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• اإدارة �سل�سلة االنتاج

• اإدارة �سل�سلة االنتاج وتعقب م�سار انتاج الغذاء
• هيئة الد�ستور الغذائي

• اأيزو22000الإدارة �سالمة الغذاء
• نظام ها�سب لالإدارة ال�سحية

• نظام ايزو  14000 لالإدارة البيئية
• االنتاج ال�سليم بيئيًا

• االإنتاج املوؤاتي للبيئة
• مبادرة الزراعة امل�ستدامة

• بطاقة التعريف الدولية دمييرت

• املعايري االجتماعية الدولية ملنظمة العمل الدولية
• نظام SA8000 حول امل�سوؤولية االجتماعية

• التجارة العادلة
• بطاقة ماك�س هافالر للتجارة العادلة

• مبادرة BSCI لباعة التجزئة االأوروبيني
• نظام غلوبال غاب للممار�سات الزراعية اجليدة

• �رشوط �رشكة غريرني

• نظام OHSAS 18000 حول ال�سحة وال�سالمة املهنية
• ال�سحة وال�سالمة املهنية

يتناول هذا العدد اخلا�ص خم�صة ف�صول اأ�صا�صية ت�صمل املبادرات الدولية املعتمدة من قبل الحتاد 

تتعلق  وهي  الأوروبية  الأ�صواق  اىل  للدخول  ت�رشيعية  غري  ك�رشوط  الدولية  واملنظمات  الأوروبي 

وال�صحة  الأوروبيني،  امل�صرتين  �رشوط  الجتماعية،   امل�صوؤولية  البيئية،  الدارة  النتاج،  بادارة 

وال�صالمة املهنية.

This special issue incorporates five chapters regarding the international initiatives 
adopted by the European Union and other international bodies as non-legislative 
requirements to enter EU and other markets. These include: Production Manage-
ment, Environment Management, Social Accountability, EU Buyers’ Requirements 
and Occupational and Health and Safety.

• Process Control

• Supply Chain Management

• Supply Chain Management & Traceability

• Codex Alimentarius Commission

• ISO 22000

• HACCP

• ISO 14000

• Alternatives for Pesticides

• Environmentally Sound Production 

• Sustainable Agriculture Initiative (SAI)

• Demeter for Biodynamic Food Products

• ILO Conventions on Working Conditions

• SA8000 on Social Accountability

• Fair Trade

• Max Havelaar and TransFair for Fair Trade

• BSCI Initiative for European Retailers

• GlobalGap for European Retailers

• The Greenery Quality Requirements 

• OHSAS 18000 on Occupational Health and Safety 

• Occupational Health and Safety for Agriculture 

اإدارة االإنتاج

االإدارة البيئية

امل�س�ؤولية االإجتماعية

�سروط امل�سرتين االأاإوروبيني

ال�سحة وال�سالمة العامة

Production Management P 2

P 4

P 6

P 7

P 8Occupational health & Safety

EU Buyers, Requirments

Social Accountability

Environment  Management

�ص 2

�ص 4

�ص 6

�ص 7

�ص 8

فريق عمل الن�رشة ال�صهرية لدى غرف التجارة وال�صناعة والزراعة يف لبنان:

اإيلي م�صعود وطوين حجار )الأ�صواق املحلية(، ن�صيمة غامن )اأ�صواق الت�صدير(، رانية بزري وربيع �صربا )التحرير(
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مراقبة اآلية االنتاج       

تنّظم مراقبة اآلية النتاج كافة اخلطوات املن�صوية 

تاأثرياتها  وحتدد  والت�صنيع  النتاج  عملية  �صمن 

من  ال�رشكات  متكني  بهدف  البع�ص،  بع�صها  على 

حتقيق امليزات التفا�صلية والتناف�صية.

املعلومات  الن��ت��اج  اآل��ي��ة  م��راق��ب��ة  ت�صتخدم 

الإنتاج،  عملية  مراحل  بكافة  املتعلقة  واملعطيات 

وبتفاعالتها  وال��ت��ج��اري��ة  النتاجية  الداري����ة، 

بالنوعية  نهائي  منتج  تاأمني  بهدف  بينها،  فيما 

على  الت�صديد  مع  وذلك  الأدن��ى،  وبالكلفة  الف�صلى 

�رشورة الت�صليم يف الوقت املنا�صب وبح�صب �رشوط 

ومتطلبات الزبائن. 

كيف تعمل املراقبة

يف حني تعتمد اأ�صاليب الدارة التقليدية على فح�ص املنتج النهائي لتبيان تطابقه وال�رشوط التي 

و�صعها الزبون، مما يعني اأن قرار التعديل او الإلغاء يتكّون يف املرحلة النهائية لالنتاج، ت�صمح اأنظمة 

مراقبة اآلية النتاج مبراقبة مراحل الت�صنيع املختلفة ب�صورة منف�صلة وبتحديد تاأثريات هذه املراحل 

على بع�صها البع�ص. يخّول ذلك املنتج من ت�صحيح اأي انحراف عن املعايري، يف اأي مرحلة من مراحل 

النتاج، مما ل ي�صطره انتظار املرحلة النهائية للقيام بالتعديل املنا�صب.

الفوائد

بال�صافة اىل امكانية حتقيق ميزات تناف�صية، ميكن لل�رشكات التي تقوم مبراقبة اآلية النتاج اأي�صًا: 

حتقيق النوعية الف�صلى، القت�صاد يف التكاليف وتاأمني الت�صليم يف املواعيد املحددة.

و�سع االأولويات

حتدد ادارة ال�رشكة الأهداف التي تنوي حتقيقها عرب اعتماد مراقبة اآلية النتاج مثل حت�صني النوعية، 

�صمان الت�صليم يف املواعيد املحددة، اأو تطبيق املعايري البيئية. لهذه الغاية، توؤخذ الأمور التالية يف 

العتبار:

فيما يخ�س نوعية املنتج ومواعيد الت�سليم، يجب:

• در�ص ن�صب حتقيق نتائج ل تتوافق مع املعايري املعتمدة
• حتقيق احلد الأدنى من الكلفة 

• ال�صتخدام الأجدى للقدرات املتوفرة
• اعتماد طرق النتاج الأ�صهل

فيما يخ�س املعايري البيئية، يجب:

• حتقيق اأدنى ا�صتهالك للمواد الأولية وللطاقة اأي�صًا 
• للحّد من اإ�صتعمال املنتجات  »الثانوية غري القابلة لال�صتخدام«

فيما يخ�س االإجراءات الت�سحيحية، يجب: 

• اعتبار اخلردة املتاأتية عن النتاج )scrap( هدر للطاقة واملواد
• النتباه اىل ان ت�صحيح املنتج قد يعني ا�صتهالك طاقة اإ�صافية

اإدارة �سل�سلة االنتاج        

اأ�صبحت اإدارة �صل�صلة النتاج اإحدى اأهم امليادين يف جمال التجارة الدولية، خا�صة يف �صوء:

• �صعي ال�رشكات الغربية املتزايد لنقل انتاجها اىل البلدان التي تتدنى فيها كلفة النتاج )ل�صيما 
اىل البلدان النامية حيث تتدنى اأجرة اليد العاملة بالن�صبة لأوروبا(.

• تعّقد هيكلية التجارة اخلارجية، وبالتايل �صل�صلة النتاج، وذلك مع ازدياد عدد ال�رشكاء املعنيني 
بانتاج وتوزيع منتج ما.

تعريف اإدارة �سل�سلة االنتاج

اإدارة �صل�صلة النتاج الإ�رشاف على املنتجات وعلى  تتطلب 

طريقة اإنتاجها )مبا يف ذلك التاأثريات الجتماعية والبيئية(، 

وعلى حفظ املعلومات والبيانات املالية املتاأتية عن انتقال 

امُل�صّنع، فاىل بائع اجلملة،  د اىل 
ّ
املنتجات من املنتج/املور

فبائع التجزئة، و�صوًل اىل امل�صتهلك.

اأهمية اإدارة �سل�سلة االنتاج يف االحتاد االأوروبي

اللتزام  الأوروبي  الحتاد  اأ�صواق  يف  املنتجات  ت�صويق  يقت�صي  النتاج،  مكان  عن  النظر  ب�رشف 

بال�رشوط الواردة يف ت�رشيعات الحتاد، والآّ ت�صحب املنتجات املخّلة بال�رشوط. من املمكن اأن تتاأثر 

اأ�صماء  �صمعة ال�رشكة �صلبًا، خا�صة يف �صوء التوّجه ال�صائد يف الحتاد الأوروبي والذي يقت�صي ن�رش 

)ماركات( املنتجات ذات العيوب يف و�صائل الإعالم.

هذا كما تعترب م�صاألة ظروف العمل والتاأثري البيئي لل�رشكات املنتجة )ل�صيما يف البلدان النامية( 

واأن  الأ�صواق، خا�صة  الت�صويق يف هذه  اأهمية متزايدة ك�رشط من �رشوط  التي حتوز على  الأمور  من 

منظمات العمل العاملية تعمل جاهدة على توعية املواطنني يف هذا املجال.

اإدارة �سل�سلة االنتاج للمزوّدين يف البلدان النامية

اأن امل�صتورد هو امل�صوؤول عن نوعية املنتجات التي تدخل الأ�صواق الأوروبية، فهو يعمل على  مبا 

الذي عليه بالتايل تبيان  النامية  البلدان  د يف 
ّ
نقل جزء من هذه امل�صوؤولية على عاتق املنتج/املور

طرق الدارة الداخلية لديه ب�صفافية جتاه الزبون الأوروبي والتي ت�صمل الإدارة البيئية، ا�صتخدام املواد 

اخلطرة، ظروف العمل، اإدارة النوعية، واعتماد اأنظمة تعّقب مل�صادر املنتجات. لذلك، بداأت اأنظمة الإدارة 

مثل اأيزو 14001 لالإدارة البيئية و SA8000 لالإدارة الجتماعية، تكت�صب مزيداً من الأهمية. 

اإدارة �سل�سلة االنتاج وتعقب م�سار اإنتاج الغذاء

 بها املنتج بهدف تعقب م�صدر 
ّ
ت�صتدعي اإدارة �صل�صلة النتاج مراقبة وتوثيق جميع املراحل التي مير

اأهمية خا�صة  النتاج  �صل�صلة  اإدارة  الت�صنيع. حتتل م�صاألة  املكّونات واخلطوات املن�صوية يف عملية 

 Bovine يف قطاع الغذاء، ل�صيما يف �صوء الأزمات الغذائية املتعاقبة، كمثل اأزمة مر�ص جنون البقر

 .Spongiform Encephalopathy-BSE
ال�رشوط اخلا�صة بتعّقب م�صار انتاج الغذاء امُل�صّوق   )EC( 2002/178 يحدد القانون العام للغذاء

يف الحتاد الأوروبي، وهو ي�صكل اإطار عمل ل�صيا�صة الغذاء اجلديدة يف الحتاد والتي تهدف اىل تاأمني 

م�صتويات عالية ل�صالمة الغذاء واأي�صًا اىل اإيجاد هيكلية قانونية منظمة لهذا القطاع. 

حتديد �رشوط تعّقب م�سار انتاج الغذاء يف البلدان النامية – �رشوط امل�سرتي

ي�صتوردها،  التي  الغذائية  املواد  نوعية  عن  امل�صوؤول  وهو  الأوروبي،  الحتاد  يف  امل�صتورد  يطالب 

د من خارج الحتاد باللتزام مبعايري تعّقب م�صار النتاج بهدف تقلي�ص املخاطر التي 
ّ
املنتج/املور

قد يتعر�ص لها عند طرح املنتج للبيع. ي�صمح هذا النظام، يف حال اكت�صاف عيوب، بتحديد وا�صتعادة 

 BRCو EUREPGAP الكميات املتبقية من املنتج املعني يف ال�صوق . تت�صمن اأنظمة اإدارة الغذاء مثل

وIFS و SQF 2000�رشوط تتعلق بتعّقب امل�صار.

تطبيق نظام تعّقب م�سار االنتاج 

تطبيق نظام تعّقب م�صار النتاج ي�صتدعي:  

حول  امل�صتندات  وحفظ  املعلومات  توثيق   •
م�صدر مكّونات الغذاء

حول  امل�صتندات  وحفظ  املعلومات  توثيق   •
املنتجات امل�صتخدمة خالل عملية الإنتاج

• توثيق املعلومات وحفظ امل�صتندات املتعلقة 
بامل�صرتين/الزبائن

املنتجات  على  التعريف  بطاقات  و�صع   •
النهائية

ت�رشيعات  يف  االنتاج  م�سار  تعّقب 

االحتاد االأوروبي اخلا�سة بالغذاء 

يعتمد نظام تعّقب امل�صار يف الحتاد الأوروبي 

على مبداأ »خطوة اىل الوراء - خطوة اىل الأمام«. 

بالتايل، ميكن للم�صارك يف �صل�صلة النتاج الغذائية 

امل�صتورد،  النقل،  �رشكة  الغذاء،  ُم�صّنع  )املزارع، 

د املبا�رش 
ّ
املوزع او بائع التجزئة( اأن يحدد املور

له  املبا�رش  وال�صاري  الوراء(  اىل  )خطوة  للمنتج 

)خطوة اىل الأمام(، با�صتثناء باعة التجزئة الذين 

يبيعون اىل امل�صتهلكني النهائيني.

ت�رشيعات  يف  امل�صار  تعّقب  ���رشوط  تغطي 

ب��دءاً  الن��ت��اج  مراحل  كافة  الأوروب���ي  الحت��اد 

اأي  التجزئة،  بائع  اىل  وو���ص��وًل  امل�صتورد  من 

الأوروبي. لكن، على امل�صتورد يف الحتاد  اأنها ل تت�صمن �رشوطًا خا�صة باملنتجني خارج الحتاد 

الأوروبي:

حتتوي املادة 18 من القانون EC( 178/2002(  )والتي ا�صبحت �صارية املفعول ابتداًء من الأول من 

كانون الثاين 2005( �رشوط تعّقب م�صار الغذاء.

Codex Alimentarius Commission                        هيئة الد�ستور الغذائي
www.codexalimentarius.net

تعترب هيئة الد�صتور الغذائي، التي مت ان�صاوؤها عام 1963 بالتعاون بني منظمة 

الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة )FAO( ومنظمة ال�صحة العاملية )WHO( ، الهيئة 

الدولية امل�صوؤولة عن و�صع وتطوير معايري �صالمة الغذاء، ومن ابرز اهدافها حماية 

ال�صحة العامة وت�صجيع التجارة العادلة يف الأغذية. ت�صم هيئة الد�صتور الغذائي 

قطاع  ممثلي  اىل  ا�صافة  »مراقبني«،  �صكل  على  دولة   167 من  اأكرث  عن  ممثلني 

الأعمال ومنظمات امل�صتهلكني. 

ت�صكل هيئة الد�صتور الغذائي، ا�صافة اىل املعاهدة الدولية حلماية النبات IPPC واملنظمة العاملية 

اأو منظمات المم املتحدة املعنية بحماية �صحة  OIE ، ما ي�صمى »الأخوات الثالث«  ل�صحة احليوان 

الن�صان والنبات واحليوان.

تغطي معايري كودك�ص امليادين التالية: ال�صالمة والنظافة ال�صحية للغذاء، ت�صنيع الغذاء وتخزينه، 

بطاقات تعريف الغذاء، اجلودة والنوعية والتو�صيب.

اأدنى  كحد  كودك�ص  معايري  على  خا�ص،  ب�صكل  الوروب��ي  الحتاد  ودول  عام،  ب�صكل  الدول  ترتكز 

لتحديد املعايري اخلا�صة بها املتعلقة ب�صالمة الغذاء. بذلك، غالبًا ما تكون املعايري املعتمدة يف هذه 

الدول اأ�صد �رشامًة من معايري كودك�ص ال�صا�صية، وبالتايل فان التقّيد مبعايري كودك�ص ل يعني قطعًا 

مطابقة ال�رشوط التي ت�صعها دول الحتاد الأوروبي. 

دور هيئة الد�ستور الغذائي يف التجارة العاملية لالأغذية

بالق�صايا  امل�صتهلك  واهتمام  الدول،  الغذائية بني  التجاري باملنتجات  التبادل  �صاهم تطور حجم 

املتعلقة ب�صالمة الغذاء، يف ابراز اأهمية معايري هيئة الد�صتور الغذائي كاطار مرجعي يف حل النزاعات 

الدولية املرتبطة بق�صايا �صالمة الغذاء.

واكت�صبت هذه الهمية منحى ت�صاعديًا بدًء من العام 1995 تاريخ ان�صاء منظمة التجارة العاملية 

والنبات،  واحليوان  الغذاء  املتعلقة ب�صحة  بالإجراءات  اخلا�صة   SPS اتفاقية  )WTO(، حيث دخلت 

Production Management                                  اإدارة االإنتاج

Process Control
Supply Chain Management & Traceability

Supply Chain Management
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والتي ل جتيز تطبيق هذه الجراءات من قبل الدول ال يف 

حالت حمددة، حّيز التنفيذ. 

واإج���راءات  معايري  تطبيق  ال��دول  ت�صتطيع  ذل��ك،  رغ��م 

احلالت  بع�ص  يف  امل�صتهلك،  �صحة  حلماية  �رشامًة  اأ�صد 

اأ�صاليب  وا�صتخدام  العلمية،  الدلة  على  امل�صتندة  املربرة 

خمتلفة لفح�ص املنتجات امل�صتوردة اىل ارا�صيها. لكن يف 

حالت النزاع بني الدول حول معايري ُمعّينة، ترتكز منظمة 

مرجعي،  كاإطار  كودك�ص  معايري  على  العاملية  التجارة 

واتخاذ  النزاعات  بهذه  البّت  م�صوؤولية  للمنظمة  وتعود 

القرارات حولها، ومنع حتويلها اىل عوائق غري مربرة بوجه التجارة العاملية.

مطابقة  من  التاأكد  النامية  الدول  يف  وامل�صدرين  املنتجني  على  ينبغي  الح��وال،  مطلق  يف 

منتجاتهم الغذائية ل�رشوط وانظمة دول الت�صدير وخا�صة دول الحتاد الوروبي والتقّيد بالأنظمة 

املطبقة يف هذه الدول.

ISO 22000                                               اأيزو 22000  حول اإدارة �سالمة الغذاء
 www.iso.org

تعريف نظام اآيزو 22000

هو نظام اإدارة جديد ل�صالمة الغذاء ُطوِّر خ�صي�صًا ل�صّد الفجوة فيما بني النظام العام لإدارة النوعية 

 .)HACCP( »اآيزو 9001 ونظام حتليل الأخطار ونقاط املراقبة احلرجة »ها�صب

اآيزو 22000 اىل تعزيز ثقة امل�صتهلك من خالل تطبيق نظام رقابة �صمن املن�صاآت  يهدف معيار 

 بها 
ّ
الغذائية لإظهار قدرتها على �صبط املخاطر املتعلقة ب�صالمة الغذاء خالل جميع املراحل التي مير

املنتج على امتداد �صل�صلة النتاج حتى و�صوله 

اىل امل�صتهلك. 

الج��راءات  على   22000 اآي��زو  معيار  يرتكز 

التالية:

1. حتديد الخطار البيولوجية اأو الكيميائية اأو 

الفيزيائية التي ميكن اأن تقع يف كل من مراحل 

انتاج الغذاء والتي ميكن ان تهدد �صالمته، ومن 

ال�صيطرة  يلزم  التي  احلرجة  النقاط  حتديد  ثم 

عليها ل�صمان �صالمة املنتج.

من  متكاملة  جمموعة  وتطوير  ت��وف��ري   .2

الإر�صادي لالإجراءات  الدليل  التي متثل  الوثائق 

والفنية املطلوبة والإ�صهام يف حت�صني  الإدارية 

اأداء جميع العمليات ب�صورة م�صتمرة.

3. العمل على مراقبة العمليات. 

4. حتديد اخلطوات التي توؤمن �صالمة الغذاء خالل مرحلة الإنتاج. 

اإليها عند احلاجة  الرجوع  اأو باأي طريقة ميكن  الغذاء ب�صكل مكتوب   �صالمة 
ّ

5. توثيق كل ما مي�ص

وتطوير النظام با�صتمرار وذلك لتفادي الأخطاء م�صتقباًل.

6. تدريب املوظفني وحت�صني قدراتهم.

ميكن تطبيق نظام اآيزو 22000 يف املوؤ�ص�صات العاملة يف جمالت خمتلفة )مزارع، م�صانع منتجات 

غذائية، مطاعم، فنادق، م�صت�صفيات، وغريها( والتي ترغب يف احل�صول على منتجات غذائية �صليمة، 

وذلك بغ�ص النظر عن حجم الق�صم اأو الفرع املتخ�ص�ص بانتاج الغذاء. 

فوائد احل�سول على �سهادة اآيزو 22000 

• توفري رقابة اأكرث كفاءة وديناميكية ملخاطر �صالمة الأغذية.
ن الإنتاج 

ّ
• حتقيق ا�صتغالل اأمثل للموارد على اأكمل وجه وال�صتفادة الق�صوى من املوارد مما يح�ص

)جودة وكمية( ويخّف�ص التكاليف.

• امل�صاعدة على التخطيط ب�صورة اأف�صل واحلّد من اأعمال التحقق والفح�ص بعد النتهاء من تنفيذ 
العمليات. 

• �صّد الفجوة بني نظام اآيزو 9001 ونظام ها�صب من حيث مراحل التوثيق والتطبيق.
الأخطار  احلد من  يعمل على  وقائي  نظام  اإنه  ال�صوق حيث  املنتج من  �صحب  التقليل من فر�ص   •

املمكنة املرتبطة بالغذاء.

• اإتباع نظام التتبع الذي يحد من تكاليف �صحب املنتجات من ال�صوق عند ال�رشورة.
• خلق الثقة لدى امل�صتهلك حول املنتجات الغذائية وبالتايل زيادة القدرة التناف�صية لل�رشكات.

• اإر�صاء اأكرب للحاجات والرغبات املتزايدة لدى موؤ�ص�صات القطاع الغذائي وامل�صتهلكني. 
• اكت�صاب تقدير واعرتاف اجلهات العاملية مما يزيد الثقة ويفتح الأ�صواق اأمام الت�صدير ومالءمة  

املنتجات ملتطلبات منظمة التجارة العاملية.

HACCP                                                         نظام ها�سب بالن�سبة لالإدارة ال�سحية

الغذاء  العاملني يف جمال  EC/43/93( على  الأوروبي )قانون رقم  الت�رشيعات يف الحتاد  تفر�ص 

تطبيق نظام ها�صب ب�صكل الزامي بدًء من كانون الثاين 2006.

فوائد وتكاليف نظام ها�سب

• �صمان �صالمة الغذاء بدًء من ا�صتخدام املواد الأولية و�صوًل اىل املنتج النهائي عرب اعتماد منهجية 
علمية.

• اعتماد مبداأ »الوقاية« ل�صمان النوعية بدًل من املبداأ ال�صابق القائم على »فح�ص املنتج النهائي«.
• احلد من كلفة ال�صيطرة على الأخطار التي ت�صيب الغذاء.

• امكانية حتديد جميع الخطار املمكنة يف الغذاء.
• تركيز املوارد واجلهود التقنية على النقاط احلرجة �صمن عملية النتاج.

• احلد من اخل�صائر املرتتبة عن عملية النتاج.
• هو نظام مكّمل لأنظمة اإدارة النوعية الخرى.

العاملية،  ال�صحة  الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة ومنظمة  الدولية مثل منظمة  • تعترب املنظمات 
وهيئة الد�صتور العاملي نظام ها�صب بانه الأكرث فاعلية لل�صيطرة على الخطار الغذائية واحلد منها.

• ميكن اعتماد هذا النظام لتبيان مدى فعالية الت�رشيعات اخلا�صة ب�صالمة الغذاء.
يتطلب نظام ها�صب توفر املوارد املادية والب�رشية ا�صافة اىل الوقت الالزم لو�صعه قيد التطبيق.

منهجية ها�سب: 12 خطوة و 7 مبادئ

اخلطوة 1: ت�سكيل فريق العمل 

من ال�رشوري ت�صكيل فريق عمل متعدد اخلربات لو�صع خطة عمل خا�صة بنظام ها�صب ي�صّم ممثلني 

عن اأق�صام الإنتاج، �صمان النوعية، علم جراثيم الغذاء، الهند�صة والتحقق، ا�صافة اىل امل�صوؤولني مبا�رشة 

عن عمليات الت�صنيع اليومية. كما ميكن ال�صتعانة بخرباء م�صتقلني من اخلارج.

اخلطوة 2: و�سف املنتج

ينبغي على فريق العمل اجراء و�صف دقيق لكل منتج غذائي، للتمكن من حتديد الأخطار املمكنة ذات 

ال�صلة باملدخالت اأو مواد التو�صيب امل�صتخدمة  بناء على:

1. تعريف املنتج

• ال�صم ال�صائع للمنتج اأو ملجموعة املنتجات.
• اخل�صائ�ص ال�صا�صية للمنتج النهائي واملطلوبة للتاأكد من �صالمته.

• طرق ا�صتعمال املنتج. 
• طريقة التو�صيب، من �صمنها املواد وو�صائل التو�صيب.

• مدة ال�صالحية، من �صمنها درجة احلرارة والرطوبة املطلوبة للتخزين.
• مكان بيع املنَتج.

• التعليمات الظاهرة على بطاقة التعريف.
• اأعمال املراقبة اخلا�صة خالل التوزيع.

2. حتديد مكونات املنتج ومدخالته

و�صع لئحة �صاملة بالعنا�رش املكونة للمنتج واملدخالت امل�صتخدمة خالل عملية الت�صنيع من اأجل 

حتديد جميع الخطار املمكنة.  

اخلطوة 3: االإ�ستعمال النهائي للمنتج

امل�صتهدفة،  امل�صتهلكني  البيع وجمموعة  للمنتج من خالل حتديد مكان  النهائي  الإ�صتعمال  حتديد 

خا�صًة وان كانت لهذه املجموعة خا�صيًة معينة بني ال�صكان )مراكز امُل�صنني، امل�صت�صفيات، وجبات 

الأطفال(. 

اخلطوة 4: و�سع الهيكلية املنظمة لعملية االنتاج والت�سنيع

و�صع جم�صم بياين يظهر ت�صل�صل عمليات الت�صنيع )من ال�صتالم اىل ال�صحن النهائي(، ي�صمل حتركات 

العاملني، وكيفية تدفق املدخالت ومواد التو�صيب، بدًء من مكان ال�صتالم، مروراًً بالتخزين، التح�صري، 

التحويل، التو�صيب والتخزين و�صوًل اىل ال�صحن، من �صمنها امكنة غ�صل اليدين وتنظيف الحذية. 

اخلطوة 5: التحقق العملي من الهيكلية املنظمة لعملية االنتاج وامل�سنع

البيانات وامل�صادقة على  للتاأكد من دقة  للموقع  الفعلية  املعاينة  التحقق من اخلطوة 4 عرب  يتم 

�صحة الفر�صيات املتعلقة بحركة املدخالت واملوظفني يف موقع الإنتاج.

تتناول اخلطوات اخلم�سة ال�سابقة االعمال التح�سريية املطلوبة لتطبيق مبادئ نظام ها�سب. 

باالأخطار  الئحة  و�سع   :6 اخلطوة 

)مبداأ ها�سب  املت�سلة بكل خطوة – 

رقم 1(

حتليل الأخطار هو املبداأ الأول وال�صا�صي 

اخلربة  توفر  يتطلب  ما  ها�صب،  نظام  يف 

الفنية واخللفية العلمية يف جمالت خمتلفة 

لتحديد الأخطار املحتملة ب�صكل �صحيح.

تطبيق طريقة »�سجرة   :7 اخلطوة 

القرار« لتحديد نقاط املراقبة احلرجة 

– )مبداأ ها�سب رقم 2(
يتم اختيار نقاط املراقبة احلرجة بالرتكاز على ما يلي:

• الأخطار التي مت حتديدها واإمكانية حدوثها 
• العمليات التي يخ�صع لها املنتج خالل التح�صري والت�صنيع

• ال�صتعمال النهائي للمنتج.

اخلطوة 8: تعيني احلدود احلرجة – )مبداأ ها�سب رقم 3(

يتم تعيني احلدود احلرجة عند كل نقطة مراقبة حرجة، وهي الفارق بني احلدود املقبولة واحلدود 

غري املقبولة. ي�صمن احرتام احلدود احلرجة �صالمة املنتج. 

اخلطوة 9: حتديد اإجراءات الر�سد - )مبداأ ها�سب رقم 4(

الر�صد هو �صل�صلة متعاقبة ومنهجية من الجراءات واملالحظات لتقدير ما اذا كانت نقاط املراقبة 

احلرجة حتت ال�صيطرة. ولكل نقطة مراقبة حرجة �رشوط الر�صد اخلا�صة بها وو�صائل �صمان بقائها 

�صمن احلدود املقبولة. تزّود عملية الر�صد املوؤ�ص�صة باملعلومات يف الوقت املنا�صب، مما ي�صمح باتخاذ 

القرارات يف مراحل النتاج املختلفة.
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من املف�صل العتماد على الر�صد املتوا�صل )100%( حيث يكون ذلك ممكنًا.

توّثق اإجراءات الر�صد كتابًةً وحتفظ يف �صجالت وتوّقع وتراقب من ِقَبل املوظف امل�صوؤول يف ال�رشكة.

اخلطوة 10: حتديد االإجراءات عند االإنحراف – )مبداأ ها�سب رقم 5(

خطوات  عن  عبارة  وهي  امُلحّددة  الإج��راءات  تتخذ  امُلعينة،  احلرجة  احل��دود  عن  النحراف  عند 

ت�صحيحية موثقة ومقررة م�صبقًا. وينبغي ت�صجيل الأعمال الت�صحيحية املتخذة وو�صعها يف ملفات، 

كما ينبغي ان حتدد اجراءات النحراف الأعمال الت�صحيحية املطلوبة. ان تعدد النحرافات املمكنة لكل 

نقطة مراقبة حرجة يعني انه قد يكون من ال�رشوري القيام باأكرث من عمل ت�صحيحي واحد لكل نقطة 

مراقبة. ويجب ان تعالج الأعمال الت�صحيحية اأ�صباب النحراف.

اخلطوة 11: حتديد اإجراءات التحقق – )مبداأ ها�سب رقم 6(

ومالئمة  �صاحلة  ها�صب  خطة  كانت  اذا  ما  لتحديد  ت�صتخدم  واختبارات  اج��راءات  عن  عبارة  هي 

للموؤ�ص�صة، وت�صمح لها بتحديد بع�ص الأخطار التي مّت جتاوزها اأو حتى اكت�صاف اأخطار جديدة او غري 

متوقعة، مما ي�صتدعي تعديل اخلطة ب�صورة مالئمة. 

تو�صع اجراءات التحقق لكل نقطة مراقبة حرجة كتابًة.

اخلطوة 12: حفظ ال�سجالت لتدوين مبادئ ها�سب 1 – 6  )مبداأ ها�سب رقم 7 - 

اخلطوات 6 اىل 12(

تعرف �صجالت ها�صب بال�صجالت الداخلية املتعلقة بكل نقطة مراقبة حرجة، وهي تت�صمن املعلومات 

املطلوبة للتاأكد من ح�صن تطبيق خطة ها�صب. وتكمن اأهمية ال�صجالت يف حتديد مدى تقّيد املوؤ�ص�صة 

بخطة ها�صب التي مّت التفاق عليها. ان التخّلف عن توثيق وتدوين املعلومات حول نقطة مراقبة ما، هو 

 ت�صجيل اعمال التحقق، وحتديد هوية 
ً
مبثابة انحراف اأ�صا�صي عن ح�صن تطبيق خطة ها�صب. كما ينبغي

ال�صخ�ص امل�صوؤول عن ت�صجيل املعلومات.

2. التخطيط

• حتديد اجلوانب البيئية لن�صاطات ومنتجات وخدمات املوؤ�ص�صة وتاأثريها على البيئة.
• حتديد القوانني البيئية وال�رشوط الأخرى التي تقرها املوؤ�ص�صة.

امل�صتويات  كل  وعلى  الوظائف  جميع  يف  البيئية  بال�صيا�صة  املتعلقة  والأهداف  الغايات  حتديد   •
داخل املوؤ�ص�صة.

• و�صع برنامج بيئي بغية حتقيق الغايات والأهداف البيئية للموؤ�ص�صة.

3. التطبيق والت�سغيل

• حتديد الأدوار وامل�صوؤوليات وال�صلطات بطريقة جيدة داخل املوؤ�ص�صة، وتعيني ممثل من ِقَبل الإدارة 
العامة.

• تطوير اآلية ل�صمان اطالع املوظفني يف كل وظيفة وم�صتوى.
مع  وللتعامل  املوؤ�ص�صة،  داخل  والوظائف  امل�صتويات  خمتلف  بني  الداخلي  للتوا�صل  اآلية  و�صع   •

اجلهات اخلارجية.

• تطوير نظام توثيق للعنا�رش ال�صا�صية اخلا�صة بنظام الإدارة البيئية وتاأمني طرق الو�صول اىل 
هذه الوثائق.

وي�صهل  وموؤرخة،  للقراءة  وا�صحة  امل�صتندات  تكون  ان  ل�صمان  الوثائق  ملراقبة  اإجراءات  و�صع   •
ف عليها، وان تكون حمفوظة بطريقة منظمة وملدة ُمعينة من الزمن.

ّ
التعر

• يف حال كانت اعمال ون�صاطات املوؤ�ص�صة متطابقة مع ال�صيا�صة البيئية وغاياتها واأهدافها، ينبغي 
الإجراءات �رشوطًا  ت�صمل هذه  ان  احلاجة، يجب  وعند  تنفيذها.  على  واحلر�ص  ُمعّينة  اإجراءات  و�صع 

خا�صة باملوردين واملقاولني.

الطارئة، مبا يف ذلك  اإجراءات لتحديد الأخطار املحتملة ولال�صتجابة للحوادث واحلالت  • و�صع 
اجراءات الوقاية من التاأثريات البيئية املرتبطة بها.

4. التحقق واالأعمال الت�سحيحية

يجب التحقق ب�صورة منتظمة من نظام الإدارة البيئية، ويف حال ال�رشورة، يجب اتخاذ الإجراءات 

الت�صحيحية حول امل�صائل التالية:

• التقّيد بالت�رشيعات وال�رشوط الأخرى التي و�صعتها املوؤ�ص�صة، كما يجب العمل ب�صورة منتظمة على 
ر�صد وقيا�ص املميزات ال�صا�صية للعمليات والن�صاطات التي قد يكون لها تاأثري ملحوظ على البيئة. 

• و�صع اآلية لتحديد امل�صوؤوليات واجلهات املعنية بالتحقيق يف حالت عدم املطابقة، وا�صتكمال 
الإجراءات الوقائية والت�صحيحية.

• و�صع اإجراء لعداد، تنظيم، وحفظ ال�صجالت البيئية، مبا يف ذلك �صجالت التدريب ونتائج التدقيقات 
واملراجعات.

القيام بالتدقيقات يف نظام الإدارة البيئية على اأ�صا�ص منتظم للتحقق من مدى:

- توافقه مع الرتتيبات املو�صوعة لالإدارة البيئية؛

- تطبيقه وا�صتمراريته ب�صورة مالئمة.

5. مراجعة االإدارة

ينبغي مراجعة نظام الإدارة البيئية ب�صورة دورية من ِقَبل الإدارة العامة ل�صمان ا�صتمراريته لناحية 

والعنا�رش  والأه��داف  البيئية  ال�صيا�صة  يف  ت�صحيحات  اىل  يقود  مما  والفاعلية  واملطابقة  املالءمة 

الأخرى لنظام الإدارة.

االنتاج ال�سليم بيئيًا:ا�ستخدام وبدائل املبيدات
Alternatives for Pesticides

مع العلم اأن ا�صتخدام املبيدات الزراعية له تاأثريات �صلبية خمتلفة، من ال�رشوري تر�صيد ا�صتعمالها 

طرق  على  التوعية  يجب  كما  اأي�صًا،  البيئة  وعلى  الن�صان  �صحة  على  املحتملة  ا�رشارها  لتخفيف 

مكافحة احل�رشات الأخرى والهامة، والتي ت�صمل:

• الأ�صاليب البديلة،
 Integrated Pest( لالآفات  املتكاملة  الدارة   •

،)Management-IPM
يف  التطورات  على  املبنية  احلديثة  الطرق   •
املرتبطة  )التكنولوجيا  البيو-تكنولوجيا  جمال 

الحتياطات  اتخاذ  يجب  اأنه  علمًا  احلياة(  بعلم 

عن  البدائل  انعدام  حال  يف  ال�رشورية  الوقائية 

ا�صتخدام املبيدات.

الطرق البديلة الإبادة احل�رشات

ملكافحة الأمرا�ص والأفات الزراعية، ميكن ا�صتبدال ا�صتعمال املبيدات الكيميائية بطرق اأخرى تخلو 

من املواد الكيمائية، اأو حتى تعتمد مواد كيميائية اأقل �رشراً على ال�صحة والبيئة مثل:

• ا�صتبدال الربوميد امليثيلي بالفو�صفني 
• اإزالة الأع�صاب ال�صارة بالنبات ميكانيكيًا

• ر�ص املزروعات بقليل من املبيدات 
• اعتماد اأ�صاليب الزرع املنا�صبة والتدابري ال�صحية واملكافحة البيولوجية للح�رشات والدورة الزراعية

• ا�صتخدام بذور �صليمة يف املراحل الوىل. 

املبيدات الطبيعية

ميكن ا�صتخدام العديد من املبيدات الع�صوية املتواجدة يف الطبيعة والتي تكون اأقل �رشراً على �صحة 

الإن�صان والبيئة.

املكافحة البيولوجية للح�رشات ال�سارة

ت�صتخدم املكافحة البيولوجية لالآفات واحل�رشات العنا�رش الطبيعية للق�صاء على الآفات والأمرا�ص 

)مثال اأبادة نوعًا من ح�رشات املّن عرب ا�صتخدام ح�رشة الدبور يف غرب افريقيا وا�صتخدام بزور اإنديكا 

ISO 14000                                             نظام ايزو  14000 حول االإدارة البيئية
 www.iso.org

حتدد �صل�صلة اأيزو املعايري التي تغطي امليادين التالية:

• اأنظمة االإدارة البيئية )اأيزو 14001 و اآيزو 14004(  
 يعترب اأيزو 14001 اأهم معايري اأنظمة اأيزو 14000، وهو يت�صمن ال�رشوط املطلوبة لتطبيق اأنظمة 

الإدارة البيئية، ا�صافًة اىل امللحقات التوجيهية املتعلقة به.

• التدقيق )اأيزو 14010 – 12( 
تغطي معايري اآيزو 14010، 14011 و14012 جمال التدقيق البيئي. يت�صمن معيار اأيزو 14010 

املبادئ العامة للتدقيق البيئي، التي ل تقت�رش على اأنظمة الإدارة البيئية، بل ت�صمل كافة اأنواع التدقيق 

البيئي، مثل التدقيق يف ن�صاطات او اأحداث بيئية ُمعّينة. 

ويف حني ي�صتمل معيار اأيزو 14011 على الإجراءات املرتبطة بالتخطيط والتدقيق، ُيحدد معيار اأيزو 

14012 ال�رشوط املتعلقة باملدققني البيئيني، التي تنطبق على املدققني الداخليني، من�صقي النوعية، 

واملدققني اخلارجيني مثل ممثلي �رشكات امل�صادقة.

• بطاقات التعريف البيئية )�سل�سلة اأيزو 14020(
• تقييم االأداء البيئي  )اأيزو 14030(

ان معايري اأيزو 14020 املتعلقة بالبطاقات البيئية، ومعايري اأيزو 14031 املتعلقة بتقييم الأداء 

البيئي، ا�صافة اىل معايري اأيزو 14050 املتعلقة باملفردات البيئية هي قيد الإعداد ول تزال حتت الدر�ص.

• تقييم الدورة احلياتية )اأيزو 14043-14040(.
تغطي معايري اأيزو 14040 لتقييم الدورة احلياتية، التي ما تزال ب�صيغتها الولية، الإطر واملبادئ 

وال�رشوط اخلا�صة باجراء الدرا�صات حول تقييم الدورة احلياتية وو�صع التقارير املتعلقة بها، ال اأنها 

ل تقدم و�صفًا مف�صاًل حول طرق التقييم. 

مبادئ اأيزو 14000 

• التح�سني املتوا�سل لأداء �رشكات الأعمال من خالل ما ي�صمى حلقة دميينغ Deming Circle عن 
ط، افعل، حتقق، نّفذ. طريق اتباع مبادئ )الإدارة(  التالية: خِطّ

• التقّيد بالقوانني.
واالقت�سادية  البيئية  باملطالب  التقّيد   •

التي و�صعتها املوؤ�ص�صة.

تطبيق اأيزو 14000

تطبيق  بغية  التالية  اخلطوات  اإتباع  يجب 

نظام الإدارة البيئية:

1. ال�سيا�سة البيئية

• يجب ان تكون ال�صيا�صة مالئمة للتاأثريات 
ومنتجاتها  املوؤ�ص�صة،  لن�صاطات  البيئية 

وخدماتها.

والوقاية  املتوا�صل  بالتح�صني  اللتزام   •
من التلوث.

ال�صلة  ذات  البيئية  بالقوانني  اللتزام   •
الوثيقة باملو�صوع وبال�رشوط الأخرى التي تقرها املوؤ�ص�صة.

• حتديد اإطار العمل لو�صع ومراجعة الغايات والأهداف البيئية.
• تطبيق الإجراءات املتعلقة بالتوثيق والتطبيق وال�صيانة والت�صالت مع املوظفني.

Environment Management                           االإدارة البيئية

������

����������

����������������

���� ������ ������� ��������

������

����������

����������������

���� ������ ������� ��������

خّطط

نّفذاإفعل

حتّقق
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حلقة دميينغ للتح�سني امل�ستمر



 اأخبار التنمية الزراعية العدد 17- عدد خا�ص رقم 1   -   5   

اآزاديرا�صرتا )نوع من ال�صجار( ملكافحة اأكرث من 200 نوع من احل�رشات ال�صارة يف الهند(.

الأمرا�ص  قدرتها على مكافحة  وزيادة  الرتبة  نوعية  ال�صاليب جناحًا يف حت�صني  اأثبتت هذه  وقد 

بعك�ص البدائل الأخرى التي اعتمدها املزارعون والتي وان حققت بع�ص النجاح يف مقاومة ن�صبة قليلة 

�صغرية فقط من احل�رشات ال�صارة )هنالك حوايل 10،000 نوع معروف(، مل تكن فعالة يف مكافحة 

الفطر والبكترييا والديدان والفريو�صات.

Integrated Pest Management -IPM     املكافحة املتكاملة للح�رشات ال�سارة

جتمع املكافحة املتكاملة للح�رشات كافة الأ�صاليب التي ل تعتمد املواد الكيميائية والتي ت�صتخدم 

اأهم ركائز هذا  الزراعية واملوا�صي والدواجن. من  اأدنى، وتهدف اىل حماية املحا�صيل  املبيدات بحّد 

النظام اإ�صتعمال العنا�رش الطبيعية املقاومة )Natural predators(، اعتماد الدورة الزراعية لتح�صني 

نوعية الرتبة، التنويع يف املحا�صيل، ا�صتخدام النباتات املقاومة لالآفات واحل�رشات، واإزالة خُملّفات 

النباتات يف الوقت املنا�صب للحّد من خماطر العدوى يف ال�صنوات التالية وا�صتخدام املبيدات للح�رشات 

هذه  وجود  من  املنتظم  التحقق   )IPM( ال�صارة  للح�رشات  املتكاملة  املكافحة  تتطلب  الأمر.  لزم  اذا 

احل�رشات ومالحظة ازدياد اأعدادها يف اأي حم�صول. 

  Biotechnology    التكنولوجيا احليوية

هذه  غري  احليوية.  التكنولوجيا  جمال  يف  التطورات  على  الزراعية  الآفات  مكافحة  م�صتقبل  يعتمد 

الأخرية تبقى غري مقبولة على نطاق وا�صع حتى الآن. ففي حني ي�صمح بت�صويق املنتجات املعدلة جينيًا 

هذا  الأوروبية  الدول  حتّد  املتحدة،  الوليات  يف   )Genetically Modified Organisms - GMOs(

الأمر خا�صة ب�صبب تاأثرياتها غري املعروفة حتى الآن على البيئة وعلى �صحة امل�صتهلكني.

االإنتاج املوؤاتي للبيئة: خيارات حت�سني املنتجات الزراعية

Environmentally Sound Production

تعتمد الزراعة احلديثة ب�صورة متزايدة على املدخالت الكيميائية واملعدات ال�صناعية التي توؤثر �صلبًا 

الزراعية  العمليات  البيئي املردود القت�صادي املتاأتي من  البيئة. وغالبًا ما تفوق كلفة ال�رشر  على 

وال�صتخدام املفرط للمبيدات.

النتاج  يتطلب  للمبيدات.  ال�صلبية  الآثار  للحد من  الأوروبي ت�رشيعات خا�صة  لذلك، و�صع الحتاد 

النفايات  اإنتاج  من  واحلد  الأخرى،  الأولية  واملواد  واملياه  للطاقة  الفّعال  ال�صتخدام  للبيئة  املوؤاتي 

والعمل على اإزالتها لحقًا خالل جميع مراحل الإنتاج.

اأ. اعداد الرتبة

ميكن ا�صتعمال البدائل غري الكيميائية لتعقيم الرتبة يف هذه املرحلة عرب التعري�ص ل�صعة ال�صم�ص، 

املثيلي  الربوميد  ن�صبة  خف�ص   ،microwave ال�صغرية  املوجات  ا�صتخدام  ال�صاخنة،  املياه  ا�صتخدام 

وانبعاثاته خالل التهوئة وا�صتعمال املعقمات الكيميائية بالتبخري كالّتيلون والكلوروبيكرين والفابام 

.)Telone، Chloropicrin، Vapam and Basamid( والبا�صاميد

ب. زرع البذور وغر�س ال�ستول

اأو البيوت املحمية، حيث ميكن التحّكم  اأماكن خمتلفة مثل امل�صاتل  اأن تتم عملية الزرع يف  ميكن 

باجلّو الداخلي. يجب احت�صاب الكميات املنا�صبة من البذور وال�صتول للم�صاحات املنوي زرعها، عندها 

ميكن حتديد الكميات املطلوبة من الأ�صمدة ومياه الري ب�صكل �صحيح وميكن اعتماد و�صائل بيولوجية 

وفيزيولوجية ملعاجلة اجنراف الرتبة.

ج. الت�سميد 

يف حني ي�صبب ال�صتخدام الكثيف لالأ�صمدة اأ�رشاراً بيئية )تلوث املياه ال�صطحية ومياه ال�صفة، وانبعاث 

الغازات يف اجلو، وتردي جودة املحا�صيل(، ميّكن ال�صتخدام المثل لال�صمدة من توفري الظروف الف�صلى 

للمحا�صيل )يجعلها اقل عر�صًة لالأمرا�ص والآفات(، كما يحد من الكالف القت�صادية على املزارع.

د. الري

ان الفراط يف ا�صتخدام مياه الري قد يقود اىل 

تراكم الأمالح يف الرتبة بعد عملية التبخر مما 

ال�صتخدام  يرتكز  للزراعة.  �صاحلة  غري  يجعلها 

المثل ملياه الري على عوامل عدة اأهمها اعتماد 

املياه  ا�صتخدام  اإع���ادة  الفّعالة،  ال��ري  ط��رق 

مياه  ل�رشف  فعال  نظام  واعتماد  املبتذلة، 

الري.

هـ. حماية املحا�سيل

ينبغي حماية املحا�صيل من الآفات واأهمها 

املراحل  خ��الل  خا�صًة  واحل�����رشات،  الأم��را���ص 

ا�صتخدام  ا���ص��ت��ب��دال  ميكن  ل��الن��ب��ات.  الوىل 

على  �رشراً  اقل  وتركيبات  باأ�صاليب  املبيدات 

البيئة، مثل املبيدات الطبيعية، وطرق املكافحة 

املتكاملة  والإدارة  للح�رشات،  البيولوجية 

ميكن  كما  احليوية،  والتكنولوجيا  للح�رشات 

ا�صاليب  حت�صني  عرب  املبيدات  ا�صتخدام  خف�ص 

وو�صائل الر�ص و�صيانتها ب�صكل �صحيح.

و. احل�ساد

ل تزال عمليات احل�صاد يف معظم البلدان النامية تتم بوا�صطة اليد ب�صبب غياب التقنيات املنا�صبة، 

مما ي�صاهم برفع اأ�صعار هذه املحا�صيل. اما التاأثري البيئي الذي يجب معاجلته فهو احلّد من ال�صتهالك 

للطاقة امل�رشف عرب ماكينات احل�صاد. 

ز. التخزين

للحفاظ على املنتجات ميكن:

• ر�ص الفواكه املقطوفة باكراً مُبركب الإتيلني.
• ا�صتخدام مواد كيميائية اأخرى لتاأخري الإن�صاج.

• حفظ الفاكهة يف مراكز التربيد.
• ا�صتخدام غاز بروميد امليثيل )لتعقيم الفواكه خالل فرتة بعد القطاف وخالل احلجر ال�صحي(. 

• كما ميكن  ا�صتخدام البدائل الكيميائية وغري الكيميائية التالية: اجلو املتحكم به، التبخري احلراري،  
التغطي�ص يف  التجميد والتعليب،  التجفيف،   ، ال�صاخن  ال�صاخنة، املعاجلة بالهواء  التغطي�ص يف املياه 

املبيدات والفو�صفني.

ح. التو�سيب 

تتولد عن عملية تداول املنتجات الزراعية كمية كبرية من نفايات التو�صيب مثل العلب وال�صناديق 

البال�صتيكية، التي ميكن ان ت�صاهم يف تلويث البيئة.

ومن اأبرز البدائل املقرتحة:

• ا�صتعمال املواد ال�صاحلة للتدوير. 
• اعتماد املواد ال�صاحلة ل�صتعمالت متعددة. 

• عدم ا�صتخدام مواد الطباعة، واعتماد الغراء واحلرب التي حتل بوا�صطة املاء.
• احلد من ا�صتخدام مواد التو�صيب ب�صكل عام.

• ا�صتخدام املواد امل�صنوعة من مركب واحد.

ي. اال�ستخدام

ب�صكل عام، ل حتتوي املنتجات الغذائية املعدة بالطرق التقليدية على عنا�رش موؤذية، خالفًا لتلك 

املعدة بطرق اأخرى والتي قد حتتوي على الر�صا�ص، كميات كبرية من معدن الكادميوم، مادة النرتات، 

مواد �رشطانية هي الأفالتوك�صني ومواد �صامة يف الطبيعة ويف النباتات مثل ال�صولنني يف البطاطا، 

وم�صتقات الهيدرازين يف انواع الفطر ال�صاحلة لالأكل.

ي. النفايات

هي خملفات املنتجات الغذائية مثل الق�صور والبزور وغريها التي ُترمى وتطم اأو حترق.

اليها، وميكن تخمري املخلفات  بالو�صول  للجرذان  ت�صمح  الغذاء بطريقة ل  ينبغي تخزين خملفات 

وا�صتعمالها ك�صماد.

 Sustainable Agriculture Initiative                  مبادرة الزراعة امل�ستدامة
www.saiplatform.org

اأطلقت »مبادرة الزراعة امل�صتدامة« من قبل ثالث كربى �رشكات �صناعة الأغذية يف العامل )دانون، 

الهتمام  امل�صتدامة، يف ظل  الزراعية  املمار�صات  لتطوير  اطار عمل  اجل و�صع  ن�صتله ويونيلفر( من 

املتزايد بق�صايا جودة و�صالمة الغذاء، وال�صغوط املتزايدة من الزراعة على املوارد الطبيعية ول�صمان 

توفر هذه املوارد يف امل�صتقبل.

ف بانها » الطرق 
َّ
تهدف املبادرة ب�صكل اأ�صا�صي اىل تطوير املمار�صات الزراعية امل�صتدامة، التي تعر

البيئة  على  باحلفاظ  ذاته  الوقت  يف  ت�صهم  التي  الزراعية،  الأولية  املواد  لنتاج  والفعالة  التناف�صية 

وتعمل على حت�صني الظروف الجتماعية والقت�صادية للمجتمعات املحلية .

ترتكز املبادرة على اأربعة موا�صيع رئي�صية هي:

• تطوير وادارة املعرفة 
الأبحاث،  معلومات حول  ت�صمل  العامل،  امل�صتدامة حول  الزراعة  لربامج  معلومات  قاعدة  ان�صاء  مت 

درا�صات احلالة، معايري وموا�صفات اجلودة اخلا�صة بالزراعة.

• دعم تطبيق املمار�صات الزراعية امل�صتدامة
تقوم املبادرة بعدد من الن�صاطات املتخ�ص�صةبهدف تطوير املمار�صات واملعايري املتعلقة باملجالت 

التالية: الألبان والجبان، احلبوب، النب، الفاكهة واخل�صار ، زيت النخيل والبطاطا.

• ن�رش التوعية
اللكرتوين  املوقع  خالل  من  اجلمهور  وعلى  اع�صائها  على  املعلومات  ن�رش  على  املبادرة  تعمل 

اخلا�ص بها، وبوا�صطة الن�رشات الف�صلية، واملقالت التي تن�رش يف ال�صحف املتخ�ص�صة. 

• ا�رشاك الطراف املعنية
ت�صعى املبادرة اىل التوا�صل الدائم وتبادل املعلومات مع خمتلف الأفرقاء املعنيني ب�صل�صلة انتاج 

الغذاء. 

الن�ساط العملي للمبادرة

�صناعة  �رشكات  جلميع  ميكن 

الأغذية، التي توؤيد مبادئ املبادرة 

وت�صاند تطبيق املمار�صات الزراعية 

امل�صتدامة، الن�صمام اىل املبادرة 

وامل�صاركة يف ن�صاطاتها. 

وتتوزع ن�صاطات املبادرة على 

منتجات حمددة �صمن جمموعات 

ع�صوة  �رشكة  لكل  وميكن  عمل. 

مهتمة مبنتج جديد، اإطالق جمموعات خا�صة )م�صاريع( مثل:

للفاكهة  امل�صتدام  النتاج  ت�صجيع  بهدف   2004 اأيلول   15 يف  املجموعة  هذه  ان�صئت  الفاكهة: 

والأ�صجار املثمرة يف جميع مناطق العامل.

االأخ�رش: عام 2003 �صكلت هذه املجموعة وو�صعت املبادئ واملمار�صات اخلا�صة بالنتاج  النب 

واآ�صيا  اأفريقيا  تتعاطى املجموعة حاليًا مع خم�صة ع�رش م�رشوع ريادي يف  الأخ�رش.  للنب  امل�صتدام 

و�صعتها  التي  امل�صتدام  بالنتاج  اخلا�صة  واملمار�صات  املبادئ  اختبار  بهدف  الالتينية  واأمريكا 

املجموعة، وكذلك حتديد موؤ�رشات احراز التقدم يف جمال الزراعة امل�صتدامة.

اأنظمة االإدارة واملبادرات الدولية
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بطاقة التعريف الدولية دمييرت

Demeter for Biodynamic Food Products 

www.demeter.net

النتاج  مبادئ  على   )Biodynamic( البيوديناميكي  الإنتاج  يعتمد 

الع�صوي وهو يرتكز يف املقام الأول على حتقيق التوازن بني جميع القوى 

والكونية  الطبيعية  القوى  مثل  الزراعية،  بالعملية  املت�صلة  واملدخالت 

والرتبة والنباتات واحليوانات وغريها. ت�صمل املبادئ الرئي�صية لالإنتاج 

البيوديناميكي ما يلي:

• العناية بالرتبة والنباتات واحليوانات عرب ا�صتخدام مدخالت نباتية او مواد ع�صوية.
• ال�صتخدام املتنوع ملجموعة وا�صعة من النباتات.

حالة  تدهور  ت�صبب  التي  املحا�صيل  بني   )crop rotation( الزراعية  الدورة  يف  التوازن  حتقيق   •
الرتبة وتلك التي توؤدي اىل حت�صني نوعيتها.

بطاقة التعريف دمييتري

تعتمد بطاقة دمييتري دوليًا للتعريف عن النتاج الذي يتبع القواعد »البيوديناميكية« وهي ت�صتعمل 

ملجموعة وا�صعة من املنتجات، بينها:

• منتجات الغذاء )مبا فيها اللحوم، اخل�صار، الفاكهة، الألبان والأجبان والزبده، احلبوب، املنتجات 
امُل�صنعة مثل الزيوت، وزبدة اجلوز، واملواد التي ُتفر�ص على اخلبز، وغريها(.

• مكونات م�صتح�رشات التجميل التي هي من اأ�صل زراعي.
• الألياف )ال�صوف، القطن، احلرير، خيوط الكّتان، وغريها(.

• الأزهار والنباتات.

منح ال�سهادات

يعتمد حوايل 60 بلداً نظام دمييتري الذي ي�صدر �صهادات م�صّدقة تثبت ان عملية النتاج قد مّتت وفقًا 

الوطنية املن�صمة اىل منظمة  البيوديناميكية. يف هذا املجال، تقوم بهذه املهمة املنظمات  للمعايري 

»دمييرت انرتنا�صيونال اإي ڤي« )Demeter International E V(، يف حني تتوىل هذه الأخرية اإ�صدار 

�صهادات الت�صديق يف البلدان التي ل توجد فيها فروع متثيلية للمنظمة.

مفت�صني  قبل  �صنوي من  تدقيق  اىل  بطاقة دمييرت  احل�صول على  تبتغي  التي  املوؤ�ص�صات  تخ�صع 

معتمدين وم�صتقلني يقومون بعملية التقييم وفقًا للقانون الأوروبي EC No. 2092/91  وتعديالته 

ملبادئ النتاج الع�صوي ول�رشوط النتاي البيوديناميكي اأي�صًا. 

مدة التحويل

للح�صول على �صهادة دمييرت، تتطلب عملية التحول من النتاج التقليدي اىل الإنتاج البيوديناميكي 

النتظار مدة ثالث �صنوات. ميكن خالل هذه الفرتة، احل�صول على �صهادة مرحلية �رشط ان تطبق ال�رشكة 

النتاجية الأ�ص�ص البيوديناميكية ملدة ل تقل عن 12 �صهراً. ميكن اخت�صار املدة يف حال كانت الطرق 

الزراعية املعتمدة �صابقًا مطابقة ملبادئ الزراعة الع�صوية. 

املعايري االجتماعية الدولية ملنظمة العمل الدولية 

ILO Conventions on Working Conditions
www.ilo.org

ت�صتحوذ الق�صايا الجتماعية، ل�صيما تلك التي 

تتعّلق بظروف العمل، اأهمية متزايدة يف التجارة 

الحتاد  دول  يف  ال�رشكات  تعتمد  لذلك  العاملية. 

نظرياتها  مع  التجارية  معامالتها  يف  الأوروب��ي 

باملعايري  اللتزام  مدى  على  النامية  ال��دول  يف 

الدولية الجتماعية الدولية يف العمل.

معاهدات  �صمن  املعاجلة  املوا�صيع  من  نذكر 

ما  معاهدة(   185 )حوايل  الدولية  العمل  منظمة 

يلي:

)C98 و C87 حق الع�سوية يف نقابات / جتمعات عمالية وحق التفاو�س )املعاهدتان •
جتيز للعمال واملوظفني تاأ�صي�ص والن�صمام اىل نقابات/ جتمعات عمالية دون اإذن ُم�صبق وت�صجع 

على التفاو�ص الطوعي بني منظمات اأرباب العمل واملنظمات العمالية.

)C111 عدم التمييز )املعاهدة •
ولي�ص  القدرات  اأ�صا�ص  على  التوظيف  وبالتايل  الثقايف،  بالختالف  العرتاف  العمل  اأرباب  على 

املوا�صفات ال�صخ�صية، اأو اجلن�ص اأو املعتقدات.

)C29 العمل الق�رشي )املعاهدة •
متنع هذه املعاهدة  ال�صتخدام الق�رشي للعمال.

)C138 سن العمل )املعاهدة� •
متنع هذه املعاهدة توظيف اأي اإن�صان مل يتم اخلام�صة ع�رشة بعد )اأو الرابعة ع�رشة حيث ي�صمح قانون 

البلد(، اأو مل ُي�صتكمل بعد مدة  التعليم الإجباري )يف البلدان حيث تزيد هذه املدة عن 15 �صنة(.

)C47 و C1 ساعات العمل )املعاهدتان� •
على ال�رشكة ان حترتم القوانني واملعايري ال�صناعية ال�صارية، بحيث ل يتجاوز عدد �صاعات العمل 

48 �صاعة يف الأ�صبوع، وبحيث مينح العامل يوم عطلة واحد على الأقل لكل فرتة �صبعة اأيام عمل.

)C100 ت�ساوي االأجور بني اجلن�سني )املعاهدة •
يجب امل�صاواة يف الأجور بني الرجال والن�صاء العاملني يف وظائف م�صابهة.

)C131 احلد االأدنى لالأجور )املعاهدة •
تقت�صي هذه املعاهدة اعتماد كحد ادنى لالأجور امل�صتوى الأعلى بني كل من احلد الأدنى لالأجور 

بح�صب القانون املحلي ومعدل الأجور ال�صائد يف القطاع ال�صناعي، بال�صافة اىل منح املوظفني كافة 

احلقوق املالية وغري املالية الأخرى التي ين�ص عليها القانون.

)C155 8. ال�سحة وال�سالمة املهنية )املعاهدة

على ال�رشكة ان توؤمن بيئة عمل اآمنة و�صحية، وان ُتعنّي ممثاًل عن الإدارة يكون م�صوؤوًل عن �صحة 

و�صالمة جميع املوظفني، واأن توفر املراحي�ص ومياه ال�صفه للموظفني.

املعاهدات االأخرى

ملنظمة العمل الدولية معاهدات اأخرى تعنى مبوا�صيع اجتماعية خمتلفة مثل الإجازة عند الولدة، 

ال�صحة وال�صالمة يف جمال الزراعة، عقود العمل، العمال امل�صننًي، ال�صيادين وعمال املزارع، املزارعني 

امل�صتاأجرين، وغريها.

نظام SA8000 حول امل�سوؤولية االجتماعية 

SA 8000 on Social Accountability
www.sa-intl.org

العاملية ل�صمان  الإدارة  اأنظمة  اأ�صهر  اأحد   SA8000 – Social Accountability 8000 يعترب نظام 

اللتزام مبعايري امل�صوؤولية الجتماعية كجزء من �صيا�صات �رشكات الأعمال.

SA8000 مكونات نظام

ي�صتند نظام SA8000 على معايري منظمة العمل الدولية وعلى معايري اأيزو 9000 و 14000 اأي�صًا، 

وهو يعنى باملوا�صيع التالية:

• عمالة الأطفال
• العمل الق�رشي

• ال�صحة وال�صالمة يف مكان العمل
• التعوي�صات

• �صاعات العمل
• التمييز

• اللتزام بالأنظمة
• حرية تاأ�صي�ص اجلمعيات والتفاو�ص اجلماعي

• الأنظمة الإدارية
العاملني  املوظفني  على  املعايري  ه��ذه  تطبق 

يقومون  الذي  العمال  على  كما  ال�رشكة  مواقع  يف 

بالأعمال يف منازلهم حل�صاب �رشكة.

SA8000 املجموعات املعنية بنظام

يف البدء كان معيار SA8000 موجهًا للمنتجني يف البلدان النامية، ومن ثم اأ�صبح يطال حتى 

املنتجني يف البلدان املتطورة وبات يعنى باأمور مثل توظيف العمال غري ال�رشعيني مقابل اأجور 

زهيدة. واليوم يطال معيار SA8000 ال�رشكات العاملة يف كافة القطاعات النتاجية، ويطّبق 

تلزم  ان  ال�رشكات  على  يفر�ص  وهو  املحليني،  امل�صنعني  وعلى  كما  الأجانب  املوردين  على 

املتعهدين الذين تتعامل معهم اأن يلتزموا بهذا املعيار اأي�صًا.

هيئة امل�سوؤولية االجتماعية الدولية ونظام املراقبة املعتمد

اجلامعات   احلكومية،  غري  املنظمات  عن  ممثلني  من  يتاألف  ا�صت�صاريًا  جمل�صًا   SAI هيئة  متلك 

وموؤ�ص�صات القطاع اخلا�ص. 

  SA8000 اأيزو الذي ُي�رشك هيئات اعتماد وطنية ُمتعّددة، ميلك النظام  وعلى عك�ص نظام العتماد 

SAI التي تعمل مع �رشكات تفتي�ص خا�صة معتمدة لديها )حتى  وكالة اعتماد واحدة فقط هي هيئة 

 DNV )�صوي�رشية(،   SGS-ICS لل�صهادات،  املانحة  الدولية  ال�رشكات  اأكرب  من  اأربع  اعتماد  مّت  الآن، 

)نروجية(، BVQI )فرن�صية( وKPMG )اإنكليزية(.

تخ�صع ال�رشكات مرة يف ال�صنة للتدقيق، من قبل مدققني موؤهلني بزيارة املعامل، للتاأّكد من تقيدها 

.SA8000 بنظام

Fair Trade                          التجارة العادلة
www.fairtrade.net

تعريف التجارة العادلة 

التي تاأخذ بعني العتبار امل�صالح الجتماعية والقت�صادية  العادلة هي  التجارة 

ُمن�صفة،  توفر �رشوطًا جتارية  بالتايل  والتي  النامية،  البلدان  للمنتجني يف  والبيئية 

العاملية  بال�صبكة  اخلا�ص  املهنية  املمار�صة  قانون  يت�صمن  عادلة.  واأ�صعاراً  واأجوراً 

للمنظمات التجارة العادلة )IFAT(  معايري تتعلق بالتايل:

• اللتزام بالتجارة العادلة
• ال�صفافية

• امل�صائل الأخالقية
• ظروف العمل

• فر�ص التوظيف املت�صاوية
• الهتمام بامل�صلحة العامة 

• الهتمام بالبيئة
• احرتام ثقافة املنتج 

• التعليم 

Social Accountabilty                      امل�س�ؤولية االإجتماعية

اأنظمة االإدارة واملبادرات الدولية
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امل�ستفيدون

يتّم �رشاء منتجات التجارة العادلة مبا�رشة من التعاونيات او من موؤ�ص�صات الأعمال ال�صغرية التي 

   IFAT - ايفات   مع  واملتعاقدة  املنتجة  ال�رشكات  تتاوجد  ما  عادة  واحلرفيون.  املزارعون  ميلكها 

International Fair Trade Association يف دول اأفريقيا واآ�صيا واأمريكا الالتينية حيث تعمل فئات 
املجتمع الفقرية )الن�صاء، رّبات الأ�رش الوحيدات، العّجز، العمال الزراعيني الف�صليني و�صكان الأحياء 

وقطع  املحلية،  املو�صيقية  والأدوات  واحللى،  املن�صوجات  العادلة  التجارة  منتجات  ت�صمل  الفقرية(. 

اإ�صافة اىل املواد الغذائية مثل النّب وال�صاي والع�صل  الزخرفة، وغريها من الأ�صياء امل�صنوعة يدويًا، 

واجلوز والتوابل )البهارات(.

بطاقة ماك�ص هافالر للتجارة العادلة

Max Havelaar and TransFair for Fair Trade 
www.maxhavelaar.nl

ملحة تاريخية

متنح موؤ�ص�صة ماك�ص هافالر )Max Havelaar Foundation( �صعار النوعية )quality label( لل�صلع 

التي انتجت بح�صب معايري التجارة العادلة، وهي بالتايل ت�صعى اىل زيادة مبيعات املنتجني الأكرث 

يف  وبيعها  العادلة«  »التجارة  منتجات  انت�صار  زيادة  اىل  كما  معي�صتهم،  م�صتوى  حت�صني  واىل  فقراً 

حماّلت ال�صوبرماركت. 

يف كانون الثاين 2003، اتفقت منظمة ماك�ص هافالر مع كافة املنظمات الدولية للتجارة العادلة 

الع�صوة يف منظمة Fairtrade Labelling Organization International- FLO  ( على توحيد ال�صعار 

امل�صتعمل لتمريك منتجات التجارة العادلة، وذلك ليتمكن امل�صتهلكون من متييز هذه املنتجات ب�صهولة 

اأكرب.

مفهوم ماك�س هافالر

اأو�صاع  حت�صني  اىل  هافالر  ماك�ص  مبادرة  تهدف 

املزارعني ومتكينهم من ت�صويق منتجاتهم يف الأ�صواق 

والتمويل  الإداري  الدعم  تقدمي  عرب  وذل��ك  العاملية 

واملعلومات الالزمة. واليوم، بات مفهوم ماك�ص هافالر 

وتو�صيات  وقوانني  اجتماعية  معايري  اأي�صًا  ي�صمل 

معرتف بها دوليًا تتعلق بالعمل والبيئة. 

�صمن هذا النظام، يربم املنتجون العقود مبا�رشة مع امل�صتوردين على اأن يفوق ال�صعر املتفق عليه 

ولإمناء  الجتماعية،  التحتية  البنية  للتوظيف يف  �ص  تخ�صّ ا�صافية  ي�صمل عالوة  بحيث  ال�صوق  �صعر 

املوارد الب�رشية، وللقيام بالتح�صينات البيئية ولتطوير الأعمال. يتمتع املنتجون با�صتقاللية ذاتية يف 

حتديد العالوة، �رشط التاأكد من انها مل ت�صتخدم لتمويل متطلبات بديهية يتوجب على الإدارة تاأمينها.

منتجات ماك�س هافالر

ت�صعة  هناك  احل��ا���رش،  ال��وق��ت  يف 

منتجات حتمل بطاقة التعريف اخلا�صة 

النب  ت�صمل:  وهي  العادلة  بالتجارة 

ال�صاي،  الع�صوي(،  النب  ذلك  يف  )مبا 

الفاكهة  الأرز،  ال�صكر،  الكاكاو،الع�صل، 

الطازجة مثل املوز )مبا يف ذلك املوز 

الع�صوي(، الع�صري، مبا يف ذلك ع�صري 

الربتقال وطابات الريا�صة.

منتج   350 ح��وايل  حاليًا  يتعاقد 

 Fairtrade Labelling منظمة  م��ع 

منتجو  ي�صكل  حيث   Organization
النّب املجموعة الأكرب.

التاأثري على ال�سوق

ت�صفي عالمة ماك�ص هافالر قيمة ا�صافية وم�صداقية للمنتج، وتتوفر منتجاتها يف حمالت البيع 

بالتجزئة وال�صوبرماركت الرائدة يف اوروبا. ويعود للموؤ�ص�صات الوطنية )التي تعنى مب�صائل التجارة 

العادلة( ان حتدد املنتجات اجلديرة بحمل عالمة التجارة العادلة وتاريخ ادخالها اىل ا�صواقها. 

مبادرة BSCI لباعة التجزئة االأوروبيني 

BSCI Initiative for European Retailers
www.bsci-eu.org

 )Foreign Trade Association( اخلارجية  التجارة  جمعية  طّورت 

اللتزام  مبادرة  اأوروب���ا-  يف  التجزئة  بائعي  منظمة  من  -املتفرعة 

اطار  �صمن   )Business Social Compliance Initiative( الجتماعي 

يف  الجتماعية  للمبادئ  عامليًا  مرجعًا  تكون  الربح،  تبتغي  ل  منظمة 

 European Codes of( القوانني اخلا�صة باملمار�صة املهنية يف اوروبا  العمل بالرتكاز على  مكان 

 .)Conduct
يعتمد باعة التجزئة يف اأوروبا معايري BSCI  الجتماعية كاإحدى ال�رشوط املو�صوعة على ال�رشكات 

امل�صّدرة يف البلدان النامية بغية حت�صني ظروف العمل الجتماعية يف قطاع ال�صلع ال�صتهالكية يف 

هذه البلدان. 

اأي�صًا  التجزئة  يف اوروبا بل  BSCI يف بروك�صل مفتوح لي�ص فقط لباعة  اأن النت�صاب اىل منظمة 

للم�صتوردين واملنتجني من خارج اوروبا. 

تكت�صب BSCI �رشعيتها الدولية من خالل اعتمادها ال�رشوط الجتماعية املن�صو�ص عليها يف 

معاهدات منظمة العمل الدولية )ILO( وتلك الواردة يف �رشعة حقوق الن�صان اخلا�صة مبنظمة الأمم 

.SA8000 املتحدة. كما ترتكز املبادرة على نظام الإدارة الدويل حول امل�صوؤولية الجتماعية

BSCI امل�ستفيدون من مبادرة

ت�صمح مبادرة اللتزام الجتماعي للم�صتوردين يف كافة اأرجاء العامل بر�صد مدى التزام ال�رشكات 

اأدائها  اأي�صًا على  لل�رشكات  الأداء الجتماعي  املوردة باملعايري الجتماعية. بال �صك، �صوف ينعك�ص 

القت�صادي كما �صيكون له تاأثري اإيجابي على �صمعة منتجاتها يف ال�صوق العاملي.

نظام غلوبال غاب للممار�سات الزراعية اجليدة 

GlobalGap of European Food Retailers
www.globalgap.org

يف الت�صعينات من القرن املا�صي، واجه قطاع النتاج الزراعي والغذائي هواج�ص متزايدة من قبل 

امل�صتهلكني، واملوؤ�ص�صات الهلية واحلكومية حول ق�صايا تخ�ّص �صالمة الغذاء والبيئة.

ا�صم  الوروبية عام 1997 جمموعة عمل حتت  التجزئة  �صبكات  ان�صاأت  التحديات،  وملواجهة هذه 

»يورب« ) Euro-Retailer Produce Working Group - EUREP( التي قامت بو�صع اإطار من�صق 

لعتماد املمار�صات الزراعية اجليدة )Good Agricultural Practices - GAP( خا�صة على املنتجات 

الواردة من خارج الحتاد الوروبي. 

�صمان  اىل   GLOBALGAP غاب–  غلوبال  ا�صم  حتت  اليوم  يعرف  بات  الذي  النظام،  هذا  يهدف 

�صالمة الغذاء عرب الت�صجيع على اعتماد اأ�صاليب الإنتاج ال�صليمة املرتكزة على املعايري الدولية خا�صًة 

يف جمال ال�صحة والنظافة، وال�صالمة والنوعية.

وقد اطلقت املجموعة منذ تا�صي�صها �صل�صلة من انظمة يورب غاب املن�صقة لالنتاج النباتي واحليواين 

التي تغطي امليادين التالية: اخل�صار والفواكه، الدارة املتكاملة للمزرعة )وت�صمل الإنتاج احليواين(، 

الدارة املتكاملة لرتبية الأ�صماك، الأزهار والنباتات الزينية، والنب الأخ�رش.

التجزئة  ب�صبكات  اخلا�صة  النتاج  طرق  اتباع  على   GLOBALGAP–غاب غلوبال  نظام  يقوم 

الوقاية من املخاطر  البيئة والتي ت�صمل  الغذاء والنوعية وتراعي  التي حتافظ على �صالمة  الوروبية 

وحتليلها، عرب نظام حتليل املخاطر ونقاط الرقابة احلرجة )HACCP( وغريه، والزراعة امل�صتدامة عرب 

الإدارة املتكاملة للمحا�صيل والآفات. 

 GLOBALGAP–غاب غلوبال  نظام  يغطي 

اخل���ا����ص ب��اإن��ت��اج ال��ف��واك��ه 

التالية  امل��ج��الت  واخل�����ص��ار 

)2004(: تعقب اأو تتبع املنتج، 

م�صك ال�صجالت وادارة املزرعة، 

املنتجات  وا���ص��ن��اف  اأن����واع 

امل�صتخدمة،  التطعيم  وج��ذور 

مكافحة  ط����رق  ال����ص���م���دة، 

اإدارة  ال���ري،  اع��م��ال  الآف����ات، 

وما  احل�صاد  معامالت  الرتبة، 

النفايات  اإدارة  احل�صاد،  بعد 

وال��ت��ل��وث، ال��ت��دوي��ر واإع����ادة 

و�صحة  ���ص��الم��ة  ال��ت�����ص��ن��ي��ع، 

البيئية،  الق�صايا  ال��ع��م��ال، 

والتدقيق  ال�صكاوى،  ت�صجيل 

الداخلي.

لدى اتباع نظام غلوبال غاب–GLOBALGAP، يح�صل املزارعون واملربون او جتمعاتهم، خا�صة 

اولئك العاملون يف البلدان النامية، على �صهادة �صادرة عن مكاتب مطابقة اجلودة املعرتف بها من 

بتوريد  يرغبون  الذين  البلدان،  هذه  يف  وامل�صدرين  املزارعني  على  ينبغي  لذلك   . غاب  غلوبال  قبل 

اأهم  اأحد  اأ�صبح  الذي  التجزئة الوروبية، الرتكاز على نظام غلوبال غاب  منتجاتهم ل�صالح �صبكات 

معايري اجلودة املعرتف بها دوليًا. 

الهولندية  هاين  األربت  منها  الوروبية  التجزئة  �صبكات  كربى  غاب  غلوبال  عمل  جمموعة  ت�صمل 

الفرن�صية  ومونوبري   )Tesco، Safeway( الربيطانية  وتي�صكو  و�صايفواي   )Dutch Albert Heijn(

النظام  هذا  ي�صجعون  الذين  امل�صاركني  الأع�صاء  من  متنامية  جمموعة  هناك  ان  كما   ،)Monoprix(

وي�صاعدون يف �صياغة املقرتحات من اأجل حت�صينه ب�صورة متوا�صلة.

منها  املتخ�ص�صة  الوروبية  املعاهد  من  عدد  مع   GLOBALGAP–غاب غلوبال  نظام  ويتعاون 

معهد يورو هاندلز  )Euro Handels Institut( يف مدينة كولونيا – املانيا، الذي ي�صت�صيف �صكرترييا 

غلوبال غاب، ومعهدي MPS )زراعة الزهار وال�صتول( وCerterra )الب�صتنة( يف هولنده.

 AB Cert، EUROCERT، فت�صّم:  يوربغاب  نظام  معها  يتعاون  التي  اجلودة  مطابقة  مكاتب  اما 

.SGS AgroControl و ICM، Lloyds Register QA

              ال�صعار ال�صابق            ال�صعار اجلديد �صنة 2003    

اأنظمة االإدارة واملبادرات الدولية

EU Buyers, Requirments        سروط امل�سرتين االأوروبيني�

ال�رشوط  الأ�صا�صية تتمحور حول:

حظر التمييزم�ساهمات ال�سمان االجتماعيالتعوي�ساتاأوقات العملالو�ساطة التجارية

ال�سن الدنيا للموظفي

ال�سحة وال�سالمة

ظروف العمل

حظر العمل الق�رشي
التدابري 

التاأديبية

حرية تاأ�سي�س اجلمعيات والتفاو�س 

اجلماعي
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للح�صول على اأعداد الن�رشة واإر�صال املقالت والأ�صئلة واملقرتحات، تدعو “اأخبار التنمية الزراعية” القراء الكرام لالت�صال على العناوين التالية:

م�رشوع التنمية الزراعية

Agriculture Development Project
ADP

MED/2003//5715

وزارة الزراعة، بئر ح�صن، �صارع ال�صفارات، الطابق 4، بريوت - لبنان

ت�لف�ون: 849646 / 01 -  فاك�ص: 849648 / 01

joumana.karame@adplb.com :الربيد اللكرتوين

ghada.itani@adplb.com

مقر غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة يف بريوت وجبل لبنان

ال�صنائع، �صارع جو�صتينيان، الطابق 12، بريوت - لبنان

تلفون: 353390/01  مق�صم303 و304 - فاك�ص: 349614/01

agriculture@ccib.org.lb :الربيد اللكرتوين

نظام OHSAS 18000 حول ال�سحة وال�سالمة املهني 

OHSAS 18000 on Occupational Health and Safety
www.osha.gov

ال�رشكات  اعمال  ينظّم  OHSAS 180001 كاطار عمل  املهنية  وال�صالمة  ال�صحة  اإدارة  نظام  ياأتي 

التي لها تاأثري على ال�صحة وال�صالمة املهنية. ومن اأهم الفوائد املرتتبة من تطبيق نظام اإدارة ال�صحة 

وال�صالمة املهنية:

• اإن�صاء نظام اإدارة متكامل يعنى بالنوعية، البيئة وال�صحة وال�صالمة
• احرتام الت�رشيعات اخلا�صة بال�صحة وال�صالمة املهنية

وال�صالمة  بال�صحة،  تتعلق  اأم��ور  حول  وامل�صتهلكني  للم�صتوردين  املتزايدة  املتطلبات  تلبية   •
املهنية.

مّت تطوير نظام OHSAS 18001 ووثيقة الإر�صاد 18002 من ِقَبل 13 منظمة مقايي�ص وهيئة ت�صديق 

دولية وذلك بعد ان قررت املنظمة الدولية للمقايي�ص )ISO( �صنة 1997 ان ل يكون لها معيار خا�ص 

بها متعّلق بال�صحة وال�صالمة املهنية.

 BS OHSAS 18001:2007 وا�صتبداله بنظام OHSAS 18001:1999 يف العام 2007 مّت تطوير النظام

والذي ي�صدّد على م�صاألة ال�صحة اأكرث من م�صاألة ال�صالمة املهنية.

The Greenery Quality Requirements               سروط �سركة غريرني�
www.thegreenery.com

تعترب �رشكة غريرني The Greenery B.V اأحدى اأكرب ال�رشكات الرائدة يف اأوروبا يف قطاع ت�صويق 

اخل�صار والفاكهة والفطر. تعتمد ال�رشكة �رشوطًا خا�صة بها لبيع وت�صويق املنتجات )نظام غريرني 

توفري  بهدف  الغذاء  و�صالمة  النوعية  على  غرينريي  �رشكة  ا�صرتاتيجيةعمل  ترتكز  النوعية(.  ل�صمان 

منتجات الفاكهة واخل�صار والفطر الطازجة وال�صحية وذات اجلودة العالية اىل الزبائن وامل�صتهلكني 

على مدار ال�صنة.

نظام غريرني ل�سمان النوعية

ت�صتخدم غريرني اأنظمة تتبع م�صار النتاج )Traceability( ملعرفة م�صدر الفاكهة واخل�صار، ولتعقب 

مراحل انتاجها من املزرعة و�صوًل اىل امل�صتهلك.  ي�صمل نظام ذي غريرني املعايري التالية:

• نظام غريرني الأ�صا�صي ل�صمان النوعية
  GLOBALGAP – نظام غلوبال غاب •

• قوانني ال�صحة والنظافة
• معيار غريرني للمملكة املتحدة.

نظام غريرني االأ�سا�سي ل�سمان النوعية

يتبع جميع املزارعني املتعاقدين مع غريرني نظام ال�رشكة 

الأ�صا�صي ل�صمان النوعية والذي يحدد �رشوط حفظ ال�صجالت، 

الغذاء،  و�صالمة  الأ�صمدة،  وا�صتخدام  املحا�صيل،  وحماية 

وال�صحة والنظافة، وظروف العمل.

  GLOBALGAP – نظام غلوبال غاب

يف نهاية 2002، كانت كافة منتجات غريرني امُل�صّلمة اىل بائعي التجزئة تتوافق و�رشوط غلوبال 

غاب – GLOBALGAP  املتعلقة ب�صالمة الغذاء، والبيئة وظروف العمل واملحافظة على الطبيعة.

القوانني املتعلقة بال�سحة والنظافة

ميكن لزبائن غريرني و�صع �رشوط اإ�صافية تتعلق بال�صحة والنظافة )مثاًل �رشوط خا�صة عند الفرز 

والتو�صيب(، على املزارعني املتعاقدين مع غريرني تلبيتها باأف�صل الطرق، خا�صة يف موا�صيع ال�صحة 

والنظافة واملحافظة على �صالمة الغذاء.

معيار غريرني للمملكة املتحدة

يعّلق �صوق اململكة املتحدة اأهمية كبرية على اتباع الأ�صاليب 

والتي حتافظ على �صحة  بالبيئة  تلحق �رشراً  ل  التي  الزراعية 

لذلك،  ل�رشوط حمددة.  الغذاء وتخ�صع جميعها  ونظافة و�صالمة 

ي�صمل  وهو  املتحدة  باململكة  خا�صًا  معياراً  غريرني  ط��ّورت 

�رشوط نظام غلوبال غاب – GLOBALGAP، واأنظمة اإ�صافية 

تتعلق بالت�صنيف والتو�صيب )و�صعت من ِقَبل �رشكات مزارعي الأ�صجار املثمرة واخل�صار والأزهار(، 

وقوانني ال�صحة والنظافة، بال�صافة اىل �رشوط اإ�صافية حمددة تتعلق بحفظ ال�صجالت والتفتي�ص. 

ي�صتند نظام اإدارة ال�صحة وال�صالمة املهنية اىل اأنظمة الدارة الدولية اأيزو 9001 )اخلا�ص باجلودة 

يف جمال الدارة( واأيزو 14001 )اخلا�ص بالبيئة( بغية تنظيم ادارة الأعمال التي تتعلق بالنوعية، 

نظام  يحدد  ل  هذا،  مع  ال�رشكة.  ن�صاطات  باقي  مع  كليًا  ودجمها  املهنية  وال�صالمة  ال�صحة  البيئة، 

OHSAS 18001 معايري معينة لت�صميم نظام ال�صحة وال�صالمة املهنية.
بال�صحة  اخلا�صة  ال�صيا�صة  التالية:  العنا�رش  على  املهنية  وال�صالمة  ال�صحة  اإدارة  نظام  يحتوي 

الإدارة،  مراجعة  الت�صحيحية،  والإج��راءات  التحقق  والت�صغيل،  التطبيق  التخطيط،  املهنية،  وال�صالمة 

نظام  يطّبق  كما  متامًا  النتاجية،  القطاعات  كافة  يف   OHSAS نظام  يطّبق  املتوا�صل.  والتح�صني 

الإدارة الدويل اأيزو.

ال�سحة وال�سالمة املهنية يف جمال االنتاج الزراعي والنباتي

Occupational health and safety for agriculture

تتاأتى بع�ص املخاطر على �صالمة و�صّحة العاملني يف جمال النتاج الزراعي والنباتي من خالل 

والتوتر  والهتزازات،  ال�صجيج  ومن  والأدوات،  امليكانيكية  والآلت  للمبيدات،  احلذر  غري  ال�صتعمال 

اجل�صدي.  عليه، تقت�صي الإدارة اجليدة لل�صوؤون الداخلية تنظيم ق�صايا ال�صّحة وال�صالمة املهنية وتاأمني 

ال�صالمة البيئية بال�صافة اىل احلّد والوقاية من احلوادث والإ�صابات. يف القطاع الزراعي، على الدارة 

املعنية اتخاذ تدابري ال�صحة وال�صالمة بعني العتبار عرب تدريب املوظفني على ح�صن ا�صتعمال املواد 

الكيميائية )املبيدات والأ�صمدة( والآلت والأدوات، وتوفري املالب�ص الواقية املنا�صبة. 

يف هذا الطار، يجب اأخذ الأمور التالية بعني العتبار:

1.التدابري الطبية

الذين  العمال  لكافة  املنتظمة  ال�صحية  الفحو�ص  توفري   •
يتعاملون باملواد الكيميائية،

• توفري مركز لالإ�صعافات الأولية،
• تدريب املوظفني للقيام بالإ�صعافات الأولية،

• وجود »خطة طوارئ« معلنة يف حال وقوع حوادث.
2. اختيار املبيدات

حده  اىل  ا�صتعمالها  خف�ص  او  املبيدات  ا�صتعمال  جتنب   •
الأدنى،

ح�صن  عرب  املتكاملة:  او  الع�صوية  الإنتاج  طرق  ا�صتعمال   •
اختيار املبيدات،

ال�صحة  قبل منظمة  املحظورة من  املبيدات  ا�صتخدام  • جتّنب 
العاملية،

• جتّنب املكّونات الن�صطة املحّظر ا�صتعمالها عامليًا،
.)Persistent Organic Pollutants -POPs( جتّنب ا�صتعمال امللوثات الع�صوية املقاومة

3. تو�سيات للمزارعني واملرّبني

• مراقبة احل�رشات املوؤذية والأمرا�ص للحد من ا�صتعمال املبيدات،
• و�صع جردة باملبيدات امل�صتعملة واملحتفظ بها،

• اعداد املواد الكيميائية بعناية ملنع الت�رشب،
• املراقبة الطبية للموظفني الأكرث تعر�صًا للتلوث.

• جمع املعلومات وحتديثها حول تقنيات التطبيق اجلديدة او الأ�صاليب البديلة حلماية املحا�صيل،
• اتخاذ الإجراءات والتدابري الوقائية املنا�صبة ملنع الت�صّمم خالل ا�صتخدام املبيدات،

• تاأمني املالب�ص واملعدات الواقية،
• توفري املغا�صل والغرف لتبديل املالب�ص،

• اعتماد طرق متطورة لتخزين املبيدات.
4. تعليمات خا�سة للعاملني يف ر�س املبيدات 

م�صاكل  من  احلّد  يف  امل�صاهمة  على  وحثهم  املتخذة  التدابري  على  املوظفني  واطالع  تدريب   •
ال�صحة والبيئة،

• التدريب اجلّيد على تداول املواد الكيميائية قبل، خالل وبعد ر�ّص املبيدات،
• ينبغي قراءة التعليمات على بطاقة التعريف املل�صقة على املنتج.

التوتر اجل�سدي 

اعطاء  ينبغي  لذلك  احل�صاد.  موا�صم  خالل  وخا�صًة  العايًل،  اجل�صدًي  ال�صغًط  امل��زارع  يتحّمل   •
التعليمات حول احلمولت امل�صموحة )الوزان الق�صوى( وابالغها للعمال،

• تخ�صي�ص اأوقات للراحة.

�سالمة موقع العمل واملاكنات

• تعترب �صالمة موقع العمل م�صاألة هامة ت�صمل العناية بنظافة املوقع، وجتنب الزدحام املفرط، 
والتهوئة، واإمكانية تعديل املناخ الداخلي والإنارة اجليدة. ي�صاف اىل ذلك �رشورة الوقاية من احلوادث 

الناجتة عن ا�صتخدام املاكينات والآليات.

Health & Safty at Work           ال�سحة وال�سالمة املهنية

اأنظمة االإدارة واملبادرات الدولية


