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آخر املعلومات عن الشراكة العاملية من أجل الرتبة ،مبا يف ذلك مدونة السلوك
الدولية بشأن استخدام األمسدة وإدارهتا
موجز
ترف ععع اجلمعي ععة العام ععة ،وه ععي اجلا ععاع الرئاس ععي للشع عراكة العاملي ععة م ععن أج ععل الرتب ععة ،تقاريره ععا إىل جلن ععة الزراع ععة.
عاعا ععا منععذ الععدورة األخععاة للجنععة الزراعععة ،مععن  20إىل  22يونيععو/حزيران 2017
وقععد عقععدت اجلمعيععة العامععة اجتمع هل
(االجتمععاع امععاممن ومععن  11إىل  13يونيععو/حزيران ( 2018االجتمععاع السععادلن علععى الت عواا .وتععرد النتععائ الرئيسععية
لالجتمععاعا انينو ععا وأب ععرع معاملام ععا يف الوثيق ععة الص ععادرة ع ععن جلن ععة الزراع ععة  ،COAG/2018/13فيم ععا ميك ععن االط ععالع
علععى التقععارير الكاملععة علععى االجتمععاع امععامم للجمعيععة العامععة للشعراكة العامليععة مععن أجععل الرتبععة 1واالجتمععاع السععادل
للجمعيععة العامععة للشعراكة العامليععة مععن أجععل الرتبععة ،2علععى التعواا .وميكععن التأكيععد علععى أ نن العديععد مععن األنشع ة الرئيسععية
للش عراكة العامليععة مععن أجععل الرتبععة ن نو عذت مععن جانععه جااعهععا االستشععارس الو ع الرئيسععي -أس جمموعععة ام عفاي الونيععة
احلكومية الدولية املعنية بالرتبة ،أو مت االض الع هبا حتت رعايته.
ويتمثل أحد أهم األنش ة يف مدونة السلوك الدولية املقرتحة بشأن استخدام األمسدة وإدارهتعا املعروضعة علعى جلنعة
الزراعة للنظر فياا واملصادقة علياا .وقد جاي نص املدونة الذس يعرد يف امللقعق األول ،نتيجعة عمليعة تشعاورية واسععة جعرت
خعار اجلمعيععة العامعة .ونععزوالط عنععد طلعه االجتمععاع السعادل للجمعيععة العامععة ،تتاعمن املدونععة تعليقعات واردة مععن مشعاورة
إضافية ألصقاب املصلقة جرى تنظيماا بإيعاع من الشراكة العاملية من أجل الرتبة (املوجز وارد يف امللقق الثاينن.
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http://www.fao.org/3/a-bs973e.pdf
http://www.fao.org/3/CA0389EN/ca0389en.pdf

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )،(QR
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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اإلجرايات املقرتح اختاذها من قبل اللجنة
إن اللجنة مدعوة إىل قيام مبا يلي
(أن اإلحاط ععة علمع عاط بتقري ععرس االجتمع عاعا ام ععامم والس ععادل للجمعي ععة العام ععة للشع عراكة العاملي ععة م ععن أج ععل الرتب ععة،
وبالتق ندم احملرع يف جمال التصدس لتدهور الرتبة وتعزيز إدارهتا املستدامة.
(بن املص ععادقة عل ععى مدون ععة الس ععلوك الدولي ععة املقرتح ععة بش ععأن اس ععتخدام األمس ععدة وإدارهت ععا واملوافق ععة عل ععى إحالتا ععا
على اجمللم للنظر فياا يف ديسمف/كانون األول .2018

ميكن توجيه أس استوسارات بشأن مامون هذه الوثيقة إىل
السيد
مدير شعبة األراضي واملياه
ا اتف +39 0657055978
Eduardo Mansur
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آخر املعلومات عن الشراكة العاملية من أجل الرتبة
أحرعت الشراكة العاملية من أجل الرتبة منذ إنشائاا عام  ،2012تقدماط ملقوظاط يف تعزيعز اإلدارة املسعتدامة للرتبعة
-1
والععدعوة إىل إدرا الرتبععة عل عى جععدول األعمععال العععاملي مبععا يف ذلععك مععن خععالل دعععم الش عراكات اإلقليميععة للرتبععة وجمموعععة
ام عفاي الونيععة احلكوميععة الدوليععة املعنيععة بالرتبععة .ويف الوععرتة مععن  2016إىل  ،2018عععزعت الش عراكة العامليععة مععن أجععل الرتبععة
عملاععا بععالرتكيز علععى املخععاطر العشععرة الععو هتععدد الرتبععة والععو جععرى حتديععدها يف تقريععر حالععة م عوارد الرتبععة يف العععام ،وبتععوفا
احللععول عععن طريععق ام ععوج التوجيايععة ال وعيععة لععمدارة املسععتدامة للرتبععة ،واضع الع جمموعععة امعفاي الونيععة احلكوميععة الدوليععة
املعنيععة بالرتبععة بأنش ع ة رئيسععية .وقععد أدت األنش ع ة املختلوععة إىل اعتمععاد إج عرايات وطنيععة حي ع أنشععأ العديععد مععن البلععدان
األعاععاي مسسسععات وطنيععة للرتبععة أو وضعععت ب عرام أو تش عريعات جديععدة للرتبععة ،األمععر الععذس يشععا إىل أن الش عراكة حت نوععز
اختاذ اإلجرايات امل لوبة.
وتشمل النتائ الرئيسية الو حتققت خالل فرتة اإلبالغ ما يلي
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إعداد امري ة العاملية للكربون العاوس للرتبة (GSOCmap3ن وإصدارها؛
وتنظيم ندوتا حول الكربون العاوس يف الرتبة 4وتلوث الرتبة 5على التواا؛
وإنشاي جائزة غلينكا العاملية للرتبة 6وجائزة اليوم العاملي للرتبة 7ومنقاما؛
وتنويذ برنام لتنمية القدرات8؛
وإنشاي الشبكة املخفية العاملية للرتبة (GLOSOLAN9ن وفروعاا اإلقليمية؛
وإنشععاي برن ععام طبيععه الرتب ععة 10والش ععبكة الدوليععة للرتب ععة السععوداي ،11وتنوي ععذ ام ععوج التوجيايععة ال وعي ععة ل ععمدارة
املستدامة للرتبة.12
وصادقت اجلمعية العامة على خ ة العمل للورتة  2019-2018وسيجرس تنويذ األنش ة التالية
إعداد النسخة الثانية من امري ة العاملية للكربون العاوس للرتبة ،مبا يف ذلك تقرير توساس ا؛
وإععداد خعرائا عامليععة بشععأن (1ن اإلمكانععات املتعلنقععة باحتجعاع الكربععون العاععوس يف الرتبععة2( ،ن وملوحععة الرتبععة،
(3ن وتآكل الرتبة؛
وتنظععيم نععدوات عامليععة حععول تآكععل الرتبععة يف عععام  ،2019والتنععوع البيولععوجي للرتبععة يف عععام  ،2020وعععدم ت عواعن
املغذيات يف الرتبة يف عام 2021؛

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

http://www.fao.org/about/meetings/global-symposium-on-soil-pollution/ar/ 5
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/2-awareness-raising/glinka-world-soil-prize/en/ 6
http://www.fao.org/world-soil-day/world-soil-day-award/en/ 7
http://www.fao.org/global-soil-partnership/intergovernmental-technical-panel-soils/gsoc17-implementation/capacity- 8
development/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/5-harmonization/glosolan/en/ 9
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/2-awareness-raising/soil-doctor/en/ 10
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/highlights/detail/en/c/1038436/ 11
http://www.fao.org/3/a-bl813e.pdf 12
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والتقدير العاملي لتلوث الرتبة؛
وتنويذ خ ا عمل إقليمية ،مبا يف ذلك برنام  AfriSoilsألفريقيا؛
وإنشاي النظام العاملي للمعلومات املتعلقة بالرتبعة وتشعغيل الشعبكات الونيعة الشعبكة الدوليعة ملسسسعات املعلومعات
املتعلقة بالرتبة ،والشبكة املخفية العاملية للرتبة (GLOSOLANن والشبكة الدولية للرتبة السوداي.

ونظراط إىل تزايد عدد األنش ة ،باتت احلاجعة إىل حشعد املعوارد املاليعة أمعراط بعدياياط مبعا أن الشعراكة العامليعة معن أجعل
-4
الرتب ععة تعتم ععد عل ععى املس ععا ات ال وعي ععة ،وبالت ععاا أطلق ععت اجلمعي ععة العام ععة ن ععدايط إىل األعا ععاي فيا ععا لزي ععادة دعما ععم امل ععاا
للشراكة.
مدونة السلوك الدولية بشأن استخدام األمسدة وإدارهتا
مت التوصععل خععالل دورة العمععل السععابعة جملموعععة ام عفاي الونيععة احلكوميععة الدوليععة املعنيععة بالرتبععة املنعقععدة يف الوععرتة
-5
مععن  30أكتوبر/تش عرين األول إىل  3نوفمف/تش عرين الثععاين  ،2017إىل اتوععال لوضععع مدونععة سععلوك دوليععة بشععأن اسععتخدام
األمسدة وإدارهتا
(1ن اسععتجابةط لتوصععية جلنععة الزراعععة بشععأن ذقيععام منظمععة األغذيععة والزراعععة بتكثيععف عملاععا يف جمععال سععالمة األغذيععة
ودعما ععا الوع ع ألص ععقاب احلي ععاعات الص ععغاة عل ععى املس ععتوى احملل ععي يف م ععا يتعلن ععق باالس ععتخدام انيم ععن ل مس ععدة
ومبيدات انيفاتذ؛
(2ن لتيس ععا تنوي ععذ ام ععوج التوجياي ععة ال وعي ععة ل ععمدارة املس ععتدامة للرتب ععة بغي ععة معاجل ععة اخ ععتالل التع عواعن يف املغ ععذيات
وتلوث الرتبة؛
(3ن من أجل االستجابة لمعالن بشأن إدارة تلوث الرتبة لتققيق التنمية املستدامة على النقعو املعتمعد خعالل العدورة
الثالثة جلمعية األمم املتقدة للبيئة (ناويب ،ديسمف/كانون األول 2017ن.
-6

و ِ
وضعت مدونة السلوك من خالل عملية شاملة على النقو التاا

(1ن مشاورة عف اإلنرتنت جرت با ديسمف/كانون األول  2017وففاير/شباج ( 2018املشاورة عف اإلنرتنت حول
مدونة السلوك الدولية بشأن استخدام األمسدة وإدارهتا13ن للقصول علعى تعليقعات جمموععة واسععة معن أصعقاب
املصععلقة بشععأن مشععروع احملتويععات واألهععدام .واسععتقخدمت التعليقععات الععو أع يععت يف املنتععدى لوضععع املسععودة
ص ععور ملدون ععة األمس ععدة ب ععدعم م ععن جمموع ععة امع عفاي الوني ععة احلكومي ععة الدولي ععة املعني ععة بالرتب ععة والعدي ععد م ععن امع عفاي
يف منظمة األغذية والزراعة وبتوجيه منام.
(2ن ومراجعععة املسععودة صععور ( 9-7مايو/أيععار 2018ن ووضعععاا يف صععيغتاا الناائيععة مععن قبععل جمموعععة عمععل موتوحععة
العاوية مسلوة من  23خبااط يف جمال إدارة األمسدة وسياساهتا ميثلون البلدان األعااي يف األقاليم كافعة ،والق عاع
اماص ،واألوساج األكادميية ،وجمتمع البقوث ،واجملتمع املدين.
13
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(3ن وع ععرر مش ععروع مدون ععة األمس ععدة عل ععى االجتم ععاع الس ععادل للجمعي ععة العام ععة للشع عراكة العاملي ععة م ععن أج ععل الرتب ععة
الععذس رحععه مبشععروع املدونععة باعتبععاره رداط مناسععباط علععى توصععيات الععدورة امامسععة والعشعرين للجنععة الزراعععة وأوصععى
بععإجراي مشععاورة ثانيععة عععف اإلنرتنععت السععتعرار املشععروع بشععكل ععائي ،علععى أن تععرد نتععائ االسععتعرار يف وثيقععة
منوصلة مرفقة مبدونة األمسدة.
(4ن والعمليع ععة االستشع ععارية الثانيع ععة عع ععف اإلنرتنع ععت (مع ععن  15يونيع ععو/حزيران إىل  15يوليو/متع ععوع  14-2018يع ععرد املع ععوجز
يف امللقعق الثععاينن الععو جععرى خال عا تلقععي تعليقععات العديععد مععن أصعقاب املصععلقة وتاععميناا يف مدونععة األمسععدة
الواردة يف امللقق األول.
وتوفر مدونة األمسدة إطاراط حملياط قابالط للتكييف وجمموعة من املمارسات ال وعية العو ميكعن للقكومعات ،وق عاع
-7
األمسدة ،وامدمات اإلرشادية واالستشعارية الزراعيعة ،واملسسسعات األكادمييعة والبقثيعة الداعمعة ،واجلاعات الواعلعة يف ق عاع
إعععادة تععدوير املغععذيات ،واجملتمععع املععدين ،واملسععتخدما الناععائيا أن يسععا وا بواععلاا يف حتقيععق الزراعععة املسععتدامة واألمععن
الغذائي من منظور إدارة املغذيات وذلك عف اتباع ام وج التوجياية والتوصيات امل روحة أو االمتثال ا.

14
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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
تقع هلع عد األمسععدة ،مبععا يف ذلععك تلععك املسععتخرجة مععن مصععادر معدنيععة واص ع ناعية وعاععوية ،مععن املععدخالت ا امععة
واملسععتخدمة علععى ن ععال واسععع يف الزراعععة وهععي تسععام يف األمععن الغععذائي العععاملي ،وسععبل ععيش املعزارعا ،والتغذيعة البشععرية
األساسية .عالوة على ذلك ،ميكن أن يساهم االستخدام احلكيم ل مسدة يف الوقاية معن إعالعة الغابعات والتغ نعاات األخعرى
يف استخدام األراضعي ععف عيعادة اإلنتاجيعة الزراعيعة لكعل مسعاحة معن األراضعي واحلعد بالتعاا معن احلاجعة إىل أرار إضعافية
للزراعة .ومع ذلك ،قد تكون ل مسدة آثار سلبية على البيئة وصقة اإلنسان واحليوان وسالمة الرتبة.
وعلععى املسععتوى اإلقليمععي ،ختاععع األمسععدة لتش عريعات ول عوائ تنظيميععة جتلوععة ت عرتبا باإلنتععا والتجععارة والتوعيععع
والتسععويق والسععالمة واالسععتخدام ،وميكععن أن تتوععاوت بععا بلععد وآخععر وداخععل البلععد الواحععد .ويت لععه االسععتخدام املسععسول
ل مسععدة وإدارهتعا علععى مسععتوى املزرعععة دراسععة متأنيعة للعديعد مععن العوامععل مبععا يف ذلععك احملاصعيل الععو سععتزرع ،وحالععة الرتبععة،
واألنش ع ة الزراعي عة السععابقة ،والععرس ،وال قععم ،واقتصععاديات املعزارع ،واحملتععوى التغععذوس وخصععائص األمسععدة ،والوصععول إىل
األمسدة .وباإلضافة إىل ذلك ،جيه النظر يف استخدام األمسدة على مستوى املناظر ال بيعية واملستويا واإلقليمي والعاملي
بسبه امسائر احملتملة للمغذيات يف البيئة وانيثار السعلبية عذه امسعائر .ومعن هعذا املن لعق ،هنعاك حاجعة إىل ع شعامل
الستخدام املغذيات ودوراهتا يف الرتبة والنباتات واحليوانات والبشر واملياه والبيئة.
وه عذه الوثيقععة ه عي مدونععة سععلوك دولي عة السععتخدام األمسععدة وإدارهتععا ،وقععد مت إعععدادها لععدعم ام ععوج التوجياي عة
ال وعية لمدارة املستدامة للرتبة وتنويعذها .وهعي ترمعي إىل مسعاعدة البلعدان علعى معاجلعة القاعايا املتععددة واملعقعدة املتعلقعة
باالستخدام املسسول ل مسدة يف الزراعة وإدارهتا على مستوى املزرعة والنظام اإليكولعوجي وعلعى املسعتوى العوط  .وهتعدم
مدون ععة األمس ععدة أياع عاط إىل معاجل ععة القا ععايا م ععن منظ ععور ع ععاملي للمس ععا ة يف حتقي ععق أه ععدام التنمي ععة املس ععتدامة .وتش ععمل
هععذه األخععاة ضععمان اسععتدامة نظععم إنتععا األغذيععة ،والقاععاي علععى اجلععوع وسععوي التغذيععة ،وحتسععا األمععن الغععذائي والتغذيععة،
واحلد من التلوث ،وحتسا سالمة األغذية.
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الديباجة ومقدمة
تساهم األمسدة مسا ة كبعاة يف احلوعا علعى سعكان الععام معن خعالل دععم األمعن الغعذائي ،وتعزيعز سعبل ععيش
املع عزارعا ،وت ععوفا التغذيع عة البش ععرية األساسع عية ،وت ععأما املغ ععذيات إلنت ععا املع عواد املتج ععددة مث ععل امش ععه واأللي ععام والوق ععود
األحيائي ،واملساعدة علعى التقليعل معن حتويعل األراضعي معن العنظم اإليكولوجيعة احملليعة أو االسعتخدامات األخعرى العو تعوفر
خ ععدمات ال ععنظم اإليكولوجي ععة املوي ععدة إىل اإلنت ععا الزراع ععي .وميك ععن ل مس ععدة أن تزيع عد بش ععكل كبع عا م ععن تع عوافر املغ ععذيات
حتسن خدمات النظام اإليكولعوجي للرتبعة العو تسعام بشعكل مباشعر وغعا مباشعر يف  95يف املائعة
للمقاصيل ،وبالتاا أن ن
مععن إنتععا األغذيععة العامليعة .كمععا ميكععن لالسععتخدام املناسععه للمغععذيات أن يعععزع إنتععا الكتلععة األحيائيععة ويسععاهم يف عيععادة
املادة العاوية يف الرتبة وحتسا سالمة الرتبة .ومع ذلك ،تشمل تأثاات استخدام األمسدة املسا ة يف تغا املناخ الععاملي،
وتدهور الرتبعة ومعوارد امليعاه وجعودة ا عواي ،وإحلعال الاعرر بصعقة اإلنسعان واحليعوان والرتبعة .وقعد جعرى تلخعيص العديعد معن
هععذه التععأثاات يف مواععوم حععدود الكوكععه الععذس وضعععه  Rockströmوآخععرون (2009ن والععذس مت التشععديد فيععه علععى أن
االض ع رابات الععو تصععيه التععدفقات البيولوجيععة واجلغرافيععة والكيميائيععة للنيرتوجععا والووسععوور بسععبه إنتاجامععا ألغ عرار
االسععتخدام الزراعععي قععد اععاوعت ا ععامش انيمععن لنشععاج اإلنسععان .وعمومععا ،فععإن ا عدم مععن هعذه الوثيقععة هعو تعظعيم فوائععد
استخدام األمسدة مع التقليل من أس آثار سلبية.
وتعم ععل وك ععاالت األم ععم املتق ععدة والبل ععدان األعا ععاي فيا ععا حن ععو حتقي عق رؤي ععة خ ععة التنمي ععة املس ععتدامة لع ععام
وأهعدام التنميعة املسععتدامة السععبعة عشععر وحياديععة تععدهور األراضععي مععن خععالل االسععتجابة ملختلععف اإلجعرايات والتوصعيات
يف ما يتعلق بإدارة الرتبة واملغذيات على حنو مستدام.
2030

وطلب ععت جلن عة الزراع ععة يف دورهت ععا امامس ععة والعش عرين املنعق ععدة يف الو ععرتة م ععن  26إىل  30س ععبتمف /أيل ععول ،2016
إىل منظم ععة األغذي ععة والزراع ععة ل م ععم املتق ععدة ذتكثي عف عملا ععا يف جم ععال س ععالمة األغذي عة وتق ععدمي ال ععدعم الو ع ألص ععقاب
15
احلياعات الصغاة على املستوى احمللي يف ما يتعلق باالستخدام انيمن ل مسدة ومبيدات انيفاتذ.
وحععدد التقريععر األخععا حلالععة م عوارد الرتبععة يف العععام ) (SWSR16الععذس نش عرته منظمععة األغذي عة والزراعععة وجمموعععة
امعفاي الونيععة احلكوميععة الدوليععة املعنيععة بالرتبععة (الوريععق احلكععومي العدوا املعع بالرتبععة17ن عشععرة هتديعدات رئيسعية علعى الرتبععة
حتتا إىل املعاجلة إذا أردنا حتقيق أهدام التنمية املستدامة (منظمة األغذية والزراعة والوريق احلكومي الدوا املع بالرتبة،
2015ن  .وتساهم الرتبة ب ريقعة مباشعرة أو غعا مباشعرة يف حتقيعق ععدد معن أهعدام التنميعة املسعتدامة (األهعدام  2و 3و6
عف .وأصعدرت
و 13و15ن الو ترتبا باجلوع ،وصقة اإلنسان من خالل التغذية ،واملياه النظيوة ،ن
وتغا املناخ ،واحلياة يف ال ن
الشراكة العاملية من أجل الرتبة ومنظمة األغذية والزراعة يف وقت الحق ام وج التوجياية ال وعية لمدارة املستدامة للرتبعة
كخ ععوة أوىل للتصععدس عذه التادي عدات ،اثنععان مناععا ععا ذاالخععتالالت يف املغععذياتذ وذتلععوث الرتبععةذ وتشععمل ت بيقععات
15

الوقرة  (45ن من الوثيقة .C2017/21

http://www.fao.org/3/a-i5199e.pdf 16
http://www.fao.org/global-soil-partnehttp://www.fao.org/global-soil-partnership/intergovernmental-technical-panel- 17
soils/ar/
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األمسعدة الععو ميكعن أن تكععون مورطعة أو غعا كافيعة أو ملوثععة (والعو ال ميكععن اسعتدامة أس مناععان (منظمعة األغذيععة والزراعععة،
2017ن .وتق ععدم الوص ععول ذات الص ععلة يف ام ععوج التوجياي ع عة ال وعي ع عة ل ععمدارة املس ععتدامة للرتب ععة ( 3-3تعزي ععز األرصع ععدة
وال ععدورات املغذيع عة ،و 5-3من ععع وتقليع عل تل ععوث الرتب ععةن التوجيا ععات األوىل بش ععأن تش ععجيع اس ععتخدام املغ ععذيات املس ععتدامة
يف ما يتعلق بالرتبة والزراعة والبيئة ،ولكن يلزم تقدمي املزيد من الدعم والتوجيه لتنويذ هذه التوصيات.
وباإلضافة إىل ذلك ،مت اعتماد إعالن بشأن إدارة تلوث الرتبة لتققيق التنمية املسعتدامة يف العدورة الثالثعة جلمعيعة
األمعم املتقعدة للبيئعة (UNEA 3ن العو عقعدت يف نعاويب يف ديسعمف /كعانون األول ( 2017برنعام األمعم املتقعدة للبيئعة،
وعف القرار صراحة عن القلق إعاي تلوث الرتبة الناجم عن االستخدام غا املناسه ل مسدة يف اإلنتا الزراعي.
2017ن .ن
وخع ع ععالل دورة العمع ع ععل السع ع ععابعة جملموعع ع ععة ام ع ع عفاي الونيع ع ععة احلكوميع ع ععة الدوليع ع ععة املعنيع ع ععة بالرتبع ع ععة املنعقع ع ععدة يف الوع ع ععرتة
مع ععن  30أكتوبر/تش ع عرين األول إىل  3نوفمف/تش ع عرين الثع ععاين  ،2017اتوقع ععت جمموعع ععة ام ع عفاي ومنظمع ععة األغذيع ععة والزراعع ععة
على وضع مدونة سلوك دولية بشأن استخدام األمسدة وإدارهتا ،ويشار إلياا يف ما بعد بع ذمدونة األمسدةذ أو ذاملدونةذ
(1ن استجابة ل له جلنة الزراعة لزيادة سالمة األغذية واالستخدام انيمن ل مسدة؛
(2ن ولتيس ععا تنويع ععذ ام ع ععوج التوجيايع ععة ال وعيع ععة لع ععمدارة املسع ععتدامة للرتبع ععة بغيع ععة معاجلع ععة االخع ععتالالت يف املغع ععذيات
وتلوث الرتبة؛
(3ن وللرد على إعالن الدورة الثالثة جلمعية األمم املتقدة للبيئة بشأن تلوث الرتبة.
ومت احلصول على املعدخالت والتعليقعات حعول حمتعوى وأغعرار مدونعة األمسعدة معن جمموععة واسععة معن أصعقاب
املص ع ععلقة خ ع ععالل مش ع ععاورة ع ع ععف اإلنرتن ع ععت كان ع ععت موتوح ع ععة للجماع ع عور يف الو ع ععرتة م ع ععن  21ديس ع ععمف/كانون األول 2017
إىل  11ففاير /شباج  .2018واسعتقخدمت التعليقعات العو أع يعت يف املنتعدى لوضعع املسعودة صعور ملدونعة األمسعدة بعدعم
مععن جمموعععة امعفاي الونيععة احلكوميععة الدوليععة املعنيععة بالرتبععة والعديععد مععن امعفاي يف منظمععة األغذيععة والزراعععة وبتوجيععه مععنام.
ومت ععت مراجع ععة املس ععودة ص ععور م ععن قب ععل جمموع ععة عم ععل موتوح ععة العا ععوية م ععن خع عفاي يف جم ععال إدارة األمس ععدة وسياس ععاهتا،
يف الورتة من  7إىل  9مايو/أيار  .2018وشعكلت جمموععة العمعل أشعخاص مت اختيعارهم معن قبعل البلعدان األعاعاي لتمثيعل
األق ععاليم ،باإلض ععافة إىل املمثل عا عع عن ق ععاع األمس ععدة واألوس ععاج األكادميي عة وجمتم ععع البق ععوث واجملتم ععع امل ععدين .ولالط ععالع
على الئقة األعااي وانتماياهتم ،يرجى الرجوع إىل امللقق األول.
وعرضععت مدونععة األمسععدة علععى االجتمععاع السععادل للجمعيععة العامععة للش عراكة العامليععة مععن أجععل الرتبععة ،يف الوععرتة
ق
من  11إىل  13يونيو/حزيران  .2018وبنعايط علعى توصعية معن اجلمعيعة العامعة ،خاععت الوثيقعة ملشعاورة ثانيعة ععف اإلنرتنعت
من أجل استعراضاا بشكل ائي وتلقي املالحظات بشأ ا يف الورتة من  15يونيو/حزيران إىل  15يوليو/متوع .2018
وتوفر مدونة السلوك الدولية بشأن استخدام األمسدة وإدارهتا إطاراط قابالط للتكييف حملياط وجمموععة معن املمارسعات
ال وعي ععة ال ععو ميك ععن للقكوم ععات ،وق ععاع األمس ععدة ،وام عدمات اإلرش ععادية واالستش ععارية الزراعي ععة ،واملسسس ععات األكادميي ععة
والبقثيععة الداعمععة ،واجلاععات الواعلععة يف ق ععاع إعععادة تععدوير املغععذيات ،واجملتمععع املععدين ،واملسععتخدما الناععائيا أن يسععا وا
بوا ععلاا يف حتقي ععق الزراع ععة املس ععتدامة واألم ععن الغ ععذائي م ععن منظ ععور إدارة املغ ععذيات وذل ععك ع ععف اتب ععاع ام ععوج التوجياي ععة
والتوصيات امل روحة أو االمتثال ا.
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املادة  -1الن ال واألهدام والغايات
1-1

مدونععة السععلوك الدولي عة بشععأن اسععتخدام األمسععدة وإدارهتععا املشععار إلياععا أيا عاط بع عذمدونة األمسععدةذ أو ذاملدونععةذ،
ه عي جمموع ععة م ععن املمارس ععات ال وعي ععة والتوقع ععات املتو ععق عليا ععا للس ععلوك م ععن قب ععل جتل ععف أص ععقاب املص ععلقة
الستخدام املغذيات النباتية وإدارهتا.

2-1

تشكل مدونة األمسدة هذه تكملة للخ عوج التوجيايعة ال وعيعة لعمدارة املسعتدامة للرتبعة وينبغعي قرايهتعا يف إطعار
ه ععذه ال ععنظم .وينبغ ععي أن تأخ ععذ عملي ععة التس ععميد املناس ععبة النظ ععام الزراع ععي الع ععاملي (ال ععدورات الزراعي ععة واخ ععتالج
احملاصيل ،والرتبة ،واليد العاملة ،واألسوال ،وما إىل ذلك.ن والظروم املناخية وا يدرولوجية يف االعتبار.

3-1

تتوجه إليام مدونعة األمسعدة ك طعال معن احلكومعات ،وصعانعي السياسعات ،وق عاع
يشمل أصقاب املصلقة الذين ن
األمسدة ،وصعناعة النوايعات وإععادة التعدوير ،والعنظم الوطنيعة للبقعوث الزراعيعة ،واجلامععات ،وجتعفات امعدمات
الزراعية والتقليلية ،وامدمات اإلرشعادية واالستشعارية الزراعيعة ،واجملتمعع املعدين ،ومسعتخدمي األمسعدة ،ال سعيما
املزارعا.

4-1

يشععا مصع ل ذاألمسععدةذ لععدى اسععتخدامه إىل معواد أو مكونععات كيميائيععة أو طبيعيععة تسععتخدم لتععوفا املغععذيات
للنباتععات ،وعععادة عععن طري عق الت بي عق علععى الرتبععة ،ولكععن أياععا علععى أورال الشععجر أو مععن خععالل املي عاه يف نظععم
األرع ،أو الرس التخصييب ،أو الزراعة املائية أو عمليات تربية األحيعاي املائيعة .وبالتعاا ،يعتم النظعر يف أنعواع
عراعة ن
ومصادر عديدة من املغذيات يف مدونة األمسدة هعذه ،تشعمل األمسعدة الكيميائيعة واملعدنيعة؛ واألمسعدة العاعوية
مثععل روث احليوانععات والكومبوسععت؛ ومصععادر املغععذيات املعععاد تععدويرها مثععل امليععاه العادمععة ،واععأة ميععاه اجملععارس،
ومواد ا ام ،والنوايات املعاجلة األخرى.

5-1

الغععرر مععن مدونععة األمسععدة ه عو مسععاعدة أصععقاب املصععلقة علععى إنشععاي نظععم لرصععد إنتععا األمسععدة وتوعيعاععا
(مب ععا يف ذل ععك بيعا ععان وجودهت ع عا وإدارهت ع عا واس ععتخداماا لتققي ع عق الزراع ععة املس ععتدامة وأه ع عدام التنمي ع عة املس ععتدامة
من خالل تعزيز التكامل والوعالية والكواية يف استخدام األمسدة العالية اجلودة مع النتائ التالية
1-5-1

املس ععاعدة عل ععى ض ععمان اإلنت ععا الع ععاملي ل غذي عة واألم ععن الغ ععذائي م ععع احلو ععا عل ععى خص ععوبة الرتب ععة
وخدمات النظم اإليكولوجية وااية البيئة؛

2-5-1

الوعال والكوس ل مسدة لتلبية االحتياجات الزراعيعة وتقليعل امسعائر معن املغعذيات
تعظيم االستخدام ن
يف البيئة؛

3-5-1

احلوععا علععى خععدمات النظععام اإليكولععوجي والتقلي عل مععن التععأثاات عل عى البيئععة النااععة عععن اسععتخدام
األمسدة ،مبا يف ذلك تلوث الرتبة واملياه ،وت اير األمونيا ،وانبعاثعات غعاعات الدفيئعة ،وآليعات فقعدان
املغذيات األخرى؛
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6-1

4-5-1

تعظيم املنافع االقتصادية والبيئية احملتملة املتأتيعة معن االسعتخدام املسعتدام ل مسعدة ،مبعا يف ذلعك احلعد
معن احلاجعة إىل ختصعيص املزيعد معن األراضعي لمنتعا  ،وعيعادة ختعزين الكربعون يف الرتبعة ،والتقسعينات
يف سالمة الرتبة؛

5-5-1

اننه عيادة املغذيات يف املياه اجلوفية والس قية والو تسثر سلباط على صقة اإلنسان واحليوان؛

6-5-1

اننععه إضععافة امللوثععات يف األمسععدة والععو يرتتععه عناععا آثععار سععلبية ومسيعة حمتملععة علععى الرتبععة ،والتنععوع
البيولوجي للرتبة ،وكذلك على صقة احليوان واإلنسان؛

7-5-1

احلوع ععا علع ععى سع ععالمة األغذيع ععة ،واألن ع عاج الغذائي ع عة ،وجع ععودة التغذيع ععة والصع ععقة البشع ععرية وحتس ع عيناا
من خالل االستخدام األمثل للمغذيات النباتية.

غايات مدونة األمسدة هي
1-6-1

توفا جمموعة من معايا املمارسة ال وعية جلميع أصعقاب املصعلقة املشعرتكا يف اسعتخدام األمسعدة
وإدارهت ععا ،مب ععا يف ذل ععك احلكوم ععات وق ععاع األمس ععدة وص ععناعة النواي ععات وإع ععادة الت ععدوير وامل ع عزارعا
واملس ع ععتخدما النا ع ععائيا انيخع ع عرين وامع ع عدمات اإلرش ع ععادية واالستش ع ععارية الزراعي ع ععة والق ع ععاع ام ع ععاص
واألوساج األكادميية والبقوث وا يئات العامة األخرى.

2-6-1

تشجيع التعاون والتشعارك بعا مجيعع أصعقاب املصعلقة املشعاركا يف سلسعلة قيمعة األمسعدة وصعناعة
النوايع ععات وإعع ععادة التع ععدوير مع ععن أجع ععل تنمي ع عة وإنتع ععا واسع ععتخدام وإدارة األمسع ععدة واملغع ععذيات املع ع ععاد
استخداماا واملعاد تدويرها على حنو مستدام ومسسول.

3-6-1

تعزيع عز الش ععوافية والتع ععاون والشع عراكة وتب ععادل املعلوم ععات بع عا مجي ععع أص ععقاب املص ععلقة يف احلص ععول
على األمسدة واستخداماا (مبا يتماشى مع التزامات املنافسة القانونيةن.

4-6-1

تعزيعز إعععادة التععدوير انيمنععة للمغععذيات لالسععتخدامات الزراعيعة وغاهععا مععن األراضععي مععن أجععل احلععد
مععن آثععار عي عادة املغععذيات يف احملعيا األحيععائي والغالفععا اجلععوس واملععائي علععى سععالمة البيئععة واإلنسععان
واحليوان والرتبة.

5-6-1

إ عام احلكومععات والبقععوث والق ععاع امععاص واجملتمععع املععدين لتعزي عز ومتوي عل االبتكععار يف املمارسععات
والتقنيات واإلدارة الزراعية املستدامة من أجل حتسا خصوبة الرتبة وإدارة املغذيات.

6-6-1

مسعاعدة البلععدان واملنعاطق علععى العتقكم بعودة األمسعدة وإنواذهععا معن خععالل آليعات تنظيميعة مناسععبة
وتقليل امسائر االقتصادية للمستخدما الناائيا.

7-6-1

حتسا سالمة األمسدة وتقليل املخاطر على صقة اإلنسان واحليوان.
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8-6-1

تشجيع تروي ونشعر املعرفعة ،مبعا يف ذلعك اإلحصعايات املقارنعة ،يف مجيعع املسعائل املتعلقعة باسعتخدام
األمسدة وإدارهتا من خالل انيليات واملسسسات وبرام التوعية املناسبة.

9-6-1

تشجيع اإلدارة املتكاملة مصوبة الرتبة باستخدام املغذيات من جمموعة من املصادر انيمنة.

7-1

تعد هذه املدونة وثيقة حية وجيه مراجعتاا بصورة منتظمة من قبل منظمة األغذية والزراعة وحتديثاا كل مخعم
إىل عشر سنوات ،أو مىت وأينما تراه البلدان األعااي مناسباط ومن خالل األجازة الرئاسية املختصة يف املنظمة.

املادة  -2املص لقات والتعاريف
امععدمات اإلرشععادية واالستشععارية الزراعي عة تشععا إىل أس منظمععة يف الق ععاع العععام أو امععاص (املنظمععات غ عا احلكومي عة،
ومنظمات املزارعا ،والشركات اماصة ،وغاهان تسال وصول املزارعا وغاهم من الواعلا يف املنعاطق الريويعة إىل املعرفعة
واملعلومات والتكنولوجيات ،وتوعاعالهتم معع اجلاعات الواعلعة األخعرى؛ وتسعاعدهم علعى ت عوير ماعاراهتم وممارسعاهتم الونيعة
والتنظيمية واإلدارية من أجل حتسا سبل معيشتام ورفاهام (2010 ،Christoplosن.
املعمعرة
احلراجة الزراعية هي املص ل الشامل لنظم وتكنولوجيات استخدام األراضي الو تقستعمل فياا النباتات امشعبية ن
(مثععل األشععجار أو الشععجاات أو النخيليععات أو شععجر اميععزرانن واحملاصععيل الزراعيععة أو احليوانععات عمععداط يف ق عععة األرر
نوساا يف شكل من أشكال الرتتيه املكاين والزماين.
اإلععالن تعروي البيعع واالسعتخدام املسععسولا ل مسعدة عععن طريعق وسعائل اإلعععالم امل بوععة واإللكرتونيعة أو وسعائل اإلعععالم
االجتماعية أو الالفتات أو الشاشات أو ا دايا أو العرور أو الكالم الشواي.
ت اير األمونيا فقدان النيرتوجا يف الغالم اجلوس على شكل أمونيا بعد ت بيق األمسدة.
السماد احليواين املواد النااة عن عمليات اإلنتا احليواين املستخدمة ألغرار اإلخصاب ،مبا يف ذلك الواعالت والبعول
واحلمأة والقش ومواد الورش األخرى.
عنصرا من الوقت ،على سبيل املثال يف موسعم النمعو
معدل الت بيق كمية األمسدة امل بقة لكل وحدة مساحة ،مبا يشمل ط
أو السنة.
التن ع ععوع البيول ع ععوجي التن ع ععوع ب ع عا الكائن ع ععات احلي ع عة ،وه ع عو أم ع ععر ض ع ععرورس لوظيو ع ععة ال ع ععنظم اإليكولوجي ع عة وتق ع ععدمي ام ع ععدمات
(منظمة األغذية والزراعة(2018 ،أنن.
الس ععماد احلي ععوس مصع ع ل واس ععع يقس ععتخدم للمنتج ععات ال ععو حتت ععوس عل ععى كائن ععات دقيق ععة حي عة أو س ععاكنة مث ععل البكتاي ععا
والو ري ععات والش عععيات وال قال ععه ،وح ععدها أو جمتمع ععة ،وال ععو تس ععاعد عن ععد ت بيقا ععا عل ععى تثبيع عت النيرتوجع عا اجل ععوس أو
إذابة/حتويز مغذيات الرتبة.
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املنبه احليوس منت حيوز نو النبات من خالل توليف املواد املعزعة للنمو و/أو عمليعات تغذيعة النبعات بشعكل مسعتقل ععن
حمتوى املغذيات هبدم حتسا واحد أو أكثر من كواية استخدام أو امتصاص النباتعات للمغعذيات؛ أو مقاومعة النباتعات
لمجااد الالحيوس؛ أو صوات جودة احملاصيل.
اجملتمععع املععدين يتععألف مععن معواطنا وسععكان مععن منععاطق جتلوععة حععول العععام وهععم منظمععا يف دوائععر ومجعيععات وجمموعععات
إلمساع صوهتم (منظمة األغذية والزراعة(2018 ،بنن.
منظمات اجملتمع املدين تنظر منظمة األغذية والزراعة إىل منظمات اجملتمع املدين علعى أ عا جاعات فاعلعة معن غعا العدول
تنععدر ضععمن ثععالث فئععات رئيسععية هععي املنظمععات ذات العاععوية؛ واملنظمععات غععا احلكوميععة؛ واحلركععات االجتماعيععة الععو
تعمععل يف جمععاالت مرتب ععة بواليععة املنظمععة .ونظ عراط إىل أن منظمععات اجملتمععع املععدين متنوعععة يف طبيعتاععا ،يصعععه تصععنيواا يف
جمموعات جتلوة ومن احملتمل أن تظار بعض أوجه التداخل (منظمة األغذية والزراعة (2018 ،نن.
امللوث مادة حتتوس علياا األمسدة وليست من املغذيات النباتية .وقد تشمل ،على سبيل املثال ال احلصر ،املععادن الثقيلعة
ومسببات األمرار واملنتجات الثانوية الصناعية.
م عواد ا اععم املعواد املتبقيعة بعععد أن تكععون عمليعات ا اععم املختلوععة قععد اسععتخدمت يف الكتلععة األحيائيععة أو النوايعات مثععل
روث املاشية ،واأة الصرم الصقي ،ونوايات املدن.
التخلص أس عملية للتخلص من أو إعادة تدوير أو حتييد أو عزل األمسدة واملنتجات الثانوية واحلاويات واملواد امللوثة.
التوعيع هي العملية الو يتم مبوجباا توريد األمسدة ونقلاا عف قنوات التجعارة إىل األسعوال واألراضعي احملليعة أو الوطنيعة أو
الدولية.
خدمات النظام اإليكولوجي الووائد العديدة الو توفرها ال بيعة للمجتمع (منظمة األغذية والزراعة(2018 ،أنن.
الععرس التخص عييب ت بي عق املغععذيات النباتي عة أو تعععديل الرتبععة أو املي عاه املستصععلقة مععن مرافععق اايععز األغذي عة ومعاجلععة مي عاه
الصرم الصقي بواس ة مياه الرس.
األمسدة مادة تستخدم يف توفا املغذيات للنباتات ،عادة عن طريعق الت بيعق علعى الرتبعة ،ولكعن أياعا علعى أورال الشعجر
األرع ،أو الععرس التخص عييب ،أو الزراعععة املائي عة أو عملي عات تربي عة األحي عاي املائي عة .وجيععرس
أو مععن خععالل املي عاه يف نظععم إنتععا
ن
توصيل املص ل يف املادة .4-1
ماععافات األمسععدة م عواد ماععافة إىل األمسععدة أو تعععديالت علياععا ،أو منتجععات ماععافة إىل الرتبععة ،مصععممة لزي عادة كوععاية
استخدام األمسدة من خالل جمموعة متنوعة من اإلجرايات الو تشعمل علعى سعبيل املثعال ال احلصعر ،تقليعل قابليعة األمسعدة
لل ععذوبان ،أو ط ععاليات حبيب ععات الس ععماد ،أو تثبع عيا النرتج ععة أو التقل ععل امل ععائي لليوريع عا ،أو حتويع عز الكائن ععات احليع عة الدقيق ععة
يف الرتبة.
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ت بي عق السععماد مععا م ي عنص علععى خععالم ذلععك ،فععإن ذت بي عق األمسععدةذ أو ذت بي عق السععمادذ يش عا إىل ت بي عق املغععذيات
لص ععاو ن ععو النب ععات بش ععكل ع ععام ،ولع عيم إىل أس ن ععوع حم ععدد م ععن األمس ععدة .ويش ععمل الت بيق ععات ألغع عرار عراعيع عة وغاه ععا،
مبا يف ذلك املرافق الرتفياية والرياضية ،واحلدائق العامة واماصة ،واملرو .
حمتوى األمسدة أو حمتوى املواد الغذائية املتاحة الكمية اإلمجالية من املغذيات النباتية يف السماد الو تعتف متاحة ليمتصاا
النبات.
ق اع األمسدة سلسلة القيمة الكاملة الو تشعارك يف إنتعا األمسعدة وتوريعدها ،مبعا يف ذلعك اإلنتعا األساسعي أو التععدين،
والتجايز للقصول على املنتجات الناائية ،والنقل ،والتخزين ،والتسليم الناائي ملستخدم األمسدة.
إدارة األمسععدة التنظعيم والرقابععة الونيعة علععى مجيعع جوانععه األمسععدة ،مبععا يف ذلععك اإلنتععا (التصععنيع والصعياغةن ،والتوععويض،
واالستااد ،والتصدير ،والتوسيم ،والتوعيع ،والبيعع ،والتوريعد ،والنقعل ،والتخعزين ،واملناولعة ،والت بيعق ،والعتخلص معن األمسعدة
لامان السالمة واجلودة وفعالية االستخدام ولتقليل انيثار الاارة على الصقة والبيئة والتعرر البشرس واحليواين.
إساية استخدام األمسدة ميكن أن تن وس ،على سبيل املثال ال احلصر ،علعى ت بيعق واحعد أو أكثعر معن املغعذيات النباتيعة
عل ععى الرتب ععة ،أو أورال الش ععجر ،أو امليع عاه وال ععو م ععن غ عا املتوق ععع بش ععكل معق ععول أن ت ععسدس إىل اس ععتجابة إجيابي عة عل ععى ن ععو
احملصععول ،أو انسععكاب األمسععدة ،أو ت بيعق امللوثععات يف الرتبععة الععو ميكععن أن تشععكل خ عرا علععى صععقة اإلنسععان أو البيئععة.
وجيرس توصيل املص ل يف املادة .5-5-4
مسععتخدم السععماد األشععخاص الععذين ي بقععون األمسععدة لغععرر حمععدد هعو جعععل املغععذيات النباتيعة متاحععة ليمتصعاا النبععات.
وميك ععن ملسع ععتخدمي األمسع ععدة أن يشع ععملوا امل ع عزارعا ومع ععديرس األراض ععي ومنتجع ععي األغذي ع عة ،واملنظمع ععات العامع ععة أو اماصع ععة
الو حتافظ على املنتزهات واحلدائق واملرافق الرياضية واألشخاص الذين يستخدمون األمسدة للزراعة يف احلدائق املنزلية.
السماد األخار النباتات الو تزرع من أجل توفا غ اي الرتبة وحتسا امصائص الويزيائية والكيميائيعة والبيولوجيعة للرتبعة
(منظمة األغذية والزراعة2011 ،ن.
األمسععدة غ عا العاععوية األمسععدة الغنيععة باملغععذيات واملنتجععة صععناعيا عععن طري عق العملي عات الكيميائي عة أو اسععتخرا املعععادن.
عادا
الحععظ أنععه علععى الععرغم مععن أن اليوريعا عبععارة عععن مععادة عاععوية ،إال أنععه يشععار إلياععا يف مدونععة األمسععدة هعذه باعتبارهععا مسع ط
غا عاوس.
اإلدارة املتكامل ععة مص ععوبة الرتب ععة ت بيع عق ممارس ععات إدارة خص ععوبة الرتب ععة واملعرف ععة لتكييوا ععا م ععع الظ ععروم احمللي عة ،مم ععا يزيع عد
من كواية استخدام األمسدة واملوارد العاوية وإنتاجية احملاصيل( .مقتبسة من 2009 ،Sanginga and Woomerن.
املنظمععة الدوليعة تشععمل املنظمععات احلكوميعة الدوليعة التابعععة ل مععم املتقععدة ،والوكععاالت والعفام املتخصصععة التابعععة ل مععم
املتقععدة ،وبنععوك التنمي عة ،واملراكععز الدولي عة للبقععوث الزراعي عة مبععا يف ذلععك املراكععز األعاععاي يف اجلماعععة االستشععارية للبقععوث
الزراعية الدولية ،واملنظمات غا احلكومية الدولية.
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التسععويق العمليععة الشععاملة لععرتوي املنتجععات ،مبععا يف ذلععك اإلعععالن والعالقععات العامععة وامععدمات اإلعالميععة بش عأن املنععت
والتوعيع والبيع يف األسوال احمللية والدولية.
النظععام القععومي للبقععوث الزراعيعة يشععمل الق ععاع العرضععي ألصععقاب املصععلقة املعاهعد البقثيعة الزراعيعة العامععة واجلامعععات
ومسسسععات التعلعيم العععاا األخععرى وجمموعععات املعزارعا ومنظمععات اجملتمععع املععدين والق ععاع امععاص وأس كيعان آخععر يعمععل
يف جمال تقدمي خدمات البقوث الزراعية.
مثبا النرتجة مادة تثبا األكسدة البيولوجية للنيرتوجا األمونيائي إىل النرتات.
املنظم ععة غ ععا احلكومي ععة تش ع ركل رمسي عاط ،وتس ع رجل وفق عاط للق ععانون ،وال تش ععوهبا أس مص ععاو ااري ععة ،وه ععي منظم ععة ال تس عععى
إىل حتقيع ععق ال ع عرب  ،وتق ع عدلم امع ععدمات واملعلومع ععات وام ع عفات ،وتعمع ععل علع ععى توعيع ععة ال ع عرأس العع ععام ،واع ععرس أنش ع ع ة الع ععدعوة
(منظمة األغذية والزراعة2013 ،ن.
السععماد العاععوس مسععاد غ ع بععالكربون مشععتق مععن امل عواد العاععوية ،مبععا يف ذلععك األمسععدة احليواني عة املعاجلععة وغ عا املعاجلععة
والكومبوس ععت ومس ععاد الدي ععدان وا ععأة مي ععاه اجملع عارس واملع عواد العا ععوية األخ ععرى أو املع عواد املختل ععة املس ععتخدمة لتزويع عد الرتب ععة
باملغذيات.
عموما الكربعون وا يعدروجا واألكسعجا.
املغذيات النباتية عناصر أساسية للنمو ال بيعي للنباتات وتناسلاا ،ال تشمل ط
وتشععمل املغععذيات النباتيععة املغععذيات األولي عة وهععي النيرتوج عا والووسععوور والبوتاس عيوم ،وغاهععا مععن املغععذيات مثععل الكفي عت
والكالسيوم واملغنيسيوم والبورون والكلور والنقال واحلديد واملنجنيز واملوليبدنوم والزنك وغاها.
املغذيات املعاد تدويرها املغذيات النباتيعة العو تسعتخدماا ومتتصعاا النباتعات الناميعة العو ميكعن إعادهتعا إىل دورة املغعذيات
النباتية بعد استاالكاا من قبل البشر أو احليوانات ،كمنتجات ثانوية ملعاجلة األغذية أو كمخلوات نباتية تعود إىل الرتبة.
املخاطر احتمال وشدة األثر الصقي أو البيئي السليب الذس حيدث كدليل م ر ما واحتمال التعرر ل مسعدة ،أو الرتبعة
املتأثرة بإضافة األمسدة ،أو إساية استخدام األمسدة ،مبا يف ذلك ت بيقاا غا املناسه.
ا ععأة ميع عاه اجمل ععارس مع عواد ص ععلبة مت ععت إعالتا ععا م ععن تيع عار ميع عاه الص ععرم ناا ععة ع ععن نظ ععام ص ععرم ص ععقي ع ععام .ق ععد ختا ععع
أو ال ختاع لعال إضايف لتقليل احلجم ومسببات األمرار والروائ واحملتويات الغذائية.
خصوبة الرتبة قدرة الرتبة على احلوا على نو النبات معن خعالل تعوفا املغعذيات النباتيعة األساسعية والصعوات الكيميائيعة
والويزيائية والبيولوجية املالئمة كموئل لنمو النباتات.
س ععالمة الرتب ععة ه عي ذقععدرة الرتب ععة علععى العم ععل كنظععام ح ععي .وحتععتوظ الرتب ععة الصععقية مبجتم ععع متنععوع م ععن الكائنععات احلي عة
الو تساعد يف السي رة على األمرار النباتية واحلشرات واألعشاب الاارة ،وتشكيل ارتباطات تكافلية مويعدة معع جعذور
النباتات ،وإعادة تدوير املغذيات النباتية األساسية ،وحتسا بنية الرتبعة معع تعداعيات إجيابيعة مليعاه الرتبعة وقعدرات االحتوعا
باملغذيات ،ويف النااية حتسا إنتا احملاصيلذ (منظمة األغذية والزراعة2011 ،ن.
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صععاحه املصععلقة يشععا إىل جتلععف اجلاععات الواعلععة املعنيععة بإنتععا األمسععدة ومناولتاععا وإدارهتععا وتنظيماععا واسععتخداماا،
والو تشمل احلكومات ،وصانعي السياسات ،وق اع األمسدة ،وصناعة النوايات وإعادة التدوير ،والنظم الوطنية للبقعوث
الزراعيععة ،وام عدمات اإلرشععادية واالستشععارية الزراعيععة ،واملنظمععات غععا احلكوميععة ،وجت عفات امععدمات الزراعيععة والتقليليععة،
ومنظمات املزارعا ،واجملتمع املدين ،واملزارعا ،واملستخدما الناائيا انيخرين.
اعا علعى النيرتوجعا
سرتوفيت مساد فوسوايت يستخدم يف اإلنتا الزراعي كمصدر بديل للووسوات الصخرس ،وحيتعوس أي ط
واملغنيسيوم .وميكن أن يأيت سرتوفيت من مصادر معاد تدويرها أو جلوات النوايات مثل مياه الصرم الصقي أو البول.
اإلدارة املستدامة للرتبة ذتكون إدارة الرتبعة مسعتدامة يف حعال احملافظعة علعى خعدمات العدعم واإلمعداد والتنظعيم وامعدمات
الثقافية الو توفرها الرتبة أو تعزيزها ،دون املسال بصورة ملقوظة إمعا بوظعائف الرتبعة العو مت نكعن هعذه امعدمات أو بعالتنوع
البيولوجي .ومن املثا للقلق بشكل خاصة التواعن با خدمات الدعم واإلمداد لمنتا النبايت وبا خعدمات التنظعيم العو
توفرهععا الرتبععة لاععمان جععودة امليععاه ومععدى توافرهععا وللرتكيبععة اجلويععة لغععاعات االحتبععال احل عرارسذ ( منظمععة األغذيععة
والزراعة2017 ،ن.
مانع أنزمي اليوريز مادة تثبا عمل أنزمي اليوريز املائي يف اليوريا.
عتخدمت معن أجلعه أو كانعت مقص طعدا لعه بسعبه
مياه الصعرم امليعاه العو ال تكعون عا قيمعة فوريعة أخعرى للغعرر العذس اس ق
نوعيتاا أو كميتاا أو وقت حدوثاا (منظمة األغذية والزراعة(2018 ،دنن.
اإلشرام الصقي على املغذيات إطار لتققيعق أهعدام نظعام الزراععة ،مثعل عيعادة اإلنتعا ورايعة املعزارعا ،وتعزيعز اايعة
البيئع ععة ،وحتسع ععا االسع ععتدامة عع ععف إدمع ععا مصع ععدر األمسع ععدة الصع ععقي باملعع ععدل الصع ععقي يف الوقع ععت واملكع ععان الصع ععقيقا
(2012 ،IPNIن.
املادة  -3خصوبة الرتبة وتغذية النباتات
1-3

يف مععا يتعلععق بق عرارات إدارة األمسععدة ،ينبغععي إي عالي اعتبععار قععوس لقععدرة الرتبععة علععى االحتوععا باملغععذيات النباتي عة
وتوفاها ،والقدرة على دعم نو النباتات وطله احملاصيل على املغذيات وتوافر املياه.

2-3

تشمل اعتبارات الرتبة أصعلاا وتكويناعا وتصعنيواا ،وكعذلك ممارسعات اإلدارة السعابقة العو تعسثر علعى امصعائص
الكيميائية والويزيائية والبيولوجية الو تسام يف خصوبتاا.

3-3

تشععمل اعتبععارات تغذي عة النبات عات ال لععه احملصععوا السععابق واملتوق ع رع علععى مجي عع املغععذيات ،ومت لبععات املغععذيات
الوري عدة للمقص ععول والص ععنف امل عراد عراعت ععه (مب ععا يف ذل ععك توقي ععت ه ععذه املت لب ععات خ ععالل مرحل ععة ن ععو النب ععاتن،
والرتكيبععة الغذائي عة املرغوبععة للمقصععول والصععنف امل عراد عراعتععه .عععالوة علععى ذلععك ،ينبغععي تكيي عف الصععنف امل عراد
عراعته مع الظروم احمللية للبيئة وخصوبة الرتبة وتوافر املياه والصقة.

4-3

هنععاك العدي عد مععن مصععادر املغععذيات النباتي عة املتاحععة وجي عه اعتبارهععا متكامل عة ول عيم حصععرية لبعا عاا الععبعض.
وهن ععاك العديع عد م ععن الووائ ععد لت ععوفا واح ععد أو أكث ععر م ععن املغ ععذيات النباتيع عة م ععن مص ععادر متع ععددة مب ععا يف ذل ععك،
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ولكععن ل عيم علععى سععبيل احلصععر ،ت عوافر املغععذيات املوسعععة لنمععو النبععات ،وإضععافات املععادة العاععوية إىل الرتبععة،
وانه النقص أو اإلفراج يف املغذيات مع مزي من األمسدة العاوية وغا العاوية.
5-3

باالستناد إىل أحدث التقليالت واألدلة والبقوث العلميعة ،ومعن خعالل االسعتوادة معن التععاون الععاملي واملععايا
الدولية وأفال املمارسات ،وبالشراكة مع ق اع األمسدة وأصقاب املصلقة انيخرين ،ينبغي على احلكومات
1-5-3

تشجيع استخدام األراضي وسياسات حياعة األراضي الو حتوز املزارعا على حتسعا خصعوبة الرتبعة
وصععقتاا ،والعو يف بعععض احلععاالت ،تثععبا بشععكل غعا مباشععر حتويعل األراضععي مععن نظععم إيكولوجي عة
حملية أو حممية أو استخدامات أخرى توفر خدمات النظم اإليكولوجية املويدة إىل إنتا عراعي.

2-5-3

تشع ععجيع احلوع ععا علع ععى الرتبع ععة مع ععن خع ععالل السياسع ععات واحل ع عوافز ذات الصع ععلة ملواعنع ععة التخوياع ععات
يف خصوبة الرتبة بسبه فقدان الرتبة الس قية امصبة من خالل التآكل أو أنعواع التعدهور األخعرى
التقمض والقلونة والتلوث.
مثل التملن و ن

3-5-3

التأكع ععد مع ععن أن الوسع ععائل التقليلي ع عة لتقيع ععيم حالع ععة املغع ععذيات النباتي ع عة وامصع ععائص الكيميائي ع عة للرتبع ععة
األساس عية مثععل درجععة احلموضععة وامللوحععة وغاهععا مععن بععارامرتات الرتبععة ،متاحععة وتسععتخدم يف وضععع
توصعيات األمسععدة علععى أسععال تقيععيم حالععة املغععذيات النباتي عة و/أو خصععائص الرتبععة يف موقععع مع عا.
وميك ععن اس ععتخدام ام ععدمات املختفيع عة العام ععة واماص ععة ،أو م ععزي منا ععا ،لتلبيع عة هع عذه االحتياج ععات.
وميكععن أن تتاععمن الوسععائل التقليليعة اإلجعرايات املخفيععة التقليديعة (مثععال املعواد الكيميائيعة الرطبععةن،
أو األساليه احلديثة األخرى يف امليدان أو املختفات (مثل القيال ال يوين ،أو جمموعات االختبار
امليداين املعايهلرة بشكل صقي .

4-5-3

تعزي عز اسععتخدام اختبععار الرتبععة وأنسععجة النباتععات ،وغاهععا مععن الوسععائل لتقيععيم حالععة خصععوبة الرتبععة،
مع ع ع ععن قبع ع ع ععل امل ع ع ع عزارعا ومستشع ع ع ععاريام لتقدي ع ع ع عد االحتياجع ع ع ععات مع ع ع ععن األمسع ع ع ععدة قبع ع ع ععل اسع ع ع ععتخداماا.
وتعد احلمالت العامة واملواد التعليمية والعرور أمثلة على طرل الرتوي .

5-5-3

ت ععوير وتشععجيع اسععتخدام ال ععرل اجلغرافي عة املكاني عة أو اختبععار الرتبععة يف موقعا عا األصععلي السععتخدام
األمسدة بكواية وفعالية.

6-5-3

عنععد الاععرورة ،تقععدمي الععدعم احلكععومي ألنش ع ة اإلرشععاد/التوعية الععو تقععوم بإعععداد توص عيات خاصععة
باألمسع ععدة القائمع ععة علع ععى األدلع ععة علع ععى أسع ععال خصع ععائص الرتبع ععة ذات الصع ععلة ،وامعع ععات املغع ععذيات
املوجععودة ،واحملاص عيل واألصععنام امل عراد عراعتاععا ،واعتبععارات املغععذيات للمقاص عيل السععابقة املزروعععة،
والغلن ععة والنوعيع عة املتوقع ععة ،وام ععفة احملليع عة ومعلوم ععات أخ ععرى خاص ععة ب ععاملوقع مث ععل الظ ععروم املناخي ععة
وا يدرولوجية.
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7-5-3

عنععد الاععرورة ،تسععايل ت ععوير البنيععة التقتيععة للصععرم أو الععرس ،أو تعزيععز إمكانيععة احلصععول بأسعععار
ميس ععورة عل ععى امل ععدخالت األساس ععية إلنت ععا احملاص ععيل وال ععو ميك ععن أن حت ععد م ععن اس ععتجابة النبات ععات
إلضافات املغذيات مثل احلد من املواد أو اجلبم الزراعي.

6-3

مععن خ ععالل ال ععنظم الوطنيععة للبق ععوث الزراعي ععة وام عدمات اإلرش ععادية واالستش ععارية الزراعيععة ،بالتع ععاون م ععع مراك ععز
البقوث الدولية ومنظمات البق األخرى واجلامعات والصناعة ،ينبغي على احلكومات
1-6-3

تش ععجيع ممارس ععات الزراع ععة املتكامل ععة واحلراج ععة الزراعي ععة إىل جان ععه اإلدارة املتكامل ععة مص ععوبة الرتب ععة
م ععن خ ععالل اس ععتخدام مجي ععع مص ععادر املغ ععذيات النباتي عة ذات الص ععلة ،مب ععا يف ذل ععك الس ععماد احليع عواين
والكومبوست وبقايا احملاصيل وغاها من املواد ،وال سيما تلك املتوافرة حمليا.

2-6-3

كععذلك مععن خععالل اإلدارة املتكاملععة مصععوبة الرتبععة ،تشععجيع اسععتخدام الععدورات الزراعي عة ،والبقععول
واحلبععوب البقوليععة األخععرى ،وحماص عيل التغ ي عة ،وغاهععا مععن السععماد األخاععر كوس عيلة لتعزي عز سععالمة
الرتبة وخصوبتاا.

3-6-3

تشععجيع اسععتخدام االعتبععارات اماصععة بتغذي عة النبات عات مثععل ال لععه احملصععوا السععابق واملتوق ع رع علععى
مجي عع املغععذيات ،ومت لبععات املغععذيات الوريععدة للمقصععول والصععنف امل عراد عراعتععه ،والرتكيبععة التغذوي عة
املرغوبععة للمقاص عيل واألصععنام الععو تععزرع يف إدارة خصععوبة الرتبععة .وتعزي عز اسععتخدام األصععنام الععو
تتكيف مع البيئة احمللية (مبا يف ذلك املناخية وا يدرولوجيةن وظروم خصوبة الرتبة.

4-6-3

تعزيع عز تص ععقي أو إدارة ظ ععروم الرتب ععة ال ععو متن ععع اس ععتجابة احملاصع عيل إلض ععافات املغ ععذيات النباتيع عة.
وقد تشمل هذه الظعروم احلموضعة أو القلويعة املت رفعة ،أو األمعالح املورطعة أو الصعوديوم ،أو نقعص
املواد العاوية الو حتد من دورة املغذيات.

5-6-3

وض ععع ح ععدود قائم ععة عل ععى األدل ععة ملس ععتويات املغ ععذيات يف الرتب ععة (مث ععل الووس ععوورن أو ح ععدود لت بي ععق
املغععذيات علععى الرتبععة (مثععل النيرتوجععان والععو حتظععر أو حتععد مععن الت بيقععات اإلضععافية بسععبه ااوععار
احتمععال حععدوث اسععتجابة إجيابيعة للمقاصعيل واحتمععال كبعا للتععأثاات البيئيعة السععلبية علععى معوارد امليعاه
الس قية.

6-6-3

صععياغة وصععقل التوص عيات اماصععة باألمسععدة القائمععة علععى األدلععة علععى املسععتويا احمللععي واإلقليمععي
استنادا إىل خصائص الرتبة ذات الصلة ،واحملاصعيل العو سعتتم عراعتاعا ،واحملاصعيل السعابقة املزروععة،
والغلنععة والنوعي عة املتوقعععة ،واملعلومععات األخععرى اماصععة بععاملوقع مثععل الظععروم املناخيععة وا يدرولوجيععة
لتعزيز الت بيق املتواعن ملغعذيات النباتعات العذس يتناسعه معع املغعذيات النباتيعة املتوقعع امتصاصعاا معن
قبل احملاصيل واملص ندرة من موقع اإلنتا .
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7-3

7-6-3

تعزيز استخدام اختبار الرتبة وأنسعجة النباتعات ،ووسعائل أخعرى لتقيعيم حالعة خصعوبة الرتبعة ،كوسعيلة
للم عزارعا ومستشععاريام الختععاذ ق عرارات بشععأن اسععتخدام األمسععدة وتشععجيع تنميععة القععدرات وت ععوير
املناجيات التقليلية يف امليدان لتقييم املت لبات من األمسدة.

8-6-3

ت وير وحتسا طرل اختبار الرتبة املتكيوة مبا يف ذلك املسشرات احمللية لسعالمة الرتبعة معن أجعل تعزيعز
اعتماد األمسدة واستخداماا بكواية.

9-6-3

ت ععوير وص ععقل اس ععتخدام األس ععاليه اجلغرافي ععة املكانيع عة ومع ععدات الت بيع عق الدقيق ععة هبع عدم الناع عور
باالستخدام الوعال ل مسدة.

10-6-3

العمععل مععع امعفاي االقتصععاديا الععزراعيا لتقديعد املعععدالت األمثععل اقتصععاديا لت بيععق األمسععدة ودمع
تلك املعلومات يف برام التوعية واإلرشاد.

جيه على ق اع األمسدة القيام مبا يلي
1-7-3

تشجيع التوصيات اماصة باألمسدة الو تراععي مجيعع مت لبعات املغعذيات والعو تسعتند إىل معلومعات
خاصععة بععاملوقع مبععا يف ذلععك خصععائص الرتبععة ذات الصععلة ،واحملاصعيل واألصععنام الععو جيعه عراعتاععا،
واحملاص عيل السععابقة املزروعععة ،والعائععد املتوقععع ،ويف حالععة اسععتخدام طععرل اختبععار الرتبععة ،ي عتم معععايرة
ال رل لتناسه الرتبة اماصة.

2-7-3

تعزيعز اسععتخدام األمسععدة يف الوقععت املناسعه وبالكميعة املناسععبة ،فاععال ععن اسععتخدام أنسععه مصععدر
ل مسععدة والوضععع وفقععا للمبععاد العامليعة إلدارة املغععذيات النباتيعة مثععل اإلدارة املتكاملععة مصععوبة الرتبععة
واإلشرام الصقي على املغذيات.

3-7-3

توفا التدريه الكايف ملعوظوي مبيععات التجزئعة واملعوظوا التقنيعا معن أجعل تعزيعز االختبعار املناسعه
للرتبععة وأنسععجة النباتععات وأفاععل ممارسععات اإلدارة ل مسععدة الععو تزي عد مععن كوععاية اسععتخدام املغععذيات
النباتية مع اننه انيثار البيئية خار املوقع.

4-7-3

ت ععوير وتشععجيع اسععتخدام ال ععرل اجلغرافي عة املكاني عة أو اختبععار الرتبععة يف موقعا عا األصععلي السععتخدام
األمسدة بكواية وفعالية وحتديد تركيبات األمسدة املناسبة.

5-7-3

ت ععوير وتقيععيم ماععافات األمسععدة بعنايعة (علععى سععبيل املثععال ،مثب ععات النرتجععة ومثب ععات أنععزمي اليعوريز
واحملوعزات احليويعةن وتسععويقاا فقععا عنععدما تثبععت أ ععا آمنععة للكائنععات احليععة املوجععودة يف الرتبععة وللبيئععة
وصقة اإلنسان واحليوان ،وأ ا فعالعة يف عيعادة كوعاية اسعتخدام السعماد و/أو احلعد معن انيثعار البيئيعة
خار املوقع.

6-7-3

مواصلة البق ععن ابتكعارات يف األمسعدة والتكنولوجيعات لتعوفا التغذيعة النباتيعة الكافيعة معع ضعمان
سالمة الرتبة والبيئة واحليوان واإلنسان وسالمتام.
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7-7-3

ض ع ع ععمان الش ع ع ععوافية يف م ع ع ععا يتعلن ع ع ععق باس ع ع ععتخدامات األمس ع ع ععدة وتأثااهت ع ع ععا ،وت ع ع ععوير مع ع ع عواد االتص ع ع ععال
بشععأن اسععتخداماا املناسععه مبععا يالئععم املسععتخدما الناععائيا (مبععا يف ذلععك عععف اسععتعمال اللغععات
احمللية /املستخدمةن.

8-7-3

تعزيع عز تص ععقي أو إدارة ظ ععروم الرتب ععة ال ععو متن ععع اس ععتجابة احملاصع عيل إلض ععافات املغ ععذيات النباتيع عة.
وتشع ع ععمل ه ع ع عذه الظع ع ععروم احلموضع ع ععة أو القلوي ع ع عة الشع ع ععديدة ،أو األمع ع ععالح املورطع ع ععة ،أو الكربونع ع ععات
أو الصوديوم ،أو النقص يف املادة العاوية الو حت ند من دورة املغذيات.

9-7-3

عنععد اإلمكععان ،العمععل ضععمن ش عراكة مععع احلكومععات والععنظم الوطنيععة للبقععوث الزراعيععة واجلامعععات
وامععدمات اإلرش ععادية واالستشععارية الزراعي ععة ومراكععز البق ععوث الدوليععة ومنظم ععات البقععوث األخ ععرى
هبدم عيادة انيثار املويدة الستخدام األمسدة والتقليل إىل أدىن حد من التأثاات السلبية.

8-3

جيه على مستخدمي األمسدة القيام مبا يلي
1-8-3

أوالط تصقي و/أو إدارة ظروم الرتبة الو متنع استجابة احملاصيل إلضافات املغذيات النباتية أو حت ند
مع ععن دورة املغع ععذيات .وتشع ععمل ه ع عذه الظع ععروم احلموضع ععة أو القلوي ع عة الشع ععديدة أو األمع ععالح املورطع ععة
أو الصوديوم أو نقص املواد العاوية.

2-8-3

عند توافرها ،استخدام اختبار الرتبة لتقديد وقيال ظروم الرتبة الو قد حتد من اسعتجابة احملاصعيل
إلضافات املغذيات النباتية ولتقديد التوصيات اماصة باألمسدة.

3-8-3

االستوادة من التوصعيات اماصعة باألمسعدة معن قبعل امعدمات اإلرشعادية واالستشعارية الزراعيعة احملليعة
ومق ععدمي ام ععدمات وال ععو تس ععتند إىل معلوم ععات خاص ععة ب ععاملوقع مب ععا يف ذل ععك خص ععائص الرتب ععة ذات
الصععلة ،واحملاص عيل واألصععنام امل عراد عرعاععا ،واحملاص عيل السععابقة املزروعععة ،والعائععد املتوقععع ،والظععروم
املناخية وا يدرولوجية.

4-8-3

ت بيععق األمسععدة يف الوقععت املناسععه وبالكميعة املناسععبة ،فاععال عععن اسععتخدام أنسععه مصععدر ل مسععدة
ووضعاا وفقا للمباد العاملية إلدارة املغذيات النباتية مثل اإلدارة املتكاملة مصوبة الرتبة واإلشعرام
الصقي على املغذيات.

5-8-3

ممارسععة اإلدارة املتكاملععة مصععوبة الرتبععة ،حسععه االقتاععاي ،مععن خععالل ممارسععات الزراعععة املتكاملععة
واحلراجة الزراعية واستخدام مجيع مصادر املغذيات النباتية ذات الصلة ،مبا يف ذلك السماد احليعواين
والكومبوست وبقايا احملاصيل وغاها من املواد ،وال سيما تلك املتوافرة حمليا.

6-8-3

كععذلك اسععتخدام ،حيثمععا أمكععن ،الععدورات الزراعي عة والبقععول واحلبععوب البقوليععة األخععرى ،وحماص عيل
التغ ية ،وغاها من السماد األخار كوسيلة لتعزيز سالمة الرتبة وخصوبتاا.
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املادة  -4استخدام األمسدة وإدارهتا
1-4

اسععتخدام األمسععدة وإدارهتععا بشععكل سعليم هععي املناولععة والتخععزين والنقععل وإضععافة األمسععدة بشععكل مسععسول وهبعدم
واض هو تعزيز نو النبات أو صواهتا (احملتوى الغذائي ،واللون ،والنكاة ،وما إىل ذلعكن للقوعا علعى سعالمة
الرتبة أو حتسيناا وتقليل أس تأثاات بيئية حمتملة.

2-4

ميكن نقل مغعذيات األمسعدة العو ال يعتم اسعتيعاهبا معن قبعل النباتعات أو االحتوعا هبعا يف الرتبعة إىل امليعاه اجلوفيعة
عن طريق التسرب ،األمر الذس يرتك تأثاات حمتملة على صقة اإلنسان ،أو إىل اجملارس املائية عن طريق تآكل
الرتبععة أو إسععاية اسععتخدام األمسععدة ،ال سععيما النيرتوج عا والووسععوور ،ممععا يسععبه األترفععة وتععدهور نوعي عة املي عاه.
كمععا ميكععن إخ عرا امل عواد الغذائي عة الزائععدة مععن الرتبععة إىل الغععالم اجلععوس مععن خععالل ت ععاير األموني عا أو كانبعععاث
غععاعات الدفيئععة مععن أكسعيد النيعرتوع .باإلضععافة إىل ذلععك ،فععإن ت بيععق األمسععدة الزائععدة وفقععدان املغععذيات بسععبه
سوي استخدام األمسدة ميكن أن يقلل من أرباح املزارعا وأن يسدس يف بعض احلاالت إىل فشل احملاصيل.

3-4

يسععتلزم االسععتخدام غ عا الكععايف ل مسععدة إضععافة املغععذيات مبسععتويات تقععل عععن حاج عة احملاص عيل إلياععا ،وي عسدس
إىل تكاليف الورصة البديلة إلمكانات الغلة ،واحملتوى الغذائي ،وعودة الكربون إىل الرتبعة ،وتعزيعز سعالمة الرتبعة،
وكذلك إىل إعالة املغذيات الصافية من نظام الرتبة.

4-4

جيع ع عه اتب ع ععاع ع ع ع ش ع ععامل عن ع ععد وض ع ععع وتنويع ع عذ أفا ع ععل ممارس ع ععات اإلدارة الس ع ععتخدام األمس ع ععدة م ع ععع االعع ع عرتام
بأن ممارسات احلد من انيثار السلبية من أحد مسعارات خسعارة املغعذيات قعد تزيعد معن التعأثاات السعلبية املرتتبعة
ع ع ع ععن مس ع ع ععارات خس ع ع ععارة املغ ع ع ععذيات األخ ع ع ععرى .يف هع ع ع عذه احلال ع ع ععة ،ينبغ ع ع ععي اعتم ع ع ععاد أفا ع ع ععل ممارس ع ع ععات اإلدارة
الو حتقق التأثا اإلمجاا اإلجيايب.

5-4

ميكن أن يشمل سوي استخدام األمسدة ،على سبيل املثال ال احلصر
1-5-4

االسععتخدام املتزاي عد أو املوععرج ،أس ت بيعق واحععد أو أكثععر مععن املغععذيات النباتي عة علععى الرتبععة أو أورال
الشععجر أو املي عاه والععو مععن غععا املتوقععع أن تععسدس إىل اسععتجابة إجيابي عة يف نععو أو تكععوين النباتععات أو
احملاصيل املزروعة يف تلك الرتبة ،أو للقوا على سالمة الرتبة؛

2-5-4

االستخدام غا السعليم أو غعا املناسعه ،مثعل اسعتخدام األمسعدة علعى سع الرتبعة عنعدما ال يكعون
ذلععك مناس ععباط ،ويك ععون غ عا مالئععم لن ععوع الرتب ععة أو خص ععائص الرتبععة أو املنظ ععر ال بيع ععي (مث ععل خ ععر
التآكععل بسععبه االحنععدارن أو مت لب ععات احملاص عيل أو الظععروم اجلوي عة واملناخيععة السععائدة ،أو عن ععدما
حيصل عن طريق أساليه الت بيق غا املناسبة ،مما يسدس إىل فقدان العناصر املغذية للبيئة؛

3-5-4

اخععتالل املغععذيات النععات عععن األمسععدة املكونععة مععن صععورة تغذوي عة غ عا كاملععة أو غ عا متواعنععة مقارنععة
مبا حيتا إليه احملصول (احملاصيلن املع لتققيق النمو األمثل وجودة املنت ؛
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4-5-4

ت بيق امللوثات أو ت بيقاا الرتاكمعي يف الرتبعة ععن طريعق األمسعدة العو قعد تشعكل جعاطر غعا مقبولعة
على صقة اإلنسان واحليوان والرتبة أو على البيئة؛

5-5-4

ختعزين األمسععدة أو مناولتاععا ب ريقععة غععا مالئمععة األمععر الععذس يععسدس إىل تععدهور امصععائص الكيميائيععة
أو الويزيائية ،أو التقول إىل االستخدامات غا الزراعية أو السرقة أو إحلال الارر بالبيئة؛

6-5-4

تسربات األمسدة أو انسكاهبا.

6-4

ينبغععي أن تنظععر األجاععزة الععو تتناو عا املدونععة يف مجي عع احلقععائق املتاحععة بشععأن انيثععار السععلبية إلسععاية اسععتخدام
األمسععدة وينبغععي أن تعععزع النشععر املسععسول للمعلومععات الععو يسععال فاماععا عععن األمسععدة واسععتخداماهتا ،وتعظععيم
التأثاات اإلجيابية ،واملخاطر ،والبدائل عندما تكون متاحة.

7-4

باالستناد إىل أحدث التقليالت واألدلة والبقوث العلميعة ،ومعن خعالل االسعتوادة معن التععاون الععاملي واملععايا
الدولية وأفال املمارسات ،وبالشعراكة معع ق عاع األمسعدة وأصعقاب املصعلقة انيخعرين ،ينبغعي علعى احلكومعات
القيام مبا يلي
1-7-4

وضععع سياسععات تععدعم اإلدارة املسععتدامة للرتبععة واإلنتععا واالسععتخدام املسععسولا ل مسععدة مععن أجععل
ااي عة الرتبععة ،وحتس عا األراضععي املتععدهورة ،وتعظععيم اإلنتععا الزراعععي علععى األراضععي الزراعي عة القائمععة،
وتقلي عل حتوي عل األراضععي مععن نظععم إيكولوجي عة حملي عة أو حمميععة أو اسععتخدامات أخععرى تععوفر خععدمات
النظم اإليكولوجية املويدة إىل إنتا عراعي.

2-7-4

دعم وحتويز ت وير حلول شاملة ومتكاملة خاصة باألمسدة ،من خعالل التشعريعات واحلعوافز ،لتغذيعة
أكثر تواعنا للمقاصيل والتأكد من أ ا متاحة للمستخدما الناائيا.

3-7-4

حسه احلاجة ،وضع سياسات تسال احلصول بأسعار مقبولة على األمسدة انيمنة واملوثنقة من قبعل
امل عزارعا وال ععو ت عرتبا بسياس ععة االس ععتخدام املناس ععبة واملالئم ععة ل مس ععدة وام ععوج التوجياي عة وب عرام
امدمات اإلرشادية واالستشارية الزراعية الريوية.

4-7-4

التأكد من أن أس مساد يتم تقدميه كنتيجعة للعدعم ،سعواي أكعان مباشعرا أو غعا مباشعر ،أو للتفععات
جيرس إنتاجه واستخدامه ب ريقة مسسولة وفقا ذه املدونة .وجيه أال تشجع هذه األمسعدة أو تعسدس
إىل االس ععتخدام املو ععرج أو غع عا امل ععفر ،أو تتس ععبه يف نق ععل ممارس ععات اإلدارة أو اس ععتخدام األمس ععدة
األخرى الو تقدم كواية أكف و/أو ذات تأثا بيئي أقل ،وجيه أن توفر مزجيا متواعنعا معن املغعذيات
للمقاصيل املقصودة.

5-7-4

صع عياغة التش ععريعات املناس ععبة للق ععد م ععن انيث ععار الس ععلبية لت بيق ععات األمس ععدة عل ععى األراض ععي الزراعيع عة
أو غاها ،مبا يف ذلك من سوي استخدام األمسعدة أو سعوي مناولتاعا ،أو تلعك املرتب عة بعمليعة اإلنتعا
مثل خت ي احلدود املقبولة للملوثات.
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8-4

9-4

6-7-4

وض ععع ح ععدود ت بيقي عة قائم ععة عل ععى األدل ععة للمغ ععذيات م ععن األمس ععدة ،مب ععا يف ذل ععك األمس ععدة العا ععوية
وغا العاوية ،واأة مياه اجملارس ،وجلوات احليوانات واملخلوات العاوية لتجنه التأثاات الاارة
على البيئة وعلى صقة اإلنسان واحليوان والرتبة.

7-7-4

احلو ععا عل ععى قواع ععد البيان ععات واإلحص ععايات املتعلق ععة بانيث ععار البيئي ع عة ل مس ععدة ،بالتنس ع عيق م ععع الص ععناعة
والوكععاالت الدولي عة ذات الصععلة ،مثععل منظمععة األغذيععة والزراعععة (منظمععة األغذيععة والزراعععة( 2018 ،هنن.
وجي ععه ت ععوفا م ععوظوا م ععدربا بش ععكل مناس ععه واملع عوارد الكافي ع عة لا ععمان موثوقيع عة ودق ععة البيان ععات
وسرية البيانات.
واملعلومات الو يتم مجعاا واننه تاارب املصاو واحرتام امصوصية ن

8-7-4

موايمععة القواعععد والل عوائ التنظيميععة قععدر اإلمكععان مععع نظععم توحيععد املقععاييم الوطنية/الدوليععة املرتب ععة
باالستخدام املسسول ل مسدة (مثل املعيارين  ISO/TC 134وCEN/TC 260ن.

جي عه علععى احلكومععات مععن خععالل نظماععا الوطنيععة للبقععوث الزراعيععة وبالش عراكة أو التعععاون مععع املراكععز الدولي عة
واملسسسات البقثية األخرى ذات الصلة واجلامعات والصناعة ،القيام مبا يلي
1-8-4

إجراي البقوث املناسبة لتقديد األمسدة املسسولة وغاها من اإلدارة الزراعية للرتبة واحملاصعيل الرئيسعية
يف مناطقاا.

2-8-4

تقيععيم املنتجععات اجلدي عدة والقائم عة ال عو يععتم بيعا عا كأمسععدة للتققععق مععن فعاليتاععا وسععالمتاا والبق ع
ع ععن التق ععدم يف كو ععاية اس ععتخدام املغ ععذيات .وعن ععدما يك ععون ذل ععك ممكنع عاط ومناس ععباط ،جيع عه مش ععاركة
هذه املعلومات مع أصقاب املصلقة املعنيا يف البلدان األخرى.

3-8-4

ت وير أدوات إدارة األمسدة للمساعدة يف تزويد مسعتخدمي األمسعدة باملعلومعات الالعمعة لالسعتخدام
األمثل من أجل انه اإلفراج وسوي االستخدام (املصدر واملعدل والتوقيت وال ريقةن.

4-8-4

إنش ععاي ونش ععر خع عرائا الرتب ععة عل ععى املس ععتويات ذات الص ععلة لغ ععرر إدارة ومراقب ععة ت بيق ععات األمس ععدة،
وكعذلك لتقديعد املنععاطق املعرضعة لتععأثاات سعوي اسععتخدام األمسعدة و/أو التععأثاات البيئيعة ،واملسععاعدة
يف اعتماد هذه امرائا لتجننه سوي استعما ا.

5-8-4

تشععجيع اععارب االختبععار امليععداين التشععاركي احمللععي لتقسععا واملشععاركة يف اسععتقداث املعععارم احملليععة
بشأن سالمة الرتبة واالستجابات الستخدام األمسدة وإدارهتا.

ينبغععي علععى احلكومععات ،مععن خععالل امععدمات اإلرشععادية واالستشععارية الزراعيععة الوطنيعة واإلقليميعة الريويعة وبععدعم
من ق اع األمسدة ،القيام مبا يلي
1-9-4

توفا تدريه ذس صلة ومعرتم به حمليا أو إقليميا (باللغات احمللية/املستخدمةن ملسعتخدمي األمسعدة
واار التجزئة على استخدام األمسدة هبدم تعظيم االسعتوادة املتواعنعة والوعالعة معن املغعذيات النباتيعة
لتعزيع عز الزراع ععة املس ععتدامة وس ععالمة األغذي ع عة والتغذي ع عة ،ولتعظع عيم املن ععافع البيئي ع عة احملتمل ععة املتأتي ع عة م ععن
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اسععتخدام األمس ععدة مب ععا يف ذلععك احل ععد م ععن حتوي عل األراض ععي م ععن نظععم إيكولوجي عة حملي عة أو حممي ععة أو
اسععتخدامات أخععرى تععوفر خععدمات الععنظم اإليكولوجيععة املويععدة إىل إنتععا عراعععي مععن خععالل عي عادة
الغالت وعيادة ختزين الكربون يف الرتبة والتقسينات يف سالمة الرتبة.
2-9-4

تععوفا تععدريه ذس ص ععلة معععرتم بععه حملي عا أو إقليمي عا ملسععتخدمي األمس ععدة واععار التجزئععة (باللغ ععات
احمللية/املستخدمةن لتقليل التأثاات البيئية النامجة ععن اسعتخدام األمسعدة ،مبعا يف ذلعك التلعوث نتيجعة
فقععدان املغععذيات عععن طري عق اجلري عان الس ع قي ،والنا ع  ،واالنبعاثععات الغاعي عة ،وتع ي عل العملي عات
البيولوجية للرتبة ،واحلد من تأثاات امللوثات على سالمة الرتبة واحليوانات واإلنسان.

3-9-4

نش ععر املعلوم ععات ال ععو يس ععال فاما ععا (باللغ ععات احمللية/املس ععتخدمةن ع ععن احل ععد م ععن املخ ععاطر احملتمل ععة
على صقة اإلنسان واحليوان والرتبة واملرتب ة مبناولة األمسدة واستخداماا.

 10-4جيه على ق اع األمسدة القيام مبا يلي
 1-10-4وضععع اسعرتاتيجيات للقلععول اماصععة باألمسععدة املتكاملععة واألكثععر الععوال والععو هتعدم إىل تغذيعة أكثععر
تواعنا للمقاصيل ،مع مراعاة مت لبات احملاصيل وظروم الرتبعة احملليعة ،ومعن خعالل تراكيعه األمسعدة
احملسنة وانيمنة للكائنعات احليعة املوجعودة يف الرتبعة واألغذيعة والبيئعة واسعتخدام آليعات جتلوعة إلدخعال
األمسدة.
 2-10-4ت ععوير وت ععروي وتوعيع عع املعلومع عات ال ععو يس ععال فاما ععا (باللغ ععات احمللية/املس ععتخدمةن ح ععول أفا ععل
ممارس ع ععات إدارة األمس ع ععدة لتج ع ععار التجزئ ع ععة ومن ع ععدويب املبيع ع ععات وامل ع ع عزارعا واملس ع ععتخدما النا ع ععائيا
والععو تسععتند إىل مبععاد اإلشعرام علععى املغععذيات والععو تزي عد مععن كوععاية اسععتخدام املغععذيات النباتي عة
مع تقليل التأثاات البيئية خار املوقع.
 3-10-4توليعد املعرفععة وتععوفا املعلومععات الععو يسععال فاماععا (باللغععات احمللية/املسععتخدمةن ملسععتخدمي األمسععدة
ع ععن جوان ععه الص ععقة والس ععالمة يف مناول ععة األمس ععدة واس ععتخداماا ،وكيويع عة اايع عة اإلنس ععان واحليع عوان
من انيثار الاارة احملتملة مبا يف ذلك تأثاات التعرر املزمن املنخوض املستوى.
 4-10-4تزوي عد املس ععتخدما والس ععل ات البيئي عة باملعلوم ععات ع ععن ت ععدابا اإلص ععالح املناس ععبة يف حال ععة تس ععرب
األمسدة.
 5-10-4عن ععد اإلمك ععان ،التع ععاون م ععع احلكوم ععات وال ععنظم الوطني ععة للبق ععوث الزراعي ععة واجلامع ععات وام ععدمات
اإلرشععادية واالستشععارية الزراعيععة ومراكععز البقععوث الدوليععة ومنظمععات البقععوث األخععرى هبععدم عيععادة
انيثار املويدة الستخدام األمسدة والتقليل إىل أدىن حد من التأثاات السلبية.
 11-4جيع عه عل ععى ا ععار التجزئ ععة ل مس ععدة ومن ععدويب املبيع ععات ومنظم ععات املع عزارعا واملختع عفات التقليليع عة واملستش ععارين
و/أو املستخدما الناائيا القيام مبا يلي
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 1-11-4التعععرم علععى الل عوائ واحلععدود امل بقععة حملي عاط واالمتثععال ععا واتبععاع اإلرشععادات ذات الصععلة باسععتخدام
األمسدة.
 2-11-4تععوفا املعلومععات الصععقيقة و/أو االلت عزام بأفاععل ممارسععات اإلدارة السععتخدام األمسععدة مبععا يف ذلععك
املناولة والتخزين والنقل والتخلص السليم ،واتباع التوصيات اماصة باألمسدة احمللية ذات الصلة.
 3-11-4االحتوعا بسعجالت مبيعععات األمسعدة و/أو ت بيقععات األمسعدة (املصعدر واملعععدل والتوقيعت واملكععانن
جنبععا إىل جنععه مععع غاهععا مععن املمارسععات والبيانععات والسععجالت الزراعيعة لععدعم احلكومععات لغععرر
املعلومات اإلحصائية على استخدام األمسدة.
املادة  -5إعادة استخدام املغذيات وإعادة تدويرها
1-5

تشمل مصادر املغذيات احملتملة املتأتية من املواد املعاد تدويرها أو املعاد استعما ا مياه الصرم الصقي ،واأة
مياه اجملارس ،واملواد الصلبة احليوية ،والسماد احليواين ،والنوايات احلارية ،والكومبوست ،ومساد الديدان ،ومواد
ا ا ععم ،والوق ععم النب ععايت ،واملنتج ععات الثانوي ععة العا ععوية وغع عا العا ععوية مث ععل الس ععرتوفيت ،وكفيت ععات األمونيع عوم،
واملخلوات من الصناعات الغذائية والزراعية والصناعات األخرى.

2-5

ينبغي تشجيع استخدام املغذيات املتأتية من املصادر املعاد تدويرها واملعاد اسعتخداماا ،ومعع ذلعك ينبغعي إيعالي
االعتبععار ملخععاطر النوعي عة والسععالمة واملخععاطر البيئيععة واماصععة بععاألمن البيولععوجي املرتب ععة بععإدارة املغععذيات املعععاد
تدويرها واستخداماا.

3-5

باالستناد إىل أحدث التقليالت واألدلة والبقوث العلميعة ،ومعن خعالل االسعتوادة معن التععاون الععاملي واملععايا
الدولية وأفال املمارسات ،وبالشعراكة معع ق عاع األمسعدة وأصعقاب املصعلقة انيخعرين ،ينبغعي علعى احلكومعات
القيام مبا يلي
1-3-5

تشععجيع إعععادة اسععتخدام املغععذيات وإعععادة ت عدويرها مععن خععالل الععدعوة واحل عوار والسياسععات وآلي عات
التموي ع عل وت ع ععوفا املع ع عوارد لتققي ع ععق االبتك ع ععار ع ع ععف الق اع ع ععات واإلب ع ععداع املش ع ععرتك وتقاس ع ععم املع ع ععارم
يف تكنولوجيعات إعععادة اسععتخدام وإعععادة تععدوير املغععذيات السععتخداماا كأمسععدة يف الق اعععات ذات
الصلة مبا يف ذلك الزراعة واملياه وال اقة والصقة.

2-3-5

وضع سياسات تشجع على إعادة االستخدام انيمن وإعادة تعدوير واسعتخدام املصعادر املتاحعة حمليعا
مععن املغععذيات النباتي عة مععن خععالل اسععتخدام السععماد احلي عواين والكومبوسععت وبقاي عا احملاص عيل وغاهععا
مععن امل عواد املناسععبة للت بيععق علععى الرتبععة كمصععدر للمغععذيات النباتي عة والععو قععد تس عام أياععا يف جععودة
الرتبة من حي املادة العاوية أو فوائد الرتبة األخرى مثل تأثا التجيا.
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3-3-5

وض ععع ام ععوج التوجياي ععة واللع عوائ التنظيمي ععة املناس ععبة الس ععتخدام امللوث ععات واحل ععد منا ععا يف مص ععادر
املغععذيات املعععاد تععدويرها واملعععاد اسععتخداماا الععو تشععكل خ عرا غ عا مقبععول علععى صععقة اإلنس ععان
واحليوان والرتبة والبيئة.

4-3-5

تشععجيع البقع والت ععوير يف جمععال إعالععة تلععوث اععأة ميعاه اجملععارس ومصععادر املغععذيات املعععاد تععدويرها
األخرى.

4-5

5-5

جيعه علععى احلكومععات مععن خععالل نظماععا الوطنيععة للبقععوث الزراعيععة وامععدمات اإلرشععادية واالستشععارية الزراعيععة
الريوي ععة ،وب ععدعم م ععن خ ععالل التع ععاون م ععع مراك ععز البق ععوث الدولي ع عة ومنظم ععات البق ع عوث األخ ععرى واجلامع ععات
والصناعة ،القيام مبا يلي
1-4-5

قيع عادة وتسع عايل تب ععادل املعلوم ععات وامل ععق املش ععرتك للمعرف ععة ح ععول إع ععادة اس ععتخدام وإع ععادة ت ععدوير
املغععذيات ألغعرار اإلنتععا الزراعععي وغ عاه مععن النباتععات ب عا اجلاععات الواعلععة يف احلكومععة والصععناعة
واألوس ععاج األكادمييع عة ومنظم ععات البقع عوث واملس ععتخدما النا ععائيا مب ععا يف ذل ععك م ععديرس األراض ععي
واملزارعا.

2-4-5

اختبار مصعادر ومنتجعات مصعنوعة معن املغعذيات املععاد تعدويرها واملععاد اسعتخداماا للتأكعد معن أ عا
تععوفر فوائععد تغذويععة وعراعي عة أخععرى للنباتععات والرتبععة مععن غععا املسععال بصععقة وسععالمة الرتبععة واحلي عوان
واإلنسان أو بالبيئية.

3-4-5

تشععجيع وتععروي إعععادة تععدوير املغععذيات واسععتخدام املعواد املعععاد تععدويرها واملعععاد اسععتخداماا للت بي عق
على الرتبة كمصدر للمغذيات النباتية ولتعزيز سالمة الرتبة وخصوبتاا.

4-4-5

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

5-4-5

ضمان إتاحة املعلومات املالئمة ،مثعل احملتويعات املغذيعة وامللوثعة ملصعادر املغعذيات املععاد اسعتخداماا
واملعاد تدويرها الستخداماا كأمسدة ،لعامعة النعال ،مبعا يف ذلعك للمعزارعا وغعاهم معن املسعتخدما
الناائيا.

ينبغي أن يقوم ق اع األمسدة و/أو الكيانات ذات الصلة من الق اع اماص مبا يلي
1-5-5

تشععجيع ودفععع االبتكععار ،وكععذلك تععوفا املعوارد لت ععوير تكنولوجيعات إلعععادة اسععتخدام وإعععادة تععدوير
املغذيات من أجل استخداماا انيمن كأمسدة.

2-5-5

العمععل مععع احلكومععات والععنظم الوطنيععة للبقععوث الزراعي عة واجلامعععات ومنظمععات البقععوث وامل عزارعا
لت وير واختبار األساليه والتقنيات املبتكرة وانيمنة إلعادة استخدام وإعادة تدوير املخلوات واملعواد
األخرى الستخداماا كأمسدة.
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3-5-5

6-5

االاراج بنشاج يف احلوار واملعق التشعاركي للمعرفعة وتبعادل املعرفعة معع وبعا احلكومعات ،والصعناعة،
واألوس ع ععاج األكادميي ع عة ،ومنظم ع ععات البق ع ععوث والعمالي/املس ع ععتخدما النا ع ععائيا (م ع ععديرس األراض ع ععي
واملزارعان بشأن إعادة تدوير املغذيات وإعادة استخداماا كأمسدة.

جيه على اار التجزئة ل مسدة ومندويب املبيعات ومنظمات املزارعا واملستخدما القيام مبا يلي
1-6-5

التعع ععرم علع ععى األنظمع ععة وام ع ععوج التوجيايع ععة املالئمع ععة حملي ع عا ذات الصع ععلة باسع ععتخدام امل ع عواد املعع ععاد
ق
استخداماا واملعاد تدويرها الستخداماا كمغذيات نباتية ،مبا يف ذلك احلدود القصوى املسموح هبعا
ملعدالت استخدام املغذيات وعمليات حتميل امللوثات ،واالمتثال ا.

2-6-5

تع ععديل مع ععدالت اس ععتخدام األمس ععدة غع عا العا ععوية ،حس ععه االقتا ععاي ،يف ض ععوي العناص ععر املغذيع عة
الو يتم إعادة تدويرها.

3-6-5

استخدام معدالت الت بيق ،والتوقيعت ،واملوضعع العو تزيعد معن تعوافر املغعذيات النباتيعة املععاد تعدويرها
لزراع ععة احملاص ع عيل وتقلي ع عل انيث ععار الس ععلبية احملتمل ععة مث ععل ارتش ععاح املغ ععذيات ،أو ال ععروائ  ،أو اجلري ع عان
الس قي ،أو أس تأثاات أخرى غا مرغوبة خار املوقع.

املادة  -6التكوين واحلدود واالختبار
1-6

يكم ععن ع ععهي االختب ععار وض ععمان أن األمس ععدة ومص ععادر املغ ععذيات املع ععاد ت ععدويرها متوافق ععة م ععع مع ععايا اجل ععودة
والسععالمة ،يف كععل مععن احلكومععة الععو يتعععا علياععا اإلش عرام علععى املعععايا ووضعععاا وتنظيماععا ،وق ععاع األمسععدة
الذس ينبغي أن يامن أن األمسدة املنتجة واملسوقة واملباعة متوافقة وفعالة وآمنة.

2-6

ينبغعي علعى ا يئعات احلكوميعة الدوليعة ذات الصعلة ،بالشعراكة معع احلكومعة وق عاع األمسعدة ،أن تسعاعد يف اختععاذ
إجعرايات منسععقة ألخععذ العينععات واختبععار األمسععدة علععى املسععتويات اإلقليميعة ويف أفاععل األحعوال علععى املسععتوى
العاملي.

3-6

باالستناد إىل أحدث التقليالت واألدلة والبقوث العلميعة ،ومعن خعالل االسعتوادة معن التععاون الععاملي واملععايا
الدولية وأفال املمارسات ،وبالشعراكة معع ق عاع األمسعدة وأصعقاب املصعلقة انيخعرين ،ينبغعي علعى احلكومعات
القيام مبا يلي
1-3-6

أن تكون مسسولة عن تنظيم تكوين األمسدة وجودهتا من حي

 1-1-3-6احملتوى الغذائي؛
 2-1-3-6واملعادن الثقيلة املرتب ة بعملية اإلنتا ومصدر املواد امام؛
 3-1-3-6وامليكروبات الاارة؛
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 4-1-3-6واملواد ام رة أو السامة األخرى؛
 5-1-3-6واإلض ععافات مث ععل الرم ععل والص ععخور األرض ع عية وغاه ععا م ععن امل ع عواد املس ععتخدمة لتخوي ع عف املن ععت
األصلي.
2-3-6

ووضععع وتنظ عيم معععايا السععالمة القائمععة علععى األدلععة واحلععدود وام ععوج التوجيايععة بشععأن احملتوي عات
الاعارة ملنتجعات األمسععدة ،معع األخععذ يف االعتبعار مسعارات التلععوث املختلوعة وتأثااهتعا علعى اإلنسعان
واحليوان والرتبة.

4-6

حتدي ععد األس ععاليه ذات الص ععلة لتقلي ععل احملت ععوى التغ ععذوس ل مس ععدة والت عوافر البيول ععوجي للمقاص ععيل يف الظ ععروم
الزراعية وضمان توافر مرافق االختبار وقدرهتا على ضبا اجلودة.

5-6

جيعه علععى احلكومععات مععن خععالل نظماععا الوطنيععة للبقععوث الزراعيععة وامععدمات اإلرشععادية واالستشععارية الزراعيععة
الريويععة ،وبععدعم مععن مراكععز البقععوث الدولي عة ومنظمععات البق عوث األخععرى واجلامعععات وق ععاع األمسععدة ،القي عام
مبا يلي

6-6

1-5-6

تولي ع ععد املع ع ععارم وت ع ععوفا املعلوم ع ععات ملنتج ع ععي األمس ع ععدة ح ع ععول اجلوان ع ععه املتعلنق ع ععة بالص ع ععقة والس ع ععالمة
ذات الصلة بتكوين األمسدة بغية ااية الرتبة واإلنسان واحليوان من انيثار الاارة احملتملة الستخدام
األمسدة ،مبا يف ذلك التأثاات على السالسل الغذائية.

2-5-6

اإلش عرام عل ععى ودع ععم االختب ععار املي عداين ل مس ععدة لوعاليتا ععا يف ت ععوفا املغ ععذيات لك ععي تتناس ععه م ععع
املت لبات من املغذيات النباتية الو ال تلبياا الرتبة و/أو حتسا خصوبة الرتبة.

3-5-6

إجراي االختبارات املناسعبة ملصعادر املغعذيات املععاد تعدويرها واملنتجعات املععدة لالسعتخدام يف اإلنتعا
النبايت للتأكد من أ ا تليب ام وج التوجياية املناسبة للمقتعوى واجلعودة التغذويعة ،وكعذلك السعالمة
م ععن حيع ع ح ععدود امللوث ععات مث ععل املع ععادن الثقيل ععة ،وامليكروب ععات الا ععارة ،وغاه ععا م ععن املع عواد ام ععرة
أو السامة.

4-5-6

تثقيعف أصععقاب املصععلقة ومسععتخدمي األمسععدة علععى اسععتخدام املعلومععات املتعلقععة بسععالمة األمسععدة
املعروضععة للبي عع وكوايهتععا وتكويناععا ونوعيتاععا ونقائاععا ،وعلععى وسععائل إبقائاععا ممتثل عة لل عوائ وام ععوج
التوجياية ذات الصلة.

جيه على ق اع األمسدة ،أو اجلااع اماص املع  ،القيام مبا يلي
1-6-6

مسععاعدة احلكومععات علععى وضععع معععايا ول عوائ وخ ععوج توجيايععة حععول تكععوين واختبععار منتجععات
األمسدة.
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7-6

2-6-6

ت وير واعتماد إدارة اجلودة اماصة بالشركة لعدعم التنظعيم العذايت معن قبعل الصعناعة ،عنعد االقتاعاي،
ورهناط بااللتزامات القانونية.

3-6-6

اختب ععار مص ععادر املنتج ععات ال ععو حتت ععوس عل ععى املغ ععذيات املع ععاد ت ععدويرها واملع ععاد اس ععتعما ا وال ععو ي ععتم
تسويقاا كأمسدة لكي متتثل ملعايا اجلودة والسالمة ذات الصلة.

4-6-6

ضععمان توافععق منتجععات األمسععدة مععع املعععايا احلكومي عة وتزوي عد املسععتخدما الناععائيا مبنتجععات آمنععة
وعالية اجلودة مت اختبارها وفقاط ملعايا معرتم هبا ومتتثل للوائ املناسبة.

5-6-6

ضمان أن تكون املنتجات الو يتم تسويقاا وبيعاا كأمسدة فعالعة يف تعوفا املغعذيات ألغعرار إنتعا
النباتات ،استنادا إىل األدلة العلمية.

6-6-6

االكتو ععاي بتس ععويق إض ععافات األمس ععدة ال ععو ت ععدعم األدل ععة العلمي عة بش ععأ ا ص ععقة اإلنس ععان وس ععالمته،
احملسنة للمقاصيل ،أو كواية استخدام املغذيات ،أو سالمة الرتبة أو اجلودة البيئية.
أو االستجابة ن

7-6-6

التققق من نوعية األمسدة املعروضة للبيع ونقاوهتا.

جيه على مستخدمي األمسدة القيام مبا يلي
1-7-6

شراي أو استخدام األمسدة الو لدياا دليل على اختبار مناسه للتكوين واجلودة والنقاي.

2-7-6

اتبععاع ام ععوج التوجيايععة واللعوائ املناسععبة ،باإلضععافة إىل حععدود الت بيععق والت بيععق الرتاكمععي اماصععة
باملواد املغذية واحلد األقصى املسموح به من تركيزات امللوثات.

3-7-6

إبالغ السل ات املختصة عند االشتباه مبوجود مشكلة ما يف منت األمسدة.

املادة  -7الوصول والتوعيع والتوسيم
1-7

جيه على احلكومات القيام مبا يلي
1-1-7

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

2-1-7

تنويذ سياسة األمسدة ومراقبة اجلودة ونظام التسجيل عند االقتااي ،والعو تشعمل فعرر عقوبعات يف
عجع احلكومعات علعى موايمعة السياسعات علعى
حال عدم االمتثال عنعد الاعرورة وحيثمعا أمكعن .وتش ن
املستوى العاملي ،ال سيما يف ما يتعلق بأساليه ضمان اجلودة.
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3-1-7

تأما املراقبة احملددة للجودة خالل توعيع األمسدة ،ال سيما يف ما يتعلنق باالستااد/التصدير والتوعيعع
احململ هعو نوسعه املنعت العذس يعتم تسعليمه وي عابق املواصعوات
اإلقليمي بغية ضمان أن يكون املنت ن
املذكورة على امللصق املوضوع على الغالم.

4-1-7

ض ع ععمان الت ع ععدريه ذس الص ع ععلة واملع ع ععرتم ب ع ععه إقليمي ع ع عا أو حمليع ع عا واملتعل ع ععق ببي ع ع عع األمس ع ععدة بالتجزئ ع ععة،
وذل ع ععك لا ع ععمان متكع ع عا األطع ع عرام املعنيع ع عة م ع ععن تزويع ع عد املس ع ععتخدما النا ع ععائيا باملش ع ععورة الس ع ععليمة
بشأن استخدام األمسدة وإدارهتا واملخاطر البيئية والصقية املرتب ة بسوي االستخدام.

5-1-7

ت ععوير وص عيانة البني عة التقتي عة للنقععل لتقس عا الوصععول وتقلي عل التكععاليف اللوجسععتية املرتب ععة بتجععارة
األمسدة وتوعيعاا.

6-1-7

التأكععد م ععن أن االسععتخدامات املقرتح ععة ،وتوجياععات وم الب ععات ملصععق املن ععت  ،والرعمععات ،ووث عائق
بيانات السالمة ،واألدب الو  ،واإلعالن عن املنتجات الو تبعاع كأمسعدة تسعتند إىل األدلعة العلميعة
ويسال فامام من قبل املستخدما الناائيا.

7-1-7

التأكععد مععن توسععيم املنتجععات الععو ي عتم بيعاععا كأمسععدة بوضععوح وبشععكل مقععروي ودقي عق ويسععال فامععه
باللغع ع ع ععات احمللية/املسع ع ع ععتخدمة مع ع ع ععن قبع ع ع ععل املسع ع ع ععتخدما الناع ع ع ععائيا .وي ع ع ع عتم تشع ع ع ععجيع احلكومع ع ع ععات
عل ع ع ع ععى موايم ع ع ع ععة مت لب ع ع ع ععات التوس ع ع ع ععيم عل ع ع ع ععى املس ع ع ع ععتوى الع ع ع ع ععاملي .وجيع ع ع ع عه أن يتا ع ع ع ععمن التوس ع ع ع ععيم
على أق نل تقدير ما يلي

 1-7-1-7الوعن الصايف للمنت ؛
 2-7-1-7ومعلومات عن درجة السماد/حمتوى املغذيات النباتية املتاحة؛
 3-7-1-7ومعلومات عن حمتوى امللوثات على النقو امل لوب يف اللوائ الوطنية؛
 4-7-1-7والتأثاات البيئية والصقية احملتملة؛
 5-7-1-7تاريخ اإلفرا عن الدفعة من األمسدة وتاريخ انتااي الصالحية ،إذا كان ذلك مناسبا؛
 6-7-1-7معلومات ذات صلة بشأن التخزين ،واملناولة انيمنة ،واحتياطات السالمة الارورية؛
 7-7-1-7املعلومات أو مكان العثور على معلومات حعول املععدالت املوصعى هبعا ،ووقعت الت بيعق ووضعع
األمسدة؛
2-7

جيه على ق اع األمسدة القيام مبا يلي
1-2-7

التأكد من تدريه األشخاص املشاركا يف بيع األمسعدة علعى طعول سلسعلة القيمعة اماصعة باألمسعدة
على حنو مالئم ليكونوا قادرين على توفا املعلومات ذات الصلة للجاات الواعلة املعنية يف سلسعلة
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التوريد ،مبا يف ذلك معلومعات السعالمة ذات الصعلة ،واملشعورة بشعأن احلعد معن املخعاطر ،واملعلومعات
عن االستخدام املسسول والوعال ملنتجات األمسدة.
2-2-7

عدربا بشععكل كععام ويتمتعععون
التأكععد مععن أن األشععخاص املشععاركا يف بيعع األمسععدة للمسععتخدما مع ن
بالقدرة على تقدمي املشعورة السعليمة بشعأن اسعتخدام منتجعات األمسعدة العو يبيعو عا وبشعأن املخعاطر
البيئية والصقية املرتب ة بإساية استخدام األمسدة.

3-2-7

التأكععد مععن أن األدبي عات الوني عة تععوفر معلومععات كافي عة عععن املمارسععات املناسععبة للس عياقات املختلوععة
مبا يتوق مع اإلشرام على املغذيات ،مبا يف ذلك مراعاة صقة املقدار واملصدر واملوضع والتوقيت.

4-2-7

تععوفا األمسععدة يف جمموعععة مععن أحجععام العبعوات مبععا يتوععق مععع املت لبععات الوطنيعة أو اإلقليميعة الورعيععة
أو اإلقليمي عة ،ومبععا يتناسععه مععع احتياجععات صععغار املعزارعا واألسععر واملسععتخدما احملليععا انيخععرين،
مع ععن أجع ععل خوع ععض التكع ععاليف وكع ععذلك أس جع ععاطر بيئي ع عة مرتب ع ععة بإسع ععاية االسع ععتخدام أو التخع ععزين
غا املناسه ،وتثبيا البائعا عن إعادة تغليف املنتجات يف حاويات غا مومسة أو غا مناسبة.

5-2-7

وسععم السععماد بوضععوح وبدقععة وبشععكل مقععروي مبععا يتماشععى مععع املععادة  7-1-7ووفقععا للوائ /ام ععوج
التوجيايععة ذات الصععلة مبمارسععات التوس عيم اجلي عدة ومبععا يتسععق مععع تلععك اماصععة بالسععل ات املعنيععة
يف بلد البيع.

6-2-7

التأكد من أن املواد اإلعالنية والبيانات واألنش ة الرتوجيية

 1-6-2-7مفرة من الناحية التقنية وصقيقة أخالقياط؛
 2-6-2-7وال تشجع على استخدام األمسدة ألغرار أخرى غا تلك احملددة على امللصق املعتمد؛
 3-6-2-7وال حتتوس على توصيات غا/أو ختتلف عن أس لوائ سارية موجودة؛
 4-6-2-7وال تق ععدم أس ض ععمانات أو تن ععوس عل ععى نت ععائ حم ععددة م ععا م تتع عوافر أدل ععة واض ععقة ملص ععادقة
مثل هذه االدعايات؛
5-6-2-7
3-7

ال تشمل أس حوافز أو هدايا غا مناسبة للتشجيع على شراي األمسدة.

جيه على مستخدمي األمسدة القيام مبا يلي
1-3-7

مىت وأينما كان ذلك ممكنا ،احلصول على األمسدة من التجار املعرتم هبم رمسيعا والعو يعتم توسعيماا
بشكل صقي وواض .

2-3-7

اتبععاع ام ععوج التوجيايععة والتعليمععات املناسععبة يف مععا يتعلععق باملناولععة انيمنععة واسععتخدام األمسععدة وفق عاط
للملصقات واملواد الونية األخرى واملشورة من األفراد املسهلا واملناسبا الذين يقدمون املنت .
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3-3-7

إعادة تدوير و/أو التخلص من حاويات األمسدة حسبما يكون ذلك مناسباط وعند االقتااي.

4-3-7

االتص ععال بالس ععل ات املعني ععة عن ععدما ال تتواف ععق ج ععودة املن ععت م ععع االدع ععايات املقدم ععة عل ععى الوس ععم،
أو عندما يواجاون مشكالت مع املنت .

املادة  -8املعلومات واإلرشاد والتواصل
1-8

ينبغي على احلكومات القيام مبا يلي
1-1-8

تشععجيع ودعععم التعععاون والتنسععيق بععا مجيععع أصععقاب املصععلقة املعنيععا لتععوفا بعرام تعليميعة وت ععوير
التكنولوجي ع عا ونق ع ععل التكنولوجي ع عا حس ع ععه احلاج ع ععة داخ ع ععل بل ع ععد م ع ععا م ع ععن دون خل ع ععق من ع ععاطق توتق ع ععر
إىل امدمات.

2-1-8

تقدمي العدعم ألنشع ة اإلرشعاد/التوعية للمعزارعا ،وتقعدمي املشعورة واملسعاعدة يف االسعتخدام املسعسول
ل مسدة وغاها من مصادر املغذيات النباتية.

3-1-8

توفا برام البقوث واإلرشاد والتوعية املمولة من احلكومة لتلبية االحتياجات الو ال تغ ياعا العنظم
الوطنية للبقوث الزراعية واملنظمات غا احلكومية وتعاونيات ومنظمات املزارعا واجلامعات.

4-1-8

تسع عايل اس ععتااد أو التش ععارك يف إنش ععاي أو اعتم ععاد تكنولوجيع عات م ععن ش ععأ ا تعزيع عز خص ععوبة الرتب ععة،
وإنتاجية املزرعة ونوعيتاا ،وحتسا كوعاية اسعتخدام األمسعدة ،وتقليعل تعأثاات األمسعدة خعار املوقعع،
مبا يف ذلك انيثار البيئية املرتتبة عن اجلريان الس قي ،والنا  ،واالنبعاثات الغاعية.

5-1-8

إصدار أنظمة السالمة املناسبة إلنتا األمسدة وتوعيعاا وختزيناا ومناولتاا ونقلاا وت بيقاا.

6-1-8

استخدام اللوائ وام وج التوجياية القائمة على العلوم لتنظيم التكنولوجيات اجلديدة (العو سعتعزع
خصععوبة الرتبععة وإنتاجيعة املزرعععة وجععودة املنععت  ،و/أو ستقسععن كوععاية اسععتخدام األمسععدة ،و/أو تقلععل
من آثار األمسدة خار املوقعن.

7-1-8

التععاون مععع مجيعع أصععقاب املصعلقة املعنيععا لتسعايل اسععتخدام انيالت والتكنولوجيعا املناسععبة لععدعم
تعزيع ع عز خص ع ععوبة الرتب ع ععة ،و/أو حتسع ع عا كو ع ععاية اس ع ععتخدام األمس ع ععدة ،و/أو تقليع ع عل ت ع ععأثاات األمس ع ععدة
خار املوقع.

8-1-8

ينبغععي علععى احلكومععات الععو تت ععور براجماععا لتنظعيم األمسععدة بشععكل جيعد ،أن تقععدم ،قععدر اإلمكععان،
املس ععاعدة التقني ع عة ،مب ععا يف ذل ععك الت ععدريه ،إىل البل ععدان األخ ععرى يف ت ععوير بنيتا ععا التقتي ع عة وق ععدرهتا
على إدارة األمسدة طوال دورة حياهتا.
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9-1-8
2-8

3-8

التأكععد مععن أن مجي عع املخت عفات التقليلي عة الععو تقععوم بوقععص الرتبععة والنباتععات أو احملاص عيل وحتللاععا،
ا ضوابا مالئمة للجودة لامان أ ا توفر نتائ موثوقة يف الوقت املناسه.

جيه على ق اع األمسدة ،بالتعاون مع احلكومات وأصقاب املصلقة املعنيا انيخرين ،القيام مبا يلي
1-2-8

تععوفا ب عرام التعل عيم ونقععل التكنولوجي عا حسععه احلاجععة داخععل بلععد مععا مععن غععا خلععق منععاطق توتقععر
إىل امدمات.

2-2-8

تب ععادل املعلوم ععات والبيان ععات ذات الص ععلة لتسع عايل تق ععدمي بع عرام تعليميع عة كامل ععة وموض ععوعية تع ععزع
ممارسععات اإلدارة األفاععل ل مسععدة الععو تزي عد مععن االسععتخدام الوعععال ملغععذيات النباتععات مععع تقلي عل
التأثاات البيئية خار املوقع.

3-2-8

القيام طوعاط باختاذ إجرايات تصقيقية عنعد حعدوث مشعاكل متصعلة باألمسعدة ،واملسعاعدة يف إجيعاد
حلول للصعوبات عندما ت لباا احلكومات.

4-2-8

ت وير وتسايل استخدام انيالت والتكنولوجيا املناسبة لدعم تعزيز خصوبة الرتبة و/أو حتسا كواية
استخدام األمسدة و/أو تقليل تأثاات األمسدة خار املوقع.

جي عه أن تقععوم امععدمات اإلرشععادية واالستشععارية الزراعيععة ومقععدمي امععدمات (النظععام القععومي للبقععوث الزراعيععة
واملنظمات غا احلكومية وتعاونيات ومنظمات املزارعان مبا يلي
1-3-8

االلت ع عزام ب ع ععالت وير املا ع ع املس ع ععتمر ملواكب ع ععة التق ع ععدم التكنول ع ععوجي وعملي ع عات االبتك ع ععار ال ع ععو تش ع ععجع
على املشاركة يف خلق وتبادل املعرفة هبدم عيادة تأثا اجلاود التعليمية والبقثية.

2-3-8

التع ععاون م ععع احلكوم ععات وأص ععقاب املص ععلقة انيخع عرين لت ععوفا ب عرام تثقيويع عة بش ععأن االلتع عزام بلع عوائ
السع ععالمة اماصع ععة بتخع ععزين األمسع ععدة ومناولتاع ععا ونقلاع ععا وت بيقاع ععا علع ععى املسع ععتوى احمللع ععي ،واالمتثع ععال
للتش ععريعات الوطنيع عة يف م ععا يتعل ععق مبش ععاركة األطو ععال ،والعم ععل عل ععى حتديع عد وح ععل قا ععايا الس ععالمة
الو م تتناو ا اللوائ بعد.

3-3-8

التعاون مع احلكومات وق اع األمسدة لتعوفا بعرام التعلعيم ونقعل التكنولوجيعا حسعه احلاجعة داخعل
بلد ما من دون اعدواجية اجلاود أو خلق مناطق توتقر إىل امدمات.

4-3-8

البق عن التعاون مع التخصصات األخرى مثل االقتصاد وا ندسة وعلم االجتمعاع وتربيعة النبعات
وأمع ع عرار النب ع ععات واجمل ع ععاالت األخ ع ععرى ذات الص ع ععلة لتقديع ع عد والتغل ع ععه عل ع ععى العوائ ع ععق ال ع ععو حت ع ععول
دون االس ععتخدام املس ععسول ل مس ععدة وتبع ع املمارس ععات ال ععو تزيع عد م ععن االس ععتخدام الوع ععال ملغ ععذيات
النباتات مع التقليل إىل أدىن حد ممكن من انيثار البيئية خار املوقع.
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5-3-8

العمععل مععع احلكومععات وق ععاع األمسععدة الختععاذ إج عرايات تصععقيقية عنععد حععدوث مشععاكل متصععلة
باألمسدة يف أس مرحلة من دورة حياهتا ،وعند ال له ،املساعدة يف إجياد حلول للصعوبات.

املادة  -9التنويذ والنشر واالستخدام والتقييم
1-9

يتعععا علععى منظمععة األغذيععة والزراعععة ومجيععع املنظمععات الدوليععة املعنيععة األخععرى أن تقععدم دعماععا الكامععل لتنويععذ
مدونة األمسدة وأس مواد ذات صلة.

2-9

لا ععمان إتاح ععة وإمكاني عة الوص ععول إىل مدون ععة األمس ععدة وأس م عواد داعم ععة عا ،ي عتم توفاه ععا عل ععى موق ععع املنظم ععة
على شبكة اإلنرتنت باللغات الرمسية الست ل مم املتقدة ،وعند ال له ترمجتاا إىل لغات أخرى.

3-9

ينبغععي إتاحععة مدونععة األمسععدة وعرضععاا علععى مجي عع أصععقاب املصععلقة املشععار إل عيام فياععا؛ واحلكومععات والق ععاع
امععاص واجلاععات الواعلععة يف سلسععلة توري عد األمسععدة واجلاععات الواعلععة يف صععناعة إعععادة تععدوير املغععذيات ودعععم
املسسسع ععات األكادميي ع عة والبقثي ع عة الداعمع ععة واملخت ع عفات التقليلي ع عة وامع ععدمات اإلرشع ععادية واالستشع ععارية الزراعيع ععة
ومنظمات املزارعا واملستخدما الناائيا.

4-9

يتم تشجيع احلكومات على تنويذ مدونة األمسدة داخل بلدا ا وتعزيز أهعدافاا يف معا يتعلعق باسعتخدام األمسعدة
وإدارهتا على حنو مستدام ومسسول ألغرار الزراعة وغا ذلك من أغرار اإلنتا النبايت لتجنه انيثعار السعلبية
على صقة اإلنسان واحليوان والرتبة وعلى البيئة.

5-9

جيه أن يوام أصقاب املصلقة الذين توجه إلعيام هعذه املدونعة ،ومجيعع األطعرام األخعرى العو تتعامعل بشعكل
مباشر أو غا مباشر مع األمسدة ،مسسوليتام يف االلتزام بأهدافاا وتعزيزها.

6-9

ينبغ ع ععي عل ع ععى احلكوم ع ععات وواض ع عععي السياس ع ععات النظ ع ععر يف مدون ع ععة األمس ع ععدة عن ع ععد ص ع عياغة الل ع عوائ أو القع ع عوانا
أو السياسععات أو غاهععا مععن الصععكوك املتعلقععة باألمسععدة املسععتخدمة ألغ عرار الزراعععة وأغ عرار اإلنتععا النبععايت
األخرى.

7-9

تشجع احلكومات والكيانات األخرى الو توجه إلياعا مدونعة األمسعدة هعذه ،مبسعاعدة منظمعة األغذيعة والزراععة،
على رصد التقدم احملرع يف جمال االمتثال ذه املدونة وإبالغ املعلومات ذات الصلة إىل املنظمة يف غاون أربعع
سنوات من إطالل هذه املدونة ،إن وجدت.

8-9

مدونععة األمسععدة هععذه هععي وثيقععة حيععة وينبغععي مراجعتاععا واستعراضععاا علععى حنععو منععتظم .وسععتقوم منظمععة األغذيععة
والزراعععة بععأس تغيععاات يف مدونععة األمسععدة بسععبه املعلومععات اجلدي عدة أو الت ععورات املتعلقععة باألمسععدة وتأثااهت عا،
وذلععك مععن خععالل التشععاور مععع ام عفاي التقنيععا املعنيععا وموافقععة األجا عزة الرئاس عية املناسععبة يف املنظمععة .وس عيتم
إرسععال أس تغيععاات وتأثااهتععا إىل مجي عع األجاععزة الععو تتوجععه إلياععا ه عذه املدونععة .ويتعععا علععى منظمععة األغذيععة
والزراع ععة ومجي ععع املنظم ععات الدولي ععة املعني ععة األخ ععرى أن تق ععدم دعما ععا الكام ععل لتنوي ععذ مدون ععة األمس عدة وأس م عواد
ذات صلة.
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امللقق الثاين
موجز عن املشاورة الثانية
خاع ع عععت مدون ع ع ععة الس ع ع ععلوك الدولي ع ع ععة بشع ع ععأن اس ع ع ععتخدام األمس ع ع ععدة وإدارهت ع ع ععا ملشع ع ععاورة ع ع ع ععف اإلنرتن ع ع ععت يف الو ع ع ععرتة
مععن  15يونيععو/حزيران إىل  15يوليو/متععوع  ،2018كمععا أوصععى بععذلك االجتمععاع السععادل للجمعيععة العامععة للش عراكة العامليععة
من أجل الرتبة.
ومت احلص ععول عل ععى التعليق ععات واملالحظ ععات ع ععن طري ععق  53مس ععا ة يف املنت ععدى وأكث ععر م ععن  20رس ععالة منوص ععلة
و لجات إىل الشراكة العاملية من أجل الرتبة ،وجمموعة امفاي الونية احلكومية الدولية املعنية بالرتبة ،وجمموعة العمل املوتوحعة
العا ععوية .وال ععل املس ععا ون م ععن منظ ععور جغ ع عرايف واس ععع ممثل ععا ع ععن البل ععدان األعا ععاي واألوس ععاج األكادميي ععة واملنظم ععات
غا احلكومية ومسسسات البقوث واجملتمع املدين ومجعيات وشركات ق اع األمسدة .وميكن االطالع على كامل معداوالت
املنتدى على الرابا اإللكرتوين 18التاا .http://www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/CoCoFe_II
وكان هناك توافق يف انيراي على أن الوقت قد حان لوضع مدونعة سعلوك بشعأن األمسعدة وعلعى احلاجعة إلياعا نظعراط
إىل أ ي ع ععة إدارة املغ ع ععذيات م ع ععن منظ ع ععور األم ع ععن الغ ع ععذائي الع ع ععاملي ،واحلاج ع ععة إىل الوقاي ع ععة م ع ععن حتوي ع ععل األراض ع ععي ال بيعي ع ععة
إىل استخدامات عراعية ومن تدهور األراضي ،وانيثار السلبية احملتملة لمفراج يف استخدام األمسدة وإساية استخداماا.
وجرى االتوال عموماط على أن مدونة األمسدة عاجلت مجيع اجلوانه املتصلة بتعظيم املنافع والتقليل إىل أدىن حد
م ععن املخ ععاطر املرتتب ععة ع ععن اس ععتخدام األمس ععدة وإدارهت ععا .ولك ععن ملق ععت بع ععض التعليق ععات إىل أن املدون ععة بالغ ععت يف الرتكي ععز
ن
علععى منععافع األمسععدة بععدالط مععن آثارهععا السععلبية علععى البيئععة وصععقة احلي عوان واإلنسععان ،وبالتععاا ميكععن اعتبععار أن هععذا األمععر
عرو ملصععاو صعناعتاا .ومععن جاعة أخعرى ،أشععار ععدد معن التعليقععات إىل أن املدونعة متيععل
يشعجع علعى اسععتخدام األمسعدة وي ن
ترو بشكل كام لووائدها.
إىل تسليا الاوي على التأثاات السلبية ل مسدة وال ن
وحظيعت مدونعة األمسعدة علعى دععم جمموععة عمعل فنيععة موتوحعة العاعوية مسلوعة معن خعفاي معن البلعدان األعاععاي،
وق ع ععاع األمس ع ععدة  ،واملنظم ع ععات غ ع ععا احلكومي ع ععة املاتم ع ععة .ومت التوص ع ععل إىل اتو ع ععال واس ع ععع ب ع ععا أعا ع ععاي جمموع ع ععة العمع ع ععل
هذه يف ما يتعلنق بإجياد التواعن با الووائد واملخاطر املرتتبة عن استخدام األمسدة ،وبالتاا مت تسجيل أس اقرتاحات لتغيا
املدونة من حي عيادة الرتكيز على فوائد األمسدة أو آثارها السلبية ومت أخذها باالعتبار على النقو الواجه.
ووردت بعض التعليقات بشأن ما الذس كان ناقصاط يف مدونة األمسدة ،وال سيما بنود حمددة مثل عوامعل التجيعا
ومسععاد الديععدان ،أو االس عرتاتيجيات إلدارة اسععتخدام األمسععدة علععى املسععتوى امليععداين .ومت إدرا بنععود حمععددة عنععد االقتاععاي
علع ععى شع ععكل أمثلع ععة .ويشع ععار بالتأكيع ععد إىل االس ع عرتاتيجيات العامع ععة إلدارة تغذيع ععة النباتع ععات يف نع ععص املدونع ععة ،ولكع ععن إدرا
اسرتاتيجيات وتوصيات حمددة الستخدام األمسدة وسياسات أو حدود حمددة بشأن امللوثات املسموح هبعا ،يتجعاوع ن عال
مدونة األمسدة .وهذه املعلومات متوافرة وميكن اميعاا يف جمموععة أدوات داعمعة أو مركعز للمععارم يشعمل أمثلعة ومبعاد
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توجياي ععة وم ع عواد أخ ععرى للمس ععاعدة عل ععى وض ععع سياس ععات إدارة األمس ععدة وعل ععى اخت ععاذ القع عرارات بش ععأن ممارس ععات حم ععددة
إلدارة األمسدة.
ووردت العديعد معن االقرتاحععات يف التعليقعات واملالحظععات خعالل املنتععدى ،حعول سععبل تنقعي الوثيقععة .ومت إدرا
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
التعليقععات ألخععذ العلععم هبععا وميكععن اسععتخداماا إلجعراي تنقيقعات مقبلععة يف مدونععة األمسععدة أو لكععي تقععوم البلععدان األعاععاي
الو ستعتمد املدونة مبراجعتاا.
وأشار عدد كبا من التعليقعات العو وردت معن مجعيعات ق عاع األمسعدة وممثلياعا ،إىل أنعه مت وضعع مدونعة األمسعدة
يف فععرتة عمنيععة قصععاة جععداط .ولكععن اتوقععت جمموعععة العمععل املوتوحععة العاععوية علععى أن بلععدان عديععدة ااجععة ماسععة إىل هععذه
املب ععادرة ل ععدعم احلكوم ععات يف إدارة اجلوان ععه املتع ععددة يف سلس ععلة توري ععد األمس ععدة ،مب ععا يف ذل ععك تنظ ععيم األمس ععدة ،وجودهت ععا،
ومناولتاا واستخداماا بشكل صعقي  ،وتقليعل انيثعار السعلبية ل مسعدة واحلعد مناعا .وحظعي هعذا العرأس علعى دععم األغلبيعة
يف اجلمعية العامعة للشعراكة العامليعة معن أجعل الرتبعة .وسعل ت بلعدان أعاعاي عديعدة الاعوي علعى حاجتاعا املاسعة إىل مدونعة
سلوك بشأن األمسدة ،وبالتاا دعمت اعتمادها السريع دعماط شديداط.
مععن هنععا ،نععود اقعرتاح اعتمععاد مدونععة األمسععدة واستعراضععاا بعععد أربععع سععنوات ،األمععر الععذس يسععم بتقيععيم اجلععدوى
من ت بيقاا وعيادة التزام أصقاب املصلقة وتأييدهم ا ،وإدخال حتسينات الحقعة علياعا .وس قعافع تقريعر إىل جلنعة الزراععة
هبذا الشأن يف عام .2022
بالتععاا ،ن لععه إىل جلنععة الزراعععة تأييععد واعتمععاد مدونععة السععلوك الدوليععة بشععأن اسععتخدام األمسععدة وإدارهتععا .كمععا
ن لععه إلياععا أن توع نعور الشعراكة العامليععة مععن أجععل الرتبععة ومنظمععة األغذيععة والزراعععة لت ععوير جمموعععة أدوات أو مركععز للمعرفععة
من أجل دعم تنويذ املدونة.

