
نظام التفتیش والتوثیق

مقدمة عن ھیاكل ونظم الرقابة على اإلنتاج   
العضوي والتجارة العضویة  

بیتر جروش: إعداد 



ما ھي الزراعة العضوية؟

ما المقصود بـ

الخضروات الخالیة من المبیدات•
الزراعة الطبیعیة•

اإلدارة المتكاملة لآلفات والكائنات الحیة الدقیقة الفعالة•

الطعام األخضر والطعام اآلمن •

الطعام الصحي •



ما ھي الزراعة العضوية؟

ما ھي السمات الرئیسیة : سؤال
للزراعة العضوية في مخیلتك؟ 

???



الزراعة العضوية   
إنھا لیست فقط استقصاء استخدام المواد المركبة ولكنھا نظامًا  

:یقوم على

ألتنوع اإلحیائي 

تحسین خصوبة التربة

االستدامة 

وتعد إدارة المیاه جزءًا ال یتجزأ من االستدامة   

مع حد أدنى من المدخالت الخارجیة  



انبثقت جذور الزراعة العضویة وتطورت من نظم 
متنوعة من الفكر والفلسفات الحیاتیة والدوافع 

.الزراعیة والسیاسیة

ولكن یوجد ثمة شيء یربطھم كلھم وھو الرغبة في 
تكوین منھج اإلنتاج القادر على إنتاج طعام صحي 

مع القدرة على الحد من اآلثار المضرة بالنظام 
البیئي الطبیعي



إنتاج النبات العضوي

تعطى األولویة في نظام اإلنتاج الزراعي العضوي لتطویر 
تربة خصبة 

الدورة الزراعیة ونظام الزراعة المتداخلة والسماد البلدي 
األخضر وإدارة وحفظ المواد العضویة ھم المفاتیح 

.األساسیة للنجاح

تزود البقولیات النباتات الزراعیة بالنتروجین من خالل 
تثبیت النتروجین



إنتاج النبات العضوي

یؤكد نظام الزراعة  الواضح أن مسببات األمراض 
واآلفات ستظل في توازن طبیعي مع أعدائھم 

ویمكن فقط استخدام .  الطبیعیین األصلیین
المبیدات المختارة الطبیعیة في ظروف معینة في 

.حالة األزمات



إنتاج النبات العضوي
:یقوم على ما یلي

زراعة البقولیات والسماد األخضر ونظام الزراعة المختلطة  -
.في برنامج الدورة المناسب

حرث التربة بشكل مناسب وإدماج المادة العضویة لوقایة  -
.تدھور التربة

ربط أنواع منتقاة بحذر وأصناف محلیة للوقایة من اآلفات  -
.واألمراض النباتیة

إدماج تربیة الحیوانات واستخدام السماد البلدي للحفاظ على  -
.الدورة الغذائیة



المواد المعدلة وراثیًا

n تحظر الزراعة العضویة استخدام المواد المعدلة
وراثیًا



اإلنتاج الحیواني

سكنى الحیوانات یجب أن تفي باحتیاجات الحیوانات 
.ویجب تقدیم طعامًا عضویًا إلیھم



اإلنتاج الحیواني

یقید اإلنتاج الحیواني بحجم أرض المزرعة من أجل منع 
.التخصیب المفرط والرعي الجائر



لماذا؟..... التوثیق 

n المستھلك -المنتج
الثقة

ترتكز على العالقة المباشرة بین المنتج والمستھلك -

ترتكز على البطاقات الجمعیة  -

وترتكز على االلتزام القانوني الملزم ونظم التوثیق-



كل عمل شائن يتعلق بالطعام يزيد من وعي المستھلك 

ويؤدي لالتجاه نحو المنتجات العضوية 



:توضیحات
”التوثیق “

”اإلجازة “

”التفتیش“

اإلرشاد الزراعي والترویج” الدعم“

”جمعیات“
  مواصفات أھلیة

وھي اللوائح والمواصفات  الملزمة التشریع“
”حمایة المزارعین و المستھلكین قانونیًا



یجب أن تكون ھیئة التوثیق معنیة 

n بالنسبة لتفتیش ولتوثیق المزارع والتصنیع وشروط التصدیر  یجب أن
اإلتحاد األوروبي، الوالیات المتحدة : (تتوافق مع األسواق المصدر إلیھا

)والیابان وسویسرا
n وللحصول على مزید من المخططات اإلضافیة لضمان الجودة

والمقاییس األھلیة یرجى الرجوع إلى غیر المنتجات العضویة مثل 
BRC, IFC  وغیرھما.



یجب ان تكون جھة التوثیق معنیة 

n یتوفر تفتیش للمواصفات اإلضافیة لجمعیات المنتج مثلBiolnad; Naturland , 
Demeter وجمعیة التربة البریطانیة وعالمات اخرى شتى في األسواق مثل:



إجراءات عامة للتفتیش والتوثیق العضوي

تنفیذ اإلنتاج العضوي 1.

قم باالتصال بجھة توثیق دولیة معتمدة 2.

توفر عالقة تعاقدیة مع جھة التوثیق3.

التفتیش4.

التوثیق5.

المحاسبة 6.

إصدار الشھادة7.



عملیة التفتیش

n  یجب أن یصوغ المشغل وصف كامل للوحدة
n  یجب اتخاذ كل اإلجراءات العملیة لضمان الوفاء  باألسس

القانونیة
n  اتخاذ اإلجراءات االحترازیة لتقلیص احتمالیة مخاطر

التلوث خالل سلسلة اإلنتاج
n  وكال اإلجراءات یجب أن یتم صیاغتھما في بیان یقوم المشغل

بالتوقیع علیھ ویشمل االلتزامات اإلضافیة ومن بینھا االستالم  
والتوقیع على تقریر التفتیش

n  یجب أن یتحقق من البیان من قبل جھة التفتیش وصیاغتھا في
تقریر محددًة نقاط الخلل المحتملة ونقاط عدم الوفاء 

.بالمتطلبات



زیارة المفتش

nیجب القیام بزیارة تفتیشیة مرة واحدة على األقل في العام.
n  یجب أن یتبع المفتش تقریر إرشادي اعتیادي من أجل أن یغطي

.كل األجزاء واألنشطة ذات العالقة  عند المشغل
n یمكن أخذ عینات من أجل اختبار المدخالت المحظورة أو أي

ملوثات ویجب أخذھا في حالة إذا ما ساوره الشك من استخدام 
.أي مدخالت محظورة

n  یجب إجراء أكثر من تفتیش غیر معلن،  وتعد جزءا إلزامیًا من
.النظام



زیارة المفتش
nالتدوین الكامل یعد إلزامیًا، ویجب التفتیش على ما یلي  :
موردي وبائعي ومصدري المنتجات-
طبیعة وكمیات المدخالت المخزنة-
طبیعة وكمیات المنتجات المخزنة-
طبیعة وكمیات المنتجات المباعة  للمشترین أو المتعھدین -
طبیعة وكمیات المنتجات المباعة للبائعین والمشترین ومصدري -

المنتجات المشتراه والمباعة وكذلك في حالة وجود مشغلین  ال یقوموا 
.بتخزین او مناولة المنتجات

ویجب ان تدعم البیانات بمستندات تبریریة مناسبة ویجب إظھار -
.التوازن بین المواد المدخلة والمواد المستخرجة



زیارة المفتش
nأنظر إلى فترة التحول
n أنظر وأسأل عن اإلنتاج المتوازن
n انظر إلى المناولة وخطط التطویر  حیث إنھا تعد قاعدة للتحقق من

البیانات
n زیارة إنتاج الحقول واإلنتاج الحیواني ومقارنتھ بجدول اإلنتاج السنوي

وتحدید الحقول والماشیة
n زیارة كل مستویات التصنیع بدءّا من استالم المواد الخام إلى المنتجات

.المغلفة بشكل نھائي
n المدخالت و المنتجات(زیارة كل مخازن(
n المادة الخام والمادة المختلطة (أخذ عینات من مستویات مختلفة

)والمصنعة والمنتجات النھائیة

n   
n



زیارة المفتش

nالتحقق من حركة كل المواد المدخلة والمنتجات التي تم شراؤھا وبیعھا
nفحص الدفاتر المحفوظة
n ذات األصول  (التحقق من المحتوى والعالقة بین المكونات الزراعیة

والمكونات غیر الزراعیة  ووسائل التصنیع في ) العضویة أو التقلیدیة
:الوصفات 

التحدید–األصل -
التوثیق وصالحیة الشھادة -
الفصل والتوثیق في كل لحظة-
تدفق األحجام-
قم بإجراء مقارنة على البیانات المكتوبة في البطاقة §



زیارة المفتش
nقم بتھیئة الزیارة فیما یتوافق مع عملیة التفتیش ومستواھا

n المزرعة الخاصة ومجموعات المزارعین الصغیرة : الزراعة
nالتصنیع والتغلیف والتخزین
n تصنیع المواد الغذائیة
nاالستیراد والتصدیر
nتدوین النتائج في تقریر معني
n جزء من عملیة التوثیق(تقییم الحقائق(
n في حالة وجود خلل أو عدم وفاء بالمتطلبات قم بصیاغة إجراءات

.تصحیحیة وعقوبات مناسبة لمواجھة عدم الوفاء الموجود



تقریر التفتیش

nكل تفتیش یصدر عنھ تقریر مفتش
nیجب أن یقوم المشغل المسئول والمفتش بالتوقیع على التقریر دائمًا
nیجب أن یستلم المشغل نسخة  من التقریر
n یجب أن یغطي التقریر كل مستویات وعملیات  المنتج ذات العالقة

.للوفاء باللوائح
nیجب وضع إجراءات تصحیحیة لعدم الوفاء
n والصور والشھود أیضًا یعدوا من بین (یجب دعم النتائج بالمستندات

)األدلة
nمثل : یجب توضیح القاعدة التي تم التوصل إلى النتائج بموجبھا

.  المعلومات الشفھیة أو المستندات او االستنتاجات أو مالحظات المفتش



نبذة عن سلوك وأخالقیات المفتش 

توضیح دور المفتش  •
حدود الود التي یتصف بھا؟ •

الثبات•

ولكن لیس كسلوك الشرطة؟ •



مقدمة •
التأثیر على مزید من تقدم التفتیش 

األدب •
وفر مناخ ھادئ 

التفتیش ال یعتبر توثیقًا  

الموضوعیة •
العدل •

النزاھة  •

العاطفة والكراھیة 

إصدار الحكم ال یعتبر دور المفتش بالرغم من أنھ یجب أن یقیم 
!  النتائج 

الجمع الموضوعي للبیانات والمعلومات 



التركیز على القضایا ذات الصلة   
عكس كل المعلومات  

إثبات المصداقیة  
إلى أن تتضح  ) تلو األخرى(ال تتنزه عن أن تسأل مرًة   

الصورة  
ال تقبل ھدایا أو مدفوعات مباشرة 

ال تقم بالتمییز ألي سبب
ال تسمح بأي مزایا  ألي سبب كان    



التوثیق  

nأو / ونتیجًة لعملیة التحقیق والتقییم لإلجراءات و
المنتجات يجب التوصل لقرار التوثیق حیال الوفاء 

بالشروط او المقايیس التي تحققت من خالل التطبیق 
:المنتظم لعملیة الرقابة باستخدام الخطوات التالیة

)التدقیق(التحقق -
التقییم   -
والذي يتحقق على مستويات متنوعة وأفراد  

مختلفین من ذوي العالقة 



مھام  جھة التوثیق  

منتجي ومصنعي وتجار ومصدري المنتجات العضویة   :االتصال بالمشغلین 
n· التعاقد مع المشغلین
nتنظیم عملیات التفتیش
nتقییم تقریر التفتیش
n إصدار قرارات حیال التوثیق، وفرض إجراءات وعقوبات تصحیحیة

یجب أن یقوم بھا المشغل
nمنح وتعلیق وسحب وإنكار الشھادة كنتیجًة لقرار التوثیق الخ
nمراقبة تدفق المنتج
nإعداد المستندات للحصول على تفویض بالتصدیر



nمعتمد المصدر كان ما إذا حالة في األخرى التوثیق جھات مع التواصل 
 من معتمد الُمزارع أو الُمصنع یكون أن یجب ولكن الشركة، قبل من
 على للحصول لإلعداد المستندات تبادل ویجب .أخرى توثیق جھة

  .التصدیر تفویض
nمعاملة شھادات إصدار  
nالمصدرة الدول في( والدولیة الوطنیة الھیئات مع التواصل(
nالجودة إدارة نظام وتحدیث صیانة  



nالداخلیة السنویة التقاریر إعداد 
nالمفتشین على والتدریب اإلشراف إعداد  
nالمشغلین مع التواصل  
nعلیھا المتبنیة الرقابة و العقوبات
nتعترف او تعتمد التي الدول في الموجودة للھیئات سنویة تقاریر إعداد 

  التوثیق جھة فیھا
nاللوائح على یطرأ تحدیث أي ابالغ



:  تتلخص مھام االساسیة للموثق في

مراجعة تقریر التفتیش1.

مناقشة لجنة التوثیق 2.

قرار  التوثیق3.

فرض إجراءات تصحیحیة وفقًا للوائح اإلتحاد األوربي رقم 4.
و غیره 2092/91

إصدار شھادة الماستر5.

اإلشراف على الوفاء باإلجراءات التصحیحیة 6.

مراقبة حجم المبیعات 7.



توثیق المنتجات العضویة  
لضمان جودة الطعام للحصول على ثقة المستھلك




