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IV

مقدمة
تعد الرتبة املصدر الحيوي ملعظم أنواع الغذاء، فمن 

األهمية مبكان أن تتم رعايتها وحاميتها واالهتامم بها 
إذا أردنا ضامن األمن الغذايئ العاملي والتغذية. ومن 
خالل عالقة الرتبة املبارشة باملحاصيل واألشجار تعد 

اإلدارة املستدامة للرتبة أولوية طبيعية للقطاعني الزراعي 
والحراجي. كام توفر الرتبة خدمات أخرى مهمة للنظام 

البيئي، مثل تنقية املياه ودورات العنارص املغذية وتنظيم 
املناخ ومنع الفيضانات. لذلك فإن اإلدارة املستدامة للرتبة 

لها أهمية كبرية إلنتاج األغذية يف الزراعة املائية والصناعات 
السمكية، وكذلك لقطاعي البيئة والصحة. إن إدارة العنارص 
املغذية يف الرتبة هو أحد التحديات الخاصة املرتبطة بإدارة 

الرتبة إلنتاج الغذاء وتوفري خدمات النظام البيئي األخرى، 
وذلك من خالل اثنني من املخاطر التي تبدو متناقضة: 
االوىل انبعاثات غازات الدفيئة وتلوث الرتبة واملجاري 

املائية الناجمة عن اإلفراط يف استخدام األسمدة أو إساءة 
استخدامها والثانية انخفاض إنتاجية النبات نتيجة النقص 

يف استخدام األسمدة. تزداد هذه املخاطر حدة يف ظل تزايد 
عدد السكان والتغريات املناخية وتواتر الكوارث الطبيعية 

وتدهور رأس املال الطبيعي. وقد قامت منظمة الفاو 
بتأسيس الرشاكة العاملية للرتبة وذلك كجزء من جهودها 

لتحقيق خطة التنمية املستدامة لعام 2030، وجدول أعامل 
ما بعد 2020 وموضوع تحييد تدهور األرايض )الذي يهدف 

إىل الحفاظ عىل أو زيادة كمية ونوعية موارد األرايض 
التي تدعم وظائف وخدمات النظم البيئية(. وهذا يعزز 

اإلدارة املستدامة للرتبة كوسيلة لتحقيق األمن الغذايئ 
والتغذية مع حامية البيئة. وقد قامت الرشاكة العاملية 

للرتبة بإصدار مبادئ توجيهية طوعية لإلدارة املستدامة 
للرتبة، يتمثل دور هذه املبادئ يف توجيه عملية صنع 

القرارات االسرتاتيجية الخاصة بالرتبة عىل جميع املستويات 
للتصدي للتهديدات العاملية الكربى الخاصة باألمن الغذايئ 
مثل اختالل العنارص الغذائية ودورات املغذيات يف الرتبة 

وتلوثها. 

تعد مدونة السلوك الدولية لالستخدام واإلدارة املستدامة 
لألسمدة أداة مهمة لتنفيذ املبادئ التوجيهية الطوعية 
مع إيالء اعتبار خاص الختالل العنارص الغذائية وتلوث 
الرتبة. كام تعزز هذه املدونة املامرسات التي تتضمن 

دورات العنارص الغذائية، وإدارة الزراعة واألرايض لتحسني 
صحة الرتبة؛ وتويص بالتنظيامت املتعلقة ببيع وتوزيع 

وسم منتجات األسمدة حيثام كان ذلك مناسبًا. كام أنها 
تعزز تنمية القدرات والربامج التعليمية لجميع أصحاب 
املصلحة املشاركني يف سلسلة القيمة الخاصة باألسمدة، 

ويشجع البلدان املتقدمة عىل مساعدة اآلخرين يف تطوير 
البنى التحتية والقدرة عىل إدارة األسمدة طوال دورة 
حياتهم. من املأمول أن تستفيد الحكومات والصناعة 

واملزارعون والتجار واملجتمع املدين بشكل عام من اإلطار 
املنصوص عليه يف مدونة السلوك الخاصة باألسمدة 

واملبادئ التوجيهية املتعلقة مبجاالتهم ألنها تسند األدوار 
واملسؤوليات واإلجراءات لضامن استخدام األسمدة بشكل 

مستدام وفعال ومع الحد األدىن من اآلثار السلبية عىل 
البيئة. وإذا تم تطبيق هذه املدونة عىل نطاق واسع كأداة 

ألصحاب املصلحة املتعددين عندها ميكن لهذه املدونة 
أن متهد الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة 

وتحييد تدهور األرايض وحامية التنوع الحيوي للرتبة - مع 
الحفاظ يف الوقت نفسه عىل تربة سليمة وخصبة ومنتجة 

من خالل إنتاج أغذية فعالة وكافية لسد االحتياجات 
املستقبلية للجميع.

 السيد خوسيه غرازيانو دا سيلفا
املدير العام السابق للمنظمة



V

ملخص تنفيذي 
ُوضعت مدونة السلوك الدولية بشأن استخدام االسمدة 
وإدارتها عىل نحو مستدام بناء عىل طلب لجنة الزراعة 

)COAG( لزيادة سالمة األغذية واالستخدام اآلمن 
لألسمدة، وكذلك بناء عىل طلب جمعية األمم املتحدة 
للبيئة الثالث )UNEA3( بشأن تلوث الرتبة من أجل 
دعم وتعزيز تنفيذ املبادئ التوجيهية الطوعية لإلدارة 
املستدامة للرتبة )VGSSM(.  تهدف هذه املدونة إىل 

معالجة القضايا ذات األهمية العاملية، وبالتايل املساهمة 
يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة )SDGs(.  كام توفر 

مدونة السلوك هذه وبشكل أسايس إطاًرا محليًا ومجموعة 
تطوعية من املامرسات لخدمة أصحاب املصلحة املعنيني 

بشكل مبارش أو غري مبارش يف مجال األسمدة.

من املتوقع أن يساهم أصحاب املصلحة هؤالء يف الزراعة 
املستدامة واألمن الغذايئ من منظور إدارة املغذيات وذلك 

من خالل االلتزام باملبادئ املذكورة يف مدونة األسمدة 
وتنفيذها.

إن مدونة األسمدة هي نتيجة لعملية تشاور شاملة بدأت 
يف كانون أول 2017 واستمرت حتى شباط 2019 عىل 

 ،COAG’s النحو املوىص به من قبل مكتب لجنة الزراعة
حيث يأخذ النص الحايل يف االعتبار الردود والتعليقات التي 

وردت خالل عملية التشاور هذه وذلك بناًء عىل طلب 
الجمعية العامة السادسة )PA(  للرشاكة العاملية من أجل 
الرتبة )GSP( والدورة السادسة والعرشين للجنة الزراعة 

COAG’s والدورة 160 ملجلس منظمة الفاو. 

تم اعتامد مدونة األسمدة يف الدورة الحادية واألربعني 
ملؤمتر منظمة الفاو يف حزيران 2019.



VI

خلفية
تَُعد األسمدة، مبا يف ذلك تلك املستخرجة من مصادر 

معدنية واصطناعية وعضوية، من املدخالت الهامة 
واملستخدمة عىل نطاق واسع يف الزراعة وهي تسهم 

يف األمن الغذايئ العاملي وسبل عيش املزارعني والتغذية 
البرشية األساسية. عالوة عىل ذلك، ميكن أن يساهم 

االستخدام الرشيد لألسمدة يف الوقاية من إزالة الغابات 
والتغرّيات األخرى يف استخدام األرايض عرب زيادة اإلنتاجية 

الزراعية والحد بالتايل من الحاجة إىل أراٍض إضافية 
للزراعة. وكذلك ميكنها أن متنع تدهور الرتبة وخسارة 

املحاصيل، خاصة يف حاالت استنزاف املغذيات من الرتبة 
وغياب استعامل املغذيات النباتية الرئيسية أو استعاملها 

عىل نحو غري كاٍف. ومع ذلك، قد تكون لألسمدة آثار 
سلبية عىل البيئة وصحة اإلنسان والحيوان وسالمة الرتبة.

وعىل املستوى اإلقليمي، تخضع األسمدة لترشيعات 
ولوائح تنظيمية مختلفة ترتبط باإلنتاج والتجارة والتوزيع 

والتسويق والسالمة واالستخدام، وميكن أن تتفاوت بني بلد 
وآخر وداخل البلد الواحد. ويتطلب االستخدام املسؤول 

لألسمدة وإدارتها عىل مستوى املزرعة دراسة متأنية 
للعديد من العوامل مبا يف ذلك املحاصيل التي ستتم 

زراعتها، ونوع الرتبة، واألنشطة الزراعية السابقة، والري، 

واملناخ، واقتصاديات املزارع، واملحتوى التغذوي وخصائص 
األسمدة، والوصول إىل األسمدة. وباإلضافة إىل ذلك، 

يجب البحث يف إمكانية استخدام األسمدة عىل مستوى 
املناظر الطبيعية وعىل املستويني اإلقليمي والعاملي بسبب 
الخسائر املحتملة للمغذيات يف البيئة واآلثار السلبية لهذه 

الخسائر. ومن هذا املنطلق، هناك حاجة إىل اتباع نهج 
شامل الستخدام املغذيات ودوراتها يف الرتبة والنباتات 

والحيوانات والبرش واملياه والبيئة.

وهذه الوثيقة هي مدونة سلوك دولية الستخدام األسمدة 
وإدارتها عىل نحو مستدام، وقد تم إعدادها لدعم 

الخطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة املستدامة للرتبة 
وتنفيذها. وهي ترمي إىل مساعدة البلدان عىل معالجة 
القضايا املتعددة واملعقدة املتعلقة باالستخدام املسؤول 

لألسمدة يف الزراعة وإدارتها عىل مستوى املزرعة والنظام 
اإليكولوجي وعىل املستوى الوطني. وتهدف مدونة 
األسمدة أيضاً إىل معالجة القضايا من منظور عاملي 

للمساهمة يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة. وتشمل 
هذه األخرية ضامن استدامة نظم إنتاج األغذية، والقضاء 

عىل الجوع وسوء التغذية، وتحسني األمن الغذايئ والتغذية، 
والحد من التلوث، وتحسني سالمة األغذية. وتتناول مدونة 

األسمدة مسألة ترشيد استخدام األسمدة وإدارتها ملنع 
االستخدام غري املالئم لها، والنقص أو اإلفراط يف استعاملها.
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الديباجة واملقدمة  
تساهم األسمدة مساهمة كبرية يف الحفاظ عىل سكان 
العامل من خالل دعم األمن الغذايئ، وتعزيز سبل عيش 

املزارعني، وتوفري التغذية األساسية لإلنسان، وتأمني 
املغذيات إلنتاج املواد املتجددة مثل الخشب واأللياف 

والوقود األحيايئ، وتضطلع األسمدة بدور يف الحد 
من تحويل األرايض من النظم اإليكولوجية املحلية 
أو االستخدامات األخرى التي توفر خدمات النظم 

اإليكولوجية املفيدة إىل اإلنتاج الزراعي. وميكن لألسمدة 
أن تزيد بشكل كبري من توافر مغذيات املحاصيل، وبالتايل 
أن تحّسن خدمات النظام اإليكولوجي للرتبة التي تسهم 

بشكل مبارش وغري مبارش يف 95 يف املائة من اإلنتاج 
العاملي لألغذية. كام ميكن لالستخدام املناسب للمغذيات 

أن يعزز إنتاج الكتلة األحيائية وأن يساهم يف زيادة 
املادة العضوية يف الرتبة وتحسني سالمة الرتبة. ومع ذلك، 

تشمل تأثريات األسمدة يف حال عدم استخدامها عىل 
النحو املناسب، املساهمة يف تغري املناخ العاملي، وتدهور 

الرتبة وموارد املياه وجودة الهواء، واستنزاف املغذيات 
من الرتبة واحتامل إلحاق الرضر بصحة اإلنسان والحيوان 
والرتبة. وقد شدد عدد من الدراسات عىل أن االضطرابات 
التي تصيب التدفقات البيولوجية والجغرافية والكيميائية 
للنيرتوجني والفوسفور بسبب إنتاجهام ألغراض االستخدام 

الزراعي قد تجاوزت الهامش اآلمن لنشاط اإلنسان. 
وعموًما، فإن الهدف من هذه الوثيقة هو تعظيم فوائد 

استخدام األسمدة مع التقليل من آثاره السلبية. وتتطرق 
جميع املناقشات إىل رضورة الحفاظ عىل الرتبة نفسها، من 
خالل الحد من مشكلة تآكل الرتبة يف جميع أشكالها، وأن 
تكون مامرسات اإلدارة املستدامة للرتبة متسقة مبا يشمل 

التجديد املستدام للمغذيات يف الرتبة. وتعالج مدونة 
األسمدة مسألة عدم توازن املغذيات يف الرتبة، ما مينع 

االستخدام املفرط أو غري الكايف لألسمدة عىل السواء، عىل 
النحو املحدد يف تقرير حالة موارد الرتبة يف العامل.

وتعمل وكاالت األمم املتحدة والبلدان األعضاء فيها عىل 
تحقيق رؤية خطة التنمية املستدامة لعام 2030 وأهداف 

التنمية املستدامة السبعة عرش وحيادية تدهور األرايض 
من خالل االستجابة ملختلف اإلجراءات والتوصيات يف ما 

يتعلق بإدارة الرتبة واملغذيات عىل نحو مستدام.

وكانت لجنة الزراعة قد طلبت يف دورتها الخامسة 
والعرشين املنعقدة يف الفرتة من 26 إىل 30 سبتمرب/ 

أيلول 2016، إىل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
“تكثيف عملها يف مجال سالمة األغذية وتقديم الدعم 

الفني ألصحاب الحيازات الصغرية عىل املستوى املحيل يف 
ما يتعلق باالستخدام اآلمن لألسمدة ومبيدات اآلفات” 

)منظمة األغذية والزراعة، 2016(.

 )SWSR( وحدد التقرير األخري لحالة موارد الرتبة يف العامل
الذي نرشته منظمة األغذية والزراعة ومجموعة الخرباء 
الفنية الحكومية الدولية املعنية بالرتبة عرشة تهديدات 
رئيسية عىل الرتبة تحتاج إىل املعالجة إذا أردنا تحقيق 

أهداف التنمية املستدامة )منظمة األغذية والزراعة 
والفريق الحكومي الدويل املعني بالرتبة، 2015(.
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وتساهم الرتبة بطريقة مبارشة أو غري مبارشة يف تحقيق 
عدد من أهداف التنمية املستدامة )األهداف 2 و3 و6 

و13 و15( التي ترتبط بالجوع، وصحة اإلنسان من خالل 
التغذية، واملياه النظيفة، وتغرّي املناخ، والحياة يف الرّب. 

وأصدرت الرشاكة العاملية من أجل الرتبة ومنظمة األغذية 
والزراعة يف وقت الحق الخطوط التوجيهية الطوعية 
لإلدارة املستدامة للرتبة كخطوة أوىل للتصدي لهذه 

التهديدات، اثنان منها هام “االختالالت يف املغذيات” 
و”تلوث الرتبة” وتشمل تطبيقات األسمدة التي ميكن 

أن تكون مفرطة أو غري كافية أو ملوثة )والتي ال ميكن 
استدامة أي منها( )منظمة األغذية والزراعة، 2017(. 

وتقدم الفصول ذات الصلة يف الخطوط التوجيهية الطوعية 
لإلدارة املستدامة للرتبة )3-3 تعزيز األرصدة والدورات 

املغذية، و5-3 منع وتقليل تلوث الرتبة( التوجيهات األوىل 
بشأن تشجيع استخدام املغذيات املستدامة يف ما يتعلق 

بالرتبة والزراعة والبيئة، ولكن يتعنّي تقديم املزيد من 
الدعم والتوجيه لتنفيذ هذه التوصيات.

وباإلضافة إىل ذلك، تم اعتامد إعالن بشأن إدارة تلوث 
الرتبة لتحقيق التنمية املستدامة يف الدورة الثالثة لجمعية 
األمم املتحدة للبيئة )UNEA 3( التي ُعقدت يف نريويب يف 
ديسمرب/ كانون األول 2017 )برنامج األمم املتحدة للبيئة، 

2017(. وعرّب القرار رصاحة عن القلق إزاء تلوث الرتبة 
الناجم عن االستخدام غري املناسب لألسمدة يف اإلنتاج 

الزراعي.

وخالل دورة العمل السابعة ملجموعة الخرباء الفنية 
الحكومية الدولية املعنية بالرتبة املنعقدة يف الفرتة 

من 30 أكتوبر/ترشين األول إىل 3 نوفمرب/ترشين الثاين 
2017، اتفقت مجموعة الخرباء ومنظمة األغذية والزراعة 

عىل وضع مدونة سلوك دولية بشأن استخدام األسمدة 
وإدارتها عىل نحو مستدام، ويشار إليها يف ما بعد بعبارة 

“مدونة األسمدة”:

استجابة لطلب لجنة الزراعة لزيادة سالمة   1
األغذية واالستخدام اآلمن لألسمدة؛

ولتيسري تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة   2
املستدامة للرتبة بغية معالجة االختالالت يف املغذيات 

وتلوث الرتبة؛

وللرد عىل إعالن الدورة الثالثة لجمعية األمم   3
املتحدة للبيئة بشأن تلوث الرتبة.

وتم الحصول عىل املدخالت واملالحظات حول محتوى 
مدونة األسمدة وأهدافها من مجموعة واسعة من أصحاب 

املصلحة خالل مشاورة عرب اإلنرتنت كانت مفتوحة 
للجمهور يف الفرتة املمتدة من 21 ديسمرب/كانون األول 

 2017

إىل 11 فرباير/ شباط 2018. واستُخدمت املالحظات التي 
وردت يف املنتدى لوضع املسودة صفر ملدونة األسمدة 

بدعم من مجموعة الخرباء الفنية الحكومية الدولية املعنية 
بالرتبة والعديد من الخرباء يف منظمة األغذية والزراعة 
وبتوجيه منهم. ومتت مراجعة املسودة صفر من قبل 

مجموعة عمل مفتوحة العضوية من خرباء يف مجال إدارة 
األسمدة وسياساتها، 

يف الفرتة املمتدة من 7 إىل 9 مايو/أيار 2018. وضّمت 
مجموعة العمل أشخاًصا اختارتهم البلدان األعضاء لتمثيل 
األقاليم، باإلضافة إىل املمثلني عن قطاع األسمدة واألوساط 

األكادميية ومجتمع البحوث واملجتمع املدين. ولالطالع 

عىل الئحة األعضاء واملنظامت التي ينتمون إليها، يرجى 
الرجوع إىل امللحق 1.

وُعرضت مدونة األسمدة عىل االجتامع السادس للجمعية 
العامة للرشاكة العاملية من أجل الرتبة يف الفرتة 

املمتدة من 11 إىل 13 يونيو/حزيران 2018. وبناًء عىل 
توصية الجمعية العامة، خضعت الوثيقة ملشاورة أخرى عرب 
اإلنرتنت من أجل استعراضها بشكل نهايئ وتلقي املالحظات 

 عليها يف الفرتة املمتدة من 15 يونيو/حزيران إىل
15 يوليو/متوز 2018.

وعقب املشاورة، ُعرضت مدونة األسمدة عىل لجنة الزراعة 
يف دورتها السادسة والعرشين )5-1 أكتوبر/ترشين األول 
2018(. وأبدت اللجنة عدًدا من املالحظات والتساؤالت 

واالقرتاحات لتحسني الوثيقة، وبخاصة ليك تراعي عىل 
نحو أفضل الخصوصيات اإلقليمية. وفّوضت اللجنة مكتبها 

إجراء عملية تشاورية شاملة إضافية من أجل إعداد نص 
منّقح لعرضه عىل مجلس املنظمة يف دورته املقبلة.

وخالل العملية التشاورية الخامسة، قدمت البلدان األعضاء 
بعض املالحظات لتحسني مدونة األسمدة، تم إدراجها يف 

نسخة جديدة ُعرضت عىل مؤمتر املنظمة يف دورته الحادية 
واألربعني ليك ينظر فيها.

وتوفر مدونة السلوك الدولية بشأن استخدام األسمدة 
وإدارتها عىل نحو مستدام إطاراً قابالً للتكييف محلياً 

ومجموعة من املامرسات الطوعية التي ميكن للحكومات، 
وقطاع األسمدة، والخدمات اإلرشادية واالستشارية 
الزراعية، واملؤسسات األكادميية والبحثية الداعمة، 

والجهات الفاعلة يف قطاع إعادة تدوير املغذيات، واملجتمع 
املدين، واملستخدمني النهائيني أن يساهموا بفضلها يف 

تحقيق الزراعة املستدامة واألمن الغذايئ من منظور إدارة 
املغذيات وذلك عرب اتباع الخطوط التوجيهية والتوصيات 

املطروحة أو االمتثال لها. 
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املادة -1 
النطاق واألهداف والغايات 

1-1 مدونة السلوك الدولية بشأن استخدام األسمدة 
وإدارتها املشار إليها أيضاً بعبارة “مدونة األسمدة”، 

هي مجموعة من املامرسات الطوعية والتوقعات 
املتفق عليها للسلوك من قبل مختلف أصحاب 

املصلحة الستخدام املغذيات النباتية وإدارتها.

1-2 تشكل مدونة األسمدة هذه تكملة للخطوط 
التوجيهية الطوعية لإلدارة املستدامة للرتبة وينبغي 
قراءتها يف إطار هذه النظم. وينبغي أن تأخذ عملية 
التسميد املناسبة يف االعتبار النظام الزراعي العاملي 

)الدورات الزراعية واختالط املحاصيل، والرتبة، واليد 
العاملة، واألسواق، وما إىل ذلك.( والظروف املناخية 

والهيدرولوجية. 

1-3 يشمل أصحاب املصلحة الذين تتوّجه إليهم 
مدونة األسمدة كاًل من الحكومات، وصانعي 

السياسات، وقطاع األسمدة، وصناعة النفايات 
وإعادة التدوير، والنظم الوطنية للبحوث الزراعية، 

والجامعات، ومختربات الخدمات الزراعية والتحليلية، 
والخدمات اإلرشادية واالستشارية الزراعية، واملجتمع 

املدين، ومستخدمي األسمدة، ال سيام املزارعني. 

1-4 يشري مصطلح “األسمدة” لدى استخدامه إىل 
مواد أو مكونات كيميائية أو طبيعية تستخدم 

لتوفري املغذيات للنباتات، عادة عن طريق التطبيق 
عىل الرتبة، ولكن أيضا عىل أوراق الشجر أو من 

خالل املياه يف نظم زراعة األرّز، أو الرّي التخصيبي، 
أو الزراعة املائية أو عمليات تربية األحياء املائية. 

وبالتايل، يتم النظر يف أنواع ومصادر عديدة من 
املغذيات يف مدونة األسمدة هذه، تشمل: األسمدة 
الكيميائية واملعدنية؛ واألسمدة العضوية مثل روث 
الحيوانات والكومبوست؛ ومصادر املغذيات املعاد 
تدويرها مثل املياه العادمة، وحأمة مياه املجاري، 

ومواد الهضم، والنفايات املعالجة األخرى.

1-5 الغرض من مدونة األسمدة هو مساعدة أصحاب 
املصلحة عىل إنشاء نظم لرصد إنتاج األسمدة 

وتوزيعها )مبا يف ذلك بيعها( وجودتها وإدارتها 
واستخدامها لتحقيق الزراعة املستدامة وأهداف 

التنمية املستدامة من خالل تعزيز التكامل والفعالية 
والكفاءة يف استخدام األسمدة العالية الجودة مع 

النتائج التالية:

1-5-1 املساعدة عىل ضامن اإلنتاج العاملي لألغذية 
واألمن الغذايئ مع الحفاظ عىل خصوبة الرتبة 

وخدمات النظم اإليكولوجية وحامية البيئة؛

1-5-2 تعظيم االستخدام الفّعال والكفؤ لألسمدة 
لتلبية االحتياجات الزراعية وتقليل الخسائر من 

املغذيات يف البيئة؛

1-5-3 تأكيد الحاجة إىل األسمدة وال سيام يف املناطق 
التي تفتقر إىل الخدمات )أو املناطق التي ال تستخدم فيها 

مغذيات النباتات بالقدر الكايف(؛ 

1-5-4 الحفاظ عىل خدمات النظام اإليكولوجي 
والتقليل من التأثريات عىل البيئة الناتجة عن 

استخدام األسمدة، مبا يف ذلك تلوث الرتبة واملياه، 
وتطاير األمونيا، وانبعاثات غازات الدفيئة، وآليات 

فقدان املغذيات األخرى؛

1-5-5 تعظيم املنافع االقتصادية والبيئية املحتملة 
املتأتية من االستخدام املستدام لألسمدة، مبا يف 
ذلك الحد من الحاجة إىل تخصيص املزيد من 

األرايض لإلنتاج، وزيادة احتباس الكربون يف الرتبة، 
والتحسينات عىل مستوى سالمة الرتبة؛

1-5-6 تجّنب زيادة املغذيات يف املياه الجوفية 
والسطحية التي تؤثر سلباً عىل صحة اإلنسان 

والحيوان؛

1-5-7 تجّنب إضافة امللوثات يف األسمدة وما يرتتّب 
عنها من آثار سلبية وسميّة محتملة عىل الرتبة، 

والتنوع البيولوجي للرتبة، وكذلك عىل صحة الحيوان 
واإلنسان؛

1-5-8 الحفاظ عىل سالمة األغذية، واألمناط الغذائية 
وجودة التغذية والصحة البرشية وتحسينها من خالل 

االستخدام األمثل للمغذيات النباتية؛

1-5-9 تحفيز عملية إعادة تدوير املغذيات 
وتحسينها.

1-6 غايات مدونة األسمدة هي:

1-6-1 توفري مجموعة من معايري املامرسة الطوعية 
لجميع أصحاب املصلحة املشرتكني يف استخدام 

األسمدة وإدارتها، مبا يف ذلك الحكومات وقطاع 
األسمدة وصناعة النفايات وإعادة التدوير واملزارعني 
واملستخدمني النهائيني اآلخرين والخدمات اإلرشادية 

واالستشارية الزراعية والقطاع الخاص واألوساط 
األكادميية والبحوث والهيئات العامة األخرى؛

1-6-2 تشجيع التعاون والتشارك بني جميع 
أصحاب املصلحة املشاركني يف سلسلة قيمة األسمدة 

وصناعة النفايات وإعادة التدوير من أجل تنمية 
وإنتاج واستخدام وإدارة األسمدة واملغذيات املعاد 

استخدامها واملعاد تدويرها عىل نحو مستدام 
ومسؤول؛

1-6-3 تعزيز الشفافية والتعاون والرشاكة وتبادل 
املعلومات بني جميع أصحاب املصلحة يف الحصول 
عىل األسمدة واستخدامها )مبا يتامىش مع التزامات 

املنافسة القانونية(؛
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1-6-4 تعزيز إعادة التدوير اآلمنة للمغذيات 
لالستخدامات الزراعية وغريها من األرايض من أجل 

الحد من آثار زيادة املغذيات يف املحيط األحيايئ 
والغالفني الجوي واملايئ عىل سالمة البيئة واإلنسان 

والحيوان والرتبة؛

1-6-5 إلهام الحكومات والبحوث والقطاع الخاص 
واملجتمع املدين لتعزيز ومتويل االبتكار يف املامرسات 

والتقنيات واإلدارة الزراعية املستدامة من أجل 
تحسني خصوبة الرتبة وإدارة املغذيات؛

1-6-6 مساعدة البلدان واملناطق عىل التحكم بجودة 
األسمدة وإنفاذها من خالل آليات تنظيمية مناسبة 
وتقليل الخسائر االقتصادية للمستخدمني النهائيني؛ 

1-6-7 تحسني سالمة األسمدة وتقليل املخاطر عىل 
صحة اإلنسان والحيوان؛

1-6-8 تشجيع ترويج ونرش املعرفة، مبا يف ذلك 
اإلحصاءات املقارنة، يف جميع املسائل املتعلقة 
باستخدام األسمدة وإدارتها من خالل اآلليات 

واملؤسسات وبرامج التوعية املناسبة؛

1-6-9 تشجيع اإلدارة املتكاملة لخصوبة الرتبة 
باستخدام املغذيات من مجموعة من املصادر اآلمنة.

1-7 تعّد مدونة األسمدة وثيقة حيّة ينبغي ملنظمة 
األغذية والزراعة أن تقوم مبراجعتها بصورة منتظمة 

عقب تنفيذها، وأن تحّدثها كل خمس إىل عرش 
سنوات، أو متى وأينام تراه البلدان األعضاء مناسباً 

ومن خالل األجهزة الرئاسية املختصة يف املنظمة.
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املادة -2 
املصطلحات والتعاريف

الخدمات اإلرشادية واالستشارية الزراعية: تشري إىل 
أي منظمة يف القطاع العام أو الخاص )املنظامت غري 

الحكومية، ومنظامت املزارعني، والرشكات الخاصة، 
وغريها( تسّهل وصول املزارعني وغريهم من الفاعلني يف 

املناطق الريفية إىل املعارف واملعلومات والتكنولوجيات، 
وتفاعالتهم مع الجهات الفاعلة األخرى؛ وتساعدهم عىل 
تطوير مهاراتهم ومامرساتهم الفنية والتنظيمية واإلدارية 

من أجل تحسني سبل معيشتهم ورفاههم.

الحراجة الزراعية: هي املصطلح الشامل لنظم 
وتكنولوجيات استخدام األرايض التي تُستعمل فيها النباتات 
الخشبية املعّمرة )مثل األشجار أو الشجريات أو النخيليات 
أو شجر الخيزران( واملحاصيل الزراعية أو الحيوانات عمداً 
يف قطعة األرض نفسها يف شكل من أشكال الرتتيب املكاين 

والزماين.

اإلعالن: ترويج البيع واالستخدام املسؤولني لألسمدة عن 
طريق وسائل اإلعالم املطبوعة واإللكرتونية أو وسائل 

اإلعالم االجتامعية أو الالفتات أو الشاشات أو الهدايا أو 
العروض أو الكالم الشفهي.

تطاير األمونيا: فقدان النيرتوجني يف الغالف الجوي عىل 
شكل أمونيا بعد تطبيق األسمدة.

السامد الحيواين: املواد الناتجة عن عمليات اإلنتاج الحيواين 
املستخدمة ألغراض اإلخصاب، مبا يف ذلك الفضالت والبول 

والحأمة والقش ومواد الفرش األخرى.

معدل التطبيق: كمية األسمدة املطبقة لكل وحدة مساحة، 
مبا يشمل عنرًصا من الوقت، عىل سبيل املثال يف موسم 

النمو أو السنة.

التنوع البيولوجي: التنوع بني الكائنات الحية، وهو أمر 
رضوري لوظيفة النظم اإليكولوجية وتقديم الخدمات.

السامد الحيوي: مصطلح واسع يُستخدم للمنتجات التي 
تحتوي عىل كائنات دقيقة حية أو ساكنة مثل البكترييا 
والفطريات والشعيات والطحالب، وحدها أو مجتمعة، 

والتي تساعد عند تطبيقها عىل تثبيت النيرتوجني الجوي أو 
إذابة/تحفيز مغذيات الرتبة.

املنبه الحيوي: منتج يحفز منو النبات من خالل توليف 
املواد املعززة للنمو و/أو عمليات تغذية النبات بشكل 
مستقل عن محتوى املغذيات بهدف تحسني واحد أو 

أكرث من: كفاءة استخدام أو امتصاص النباتات للمغذيات؛ 
أو مقاومة النباتات لإلجهاد الالحيوي؛ أو صفات جودة 

املحاصيل.

املجتمع املدين: يتألف من مواطنني وسكان من مناطق 
مختلفة حول العامل وهم منظمني يف دوائر وجمعيات 

ومجموعات إلسامع صوتهم.

منظامت املجتمع املدين: تنظر منظمة األغذية والزراعة 
إىل منظامت املجتمع املدين عىل أنها جهات فاعلة من غري 

الدول تندرج ضمن ثالث فئات رئيسية هي: املنظامت ذات 
العضوية؛ واملنظامت غري الحكومية؛ والحركات االجتامعية 

التي تعمل يف مجاالت مرتبطة بوالية املنظمة. ونظراً إىل 
أن منظامت املجتمع املدين متنوعة يف طبيعتها، يصعب 
تصنيفها يف مجموعات مختلفة ومن املحتمل أن تظهر 

بعض أوجه التداخل.

امللوث: مادة تحتوي عليها األسمدة وليست من املغذيات 
النباتية. وقد تشمل، عىل سبيل املثال ال الحرص، املعادن 
الثقيلة ومسببات األمراض واملنتجات الثانوية الصناعية.

الكومبوست: خليط من املواد العضوية املتحللة، مثل 
أوراق الشجر وفضالت الحيوانات، ويستخدم هذا الخليط 

لتحسني بنية الرتبة من خالل إضفاء الكربون وتزويدها 
باملغذيات.

مواد الهضم: املواد املتبقية بعد أن تكون عمليات الهضم 
املختلفة قد استخدمت يف الكتلة األحيائية أو النفايات مثل 

روث املاشية، وحأمة الرصف الصحي، ونفايات املدن.

التخلص: أي عملية للتخلص من أو إعادة تدوير أو تحييد 
أو عزل األسمدة واملنتجات الثانوية والحاويات واملواد 

امللوثة.

التوزيع: هي العملية التي يتم مبوجبها توريد األسمدة 
ونقلها عرب قنوات التجارة إىل األسواق واألرايض املحلية أو 

الوطنية أو الدولية.

النظام اإليكولوجي: نظام إيكولوجي يتألف من جميع 
الكائنات الحية يف منطقة معينة ومن البيئة املادية التي 

تتفاعل معها.

خدمات النظام اإليكولوجي: الفوائد العديدة التي توفرها 
الطبيعة للمجتمع.

إغناء املياه باملغذيات: إغناء املياه السطحية عىل نحو 
مفرط باملغذيات النباتية، ويف املقام األول بالنيرتوجني 

والفوسفور.

الري التخصيبي: تطبيق املغذيات النباتية أو تعديل الرتبة 
أو املياه املستصلحة من مرافق تجهيز األغذية ومعالجة 

مياه الرصف الصحي بواسطة مياه الري.

األسمدة: مادة تستخدم يف توفري املغذيات للنباتات، عادة 
عن طريق التطبيق عىل الرتبة، ولكن أيضا عىل أوراق 
الشجر أو من خالل املياه يف نظم إنتاج األرّز، أو الري 
التخصيبي، أو الزراعة املائية أو عمليات تربية األحياء 

املائية. ويجري تفصيل املصطلح يف املادة 1-4.

مضافات األسمدة: مواد مضافة إىل األسمدة أو تعديالت 
عليها، أو منتجات مضافة إىل الرتبة، مصممة لزيادة 

كفاءة استخدام األسمدة من خالل مجموعة متنوعة من 
اإلجراءات التي تشمل عىل سبيل املثال ال الحرص، تقليل 

قابلية األسمدة للذوبان وإطالق املغذيات، أو طالءات 
حبيبات السامد، أو تثبيط النرتجة أو التحلل املايئ لليوريا، 

أو تحفيز الكائنات الحية الدقيقة يف الرتبة.
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تطبيق السامد: ما مل ينص عىل خالف ذلك، فإن “تطبيق 
األسمدة” أو “تطبيق السامد” يشري إىل تطبيق املغذيات 

لصالح منو النبات بشكل عام، وليس إىل أي نوع محدد 
من األسمدة. ويشمل التطبيقات ألغراض زراعية وغريها، 
مبا يف ذلك املرافق الرتفيهية والرياضية، والحدائق العامة 

والخاصة، واملروج.

محتوى األسمدة أو محتوى املغذيات املتاحة: الكمية 
اإلجاملية من املغذيات النباتية يف السامد التي تعترب متاحة 

ليمتصها النبات.

قطاع األسمدة: سلسلة القيمة الكاملة التي تشارك يف 
إنتاج األسمدة وتوريدها، مبا يف ذلك اإلنتاج األسايس أو 

التعدين، والتجهيز للحصول عىل املنتجات النهائية، والنقل، 
والتخزين، والتسليم النهايئ ملستخدم األسمدة.

إدارة األسمدة: التنظيم والرقابة الفنية عىل جميع 
جوانب األسمدة، مبا يف ذلك اإلنتاج )التصنيع والصياغة(، 

والتفويض، واالسترياد، والتصدير، والتوسيم، والتوزيع، 
والبيع، والتوريد، والنقل، والتخزين، واملناولة، والتطبيق، 
والتخلص من األسمدة لضامن السالمة والجودة وفعالية 

االستخدام ولتقليل اآلثار الضارة عىل الصحة والبيئة 
والتعرض البرشي والحيواين.

إساءة استخدام األسمدة: ميكن أن تنطوي، عىل سبيل 
املثال ال الحرص، عىل تطبيق واحد أو أكرث من املغذيات 
النباتية عىل الرتبة، أو أوراق الشجر، أو املياه والتي من 

غري املتوقع بشكل معقول أن تؤدي إىل استجابة إيجابية 
عىل منو املحصول، أو انسكاب األسمدة، أو تطبيق امللوثات 
يف الرتبة التي ميكن أن تشكل خطرا عىل صحة اإلنسان أو 

البيئة. ويجري تفصيل املصطلح يف املادة 4-5-5.

كفاءة استخدام األسمدة: تقدير أو تحديد كمية املغذيات 
يف األسمدة التي متتصها املحاصيل بعد استخدام األسمدة 
بالنسبة إىل الكمية التي تم وضعها. وميكن القيام بذلك 

قبل منو املحاصيل عقب العملية األوىل لوضع األسمدة، أو 
بعد منو املحاصيل.

مستخدم السامد: األشخاص الذين يطبقون األسمدة لغرض 
محدد هو جعل املغذيات النباتية متاحة ليمتصها النبات. 

وميكن أن يشمل مستخدمو األسمدة املزارعني ومديري 
األرايض ومنتجي األغذية، واملنظامت العامة أو الخاصة 

التي تحافظ عىل املنتزهات والحدائق واملرافق الرياضية 
واألشخاص الذين يستخدمون األسمدة للزراعة يف الحدائق 

املنزلية.

السامد األخرض: النباتات التي تزرع من أجل توفري 
غطاء الرتبة وتحسني الخصائص الفيزيائية والكيميائية 

والبيولوجية للرتبة.

املياه الجوفية: املياه التي تقع تحت سطح األرض يف 
الطبقة املشبعة باملياه وتكون متصلة بصورة مبارشة 

بالطبقة املوجوجة تحت الرتبة.

األسمدة غري العضوية: األسمدة الغنية باملغذيات واملنتجة 
صناعيا عن طريق العمليات الكيميائية أو استخراج املعادن 

أو الطحن اآليل. وتجدر اإلشارة إىل أنه عىل الرغم من أن 
اليوريا عبارة عن مادة عضوية، إال أنه يشار إليها يف مدونة 

األسمدة هذه باعتبارها سامًدا غري عضوي.

اإلدارة املتكاملة لخصوبة الرتبة: تطبيق مامرسات إدارة 
خصوبة الرتبة واملعرفة لتكييفها مع الظروف املحلية، 

مام يزيد من كفاءة استخدام األسمدة واملوارد العضوية 
وإنتاجية املحاصيل.

املنظمة الدولية: تشمل املنظامت الحكومية الدولية 
التابعة لألمم املتحدة، والوكاالت والربامج املتخصصة 

التابعة لألمم املتحدة، وبنوك التنمية، واملراكز الدولية 
للبحوث الزراعية مبا يف ذلك املراكز األعضاء يف الجامعة 

االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، واملنظامت غري 
الحكومية الدولية.

مواد إصالح الرتبة بالكلس: املواد التي تضاف إىل الرتبة 
ملعالجة الحموضة الزائدة فيها.

التسويق: العملية الشاملة لرتويج املنتجات، مبا يف ذلك 
اإلعالن والعالقات العامة والخدمات اإلعالمية بشأن املنتج 

والتوزيع والبيع يف األسواق املحلية والدولية.

النظام الوطني للبحوث الزراعية: يشمل القطاع العريض 
ألصحاب املصلحة املعاهد البحثية الزراعية العامة 

والجامعات ومؤسسات التعليم العايل األخرى ومجموعات 
املزارعني ومنظامت املجتمع املدين والقطاع الخاص وأي 

كيان آخر يعمل يف مجال تقديم خدمات البحوث الزراعية 
عىل الصعيد الوطني.

مثبط النرتجة: مادة تثبط األكسدة البيولوجية للنيرتوجني 
األمونيايئ إىل النرتات.

ل وفقاً  املنظمة غري الحكومية: تشكَّل رسمياً، وتسجَّ
للقانون، وال تشوبها أي مصالح تجارية، وهي منظمة ال 
م الخدمات واملعلومات  تسعى إىل تحقيق الربح، وتقدِّ

والخربات، وتعمل عىل توعية الرأي العام، وتجري أنشطة 
الدعوة.

السامد العضوي: سامد غني بالكربون مشتق من املواد 
العضوية، مبا يف ذلك األسمدة الحيوانية املعالجة وغري 

املعالجة والكومبوست وسامد الديدان وحأمة مياه املجاري 
واملواد العضوية األخرى أو املواد املختلطة املستخدمة 

لتزويد الرتبة باملغذيات.

املغذيات النباتية: عنارص أساسية للنمو الطبيعي 
للنباتات وتناسلها، ال تشمل عموًما الكربون والهيدروجني 

واألكسجني. وتشمل املغذيات النباتية املغذيات األولية 
وهي النيرتوجني والفوسفور والبوتاسيوم، وغريها من 

املغذيات مثل الكربيت والكالسيوم واملغنيسيوم والبورون 
والكلور والنحاس والحديد واملنجنيز واملوليبدنوم والزنك 

وغريها.

املغذيات املعاد تدويرها: املغذيات النباتية التي 
تستخدمها ومتتصها النباتات النامية التي ميكن إعادتها إىل 

دورة املغذيات النباتية بعد استهالكها من قبل البرش أو 
الحيوانات، كمنتجات ثانوية ملعالجة األغذية أو كمخلفات 

نباتية تعود إىل الرتبة.

املخاطر: احتامل وشدة األثر الصحي أو البيئي السلبي 
الذي يحدث كدليل لخطر ما واحتامل التعرض لألسمدة، أو 
الرتبة املتأثرة بإضافة األسمدة، أو إساءة استخدام األسمدة، 

مبا يف ذلك تطبيقها غري املناسب.
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حأمة مياه املجاري: مواد صلبة متت إزالتها من تيار مياه 
الرصف ناتجة عن نظام رصف صحي عام. قد تخضع أو 
ال تخضع لعالج إضايف لتقليل الحجم ومسببات األمراض 

والروائح واملحتويات الغذائية.

اتّساخ الرتبة: يحدث ذلك عندما يكون تركيز مادة كيميائية 
ما أو أي مادة أخرى أعىل مام يكون عليه عاديًا من غري أن 

يتسبب ذلك بالرضورة بأرضار.

خصوبة الرتبة: قدرة الرتبة عىل الحفاظ عىل منو النبات من 
خالل توفري املغذيات النباتية األساسية والصفات الكيميائية 

والفيزيائية والبيولوجية املالمئة كموئل لنمو النباتات.

سالمة الرتبة: هي “قدرة الرتبة عىل العمل كنظام حي. 
وتحتفظ الرتبة الصحية مبجتمع متنوع من الكائنات الحية 
التي تساعد يف مكافحة األمراض النباتية واآلفات الحرشية 

والعشبية الضارة، وتشكيل ارتباطات تكافلية مفيدة مع 
جذور النباتات، وإعادة تدوير املغذيات النباتية األساسية، 

وتحسني بنية الرتبة مع تداعيات إيجابية ملياه الرتبة وقدرة 
االحتفاظ باملغذيات، ويف نهاية املطاف تحسني إنتاج 

املحاصيل”.

تلوث الرتبة: يشري هذا املصطلح إىل وجود مادة كيميائية 
أو مادة أخرى يف غري مكانها الطبيعي/ أو إىل وجودها يف 
تركيز أعىل من تركيزها العادي، وتكون لذلك آثار سلبية 

عىل الكائنات غري املستهدفة.

صاحب املصلحة: يشري إىل مختلف الجهات الفاعلة 
املعنية بإنتاج األسمدة ومناولتها وإدارتها وتنظيمها 

واستخدامها، والتي تشمل الحكومات، وصانعي السياسات، 
وقطاع األسمدة، وصناعة النفايات وإعادة التدوير، 

والنظم الوطنية للبحوث الزراعية، والخدمات اإلرشادية 

واالستشارية الزراعية، واملنظامت غري الحكومية، ومختربات 
الخدمات الزراعية والتحليلية، ومنظامت املزارعني، 

واملجتمع املدين، واملزارعني، واملستخدمني النهائيني اآلخرين.

سرتوفيت: سامد فوسفايت يستخدم يف اإلنتاج الزراعي 
كمصدر بديل للفوسفات الصخري ويحتوي أيًضا عىل 
النيرتوجني واملغنيسيوم. وميكن أن يأيت سرتوفيت من 
مصادر معاد تدويرها أو مخلفات النفايات مثل مياه 

الرصف الصحي أو البول.

اإلدارة املستدامة للرتبة: “تكون إدارة الرتبة مستدامة 
يف حال املحافظة عىل خدمات الدعم واإلمداد والتنظيم 
والخدمات الثقافية التي توفرها الرتبة أو تعزيزها، من 
دون املساس بصورة ملحوظة إما بوظائف الرتبة التي 
متّكن هذه الخدمات أو بالتنوع البيولوجي. ومن املثري 

للقلق بشكل خاص التوازن بني خدمات الدعم واإلمداد 
لإلنتاج النبايت وبني خدمات التنظيم التي توفرها الرتبة 

لضامن جودة املياه ومدى توافرها وللرتكيبة الجوية لغازات 
االحتباس الحراري”.

مانع أنزيم اليوريز: مادة تثبط عمل أنزيم اليوريز املايئ يف 
اليوريا.

مياه الرصف: املياه التي ال تكون لها قيمة فورية أخرى 
للغرض الذي استُخدمت من أجله أو كانت مقصًدا له 

بسبب نوعيتها أو كميتها أو وقت حدوثها.

اإلرشاف الصحيح عىل املغذيات: إطار لتحقيق أهداف 
نظام الزراعة، مثل زيادة اإلنتاج وربحية املزارعني، وتعزيز 

حامية البيئة، وتحسني االستدامة عرب إدماج مصدر األسمدة 
الصحيح باملعدل الصحيح يف الوقت واملكان الصحيحني.
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املادة -3 
خصوبة الرتبة وتغذية النباتات 

3-1 يف ما يتعلق بقرارات إدارة األسمدة، ينبغي إيالء 
اعتبار قوي لقدرة الرتبة عىل االحتفاظ باملغذيات 
النباتية وتوفريها، والقدرة عىل دعم منو النباتات 

وطلب املحاصيل عىل املغذيات وتوافر املياه.

3-2 تشمل االعتبارات الخاصة بالرتبة أصلها وتكوينها 
وتصنيفها، وكذلك مامرسات اإلدارة السابقة التي تؤثر 

عىل الخصائص الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية 
التي تسهم يف خصوبتها.

3-3 تشمل االعتبارات الخاصة بتغذية النباتات 
الطلب املحصويل السابق واملتوقعَّ عىل جميع 

املغذيات، ومتطلبات املغذيات الفريدة للمحصول 
والصنف املراد زراعته )مبا يف ذلك توقيت هذه 

املتطلبات خالل مرحلة منو النبات(، والرتكيبة الغذائية 
املرغوبة للمحصول والصنف املراد زراعته. عالوة عىل 
ذلك، ينبغي تكييف الصنف املراد زراعته مع الظروف 

املحلية للبيئة وخصوبة الرتبة وتوافر املياه والصحة.

3-4 هناك العديد من مصادر املغذيات النباتية 
املتاحة ويجب اعتبارها متكاملة وليس حرصية 

لبعضها البعض. وهناك العديد من الفوائد لتوفري 
واحد أو أكرث من املغذيات النباتية من مصادر 

متعددة مبا يف ذلك، ولكن ليس عىل سبيل الحرص، 
توافر املغذيات املوسعة لنمو النبات، وإضافات 

املادة العضوية إىل الرتبة، وتجنب النقص أو اإلفراط 
يف املغذيات مع مزيج من األسمدة العضوية وغري 

العضوية.

3-5 باالستناد إىل أحدث التحليالت واألدلة والبحوث 
العلمية، ومن خالل االستفادة من التعاون العاملي 
واملعايري الدولية وأفضل املامرسات، وبالرشاكة مع 
قطاع األسمدة وأصحاب املصلحة اآلخرين، ينبغي 

عىل الحكومات:

3-5-1 تشجيع استخدام األرايض وسياسات حيازة 
األرايض التي تحفز املزارعني عىل تحسني خصوبة 

الرتبة وصحتها، والتي تثبط يف بعض الحاالت بشكل 
غري مبارش تحويل األرايض من نظم إيكولوجية محلية 
أو محمية أو استخدامات أخرى توفر خدمات النظم 

اإليكولوجية املفيدة إىل اإلنتاج الزراعي؛

3-5-2 تشجيع الحفاظ عىل الرتبة من خالل 
السياسات والحوافز ذات الصلة ملوازنة التخفيضات 

يف خصوبة الرتبة بسبب فقدان الرتبة السطحية 
الخصبة من خالل التآكل أو أنواع التدهور األخرى 

مثل التملّح والتحّمض والقلونة والتلوث؛

3-5-3 التأكد من أن الوسائل التحليلية لتقييم حالة 
املغذيات النباتية والخصائص الكيميائية للرتبة 

األساسية مثل درجة الحموضة وامللوحة وغريها من 

بارامرتات الرتبة، متاحة وتستخدم يف وضع توصيات 
األسمدة عىل أساس تقييم حالة املغذيات النباتية و/

أو خصائص الرتبة يف موقع معني. وميكن استخدام 
الخدمات املختربية العامة والخاصة، أو مزيج منها، 
لتلبية هذه االحتياجات. وميكن أن تتضمن الوسائل 
التحليلية اإلجراءات املخربية التقليدية )مثال املواد 

الكيميائية الرطبة(، أو األساليب الحديثة األخرى 
يف امليدان أو املختربات )مثل القياس الطيفي(، أو 
مجموعات االختبار امليداين املعايَرة بشكل صحيح؛

3-5-4 تعزيز استخدام اختبار الرتبة وأنسجة 
النباتات، وغريها من الوسائل لتقييم حالة خصوبة 

الرتبة، من قبل املزارعني ومستشاريهم لتحديد 
االحتياجات من األسمدة قبل استخدامها. وتعد 

الحمالت العامة واملواد التعليمية والعروض أمثلة 
عىل طرق الرتويج؛

3-5-5 تطوير وتشجيع استخدام الطرق الجغرافية 
املكانية أو اختبار الرتبة يف موقعها األصيل الستخدام 

األسمدة بكفاءة وفعالية؛

3-5-6 عند الرضورة، تقديم الدعم الحكومي ألنشطة 
اإلرشاد/التوعية التي تقوم بإعداد توصيات خاصة 

باألسمدة القامئة عىل األدلة عىل أساس خصائص 
الرتبة ذات الصلة، وتجمعات املغذيات املوجودة، 

واملحاصيل واألصناف املراد زراعتها، واعتبارات 
املغذيات للمحاصيل السابقة املزروعة، والغلّة 

والنوعية املتوقعة، والخربة املحلية ومعلومات أخرى 
خاصة باملوقع مثل الظروف املناخية والهيدرولوجية؛

3-5-7 عند الرضورة، تسهيل تطوير البنية التحتية 
للرصف أو الري، أو تعزيز إمكانية الحصول بأسعار 

ميسورة عىل املدخالت األساسية إلنتاج املحاصيل 
والتي ميكن أن تحد من استجابة النباتات إلضافات 

املغذيات مثل الحد من املواد أو الجبس الزراعي؛

3-6 ينبغي عىل الحكومات، من خالل النظم الوطنية 
للبحوث الزراعية والخدمات اإلرشادية واالستشارية 

الزراعية، بالتعاون مع مراكز البحوث الدولية 
ومنظامت البحث األخرى والجامعات والصناعة، 

القيام مبا ييل:

3-6-1 تشجيع مامرسات الزراعة املتكاملة والحراجة 
الزراعية إىل جانب اإلدارة املتكاملة لخصوبة الرتبة 
من خالل استخدام جميع مصادر املغذيات النباتية 

ذات الصلة، مبا يف ذلك السامد الحيواين والكومبوست 
وبقايا املحاصيل وغريها من املواد، وال سيام تلك 

املتوافرة محليا؛

3-6-2 كذلك من خالل اإلدارة املتكاملة لخصوبة 
الرتبة، تشجيع استخدام الدورات الزراعية، والبقول 

والحبوب البقولية األخرى، ومحاصيل التغطية، 
وغريها من السامد األخرض كوسيلة لتعزيز سالمة 

الرتبة وخصوبتها؛
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3-6-3 تشجيع استخدام االعتبارات الخاصة بتغذية 
النباتات مثل الطلب املحصويل السابق واملتوقعَّ 

عىل جميع املغذيات، ومتطلبات املغذيات الفريدة 
للمحصول والصنف املراد زراعته، والرتكيبة التغذوية 

املرغوبة للمحاصيل واألصناف التي تزرع يف إدارة 
خصوبة الرتبة. وتعزيز استخدام األصناف التي 
تتكيف مع البيئة املحلية )مبا يف ذلك املناخية 

والهيدرولوجية( وظروف خصوبة الرتبة؛

3-6-4 تعزيز تصحيح أو إدارة ظروف الرتبة التي 
متنع استجابة املحاصيل إلضافات املغذيات النباتية. 

وقد تشمل هذه الظروف الحموضة أو القلوية 
املتطرفة، أو األمالح املفرطة أو الصوديوم، أو نقص 

املواد العضوية التي تحد من دورة املغذيات؛

3-6-5 وضع حدود قامئة عىل األدلة ملستويات 
املغذيات من املصادر كافة )مبا يشمل املواد املعاد 
استخدامها/ واملواد املعاد تدويرها( يف الرتبة )مثل 
الفوسفور( أو حدود لكمية املغذيات التي توضع 

يف الرتبة )مثل النيرتوجني( والتي تحظر أو تحد من 
التطبيقات اإلضافية بسبب انخفاض احتامل حدوث 
استجابة إيجابية للمحاصيل واحتامل كبري للتأثريات 

البيئية السلبية عىل موارد املياه السطحية؛

3-6-5 )أ( وضع حدود قصوى قامئة عىل األدلة 
للملوثات املتأتية من األسمدة يف الرتبة )مثل املعادن 

الثقيلة(، وتكون تجارة األسمدة التي تتجاوز هذه 
الحدود أو استخدامها خاضًعا للرقابة بسبب االحتامل 

الكبري لتلويثها للرتبة؛

3-6-6 صياغة وصقل التوصيات الخاصة باألسمدة 
القامئة عىل األدلة عىل املستويني املحيل واإلقليمي 
استنادا إىل خصائص الرتبة ذات الصلة، واملحاصيل 
التي ستتم زراعتها، واملحاصيل السابقة املزروعة، 

والغلّة والنوعية املتوقعة، واملعلومات األخرى الخاصة 
باملوقع مثل الظروف املناخية والهيدرولوجية لتعزيز 

التطبيق املتوازن ملغذيات النباتات الذي يتناسب 
مع املغذيات النباتية املتوقع امتصاصها من قبل 

املحاصيل واملصّدرة من موقع اإلنتاج؛

3-6-7   بلورة وتحسني أساليب اختبار الرتبة املالمئة مبا يف 
ذلك املؤرشات املحلية لسالمة الرتبة من أجل تعزيز اعتامد 

األسمدة واستخدامها بكفاءة؛

3-6-8 بلورة وتحسني طرق استخدام األساليب 
الجغرافية املكانية ومعدات التطبيق الدقيقة بهدف 

تعزيز االستخدام الفعال لألسمدة؛

3-6-9 العمل مع الخرباء االقتصاديني الزراعيني 
لتحديد املعدالت األمثل اقتصاديا لتطبيق األسمدة 

ودمج تلك املعلومات يف برامج التوعية واإلرشاد.

3-7 يجب عىل قطاع األسمدة القيام مبا ييل:

3-7-1 إنتاج أسمدة عالية الجودة متتثل للترشيعات 
املعمول بها يف البالد التي تم تسويق املنتج فيها؛

3-7-2 تشجيع التوصيات الخاصة باألسمدة التي 
تراعي جميع املتطلبات املتصلة باملغذيات والتي 

تستند إىل معلومات خاصة باملوقع مبا يف ذلك 
خصائص الرتبة ذات الصلة، واملحاصيل واألصناف 
التي يجب زراعتها، واملحاصيل السابقة املزروعة، 
والعائد املتوقع، ويف حالة استخدام طرق اختبار 
الرتبة، يتم معايرة الطرق لتناسب الرتبة الخاصة؛

3-7-3 تعزيز استخدام األسمدة يف الوقت املناسب 
وبالكمية املناسبة، فضال عن استخدام أنسب مصدر 

لألسمدة والوضع وفقا للمبادئ العاملية إلدارة 
املغذيات النباتية مثل اإلدارة املتكاملة لخصوبة الرتبة 

واإلرشاف الصحيح عىل املغذيات؛

3-7-4 توفري التدريب الكايف ملوظفي مبيعات التجزئة 
واملوظفني التقنيني من أجل تعزيز االختبار املناسب 

للرتبة وأنسجة النباتات وأفضل مامرسات اإلدارة 
لألسمدة التي تزيد من كفاءة استخدام املغذيات 

النباتية مع تجّنب اآلثار البيئية خارج املوقع؛

3-7-5 تطوير وتشجيع استخدام الطرق الجغرافية 
املكانية أو اختبار الرتبة يف موقعها األصيل الستخدام 
األسمدة بكفاءة وفعالية وتحديد تركيبات األسمدة 

املناسبة؛

3-7-6 تطوير وتقييم مضافات األسمدة بعناية )عىل 
سبيل املثال، مثبطات النرتجة ومثبطات أنزيم اليوريز 

واملحفزات الحيوية( وتسويقها فقط عندما تثبت 
أنها آمنة للكائنات الحية املوجودة يف الرتبة وللبيئة 

وصحة اإلنسان والحيوان، وأنها فعالة يف زيادة كفاءة 
استخدام السامد و/أو الحد من اآلثار البيئية خارج 

املوقع؛

3-7-7 مواصلة البحث عن ابتكارات يف األسمدة 
والتكنولوجيات لتوفري التغذية النباتية الكافية 

مع ضامن سالمة الرتبة والبيئة والحيوان واإلنسان 
وسالمتهم؛

3-7-8 ضامن الشفافية يف ما يتعلّق باستخدامات 
األسمدة وتأثرياتها، وإعداد مواد التواصل بشأن 

استخدامها املناسب مبا يالئم املستخدمني النهائيني 
)مبا يف ذلك عرب استعامل اللغات املحلية/املستخدمة( 

ووضع بطاقات التوسيم الصحيحة عىل املنتج؛

3-7-9 تعزيز تصحيح أو إدارة ظروف الرتبة التي 
متنع استجابة املحاصيل إلضافات املغذيات النباتية. 

وتشمل هذه الظروف الحموضة أو القلوية الشديدة، 
أو األمالح املفرطة، أو الكربونات أو الصوديوم، 

أو النقص يف املادة العضوية التي تحّد من دورة 
املغذيات؛

3-7-10 عند اإلمكان، العمل ضمن رشاكة مع 
الحكومات والنظم الوطنية للبحوث الزراعية 

والجامعات والخدمات اإلرشادية واالستشارية 
الزراعية ومراكز البحوث الدولية ومنظامت البحوث 
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األخرى بهدف زيادة اآلثار املفيدة الستخدام األسمدة 
والتقليل إىل أدىن حد من التأثريات السلبية.

3-8 يجب عىل مستخدمي األسمدة القيام مبا ييل:

3-8-1 رشاء واستخدام أسمدة عالية الجودة متتثل 
للترشيعات املعمول بها يف البالد التي تم تسويق 

املنتج فيها؛

3-8-2 أوالً تصحيح و/أو إدارة ظروف الرتبة التي 
متنع استجابة املحاصيل إلضافات املغذيات النباتية 
أو تحّد من دورة املغذيات. وتشمل هذه الظروف 

الحموضة أو القلوية الشديدة أو األمالح املفرطة أو 
الصوديوم أو نقص املواد العضوية؛

3-8-3 عند توافرها، استخدام اختبار الرتبة لتحديد 
وقياس ظروف الرتبة التي قد تحد من استجابة 
املحاصيل إلضافات املغذيات النباتية ولتحديد 

التوصيات الخاصة باألسمدة؛

3-8-4 االستفادة من التوصيات الخاصة باألسمدة من 
قبل الخدمات اإلرشادية واالستشارية الزراعية املحلية 

ومقدمي الخدمات والتي تستند إىل معلومات 

خاصة باملوقع مبا يف ذلك خصائص الرتبة ذات 
الصلة، واملحاصيل واألصناف املراد زرعها، واملحاصيل 
السابقة املزروعة، والعائد املتوقع، والظروف املناخية 

والهيدرولوجية؛

3-8-5 تطبيق األسمدة يف الوقت املناسب وبالكمية 
املناسبة، فضال عن استخدام أنسب مصدر لألسمدة 

ووضعها وفقا للمبادئ العاملية إلدارة املغذيات النباتية 
مثل اإلدارة املتكاملة لخصوبة الرتبة واإلرشاف الصحيح 

عىل املغذيات؛

3-8-6 مامرسة اإلدارة املتكاملة لخصوبة الرتبة، 
حسب االقتضاء، من خالل مامرسات الزراعة 

املتكاملة والحراجة الزراعية واستخدام جميع مصادر 
املغذيات النباتية ذات الصلة، مبا يف ذلك السامد 

الحيواين والكومبوست وبقايا املحاصيل وغريها من 
املواد، وال سيام تلك املتوافرة محليا؛

3-8-7 كذلك استخدام، حيثام أمكن، الدورات 
الزراعية والبقول والحبوب البقولية األخرى، 

ومحاصيل التغطية، وغريها من السامد األخرض 
كوسيلة لتعزيز سالمة الرتبة وخصوبتها.
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املادة -4 
استخدام األسمدة وإدارتها 

4-1 يُقصد باستخدام األسمدة وإدارتها بشكل سليم 
املناولة والتخزين والنقل وإضافة األسمدة بشكل 

مسؤول وبهدف واضح هو تعزيز منو النبات أو 
صفاتها )املحتوى الغذايئ واللون والنكهة، وما إىل 

ذلك( للحفاظ عىل سالمة الرتبة أو تحسينها وتقليل 
أي تأثريات بيئية محتملة.

4-2 ميكن نقل مغذيات األسمدة التي ال يتم 
استيعابها من قبل النباتات أو االحتفاظ بها يف الرتبة 

إىل املياه الجوفية عن طريق الترسب، األمر الذي 
قد يؤثر عىل صحة اإلنسان، أو إىل املجاري املائية 

عن طريق تآكل الرتبة أو إساءة استخدام األسمدة، 
ال سيام النيرتوجني والفوسفور، مام يسبب األترفة 
وتدهور نوعية املياه. كام ميكن إخراج املغذيات 

الزائدة من الرتبة إىل الغالف الجوي من خالل 
تطاير األمونيا أو كانبعاث غازات الدفيئة من أكسيد 

النيرتوز. وباإلضافة إىل ذلك، فإن تطبيق األسمدة 
الزائدة وفقدان املغذيات بسبب سوء استخدام 

األسمدة ميكن أن يقلل من أرباح املزارعني وأن يؤدي 
يف بعض الحاالت إىل فشل املحاصيل.

4-3 يستلزم االستخدام غري الكايف لألسمدة إضافة 
املغذيات مبستويات تقل عن حاجة املحاصيل إليها، 
ويؤدي إىل تكاليف الفرصة البديلة إلمكانات الغلة، 

واملحتوى الغذايئ، وعودة الكربون إىل الرتبة، وتعزيز 
سالمة الرتبة، وكذلك إىل إزالة املغذيات الصافية من 

نظام الرتبة.

4-4 يجب اتباع نهج شامل عند وضع وتنفيذ أفضل 
مامرسات اإلدارة الستخدام األسمدة مع االعرتاف بأن 
مامرسات الحد من اآلثار السلبية من أحد مسارات 

خسارة املغذيات قد تزيد من التأثريات السلبية 
املرتتبة عن مسارات خسارة املغذيات األخرى. يف 

هذه الحالة، ينبغي اعتامد أفضل مامرسات اإلدارة 
التي تحقق التأثري اإلجاميل اإليجايب.

4-5 ميكن أن يشمل سوء استخدام األسمدة، عىل 
سبيل املثال ال الحرص:

4-5-1 االستخدام املتزايد أو املفرط، أي تطبيق واحد 
أو أكرث من املغذيات النباتية عىل الرتبة أو أوراق 

الشجر أو املياه والتي من غري املتوقع أن تؤدي 
إىل استجابة إيجابية يف منو أو تكوين النباتات أو 

املحاصيل املزروعة يف تلك الرتبة، أو للحفاظ عىل 
سالمة الرتبة؛

4-5-2 االستخدام غري الكايف لألسمدة أو عدم 
استخدامها، أي النقص يف توفري املغذيات النباتية 
لتجديد الرتبة لصالح املحاصيل التي سيتم زرعها. 
وتكون حالة الرتبة ضعيفة بوجه خاص يف املواقع 

التي تكون فيها عملية استنزاف املغذيات من الرتبة 
عملية شائعة من شأنها التأثري سلبًا يف اإلنتاج الغذايئ؛

4-5-3 االستخدام غري السليم أو غري املناسب، 
مثل استخدام األسمدة عىل سطح الرتبة عندما ال 

يكون ذلك مناسباً، ويكون غري مالئم لنوع الرتبة أو 
خصائص الرتبة أو املنظر الطبيعي )مثل خطر التآكل 
بسبب االنحدار( أو متطلبات املحاصيل أو الظروف 

الجوية واملناخية السائدة، أو عن طريق أساليب 
التطبيق غري املناسبة، مام يؤدي إىل فقدان العنارص 
املغذية للبيئة، مبا يشمل تلوث الرتبة واملياه والهواء؛

4-5-4 اختالل املغذيات الناتج عن األسمدة املكونة 
من صورة تغذوية غري كاملة أو غري متوازنة مقارنة 
مبا يحتاج إليه املحصول )املحاصيل( املعني لتحقيق 

النمو األمثل وجودة املنتج؛

4-5-5 تطبيق امللوثات أو تطبيقها الرتاكمي يف الرتبة 
عن طريق األسمدة التي قد تشكل مخاطر غري 

مقبولة عىل صحة اإلنسان والحيوان والرتبة أو عىل 
البيئة؛

4-5-6 تخزين األسمدة أو مناولتها بطريقة غري 
مالمئة ما يؤدي إىل تدهور الخصائص الكيميائية 

أو الفيزيائية، أو إىل ظروف غري آمنة وغري صحية 
للمستخدمني، أو التحول إىل االستخدامات غري 

الزراعية أو الرسقة أو إلحاق الرضر بالبيئة.

4-5-7 ترسبات األسمدة أو انسكابها.

4-6 ينبغي أن تنظر األجهزة التي تتناولها مدونة 
األسمدة يف جميع الحقائق املتاحة بشأن اآلثار 

السلبية إلساءة استخدام األسمدة وينبغي أن تعزز 
النرش املسؤول للمعلومات التي يسهل فهمها عن 

األسمدة واستخداماتها، وتعظيم التأثريات اإليجابية، 
واملخاطر، والبدائل عندما تكون متاحة؛

4-7 باالستناد إىل أحدث التحليالت واألدلة والبحوث 
العلمية، ومن خالل االستفادة من التعاون العاملي 
واملعايري الدولية وأفضل املامرسات، وبالرشاكة مع 
قطاع األسمدة وأصحاب املصلحة اآلخرين، ينبغي 

عىل الحكومات القيام مبا ييل:

4-7-1 وضع سياسات تدعم اإلدارة املستدامة للرتبة 
واإلنتاج واالستخدام املسؤولني لألسمدة من أجل 

حامية الرتبة، وتحسني األرايض املتدهورة، وتعظيم 
اإلنتاج الزراعي عىل األرايض الزراعية القامئة، وتقليل 

تحويل األرايض من نظم إيكولوجية محلية أو 
محمية أو استخدامات أخرى توفر خدمات النظم 

اإليكولوجية املفيدة إىل اإلنتاج الزراعي؛

4-7-2 دعم وتحفيز تطوير حلول شاملة ومتكاملة 
خاصة باألسمدة، من خالل الترشيعات والحوافز، 

لتغذية أكرث توازنا للمحاصيل والتأكد من أنها متاحة 
للمستخدمني النهائيني؛ 
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4-7-3 حسب الحاجة، وضع سياسات تسهل الحصول 
بأسعار مقبولة عىل األسمدة اآلمنة واملوثّقة من قبل 

املزارعني والتي ترتبط بسياسة االستخدام املناسبة 
واملالمئة لألسمدة والخطوط التوجيهية وبرامج 

الخدمات اإلرشادية واالستشارية الزراعية الريفية؛

4-7-4 التأكد من أن أي سامد يتم تقدميه كنتيجة 
للدعم، سواء أكان مبارًشا أو غري مبارش، أو للتربعات 

يجري إنتاجه واستخدامه بطريقة مسؤولة وفقا 
ملدونة األسمدة. ويجب أال تشجع هذه األسمدة أو 
تؤدي إىل االستخدام املفرط أو غري املربر، أو تتسبب 

يف نقل مامرسات اإلدارة أو استخدام األسمدة 
األخرى التي تقدم كفاءة أكرب و/أو ذات تأثري بيئي 

أقل، ويجب أن توفر مزيًجا متوازنًا من املغذيات 
للمحاصيل املقصودة؛

4-7-5 صياغة الترشيعات املناسبة للحد من اآلثار 
السلبية لتطبيقات األسمدة عىل األرايض الزراعية أو 

غريها، مبا يف ذلك من سوء استخدام األسمدة أو سوء 
مناولتها، أو تلك املرتبطة بعملية اإلنتاج مثل تخطي 

الحدود املقبولة للملوثات؛

4-7-6 وضع حدود تطبيقية قامئة عىل األدلة 
للمغذيات املتأتية من األسمدة، مبا يف ذلك األسمدة 

العضوية وغري العضوية، وحأمة مياه املجاري، 
ومخلفات الحيوانات واملخلفات العضوية لتجنب 

التأثريات الضارة عىل البيئة وعىل صحة اإلنسان 
والحيوان والرتبة. وينبغي أيضا أخذ األرصدة السلبية 

للمغذيات يف االعتبار لتجنب خطر تراجع خصوبة 
الرتبة نتيجة استنزاف املغذيات؛

4-7-7 وضع حدود قامئة عىل األدلة لنواتج األسمدة، 
مبا يف ذلك األسمدة العضوية وغري العضوية، وحأمة 

مياه املجاري، ومخلفات الحيوانات واملخلفات 
العضوية لتجنب التأثريات الضارة عىل البيئة وعىل 

صحة اإلنسان والحيوان والرتبة؛

4-7-8 الحفاظ عىل قواعد البيانات واإلحصاءات 
املتعلقة بالتأثريات اإليجابية والسلبية لألسمدة )مبا 
يشمل الجوانب االحتامعية واالقتصادية والبيئية(، 

بالتنسيق مع الصناعة والوكاالت الدولية ذات الصلة، 
مثل منظمة األغذية والزراعة )منظمة األغذية 

والزراعة، 2018 )ه((. ويجب توفري موظفني مدربني 
بشكل مناسب واملوارد الكافية لضامن موثوقية ودقة 
البيانات واملعلومات التي يتم جمعها وتجّنب تضارب 

املصالح واحرتام الخصوصية ورّسية البيانات.؛

4-7-9 مواءمة القواعد واللوائح التنظيمية قدر 
اإلمكان مع نظم توحيد املقاييس الوطنية/الدولية 

املرتبطة باالستخدام املسؤول لألسمدة )مثل املعيارين 
.)CEN/TC 260و ISO/TC 134

4-8 يجب عىل الحكومات من خالل نظمها الوطنية 
للبحوث الزراعية وبالرشاكة أو التعاون مع املراكز 

الدولية واملؤسسات البحثية األخرى ذات الصلة 
والجامعات والصناعة، القيام مبا ييل:

4-8-1 إجراء البحوث املناسبة لتحديد األسمدة 
املسؤولة وغريها من اإلدارة الزراعية للرتبة 

واملحاصيل الرئيسية يف مناطقها؛

4-8-2 تقييم املنتجات الجديدة والقامئة التي يتم 
بيعها كأسمدة للتحقق من فعاليتها وسالمتها والبحث 

عن التقدم يف كفاءة استخدام املغذيات. وعندما 
يكون ذلك ممكناً ومناسباً، يجب مشاركة هذه 

املعلومات مع أصحاب املصلحة املعنيني يف البلدان 
األخرى؛

4-8-3 تطوير أدوات إدارة األسمدة للمساعدة 
يف تزويد مستخدمي األسمدة باملعلومات الالزمة 
لالستخدام األمثل من أجل تجنب اإلفراط وسوء 

االستخدام )املصدر واملعدل والتوقيت والطريقة(؛

4-8-4 إنشاء ونرش خرائط الرتبة عىل املستويات 
ذات الصلة لغرض إدارة ومراقبة تطبيقات األسمدة، 

وكذلك لتحديد املناطق املعرضة بوجه خاص 
لتأثريات سوء استخدام األسمدة و/أو التأثريات 

البيئية، واملساعدة يف فهم هذه الخرائط لتجّنب سوء 
استعاملها؛

4-8-5 تشجيع تجارب االختبار امليداين التشاريك 
املحيل التي تتضمن املعارف املحلية القيّمة بشأن 

سالمة الرتبة واالستجابات الستخدام األسمدة 
وإدارتها، وتشدد يف الوقت نفسه عىل قيمة املشاركة 
يف استحداث املعارف لتعزيز جدوى عمليات تشارك 

املعارف وموثوقيتها ورشعيتها؛

4-9 ينبغي عىل الحكومات، من خالل الخدمات 
اإلرشادية واالستشارية الزراعية الوطنية واإلقليمية 

الريفية وبدعم من قطاع األسمدة، القيام مبا ييل:

4-9-1 توفري تدريب ذي صلة ومعرتف به محليا أو 
إقليميا )باللغات املحلية/املستخدمة( ملستخدمي 

األسمدة وتجار التجزئة عىل استخدام األسمدة بهدف 
تعظيم االستفادة املتوازنة والفعالة من املغذيات 
النباتية لتعزيز الزراعة املستدامة وسالمة األغذية 

والتغذية، ولتعظيم املنافع البيئية املحتملة املتأتية 
من استخدام األسمدة مبا يف ذلك الحد من تحويل 
األرايض من نظم إيكولوجية محلية أو محمية أو 

استخدامات أخرى توفر خدمات النظم اإليكولوجية 
املفيدة إىل اإلنتاج الزراعي من خالل زيادة الغالت 
وزيادة احتباس الكربون يف الرتبة والتحسينات يف 

سالمة الرتبة؛
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4-9-2 توفري تدريب ذي صلة معرتف به محليا أو 
إقليميا ملستخدمي األسمدة وتجار التجزئة )باللغات 
املحلية/املستخدمة( لتقليل التأثريات البيئية الناجمة 

عن استخدام األسمدة، مبا يف ذلك التلوث نتيجة 
فقدان املغذيات عن طريق الجريان السطحي، 

والنضح، واالنبعاثات الغازية، وتعطيل العمليات 
البيولوجية للرتبة، والحد من تأثريات امللوثات عىل 

سالمة الرتبة والحيوانات واإلنسان؛

4-9-3 نرش املعلومات التي يسهل فهمها )باللغات 
املحلية/املستخدمة( عن الحد من املخاطر املحتملة 

عىل صحة اإلنسان والحيوان والرتبة واملرتبطة مبناولة 
األسمدة واستخدامها. 

4-10 يجب عىل قطاع األسمدة القيام مبا ييل:

4-10-1 وضع اسرتاتيجيات للحلول الخاصة باألسمدة 
املتكاملة واألكرث شموال والتي تهدف إىل تغذية أكرث 

توازنا للمحاصيل، مع مراعاة متطلبات املحاصيل 
وظروف الرتبة املحلية، ومن خالل تراكيب األسمدة 
املحسنة واآلمنة للكائنات الحية املوجودة يف الرتبة 
واألغذية والبيئة واستخدام آليات مختلفة إلدخال 

األسمدة؛

4-10-2 تطوير وترويج وتوزيع املعلومات التي 
يسهل فهمها )باللغات املحلية/املستخدمة( حول 

أفضل مامرسات إدارة األسمدة لتجار التجزئة 
ومندويب املبيعات واملزارعني واملستخدمني النهائيني 

والتي تستند إىل مبادئ اإلرشاف عىل املغذيات والتي 
تزيد من كفاءة استخدام املغذيات النباتية مع تقليل 

التأثريات البيئية خارج املوقع؛

4-10-3 توليد املعرفة وتوفري املعلومات التي يسهل 
فهمها )باللغات املحلية/املستخدمة( ملستخدمي 
األسمدة عن جوانب الصحة والسالمة يف مناولة 

األسمدة واستخدامها، وكيفية حامية اإلنسان 
والحيوان من اآلثار الضارة املحتملة مبا يف ذلك 

تأثريات التعرض املزمن املنخفض املستوى؛

4-10-4 تزويد املستخدمني والسلطات البيئية 
باملعلومات عن تدابري اإلصالح املناسبة يف حالة 

ترسب األسمدة؛ 

4-10-5 عند اإلمكان، التعاون مع الحكومات والنظم 
الوطنية للبحوث الزراعية والجامعات والخدمات 
اإلرشادية واالستشارية الزراعية ومراكز البحوث 

الدولية ومنظامت البحوث األخرى بهدف زيادة اآلثار 
املفيدة الستخدام األسمدة والتقليل إىل أدىن حد من 

التأثريات السلبية.

4-11 يجب عىل تجار التجزئة باألسمدة ومندويب 
املبيعات ومنظامت املزارعني واملختربات التحليلية 
واملستشارين و/أو املستخدمني النهائيني القيام مبا 

ييل:

4-11-1 التعرف عىل اللوائح والحدود املطبقة محلياً 
واالمتثال لها واتباع اإلرشادات ذات الصلة باستخدام 

األسمدة؛

4-11-2 توفري املعلومات الصحيحة و/أو االلتزام 
بأفضل مامرسات اإلدارة الستخدام األسمدة مبا يف 
ذلك املناولة والتخزين والنقل والتخلص السليم، 
واتباع التوصيات الخاصة باألسمدة املحلية ذات 

الصلة؛

4-11-3 االحتفاظ بسجالت مبيعات األسمدة و/
أو تطبيقات األسمدة )املصدر واملعدل والتوقيت 
واملكان( جنبًا إىل جنب مع غريها من املامرسات 

والبيانات والسجالت الزراعية لدعم الحكومات لغرض 
املعلومات اإلحصائية عىل استخدام األسمدة.
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املادة -5 
إعادة استخدام املغذيات وإعادة 

تدويرها 
5-1 تشمل مصادر املغذيات املحتملة املتأتية 

من املواد املعاد تدويرها أو املعاد استعاملها مياه 
الرصف الصحي، وحأمة مياه املجاري، واملواد الصلبة 

األحيائية، والسامد الحيواين، والنفايات الحرضية، 
والكومبوست، وسامد الديدان، ومواد الهضم، والفحم 

النبايت، واملنتجات الثانوية العضوية وغري العضوية 
مثل السرتوفيت، وكربيتات األمونيوم، واملخلفات من 

الصناعات الغذائية والزراعية والصناعات األخرى.

5-2 ينبغي تشجيع استخدام املغذيات املتأتية من 
املصادر املعاد تدويرها واملعاد استخدامها، ومع 

ذلك ينبغي إيالء االعتبار ملخاطر النوعية والسالمة 
واملخاطر البيئية والخاصة باألمن البيولوجي املرتبطة 

بإدارة املغذيات املعاد تدويرها واستخدامها. 

5-3 باالستناد إىل أحدث التحليالت واألدلة والبحوث 
العلمية، ومن خالل االستفادة من التعاون العاملي 
واملعايري الدولية وأفضل املامرسات، وبالرشاكة مع 
قطاع األسمدة وأصحاب املصلحة اآلخرين، ينبغي 

عىل الحكومات القيام مبا ييل:

5-3-1 تشجيع إعادة استخدام املغذيات وإعادة 
تدويرها من خالل الدعوة والحوار والسياسات 

وآليات التمويل وتوفري املوارد لتحقيق االبتكار عرب 
القطاعات واإلبداع املشرتك وتقاسم املعارف يف مجال 
تكنولوجيات إعادة استخدام وإعادة تدوير املغذيات 
الستخدامها كأسمدة يف القطاعات ذات الصلة مبا يف 

ذلك الزراعة واملياه والطاقة والصحة؛

5-3-2 وضع سياسات تشجع عىل إعادة االستخدام 
اآلمن وإعادة تدوير واستخدام املصادر املتاحة محليًا 

من املغذيات النباتية من خالل استخدام السامد 
الحيواين والكومبوست وبقايا املحاصيل وغريها من 

املواد املناسبة للتطبيق عىل الرتبة كمصدر للمغذيات 
النباتية والتي قد تسهم أيضا يف جودة الرتبة من 
حيث املادة العضوية أو فوائد الرتبة األخرى مثل 

تأثري التجيري؛

5-3-3 وضع الخطوط التوجيهية واللوائح التنظيمية 
املناسبة الستخدام امللوثات والحد منها يف مصادر 
املغذيات املعاد تدويرها واملعاد استخدامها التي 

تشكل خطرا غري مقبول عىل صحة اإلنسان والحيوان 
والرتبة والبيئة؛

5-3-4 تشجيع البحث والتطوير يف مجال إزالة تلوث 
حأمة مياه املجاري ومصادر املغذيات املعاد تدويرها 

األخرى؛

5-4 يجب عىل الحكومات من خالل نظمها الوطنية 
للبحوث الزراعية والخدمات اإلرشادية واالستشارية 

الزراعية الريفية، وبدعم من خالل التعاون مع 
مراكز البحوث الدولية ومنظامت البحوث األخرى 

والجامعات والصناعة، القيام مبا ييل:

5-4-1 قيادة وتسهيل تبادل املعلومات والخلق 
املشرتك للمعرفة حول إعادة استخدام وإعادة تدوير 
املغذيات ألغراض اإلنتاج الزراعي وغريه من النباتات 
بني الجهات الفاعلة يف الحكومة والصناعة واألوساط 
األكادميية ومنظامت البحوث واملستخدمني النهائيني 

مبا يف ذلك مديري األرايض واملزارعني؛

5-4-2 اختبار مصادر ومنتجات مصنوعة من 
املغذيات املعاد تدويرها واملعاد استخدامها للتأكد 

من أنها توفر فوائد تغذوية وزراعية أخرى للنباتات 
والرتبة من غري املساس بصحة وسالمة الرتبة 

والحيوان واإلنسان أو بالبيئية؛

5-4-3 تشجيع وترويج إعادة تدوير املغذيات 
واستخدام املواد املعاد تدويرها واملعاد استخدامها 

للتطبيق عىل الرتبة كمصدر للمغذيات النباتية 
ولتعزيز سالمة الرتبة وخصوبتها؛

5-4-4 تطوير تكنولوجيات إعادة استخدام املغذيات 
وإعادة تدويرها من أجل استعاملها كأسمدة؛

5-4-5 ضامن إتاحة املعلومات املالمئة، مثل 
املحتويات املغذية وامللوثة ملصادر املغذيات املعاد 

استخدامها واملعاد تدويرها الستخدامها كأسمدة، 
لعامة الناس، مبا يف ذلك للمزارعني وغريهم من 

املستخدمني النهائيني.

5-5 ينبغي أن يقوم قطاع األسمدة و/أو الكيانات 
ذات الصلة من القطاع الخاص مبا ييل:

5-5-1 تشجيع ودفع االبتكار، وكذلك توفري املوارد 
لتطوير تكنولوجيات إلعادة استخدام وإعادة تدوير 

املغذيات من أجل استخدامها اآلمن كأسمدة؛ 

5-5-2 العمل مع الحكومات والنظم الوطنية 
للبحوث الزراعية والجامعات ومنظامت البحوث 

واملزارعني لتطوير واختبار األساليب والتقنيات 
املبتكرة واآلمنة إلعادة استخدام وإعادة تدوير 
املخلفات واملواد األخرى الستخدامها كأسمدة؛

5-5-3 االنخراط بنشاط يف الحوار والخلق التشاريك 
للمعرفة وتبادل املعرفة مع وبني الحكومات، والصناعة، 

واألوساط األكادميية، ومنظامت البحوث والعمالء/
املستخدمني النهائيني )مديري األرايض واملزارعني( بشأن 

إعادة تدوير املغذيات وإعادة استخدامها كأسمدة؛

5-6 يجب عىل تجار التجزئة باألسمدة ومندويب 
املبيعات ومنظامت املزارعني واملستخدمني القيام مبا 

ييل:
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5-6-1 التعرف عىل األنظمة والخطوط التوجيهية 
املالمئة محليًا ذات الصلة باستخدام املواد املُعاد 

استخدامها واملعاد تدويرها الستخدامها كمغذيات 
نباتية، مبا يف ذلك الحدود القصوى املسموح بها 

ملعدالت استخدام املغذيات وعمليات تحميل 
امللوثات، واالمتثال لها؛

5-6-2 تعديل معدالت استخدام األسمدة غري 
العضوية، حسب االقتضاء، يف ضوء العنارص املغذية 

التي يتم إعادة تدويرها؛

5-6-3 استخدام معدالت التطبيق، والتوقيت، 
واملوضع التي تزيد من توافر املغذيات النباتية املعاد 

تدويرها لزراعة املحاصيل وتقليل اآلثار السلبية 
املحتملة مثل ارتشاح املغذيات، أو الروائح، أو 

الجريان السطحي، أو أي تأثريات أخرى غري مرغوبة 
خارج املوقع.
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املادة -6 
التكوين والحدود واالختبار 

6-1 يكمن عبء االختبار وضامن أن تكون األسمدة 
ومصادر املغذيات املعاد تدويرها متوافقة مع معايري 

الجودة والسالمة، يف كل من الحكومة التي يتعني 
عليها اإلرشاف عىل املعايري ووضعها وتنظيمها، وقطاع 

األسمدة الذي ينبغي أن يضمن أن األسمدة املنتجة 
واملسوقة واملباعة متوافقة وفعالة وآمنة.

6-2 ينبغي عىل الهيئات الحكومية الدولية ذات 
الصلة، بالرشاكة مع الحكومة وقطاع األسمدة، أن 

تساعد يف اتخاذ إجراءات منسقة ألخذ العينات 
واختبار األسمدة عىل املستويات اإلقليمية ويف أفضل 

األحوال عىل املستوى العاملي.

6-3 باالستناد إىل أحدث التحليالت واألدلة والبحوث 
العلمية، ومن خالل االستفادة من التعاون العاملي 
واملعايري الدولية وأفضل املامرسات، وبالرشاكة مع 
قطاع األسمدة وأصحاب املصلحة اآلخرين، ينبغي 

عىل الحكومات القيام مبا ييل:

6-3-1 أن تكون مسؤولة عن تنظيم تكوين األسمدة 
وجودتها من حيث:

املحتوى الغذايئ؛  1-1-3-6

واملعادن الثقيلة املرتبطة بعملية اإلنتاج   2-1-3-6
ومصدر املواد الخام؛

وامليكروبات الضارة؛  3-1-3-6

واملواد الخطرة أو السامة األخرى؛  4-1-3-6

واإلضافات مثل الرمل والصخور األرضية   5-1-3-6
وغريها من املواد املستخدمة لتخفيف املنتج األصيل.

6-3-2 ووضع وتنظيم معايري السالمة القامئة عىل 
األدلة والحدود والخطوط التوجيهية بشأن املحتويات 

الضارة ملنتجات األسمدة، مع األخذ يف االعتبار 
مسارات التلوث املختلفة وتأثرياتها عىل اإلنسان 

والحيوان والرتبة.

6-4 تحديد األساليب ذات الصلة لتحليل املحتوى 
التغذوي لألسمدة والتوافر البيولوجي للمحاصيل 
يف الظروف الزراعية وضامن توافر مرافق االختبار 

وقدرتها عىل ضبط الجودة؛

6-5 يجب عىل الحكومات من خالل نظمها الوطنية 
للبحوث الزراعية والخدمات اإلرشادية واالستشارية 
الزراعية الريفية، وبدعم من مراكز البحوث الدولية 

ومنظامت البحوث األخرى والجامعات وقطاع 
األسمدة، القيام مبا ييل:

6-5-1 توليد املعارف وتوفري املعلومات ملنتجي 
األسمدة حول الجوانب املتعلّقة بالصحة والسالمة 

ذات الصلة بتكوين األسمدة بغية حامية الرتبة 
واإلنسان والحيوان من اآلثار الضارة املحتملة 

الستخدام األسمدة، مبا يف ذلك التأثريات عىل السالسل 
الغذائية؛

6-5-2 اإلرشاف عىل ودعم االختبار امليداين لألسمدة 
لفعاليتها يف توفري املغذيات ليك تتناسب مع 

املتطلبات من املغذيات النباتية التي ال تلبيها الرتبة 
و/أو تحسني خصوبة الرتبة؛

6-5-3 إجراء االختبارات املناسبة ملصادر املغذيات 
املعاد تدويرها واملنتجات املعدة لالستخدام يف اإلنتاج 

النبايت للتأكد من أنها تلبي الخطوط التوجيهية 
املناسبة للمحتوى والجودة التغذوية، وكذلك السالمة 

من حيث حدود امللوثات مثل املعادن الثقيلة، 
وامليكروبات الضارة، وغريها من املواد الخطرة أو 

السامة؛

6-5-4 تثقيف أصحاب املصلحة ومستخدمي األسمدة 
عىل استخدام املعلومات املتعلقة بسالمة األسمدة 

املعروضة للبيع وكفاءتها وتكوينها ونوعيتها ونقائها، 
وعىل وسائل إبقائها ممتثلة للوائح والخطوط 

التوجيهية ذات الصلة؛

6-6 يجب عىل قطاع األسمدة، أو الجهاز الخاص 
املعني، القيام مبا ييل:

6-6-1 تزويد الحكومات بجميع املعلومات التي 
تطلبها، ما من شأنه أن يتيح لها وضع املعايري 

واللوائح والخطوط التوجيهية بشأن مكونات منتجات 
األسمدة واختبارها؛

6-6-2 تطوير واعتامد إدارة الجودة الخاصة بالرشكة 
لدعم التنظيم الذايت من قبل الصناعة، عند االقتضاء، 

ورهناً بااللتزامات القانونية؛

6-6-3 اختبار مصادر املنتجات التي تحتوي عىل 
املغذيات املعاد تدويرها واملعاد استعاملها والتي يتم 
تسويقها كأسمدة ليك متتثل ملعايري الجودة والسالمة 

ذات الصلة؛

6-6-4 ضامن توافق منتجات األسمدة مع املعايري 
الحكومية وتزويد املستخدمني النهائيني مبنتجات آمنة 

وعالية الجودة تم اختبارها وفقاً ملعايري معرتف بها 
ومتتثل للوائح املناسبة؛

6-6-5 ضامن أن تكون املنتجات التي يتم تسويقها 
وبيعها كأسمدة فعالة يف توفري املغذيات ألغراض 

إنتاج النباتات، استنادا إىل األدلة العلمية؛

6-6-6 االكتفاء بتسويق إضافات األسمدة التي تدعم 
األدلة العلمية بشأنها صحة اإلنسان وسالمته، أو 

االستجابة املحّسنة للمحاصيل، أو كفاءة استخدام 
املغذيات، أو سالمة الرتبة أو الجودة البيئية؛
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6-6-7 التحقق من نوعية األسمدة املعروضة للبيع 
ونقاوتها؛

6-7 يجب عىل مستخدمي األسمدة القيام مبا ييل:

6-7-1 رشاء أو استخدام األسمدة التي لديها دليل 
عىل اختبار مناسب للتكوين والجودة والنقاء؛

6-7-2 اتباع الخطوط التوجيهية واللوائح املناسبة، 
باإلضافة إىل حدود التطبيق والتطبيق الرتاكمي 

الخاصة باملواد املغذية والحد األقىص املسموح به من 
تركيزات امللوثات؛

6-7-3 إبالغ السلطات املختصة عند االشتباه مبوجود 
مشكلة ما يف منتج األسمدة.
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املادة -7 
الوصول والتوزيع والتوسيم

7-1 يجب عىل الحكومات القيام مبا ييل:

7-1-1 تحمل املسؤولية العامة عن تيسري الوصول 
إىل األسمدة وتوافرها وتنظيم توزيعها واستعاملها 
يف بلدانها، ويجب عليها أن تخصص املوارد الكافية 

إلنجاز هذه املهمة؛

7-1-2 تنفيذ سياسة األسمدة ومراقبة الجودة ونظام 
التسجيل عند االقتضاء، والتي تشمل فرض عقوبات 

يف حال عدم االمتثال عند الرضورة وحيثام أمكن. 
وتشّجع الحكومات عىل مواءمة السياسات عىل 

املستوى العاملي، ال سيام يف ما يتعلق بأساليب ضامن 
الجودة؛

7-1-3 تأمني املراقبة املحددة للجودة خالل توزيع 
األسمدة، ال سيام يف ما يتعلّق باالسترياد/التصدير 
والتوزيع اإلقليمي لضامن سالمة سلسلة اإلمداد، 

ولضامن بالتحديد أن يكون املنتج املحّمل هو نفسه 
املنتج الذي يتم تسليمه ويطابق املواصفات املذكورة 

عىل امللصق املوضوع عىل الغالف؛

7-1-4 ضامن التدريب ذي الصلة واملعرتف به إقليميا 
أو محليا واملتعلق ببيع األسمدة بالتجزئة، وذلك 

لضامن متكني األطراف املعنية من تزويد املستخدمني 
النهائيني باملشورة السليمة بشأن استخدام األسمدة 

وإدارتها واملخاطر البيئية والصحية املرتبطة بسوء 
االستخدام؛

7-1-5 تطوير وصيانة البنية التحتية للنقل لتحسني 
الوصول وتقليل التكاليف اللوجستية املرتبطة بتجارة 

األسمدة وتوزيعها؛

7-1-6 التأكد من أن االستخدامات املقرتحة، 
وتوجيهات ومطالبات ملصق املنتج، والحزم، ووثائق 

بيانات السالمة، واألدب الفني، واإلعالن عن املنتجات 
التي تباع كأسمدة تستند إىل األدلة العلمية ويسهل 

فهمها من قبل املستخدمني النهائيني؛

7-1-7 التأكد من توسيم املنتجات التي يتم بيعها 
كأسمدة بوضوح وبشكل مقروء ودقيق ويسهل فهمه 

باللغات املحلية/املستخدمة من قبل املستخدمني 
النهائيني. ويتم تشجيع الحكومات عىل مواءمة 

متطلبات التوسيم عىل املستوى العاملي. ويجب أن 
يتضمن التوسيم عىل أقّل تقدير ما ييل:

الوزن الصايف للمنتج؛  1-7-1-7

ومعلومات عن درجة السامد/محتوى   2-7-1-7
املغذيات النباتية املتاحة؛

ومعلومات عن محتوى امللوثات عىل   3-7-1-7
النحو املطلوب يف اللوائح الوطنية؛

والتأثريات البيئية والصحية املحتملة؛  4-7-1-7

تاريخ اإلفراج عن الدفعة من األسمدة   5-7-1-7
وتاريخ انتهاء الصالحية، إذا كان ذلك مناسبا؛

معلومات ذات صلة بشأن التخزين   6-7-1-7
واملناولة اآلمنة واحتياطات السالمة الرضورية؛

معلومات أو مكان العثور عىل معلومات   7-7-1-7
حول املعدالت املوىص بها، ووقت التطبيق ووضع 

األسمدة.

7-2 يجب عىل قطاع األسمدة القيام مبا ييل:

7-2-1 التأكد من تدريب األشخاص املشاركني يف بيع 
األسمدة عىل امتداد سلسلة القيمة الخاصة باألسمدة 
عىل نحو مالئم ليكونوا قادرين عىل توفري املعلومات 

ذات الصلة للجهات الفاعلة املعنية يف سلسلة 
التوريد، مبا يف ذلك معلومات السالمة ذات الصلة، 
واملشورة بشأن الحد من املخاطر، واملعلومات عن 

االستخدام املسؤول والفعال ملنتجات األسمدة؛

7-2-2 التأكد من أن األشخاص املشاركني يف بيع 
األسمدة للمستخدمني مدّربني بشكل كاف ويتمتعون 
بالقدرة عىل تقديم املشورة السليمة بشأن استخدام 

منتجات األسمدة التي يبيعونها وبشأن املخاطر 
البيئية والصحية املرتبطة بإساءة استخدام األسمدة؛

7-2-3 التأكد من أن األدبيات الفنية توفر معلومات 
كافية عن املامرسات املناسبة للسياقات املختلفة مبا 
يتفق مع اإلرشاف عىل املغذيات، مبا يف ذلك مراعاة 

صحة املقدار واملصدر واملوضع والتوقيت؛

7-2-4 توفري األسمدة يف مجموعة من أحجام 
العبوات مبا يتفق مع املتطلبات الوطنية أو اإلقليمية 

الفرعية أو اإلقليمية، ومبا يتناسب مع احتياجات 
صغار املزارعني واألرس واملستخدمني املحليني اآلخرين، 

من أجل خفض التكاليف وكذلك أي مخاطر بيئية 
مرتبطة بإساءة االستخدام أو التخزين غري املناسب، 

وتثبيط البائعني عن إعادة تغليف املنتجات يف 
حاويات غري موسمة أو غري مناسبة؛

7-2-5 وسم السامد بوضوح وبدقة وبشكل مقروء 
مبا يتامىش مع املادة 7-1-7 ووفًقا للوائح/الخطوط 

التوجيهية ذات الصلة مبامرسات التوسيم الجيدة 
ومبا يتسق مع تلك الخاصة بالسلطات املعنية يف بلد 

البيع؛

7-2-6 التأكد من أن املواد اإلعالنية والبيانات 
واألنشطة الرتويجية:
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مربرة من الناحية التقنية وصحيحة   1-6-2-7
أخالقيًا؛

وال تشجع عىل استخدام األسمدة   2-6-2-7
ألغراض أخرى غري تلك املحددة عىل امللصق املعتمد؛

وال تحتوي عىل توصيات غري/أو تختلف   3-6-2-7
عن أي لوائح سارية موجودة؛

وال تقدم أي ضامنات أو تنطوي عىل   4-6-2-7
نتائج محددة ما مل تتوافر أدلة واضحة ملصادقة مثل 

هذه االدعاءات؛

ال تشمل أي حوافز أو هدايا غري مناسبة   5-6-2-7
للتشجيع عىل رشاء األسمدة.

7-3 يجب عىل مستخدمي األسمدة القيام مبا ييل:

7-3-1 متى وأينام كان ذلك ممكًنا، الحصول عىل 
األسمدة من التجار املعرتف بهم رسميًا والتي يتم 

توسيمها بشكل صحيح وواضح؛

7-3-2 اتباع الخطوط التوجيهية والتعليامت املناسبة 
يف ما يتعلق باملناولة اآلمنة واستخدام األسمدة وفقاً 

للملصقات واملواد الفنية األخرى واملشورة من األفراد 
املؤهلني واملناسبني الذين يقدمون املنتج؛

7-3-3 إعادة تدوير و/أو التخلص من حاويات 
األسمدة حسبام يكون ذلك مناسبًا وعند االقتضاء؛

7-3-4 االتصال بالسلطات املعنية عندما ال تتوافق 
جودة املنتج مع االدعاءات املقدمة عىل الوسم، أو 

عندما يواجهون مشكالت مع املنتج.
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املادة -8 
املعلومات واإلرشاد والتواصل 

8-1 ينبغي عىل الحكومات القيام مبا ييل:

8-1-1 تشجيع ودعم التعاون والتنسيق بني جميع 
أصحاب املصلحة املعنيني لتوفري برامج تعليمية 

وتطوير التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا حسب الحاجة 
داخل بلد ما وتوفري الخدمات املناسبة لجميع 

املناطق أي من غري التسبب بإنشاء مناطق تفتقر 
ملثل هذه الخدمات؛

8-1-2 تقديم الدعم ألنشطة اإلرشاد/التوعية 
للمزارعني وتقديم املشورة واملساعدة يف االستخدام 

املسؤول لألسمدة وغريها من مصادر املغذيات 
النباتية؛

8-1-3 توفري برامج البحوث واإلرشاد والتوعية املمولة 
من الحكومة لتلبية االحتياجات التي ال تشملها النظم 

الوطنية للبحوث الزراعية واملنظامت غري الحكومية 
وتعاونيات ومنظامت املزارعني والجامعات؛

8-1-4 تسهيل استرياد أو التشارك يف إنشاء أو 
اعتامد تكنولوجيات من شأنها تعزيز خصوبة الرتبة، 
وإنتاجية املزرعة ونوعيتها، وتحسني كفاءة استخدام 
األسمدة، وتقليل تأثريات األسمدة خارج املوقع، مبا 
يف ذلك اآلثار البيئية املرتتبة عن الجريان السطحي 

والنضح واالنبعاثات الغازية؛

8-1-5 إصدار ومراقبة أنظمة السالمة املناسبة 
إلنتاج األسمدة وتوزيعها وتخزينها ومناولتها ونقلها 

وتطبيقها؛

8-1-6 استخدام اللوائح والخطوط التوجيهية القامئة 
عىل العلوم لتنظيم التكنولوجيات الجديدة )التي 

ستعزز خصوبة الرتبة وإنتاجية املزرعة وجودة املنتج، 
و/أو ستحسن كفاءة استخدام األسمدة، و/أو تقلل 

من آثار األسمدة خارج املوقع(؛

8-1-7 التعاون مع جميع أصحاب املصلحة املعنيني 
لتسهيل استخدام اآلالت والتكنولوجيا املناسبة لدعم 

تعزيز خصوبة الرتبة، و/أو تحسني كفاءة استخدام 
األسمدة، و/أو تقليل تأثريات األسمدة خارج املوقع؛

8-1-8 ينبغي عىل الحكومات التي تتطور برامجها 
لتنظيم األسمدة بشكل جيد، أن تقدم، قدر اإلمكان، 

املساعدة التقنية، مبا يف ذلك التدريب، إىل البلدان 
األخرى يف تطوير بنيتها التحتية وقدرتها عىل إدارة 

األسمدة طوال دورة حياتها؛

8-1-9 التأكد من أن جميع املختربات التحليلية التي 
تقوم بفحص الرتبة والنباتات أو املحاصيل وتحللها، 

لها ضوابط مالمئة للجودة لضامن أنها توفر نتائج 
موثوقة يف الوقت املناسب؛

8-1-10 الدعوة إىل إنشاء هيئة رقابة وتنفيذ خاصة 
من شأنها مراقبة صناعة األسمدة ومستخدميها يف 
ما يتعلق باالمتثال للقواعد والترشيعات املتصلة 
باألسمدة املعمول بها يف األرايض التي تقع ضمن 

نطاق اختصاصها.

8-2 يجب عىل قطاع األسمدة، بالتعاون مع 
الحكومات وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين، القيام 

مبا ييل:

8-2-1 توفري برامج التعليم ونقل التكنولوجيا حسب 
الحاجة داخل بلد ما من غري خلق مناطق تفتقر إىل 

الخدمات؛

8-2-2 تبادل املعلومات والبيانات ذات الصلة 
لتسهيل تقديم برامج تعليمية كاملة وموضوعية 

تعزز مامرسات اإلدارة األفضل لألسمدة التي تزيد 
من االستخدام الفعال ملغذيات النباتات مع تقليل 

التأثريات البيئية خارج املوقع؛

8-2-3 القيام طوًعا باتخاذ إجراءات تصحيحية عند 
حدوث مشاكل متصلة باألسمدة، واملساعدة يف إيجاد 

حلول للصعوبات عندما تطلبها الحكومات؛

8-2-4 تطوير وتسهيل استخدام اآلالت والتكنولوجيا 
املناسبة لدعم تعزيز خصوبة الرتبة و/أو تحسني 

كفاءة استخدام األسمدة و/أو تقليل تأثريات األسمدة 
خارج املوقع.

8-3 يجب أن تقوم الخدمات اإلرشادية واالستشارية 
الزراعية ومقدمي الخدمات )النظام الوطني للبحوث 

الزراعية واملنظامت غري الحكومية وتعاونيات 
ومنظامت املزارعني( مبا ييل:

8-3-1 االلتزام بالتطوير املهني املستمر ملواكبة 
التقدم التكنولوجي وعمليات االبتكار التي تشجع 
عىل املشاركة يف خلق وتبادل املعرفة بهدف زيادة 

تأثري الجهود التعليمية والبحثية؛

8-3-2 التعاون مع الحكومات وأصحاب املصلحة 
اآلخرين لتوفري برامج تثقيفية بشأن االلتزام بلوائح 
السالمة الخاصة بتخزين األسمدة ومناولتها ونقلها 

وتطبيقها عىل املستوى املحيل، واالمتثال للترشيعات 
الوطنية يف ما يتعلق مبشاركة األطفال، والعمل عىل 

تحديد وحل قضايا السالمة التي مل تتناولها اللوائح بعد؛

8-3-3 التعاون مع الحكومات وقطاع األسمدة لتوفري 
برامج التعليم ونقل التكنولوجيا حسب الحاجة داخل 

بلد ما من دون تكرار الجهود أو خلق مناطق تفتقر 
إىل الخدمات؛

8-3-4 السعي إىل التعاون مع التخصصات األخرى 
مثل االقتصاد والهندسة وعلم االجتامع وتربية 

النباتات وأمراض النباتات واملجاالت األخرى ذات 
الصلة لتحديد والتغلب عىل العوائق التي تحول دون 
االستخدام املسؤول لألسمدة واعتامد مامرسات تزيد 
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من االستخدام الفعال ملغذيات النباتات مع التقليل 
إىل أدىن حد ممكن من اآلثار البيئية خارج املوقع؛

8-3-5 العمل مع الحكومات وقطاع األسمدة عىل 
اتخاذ إجراءات تصحيحية عند حدوث مشاكل متصلة 

باألسمدة يف أي مرحلة من دورة حياتها، وعند 
الطلب، املساعدة يف إيجاد حلول للصعوبات.
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املادة -9 
التنفيذ والنرش واالستخدام والتقييم 
9-1 يتعني عىل منظمة األغذية والزراعة وجميع 

املنظامت الدولية املعنية األخرى أن تقدم دعمها 
الكامل لتنفيذ مدونة األسمدة هذه وأي مواد ذات 

صلة.

9-2 لضامن إتاحة وإمكانية الوصول إىل مدونة 
األسمدة وأي مواد داعمة لها، يتم توفريها عىل املوقع 

اإللكرتوين للمنظمة باللغات الرسمية الست لألمم 
املتحدة، وعند الطلب ترجمتها إىل لغات أخرى.

9-3 ينبغي إتاحة هذه الوثيقة وعرضها عىل جميع 
أصحاب املصلحة املشار إليهم فيها؛ والحكومات 

والقطاع الخاص والجهات الفاعلة يف سلسلة 
توريد األسمدة والجهات الفاعلة يف صناعة إعادة 

تدوير املغذيات ودعم املؤسسات األكادميية 
والبحثية الداعمة واملختربات التحليلية والخدمات 

اإلرشادية واالستشارية الزراعية ومنظامت املزارعني 
واملستخدمني النهائيني. 

9-4 يتم تشجيع الحكومات عىل تنفيذ مدونة 
األسمدة داخل بلدانها وتعزيز أهدافها يف ما يتعلق 

باستخدام األسمدة وإدارتها عىل نحو مستدام 
ومسؤول ألغراض الزراعة وغري ذلك من أغراض 
اإلنتاج النبايت لتجنب اآلثار السلبية عىل صحة 

اإلنسان والحيوان والرتبة وعىل البيئة.

9-5 يجب أن يفهم أصحاب املصلحة الذين تتوجه 
إليهم هذه الوثيقة، وجميع األطراف األخرى التي 
تتعامل بشكل مبارش أو غري مبارش مع األسمدة، 

مسؤوليتهم يف االلتزام بأهدافها وتعزيزها. 

9-6 ينبغي عىل الحكومات وواضعي السياسات النظر 
يف مدونة األسمدة عند صياغة اللوائح أو القوانني أو 
السياسات أو غريها من الصكوك املتعلقة باألسمدة 
املستخدمة ألغراض الزراعة وأغراض اإلنتاج النبايت 

األخرى. 

9-7 تشجع الحكومات والكيانات األخرى التي توجه 
إليها هذه الوثيقة، مبساعدة منظمة األغذية والزراعة، 

عىل رصد التقدم املحرز يف مجال االمتثال لهذه 
الوثيقة وإبالغ املعلومات ذات الصلة إىل املنظمة يف 
غضون أربع سنوات من إطالق مدونة األسمدة، إن 

وجدت.

9-8 إّن مدونة السلوك الدولية بشأن استخدام 
األسمدة وإدارتها عىل نحو مستدام، وثيقة حية 
وينبغي مراجعتها واستعراضها عىل نحو منتظم. 

وستقوم منظمة األغذية والزراعة بأي تغيريات 
يف مدونة األسمدة بسبب املعلومات الجديدة أو 
التطورات املتعلقة باألسمدة وتأثرياتها، وذلك من 

خالل التشاور مع الخرباء التقنيني املعنيني وموافقة 
األجهزة الرئاسية املناسبة يف املنظمة. وسيتم إرسال 

أي تغيريات وتأثرياتها إىل جميع األجهزة التي تتوجه 
إليها هذه املدونة. ويتعني عىل منظمة األغذية 

والزراعة وجميع املنظامت الدولية املعنية األخرى أن 
تقدم دعمها الكامل لتنفيذ مدونة األسمدة وأي مواد 

ذات صلة.
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