معايير مرجعية
في شبكة مختبرات التربة العالمية
تممإنشاءمملشنكةءممعالنكة لةخت مملنةخترع م ك( نكةر( مملن )GLOSOLANنف م نتء م(األنك مننعممألن ممل ن،2017نض ممخألن

شطلرنكة خلنةلء(ككلنكة لةختمملنعممألنالمملنكةر( مملن )GSPن نما(تكم ن خلهمملنفم نتنسممت نطمم( نن نمقتلسممل نمعؤشم ك( ن
كإلدكرةنكةخسردكعلنمحخليلنعوكردنكةر( ل .ن
يهدفنGLOSOLANنشةممتنت ام نادكشنكةخترعم ك( ننةرطمموا(نكةخ ممليت(نمتنسممت نشلم(كشنتحلةتمملنكةر( مملنعممألنالمملن
لخمممنع لوعممل ن ممألنكةر( مملن عمم(نتل م نكةخترع م ك( نف م نكةعلممدك نكةخءممر( لنةلقتممل نبلةخقلرامملنمكةريسممت(.نستضممخألن
م( ،ننةت ممرإنب ممد لنكتت مملرنقمم ك( كر نإلدكرةنكةر( مملن ع مم(ن
GLOSOLANنكةرحقمم نع ممألنا ممحلن تلا ممل نتلمم نكنةخترع منك
كسممرتدك ن تلاممل نسمملتخلنمعو وقممل.نمتي تمملنطمم( نكةخ(كقعمملنمإ ممدكدنكةرقمملرا(نكةدمرامملنمكة خمملنف م نسممعتلنتحقت م ن
ا دكفنكةرنختلنكةخسردكعل.ن ن

م( ن
ممدمرالنا(حممبنبيختمممنكةخترع م ك( نكة لعمملنمكةتلامملنة اضممخل نشةممتنشممعالنGLOSOLANن نمشممعالنعترعمنك

كةر( مملنكإلقلتخمم نكةر مملبمنةه مملن .)RESOLANsنتق ممو نكةء ممعالنكةء م(ككلنكة لةخت مملنةلر( مملنGSPن رحدي ممدنعترع مم(ن

عرطورنةتاو نبخثلبلنعترع(نمطنم نع( م نن لممتنا نيعممدانفم نتنظممتإنتنيتممانك اءممطلن لممتنكةخسممرو.نكةمموطن .ن
مالن ُيسممخ ن رحديممدنكةخترع م ك( نكةخ( م ننكةمموطن نف م نGLOSOLANنشالنب ممدنكالتصمملننمكةرنسممت نعمممنGSPن
عم مم(نكةع(ام ممدنكإلةكر(ما مم نمت عئم مملناخم ممورتنكةرسم مميتلنحسم ممبنك ام مموننمكةخرم مموف(نعم مممنعنس م م نGLOSOLANن
)lucrezia.caon@fao.orgنمعارم ممبنكةرنسم ممت نف مم نGSPن .)GSP-Secretariat@fao.orgن نم م مملن

كةخهرخممتألنكريم(األنيخاممنهإنشرسمملننكةنخممورتنبلةع(اممدنكإلةكر(مام نشةممتنعنسم نGLOSOLANنمعارممبنكةرنسممت ن
GSPنععلش(ة .ن
المعايير المقترحة الختيار المختبرات المركزية الوطنية:
.i

.ii
.iii

.iv

ا نتحرو ن لتنعوظيتألنعؤ لتألنمعدر تألنمرم نيع(ة .ن

تحرو ن لتناله ةنمع دك نتختنع لي(تهلنماتلارهلنبءالنعنلسب .ن
تطعت نكإلل(كشك نكةخنلسعلنةضخل نكةيودةنمع(كقعلنكةيودةنبءالندمر ن .ن
كسرتدك نط( ننعنلسعلنماحتحلن يانكة تنل  .ن

.v

ا نتحرو ن لتنكيرعل كر نم/امنشل(كشك نفحصنكيرعلرنسلتخل .ن

.vi

تسيتلنكةعتلال نكةر نتإننكةحصونن لتهلنمكإل غن نهلن دقل .ن

.viii

تطعت نع ليت(نكةس علنمكةرتلصنعألنكةنيليل نمكةخوكدنكةتط(ة .ن

.vii
.ix

كةحيلظن لتن تئلنكيرعلرنعنلسعل .ن

أل ISOنب دنرقإن17025ن ش ناعاأل) .ن
ا نتكو نقدنسيلتنامنحصلتن لتنشهلدةنع رخدةنع ن

تترصنكةختل (نكةخ( النكةوطنتلنبخلنيل  :ن
 حضورنكلرخل ل نGLOSOLANنمنRESOLANنكةتلالن هإنعألناللنكةخسل خلنف نانمنكةقم(كرنكإلقلتخ نننمكة لةخ  .ن

يخا ممألنةخخثلمم نكةخترعم م ك( نكةخ( ا مملنكةوطنت مملنع ممألنكةعل ممدك نكةخؤ ملمنلن عخث مملنمكح ممدن ح ممدناقصممنتنةك مملن ل ممد)ن
كال رخمملدن لممتنكةممد إنكةخمملة نع ممألنGSP/FAOنةحضممورنكلرخل ممل ن.RESOLANنمعمممننرة م ،نف م ن

GSP/FAOنستء م ممي ن ل م ممتنشدركتنعء م مملر رهإنفم مم ن م مما نكاللرخل م ممل نفم مم نيط م مملنعت كات م مملنعترع م مم( إن
ام /عؤسسرهإ.نقدنيسخ ن اكنف نكةنهليلنةلخترع ك( نبحضورناكث(نعألنعخثلنمكحدنف نكاللرخل ل .ن ن

نما(لممتنع حظمملناام ناظمم(كننةخحدمديمملنكةخموكردنكةخلةتمملنكةخرلحممل،نالنيخاممألند ممإنعءمملر لنعممدي( نكةخترعم ك( ن
عألنلختمنكةعلدك نفم نكة مملةإنفم نكلرخل ممل نGLOSOLANنكةسممنوال.نمفم ن مماكنكةصممددن،نسممترلقتن ممددن

قلتلنفقطنعألنكةخخثلتألنكةد إنكةخلة نGSP/FAOنةحضورنكلرخل ممل نGLOSOLANنكةسممنوال.نسممترإن

كيرتمملرنكةخسمنريتديألن نمملشن لممتنعسممل خرهإنف م نااءممطلنGLOSOLANنمكةر موك نن ممتألنكةينسممتألنمكةر موك ن
كةيغ(كف ،ن ن
 −حض م ممورنكة م ممدم كر نكةردراعت م مملنكإلقلتخت م مملنمكة لةخت م مملنح م ممونناس م مملةتبنتحلت م مملنكةخترع م مم(.ننمااء م ممطلن نمعع م مملد كر ن
GLOSOLAN / RESOLANsنك ي(.ن :ن

 −تنيتانع ليت(نمق ك( كر ن .GLOSOLANن
 −كة(دنف نكةوقتنكةخنلسبن لتنرسلئلنكةع(ادنكإلةكر(ما نةمنGLOSOLANن،نمتقديإنع لوعل ن عثلن
شل(كشك نكةختل (نكةخنياةنيوعتلننحسبنكةحللل) .ن

 −ت ا ندمرن،GLOSOLANنمتحيت نكةخترع ك( نك ي(.نف ن لد إنمعنطقرهإنة اضخل نشةتنشعالن
كالتصلن.ن ن

 −قتلدةنشعالنعترع ك( نكةر( لنكةوطنتلنكةتلالن هإنمتنظتإنمطن نةلردراعل نمكاللرخل ل نبغ(ضناقلن
كةخ (فلنمكةخهل كر نكةخارسعلنفتهل GLOSOLAN / RESOLANsنشةتنعترع ك( ناي(.ن .ن

نيطل ممبنع ممألنكةخترعم م ك( ن
 −تق ممديإنتق(ا مم(ن ممألنااء ممطلنكةخترعم م ك( نكةخ( ا مملنكةوطنت ممل،ن نما(ل ممتنع حظ مملناام م ُ
كةخ( ا مملنكةوطنت مملنتس مميتلنمكإل م غن ممألنك اء ممطلنكةس ممنوالنكةخني مماةن ل ممتنكةخس ممرو.ننكة منوطن .ن نمف م نح مملنن

ملممودنا نتقصممت(نبلة خمملنامن ممد نت مملم نعممألنقعمملنكةخترعم ك( نكةخ( اممل،نسممتقو نعنسم نGLOSOLANن
ممد وةنا ضمملشنكةء م(ككلنكة لةختمملنةلر( مملنGSPنةر(شممت نعترعمم(نليمم(نةتاممو ن ممدي ن ممألنكةخترعمم(نكةخ( م نن

كةمموطن نكةسممل .ن خمملنسممترإنتقتممتإنااءممطلنكةخترع م ك( نكةخ( امملنكةوطنتمملنمتقتممتإنع ممليت(نايمم(.ننعثمملن ممددن
كةخترع ك( نكةيديدةنكةخسيللنف نGLOSOLANن نمتنظتإندنم كر نتدراعتلنامنكلرخل ل نامناممدمك نمطنتمنلن

ةلخنلقءلنمتعلدننك فكلر .ن

كةخترع ك( نكةر نتسيلنف نGLOSOLANنعالنيلنبخلنيل  :ن
 −تنيتانع ليت(نمق ك( كر ن .GLOSOLANن

 −كة(دنف نكةوقتنكةخنلسبن لتنرسلئلنكةع(ادنكإلةكر(ما نGLOSOLANن،نمتقديإنع لوعل نعثلن
كإلل(كشك نكةخترع(النكةخرع ل ن

 −كةرنيتانكةتوع نحسبنكةحلللن؛ ن

 −حضورنكلرخل ل نGLOSOLANنمنRESOLANنكةتلالن هإنعألناللنكةخسل خلنف نانمنكةق(كرن
كإلقلتخ نمكة لةخ ن قدرنكإلعال ) .ن
ا(حبنبيختمممنا ضمملشنGLOSOLANنةحضممورنكلرخل ممل نGLOSOLANنمن.RESOLANsنمعمممن
رةم ،نف م نالنيخاممألنةع(امملع نGSP/FAOنكالةر م ك ن ممد إنعءمملر رهخلنعلةتمملنبسممعبنقلمملنعصمملدرنكةرخوامملن
كةخرلح.نما(لتنع حظلناا ن لخلنتوكف( نعت كاتلنشضلفتل،نف ناظل نكةءم(ككلنGSP/FAOننسممتاو نقممدن

د ممإنعلةتمملنننةخءمملر لن ممددنقلتمملنعممألنكةخخثلممتألنعممألنكةخترع م ك( نكة لعمملنكةخسمميللنتلقلئت ملنكةر م نعت م
ةلخسل خلنكةكعت(ةنكةر نقدعو لنةلءعال .ن

نايسممهلن

،.ن
 −حضممورنكةرممدراعل نكإلقلتختمملنمكة لةختمملن ش ناعاممأل)ننةرنيتممانGLOSOLAN / RESOLANsنك يمم( ن
مكنةروكامملنعمممنكةخترعمم(نكةخ( م ننكةمموطن نكةتمملمن هممإنمد خهممإنفم نتنيتممانععمملدرةنGLOSOLANن لممتن
كةخسرو.نكةوطن  .ن
 −النترم مم(ددنعم ممألنفضم ممل نبلالتصم مملننعم مممنعنس م م نشم ممعالنGLOSOLANن)(lucrezia.caon@fao.orgن
نمعارممبنكةسمما(تلرالن مةممنGSPن )GSP-Secretariat@fao.orgنشركنالحظممتن ممد نكتتمملرنا نشلم(كشنامن
ملودنتقصت(نف نشعالنعترع ك( نكةر( لكةوطنتل .ن ن

 −سل إنبلةر (افن ألنGLOSOLANننةعلق نكةعلدك نمحي نكةخترع ك( نةديهإننةإلاضخل نشةتنشعالن
عترع ك( نكةر( ل.

