينبغي على احلكومات: قطاع األمسدةالدولية وأفضل املمارسات، وبالشراكة مع 

 
خصوبة الرتبة  ني على حتسنيازة األراضي اليت حتفز املزارعياسات حيع استخدام األراضي وسيتشج 3-5-1

ة ية حمليكولوجيل األراضي من نظم إيحتو  مباشر رييف بعض احلاالت بشكل غ تثبط يتالوصحتها، و 
 .زراعيالنتاج اإلأو حممية أو استخدامات أخرى توفر خدمات النظم اإليكولوجية املفيدة إىل 

 
يف  اتضـــــــياســـــــات واحلوافز ذات الصـــــــلة ملوازنة التخفيع احلفاظ على الرتبة من خالل الســـــــيتشـــــــج 3-5-2

ى من خالل التآكل أو أنواع التدهور األخر ة اخلصـــــبة يخصـــــوبة الرتبة بســـــبب فقدان الرتبة الســـــطح
 مثل التمّلح والتحّمض والقلونة والتلوث.

 
ة ياألساس ة للرتبةيائيمية واخلصائص الكيات النباتيم حالة املغذيية لتقيليالتأكد من أن الوسائل التحل 3-5-3

ات يوصــــــــت وضــــــــعيف  الرتبة، متاحة وتســــــــتخدم بارامرتاتمن  هاري وامللوحة وغ درجة احلموضــــــــةمثل 
كن مي. و نييف موقع مع ة و/أو خصــــــــــــــائص الرتبةيات النباتيم حالة املغذيياألمسدة على أســــــــــــــاس تق

كن أن مياجات. و يذه االحتهة ي، لتلبهاج منية العامة واخلاصـــــــــة، أو مز ياســـــــــتخدام اخلدمات املخترب 
ب ياألسال وأرطبة)، ة اليائيميمثال املواد الك(ة يديالتقل يةجراءات املخرب اإلة يليتتضمن الوسائل التحل

داين يـــمثـــل القيـــاس الطيفي)، أو جمموعـــات االختبـــار امل(دان أو املختربات يـــثـــة األخرى يف املياحلـــد
 ح.يرة بشكل صحيَ املعا
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الرتبة، من  وبةم حالة خصــييمن الوســائل لتق هاري ز اســتخدام اختبار الرتبة وأنســجة النباتات، وغيتعز  3-5-4
ت تعد احلمالو . هااألمسدة قبل اســــــــــتخداممن اجات يحتاالد يلتحد هم ومســــــــــتشــــــــــارينيقبل املزارع

 ج.يأمثلة على طرق الرتو  والعروضة يميالعامة واملواد التعل
 

لي الســـــتخدام األصـــــ اموقعهة أو اختبار الرتبة يف ية املكانيع اســـــتخدام الطرق اجلغرافير وتشـــــجيتطو  3-5-5
 ة.ياألمسدة بكفاءة وفعال

 
خاصــــة  تايتوصــــ إعدادة اليت تقوم بي الدعم احلكومي ألنشــــطة اإلرشــــاد/التوعميتقدعند الضــــرورة،  3-5-6

ملوجودة، ات اياألمسدة القائمة على األدلة على أساس خصائص الرتبة ذات الصلة، وجتمعات املغذب
 غّلةوال ،ل الســـــــــابقة املزروعةيات للمحاصـــــــــي، واعتبارات املغذهازراعت رادامل صـــــــــنافل واأليواحملاصـــــــــ

 ية.ة ومعلومات أخرى خاصة باملوقع مثل الظروف املناخية واهليدرولوجية املتوقعة، واخلربة احملليوالنوع
 

عند الضــــــرورة، تســــــهيل تطوير البنية التحتية للصــــــرف أو الري، أو تعزيز إمكانية احلصــــــول بأســــــعار  3-5-7
اتات النب ميســــــــورة على املدخالت األســــــــاســــــــية إلنتاج احملاصــــــــيل واليت ميكن أن حتد من اســــــــتجابة

 إلضافات املغذيات مثل احلد من املواد أو اجلبس الزراعي.
 

لزراعية، واالســــتشــــارية ا يةدمات اإلرشــــاداخلللبحوث الزراعية و  الوطنيةمن خالل النظم ، ينبغي على احلكومات 3-6
 :القيام مبا يلي بالتعاون مع مراكز البحوث الدولية ومنظمات البحث األخرى واجلامعات والصناعة،

 
من  رتبةصـــــوبة الاملتكاملة خلدارة اإلع ممارســـــات الزراعة املتكاملة واحلراجة الزراعية إىل جانب يتشـــــج 3-6-1

واين يمبا يف ذلك الســـــــــــــماد احل ذات الصـــــــــــــلة، ةيات النباتيخالل اســـــــــــــتخدام مجيع مصـــــــــــــادر املغذ
 ا.يمن املواد، وال سيما تلك املتوافرة حمل هاري ل وغيا احملاصيمبوست وبقاو والك

 
قول ة، والبيع اســـــــــتخدام الدورات الزراعيصـــــــــوبة الرتبة، تشـــــــــجاملتكاملة خلدارة اإلكذلك من خالل  3-6-2

ســـــالمة ز يلة لتعز يمن الســـــماد األخضـــــر كوســـــ هاري ة، وغيل التغطي، وحماصـــــاألخرى واحلبوب البقولية
 الرتبة وخصوبتها.

 
 قعَّ علىمثل الطلب احملصــــويل الســــابق واملتو  تاة النباتيتغذاخلاصــــة بعتبارات االع اســــتخدام يتشــــج 3-6-3

ة يبة التغذو يوالرتك ،ومتطلبات املغذيات الفريدة للمحصـــــــــول والصـــــــــنف املراد زراعته، املغذياتع يمج
ناف اليت ز اســــتخدام األصــــيتعز و ل واألصــــناف اليت تزرع يف إدارة خصــــوبة الرتبة. ياملرغوبة للمحاصــــ

 املناخية واهليدرولوجية) وظروف خصوبة الرتبة.مبا يف ذلك (ة يئة احملليمع الب فيتتك
 

قد ة. و يات النباتيل إلضــــافات املغذيح أو إدارة ظروف الرتبة اليت متنع اســــتجابة احملاصــــيز تصــــحيتعز  3-6-4
املواد  أو نقص ،وميأو األمالح املفرطة أو الصــود ،ة املتطرفةيذه الظروف احلموضــة أو القلو هتشــمل 
 ات.ية املغذة اليت حتد من دور يالعضو 

 
من املصـــــــــــــادر كافة (مبا يشـــــــــــــمل املواد املعاد  ات املغذياتيوضـــــــــــــع حدود قائمة على األدلة ملســـــــــــــتو  3-6-5

ليت توضـع يف ااملغذيات  لكميةمثل الفوسـفور) أو حدود (يف الرتبة  اسـتخدامها/ واملواد املعاد تدويرها)
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احتمال حدوث  ة بســــــبب اخنفاضياإلضــــــافقات يمثل النيرتوجني) واليت حتظر أو حتد من التطب(الرتبة 
 ة.ياه السطحية على موارد املية السلبيئيات البري  للتأثريل واحتمال كبية للمحاصيابجياستجابة إ

 
للملوثات املتأتية من األمسدة يف الرتبة (مثل املعادن الثقيلة)،  قائمة على األدلةقصــــــوى وضــــــع حدود  (أ) 3-6-5

وتكون جتارة األمسدة اليت تتجاوز هذه احلدود أو اســــــــــتخدامها خاضــــــــــًعا للرقابة بســــــــــبب االحتمال 
 الكبري لتلويثها للرتبة.

 
 ميياإلقلو  احمللي ينياألمسدة القائمة على األدلة على املســــــتو اخلاصــــــة بات يتوصــــــالوصــــــقل  صــــــياغة 3-6-6

 ،املزروعة لســابقةل ايواحملاصــ ،هاتم زراعتتل اليت ســيواحملاصــ ،إىل خصــائص الرتبة ذات الصــلة اســتنادا
واملعلومات األخرى اخلاصــــــــــــــة باملوقع مثل الظروف املناخية واهليدرولوجية  ،ة املتوقعةيوالنوع غّلةوال

ملتوقع امتصــــاصــــها من ا يةالنبات املغذيات مع الذي يتناســــبات النباتات يق املتوازن ملغذيز التطبيلتعز 
 من موقع اإلنتاج. ةر ل واملصدّ يقبل احملاص

 
لرتبة من أجل تعزيز ا سالمةمبا يف ذلك املؤشرات احمللية ل املالئمةاختبار الرتبة  أساليبوحتسني  بلورة 3-6-7

 األمسدة واستخدامها بكفاءة.د اعتما
 

عزيز تب اجلغرافية املكانية ومعدات التطبيق الدقيقة هبدف األســــــــاليبلورة وحتســــــــني طرق اســــــــتخدام  3-6-8
 الستخدام الفعال لألمسدة.ا

 
 االقتصــــــــاديني الزراعيني لتحديد املعدالت األمثل اقتصــــــــاديا لتطبيق األمسدة ودمج اخلرباء العمل مع  3-6-9

 تلك املعلومات يف برامج التوعية واإلرشاد.
 

 :يلي ام مباقيال قطاع األمسدةب على جي 3-7
 

 .فيها املنتج مت تسويق اليتلتشريعات املعمول هبا يف البالد ل لثمتتإنتاج أمسدة عالية اجلودة  3-7-1
 

ات واليت تســـتند إىل املغذياملتصـــلة بتطلبات املاألمسدة اليت تراعي مجيع اخلاصـــة بتوصـــيات التشـــجيع  3-7-2
ب الصـــلة، واحملاصـــيل واألصـــناف اليت جيمعلومات خاصـــة باملوقع مبا يف ذلك خصـــائص الرتبة ذات 

زراعتها، واحملاصـــــــيل الســـــــابقة املزروعة، والعائد املتوقع، ويف حالة اســـــــتخدام طرق اختبار الرتبة، يتم 
 معايرة الطرق لتناسب الرتبة اخلاصة.

 
تعزيز اســتخدام األمسدة يف الوقت املناســب وبالكمية املناســبة، فضــال عن اســتخدام أنســب مصــدر  3-7-3

ألمسدة والوضــــــــع وفقا للمبادئ العاملية إلدارة املغذيات النباتية مثل اإلدارة املتكاملة خلصــــــــوبة الرتبة ل
 واإلشراف الصحيح على املغذيات.

 
ز االختبار املناســــــــــــب ي من أجل تعز يني التقننيعات التجزئة واملوظفيب الكايف ملوظفي مبي التدر ريتوف 3-7-4

ات يملغذا د من كفاءة اســـــتخداميألمسدة اليت تز لدارة اإلللرتبة وأنســـــجة النباتات وأفضـــــل ممارســـــات 
 ة خارج املوقع.يئية مع جتّنب اآلثار البيالنبات
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لي الســـــتخدام األصـــــ اموقعهة أو اختبار الرتبة يف ية املكانيع اســـــتخدام الطرق اجلغرافير وتشـــــجيتطو  3-7-5
 بات األمسدة املناسبة.يد تركية وحتدية بكفاءة وفعالاألمسد

 
ز يور ي الميل املثال، مثبطات النرتجة ومثبطات أنز يعلى ســــــــب(ة يم مضــــــــافات األمسدة بعنايير وتقيتطو  3-7-6

لبيئة لقها فقط عندما تثبت أ�ا آمنة للكائنات احلية املوجودة يف الرتبة و ية) وتســــــــــــــو يو يواحملفزات احل
ة يئيحلد من اآلثار الباادة كفاءة اســـتخدام الســـماد و/أو يواحليوان، وأ�ا فعالة يف ز وصـــحة اإلنســـان 

 خارج املوقع.
 

ة مع ضــــــمان يالكاف ةية النباتي التغذريت لتوفكنولوجيامواصــــــلة البحث عن ابتكارات يف األمسدة والت 3-7-7
 الرتبة والبيئة واحليوان واإلنسان وسالمتهم. سالمة

 
شــــــــــأن ب التواصــــــــــلمواد  وإعدادضــــــــــمان الشــــــــــفافية يف ما يتعّلق باســــــــــتخدامات األمسدة وتأثرياهتا،  3-7-8

مبا يف ذلك عرب اســــــــــــــتعمال اللغات (اســــــــــــــتخدامها املناســــــــــــــب مبا يالئم املســــــــــــــتخدمني النهائيني 
 ووضع بطاقات التوسيم الصحيحة على املنتج. احمللية/املستخدمة)

 
ة. يات النباتيل إلضـــــــــافات املغذيلرتبة اليت متنع اســـــــــتجابة احملاصـــــــــح أو إدارة ظروف ايز تصـــــــــحيتعز  3-7-9

كربونــات الفرطــة، أو املمالح األ وأدة، يــشـــــــــــــــدالة يــقلو الموضـــــــــــــــة أو احلذه الظروف هــوتشــــــــــــــمــل 
 ات.يمن دورة املغذ ة اليت حتدّ ينقص يف املادة العضو الوم، أو يصودال أو

 
للبحوث الزراعية واجلامعات  الوطنيةشـــــــــــــراكة مع احلكومات والنظم ضـــــــــــــمن عند اإلمكان، العمل  3-7-10

واخلدمات اإلرشـــــــــادية واالســـــــــتشـــــــــارية الزراعية ومراكز البحوث الدولية ومنظمات البحوث األخرى 
 هبدف زيادة اآلثار املفيدة الستخدام األمسدة والتقليل إىل أدىن حد من التأثريات السلبية.

 
 :يلي ام مباقيال ةب على مستخدمي األمسدجي 3-8

 
 .فيها املنتجتسويق  مت اليتلتشريعات املعمول هبا يف البالد متتثل لشراء واستخدام أمسدة عالية اجلودة  3-8-1

 
 ة أو حتدّ يالنبات تايل إلضافات املغذيح و/أو إدارة ظروف الرتبة اليت متنع استجابة احملاصيأوالً تصح 3-8-2

أو األمالح املفرطة  شــــــــــــــديدةة اليالظروف احلموضــــــــــــــة أو القلو ذه همن دورة املغذيات. وتشــــــــــــــمل 
 ة.يوم أو نقص املواد العضو يالصود أو

 
ل ياصــد وقياس ظروف الرتبة اليت قد حتد من اســتجابة احملي، اســتخدام اختبار الرتبة لتحدهاعند توافر  3-8-3

 األمسدة.اخلاصة بات يتوصالد ية ولتحديات النباتيإلضافات املغذ
 

ة ية احمللية الزراعية واالســتشــار ياألمسدة من قبل اخلدمات اإلرشــاداخلاصــة بات يتوصــالاالســتفادة من  3-8-4
ومقدمي اخلدمات واليت تســـــــــــتند إىل معلومات خاصـــــــــــة باملوقع مبا يف ذلك خصـــــــــــائص الرتبة ذات 

الظروف و  ل الســــابقة املزروعة، والعائد املتوقع،ي، واحملاصــــهازرع ملرادل واألصــــناف ايالصــــلة، واحملاصــــ
 املناخية واهليدرولوجية.
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ة املناســـبة، فضـــال عن اســـتخدام أنســـب مصـــدر لألمسدة يتطبيق األمسدة يف الوقت املناســـب وبالكم 3-8-5
واإلشراف  ةاإلدارة املتكاملة خلصوبة الرتبة مثل يات النباتية إلدارة املغذيوفقا للمبادئ العامل وضعهاو 

 ات.ياملغذ على الصحيح
 

صــــــوبة الرتبة، حســــــب االقتضــــــاء، من خالل ممارســــــات الزراعة املتكاملة خل املتكاملة دارةاإلممارســــــة  3-8-6
واين يحلمبا يف ذلك السماد اذات الصلة،  ةيات النباتيواحلراجة الزراعية واستخدام مجيع مصادر املغذ

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

ل ي، وحماصــــــــــــاألخرى ة والبقول واحلبوب البقوليةيكذلك اســــــــــــتخدام، حيثما أمكن، الدورات الزراع 3-8-7
 الرتبة وخصوبتها. سالمةز يلة لتعز يمن السماد األخضر كوس هاري ة، وغيالتغط

 
 استخدام األسمدة وإدارتها -4المادة 

 
دف هبو سؤول م ن والنقل وإضافة األمسدة بشكليوالتخز املناولة يم لس لبشكاستخدام األمسدة وإدارهتا يُقصد ب 4-1

 ســـــالمةى ذلك) للحفاظ عل ة، وما إىلهالنكو اللون و احملتوى الغذائي (ز منو النبات أو صـــــفاهتا يو تعز هواضـــــح 
 ة حمتملة.يئيات بري ل أي تأثيوتقل هانيالرتبة أو حتس

 
املياه اجلوفية  بة إىليف الرت  امن قبل النباتات أو االحتفاظ هب اســــــــــــــتيعاهباتم يات األمسدة اليت ال يكن نقل مغذمي 4-2

على صــــــحة اإلنســــــان، أو إىل اجملاري املائية عن طريق تآكل الرتبة أو  قد يؤثراألمر الذي  ،عن طريق التســــــرب
كن مي اه. كماية امليور نوعهســـــبب األترفة وتدي والفوســـــفور، مما نيرتوجيإســـــاءة اســـــتخدام األمسدة، ال ســـــيما الن

ئة من يا أو كانبعاث غازات الدفير األمونيالزائدة من الرتبة إىل الغالف اجلوي من خالل تطا املغذياتإخراج 
تخدام ات بســـــــبب ســـــــوء اســـــــياألمسدة الزائدة وفقدان املغذ تطبيقباإلضـــــــافة إىل ذلك، فإن و رتوز. يد النيأكســـــــ

 ل.يحلاالت إىل فشل احملاصؤدي يف بعض اي وأن نيقلل من أرباح املزارعيكن أن مياألمسدة 
 

ؤدي إىل ي، و يهاإل لياحملاصـــ ةات تقل عن حاجيات مبســـتو ي الكايف لألمسدة إضـــافة املغذريســـتلزم االســـتخدام غي 4-3
الرتبة،  ســـــــــــالمةز يالكربون إىل الرتبة، وتعز  لة إلمكانات الغلة، واحملتوى الغذائي، وعودةيف الفرصـــــــــــة البديتكال

 ة من نظام الرتبة.يالصافات يإزالة املغذ إىل وكذلك
 

 الستخدام األمسدة مع االعرتاف بأن ممارساتة ذ أفضل ممارسات اإلدار يج شامل عند وضع وتنف� اتباعب جي 4-4
عن مســـارات  ة املرتتبةيات الســـلبري د من التأثية من أحد مســـارات خســـارة املغذيات قد تز يحلد من اآلثار الســـلبا

 رينبغي اعتمــاد أفضـــــــــــــــل ممــارســـــــــــــــات اإلدارة اليت حتقق التــأثيحلــالــة، ذه اهــخســـــــــــــــارة املغــذيــات األخرى. يف 
 ايب.جياإل اإلمجايل

 
 ل املثال ال احلصر:يشمل سوء استخدام األمسدة، على سبيكن أن مي 4-5
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ة أو أوراق ة على الرتبيات النباتيق واحد أو أكثر من املغذيد أو املفرط، أي تطبياالســــــــــــــتخدام املتزا 4-5-1
ن النباتات ية يف منو أو تكو يابجياســــــــــــــتجابة إ تؤدي إىلأن  من غري املتوقعاليت و  هايالشــــــــــــــجر أو امل

 الرتبة؛ سالمةيف تلك الرتبة، أو للحفاظ على  زروعةل املياحملاص أو
 

ة لتجديد املغذيات النباتياالســـتخدام غري الكايف لألمسدة أو عدم اســـتخدامها، أي النقص يف توفري  4-5-2
املواقع اليت تكون  بوجه خاص يفضعيفة وتكون حالة الرتبة  احملاصيل اليت سيتم زرعها.الرتبة لصاحل 

 إلنتاج الغذائي.ا يف اسلبً شائعة من شأ�ا التأثري  فيها عملية استنزاف املغذيات من الرتبة عملية
 

كون ي ا ال املناســـــب، مثل اســـــتخدام األمسدة على ســـــطح الرتبة عندمريم أو غي الســـــلرياالســـــتخدام غ 4-5-3
خطر التآكل  مثل( بيعيالطنظر  مالئم لنوع الرتبة أو خصـــــائص الرتبة أو املريغويكون ذلك مناســـــباً، 

ة واملناخية الســــائدة، أو عن طريق أســــاليب يل أو الظروف اجلو يبســــبب االحندار) أو متطلبات احملاصــــ
 ؛رتبة واملياه واهلواءمبا يشمل تلوث ال، ئةية للبيؤدي إىل فقدان العناصر املغذيالتطبيق غري املناسبة، مما 

 
 نة  متوازنة مقار ري كاملة أو غرية غيات الناتج عن األمسدة املكونة من صــــــــــــــورة تغذو ياختالل املغذ 4-5-4

 ق النمو األمثل وجودة املنتج؛يل) املعين لتحقياحملاص(ه احملصول يتاج إلحيمبا 
 

 مقبولة ريغ ق األمسدة اليت قد تشـــــــــــــكل خماطرييف الرتبة عن طر  أو تطبيقها الرتاكمي مللوثاتق اتطبي 4-5-5
 ئة؛يعلى صحة اإلنسان واحليوان والرتبة أو على الب

 
 الفيزيائية، يؤدي إىل تدهور اخلصائص الكيميائية أوما ها بطريقة غري مالئمة تناولمختزين األمسدة أو  4-5-6

تحول إىل االســـــــــتخدامات غري الزراعية أو ال أو إىل ظروف غري آمنة وغري صـــــــــحية للمســـــــــتخدمني،
 السرقة أو إحلاق الضرر بالبيئة؛ أو

 
 تسربات األمسدة أو انسكاهبا. 4-5-7

 
ة إلســـــــــــــاءة يع احلقائق املتاحة بشـــــــــــــأن اآلثار الســـــــــــــلبييف مج األمسدة مدونة االيت تتناوهل األجهزةنبغي أن تنظر ي 4-6

، اخداماهتواســــت للمعلومات اليت يســــهل فهمها عن األمسدةنبغي أن تعزز النشــــر املســــؤول ياســــتخدام األمسدة و 
 التأثريات اإلجيابية، واملخاطر، والبدائل عندما تكون متاحة. عظيموت

 
باالســـــتناد إىل أحدث التحليالت واألدلة والبحوث العلمية، ومن خالل االســـــتفادة من التعاون العاملي واملعايري  4-7

 وأصـــحاب املصـــلحة اآلخرين، ينبغي على احلكومات قطاع األمسدةة مع الدولية وأفضـــل املمارســـات، وبالشـــراك
 :يلي ام مباقيال

 
اســـــات تدعم اإلدارة املســـــتدامة للرتبة واإلنتاج واالســـــتخدام املســـــؤولني لألمسدة من أجل يوضـــــع ســـــ 4-7-1

القائمة، ة ياإلنتاج الزراعي على األراضـــــــي الزراع عظيمورة، وته األراضـــــــي املتدنية الرتبة، وحتســـــــيمحا
ة أو حممية أو اســـــــــــتخدامات أخرى توفر خدمات ية حمليكولوجيل األراضـــــــــــي من نظم إيل حتو يوتقل

 زراعي.النتاج اإلالنظم اإليكولوجية املفيدة إىل 
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ة يتغذل ، من خالل التشــريعات واحلوافز،خاصــة باألمسدة شــاملة ومتكاملة ر حلوليز تطو يدعم وحتف 4-7-2
 . ينيئها الننيمتاحة للمستخدم اوالتأكد من أ�ل يأكثر توازنا للمحاص

 
ل على األمسدة اآلمنة واملوثّقة من قب بأسعار مقبولة ل احلصولهاسات تسيحسب احلاجة، وضع س 4-7-3

ة وبرامج هيياســــــــة االســــــــتخدام املناســــــــبة واملالئمة لألمسدة واخلطوط التوجي واليت ترتبط بســــــــنياملزارع
 ة الزراعية الريفية.اخلدمات اإلرشادية واالستشاري

 
تربعات لل  مباشــــر، أوريا أو غكان مباشــــرً أجة للدعم، ســــواء يه كنتميتم تقديالتأكد من أن أي مساد  4-7-4

دة أو ذه األمسهب أال تشـــــــجع جيو . األمسدة قة مســـــــؤولة وفقا ملدونةيبطر  إنتاجه واســـــــتخدامه ريجي
مسدة ممارسات اإلدارة أو استخدام األ نقل املربر، أو تتسبب يف ريتؤدي إىل االستخدام املفرط أو غ

 املغذياتا من ا متوازنً جيً ب أن توفر مز جيئي أقل، و ي برياألخرى اليت تقدم كفاءة أكرب و/أو ذات تأث
 ل املقصودة.يللمحاص

 
 ة يلزراعا قات األمسدة على األراضـــــــيية لتطبيعات املناســـــــبة للحد من اآلثار الســـــــلبياغة التشـــــــر يصـــــــ 4-7-5

اج ها، أو تلك املرتبطة بعملية اإلنتتناولمن ســـوء اســـتخدام األمسدة أو ســـوء م، مبا يف ذلك هاري أو غ
 مثل ختطي احلدود املقبولة للملوثات.

 
 ة يلعضـــو ا من األمسدة، مبا يف ذلك األمسدةاملتأتية  للمغذياتة قائمة على األدلة يقيوضـــع حدود تطب 4-7-6

ات الضارة ري أثلتجنب الت ةيوانات واملخلفات العضو يفات احلاه اجملاري، وخملية، ومحأة ميالعضو  غريو 
يف  لمغذياتالســلبية ل رصــدةأخذ األوينبغي أيضــا  وان والرتبة.يئة وعلى صــحة اإلنســان واحليعلى الب

 استنزاف املغذيات. نتيجةصوبة الرتبة تراجع خلتجنب خطر االعتبار 
 

محأة وغري العضــــوية، و  مبا يف ذلك األمسدة العضــــويةوضــــع حدود قائمة على األدلة لنواتج األمسدة،  4-7-7
مياه اجملاري، وخملفات احليوانات واملخلفات العضــــــــــوية لتجنب التأثريات الضــــــــــارة على البيئة وعلى 

 صحة اإلنسان واحليوان والرتبة.
 

(مبا يشــــــــــمل مسدة لأل اإلجيابية والســــــــــلبية اتتأثري البانات واإلحصــــــــــاءات املتعلقة ياحلفاظ على قواعد الب 4-7-8
ت الصـــــلة، مثل ة ذايق مع الصـــــناعة والوكاالت الدولي، بالتنســـــاجلوانب االحتماعية واالقتصـــــادية والبيئية)

 بشــــــــكل ني مدربنيوجيب توفري موظف ).(ه) 2018 منظمة األغذية والزراعة،(منظمة األغذية والزراعة 
ّنب تضـــــارب وجت هاتم مجعيعلومات اليت وامل اناتية ودقة البية لضـــــمان موثوقيمناســـــب واملوارد الكاف

 املصاحل واحرتام اخلصوصية وسرّية البيانات. 
 

مواءمــة القواعــد واللوائح التنظيميــة قــدر اإلمكــان مع نظم توحيــد املقــاييس الوطنيــة/الــدوليــة املرتبطــة  4-7-9
 ).CEN/TC 260و ISO/TC 134 نعيارياملمثل (باالستخدام املسؤول لألمسدة 

 
ة يــللبحوث الزراعيــة وبــالشــــــــــــــراكــة أو التعــاون مع املراكز الــدول لوطنيــةاب على احلكومــات من خالل نظمهــا جيــ 4-8

 لي:يام مبا ية األخرى ذات الصلة واجلامعات والصناعة، القيواملؤسسات البحث
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ة يسيل الرئياصواحمل ة للرتبةيمن اإلدارة الزراع هاري د األمسدة املسؤولة وغيإجراء البحوث املناسبة لتحد 4-8-1
 .هايف مناطق

 
 ســــــــــــــالمتها والبحث و  هاتيكأمسدة للتحقق من فعال  ايت يتم بيعهة الئماقدة واليم املنتجات اجلدييتق 4-8-2

 ب مشــــــــــــــاركة جيكون ذلك ممكناً ومناســــــــــــــباً، يوعندما  ات.يكفاءة اســــــــــــــتخدام املغذ  عن التقدم يف
 البلدان األخرى. يف ينيذه املعلومات مع أصحاب املصلحة املعنه

 
تخدام لالســ د مســتخدمي األمسدة باملعلومات الالزمةير أدوات إدارة األمسدة للمســاعدة يف تزو يتطو  4-8-3

 قة). يت والطر يالتوقو املعدل و املصدر (جتنب اإلفراط وسوء االستخدام  لجأمن األمثل 
 

مسدة، قات األيومراقبة تطب إنشــــــــاء ونشــــــــر خرائط الرتبة على املســــــــتويات ذات الصــــــــلة لغرض إدارة 4-8-4
ة، يئيات البري ات سوء استخدام األمسدة و/أو التأثري لتأث بوجه خاص د املناطق املعرضةيوكذلك لتحد
 هذه اخلرائط لتجّنب سوء استعماهلا. فهمواملساعدة يف 

 

 ســــالمةبشــــأن  لقّيمةا احمللية املعارف تتضــــمناليت التشــــاركي احمللي  تشــــجيع جتارب االختبار امليداين 4-8-5
اركة يف قيمة املشـــــ ، وتشـــــدد يف الوقت نفســـــه علىالرتبة واالســـــتجابات الســـــتخدام األمسدة وإدارهتا

 تها.وشرعي وثوقيتهاوم جدوى عمليات تشارك املعارفعزيز تاستحداث املعارف ل
 

ة وبدعم يفية الر يمية واإلقليينبغي على احلكومات، من خالل اخلدمات اإلرشـــــادية واالســـــتشـــــارية الزراعية الوطن 4-9
 ، القيام مبا يلي:قطاع األمسدةمن 

 
ي األمسدة باللغات احمللية/املسـتخدمة) ملسـتخدم(ا يميا أو إقليصـلة ومعرتف به حمل يب ذي تدر ريتوف 4-9-1

ة يات النباتيم االســــتفادة املتوازنة والفعالة من املغذيدف تعظوجتار التجزئة على اســــتخدام األمسدة هب
ة من استخدام ية املتأتة احملتمليئيم املنافع البية، ولتعظية والتغذية املستدامة وسالمة األغذز الزراعيلتعز 

ة أو حممية أو اســـــــــتخدامات ية حمليكولوجيل األراضـــــــــي من نظم إياألمسدة مبا يف ذلك احلد من حتو 
ادة يز و  غالتادة اليزراعي من خالل ز النتاج اإلأخرى توفر خدمات النظم اإليكولوجية املفيدة إىل 

 الرتبة. سالمةنات يف يالكربون يف الرتبة والتحس احتباس
 

باللغات (ا ملســــــــــــــتخدمي األمسدة وجتار التجزئة يميا أو إقليصــــــــــــــلة معرتف به حمل يب ذي تدر ريتوف 4-9-2
نتيجة وث ة النامجة عن اســــتخدام األمسدة، مبا يف ذلك التليئيات البري ل التأثيلتقل )احمللية/املســــتخدمة

ات يعملل الية، وتعطيان الســـــــــــــطحي، والنضـــــــــــــح، واالنبعاثات الغاز يق اجلر يات عن طر يفقدان املغذ
 .سانواإلنوانات يالرتبة واحل سالمةات امللوثات على ري ة للرتبة، واحلد من تأثيولوجيالب

 
  ملةتاحمل احلد من املخاطر عنباللغات احمللية/املســـــــــــتخدمة) (نشـــــــــــر املعلومات اليت يســـــــــــهل فهمها  4-9-3

 .هااملرتبطة مبناولة األمسدة واستخدامو وان والرتبة يعلى صحة اإلنسان واحل
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 :يلي ام مباقيال قطاع األمسدةب على جي 4-10
 

ة أكثر يتغذ دف إىلاألكثر مشوال واليت هتو األمسدة املتكاملة اخلاصـــــة بحلول لات ليجيوضـــــع اســـــرتات 4-10-1
األمسدة  يبتراكة، ومن خالل يل وظروف الرتبة احمللياحملاصـــل، مع مراعاة متطلبات يتوازنا للمحاصـــ

خمتلفة إلدخال  اتياحملســــــنة واآلمنة للكائنات احلية املوجودة يف الرتبة واألغذية والبيئة واســــــتخدام آل
 األمسدة.

 
ل باللغات احمللية/املســــــــــــتخدمة) حول أفضــــــــــــ(ع املعلومات اليت يســــــــــــهل فهمها يج وتوز ير وترو يتطو  4-10-2

  ينيئهـــا النني واملســــــــــــــتخـــدمنيعـــات واملزارعيممـــارســــــــــــــــات إدارة األمســـدة لتجـــار التجزئـــة ومنـــدويب املب
 ة يات النباتيد من كفاءة اســـــــتخدام املغذيات واليت تز ياملغذ اإلشـــــــراف علىواليت تســـــــتند إىل مبادئ 

 ة خارج املوقع.يئيات البري ل التأثيمع تقل
 

مي األمسدة باللغات احمللية/املســـــتخدمة) ملســـــتخد( املعلومات اليت يســـــهل فهمها ريد املعرفة وتوفيتول 4-10-3
  اإلنســـــــــان واحليوانة ية محايفيعن جوانب الصـــــــــحة والســـــــــالمة يف مناولة األمسدة واســـــــــتخدامها، وك

 نخفض املستوى.املات التعرض املزمن ري من اآلثار الضارة احملتملة مبا يف ذلك تأث
 

حالة  يف  اإلصــــــــــــــالح املناســــــــــــــبةرية باملعلومات عن تدابيئي والســــــــــــــلطات البنيد املســــــــــــــتخدميتزو  4-10-4
 األمسدة.  تسرب

 
للبحوث الزراعيـــة واجلـــامعـــات واخلـــدمـــات  وطنيـــةعنـــد اإلمكـــان، التعـــاون مع احلكومـــات والنظم ال 4-10-5

اإلرشــــــادية واالســــــتشــــــارية الزراعية ومراكز البحوث الدولية ومنظمات البحوث األخرى هبدف زيادة 
 اآلثار املفيدة الستخدام األمسدة والتقليل إىل أدىن حد من التأثريات السلبية.

 
 ن ية واملســــــــــــــتشــــــــــــــار يليالتحل  واملخترباتنيت املزارععات ومنظمايومندويب املب ألمسدةباجتار التجزئة ب على جي 4-11

 :يلي ام مباقيال ينيئها الننيو/أو املستخدم
 

 اً واالمتثال هلا واتباع اإلرشـــــــادات ذات الصـــــــلة باســـــــتخداميالتعرف على اللوائح واحلدود املطبقة حمل 4-11-1
 األمسدة.

 
اإلدارة الســـــتخدام األمسدة مبا يف ذلك  حة و/أو االلتزام بأفضـــــل ممارســـــاتي املعلومات الصـــــحريتوف 4-11-2

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

ملكان) التوقيت واو املعدل و املصــــــدر (عات األمسدة و/أو تطبيقات األمسدة ياالحتفاظ بســــــجالت مب 4-11-3
ة لدعم احلكومات لغرض يانات والســـــــــجالت الزراعيمن املمارســـــــــات والب هاري ا إىل جنب مع غجنبً 

 ة على استخدام األمسدة.ياملعلومات اإلحصائ
  



25 C 2019/30 

 

 رهايات وإعادة تدو يإعادة استخدام المغذ -5المادة 
 

الصحي، ومحأة  اه الصرفيماستعماهلا أو املعاد تدويرها تية من املواد املعاد أات احملتملة املتيتشمل مصادر املغذ 5-1
اد الديدان، مبوســـــت، ومسو ة، والكيات احلضـــــر يواين، والنفاي، والســـــماد احلاألحيائية، واملواد الصـــــلبة ياه اجملار يم

وم، يتات األموني، وكرب تية مثل الســرتوفيالعضــو  رية وغيضــم، والفحم النبايت، واملنتجات الثانوية العضــو ومواد اهل
 ة والصناعات األخرى.ية والزراعيالغذائواملخلفات من الصناعات 

 
الء ينبغي إي واملعاد اســتخدامها، ومع ذلك هار يمن املصــادر املعاد تدو  املغذيات املتأتيةع اســتخدام ينبغي تشــجي 5-2

ات املعاد يباألمن البيولوجي املرتبطة بإدارة املغذ خلاصــــــــــــةواة والســــــــــــالمة واملخاطر البيئية ياالعتبار ملخاطر النوع
 واستخدامها.  هار يتدو 

 
باالســـــتناد إىل أحدث التحليالت واألدلة والبحوث العلمية، ومن خالل االســـــتفادة من التعاون العاملي واملعايري  5-3

 وأصـــحاب املصـــلحة اآلخرين، ينبغي على احلكومات قطاع األمسدةالدولية وأفضـــل املمارســـات، وبالشـــراكة مع 
 :يلي ام مباقيال

 
 اتياســـــات وآليرها من خالل الدعوة واحلوار والســـــياســـــتخدام املغذيات وإعادة تدو ع إعادة يتشـــــج 5-3-1

ـــال   املوارد لتحقيق االبتكـــار عرب القطـــاعـــات واإلبـــداع املشــــــــــــــرتك وتقـــاســــــــــــــم املعـــارف ريل وتوفتموي
 كأمسدة يف القطاعات  هاات الســـــــتخدامير املغذيات إعادة اســـــــتخدام وإعادة تدو يتكنولوججمال يف 

 اه والطاقة والصحة.يذات الصلة مبا يف ذلك الزراعة وامل
 

 ايً ر واستخدام املصادر املتاحة حملياسات تشجع على إعادة االستخدام اآلمن وإعادة تدو يوضع س 5-3-2
 من هاري وغ ليا احملاصــيمبوســت وبقاو واين والكية من خالل اســتخدام الســماد احليات النباتيمن املغذ

ضــــا يف جودة الرتبة يم أهة واليت قد تســــيات النباتيعلى الرتبة كمصــــدر للمغذ بيقطتلاملواد املناســــبة ل
 .يري التجرية أو فوائد الرتبة األخرى مثل تأثيث املادة العضو يمن ح

 
واللوائح التنظيمية املناســــــــبة الســــــــتخدام امللوثات واحلد منها يف مصــــــــادر  اخلطوط التوجيهيةوضــــــــع  5-3-3

 مقبول على صــــــــحة اإلنســــــــان رياليت تشــــــــكل خطرا غ هاواملعاد اســــــــتخدام هار يات املعاد تدو ياملغذ
 ئة.يواحليوان والرتبة والب

 
اد املعـــ اتيـــاه اجملـــاري ومصــــــــــــــــادر املغـــذيـــتشــــــــــــــجيع البحـــث والتطوير يف جمـــال إزالـــة تلوث محـــأة م 5-3-4

 األخرى. هار يتدو 
 

للبحوث الزراعية واخلدمات اإلرشـــــــادية واالســـــــتشـــــــارية الزراعية  الوطنيةب على احلكومات من خالل نظمها جي 5-4
ة، ث األخرى واجلامعات والصناعو ة ومنظمات البحيالتعاون مع مراكز البحوث الدول خاللمن الريفية، وبدعم 

 لي:يام مبا يالق
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ات ير املغذيتبادل املعلومات واخللق املشرتك للمعرفة حول إعادة استخدام وإعادة تدو  لهيادة وتسيق 5-4-1
 ت الفاعلة يف احلكومة والصــــــــناعة واألوســــــــاطها اجلنيه من النباتات بري ألغراض اإلنتاج الزراعي وغ

 .نيري األراضي واملزارعي مبا يف ذلك مدينيئها الننيواملستخدمث و ومنظمات البحة يمياألكاد
 

 ا�للتأكد من أا هاســـــتخدامواملعاد  هار يات املعاد تدو ياختبار مصـــــادر ومنتجات مصـــــنوعة من املغذ 5-4-2
ة أخرى للنباتات والرتبة من غري املســــــــاس بصــــــــحة وســــــــالمة الرتبة واحليوان يتوفر فوائد تغذوية وزراع

 ة.يئيواإلنسان أو بالب
 

ق يللتطب اهواملعاد اســــــتخدام هار ياملواد املعاد تدو ات واســــــتخدام ير املغذيج إعادة تدو يع وترو يتشــــــج 5-4-3
 الرتبة وخصوبتها. سالمةز يتعز لة و يات النباتيعلى الرتبة كمصدر للمغذ

 
 تطوير تكنولوجيات إعادة استخدام املغذيات وإعادة تدويرها من أجل استعماهلا كأمسدة. 5-4-4

 
واملعاد  هاخدامات املعاد استية وامللوثة ملصادر املغذياملغذات يضمان إتاحة املعلومات املالئمة، مثل احملتو  5-4-5

 .ينيئاهم من املستخدمني النهري  وغنيكأمسدة، لعامة الناس، مبا يف ذلك للمزارع  هاالستخدام هار يتدو 
 

 لي:يانات ذات الصلة من القطاع اخلاص مبا يو/أو الك قطاع األمسدةقوم ينبغي أن ي 5-5
 

ر يدو ت ات إلعادة اســـــــــتخدام وإعادةير تكنولوجي املوارد لتطو ريار، وكذلك توفع ودفع االبتكيتشـــــــــج 5-5-1
 اآلمن كأمسدة.  هااملغذيات من أجل استخدام

 
 نية واجلــامعــات ومنظمــات البحوث واملزارعيــللبحوث الزراع الوطنيــةالعمــل مع احلكومــات والنظم  5-5-2

واملواد  إلعادة استخدام وإعادة تدوير املخلفاتات املبتكرة واآلمنة يب والتقنير واختبار األساليتطو ل
 كأمسدة.  هااألخرى الستخدام

 
ات، والصــــناعة،  احلكومنياالخنراط بنشــــاط يف احلوار واخللق التشــــاركي للمعرفة وتبادل املعرفة مع وب 5-5-3

ري األراضـــــــــــــي يمد( ينيئها الننية، ومنظمات البحوث والعمالء/املســـــــــــــتخدميميواألوســـــــــــــاط األكاد
 كأمسدة.  وإعادة استخدامها اتير املغذي) بشأن إعادة تدو نيارعواملز 

 
 ومندويب املبيعات ومنظمات املزارعني واملستخدمني القيام مبا يلي: ألمسدةباجتار التجزئة جيب على  5-6

 
عــاد يًــ املالئمــة حمل اخلطوط التوجيهيــةالتعرف على األنظمــة و  5-6-1

ُ
ا ذات الصــــــــــــــلــة بــاســــــــــــــتخــدام املواد امل

 اة، مبا يف ذلك احلدود القصوى املسموح هبيات نباتيكمغذ  هاالستخدام هار يواملعاد تدو  هااستخدام
 ل امللوثات، واالمتثال هلا.يات حتميات وعملياملغذ استخدامملعدالت 

 
ة اليت ية، حســـب االقتضـــاء، يف ضـــوء العناصـــر املغذي العضـــو رياألمسدة غ اســـتخدامل معدالت يتعد 5-6-2

 .هار يتدو تم إعادة ي
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 هار ية املعاد تدو يات النباتيد من توافر املغذيت، واملوضــــــع اليت تز ياســــــتخدام معدالت التطبيق، والتوق 5-6-3
ان ياجلر و أالروائح، أو ، املغذياتة احملتملة مثل ارتشــــــــــــــاح يل اآلثار الســــــــــــــلبيل وتقليزراعة احملاصــــــــــــــل

  مرغوبة خارج املوقع.ريات أخرى غري السطحي، أو أي تأث
 

 ن والحدود واالختباريالتكو  -6المادة 
 

جلودة  ايريمتوافقة مع معا هار ياألمسدة ومصـــــــــادر املغذيات املعاد تدو  تكون يكمن عبء االختبار وضـــــــــمان أن 6-1
ي ذال طاع األمسدةقمها، و يتعني عليها اإلشراف على املعايري ووضعها وتنظيوالسالمة، يف كل من احلكومة اليت 

 األمسدة املنتجة واملسوقة واملباعة متوافقة وفعالة وآمنة.ضمن أن ينبغي أن ي
 

 اختاذيف  ، أن تســـــاعدقطاع األمسدةة ذات الصـــــلة، بالشـــــراكة مع احلكومة و ية الدوليئات احلكوميهلعلى انبغي ي 6-2
توى ويف أفضـــــل األحوال على املســـــ ةاإلقليمي ياتنات واختبار األمسدة على املســـــتو يخذ العمنســـــقة ألإجراءات 

 العاملي.
 

باالســـــتناد إىل أحدث التحليالت واألدلة والبحوث العلمية، ومن خالل االســـــتفادة من التعاون العاملي واملعايري  6-3
 وأصـــحاب املصـــلحة اآلخرين، ينبغي على احلكومات قطاع األمسدةالدولية وأفضـــل املمارســـات، وبالشـــراكة مع 

 :القيام مبا يلي
 

 ث:ين األمسدة وجودهتا من حيتكو  ميأن تكون مسؤولة عن تنظ 6-3-1
 

 احملتوى الغذائي؛ 6-3-1-1
 

 ة اإلنتاج ومصدر املواد اخلام؛يلة املرتبطة بعملياملعادن الثقو  6-3-1-2
 

 كروبات الضارة؛ياملو  6-3-1-3
 

 املواد اخلطرة أو السامة األخرى؛و  6-3-1-4
 

ج املنت فيمن املواد املســــــــــتخدمة لتخف هاري ة وغياإلضــــــــــافات مثل الرمل والصــــــــــخور األرضــــــــــو  6-3-1-5
 األصلي.

 
ات يتو بشـــــــــأن احمل اخلطوط التوجيهية الســـــــــالمة القائمة على األدلة واحلدود و يريم معايوضـــــــــع وتنظو  6-3-2

 نانســـــاإلعلى  ااهتري الضـــــارة ملنتجات األمسدة، مع األخذ يف االعتبار مســـــارات التلوث املختلفة وتأث
 وان والرتبة.يواحل

 
األســــــــــاليب ذات الصــــــــــلة لتحليل احملتوى التغذوي لألمسدة والتوافر البيولوجي للمحاصــــــــــيل يف الظروف  حتديد 6-4

 الزراعية وضمان توافر مرافق االختبار وقدرهتا على ضبط اجلودة.
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للبحوث الزراعية واخلدمات اإلرشـــــــادية واالســـــــتشـــــــارية الزراعية  وطنيةب على احلكومات من خالل نظمها الجي 6-5
ام يـــ، الققطـــاع األمســـدةث األخرى واجلـــامعـــات و و ة ومنظمـــات البحيـــ، وبـــدعم من مراكز البحوث الـــدولالريفيـــة

 لي:ي مبا
 

توليد املعارف وتوفري املعلومات ملنتجي األمسدة حول اجلوانب املتعّلقة بالصــــــــــــــحة والســــــــــــــالمة ذات  6-5-1
تخدام الضـــــــارة احملتملة الســـــــ الصـــــــلة بتكوين األمسدة بغية محاية الرتبة واإلنســـــــان واحليوان من اآلثار

 األمسدة، مبا يف ذلك التأثريات على السالسل الغذائية.
 

تناســــــــــــــب مع تكي ات لي املغذرييف توف هاتيداين لألمسدة لفعالياإلشــــــــــــــراف على ودعم االختبار امل 6-5-2
  خصوبة الرتبة.نية اليت ال تلبيها الرتبة و/أو حتسيات النباتياملتطلبات من املغذ

 
نتاج واملنتجات املعدة لالســــتخدام يف اإل هار يات املعاد تدو يإجراء االختبارات املناســــبة ملصــــادر املغذ 6-5-3

ة، وكذلك الســـالمة ياملناســـبة للمحتوى واجلودة التغذو  اخلطوط التوجيهيةتليب  االنبايت للتأكد من أ�
ة من املواد اخلطر  اهــري كروبــات الضـــــــــــــــارة، وغيلــة، وامليث حــدود امللوثــات مثــل املعــادن الثقيــمن ح

 السامة. أو
 

ف أصـــحاب املصـــلحة ومســـتخدمي األمسدة على اســـتخدام املعلومات املتعلقة بســـالمة األمسدة يتثق 6-5-4
اخلطوط للوائح و  ةلممتثتها ونقائها، وعلى وســـــــــــائل إبقائها ينها ونوعيع وكفاءهتا وتكو ياملعروضـــــــــــة للب

 ذات الصلة. التوجيهية
 

 القيام مبا يلي: ،اخلاص املعين اجلهاز، أو األمسدةقطاع ب على جي 6-6
 

لوائح ال و رييعااملوضــــــــــــــع  ما من شــــــــــــــأنه أن يتيح هلا ،جبميع املعلومات اليت تطلبها احلكومات تزويد 6-6-1
 .هاواختبار  منتجات األمسدة مكونات بشأن توجيهيةال طوطاخلو 

 
القتضـــاء، ا م الذايت من قبل الصـــناعة، عنديالتنظر واعتماد إدارة اجلودة اخلاصـــة بالشـــركة لدعم يتطو  6-6-2

 ة.يقانونالاللتزامات با رهناً و 
 

واليت يتم  اواملعاد اســــــــــــــتعماهل هار يات املعاد تدو ياختبار مصــــــــــــــادر املنتجات اليت حتتوي على املغذ 6-6-3
  اجلودة والسالمة ذات الصلة.يريعامل لمتتث لكيكأمسدة   هاقيتسو 

 
نتجات آمنة  مبينيئها الننيد املســـــــــــتخدمية وتزو ي احلكوميرياألمسدة مع املعاضـــــــــــمان توافق منتجات  6-6-4

 املناسبة. للوائحومتتثل  ا معرتف هبيريوفقاً ملعا هاة اجلودة مت اختبار يوعال
 

ات ألغراض إنتاج ي املغذريكأمسدة فعالة يف توف  هاعيوب هاقيتم تســــو ياملنتجات اليت  تكون ضــــمان أن 6-6-5
 ة.ياستنادا إىل األدلة العلمالنباتات، 
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 ة بشــــــأ�ا صــــــحة اإلنســــــان وســــــالمته، يق إضــــــافات األمسدة اليت تدعم األدلة العلميتســــــو االكتفاء ب 6-6-6
 ة.يئيالرتبة أو اجلودة الب سالمةات، أو يل، أو كفاءة استخدام املغذيأو االستجابة احملّسنة للمحاص

 
 بيع ونقاوهتا.التحقق من نوعية األمسدة املعروضة لل 6-6-7

 
 :القيام مبا يلي ب على مستخدمي األمسدةجي 6-7

 
 ن واجلودة والنقاء.يل على اختبار مناسب للتكو يدل يهااألمسدة اليت لد استخدامشراء أو  6-7-1

 
ة واللوائح املناســــــبة، باإلضــــــافة إىل حدود التطبيق والتطبيق الرتاكمي اخلاصــــــ اخلطوط التوجيهيةاتباع  6-7-2

 زات امللوثات.ية واحلد األقصى املسموح به من تركيباملواد املغذ
 

 يف منتج األمسدة. مبوجود مشكلة ماإبالغ السلطات املختصة عند االشتباه  6-7-3
 

 توسيمع واليالوصول والتوز  -7المادة 
 

 :القيام مبا يليعلى احلكومات جيب  7-1
 

حتمل املسؤولية العامة عن تيسري الوصول إىل األمسدة وتوافرها وتنظيم توزيعها واستعماهلا يف بلدا�ا،  7-1-1
 جناز هذه املهمة.وجيب عليها أن ختصص املوارد الكافية إل

 
يف  عقوبات فرضل عند االقتضـاء، واليت تشـمل ياسـة األمسدة ومراقبة اجلودة ونظام التسـجيذ سـيتنف 7-1-2

اســـات على يع احلكومات على مواءمة الســـثما أمكن. وتشـــجّ يعدم االمتثال عند الضـــرورة وححال 
 ب ضمان اجلودة.يتعلق بأسالياملستوى العاملي، ال سيما يف ما 

 
دير والتوزيع يتعّلق باالسترياد/التص  املراقبة احملددة للجودة خالل توزيع األمسدة، ال سيما يف مانيتأم 7-1-3

نتج املنتج احملّمل هو نفسه امل يكون أن ، ولضمان بالتحديداإلمداد سلسلةسالمة ضمان لاإلقليمي 
 الذي يتم تسليمه ويطابق املواصفات املذكورة على امللصق املوضوع على الغالف.

 
، وذلك تجزئةبال ألمسدةاع يواملتعلق بب ايا أو حمليمياملعرتف به إقلو  الصــــــــــــــلة يذ بيضــــــــــــــمان التدر  7-1-4

أن اســـتخدام مة بشـــي باملشـــورة الســـلينيئهاد املســـتخدمني النية من تزو ي األطراف املعننيلضـــمان متك
 ة املرتبطة بسوء االستخدام.ية والصحيئيواملخاطر الب ااألمسدة وإدارهت

 
ة املرتبطة بتجارة يف اللوجســــــتيلتكالل اي الوصــــــول وتقلنية للنقل لتحســــــية التحتيانة البنير وصــــــيتطو  7-1-5

 .هاعياألمسدة وتوز 
 

انات يق بئاوث، و زمت ومطالبات ملصـــق املنتج، واحليهاالتأكد من أن االســـتخدامات املقرتحة، وتوج 7-1-6
ة ويســهل يمألدلة العلســتند إىل اتالســالمة، واألدب الفين، واإلعالن عن املنتجات اليت تباع كأمسدة 

 من قبل املستخدمني النهائيني. افهمه
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هل فهمه ق ويســــــيكأمسدة بوضــــــوح وبشــــــكل مقروء ودق  هاعيتم بياملنتجات اليت  توســــــيمالتأكد من  7-1-7
لى مواءمة ع احلكومات عيتم تشـــــــجيباللغات احمللية/املســـــــتخدمة من قبل املســـــــتخدمني النهائيني. و 

 لي:يما  رتقدي لّ قأى لع توسيمالتضمن يب أن جيو على املستوى العاملي.  توسيممتطلبات ال
 

 الوزن الصايف للمنتج؛ 7-1-7-1
 

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

 ة؛يمعلومات عن حمتوى امللوثات على النحو املطلوب يف اللوائح الوطنو  7-1-7-3
 

 ة احملتملة؛ية والصحيئيات البري التأثو  7-1-7-4
 

 مناسبا؛ ة، إذا كان ذلكيء الصالحهاخ انتيفراج عن الدفعة من األمسدة وتار خ اإليتار  7-1-7-5
 

 ورية؛ر واحتياطات السالمة الض ةاآلمن ناولةن وامليمعلومات ذات صلة بشأن التخز  7-1-7-6
 

ق ي، ووقـــت التطبامعلومـــات أو مكـــان العثور على معلومـــات حول املعـــدالت املوصــــــــــــــى هبـــ 7-1-7-7
 األمسدة؛ ووضع

 
 :القيام مبا يلي قطاع األمسدةب على جي 7-2

 
باألمسدة  مة اخلاصةيسلسلة الق امتدادع األمسدة على ييف ب نياملشاركاألشخاص  تدريبالتأكد من  7-2-1

ة يف سلسلة ت الفاعلة املعنيها املعلومات ذات الصلة للجرين على توفيكونوا قادر يعلى حنو مالئم ل
ذلك معلومات الســـالمة ذات الصـــلة، واملشـــورة بشـــأن احلد من املخاطر، واملعلومات د، مبا يف يالتور 

 عن االستخدام املسؤول والفعال ملنتجات األمسدة.
 

تمتعون ويبشــــكل كاف  مدرّبني نيع األمسدة للمســــتخدمييف ب املشــــاركنيالتأكد من أن األشــــخاص  7-2-2
املخاطر بشـــأن و  اعو�يبيمنتجات األمسدة اليت مة بشـــأن اســـتخدام ي املشـــورة الســـلميعلى تقدبالقدرة 

 ة املرتبطة بإساءة استخدام األمسدة.ية والصحيئيالب
 

ملختلفة ا اقاتية عن املمارســـــــــات املناســـــــــبة للســـــــــية توفر معلومات كافيات الفنيالتأكد من أن األدب 7-2-3
 ت. يوقواملصدر واملوضع والتاملقدار صحة ات، مبا يف ذلك مراعاة يتفق مع اإلشراف على املغذي مبا

 
فرعيــة ال ةيــمية أو اإلقليــتفق مع املتطلبــات الوطني األمســدة يف جمموعــة من أحجــام العبوات مبــا ريتوف 7-2-4

ن، ي اآلخر يني احمللني واألســـــر واملســـــتخدمنياجات صـــــغار املزارعية، ومبا يتناســـــب مع احتيمياإلقل أو
 نيمرتبطــة بــإســـــــــــــــاءة االســــــــــــــتخــدام أو التخز  ةيــئيف وكــذلــك أي خمــاطر بيأجــل خفض التكــال من
  مناسبة.ريأو غ ةومس مريات غيف املنتجات يف حاو ي عن إعادة تغلنيط البائعياملناسب، وتثب ريغ
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اخلطوط ا للوائح/ووفقً  7-1-7تماشــــى مع املادة يوســــم الســــماد بوضــــوح وبدقة وبشــــكل مقروء مبا  7-2-5
 ملعنيةاتســـــق مع تلك اخلاصـــــة بالســـــلطات ي مبادة و يم اجليوســـــتذات الصـــــلة مبمارســـــات ال التوجيهية

 ع.يبلد الب يف
 

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

 ؛احة أخالقيً ية وصحية التقنيمربرة من الناح 7-2-6-1
 

 ؛املعتمد تلك احملددة على امللصق ريال تشجع على استخدام األمسدة ألغراض أخرى غو  7-2-6-2
 

 ة موجودة؛ي/أو ختتلف عن أي لوائح سار ريات غيال حتتوي على توصو  7-2-6-3
 

 ال تقدم أي ضــــــمانات أو تنطوي على نتائج حمددة ما مل تتوافر أدلة واضــــــحة ملصــــــادقة مثلو  7-2-6-4
 ؛الدعاءاتذه اه

 
 شراء األمسدة.على ع يتشجل مناسبة لريا غيداهال تشمل أي حوافز أو  7-2-6-5

 
 :القيام مبا يلي ب على مستخدمي األمسدةجي 7-3

 
 اهميوســـتتم يا واليت يً م رمسا، احلصـــول على األمسدة من التجار املعرتف هبنما كان ذلك ممكنً يمىت وأ 7-3-1

 ح وواضح.يبشكل صح
 

وفقاً دة تعلق باملناولة اآلمنة واســــــــــــتخدام األمسيما  مات املناســــــــــــبة يفيوالتعل اخلطوط التوجيهيةاتباع  7-3-2
 ن املنتج.قدمو ين ي الذني واملناسبنيلهة األخرى واملشورة من األفراد املؤ يللملصقات واملواد الفن

 
 وعند االقتضاء. اما يكون ذلك مناسبً حسبات األمسدة ير و/أو التخلص من حاو يإعادة تدو  7-3-3

 
، ســــــــــــمو ال عندما ال تتوافق جودة املنتج مع االدعاءات املقدمة على بالســــــــــــلطات املعنيةاالتصــــــــــــال  7-3-4

 مشكالت مع املنتج. ونواجهيعندما  أو
 

 المعلومات واإلرشاد والتواصل -8المادة 
 

 ينبغي على احلكومات القيام مبا يلي: 8-1
 

ر ية وتطو يميتعلج  برامريتشــــجيع ودعم التعاون والتنســــيق بني مجيع أصــــحاب املصــــلحة املعنيني لتوف 8-1-1
 ناطقوتوفري اخلدمات املناســـــبة جلميع امل ما ا حســـــب احلاجة داخل بلديا ونقل التكنولوجيالتكنولوج

 ت.اخلدما ر ملثل هذهتفتق غري التسبب بإنشاء مناطقمن أي 
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 ل املشـــورة واملســـاعدة يف االســـتخدام املســـؤو مي وتقدنية للمزارعي الدعم ألنشـــطة اإلرشـــاد/التوعميتقد 8-1-2
 ة.يات النباتيمن مصادر املغذ هاري لألمسدة وغ

 
النظم  تشملها اجات اليت الية االحتية املمولة من احلكومة لتلبي برامج البحوث واإلرشاد والتوعريتوف 8-1-3

 عات. واجلامنياملزارعومنظمات ات ية وتعاوني احلكومريللبحوث الزراعية واملنظمات غ الوطنية
 

رتبة، ز خصــــــوبة اليتعز  امن شــــــأ� اتيتكنولوج اعتمادأو التشــــــارك يف إنشــــــاء أو  ادري اســــــتل هيتســــــ 8-1-4
ارج املوقع، ات األمسدة خري ل تأثيتقلو  كفاءة اســـــتخدام األمسدة، ني، وحتســـــهاتية املزرعة ونوعيوإنتاج

 ة.يان السطحي والنضح واالنبعاثات الغاز يمبا يف ذلك اآلثار البيئية املرتتبة عن اجلر 
 

 قها.يتطبنها ومناولتها ونقلها و يأنظمة السالمة املناسبة إلنتاج األمسدة وتوزيعها وختز ومراقبة إصدار  8-1-5
 

اليت ســتعزز (دة يات اجلديم التكنولوجيم لتنظو القائمة على العل اخلطوط التوجيهيةاســتخدام اللوائح و  8-1-6
 كفاءة اســــتخدام األمسدة، و/أو تقللســــتحســــن  /أو ة املزرعة وجودة املنتج، ويخصــــوبة الرتبة وإنتاج

 من آثار األمسدة خارج املوقع).
 

ناســـبة لدعم ا امليل اســـتخدام اآلالت والتكنولوجهيالتعاون مع مجيع أصـــحاب املصـــلحة املعنيني لتســـ 8-1-7
دة ات األمســري ل تــأثيــ كفــاءة اســــــــــــــتخــدام األمســدة، و/أو تقلنيحتســــــــــــــ/أو ز خصــــــــــــــوبــة الرتبــة، ويتعز 

 املوقع. خارج
 

مكان، د، أن تقدم، قدر اإليم األمسدة بشــــــــــــــكل جيلتنظ هاحلكومات اليت تتطور براجمعلى انبغي ي 8-1-8
على  اة وقدرهتيحتالت هاتير بنيب، إىل البلدان األخرى يف تطو ية، مبا يف ذلك التدر ياملســــــــــــــاعدة التقن

 .ااهتيإدارة األمسدة طوال دورة ح
 

 ،هال وحتللية اليت تقوم بفحص الرتبة والنباتات أو احملاصــــــــــــــيليع املختربات التحليالتأكد من أن مج 8-1-9
 توفر نتائج موثوقة يف الوقت املناسب. اضوابط مالئمة للجودة لضمان أ� هلا

 
ا يف ما همســـــتخدميو صـــــناعة األمسدة من شـــــأ�ا مراقبة  خاصـــــةوتنفيذ  رقابةإنشـــــاء هيئة إىل الدعوة  8-1-10

نطاق تقع ضمن  ا يف األراضي اليتاألمسدة املعمول هباملتصلة بلقواعد والتشريعات يتعلق باالمتثال ل
 اختصاصها.

 
 لي:القيام مبا ي ،، بالتعاون مع احلكومات وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرينقطاع األمسدةب على جي 8-2

 
فتقر خلق منــاطق ت من غريا حســـــــــــــــب احلــاجــة داخــل بلــد مــا يــم ونقــل التكنولوجي برامج التعلريتوف 8-2-1

 اخلدمات. إىل
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ة تعزز ية كاملة وموضـــــــــــــوعيمي برامج تعلميل تقدهيانات ذات الصـــــــــــــلة لتســـــــــــــيتبادل املعلومات والب  8-2-2
ل يات النباتات مع تقليد من االســــــــــتخدام الفعال ملغذيممارســــــــــات اإلدارة األفضــــــــــل لألمسدة اليت تز 

 ة خارج املوقع.يئيات البري التأث
 

جياد املســاعدة يف إاألمسدة، و مشــاكل متصــلة بة عند حدوث يحيباختاذ إجراءات تصــحا القيام طوعً  8-2-3
 احلكومات. هاعندما تطلبحلول للصعوبات 

 
 كفاءة نيحتسأو /ز خصوبة الرتبة ويا املناسبة لدعم تعز يل استخدام اآلالت والتكنولوجهير وتسيتطو  8-2-4

 خارج املوقع.ات األمسدة ري ل تأثياستخدام األمسدة و/أو تقل
 

اعية للبحوث الزر  الوطينالنظام (ة الزراعية ومقدمي اخلدمات يب أن تقوم اخلدمات اإلرشــــــــادية واالســــــــتشــــــــار جي 8-3
 لي:ي) مبا نيات ومنظمات املزارعية وتعاوني احلكومريواملنظمات غ

 
 تشــــــــــــــجع على ار اليتات االبتكيين املســــــــــــــتمر ملواكبة التقدم التكنولوجي وعملهر امليااللتزام بالتطو  8-3-1

 ة.ية والبحثيميود التعله اجلريادة تأثيدف ز املشاركة يف خلق وتبادل املعرفة هب
 

بلوائح  ة بشــــــــــــأن االلتزاميفي برامج تثقريالتعاون مع احلكومات وأصــــــــــــحاب املصــــــــــــلحة اآلخرين لتوف 8-3-2
ال على املســــــــــــــتوى احمللي، واالمتث هاقيوتطب هاونقل هان األمسدة ومناولتيالســــــــــــــالمة اخلاصــــــــــــــة بتخز 

الســــــالمة اليت  ايد وحل قضــــــايتعلق مبشــــــاركة األطفال، والعمل على حتديما  ة يفيعات الوطنيللتشــــــر 
 اللوائح بعد. اتتناوهل مل

 
اجة داخل ا حســـــــــب احليم ونقل التكنولوجي برامج التعلريلتوف قطاع األمسدةالتعاون مع احلكومات و  8-3-3

 ود أو خلق مناطق تفتقر إىل اخلدمات.هاجلتكرار من دون  ما بلد
 

ت تاة النبايندسة وعلم االجتماع وتربالتعاون مع التخصصات األخرى مثل االقتصاد واهل السعي إىل 8-3-4
د والتغلــب على العوائق اليت حتول دون يــواجملــاالت األخرى ذات الصــــــــــــــلــة لتحــد اتوأمراض النبــاتــ

مع  ات النباتاتيد من االســـــتخدام الفعال ملغذيممارســـــات تز واعتماد االســـــتخدام املســـــؤول لألمسدة 
 .خارج املوقع ةيئيل إىل أدىن حد ممكن من اآلثار البيالتقل

 
 متصــــلةمشــــاكل ة عند حدوث يحياختاذ إجراءات تصــــحعلى  قطاع األمسدةالعمل مع احلكومات و  8-3-5

 اد حلول للصعوبات.جياملساعدة يف إاألمسدة يف أي مرحلة من دورة حياهتا، وعند الطلب، ب
 

 التنفيذ والنشر واالستخدام والتقييم -9المادة 
 

املنظمــات الــدوليــة املعنيــة األخرى أن تقــدم دعمهــا الكــامــل لتنفيــذ مجيع يتعني على منظمــة األغــذيــة والزراعــة و  9-1
 وأي مواد ذات صلة. هذه مدونة األمسدة
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رتوين اإللكوقع امل على هاري تم توفي، امدونة األمسدة وأي مواد داعمة هلة الوصـــــــــــول إىل يإمكانو  إتاحة لضـــــــــــمان 9-2
 إىل لغات أخرى. هاترمجت بطلة الست لألمم املتحدة، وعند اليلمنظمة باللغات الرمسل

 
القطاع اخلاص و  احلكوماتها؛ و م فييهاملشار إلع أصحاب املصلحة يمج وعرضها على هذه الوثيقةنبغي إتاحة ي 9-3

عم املؤسـسـات ات ودياملغذ رييف صـناعة إعادة تدو  واجلهات الفاعلةد األمسدة يالفاعلة يف سـلسـلة تور ت هاواجل
 نيرعة واخلدمات اإلرشــادية واالســتشــارية الزراعية ومنظمات املزايليواملختربات التحل الداعمة ةية والبحثيمياألكاد

 . ينيئها الننيواملستخدم
 

اســـتخدام األمسدة تعلق بيما  يف هادافهز أيوتعز  امدونة األمسدة داخل بلدا�ذ يع احلكومات على تنفيتم تشـــجي 9-4
ة ي ذلك من أغراض اإلنتاج النبايت لتجنب اآلثار السـلبريوإدارهتا على حنو مسـتدام ومسـؤول ألغراض الزراعة وغ

 ئة.يعلى صحة اإلنسان واحليوان والرتبة وعلى الب
 

تعامل بشــكل ت ع األطراف األخرى اليتي، ومجالوثيقةذه ه توجه إليهمتذين م أصــحاب املصــلحة الهفيب أن جي 9-5
 . هاز يوتعز  هادافهم يف االلتزام بأهتي مباشر مع األمسدة، مسؤولريمباشر أو غ

 
 أو نياغة اللوائح أو القوانياســـــــــــات النظر يف مدونة األمسدة عند صـــــــــــينبغي على احلكومات وواضـــــــــــعي الســـــــــــي 9-6

 األخرى.  وأغراض اإلنتاج النبايت من الصكوك املتعلقة باألمسدة املستخدمة ألغراض الزراعة هاري اسات أو غيالس
 

ة، على والزراع ةي، مبســــــــــاعدة منظمة األغذهذه الوثيقة توجه إليهاانات األخرى اليت يتشــــــــــجع احلكومات والك 9-7
ون أربع الصـــــــــلة إىل املنظمة يف غضـــــــــوإبالغ املعلومات ذات  الوثيقةذه رصـــــــــد التقدم احملرز يف جمال االمتثال هل

 ، إن وجدت.األمسدة سنوات من إطالق مدونة
 

ها وثيقة حية وينبغي مراجعت وإدارهتا على حنو مســـــــتدام، األمسدة الســـــــلوك الدولية بشـــــــأن اســـــــتخدام دونةإّن م 9-8
سبب املعلومات ب ات يف مدونة األمسدةيري واستعراضها على حنو منتظم. وستقوم منظمة األغذية والزراعة بأي تغ

 وموافقة يني املعننيي، وذلك من خالل التشـــــــــــاور مع اخلرباء التقنااهتري دة أو التطورات املتعلقة باألمسدة وتأثياجلد
 وجه إليهاتاليت ت ةاألجهز ع يإىل مج وتأثرياهتاات يري تم إرســـــال أي تغية املناســـــبة يف املنظمة. وســـــيزة الرئاســـــهاألج

املنظمــات الــدوليــة املعنيــة األخرى أن تقــدم دعمهــا مجيع منظمــة األغــذيــة والزراعــة و يتعني على و ذه املــدونــة. هــ
  الكامل لتنفيذ مدونة األمسدة وأي مواد ذات صلة.
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