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  وزارة الزراعة واستصالح األراضى
  ٢٠٢١ لسنة ١٦٩قرار رقم 

  بإصدار الالئحة التنفيذية
   فى شأن الزراعة العضوية٢٠٢٠ لسنة ١٢للقانون رقم 

  وزير الزراعة واستصالح األراضى
  بعد االطالع على الدستور ؛

  وعلى قانون اإلجراءات الجنائية ؛
أن تنظيم العمل باإلشـعاعات المؤينـة    فى ش١٩٦٠ لسنة ٥٩وعلى القانون رقم  
  والوقاية من أخطارها ؛

   ؛١٩٩٦ لسنة ٥٣وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 
   ؛١٩٧٢ لسنة ٤٩وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 

   فى شأن االستيراد والتصدير ؛١٩٧٥ لسنة ١١٨وعلى القانون رقم 
وشركات التوصـية باألسـهم والـشركات ذات       وعلى قانون شركات المساهمة     

   ؛١٩٨١ لسنة ١٥٩المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 
   ؛١٩٩٩ لسنة ١٧وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 

 بتنظيم التوقيع اإللكترونى وإنشاء هيئة تنمية  ٢٠٠٤ لسنة   ١٥وعلى القانون رقم    
  لمعلومات ؛صناعة تكنولوجيا ا

   ؛٢٠١٧ لسنة ١وعلى قانون الهيئة القومية لسالمة الغذاء الصادر بالقانون رقم 
   فى شأن الزراعة العضوية ؛٢٠٢٠ لسنة ١٢وعلى القانون رقم 

   ؛٢٠٢٠ لسنة ٢٠٧وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 
  وبعد التنسيق مع رئيس الهيئة القومية لسالمة الغذاء ؛

  ى ما ارتآه مجلس الدولة ؛وبناء عل
  :قرر 

  )املادة األوىل ( 
  يعمل بأحكام الالئحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية المشار إليـه ، المرفقـة        

  .بهذا القرار 
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  )املادة الثانية ( 
 بتقـديم طلـب لتوفيـق     م٢٠٢٠ لسنة   ١٢يلتزم الخاضعون ألحكام القانون رقم      

  .نفيذية المرفقة خالل ستة أشهر من تاريخ العمل بها أوضاعهم طبقًا ألحكام الالئحة الت
  )املادة الثالثة ( 

  .ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 
  ٦/٤/٢٠٢١صدر فى 

  وزير الزراعة واستصالح األراضى
  السيد القصري
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  الالئحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية
  ولالباب األ

   )الفصل األول( 
  تعريفات

   )١( مادة 
فى تطبيق أحكام هذه الالئحة ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبـين        

   :قرين كل منها
  . فى شأن الزراعة العضوية ٢٠٢٠ لسنة ١٢قانون رقم  : القانون

  .الوزير المختص بالزراعة واستصالح األراضى : الوزير المختص 
  ٢٠١٧ لسنة ١هيئة القومية لسالمة الغذاء المنشأة بالقانون رقم ال : الهيئة

اإلدارة المختصة بشئون الزراعة العـضوية     :  اإلدارة العامة للزراعة العضوية   
  .التابعة لوزارة الزراعة واستصالح األراضى 

اللجنة التنسيقية الدائمة للزراعة العضوية المشكلة بقرار وزير الزراعة         : اللجنة
  .يق مع رئيس الهيئة بالتنس

  كل الممارسات، أو األعمال، أو اإلجـراءات، أو التـدابير،         :  النشاط العضوى 
  أو اإلدارة، أو التشغيل ذات الصلة بعملية الزراعة العضوية، أو إعـداد أو تجهيـز،       
أو تداول المدخالت العضوية والمنتجات الغذائية العضوية سواء فى مزارع اإلنتـاج         

ى تطبق المعايير المنظمة لإلنتاج   تنى، والداجنى، واألحياء المائية وال    النباتى، والحيوا 
  . ومدخالته، أو فى وحدة اإلنتاج الغذائى العضوى يالعضوى األول

  مراحل اإلنتاج والتجهيز والتوزيع بمـا فـى ذلـك اإلنتـاج         :  اإلنتاج العضوى 
  .فى مراحل التحول 

حتى حـصادها ، والحيوانـات      النباتات والمحاصيل   :  ياإلنتاج العضوى األول  
  والطيور الحية قبل دخولهـا المجـازر ، والكائنـات البحريـة وأسـماك المـزارع         

  .حتى صيدها 
إنتاج منتجات جميع المحاصيل الزراعية بما فى ذلـك حـصاد         :  اإلنتاج النباتى 

  .النباتات البرية ألغراض تجارية 
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واألجناس المائيـة   )  النحل شاملة(إنتاج الحيوانات المزرعية    :  اإلنتاج الحيوانى 
  .والتى تنتج فى المياه العذبة أو المالحة أو قليلة الملوحة 

  أى مزرعة أو مشروع إنتـاجى لتعليـب أو تغليـف     :  وحدات اإلنتاج العضوى  
  .أو تجهيز المدخالت والمنتجات العضوية 

أى مزرعة أو مشروع إنتاجى ينتج أو يتـداول    :  يوحدة اإلنتاج العضوى األول   
 وفقًا الشتراطات ومعايير يخالت اإلنتاج العضوى أو مزارع اإلنتاج العضوى األول  مد

 الواردة بأحكام هذه الالئحة والقرارات الصادرة عـن اإلدارة   ياإلنتاج العضوى األول  
  .العامة للزراعة العضوية 

  أى مزرعة أو مشروع إنتاجى إلنتاج أو تداول     : وحدة اإلنتاج الغذائى العضوى   
ر أو استيراد منتج أو مكون غذائى عضوى أو حيوى وفقًا الشتراطات ومعايير أو تصدي

  .المنتج الغذائى العضوى الواردة بأحكام هذه الالئحة والقرارات الصادرة عن الهيئة 
المواد التى يتم إنتاجها والمصرح باستخدامها طبقًا للمعايير     : المدخالت العضوية 

  ) .١(ددة بالمرفق رقم العضوية المحلية والدولية ، المح
أى مكون يسمح باسـتخدامه كأحـد مـستلزمات      :  مدخل إنتاج زراعى عضوى   

  .اإلنتاج الزراعى العضوى 
  أى مادة أو منتج بما فى ذلـك اإلضـافات المـستخدمة    :  مكون الغذاء العضوى  

فى إعداد وتجهيز وتصنيع وتعبئة المنتج العضوى والتى تظل موجودة فـى المنـتج          
  .ى ولو اتخذت شكالً مختلفًا النهائى حت
  دمى ، سـواء كانـت مـادة أوليـة    أى منتج أو مادة قابلة لالستهالك اآل  : الغذاء

ا أو شبه مصنعة أو غير مصنعة ، بما فى ذلك يأو خاما أو نيئة ، مصنعة كليا أو جزئ      
   .المشروبات والمياه المعبأة أو المضافة للغذاء وأية مادة متضمنة للمياه ، والعلكة

المواد التى يتم إنتاجها وتجهيزهـا وتـصنيعها       : المنتجات العضوية أو الحيوية   
وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير اإلنتاج العـضوى وشـروطه بأنواعـه النبـاتى       

  .والحيوانى والداجنى والسمكى 
هو إنتاج منتج عضوى وآخر غير عضوى فى نفـس وحـدة     : اإلنتاج المتوازى 

  .حدتى إنتاج تحت إدارة مشغل واحد اإلنتاج أو من و
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الشركات أو مكاتب التسجيل والتفتيش وإصدار الشهادات المعتمدة  : جهة المطابقة
  من الجهات المختصة والمـسجلة بالهيئـة أو اإلدارة العامـة للزراعـة العـضوية           
والتى تتولى التوثيق والتصديق على المدخالت والمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية 

  .سواء المحلية أو المستوردة أو المصدرة 
ـ   : الشعار ير شهو عالمة الشعار العضوى أو الحيوى وتحتوى على رقم كودى ي

 سواء -إلى أو يدل على اسم المدخل العضوى أو المنتج الغذائى العضوى أو الحيوى 
 والرقم  وتاريخ اإلنتاج ، واسم المنتج ، وجهة المطابقة-محليا أو مستوردا أو مصدرا   

  .ويتم كتابتها فى وسط الشعار أو فى المكان المخصص لذلك . الكودى الخاص بها 
عملية وضع ملصق أو عالمة أو إشارة تصويرية أو صورة وصـفية       : التوسيم

مطبوعة أو مكتوبة أو مرسومة أو معلمة أو منقوشة أو مختومة أو موضوعة علـى      
  لة أو اسـم صطلح أو بيان أو عالمة مسجالعبوة أو مرفقة بها أو وضع أية كلمة أو م   

  أو عالمة تجارية أو رمز أو صورة على أى غالف أو وثيقة أو إعـالن أو ملـصق    
/ خاص بأحد المدخالت أو المنتجـات الغذائيـة العـضوية   ) لوجو(أو لوحة أو شعار   

  .الحيوية سواء مصاحب لها أو يشير إليها 
مدخل عضوى أو منتج عـضوى  نشر أى معلومات أو بيانات عن أى    : اإلعالن

أو حيوى للجمهور أو بثها عبر أى وسيلة مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية       
بخالف الملصق التعريفى ، وسواء كان النشر إيجابيا أو سلبيا ، للترويج أو الدعايـة        
  للمدخل العضوى أو المنتج الغذائى العضوى أو الحيوى ، سـواء بطريقـة مباشـرة      

  .مباشرة أو غير 
تعنى فحصا منهجيا ومستقالً لتحديد ما إذا كانت المنتجـات الغذائيـة        : المراجعة

العضوية أو الحيوية واألنشطة ذات الصلة بعملية اإلنتاج العضوى تتوافق مع قـانون    
الزراعة العضوية والئحته التنفيذية والمعايير المنظمة لها وما إذا كانت هذه الترتيبات       

  اسبة لتحقيق أهداف هذه الالئحة والمعايير المنظمة لها كجـزء     نال وم عمطبقة بشكل ف  
  .ال يتجزأ منها 
  أى عمليات حفظ أو تجهيز المنتجات الغذائيـة العـضوية أو الحيويـة     : اإلعداد

أو أى ) بما فى ذلك الذبح والتقطيع بالنسبة للمنتجات الحيوانيـة      (أو منتجات التحويل    
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تجات غير المجهزة بدون تغيير المنتج األولـى مثـل      جرى على المن  عمليات أخرى تُ  
الذبح أو التقطيع أو التنظيف أو الطحن ، وكذلك التعبئة ووضع عالمـات التوسـيم            
  والملصقات التعريفية أو التغييرات علـى بطاقـة الملـصق التعريفـى ذى الـصلة            

  .باإلنتاج العضوى 
ت والمنتجـات   كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقـوم بإنتـاج المـدخال         :المنتج

  .العضوية أو الحيوية أو تجهيزها أو تصنيعها أو تداولها 
تغيير أسلوب إدارة اإلنتاج من الطريقة العادية التقليدية إلـى طريقـة             : التحول

اإلنتاج العضوى خالل فترة محددة من الزمن والتى يتم خاللها تطبيق بنـود وأحكـام     
  .التحول لإلنتاج العضوى 

تعنى النباتات أو جميع أجزاء النباتات ، بما فى ذلك البذور ،  : باتىمواد اإلكثار الن
  .فى أى مرحلة من مراحل النمو تكون قادرة على إنتاج نباتات كاملة ومخصصة لذلك 

تربية وإنتاج الحيوانات والنباتات البحرية تحت ظـروف         : تربية األحياء المائية  
  .ة هذا النبات أو الحيوان متحكم بها سواء خالل كل أو جزء من دورة حيا

  ويعنى وسيلة أو طريقة زراعة حيث تمتد جـذور النباتـات         : الزراعات المائية 
اليت تضاف المغذيات السائلة إلى البير حيث  ؛فى محاليل مغذية سائلة أو نصف سائلة   

  .والحصى 
  أى مادة أو منتج بما فى ذلك المواد المـضافة سـواء غيـر المجهـزة        : العلف

  .زة جزئيا أو كليا والتى يتغذى عليها الحيوان عن طريق الفم أو المجه
  األعالف ومـواد التغذيـة خـالل فتـرة التحويـل      : األعالف فى فترة التحول   

  . شهرا من بداية التحويل ١٢إلى اإلنتاج العضوى ، مع استبعاد تلك التى تحصد قبل 
  .منع حدوث مرض معين كل من الدورات العالجية أو الوقائية ل : العالج البيطرى

ويعنى أية مادة أو تركيبـة تهـدف إلـى معالجـة            : المنتجات الطبية البيطرية  
األمراض أو الوقاية منها لدى الحيوان ، أو أية مادة أو تركيبة يمكن إعطاؤها للحيوان 

 ل إلى تشخيص طبى أو تصحيح أو تعديل عمل الوظائف الفـسيولوجية     بهدف التوص  
  .فى الجسم الحيوانى 

التـى ال تـرى بـالعين    (استخدام الكائنات النافعة الـصغيرة   : المكافحة الحيوية 
بشكل فـردى  ) باستثناء اإلنسان والنبات نفسه  (أو الكائنات الكبيرة المرئية ،      ) المجردة
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للحد الذى ال يحـدث عنـه ضـرر    ) اآلفات/ الممرضات(أو خليط وذلك لتقليل تعداد      
  .اقتصادى للمحاصيل الزراعية 

 تعـديل  الكائنات المهندسة وراثيا تعنى الكائنات التى تم    : كائنات المعدلة وراثيا  ال
  . الجينية معمليا ، أى بطريقة غير التزاوج ، وإعادة االتحاد الطبيعى هامواد

أى تنتج من أو تنتجها أو تـشتق كليـا    : اإلنتاج بواسطة الكائنات المعدلة وراثيا   
راثيا ، لكنها ال تحتوى على هـذه الكائنـات أو باسـتخدام    وجزئيا من كائنات معدلة و  

  .كائنات مهندسة وراثيا فى أى مرحلة من مراحل اإلنتاج 
وهى أى مادة ال تستهلك كغذاء ولكن تستخدم عمدا  : مساعدات التجهيز أو التصنيع

ة أثناء ية تكنولوجية معيناغذاء أو المكونات وذلك لتحقيق غفى تجهيز المواد الخام أو ال
  المعالجة أو التصنيع والذى قد يؤدى إلى وجود بقايا منها بـصورة غيـر مقـصودة            
  وال يمكن تداركها فى المنتج النهائى من بقايا المواد أو مشتقاتها شريطة أن هذه البقايا       

  .ل أى خطر على الصحة وليس لها أى تأثير تكنولوجى على شكل المنتج النهائى ال تمث
 يعنى الطاقة المنقولـة علـى شـكل جـسيمات أو موجـات           :اإلشعاع المؤين 

 هرتز أو أكثر ٣ × ١٠ ١٥متر أو أقل بتردد    نانو ١٠٠هرومغناطيسية بطول موجة    ك
  ) .قادرة على إنتاج أيونات بشكل مباشر أو غير مباشر(

   )الفصل الثانى( 
  أحكام عامة

   )٢( مادة 
إلنتـاج العـضوى بأنواعـه    يلتزم المخاطبون بأحكام القانون وهذه الالئحة فى ا    

النباتى والحيوانى والداجنى والسمكى بالمعايير والمواصفات والقوائم الواردة بالمرفق    
  ) .١(رقم 

   )٣( مادة 
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون وهذه الالئحة فى شأن التربية واإلنتاج والتداول       

بط والمعـايير الـواردة   واالستيراد والتصدير لجميع عناصر المكافحة الحيوية بالضوا 
وفى شأن إعداد وتداول المنتجات الغذائية العـضوية بالـضوابط       ) . ٢(بالمرفق رقم   

  ) .٣(والمعايير الواردة بالمرفق رقم 
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  الباب الثانى
  التسجيل

   )٤( مادة 
تقوم الهيئة واإلدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب األحوال ، بإتاحة متطلبات 

  . ، وأى تحديث يطرأ عليها على الموقع اإللكترونى الخاص به واشتراطات التسجيل
   )٥( مادة 

تقدم طلبات التسجيل على النماذج التى تصدرها الهيئة واإلدارة العامة للزراعـة      
العضوية ، بحسب األحوال ، ويمكن الحصول على النمـاذج مـن خـالل الموقـع           

مـن الهيئـة واإلدارة العامـة    اإللكترونى ألى منهما أو بأى وسيلة أخرى تحددها كل  
  .للزراعة العضوية 

   )الفصل األول( 
  تسجيل وحدات اإلنتاج العضوى

  إجراءات التسجيل
   )٦( مادة 

ينشأ بالهيئة واإلدارة العامة للزراعة العضوية ، بحـسب األحـوال ، سـجالت        
لزراعة يتقدم الطالب إلى الهيئة واإلدارة العامة ل. خاصة لقيد وحدات اإلنتاج العضوى 

طلب التسجيل ، ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا بالعضوية ، بحسب األحوال ،     
  :على النموذج المعد لهذا الغرض ، مرفقًا به المستندات التالية 

  . مستخرج حديث من السجل التجارى بحد أقصى ستة أشهر - ١
  . بطاقة ضريبية سارية - ٢
  . للتسجيل ورسوم المعاينة  ما يفيد سداد الرسوم المقررة- ٣
  عقـد ملكيـة أو إيجـار أو انتفـاع    ( سند حيازة وحدة اإلنتـاج العـضوى     - ٤

  ) .أو تخصيص
  . بيان بإحداثيات وحدة اإلنتاج العضوى - ٥
توكيل للتعامل مـع الهيئـة أو اإلدارة العامـة للزراعـة       أصل تفويض أو - ٦

  .العضوية بحسب األحوال 
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  .ة اإلنتاج العضوى ، ومن له حق التوقيع  الشكل القانونى لوحد- ٧
 خطاب موجه من جهة المطابقة للهيئة أو اإلدارة العامة للزراعة العضوية ، - ٨

  .بحسب األحوال ، يفيد تسجيل وحدة اإلنتاج العضوى لدى جهة المطابقة 
ويجوز للهيئة واإلدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب األحوال ، فى حـدود        

  .إضافة أى مستندات أخرى للتسجيل اختصاصها 
   )٧( مادة 

  .يتم استالم طلب التسجيل وإعطاء الطالب ما يفيد االستالم 
وللهيئة واإلدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب األحوال ، إجـراء معاينـة            
لوحدة اإلنتاج العضوى قبل البت فى طلب التسجيل وذلك بعد سداد رسوم المعاينـة ،       

  . طالب التسجيل أية تكاليف تحاليل مطلوبة الستيفاء طلبه على أن يتحمل
على أن يتم البت فى طلب التسجيل خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوما من تـاريخ         
تقديمه مستوفيا المستندات المطلوبة وبعد التأكد من اسـتيفاء االشـتراطات الالزمـة             

  .لتسجيل وحدات اإلنتاج العضوى 
   )٨( مادة 

فاء المستندات المطلوبة واالشتراطات الالزمـة لتـسجيل وحـدات    فى حالة استي 
  .اإلنتاج العضوى 

  .يتم قبول طلب التسجيل ويمنح رقم كودى مخصصا ويقيد بالسجل المعد لذلك 
وفى حالة عدم االستيفاء لبعض المستندات أو البيانات المطلوبة أو عدم مطابقتها          

العضوية بحسب األحوال ، يتعين إخطار طالب لما لدى الهيئة واإلدارة العامة للزراعة 
  التسجيل بما يلزم استيفاؤه من بيانات ومـستندات ، سـواء بخطـاب مـسجل بعلـم           

يـع  قالوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجة فى اإلثبات وفقًا للقانون المـنظم للتو      
ريخ إخطاره اإللكترونى ، على أن يتم االستيفاء خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوما من تا     

  .وإال حفظ الطلب 
وفى حالة قيام طالب التسجيل بموافاة الهيئة أو اإلدارة العامة للزراعة العضوية ، 

      ن عليها القيام بالمعاينة واتخاذ القـرار  بحسب األحوال ، باالستيفاءات المطلوبة ، يتعي
  .خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوما من تاريخ االستيفاء 
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   )٩( مادة 
الة رفض طلب التسجيل ، يجب أن يكون قرار الرفض مسببا ، ويعلن به صاحب فى ح

الوصول أو بأى  اريخ صدوره سواء بخطاب مسجل بعلمالشأن خالل أربعة عشر يوما من ت
  .وسيلة إلكترونية لها حجة فى اإلثبات وفقًا للقانون المنظم للتوقيع اإللكترونى 

ر أمام لجنة التظلمات بالهيئـة أو أمـام     ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرا      
اإلدارة العامة للزراعة العضوية وفقًا للقواعد العامة المقررة قانونًا فى شأن التظلم من    

  .القرارات اإلدارية ، وذلك بحسب األحوال 
  جتديد التسجيل

   )١٠( مادة 
 مدة التسجيل لوحدات اإلنتاج العضوى عام قابلة للتجديد بطلب يقـدم مـن ذوى           

  .الشأن قبل نهاية المدة بستين يوما على األقل وإال اعتبر طلب تسجيل جديدا 
ويتبع فى شأن إجراءات تجديد التسجيل ذات اإلجراءات الواردة فى أحكام هـذه         

  .الالئحة بالنسبة للتسجيل ألول مرة 
   )الفصل الثانى( 

  تسجيل جهات املطابقة
   )١١( مادة 

ة العضوية تسجيل جهات المطابقة التى تتولى التوثيق تتولى اإلدارة العامة للزراع
 حتى الحصاد ، بينما تتولى الهيئة تسجيل يوالتصديق فى نشاط اإلنتاج العضوى األول  

  جهات المطابقة التى تتولى التوثيق والتصديق فى نشاط اإلنتاج الغـذائى العـضوى           
  .فى مرحلة ما بعد الحصاد 

 للزراعة العـضوية أو الهيئـة ، بحـسب    وينشأ سجل خاص لدى اإلدارة العامة  
  .األحوال ، لتسجيل هذه الجهات 

  شروط التسجيل
   )١٢( مادة 
   :يشترط لتسجيل جهات المطابقة اآلتى

 أن تضم جهات المطابقة عناصر فنية تتناسـب مـؤهالتهم وخبـراتهم مـع      - ١
  .ها شهادات فى هذا الشأن نالتخصص أو التخصصات التى تصدر ع

  .بقة أعمال فى مجال تخصصها  تقديم سا- ٢
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  .خل جمهورية مصر العربية ا يجب أن يكون لجهة المطابقة مقر دائم د- ٣
 اإلقرار لدى الهيئة واإلدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب األحـوال ،       - ٤

بعدم إسناد أية أعمال إلى جهات مطابقة أخرى إال بموافقة كتابية من الهيئة أو اإلدارة        
  .زراعة العضوية بحسب األحوال العامة لل
  . سداد الرسوم المقررة للتسجيل -٥

  إجراءات التسجيل
   )١٣( مادة 

   :يقدم طلب التسجيل على النماذج المعدة لذلك مرفقًا به المستندات اآلتية
  . مستخرج حديث من السجل التجارى بحد أقصى ستة أشهر - ١
  . بطاقة ضريبية سارية - ٢
 التوكيل للتعامل مع الهيئة أو اإلدارة العامـة للزراعـة      أصل التفويض أو   - ٣

  .العضوية ، بحسب األحوال 
وفقًا للرقم الكودى المعتمد لدى الهيئة أو اإلدارة ) األيزو( شهادة تأكيد الجودة   - ٤

  .العامة للزراعة العضوية بحسب األحوال 
  .ت  عقد الوكالة مع الشركة األم بالنسبة للمكاتب وفروع الشركا- ٥
 البيانات الخاصة بالعاملين لدى جهة المطابقة من حيث العـدد والمـؤهالت    - ٦

  .وتوزيعهم على الوظائف 
ويجوز للهيئة واإلدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب األحوال ، فى حـدود        

  .اختصاصها إضافة أى مستندات أخرى للتسجيل 
   )١٤( مادة 
رة العامة للزراعـة العـضوية والهيئـة ،    فى حالة استيفاء المستندات تقوم اإلدا     

بحسب األحوال ، بمنح جهة المطابقة رقما مسجالً خاصا بها ، وإصدار قائمة بجهـات   
المطابقة المسجلة وتحديث هذه القائمة بصفة دورية وتنشر على المواقع اإللكترونيـة         

  .لكل منهما بحسب األحوال 
   )١٥( مادة 

ستندات أو البيانات المطلوبة أو عدم مطابقتهـا     عدم االستيفاء لبعض الم    فى حال 
لما لدى الهيئة واإلدارة العامة للزراعة العضوية بحسب األحوال ، يتعين إخطار طالب 
  التسجيل بما يلزم استيفاؤه من بيانات ومستندات على أن يتم االسـتيفاء خـالل مـدة          

  .تجاوز ثالثين يوما من تاريخ إخطاره وإال حفظ الطلب  ال
 قيام طالب التسجيل بموافاة الهيئة أو اإلدارة العامة للزراعة العضوية ،  حالوفى

بحسب األحوال ، باالستيفاءات المطلوبة ، يتعين عليها القيام بالمعاينة واتخاذ القـرار        
  .خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوما من تاريخ االستيفاء 
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   )١٦( مادة 
ن قرار الرفض مسببا ، ويعلن بـه  فى حالة رفض طلب التسجيل ، يجب أن يكو      

صاحب الشأن خالل أربعة عشر يوما من تاريخ صدوره ، سواء بخطاب مسجل بعلم        
الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجة فى اإلثبات وفقًا للقانون المـنظم للتوقيـع        

  .اإللكترونى 
و أمـام  ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات بالهيئـة أ          

  اإلدارة العامة للزراعة العضوية وفقًا للقواعد العامة المقررة قانونًا فى شـأن الـتظلم     
  .من القرارات اإلدارية ، وذلك بحسب األحوال 

  جتديد التسجيل
   )١٧( مادة 

مدة التسجيل لجهات المطابقة عام قابلة للتجديد بطلب يقدم من ذوى الـشأن قبـل     
  .ى األقل وإال اعتبر طلب تسجيل جديدا نهاية المدة بستين يوما عل

ويتبع فى شأن إجراءات تجديد التسجيل ذات اإلجراءات الواردة فى أحكام هـذه         
  .الالئحة بالنسبة للتسجيل ألول مرة 
   )الفصل الثالث( 

  قيد وتسجيل املدخالت واملنتجات الغذائية العضوية أو احليوية املستوردة
  أو احليوية املستوردةقيد وتسجيل املدخالت العضوية 

   )١٨( مادة 
  ينشأ باإلدارة العامة للزراعة العضوية سجالت خاصة لقيد المدخالت العـضوية      

  .أو الحيوية المستوردة 
يتقدم الطالب إلى اإلدارة العامة للزراعة العضوية بطلب التسجيل ، ويكون تقديم      

   : ، مرفقًا به المستندات التاليةالطلب ورقيا أو إلكترونيا على النموذج المعد لهذا الغرض
   :المستندات الخاصة بالمدخل العضوى المستورد وتشتمل على

شهادة مدخل عضوى صادرة من السلطة المختصة ببلد المنشأ أو اإلنتـاج          - ١
   :تحتوى على

  .نوع المنتج ، وصف المنتج والغرض من االستخدام 
  .لد المنشأ المرجعية الخاصة بمعايير اإلنتاج المطبقة فى ب

  .اسم جهة المطابقة المشرفة على اإلنتاج إن وجدت 
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  ) .Technical Safety Data Sheet (ن وثيقة سالمة وأما- ٢
  . شهادة المنشأ - ٣
  ا لمعـايير اإلنتـاج  وفقً( شهادة تفيد تداول المدخل العضوى فى بلد اإلنتاج ،    - ٤

  ) .فى بلد المنشأ
  .للتسجيل  ما يفيد سداد الرسوم المقررة - ٥

على أن تخضع المدخالت األولية العضوية أو الحيوية المستوردة لـذات آليـة          
الرقابة والقيد والتسجيل للمدخالت العضوية األولية المحلية المنصوص عليها فى أحكام 

  .هذه الالئحة 
  قيد وتسجيل املنتجات الغذائية العضوية أو احليوية املستوردة

   )١٩( مادة 
يد وتسجيل المنتجات الغذائية العضوية أو الحيويـة المـستوردة ،     تتولى الهيئة ق  

   :ويشترط للتسجيل اآلتى
  . استيفاء كافة المعايير واالشتراطات الصادرة عن الهيئة - ١
  .أن يكون المستورد للمنتج الغذائى العضوى أو الحيوى مرخصا له لدى الهيئة  - ٢
تثبت أن المنتج الغذائى عـضوى   شهادة من إحدى جهات المطابقة المسجلة    - ٣

  .أو حيوى 
  الباب الثالث

  الشعار والتوسيم
   )الفصل األول( 

  الشعار
   )٢٠( مادة 

تعد الهيئة واإلدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب األحوال ، نماذج تحتـوى       
على كافة تفاصيل اشتراطات الحصول على شعار المدخل أو المنتج الغذائى العضوى  

  . ، وغيرها من النماذج المطلوب تقديمها مبينًا فيها التزامات الطالب أو الحيوى
  ويجوز للهيئة أو اإلدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب األحـوال ، إضـافة    
أو تعديل أو إلغاء أى شروط من االشتراطات الالزمة للحصول على شعار المدخالت    

ضوية أو الحيوية وفقًـا لتطـورات   الحيوية أو شعار المنتجات الغذائية الع     / العضوية
قواعد اإلنتاج والتجهيز واإلعداد والتصنيع والتداول للمدخالت أو للمنتجات الغذائيـة       

  .العضوية أو الحيوية واالعتبارات الفنية األخرى ذات الصلة 



 ٢٠٢١ سنة  أغسطس٢٦فى ) أ (  تابع ١٨٩ العدد – الوقائع المصریة
 

  

١٥

  شعار املدخل
   )٢١( مادة 

لى تتولى اإلدارة العامة للزراعة العضوية تصميم وإصدار شعار خاص يوضع ع  
جميع المدخالت المحلية التى يسمح باستخدامها فى الزراعة العضوية طبقًـا لمعـايير     
 .ومواصفات اإلنتاج الزراعى العضوى والمتوافقة مع معايير الزراعة العضوية الدولية 

ويحتوى على رقم كودى دال على اسم المنتج وجهة المطابقة واسم المدخل العضوى          
  .أو الحيوى وتاريخ اإلنتاج 

  إجراءات احلصول على شعار املدخل
   )٢٢( مادة 

 يقدم طلب الحصول على شعار المدخل العضوى أو الحيوى مثبتًا به تاريخ تقديمه ،
وعلى اإلدارة العامة للزراعة العضوية تسليم الطالب جميع النماذج المشار إليها بالمادة 

   :فقًا به ما يأتىمرعند تقدمه بالطلب ليقوم باستيفائها ، ويقدم الطلب ) ٢٠(
  . شهادة سارية معتمدة من قبل جهات التسجيل بالمدخل - ١
  . تقديم صورة من بطاقة تعريف المدخل العضوى أو الحيوى - ٢
 شهادة تحليل المدخل العضوى أو الحيوى من أحد المعامل المعتمـدة لـدى    - ٣

  .اإلدارة العامة للزراعة العضوية 
  .قة الملصق عليها والعدد المتوقع  تحديد نوع العبوات والبطا- ٤
 تحديد اسم الشخص المسئول بواسطة خطاب تفويض معتمـد مـن وحـدة         - ٥

  .اإلنتاج العضوى األولى 
  . ما يفيد دفع الرسوم المقررة لإلدارة - ٦

  قواعد إعداد وبيانات شعار املدخل
   )٢٣( مادة 

لحيوى علـى  تكون مواصفات واشتراطات وبيانات شعار المدخل العضوى أو ا       
   :النحو التالى

  . مم على األقل أو أكبر بما يتناسب مع حجم العبوة ٢٥ يتم وضع الشعار بقطر - ١
  . عدم تغيير األلوان أو العبارات أو األرقام الواردة فى الشعار - ٢
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  .نين األبيض واألسود فى حالة عدم توفر األلوان  يمكن استخدام الشعار باللو- ٣
   :م كودى يضم البيانات التاليةيحتوى على رق - ٤

  اسم المنتج
  اسم جهة المطابقة

  .اسم السلعة 
  تاريخ اإلنتاج

  ) .اإلدارة العامة للزراعة العضوية( جهة التسجيل - ٥
  طرق وضع الشعار على املدخل ومكانه واستخدامه

   )٢٤( مادة 
يوضع الشعار على الملصق فى مكان واضح وظاهر على العبوة فى أى جهـة       

  .كل أمامى أو خلفى ، فى أعلى الملصق أو أسفله بش
وفى حالة طباعة البيانات على العبوة يتم طبع الشعار بنفس الكيفية المشار إليهـا   

  .فى وضعه على الملصق 
   )٢٥( مادة 

ـ          نيجوز استخدام شعار المدخل العضوى فى التوسيم والعـرض واإلعـالن ع
  .حكام القانون وهذه الالئحة المدخالت العضوية أو الحيوية ، الخاضعة أل

  شعار املنتج الغذائى العضوى أو احليوى
   )٢٦( مادة 

تتولى الهيئة تصميم وإصدار شعار عضوى أو حيوى للمنتجات الغذائية العضوية   
أو الحيوية المتداولة محليا يحتوى على رقم كودى دال على اسم المنتج وجهة المطابقة 

  . الحيوى وتاريخ اإلنتاج واسم المنتج الغذائى العضوى أو
  إجراءات احلصول على شعار املنتج الغذائى العضوى أو احليوى

   )٢٧( مادة 
ى العضوى أو الحيوى مثبتًا به تاريخ ئيقدم طلب الحصول على شعار المنتج الغذا

تقديمه ، وعلى الهيئة تسليم الطالب جميع النماذج المشار إليها عند تقدمه بالطلب ليقوم      
   :ويقدم الطلب مرفقًا به ما يأتىئها ، باستيفا
 شهادة سارية معتمدة من قبل جهات المطابقة المسجلة بالهيئة مثبت بهـا أن       - ١

  .المنتج المطلوب إصدار شعار له منتج غذائى عضوى أو حيوى 
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  . تقديم صورة من بطاقة تعريف المنتج الغذائى العضوى - ٢
  . عليها والعدد المتوقع  تحديد نوع العبوات والبطاقة الملصق- ٣
 تحديد اسم الشخص المسئول بواسطة خطاب تفويض معتمـد مـن وحـدة         - ٤

  .اإلنتاج الغذائى العضوى 
  . ما يفيد دفع الرسوم المقررة للهيئة - ٥

  قواعد إعداد وبيانات شعار املنتج الغذائى العضوى أو احليوى
   )٢٨( مادة 

منتج الغذائى العضوى أو الحيـوى  تكون مواصفات واشتراطات وبيانات شعار ال 
   :على النحو اآلتى

  . مم على األقل أو أكبر بما يتناسب مع حجم العبوة ٢٥ يتم وضع الشعار بقطر - ١
  . عدم تغيير األلوان أو العبارات أو األرقام الواردة فى الشعار - ٢
  .لوان  يمكن استخدام الشعار باللونين األبيض واألسود فى حالة عدم توفر األ- ٣
   :البيانات التاليةيحتوى على رقم كودى يضم  - ٤
  .اسم المنتج ) أ( 
  .اسم جهة المطابقة ) ب(
  .اسم السلعة ) ج(
  .تاريخ اإلنتاج ) د(

  طرق وضع شعار املنتج الغذائى العضوى أو احليوى ومكانه واستخدامه
   )٢٩( مادة 

ة فى أى جهـة  يوضع الشعار على الملصق فى مكان واضح وظاهر على العبو     
  .بشكل أمامى أو خلفى ، فى أعلى الملصق أو أسفله 

وفى حالة طباعة البيانات على العبوة يتم طبع الشعار بنفس الكيفية المشار إليهـا   
  .فى وضعه على الملصق 

   )٣٠( مادة 
يجوز استخدام شعار المنتج الغذائى العضوى أو الحيوى فى التوسيم والعـرض        

 الغذائية العضوية أو الحيوية على الترتيب ، الخاضعة ألحكام  واإلعالن عن المنتجات  
  .القانون وهذه الالئحة 
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   )٣١( مادة 
يحظر وضع شعار عضوى أو حيوى أو أى إشارة بهذا المعنـى علـى مـدخل      
يستخدم فى الزراعة العضوية أو أى منتج عضوى على خالف الحقيقة ، أو اسـتخدام    

  .نتج آخر أو شركة أخرى شعار شركة أخرى ، أو رقم كودى لم
 مخالفة حكم الفقرة السابقة ، يعاقب المخالف بغرامة ال تقل عن خمـسة   وفى حال 

آالف جنيه ، وال تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، ويضاعف الحدان األدنى واألقـصى    
  .للغرامة فى حالة العود 

   )الفصل الثانى( 
  التوسيم

  توسيم مدخالت اإلنتاج العضوى
   )٣٢( مادة 

  ال يجوز توسيم مدخالت اإلنتاج العضوى التى تم إنتاجها خالل فتـرة التحويـل       
أو اإلعالن عنها كمدخالت عضوية أو حيوية أو كمنتجـات تحويـل ، أو اسـتخدام          
المصطلحات الدالة على اإلنتاج العضوى األولى فى التوسيم أو اإلعالن عن مدخالت   

  أو تحتوى على أى مـن مكوناتهـا ،   عضوية تحتوى على كائنات حية معدلة وراثيا        
  .أو معاملة بأى مبيدات كيماوية مخلقة 

   )٣٣( مادة 
) ٪٩٥(ال يجوز توسيم المدخل عضويا إال إذا كانت مكوناته العضوية تصل إلى     

  .من إجمالى مكونات المدخل 
وتقوم اإلدارة العامة للزراعة العضوية بوضع اشـتراطات توسـيم المـدخالت         

  .يوية العضوية أو الح
  توسيم املنتجات الغذائية العضوية أو احليوية

   )٣٤( مادة 
ال يجوز توسيم المنتجات الغذائية أو الحيوية التى تم إنتاجها خالل فترة التحويل          
أو اإلعالن عنها كمنتجات غذائية عضوية أو حيوية أو كمنتجات تحويل ، أو استخدام     

توسيم أو اإلعالن عن منتجات غذائية  المصطلحات الدالة على اإلنتاج العضوى فى ال      
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لة وراثيا أو تحتـوى علـى أى مـن    حيوية تحتوى على كائنات حية معد  عضوية أو   
غير عضوية إال فى حدود النسب وفقًا   ) مكسبات طعم (مكوناتها ، أو استخدام منكهات      
  .للمعايير الدولية فى هذا الشأن 

  .ذائية العضوية أو الحيوية وتقوم الهيئة بوضع اشتراطات توسيم المنتجات الغ
   )٣٥( مادة 

ال يجوز توسيم المنتج الغذائى عضويا أو حيويا إال إذا كانت مدخالته العـضوية     
من إجمالى مدخالت المنتج ، وفقًا لقواعـد واشـتراطات توسـيم          ) ٪٩٥(تصل إلى   

  .المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية الصادرة عن الهيئة 
  الباب الرابع

  سئوليات وااللتزاماتامل
   )الفصل األول( 

  مسئوليات اإلدارة العامة للزراعة العضوية
   )٣٦( مادة 

تقوم اإلدارة العامة للزراعة العضوية باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لتطبيـق           
   :أحكام القانون والئحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما ، وعلى األخص ما يلى

  .دخالت العضوية أو الحيوية ومواصفاتها  وضع معايير الم- ١
 تقديم المساعدات اإلرشادية الفنية والعلمية والعملية فى مجـاالت الزراعـة      - ٢

  .العضوية 
توفير المعلومات لجهات المطابقة ووحدات اإلنتاج العضوى األولى وعلى           - ٣

  :األخص 
وية والمـسجلة  أسماء المركبات التجارية المسموح باستخدامها فى الزراعة العض  

  .لدى اإلدارة العامة للزراعة العضوية 
عـرض لهـا وحـدات    تالحلول من خالل إجراء أبحاث للمشاكل الفنية التى قد ت     

  .اإلنتاج العضوى األولى 
  .قائمة بالبذور العضوية المتوفرة فى جمهورية مصر العربية 

  . منح شعار مدخل عضوى ألى مدخالت لإلنتاج العضوى - ٤
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  ائمة تشمل كافة مدخالت الزراعة العضوية وغيرها التـى تـستخدم   وضع ق - ٥
  .فى اإلنتاج الزراعى العضوى وتحديثها دوريا 

  وضع قائمة بالتقنيات المصرح باستخدامها فى اإلنتاج الزراعـى العـضوى    - ٦
  .أو الحيوى ، كما تحدد قواعد وإجراءات استخدام تلك التقنيات والتدابير التى يلزم اتباعها 

 وضع وتطبيق أنظمة الرقابة واإلشراف على وحدات اإلنتـاج العـضوى            - ٧
األولى ومشغليها وجهات المطابقة وأى أنـشطة يتطلبهـا تحقيـق أهـداف الالئحـة       
والقرارات ذات الصلة وغيرها من وسائل الفحص والتحقق والمتابعة التى تغطى جميع 

  .مراحل اإلنتاج الزراعى األولى 
المدخالت العضوية وإجراءاته وتحليلها ، وتقدير مدى  وضع ضوابط فحص   - ٨

  .صالحيتها ، ووضع عالمات الجودة عليها 
 تتبع المدخل العضوى وسحب العينات والتحليل ، ورصد المخلقات وتوثيقها    - ٩

  .باستخدام كافة التقنيات والوسائل المناسبة ، والتحقيق فيها 
 اإلنتاج العضوى األولـى وجهـات    القيام بالعمليات الرقابية على وحدات     - ١٠

المطابقة دون إنذار مسبق إال فى حاالت المراجعة التى يلزم فيها إخطار المسئولين فى  
  .وحدات اإلنتاج العضوى األولى وجهات المطابقة 

 متابعة وحدات اإلنتاج العضوى ومنافذ بيع مـدخالت اإلنتـاج العـضوى      - ١١
  .األولى 
صفة دورية ، وفحص المخالفات التى تنسب إليها ، متابعة جهات المطابقة ب - ١٢

  .وذلك للتأكد من التزامها بالمعايير واالشتراطات المحددة 
 وضع نظام خاص لتقييم أداء جهات المطابقة يتضمن معايير أداء الخدمـة      - ١٣

  .ومواقيتها ومدى التزامها بالقواعد والضوابط واالشتراطات المحددة 
   )الفصل الثانى( 

  يات الهيئة القومية لسالمة الغذاءمسئول
   )٣٧( مادة 

تقوم الهيئة باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لتطبيـق أحكـام القـانون والئحتـه      
   :والقرارات المنفذة لهما ، ولها على األخص ما يلى

 التعاون والتنسيق مع اإلدارة والجهات ذات الصلة بـشأن إصـدار الـنظم      - ١
  .ة الملزمة وفقًا للمعايير الدولية والمعايير والقواعد الفني
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  . تقديم المساعدات الفنية والعلمية والعملية فى مجاالت الزراعة العضوية - ٢
 وضع قائمة تشمل كافة المواد والمدخالت والكائنات الدقيقـة واإلنزيمـات          - ٣

وتجهيـز وتـصنيع    والمواد المضافة واأللوان وغيرها التى تستخدم فى إنتاج وإعداد     
  .تجات الغذائية العضوية أو الحيوية المن

 وضع قائمة بالتقنيات المصرح باستخدامها فـى إنتـاج وإعـداد وتجهيـز            - ٤
وتصنيع المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية ، كما تحدد قواعد وإجراءات استخدام        

  .تلك التقنيات والتدابير التى يلزم اتباعها 
 الغـذائى  ج علـى وحـدات اإلنتـا   بة والفحص ا وضع وتطبيق أنظمة الرق    - ٥

العضوى ومشغليها وجهات المطابقة وأى أنشطة يتطلبهـا تحقيـق أهـداف القـانون      
والقرارات ذات الصلة وغيرها من وسائل الفحص والتحقق والمتابعة التى تغطى جميع 

  .مراحل اإلنتاج والتجهيز والتصنيع والتداول 
نتاج الغـذائى العـضوى وجهـات     القيام بالعمليات الرقابية على وحدات اإل  - ٦

  المطابقة دون إنذار مسبق إال فى حاالت المراجعة التى يلزم فيها إخطار المـسئولين          
  .فى وحدات اإلنتاج الغذائى العضوى وجهات المطابقة 

 متابعة جهات المطابقة بصفة دورية ، وفحص المخالفات التى تنسب إليها ،        - ٧
  .ر واالشتراطات المحددة وذلك للتأكد من التزامها بالمعايي

 وضع نظام خاص لتقييم أداء جهات المطابقة يتضمن معـايير أداء الخدمـة      - ٨
  .ومواقيتها ومدى التزامها بالقواعد والضوابط واالشتراطات المحددة 

   )الفصل الثالث( 
  مسئوليات اللجنة التنسيقية الدائمة للزراعة العضوية

   )٣٨( مادة 
اللجنة (لمختص بعد التنسيق مع رئيس الهيئة لجنة تسمى تشكل بقرر من الوزير ا    

تضم ممثلين عن الهيئة واإلدارة العامة للزراعـة   ) التنسيقية الدائمة للزراعة العضوية   
العضوية ، وتختص بوضع آليات تنظيم العمل والتنسيق بين الهيئـة واإلدارة العامـة     

   :على األخص ما يلى ولهاللزراعة العضوية ، 
ل البيانات والمعلومات بين كل من الهيئـة واإلدارة العامـة للزراعـة        تباد - ١

  .العضوية 
  . رصد وحصر اإليجابيات والسلبيات المتعلقة بسير العمل - ٢
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   مراجعة معايير ومواصفات المـدخالت والمنتجـات الغذائيـة العـضوية           - ٣
  .أو الحيوية 

تاج األولى والتجهيز  مراجعة ضوابط الرقابة والفحص فى جميع عمليات اإلن- ٤
  .والتصنيع والتداول على المدخالت والمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية 

مراجعة االشتراطات الالزمة للتسجيل فى سجالت الهيئة واإلدارة العامة للزراعة  - ٥
  .العضوية مع األخذ فى االعتبار أفضل الممارسات الدولية المطبقة فى هذا المجال 

اشتراطات توفيق أوضاع وحدات اإلنتاج العضوى بمـا يتناسـب         مراجعة   - ٦
  .وأحكام القانون والالئحة 

  . متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بناء على توصيات هذه اللجنة - ٧
 وضع الخطط للنهوض بمنظومة اإلنتاج األولى والمنتجات الغذائية العضوية - ٨

  .صالحيتها لالستهالك اآلدمى أو الحيوية وتنميتها والرقابة على سالمتها و
 اقتراح نظم الحوافز والتدابير التى تطبق على وحدات اإلنتـاج العـضوى         - ٩

  .الخاضعة ألحكام القانون وهذه الالئحة 
 متابعة تحديث قائمة جهات المطابقة المسجلة بصفة دوريـة لـدى الهيئـة      - ١٠

  .واإلدارة العامة للزراعة العضوية بحسب األحوال 
تراح البرامج الخاصة بتأهيل وتدريب المفتشين ، والبـرامج الخاصـة          اق - ١١

بتأهيل وتدريب العاملين فى مجاالت الزراعة العضوية حـسب مـستوياتهم المختلفـة     
  .والضوابط الخاصة بجهات التدريب 

 اقتراح نظام لتقييم أداء جهات المطابقـة يتـضمن معـايير أداء الخدمـة           - ١٢
هات المطابقة بالقواعد والضوابط واالشتراطات الصادرة عن يتها ومدى التزام ج قوموا

  .الهيئة واإلدارة العامة للزراعة العضوية بحسب األحوال 
 مراجعة شروط وإجراءات منح الشعارات الخاصة بالمدخالت والمنتجات       - ١٣

  .العضوية أو الحيوية المتداولة محليا 
  لـوزير المخـتص أو الهيئـة    النظر وإبداء الرأى فيما يحال إليها مـن ا       - ١٤

  .أو اإلدارة العامة للزراعة العضوية 
ويحدد قرار التشكيل مقر انعقاد اللجنة ومواعيد انعقادها ، وتقوم اللجنـة بإعـداد      
  .تقرير دورى ربع سنوى يعرض على كٍل من الهيئة واإلدارة العامة للزراعة العضوية 
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٢٣

   )٣٩( مادة 
راعة العضوية ، بحسب األحوال ، عند مباشرة  تراعى الهيئة واإلدارة العامة للز    

 ةاختصاصاتهما المنصوص عليها بالقانون التنسيق فيما بينهما إلجراء حمالت مـشترك   
  للتأكد من تطبيق أحكام القانون وجميع القرارات الالزمة لتنفيذها ، بحـضور ممثـل           

 بما يضمن تحقيق عن الهيئة واإلدارة العامة للزراعة العضوية لالستعانة برأيه الفنى ،  
  التكامل بين اإلنتاج العضوى األولى حتـى الحـصاد واإلنتـاج الغـذائى العـضوى      

  .فى مرحلة ما بعد الحصاد 
   )الفصل الرابع( 

  التزامات جهات املطابقة
   )٤٠( مادة 

يتعين على جهات المطابقة االلتزام بكل ما يصدر مـن الهيئـة واإلدارة العامـة      
األحوال ، مـن قـرارات بـشأن معـايير ومواصـفات       للزراعة العضوية ، بحسب     

  وإجراءات وشروط وضوابط فحص المدخالت والمنتجات العـضوية أو الحيويـة ،        
  :ولها على األخص ما يلى 

   وضع رقم التسجيل الخاص بهـا علـى جميـع الـشهادات والمـستندات            - ١
  .الصادرة عنها 

 بحـسب األحـوال ،    موافاة الهيئة واإلدارة العامة للزراعـة العـضوية ،      - ٢
بمعلومات عن شحنات المدخالت والمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية المرفوضـة   
من الصادرات والواردات والمنتجة محليا نتيجة عدم مطابقتها لمعـايير ومواصـفات         

  .الزراعة العضوية 
 مراجعة المدخالت والمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية وإخطار الهيئة          - ٣

إلدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب األحوال ، بكافة البيانـات والمعلومـات            وا
المتعلقة بما تصدره من شهادات ، ونتائج المراجعة خالل ثالثين يومـا مـن تـاريخ           

  .إصدار الشهادات أو المراجعة 
 تقديم كافة البيانات والمعلومات عن الشهادات الـصادرة لوحـدات اإلنتـاج     - ٤

املة بالسوق المحلى للهيئة وبحسب األحوال ، وذلك وفقًا للقواعد التـى        العضوى الع 
  .تحددها كل منهما فيما يخصه 

 توفير كافة المعلومات والبيانات عن الشهادات الصادرة لشحنات المدخالت          - ٥
والمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية المصدرة إلى األسـواق الخارجيـة للهيئـة         

  .لزراعة العضوية بحسب األحوال واإلدارة العامة ل
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 موافاة الهيئة واإلدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب األحـوال ، بأيـة     - ٦
تغييرات تطرأ على أنشطة وأعمال جهات المطابقة أو وحـدات اإلنتـاج العـضوى          

  .المسجلة لديها 
دارة  تقديم جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالنشاط العضوى للهيئة أو اإل   - ٧

العامة للزراعة العضوية ، بحسب األحوال ، كلما طلب منها ذلك خالل ستين يوما من 
  .تاريخ الطلب 

   )الفصل الخامس( 
  التزامات منتجى ومتداولى مدخالت اإلنتاج العضوى

   )٤١( مادة 
   :يلتزم منتجو ومتداولو مدخالت اإلنتاج العضوى بما يلى

  .لزراعة العضوية  التسجيل لدى اإلدارة العامة ل- ١
  .إخطار جهات المطابقة ببرنامج النشاط العضوى من تاريخ بدء هذا النشاط  - ٢
 اتخاذ كافة اإلجراءات المناسبة للتوافق مع القوانين والقرارات ذات الـصلة    - ٣

  .ة عن اإلدارة العامة للزراعة العضوية رواالشتراطات والضوابط والقواعد الصاد
لومات والبيانات الخاصة بالنشاط لإلدارة كلما طلب مـنهم        تقديم جميع المع   - ٤

  .ذلك خالل ستين يوما من تاريخ الطلب 
  . االحتفاظ بالسجالت الخاصة بعمليات النشاط العضوى لمدة خمس سنوات - ٥
ضمان تدريب العاملين بوحدات اإلنتاج العضوى األولى ومدخالته بما يتماشى  - ٦

  .وضمان االلتزام بالممارسات السليمة والصحية ذات الصلة مع األعمال المسندة إليهم 
 القوائم المدرجة بالمعايير المنظمة لكافة مدخالت اإلنتاج الزراعى العضوى      - ٧

  .النباتى والحيوانى والداجنى والسمكى والنحل 
 إخطار اإلدارة العامة للزراعة العضوية عند الشك بوجود مدخالت أو مواد    - ٨

بقصد استخدامها فى اإلنتاج الزراعى العـضوى األولـى ، واتخـاذ    غير مصرح بها    
  .اإلجراءات المناسبة والتى تشمل فصلها وعدم طرحها باألسواق 

 موافاة وحدات إنتاج المدخل العضوى أو الحيوى ومنافذ بيع اإلدارة العامة          - ٩
  .دير للزراعة العضوية بحركة إنتاج وبيع ونقل المدخالت بالسوق المحلى أو للتص



 ٢٠٢١ سنة  أغسطس٢٦فى ) أ (  تابع ١٨٩ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٢٥

   )الفصل السادس( 
  التزامات منتجى ومتداولى املنتج الغذائى العضوى

  فى تصنيع وجتهيز وتداول املنتجات الغذائية العضوية أو احليوية
   )٤٢( مادة 

يلتزم منتجو ومتداولو المنتج الغذائى العضوى أو حيوى فـى إعـداد وتـصنيع        
   :ية باآلتىوتجهيز وتداول المنتجات الغذائية العضوية أو الحيو

 اتخاذ كافة اإلجراءات المناسبة للتوافق مع القوانين والقرارات ذات الـصلة    - ١
  .واالشتراطات والضوابط والقواعد الصادرة عن الهيئة 

 تقديم جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالنشاط العضوى للهيئة كلما طلب    - ٢
  .منهم ذلك خالل ستين يوما من تاريخ الطلب 

مساك سجالت لعمليات اإلنتاج الغذائى العضوى أو الحيـوى والكميـات           إ - ٣
  .المصنعة 

ـ       - ٤  ات إمساك سجالت لعمليات النقل وإتاحتها عند طلبها مـن الهيئـة أو جه
  .المطابقة 

  . إمساك سجالت لعمليات النظافة المناسبة - ٥
  .ت  االحتفاظ بالسجالت الخاصة بعمليات النشاط العضوى لمدة خمس سنوا- ٦
 ضمان تدريب العاملين بوحدات اإلنتاج الغذائى العضوى بما يتماشـى مـع     - ٧

  . وضمان االلتزام بالممارسات السليمة والصحية ذات الصلة ماألعمال المسندة إليه
   اتخاذ التدابير الوقائية لضمان عدم التعرض لمخاطر التلـوث مـن مـواد          - ٨

  .أو منتجات غير مصرح بها 
 منتجات غذائية غير العضوية فى السوق مع اإلشارة إلى    ضمان عدم طرح   - ٩

  .أنها منتجات غذائية عضوية أو حيوية 
 إخطار الهيئة عند الشك بوجود منتجات أو مواد غير مصرح بها بقـصد           - ١٠

استخدامها فى تصنيع وتجهيز وإعداد منتجات غذائية عـضوية أو حيويـة ، واتخـاذ      
  .لها وعدم طرحها باألسواق اإلجراءات المناسبة والتى تشمل فص
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  الباب اخلامس
  االستيراد والتصدير

   )الفصل األول( 
  استيراد وتصدير املدخالت العضوية أو احليوية

   )٤٣( مادة 
يشترط أن يتقدم صاحب الشأن لإلدارة بطلب لتسجيل المدخل العضوى المـراد           

  .شهر استخدامه فى الزراعة العضوية قبل استيراده بمدة ال تجاوز ستة أ
   )٤٤( مادة 

   :يشترط الستيراد المدخالت العضوية أو الحيوية توفر المستندات التالية
شهادة مدخل عضوى صادرة عن السلطة المختصة ببلد المنشأ أو اإلنتـاج        - ١

   :تحتوى على
  .نوع المنتج ، وصف المنتج والغرض من االستخدام ) أ( 
  .بقة فى بلد المنشأ المرجعية الخاصة بمعايير اإلنتاج المط) ب(
  .اسم جهة المطابقة المشرفة على اإلنتاج إن وجدت ) ج(
  . وثيقة سالمة وأمان - ٢
  . شهادة المنشأ - ٣
  وفقًا لمعـايير اإلنتـاج  . ( شهادة تفيد تداول المدخل العضوى فى بلد اإلنتاج    - ٤

  ) .فى بلد المنشأ
   )٤٥( مادة 

 المـصدر مـسجالً لـدى اإلدارة    ال يجوز تصدير أى مدخل عضوى إال إذا كان   
العامة للزراعة العضوية وتعتبر شهادة التسجيل الصادرة عن اإلدارة العامة للزراعة        

  .العضوية من بين المستندات الالزمة للموافقة على التصدير 
   )٤٦( مادة 

تقوم اإلدارة العامة للزراعة العضوية بالتنسيق مع الجهـات اإلداريـة األخـرى     
ادرات والواردات للرقابة على المدخل العضوى والسماح لـه بالتـداول      المعنية بالص 

  .بالسوق المحلى أو التصدير 



 ٢٠٢١ سنة  أغسطس٢٦فى ) أ (  تابع ١٨٩ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٢٧

   )الفصل الثانى( 
  استيراد وتصدير املنتجات الغذائية العضوية أو احليوية

   )٤٧( مادة 
تقوم الهيئة ، دون غيرها ، بالرقابة والفحص المستندى والظاهرى على المنتجات    

وية أو الحيوية  المستوردة وسحب العينات لفحصها وتحليلها بالمعامـل     الغذائية العض 
المعتمدة والمتعاقد معها من قبل الهيئة ، وعلى مصلحة الجمارك أن تعتد بمـا تقـرره     

  .الهيئة فى هذا الشأن ، وذلك فيما يخص اإلنتاج الغذائى العضوى أو الحيوى 
 وعليهـا اإلفـراج عـن    وال يعتد بأى نتائج فحص تصدر من أى جهة أخـرى ،   

المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية متى صدر قرار الهيئة باستيفاء شروط الفحص       
  .قة الرسائل المستوردة بومطا

  ويتحمل المسئولون عن استيراد أو تصدير شحنات المنتجات الغذائية العـضوية       
  .عمال المشار إليها أو الحيوية أو من يمثلهم التكاليف التى تتكبدها الهيئة فى سبيل األ

   )٤٨( مادة 
  تضع الهيئة نظام سحب وفحص عينات رسائل المنتجـات الغذائيـة العـضوية            
أو الحيوية المستوردة والمصدرة متضمنة إجراءات الفحص الظـاهرى ، والتحاليـل      
الالزم إجراؤها فى المعامل فى ضوء المخاطر المحتملة على أن يصدر مجلس إدارة       

  .م الهيئة هذا النظا
   )٤٩( مادة 

ال يجوز تصدير المدخالت أو المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية إال إذا كان       
قد تم إنتاجها وتجهيزها وتصنيعها وتداولها بوحدات إنتاج عـضوى مقيـدة بـسجالت      

  .الهيئة أو اإلدارة العامة للزراعة العضوية بحسب األحوال 
   )٥٠( مادة 

 العـضوى أو الحيـوى   ى المدخل أو المنتج الغذائفى حالة وجود مخالفات بشأن  
المستورد تقوم الهيئة أو اإلدارة العامة للزراعة العضوية بإخطار السلطة المختـصة        

  . المخالفات من خالل القنوات المناسبة هبالدولة المصدرة بهذ
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  الباب السادس
  الرقابة والتدابير اإلدارية

   )الفصل األول( 
  الرقابة

   والفحص على وحدات اإلنتاج العضوى األولى ومدخالتهعمليات الرقابة
   )٥١( مادة 

تقوم اإلدارة العامة للزراعة العضوية بالتحقق من السجالت واإلجراءات التـى           
   :يقوم بها مشغلو وحدات اإلنتاج العضوى األولى ومدخالته ولها على األخص ما يلى

ـ      - ١ وانين والقـرارات ذات   تطبيق وحدات اإلنتاج العضوى األولى ألحكام الق
  .الصلة باإلنتاج والزراعة العضوية 

  . العمليات التحضيرية الخاصة بوحدات اإلنتاج العضوى األولى ومدخالته - ٢
 ة الفصل بين كل من وحدات اإلنتاج العضوى األولى ، والوحدات فى مرحل   - ٣

  .التحول ، والوحدات غير العضوية ، والمدخالت المستخدمة لكل منهم 
  . ضمان تنفيذ العمليات الفنية لإلنتاج العضوى األولى - ٤
 العضوى األولى ومدخالته ، جة ، والتطهير المناسبة لوحدات اإلنتافتدابير النظا - ٥

  .وكذلك المعدات واآلالت المستخدمة 
  . أنظمة الرقابة الذاتية - ٦
  . جهات المطابقة المسجل بها - ٧
  .اج العضوى األولى ومدخالته  وسائل النقل والتخزين لإلنت- ٨

   )٥٢( مادة 
  فى حالة شروع مشغل أو منتج وحدة اإلنتاج العضوى األولـى فـى اسـتخدام          

أو طرح مدخالت بالمخالفة للقوانين والقرارات ذات الصلة باإلنتاج العضوى األولـى     
تقوم اإلدارة العامة للزراعة العضوية بإجراء تحقيق مع وضع حظـر مؤقـت عنـد           

اء على استخدام المدخالت قيد التحقيق لمدة ال تجاوز ستة أشهر أو حتى ظهور    االقتض
  .نتائج التحقيق النهائية أيهما أقرب 

  ولصاحب الشأن التظلم من قرار الحظر المؤقت وفقًا للقواعد المقـررة للـتظلم         
  .رية امن القرارات اإلد

  رة وفقًـا ألحكـام  وفى حالة ثبوت المخالفة يتم اتخاذ التـدابير اإلداريـة المقـر        
  .هذه الالئحة 
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  عمليات الرقابة والفحص على وحدات اإلنتاج الغذائى
  واملنتجات الغذائية العضوية أو احليوية

   )٥٣( مادة 
تقوم الهيئة بالتحقق من السجالت واإلجراءات التى يقوم بهـا مـشغلو وحـدات        

 وتـصنيع وتجهيـز   اإلنتاج الغذائى العضوى والترتيبات القائمة التى تتخذ فى إنتـاج       
وتداول المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية بوحدات اإلنتاج الغذائى العضوى وعلى 

  :األخص ما يلى 
 تطبيق وحدات اإلنتاج الغذائى العضوى ألحكام القـوانين والقـرارات ذات      - ١

  .الصلة باإلنتاج والزراعة العضوية 
 الغذائى والمنتجات الغذائيـة     العمليات التحضيرية الخاصة بوحدات اإلنتاج     - ٢

  .العضوية أو الحيوية 
لتحويـل وغيـر   ا الفصل بين كل من وحدات اإلنتاج الغذائى العضوى ، و       - ٣

العضوية والمنتجات الغذائية العـضوية أو الحيويـة وغيـر العـضوية ومـدخالتها       
  .المستخدمة فى تلك المنتجات 

  .فى أماكن منفصلة  ضمان تنفيذ العمليات اإلنتاجية والتصنيعية - ٤
 تدابير النظافة والتطهير المناسبة لوحدات اإلنتاج الغذائى العضوى والمعدات - ٥

  .واآلالت المستخدمة 
  . أنظمة الرقابة الذاتية - ٦
  . جهات المطابقة المسجل بها - ٧
   وسـائل النقــل والتخـزين للمنتجــات الغذائيـة العــضوية أو الحيويــة   - ٨

  .خالتها ومكوناتها وغير العضوية شاملة مد
   )٥٤( مادة 

  فى حالة شروع مشغل أو منتج وحدة اإلنتاج الغذائى العـضوى فـى اسـتخدام        
وانين والقرارات ذات الـصلة  أو طرح منتجات غذائية عضوية أو حيوية بالمخالفة للق   

  تاج الغذائى العضوى، تقوم الهيئة بإجراء تحقيق مع وضع حظـر مؤقـت لمـدة        باإلن
  .ة أيهما أقرب يلتحقيق النهائشهر أو حتى ظهور نتائج اوز ستة أال تجا
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  .ولصاحب الشأن التظلم من قرار الحظر المؤقت أمام لجنة التظلمات بالهيئة 
  وفى حالة ثبوت المخالفة يتم اتخاذ التـدابير اإلداريـة المقـررة وفقًـا ألحكـام          

  .هذه الالئحة 
  ةالرقابة على املدخالت العضوية أو احليوية املستورد

   )٥٥( مادة 
تخضع المدخالت العضوية أو الحيوية المستوردة لذات إجراءات الرقابة علـى           

  .المدخالت العضوية المحلية المنصوص عليها فى أحكام هذه الالئحة 
  الرقابة على املنتجات الغذائية العضوية أو احليوية املستوردة

   )٥٦( مادة 
ية المـستوردة ، لـذات القواعـد    تخضع المنتجات الغذائية العضوية ، أو الحيو     

 بإصـدار قـانون الهيئـة    ٢٠١٧ لسنة ١واإلجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم     
  .القومية لسالمة الغذاء ، والئحته التنفيذية ، والقرارات ذات الصلة 

   :ويلتزم المستورد بتقديم المستندين اآلتيين
  . ترخيص المستورد - ١
  .احبة للرسائل الغذائية الواردة  شهادة تصديق منتج عضوى مص- ٢

   )الفصل الثانى( 
  التدابير اإلدارية

  حاالت وإجراءات وقف التسجيل والغلق املؤقت
   )٥٧( مادة 

وقـف  بتقوم الهيئة أو اإلدارة العامة للزراعة العـضوية ، بحـسب األحـوال ،     
   :التسجيل والغلق المؤقت فى أى من األحوال اآلتية

اإلنتاج العضوى وجهـات المطابقـة غيـر مـستوفية      إذا أصبحت وحدات   - ١
  لالشتراطات الجوهرية ومخالفة ألحكام القـانون أو ألى مـن اللـوائح والقـرارات         
أو التعليمات التى تصدرها الهيئة أو اإلدارة العامة للزراعة العضوية ، وكان استمرار  

  .وى أو الحيوى تشغيلهم يمثل تهديدا للصحة العامة أو سالمة المنتج الغذائى العض
 النشاط دون القيد فى الـسجالت بـذلك وفقًـا    فى إذا أجرى تعديل جوهرى   - ٢

  .م القانون والئحته التنفيذية األحك
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 إذا أصبحت وحدة اإلنتاج العضوى غير قابلة للتشغيل أو أصبح االستمرار          - ٣
  .يتعذر إدراكه فى إدارتها يشكل خطرا داهما على الصحة أو األمن أو البيئة أو السالمة 

   التعدى على أحد رجال السلطة العامـة أو مـأمورى الـضبط القـضائى         - ٤
  .أو مقاومته لهم أو عرقلة مهام العاملين بالهيئة أو اإلدارة العامة للزراعة العضوية 

  . ثبوت الغش والتدليس فى عملية التسجيل - ٥
ا يالمطابقة نهائ إذا صدر حكم بات بإغالق وحدة اإلنتاج العضوى أو جهات        - ٦

  .أو بإزالتها 
  .إذا لم يتم تجديد التسجيل خالل شهرين من تاريخ انقضاء المعياد القانونى للتجديد  - ٧

   )٥٨( مادة 
للهيئة أو اإلدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب األحـوال ، توجيـه إنـذار        

سـباب المخالفـة ،   لجهات المطابقة ووحدات اإلنتاج العضوى المخالفة فورا إلزالة أ      
ويتضمن اإلنذار المدة المحددة إلزالة أسباب المخالفة ، فإذا انقضت هـذه المـدة دون      
ذلك ، جاز للهيئة أو اإلدارة العامة للزراعة العضوية ، وبحسب األحوال ، اتخاذ أحد      

  :اإلجراءين اآلتيين 
  .وقف التسجيل ) أ( 
  .ضرار وذلك لمدة ال تجاوز سنة الغلق المؤقت بحسب جسامة المخالفة وحجم األ) ب(

وفى جميع األحوال يتعين أن يكون وقف تسجيل وحدة اإلنتاج العضوى أو جهة        
 لقها مؤقتًا بقرار مسبب صادر عن الهيئة أو اإلدارة العامة للزراعة العضوية ،غالمطابقة أو 

 تـاريخ  بحسب األحوال ، وال يجوز تنفيذ القرار إال بعد انقضاء أربعة عشر يوما مـن  
  إخطار صاحب الشأن بسبب الوقف أو الغلق بموجب خطاب مسجل بعلـم الوصـول    
أو إلكترونيا وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة خالل تلك المدة ، أو البدء فـى اتخـاذ    
  .اإلجراءات التى تحددها له الهيئة أو اإلدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب األحوال 

أو وحدة اإلنتاج العضوى بالتقدم بطلب إلى الهيئة أو اإلدارة وتقوم جهة المطابقة    
 بإلغاء قرار وقف التسجيل أو الغلق المؤقت - بحسب األحوال -العامة للزراعة العضوية 

د لهذا الغرض واسـتيفاء جميـع االشـتراطات       أو إلكترونيا على النموذج المع     ورقيا
 - امة للزراعة العضوية  بحسب األحوال والمتطلبات الصادرة عن الهيئة أو اإلدارة الع

  .خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوما من تاريخ وقف التسجيل أو الغلق المؤقت 
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 بـالتحقق  - بحسب األحوال -وتقوم الهيئة أو اإلدارة العامة للزراعة العضوية      
من إزالة أسباب المخالفة واستيفاء االشتراطات والمتطلبات الصادرة عنها ، ويلغـى           

ار وقف التسجيل أو الغلق المؤقت بعد إزالة أسباب المخالفة وبقرار يـصدر مـن            قر
  .الهيئة أو اإلدارة العامة للزراعة العضوية بحسب األحوال 

  وال يترتب على وقف التسجيل أو الغلق المؤقت وقف أنشطة الرقابة من الهيئـة      
  اإلنتاج العـضوى أو اإلدارة العامة للزراعة العضوية بحسب األحوال ، على وحدات  

  .أو جهات المطابقة 
  حاالت وإجراءات شطب املنتج من التسجيل لدى جهة املطابقة

   )٥٩( مادة 
فى حالة المخالفات التى تهدد الصحة العامة تقوم الهيئة أو اإلدارة العامة للزراعة 

  . من سجالتها ياالعضوية ، بحسب األحوال ، بإصدار قرار بشطب المنتج نهائ
ة استمرار المنتج فى ارتكاب المخالفة أو ارتكب مخالفة أخـرى خـالل    وفى حال 

سنة من المخالفة األولى ، يتم إخطار جهة المطابقة المسجل لديها المنتج لشطبه مـن       
سجالتها ، وتقديم ما يفيد ذلك للهيئة أو اإلدارة العامة للزراعـة العـضوية ، بحـسب     

ا األحوال ، خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوم.  
  التصرف فى املدخالت واملنتجات الغذائية العضوية أو احليوية االفة

   )٦٠( مادة 
يتم اتخاذ التدابير اآلتية مع المدخالت والمنتجات الغذائية العـضوية أو الحيويـة     

   :المخالفة على حسب األحوال
  . سحب المدخالت والمنتجات المخالفة من األسواق - ١
  .تجات المخالفة فى مكان معزول  وضع المدخالت والمن- ٢
 فى حالة مخالفة أى من المدخالت أو المنتجات ألحكام القـانون والئحتـه            - ٣

  التنفيذية والقرارات الصادرة فى هذا الشأن ، ولكنـه صـالح لالسـتخدام الزراعـى        
أو الحيوانى أو اآلدمى ، يقوم الوزير المختص أو رئيس الهيئة ، بحسب األحـوال ،        

  .رارات والقواعد بشأن تلك الحاالت ، وذلك كله على نفقة المخالف بإصدار الق
 فى حالة عدم صالحية مدخل اإلنتاج أو المنتج الغذائى لالستخدام الزراعى        - ٤

  .أو الحيوانى أو اآلدمى ، تطبق القوانين والتشريعات ذات الصلة بهذا الشأن 
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  الباب السابع
  أحكام ختامية

  تاج العضوى أو احليوىالقواعد االستثنائية لإلن
   )٦١( مادة 

للهيئة واإلدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب األحوال ، فى حالة الضرورة       
منح االستثناء من تطبيق قواعد اإلنتاج العضوى المنصوص عليها وفقًا ألحكـام تلـك     

  :الالئحة لفترة زمنية محددة ، وذلك فى الحاالت التالية على سبيل الحصر 
مان بدء اإلنتاج العضوى أو للحفاظ عليه أو لمواجهة الظروف المناخية        لض) أ( 

  .والجغرافية 
لضمان الحصول على مدخالت اإلنتاج العضوى ومـواد اإلكثـار النبـاتى     ) ب(

شكل الوالحيوانات الحية وغيرها من المدخالت الزراعية والتى ال تتوفر فى 
  .العضوى 

  .لحيوانية العضوية لحل مشكالت خاصة بإدارة الثروة ا) ج(
  لمواصلة اإلنتاج العضوى عند عـدم وجـود المـواد والمنتجـات الداخلـة       ) د(

  .فى المنتجات الغذائية فى شكلها العضوى 
  الضبطية القضائية

   )٦٢( مادة 
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الـوزير     

لضبط القضائى فى إثبات ما يقع بالمخالفة ألحكام المختص ورئيس الهيئة صفة مأمورى ا
  .القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، وذلك فى نطاق اختصاص كل منهم وعمله 

   )٦٣( مادة 
يتعين على من لهم صفة مـأمورى الـضبط القـضائى أن يبـرزوا مـا يثبـت        

  .شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو إجراء منصوص عليه قانونًا 
   )٦٤( مادة 

ال يجوز لمن لهم صفة مأمورى الضبط القضائى تحريك الدعوى فـى الجـرائم        
  المنصوص عليها فى القانون إال بإذن مـن الـوزير المخـتص أو رئـيس الهيئـة ،       

  .بحسب األحوال 
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  الرسوم
   )٦٥( مادة 

تحدد الرسوم المستحقة عن تسجيل جهات المطابقة ووحدات اإلنتـاج العـضوى      
 والشعارات وجميع الخدمات التى تؤديها الهيئة أو اإلدارة العامة للزراعـة   والشهادات

ر من الوزير المختص أو مجلس إدارة الهيئة ، بحسب األحوال ، وذلك      االعضوية بقر 
  .بما ال يجاوز عشرة آالف جنيه 
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   )١( مرفق 
املعايير واملواصفات والقوائم اخلاصة باإلنتاج العضوى بأنواعه النباتى 

  حليوانى والداجنى والسمكىوا
  الباب األول

  األحكام التمهيدية
   )الفصل األول( 

  الهدف ومجال التطبيق
 تطبق هذه المعايير كضمان أساسى للتنمية المستدامة لإلنتاج العضوى مـع      - ١

ضمان فعالية أداء السوق الداخلية والخارجية للمدخل العـضوى األولـى ، ضـمان        
  .لعضوى األولى المنافسة العادلة للمنتج ا

 تحدد هذه المعايير مبادئ اإلنتاج العضوى األولى وترسى قواعـده ، مـن          - ٢
حيث تسجيل واستخدام دالئل تشير إلى اإلنتاج العضوى األولى ووضـع العالمـات          

  .العضوية ، طبقًا للقواعد والضوابط المنصوص عليها فى القانون والالئحة التنفيذية 
مدخالت التى تخضع ألحكامها وكـذلك المـدخالت        توضح هذه المعايير ال    - ٣

  .خارج نطاق المعايير كذلك كيفية وضع شعار وعالمات التمييز الدالة عليها 
تغطى بنود هذه المعايير االشتراطات األساسـية الـالزم اتباعهـا خـالل           - ٤

  : العمليات اآلتية
األ) أ(  وى  عض ال اإلنتاج  مدخالت  ج وتجهيز وتوزيع  إنتا قبتها جميع مراحل  مرا   .ولى وطرق 
كيفية وضع العالمات المميزة أو العبارات التى تـشير إلـى أن مـدخالت        ) ب(

اإلنتاج العضوى األولى عضوية سواء فى الملصقات على المنتجات أو فى      
  .وسائل اإلعالن 

الحيوى األولى التى /  تطبق هذه القواعد على كل مدخالت اإلنتاج العضوى   - ٥
العضوية المختلفة شاملة فى مزارع اإلنتاج النبـاتى والحيـوانى   تستخدم فى األنشطة    

  والنحل طالما تنتج أو يزمع إنتاجهـا    ) إلخ ... - قشريات   -أسماك  (واألحياء المائية   
أو إعدادها أو تجهيزها أو تعرض فى األسواق أو ينوى توزيعهـا أو عرضـها فـى       

ية أو بغـرض التـصدير   السوق والمدرجة بهذه المعايير داخل جمهورية مصر العرب       
  :كمدخل عضوى فى أحد الصور التالية 

الحيوانات الحية والمنتجات الزراعية حتى الحصاد داخل وحدات اإلنتـاج           ) أ( 
  .العضوى األولى 
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  .المدخالت الزراعية األولية المزمع عرضها باألسواق ) ب(
  .األعالف ) ج(
 -بصال أ - درنات -عقل  (مواد اإلكثار النباتى أو أجزاء التكاثر الخضرية     ) د(

  .أو البذور )  إلخ-شتالت 
  .تطبق هذه المعايير على إنتاج الخميرة ) ه(
  .المنسوجات العضوية ) و(
ـ  هذه المعايير على جميع األشخاص ا     تطبق   - ٦   ةلذين لهم صلة بعمليـة زراع

ى البند  المشار إليها فيةالحيوية األول/ أو إعداد أو تجهيز أو تداول المدخالت العضوية
، وفى أى مرحلة من مراحل اإلنتاج األولى ، أو أى نشاط آخر له عالقة بالتعامل ) ٥(

      ا عضو امع المدخل العضوى األولى الذى يحمل شعارسـواء مـن قبـل منتجـين    ي   
  .أو مجهزين أو موزعين 

 ما لم ينص على خالف ذلك ، تطبق هذه المعايير الفنية كجزء ال يتجزأ من        - ٧
تنفيذية دون المساس بالتشريعات ذات الصلة والصحة الحيوانيـة ورعايـة         الالئحة ال 

  .صحة النباتات والتكاثر النباتى ، وسالمة الغذاء 
يه اختالف قواعد ض يتم تطبيق ما يرد فى المعايير الفنية ، مع مراعاة ما يقت         - ٨

لالزمـة  اإلنتاج ، بعد إجراء التغييرات الضرورية وبعد إجراء التعـديالت الدوريـة ا     
 ١٢المعتمدة من الوزير المختص على أساس الالئحة التنفيذية وبما ينص عليه قانون          

  ٢٠٢٠لسنة 
 تقوم اإلدارة العامة للزراعة العضوية بوضـع قائمـة مـدخالت اإلنتـاج            - ٩

العضوى األولى المبينة فى مالحق المرفق األول باإلضافة إلى تحديد هذه القوائم بما          
 العالمية ، على أن تكون مدخالت ذات ارتباطًـا وثيقًـا باإلنتـاج        يتوافق مع المعايير  

  .العضوى األولى ، ومؤهلة لإلدراج فى هذه القوائم 
   :هذه المعايير ال تسرى على المنتجات التالية - ١٠
  ) .١٠(أنواع اإلنتاج الحيوانى بخالف تلك المشار إليها فى المادة ) أ( 
  ) .٢٩( تلك المشار إليها فى المادة تربية األحياء المائية بخالف) ب(

  . ال تعتبر حصيلة صيد الحيوانات أو صيد األسماك البرية كمنتج عضوى أولى - ١١
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  الباب الثانى
  اإلنتاج الزراعى األولى العضوى ومدخالته

   )الفصل األول( 
  اإلنتاج النباتى

   )١( مادة 
  جتهيز التربة والتسميد

   : المزارع العضويةتباع التوصيات اآلتية داخلايجب 
يجب أن تبقى األرض دائما مغطاة بغطاء نباتى لتالشى عوامـل التآكـل وفقـد         
خصوبة وتماسك التربة والحفاظ على التنوع البيولوجى فى التربة بغـرض اإلنتـاج        

  .العضوى األولى 
يجب المحافظة على خصوبة التربة ونشاطها الحيوى باتبـاع دورات زراعيـة          

وتشمل المحاصيل البقولية وإضافة السماد األخضر للتربة وكـذلك     منفردة للمحاصيل   
  ) .كمبوست(إضافة األسمدة الحيوانية والنباتية المكمورة هوائيا 

لمستحضرات الميكروبيـة غيـر   يمكن استخدام المستحضرات البيوديناميكية أو ا     
  .ة وراثيا لزيادة حيوية التربة هندسمال

  ) .١( التربة المنصوص عليها فى الملحق يسمح باستخدام األسمدة ومحسنات
أو فـى أقـل   (جميع األنشطة الزراعية فى المزارع العضوية ال تؤدى إطالقًـا       

  .إلى تلوث البيئة ) الحدود الممكنة والتى ال يمكن تالفيها
يجب على المسئول عن وحدة اإلنتاج العضوى األولـى االحتفـاظ بالـسجالت        

  .س سنوات الخاصة بعمليات التسميد لمدة خم
   )٢( مادة 

  املنتجات الناجتة من الزراعات املائية
  )Hydroponic(يحظر استخدام الزراعات المائية 

   )٣( مادة 
  مكافحة األمراض واآلفات واحلشائش

عالوة على العمليات الزراعية ، يتم استخدام األصناف المقاومة واتباع التقنيـات    
  .ن األمراض واآلفات وتقليل فرص حدوثها الزراعية التى من شأنها حماية النبات م
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٣٨

  )٢( يتم استخدام مواد الوقاية والمكافحة المنصوص عليهـا فـى الملحـق         - ١
  .مع االلتزام بشروط االستخدام الموجودة قرين كل مادة 

ية المستخدمة للفرمون ، يجب ع عند استخدام المصائد واألوعية باستثناء األو  - ٢
 فى األوعية والمصائد أى شىء فى البيئة المحيطة سـواء  أال يالمس المواد الموجودة  

  .نبات أو ماء أو تربة ويجب أن يتم التخلص منها بطريقة آمنة بعد االستخدام 
 تعتمد برامج وقاية النباتات أساسا على المنع باستخدام األعـداء الطبيعيـة            - ٣

  .عامالت الحرارية واألصناف المقاومة والدورات الزراعية والتقنيات الزراعية والم
لمقاومة األمـراض والحـشرات     ) ٢( تستخدم المواد المذكورة فى الملحق       - ٤

  .وباقى اآلفات 
   )٤( مادة 

  قواعد إنتاج فطر عيش الغراب
   :نتاج عيش الغراب يمكن استخدام المواد اآلتيةإل
  .مخلفات المزرعة سواء النباتية أو الحيوانية ) أ( 
  .ى تدار حسب النظام العضوى  سواء من المزارع الت- ١
فى حالة عدم توافر المواد المذكورة ) ١( أو من المواد المذكورة فى الملحق   - ٢

مـن المجمـوع الكلـى لجميـع     ) ٪٢٥(بشرط أال تزيد نسبة هذه المواد عن     ) أ(فى  
  .المكونات بعد طرح نسبة المياه والغطاء المستخدم فى تغطية مادة الزراعة 

  وناتجـة ) أ(غير منـصوص عليهـا فـى الفقـرة الـسابقة          مواد زراعية   ) ب(
  .من مزارع عضوية 

  . البيتموس غير المعالج كيميائيا )ج(
   .ياالخشب غير المعالج كيميائ) د(

   )٥( مادة 
  إنتاج األعشاب البحرية

  .تعتبر جميع األعشاب البحرية النامية طبيعيا فى البحار عضوية ) أ( 
لى المدى البعيد إلى حدوث خلل فى توازن األحياء    يجب أال يؤدى الجمع ع    ) ب(

  .الطبيعية الموجودة فى البيئة 
  يجب الجمع من بيئة ذات صـفات بيئيـة مناسـبة وبعيـدة عـن مـصادر          ) ج(

  .التلوث بأنواعه 
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  يتم الجمع من الشواطئ ذات الصفات البيئية والصحية المعمول بها آخذين) د(
  :فى االعتبار 

  .عة المستدامة فى جميع مراحل اإلنتاج والجمع  اتباع طرق الزرا- ١
 الحفاظ على التنوع الجينى فى البيئة يجب أن يتم الجمع بناء علـى قواعـد    - ٢

  .مناسبة لإلبقاء على جميع األنواع واألفراد 
) وحـدات االسـتزراع  ( ال يجب إضافة األسمدة إال فى نظم اإلنتاج المغلقة       - ٣

  .سموح بها فى اإلنتاج العضوى وبشرط أن تكون هذه األسمدة م
  :يحـدد هـذا الفــصل قواعـد اإلنتـاج التفــصيلية لألعـشاب البحريــة      ) ه(

الطحالب البحرية متعددة الخاليا ، والعوالق     " األعشاب البحرية "حيث تشمل   
  .النباتية والطحالب الدقيقة 

   )٦( مادة 
  اإلدارة املائية املتوسطة واملستدامة

 اإلنتاج موجودة فى مواقع بعيدة عن الملوثات التـى   يجب أن تكون عمليات  - ١
  .من شأنها اإلضرار بالطبيعة العضوية للمنتجات 

  . يتم فصل وحدات اإلنتاج العضوية عن غير العضوية بشكل مناسب - ٢
إلـى الوضـع   ) ٢( يجب أن تستند إجراءات الفصل المشار إليها فى بنـد           - ٣

لة ، والمـسافات ، وتـدفق المـد والجـزر ،     الطبيعى ، وأنظمة توزيع المياه المنفص  
  .والمصب الرئيسى والموقع النهائى لوحدة اإلنتاج العضوى 

   تعين اإلدارة المواقع أو المناطق المناسبة لالسـتزرع المـائى العـضوى         - ٤
أو حصاد األعشاب البحرية وقد تحدد أيضا الحد األدنى لمسافات الفصل بين وحـدات     

  .لعضوية اإلنتاج العضوية وغير ا
 عند تعيين مسافات فصل دنيا ، يتعين تقديم هذه المعلومات إلـى أصـحاب          - ٥

  .المزارع السمكية 
 يجب إجراء تقييم بيئى ألى عملية إنتاج جديدة لوحدات اإلنتـاج العـضوى         - ٦

 طنًا من منتجات االستزراع المائى سنويا للتأكد من مالئمـة      ٢٠والتى تنتج أكثر من     
  . اإلنتاج واآلثار المحتملة لتشغيلها ظروف بيئة وحدة

 يجب على صاحب المزرعة توفير تقارير التقييم البيئـى لـإلدارة وجهـة             - ٧
  .المطابقة المسجل لديها 
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٤٠

 يجب على المشغل توفير خطة إدارة مستدامة تتناسب مـع وحـدة إنتـاج             - ٨
  .االستزراع المائى وحصاد األعشاب البحرية 

٩ -  ا وتحدد بالتفصيل اآلثار البيئيـة للعمـل المطلـوب     يتم تحديث الخطة سنوي
إجراءه وعمل التدابير الالزمة اتخاذها لتقليل اآلثار السلبية على البيئات المائية والبرية 

ويجب . المحيطة ، بما فى ذلك تصريف المغذيات فى البيئة لكل دورة إنتاج أو سنويا       
  .صالح المعدات إأن تسجل الخطة تقنية مراقبة و

 يجب على مشغلى أعمال االستزراع المائى واألعشاب البحرية اسـتخدام      - ١٠
مصادر الطاقة المتجددة ومواد إعادة التدوير حسب التفضيل ، ووضع جدول للحد من     

  .النفايات يتم وضعه فى بداية عملية اإلنتاج كجزء من خطة اإلدارة المستدامة 
جراء تقدير الكتلة الحيوية لهـا   بالنسبة لحصاد األعشاب البحرية ، يجب إ      - ١١

  .لمرة واحدة فى البداية 
   )٧( مادة 

  احلصاد املستدام لألعشاب البحرية البرية
 يجب االحتفاظ فى الوحدة أو المنشأة بسجالت توضح لإلدارة أن األعشاب          - ١

وتمكـين  . البحرية البرية التى تم إنتاجها ال تحدث تأثيرا سلبيا على البيئـة المائيـة            
لمشغل لإلدارة وجهة المطابقة من التحقق من أن الحصادات قد زودت فقط باألعشاب    ا

البحرية البرية المنتجة وفقًا للمعايير ، ويتم الحصاد بطريقة ال تسبب ضررا على حالة     
  .البيئة المائية 

 يجب اتخاذ تدابير لضمان أن األعشاب البحرية يمكن أن تتجدد ، مثل تقنيـة    - ٢
  حد األدنى لألحجـام ، األعمـار ، دورات التكـاثر أو حجـم األعـشاب     الحصاد ، ال 

  .البحرية المتبقية 
 فى حالة حصاد األعشاب البحرية من منطقة حصاد  مشتركة يجب تـوفير         - ٣

أدلة مستندية على أن الحصاد ال يؤثر على االستدامة وأن الوحدة بالكامـل تخـضع          
  .الشتراطات معايير اإلنتاج العضوى 

ب أن تقدم السجالت دليالً على اإلدارة المستدامة وعدم وجود تأثير على       يج - ٤
  .المدى البعيد على مناطق الحصاد 
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   )٨( مادة 
  استزراع األعشاب البحرية

 ال يستخدم فى استزراع األعشاب البحرية فى البحر إال العناصـر الغذائيـة     - ١
اع المائى العضوى ، ويفضل أن الطبيعية فى البيئة ، أو من اإلنتاج الحيوانى لالستزر   

  .تكون موجودة فى مكان قريب كجزء من نظام االستزراع المتعدد 
 فى المنشآت على األرض التى تستخدم فيها مصادر المغذيات الخارجيـة ،         - ٢

  .تكون مثل مستويات المغذيات فى المياه 
  ) .١( يجوز استخدام األمالح أو كما هو موضح فى الملحق - ٣
تسجيل كثافة االستزراع أو الكثافة التشغيلية والحفاظ على سالمة البيئة        يتم   - ٤

المائية من خالل ضمان عدم تجاوز الحد األقصى لكمية األعشاب البحرية التى يمكن          
  .إنتاجها دون آثار سلبية على البيئة 

 يعاد استخدام الحبال وغيرها من المعدات المستخدمة فى زراعة األعـشاب      - ٥
  .أو إعادة تدويرها قدر اإلمكان البحرية 

   )٩( مادة 
  التدابير واإلجراءات الوقائية للمحافظة على السفن

  وتنظيف املعدات واملرافق اإلنتاجية
 يجب إزالة الكائنات الحية الملوثة فقط بالوسائل الفيزيائية أو باليد ما لم تكن     - ١

  .من المزرعة ضارة بقدر اإلمكان ، يتم إعادتها إلى البحر على مسافة 
  . يتم تنظيف المعدات والمرافق عن طريق تـدابير فيزيائيـة أو ميكانيكيـة       - ٢

ـ          الـواردة ادووفى حالة ما إذا كانت طرق التنظيف غيـر كافيـة يـتم اسـتخدام الم
  ) .٢(، القسم ) ٧(فى الملحق 

   )الفصل الثانى( 
  اإلنتاج احليوانى

   )١٠( مادة 
  النطاق

األبقـار  : صيلية إلنتاج األنـواع الحيوانيـة التاليـة       يضع هذا الفصل قواعد تف    
 - الدجاج بأنواعه (والدواجن ) الضأن والماعز(والجاموس والجمال والخيول واألغنام 

  ) .٣(والنحل ، الموضحة فى الملحق )  األرانب- األوز -البط 
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   )الجزء األول( 
  مصدر احليوانات

   )١١( مادة 
  مصدر احليوانات العضوية

 اختيار األنواع والسالالت مع مراعاة حيوية الحيوانات وقـدرتها علـى    يتم - ١
باإلضافة إلى ذلك يجـب اختيـار   . التكيف مع الظروف المحلية ومقاومتها لألمراض  

السالالت أو األنواع من الحيوانات القوية لتفادى أمراض معينة أو المشاكل الـصحية    
ة فى اإلنتاج المكثف ، مثـل عوامـل   المرتبطة ببعض السالالت أو األنواع المستخدم   

اإلجهاد والموت المفاجئ واإلجهاض المتكرر وحاالت الوالدة التى تتطلب العمليـات       
  .القيصرية 

  )Apis Mellifera( أما فى النحـل تعطـى األفـضيلية السـتخدام نـوع      - ٢
  .وأنواعها المحلية 

   )١٢( مادة 
  منشأ احليوانات غير العضوية

لعضوية قد تستخدم فى الحيازات ألغراض التربية ، وذلـك    الحيوانات غير ا   -١
عند عدم توفر عدد كافى من الحيوانات العضوية بشرط الخضوع للشروط المنصوص   

  .من هذه المادة ) ٥(إلى ) ٢(عليها فى البنود من 
عند إنشاء قطيع ألول مرة وال تتوافر حيوانات مرباه عضويا بأعداد كافية ،           -٢

ى جلب حيوانات غير مرباه عضويا تؤخذ بعد الفطام مباشـرة داخـل     يمكن اللجوء إل  
  :وحدة اإلنتاج العضوى لكن بعد استيفاء الشروط التالية 

  .زيد عمر العجول والمهران والجمال عن ستة أشهر يال 
  . يوما ٦٠يكون عمرها أقل من ) الضأن والماعز(األغنام 

نتاج العـضوى ، فـإن عـدد إنـاث      وفقًا لقواعد اإل يربىعند تجديد قطيع ،    -٣
   :الثدييات المدخلة من مصادر غير عضوية يجب أال تتجاوز النسب التالية

من البالغين للخيـول واألبقـار والجـاموس والجمـال     ) ٪١٠(بحد أقصى   ) أ( 
  ) .الضأن والمعز(من البالغين من األغنام ) ٪٢٠(و
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ـدات أقـل مـن          ) ب( ـار وأقـل  /  خيـول ١٠أما بالنـسبة للوح ـام ٥ مـن  أبق ـز ، /  أغن   مع
  .أى إضافة فى هذه الوحدات يجب أال يزيد على حيوان واحد فى العام كحد أقصى 

  )٪٤٠(يجوز زيادتها لتصل إلـى    ) ٣(النسب المئوية المشار إليها فى البند        -٤
   :ولكن يخضع ذلك لترخيص مسبق من اإلدارة فى الحاالت الخاصة التالية

  .المزرعة عند عمل توسعات كبيرة فى ) أ( 
  .عند تغيير طرق التربية ) ب(
  . نوع جديد من الثروة الحيوانية إدخالعند البداية فى ) ج(
  .عندما تكون السالالت معرضة لخطر الضياع ) د(
سنويا من ملكات النحل وأسراب النحل      ) ٪١٠ (إدخاللتجديد المناحل يمكن     -٥

ى توضع فـى األمـشاط   من مصادر غير عضوية شريطة أن تكون ملكات النحل الت      
  .بداخل الخاليا مرباه بطريقة عضوية 
  )الجزء الثانى ( 

  املمارسات اخلاصة بالتربية والسكن لإلنتاج احليوانى
   )١٣( مادة 

  القواعد املتعلقة بظروف السكن
يجب توفر العزل والتدفئة والتهوية فى المبانى المعدة لسكن الحيوانات ويجب  -١

الحرارة والرطوبة النسبية للهواء وتركيز الغاز ضمن الحدود أن يظل مستوى الغبار و 
  المبنـى المـستخدم يجـب أن يـوفر التهويـة الطبيعيـة       . التى ال تضر الحيوانات     

  .ودخول الضوء 
يجب توفير السكن للماشية فى المناطق ذات الظـروف المناخيـة المالئمـة      -٢

  .لتمكين الحيوانات من العيش فى الهواء الطلق 
ات الخاصـة لكـل   جحة واالحتياافة التربية فى المبانى يجب أن توفر الر   كثا -٣

األنواع من الحيوانات ، كما يجب أن تأخذ فى االعتبار االحتياجات السلوكية للحيوانات 
  .احة حسب أنواع الحيوانات س المةالكثافة ووحد) ٣(ويحدد الملحق 

عدد الحيوانات وخصائص الحد األدنى لمساحة المناطق الداخلية والخارجية و -٤
  ) .٣(مبانى الحيوانات المرباه والمنصوص عليها فى الملحق 
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   )١٤( مادة 
  مواصفات وشروط تربية األبقار واجلاموس واجلمال واخليول واألغنام

يجب أن تكون أرضية مبانى الحيوانات ناعمة غير منزلقة ، ويجب أن تكون     -١
  .نصف مساحة األرض على األقل مستوية 

يجب أن توفر لهم مساكن مريحة ونظيفة وجافة مع زراعـة بقيـة المنطقـة      -٢
بحيث تكون متناسبة مع الحجم وال تكون األرض مشققة وأن تكـون مغطـاة بفرشـة      
مكونة من القش أو نشارة الخشب أو الرمل ويمكن تحسين الفرشـة بإضـافة بعـض      

  ) .١(المعادن المسموح باستخدامها بالملحق 
  .عجول فى الحجرات الفردية بعد سن أسبوع واحد يحظر سكن ال -٣
  توضع الماشية فى مجموعات باستثناء المراحل األخيرة من الحمل وخـالل      -٤

  .فترة الرضاعة 
   )١٥( مادة 

  سكن وتربية الدواجن
  .ممنوع تربية الدواجن داخل أقفاص أو بطاريات  -١
و ترعة يراعى فيها شروط الطيور المائية البد أن يتوافر لها بركة أو بحيرة أ  -٢

  .النظافة والصحة 
   :تستوفى الشروط التالية المبانى لجميع الدواجن البد أن  -٣
أال تقل مساحة األرض الصلبة عن الثلث من المساحة الكلية لألرض علـى     ) أ( 

أال تكون مشققة أو مفتتة وأن تكون مغطاة بمواد مثل القش أو نشارة الخشب 
  .أو الرمل أو العشب 

فى عنابر الدجاج البياض يجب أن تتوفر مساحة فى األرض تكفـى لحريـة     ) ب(
  .الحركة للدجاج وأيضا لكى تسمح بتجميع فضالت الدجاج 

يجب أن تكون العنابر تحتوى على أماكن لراحة أو وقوف الطيـور وهـذه      ) ج(
األماكن تتناسب مع حجم كل مجموعة من الطيور على النحو المنـصوص       

  ) .٣(حق عليه فى المل
يجب أن يكون منافذ وفتحات الدخول والخروج ذات حجم مناسب لحجم الطيور ) د(

  . من مساحة المكان ٢م١٠٠م لكل ٤وهذه الفتحات أو األبواب طولها يعادل 
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   :كل عنبر للدواجن يجب أال يحتوى على أكثر من) ه(
  . دجاجة ٤٨٠٠
  . دجاج بياض ٣٠٠٠
 ٣٢٠٠بكينى وفى حالـة الـذكور تكـون     من إناث البط المسكوفى أو ال  ٤٠٠٠

  .وكذلك كل أنواع البط األخرى 
  . من األوز أو الدجاج الرومى ٢٥٠٠

يجب أال تزيد المساحة المستخدمة للعنبر الواحد فى حالة الطيـور المنتجـة      ) و(
   .٢م١٦٠٠للحم عن 

يجب أن تشيد عنابر تربية الدجاج بطريقة تسمح بسهولة حـصول الـدواجن    ) ز(
  .هواء الطلق على ال

يتم توفير إضاءة صناعية باإلضافة لإلضاءة الطبيعية لتوفير فترة إضاءة بحد      -٤
 ساعات راحة ٨ ساعة متواصلة فى اليوم ويجب أن يوفر لها ما ال يقل عن ١٦أقصى 

  .ليلية بدون أى ضوء 
يجب أال تستخدم طريقة التربية المكثفة للدواجن والحد األدنى للعمـر عنـد           -٥
   : يجب أن يكونالذبح

  . يوم للدجاج ٨١
  . يوم لنوع الكابونس ١٥٠
  . يوم للبط البكينى ٤٩
  . يوم إلناث البط المسكوفى ٧٠
  . يوم لذكور البط المسكوفى ٨٤
  . يوم للبط البرى ٩٢

  . يوم لذكور الدجاج الرومى واألوز ١٤٠
  . يوم إلناث الدجاج الرومى ١٠٠

   )١٦( مادة 
  إنشاء املناحل املستخدمةاالشتراطات احملددة فى 

  سل العضوىعفى تربية النحل وإنتاج ال
 كم مـن مـصادر حبـوب    ٣ اختيار مواقع المناحل فى دائرة نصف قطرها  - ١

  اللقاح والرحيق والتى هى عبـارة عـن محاصـيل عـضوية أو بريـة أو نباتـات         
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ارة غير معرضة للتلوث البيئى حتى ال تؤثر على النحل المربى عضويا ، علـى اإلد      
العامة للزراعة العضوية أن تحدد مناطق تربية النحل وذلك حتى تمتثل لقواعد اإلنتاج    

  .العضوى ، ال تطبق هذه القواعد فى فترات عدم التزهير أو فترات سكون الخاليا 
 يجب أن تكون خاليا النحل مصنعة أساسا من مواد طبيعية ليست لهـا أى           - ٢

  .لبيئة من التلوث خطورة على منتجات النحل أو على ا
 شمع النحل فى حالة تأسيس خاليا جديدة يجب أن يكون مـصدره وحـدات     - ٣

  .إنتاج عضوية 
 يمكن استخدام المواد الطبيعية مثل الشمع والزيوت الطبيعية وصمغ النحل          - ٤

  .من هذه المعايير ) ٢٨(فى خاليا النحل دون المساس بأحكام المادة 
ـ  محظور استخدام المواد ا    - ٥   لسلكيميائية الطاردة المخلقة أثناء استخالص الع

  .أو منتجات أخرى 
) أطوار غير كاملـة لحـشرة النحـل     ( محظور استخدام إطارات الحضنة      - ٦

  .ل سالستخالص الع
   )١٧( مادة 

  االتصال مبناطق الهواء الطلق
   .يا مناطق الهواء الطلق ممكن أن تكون مغطاة جزئ- ١
  .ات إلى المرعى كلما سمحت الظروف بذلك  يجب أن تخرج الحيوان- ٢
   يسمح للحيوانات الخروج إلى الرعى فى فترة الـشتاء فـى حالـة تـوافر       - ٣

نظام اإلسكان الشتوى وفى حالة عدم توافره يسمح لها بالرعى فقـط كلمـا سـمحت          
  .األحوال الجوية 

  .لق يسمح للثيران عمر أكثر من سنة بالخروج للرعى فى مناطق الهواء الط - ٤
  . يجب أن تقضى الدواجن مدة ال تقل عن ثلث حياتها فى الهواء الطلق - ٥
 المناطق المفتوحة للدواجن تكون ذات غطاء نباتى وتكون آمنة وتسمح لكل     - ٦

  .الدواجن الوصول إلى الشراب والغذاء بصورة سهلة وميسرة 
ـ  ( الدواجن التى تربى فى أماكن مغلقة نتيجة ظروف قهرية          - ٧ رارات مثـل ق

  .فالبد أن تتوفر لها كميات كافية من الغذاء حتى تلبى احتياجاتها ) الطب البيطرى



 ٢٠٢١ سنة  أغسطس٢٦فى ) أ (  تابع ١٨٩ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٤٧

   )١٨( مادة 
  الكثافة احليوانية

محتوى النيتروجين فى السماد البلدى الناتج من مجموع الكثافة العددية للحيوانات     
  كجم نيتروجين فى السنة لكل هكتـار مـن األرض    ١٧٠ال يجب أن يزيد عن حدود       

 المشار إليها أعاله ةالزراعية ، لتحديد الكثافة العددية المناسبة للماشية فى وحدة المساح
 وتختص اإلدارة العامة للزراعة العضوية بوضع هذه الحدود لألعداد المناسبة لكـل    ؛

  .كمرشد لها فى ذلك ) ٤(وحدة ويستخدم الملحق 
   )١٩( مادة 

  حظر اإلنتاج احليوانى
لحيوانى العضوى كل من ال يملك أرض زراعية إال إذا كان لديه يمنع من اإلنتاج ا

  .عقد موقع مع مزرعة عضوية أخرى يفيد التعاون معها فى إنتاج الغذاء الحيوانى 
   )٢٠( مادة 

  اإلنتاج املتنوع للثروة احليوانية
  )ة لإلنتاج احليوانى العضوى وغير العضوىطالوحدات اتل(

) غير العـضوية (حيوانات التى تتبع النظم التقليدية  يمكن أن يسمح بوجود ال  - ١
فى المنطقة شريطة أن تكون منعزلة عن الحيوانات التى تتبع نظم اإلنتاج العـضوى         

  .ويطبق ذلك أيضا على كل الحيوانات حتى المختلفة فى النوع عن بعضها 
دة  يمكن للحيوانات غير العضوية أن تتغذى فى المراعى العضوية لفترة محد - ٢

من السنة بشرط أنها فى هذه الفترة ال تتواجد مع الحيوانـات العـضوية فـى نفـس         
  .المزرعة 

  : أرض عادية بشرط أن  على الحيوانات العضوية يمكن أن ترعى- ٣
هذه األراضى لم تعامل بأى مركبات ممنوع استخدامها فى اإلنتاج العضوى          ) أ( 

  . سنوات على األقل ٣لمدة 
تجات الحيوانات العضوية التى تستعمل هـذه األرض مـع       أى منتج من من   ) ب(

الحيوانات غير العضوية ال يجوز اعتبارها إنها منتجات عضوية ما لم يمكن   
  .ناك إثبات بالفصل الكافى عن الماشية غير العضوية ه
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 خالل فترة نقل الحيوانات ربما تتغذى فى مراعى غير عضوية وذلك خالل      - ٤
ام من مرعى إلى آخر وفى هذه الفترة يجب أال تزيد مواد التغذية تنقلها سيرا على األقد   

من إجمالى الغذاء خالل السنة ) ٪١٠(لهذه الحيوانات من المراعى غير العضوية عن  
  .وهذه النسبة يتم حسابها بناء على نسبة المواد الجافة فى األعالف ذات أصل نباتى 

ت والوثائق الخاصة بكـل مـا   يجب على مدير المزرعة أن يحتفظ بكل المستندا    
  .يحدث للثروة الحيوانية بناء على ما ذكر فى هذه المادة 

   )٢١( مادة 
  كيفية التعامل مع احليوانات

يجب أال تتم بعض العمليات التى تجرى على الماشية والحيوانات مثل          ) أ ( - ١
 أو تقلـيم  ربط الذيل فى األغنام أو قطع طرف الذيل فى الماشية وقلع األسنان وقص     (

بشكل روتينى فى المزرعة العضوية ومع ذلك فقـد يـسمح   ) المناقير أو إزالة القرون   
لبعض من هذه العمليات أن تتم بعد أخذ إذن من اإلدارة العامـة للزراعـة العـضوية     
ألسباب تتعلق بالسالمة وإن كان المقصود هو تحسين الصحة ورفاهية الحيوان وذلك       

  .بناء على كل حالة 
تطبق أى عملية تحت نظام تخدير كافى وتسكين لأللم لتقليل أى معاناة       ) ب( - ١

  يتعرض لها الحيوان وتتم هذه العملية فى سن مناسب للحيـوان ويقـوم بهـا أفـراد           
  .مؤهلة لذلك 

 عملية اإلخصاء للحيوان مسموح بها من أجل الحفاظ على جودة المنتجات          - ٢
  ) .ب(١ للشروط المنصوص عليها فى البند وأساليب اإلنتاج التقليدية وذلك وفقًا

  . مثل قص أجنحة ملكات النحل ه محظور عمليات التشوي- ٣
 عملية تحميل وتنزيل الحيوانات يجب أن يتم تنفيذها دون استخدام أى نـوع      - ٤

  .ات قبل أو أثناء النقل ئمن التنبيه الكهربائى كما أنه ممنوع استخدام مهد
   )الجزء الثالث( 

  التغذية
   )٢٢( مادة 

  التغذية من داخل املزرعة العضوية أو من مزارع عضوية أخرى
  )فيما عدا فترات التنقـل بـين المراعـى   (كلة العشب  آ فى حالة الحيوانات     - ١

على األقل من داخل نفـس  ) ٪٦٠(يجب أن تنتج األعالف بنسبة    ) ٤(بند  ] ٢٠المادة  [
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 مزارع عضوية أخرى قريبة من نفـس  المزرعة وإذا لم يكن ذلك متاحا تتم التغذية من 
على األقل من داخل ) ٪٢٠(فى حالة الدواجن يجب أن تنتج األعالف بنسبة . المنطقة  

  نفس المزرعة وإذا لم يكن ذلك متاحا تتم التغذية من مزارع عـضوية أخـرى قريبـة    
  .من نفس المنطقة 

كمية كافية من  فى نهاية موسم إنتاج عسل النحل يجب أن يتوافر فى الخاليا     - ٢
  .العسل وحبوب اللقاح للتغذية خالل فترة الشتاء 

 يجب تغذية خاليا النحل المعرضة للخطر بسبب الظروف المناخيـة علـى      - ٣
ة ما بين رعسل عضوى أو شراب سكرى عضوى والسكر العضوى وذلك فقط فى الفت  

   .د الرحيق وبداية تكون العسلج يوم من بدء موسم توا١٥جنى العسل وقبل 
   )٢٣( مادة 

  األعالف ومدى توافقها مع االحتياجات الغذائية للحيوانات
علـى حليـب األمهـات    ) الثديية( يجب أن يتم تغذية كل صغار الحيوانات        - ١

لفترة ال تقل عن ثالث أشهر وذلك للعجول والمهر ، بينما تصل إلـى    ) حليب طبيعى (
  . يوما للضأن والمعز ٤٥

وانات التى تتغذى على العشب على أسـاس اسـتخدام    تكون نظم تربية الحي - ٢
أقصى حد للرعى فى المراعى وفقًا لتوافر هذه المراعى فى فترات مختلفة من الـسنة     

من الوزن الجاف لوجبات الطعام اليومية للحيوان ، ويجب     ) ٪٦٠(بحيث ال يقل عن     
تخفيض أن تحتوى الوجبات على أعالف خشنة طازجة أو جافة أو سيالج ، ويسمح ب         

للحيوانات التى تنتج اللبن لمدة أقصاها ثالثة أشهر فى حالة أن هذه ) ٪٥٠(النسبة إلى  
  .الحيوانات تقوم بإرضاع صغارها رضاعة طبيعية 

 تضاف نسبة النخالة واألعالف الطازجة أو المجففة أو السيالج إلى العليقة       - ٣
  .اليومية لتغذية الدواجن 

  .ماكن تعوق تغذيتها مما يؤدى إلى حدوث أنيميا يحظر وضع الحيوانات فى أ - ٤
  .يحظر عملية التغذية اإلجبارية فى عمليات التسمين للحيوانات فى أى مرحلة  - ٥

   )٢٤( مادة 
  األعالف فى مرحلة التحول العضوى

كحد أقصى من مكونات العلف ممكن أن يكـون مـصدرها   ) ٪٣٠( متوسط  - ١
أما فى حالة األعالف . وهذا فى مرحلة التحول مواد ناتجة من خارج نطاق المزرعة    

  ) .٪١٠٠(الناتجة من المزرعة نفسها تزيد النسبة لتصل إلى 
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  كحد أقصى من مـواد التغذيـة الكليـة للحيوانـات تـأتى     ) ٪٢٠( متوسط  - ٢
  من الرعى أو من حصاد المراعى الدائمة أو من األعالف المعمرة فـى العـام األول   

االعتبار بأن هذه المساحات ضمن حيازة المزرعة نفـسها ،  من التحول مع األخذ فى      
والنسبة المئوية من المجموع الكلى للمواد الغذائية يجب أال يتجاوز الحد األقصى كما       

  ) .١(فى البند 
تحسب سنويا كنسبة مئوية من المادة الجافة ) ٢، ١( األرقام الواردة فى البند     - ٣

  . نباتى فى مواد التغذية التى تكون من أصل
   )٢٥( مادة 

  استخدام بعض املنتجات واملواد فى األعالف
  يمكن أن تستخدم األعالف غير العـضوية ذات المنـشأ الحيـوانى أو النبـاتى         

   :)٢( القسم ٥فى اإلنتاج العضوى وذلك كما هو منصوص ومدرج فى الملحق 
   :يشترط أن يتم) أ( 
  .كميائية  إنتاجها أو تحضيرها بدون استخدام مذيبات - ١
  .فى المعايير ) ٧٥(والمادة ) ٧٠(اتباع الشروط المنصوص عليها فى المادة  - ٢
   :يمكن استخدام األعشاب والتوابل والموالس غير العضوى فى حالة) ب(
  . عدم توافر المواد العضوية - ١
   يتم إنتاجها بدون استخدام مذيبات كميائية - ٢
  لعلف وتحـسب سـنويا كنـسبة مئويـة     من مكونات ا  ) ٪١( يستخدم بنسبة    - ٣

  .المواد الجافة من أصل نباتى  من
  ) .١( قسم ٥يسمح باستخدام مواد العلف من أصل معدنى كما هو مبين بالملحق ) ج(
األعالف العضوية التى تكون من مصدر حيوانى واألعالف التى تكون مـن   ) د(

ـ        صائد مصدر معدنى يمكن أن تستخدم فى اإلنتـاج العـضوى ومنتجـات م
  :األسماك ومنتجاتها الثانوية يمكن أن تستخدم فى اإلنتاج العضوى بشرط 

  . أن يكون إنتاجها بدون استخدام مذيبات كميائية - ١
ك  - ٢ ام دون ذل مح باستخد اب ويس ى األعش غذى عل ى تت لت ك ا ام األسما استخد مكن    .ال ي
  . يستخدم البروتين السمكى المتحلل للحيوانات الصغيرة فقط - ٣
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إضافات األعالف واستخدام األمالح كملح الطعام وملح الصخور الخشنة فى    ) ه(
العليقة والعديد من المنتجات تستخدم فى تغذية الحيـوان وفـى مـساعدات          

ويتبع القيود المنـصوص   ) ٦(التصنيع بشرط أن تكون مدرجة فى الملحق        
  .عليها به 

   )الجزء الرابع( 
  لبيطريةية من األمراض واملعامالت اقاالو

   )٢٦( مادة 
  ضاالوقاية من األمر

يحظر استخدام المواد الكيماوية المخلقة والمركبات الطبية البيطرية أو المضادات  
  ) .٣( بند ٢٧الحيوية لوقاية الحيوان دون المساس بالمادة 

يحظر استخدام محفزات النمو أو اإلنتاج بما فى ذلك المضادات الحيوية وغيرها        
جية والصناعية واستخدام الهرمونات المنشطة للنمو أو ما شابه ذلك من من المواد العال

على سبيل المثال الحث على التـزامن فـى دورة   (المواد التى تسيطر على اإلنجاب      
  ) .الشياع عند الحيوان

الثروة الحيوانية التى يتم الحصول عليها من وحدات غيـر عـضوية تخـضع           
  .، اعتمادا على الظروف المحيطة لفحوص خاصة ويطبق عليها فترات حجر 

يجب تنظيف وتعقيم حظائر وبيوت الماشية والمعدات واألوانى وذلك لمنع انتقال       
بقيـات  تالعدوى وتراكم الكائنات الحية الناقلة لألمراض ، كما يجب الـتخلص مـن م       

الحيوانات كالبراز والبول حتى نتجنب الروائح وتجنب اجتذاب الحشرات والقوارض ، 
دم فقط المنتجات المدرجة فى الملحق السابع للتنظيف وتطهير المبانى والمعدات          تستخ

  واألدوات ، مبيدات القوارض ال تستخدم إال فى المـصائد وكـل المـواد المـذكورة         
فى الملحق الثانى ويمكن استخدامها فى القضاء على الحشرات وغيرها مما قد يوجـد     

  .داخل المزرعة 
  .اجن عن اإلنتاج بين كل قطيع وآخر يجب أن تتوقف عنابر الدو

يجب أن تنظف عنابر الدواجن وتطهر فى خالل فترة التوقف المشار إليها ، كما        
أن فى هذه الفترة يسمح للمرعى أن ينمو بها األعشاب مرة أخرى ، ومدير المزرعـة     

  .يجب أن يحتفظ بكل الوثائق والمستندات الخاصة بالمزرعة 
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   )٢٧( مادة 
  طرىالعالج البي

نه لو حدث وأصيبت إعلى الرغم من التدابير الوقائية لضمان صحة الحيوان ف -١
الحيوانات ومرضت فالبد من عالجها على الفور وإذا لزم األمر يمكن أن تعزل هـذه     

  .الحيوانات فى مساكن منفردة 
  )٣( قـسم  ٦والملحق ) ١( قسم ٥يمكن استخدام المواد المدرجة فى الملحق      -٢

   . فعاالًا بيطرية ، كما يمكن استخدام مضادات حيوية حتى تعطى تأثيركمواد عالج
  غير فعالة فـى عـالج المـرض   ) ٢، ١(إذا كانت الطرق المشار إليها فى       -٣

 لتجنب المزيد من المعاناة عند الحيوان ياأو اإلصابة ، ويكون العالج الكيماوى ضرور 
  .لية الطبيب البيطرى فإنه يجب استخدام أى عالج كيماوى وذلك تحت مسئو

باستثناء اللقاحات وعالجات الطفيليات إذا وجد مجموعة من الحيوانات تلقت       -٤
اويات البيطرية أو المضادات الحيويـة فـى    مأكثر من ثالث دورات عالجية من الكي      

 ، أو أكثر خالل حياة هذا الحيوان أقل من سنة فى هذه الحالة يعتبر ا شهر١٢غضون  
وفى حالة الماشية يجب أن .  المنتج الحيوانى الناشئ عنه غير عضوى هذا الحيوان أو

، وتسجيل هذه الوقائع ) ١( البند ٦٣تجتاز فترات التحول المنصوص عليها فى المادة      
  .البد أن تتوفر داخل المزرعة ويجب أن تخطر اإلدارة وجهة المطابقة 

ج باألدوية البيطرية يجب أن تضاعف فترة التحول الخاصة بالحيوانات التى تعال       
  .ح طبيعية بإلى أن تص

   )٢٨( مادة 
  قواعد محددة بشأن الوقاية والعالج فى تربية النحل

المواد المدرجة فى الملحق الثانى هى المسموح بها فى أغراض حماية وتطهيـر    
خاليا النحل واإلطارات الخارجية واألمشاط من اآلفات والقوارض ويجب أال تستخدم      

  .إال فى داخل المصايد هذه المواد 
استخدام البخار أو اللهب المباشر فى عملية التطهير مسموح به ويسمح باستخدام       

يوم وحمض الفورميك وحمض الالكتيك وحمض الخليـك بغـرض   دهيدروكسيد الصو 
 المنتول ، والثيمول Eتنظيف وتطهير اإلطارات واألمشاط وخاليا النحل كما يستخدم       

  .ابة بالفاروا والكافور فى حالة اإلص
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إذا ظهرت إصابات بالخاليا رغم جميع اإلجراءات الوقائية ، يجب معالجتها على     
الفور ، وإذا لزم األمر ، يمكن وضع الخاليا فى مناحل معزولة ويتم اسـتبدال شـمع      

  .شمع من مناحل عضوية بالخاليا 
ولة يتم إمدادها إذا تم العالج بمركبات بيطرية كيماوية مخلقة بالنسبة للخاليا المعز   

ويلى ذلك بداية فترة التحـول  ) ناتج من مناحل عضوية(فى هذه الفترة بشمع عضوى    
  ) .٣ (٦٣لمدة عام ويطبق عليها النص الموجود فى المادة 

   )الفصل الثالث( 
  إنتاج األحياء املائية

   )الجزء األول( 
  أحكام عامة

   )٢٩( مادة 
  النطاق

التفصيلية ألنواع األسماك والقشريات والرخويات يحدد هذا الفصل قواعد اإلنتاج      
، وهذه القواعد تنطبق على العوالق البحرية )) أ (١٢(كما هو موضح فى الملحق رقم  

  .والقشريات الدقيقة والديدان وغيرها من حيوانات األعالف المائية 
   )٣٠( مادة 

  مالءمة الوسط املائى وخطة اإلدارة املستدامة للثروة املائية
ب اختيار مواقع المزارع السمكية بحيث تكون غير معرضة للتلوث بمنتجـات     يج

أو مواد غير مصرح بها فى اإلنتاج العضوى ، أو الملوثات التى من شأنها اإلضرار          
  .بطبيعة المنتجات 

يتم الفصل بين وحدات اإلنتاج العضوية وغير العضوية بشكل مناسـب ، علـى      
فصل على وجود أنظمة توزيـع ميـاه منفـصلة ،      سبيل المثال أن تستند إجراءات ال     

ومسافات مناسبة ، والموقع النهائى لوحدة اإلنتاج العضوى ، ويجوز لـإلدارة تعيـين    
مواقع أو مناطق تعتبرها غير مناسبة لالستزراع المائى العضوى أو حصاد األعشاب       

تاج العـضوية  البحرية وقد يتم أيضا تحديد مسافات الحد األدنى للفصل بين وحدات اإلن 
  .وغير العضوية ، وتقوم اإلدارة بتقديم هذه المعلومات إلى المشغلين 
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  .يلتزم المشغل بوضع تدابير دفاعية ووقائية ضد الحيوانات المفترسة 
يتم التنسيق مع مشغلى المزارع السمكية المجاورة فى وضع الخطـط اإلداريـة      

  .وذلك عند الحاجة 
و خزانات يجب تزويد المـزارع بمرشـحات   فى المزارع السمكية فى أحواض أ    

  .بيولوجية أو مكانيكية لجمع النفايات وجمع األعشاب البحرية 
ى يتناسب مع وحدة اإلنتـاج لجميـع     ئإجراء تقييم بي  ) المنتج(يجب على المشغل    

العمليات الجديدة التى تطبق على اإلنتاج العضوى ، فى حالة أن يكون اإلنتاج أكثـر        
تجات االستزراع المائى سنويا للتأكد من ظـروف وحـدة اإلنتـاج     طنًا من من٢٠من  

وبيئتها المباشرة واآلثار المحتملة لتشغيلها ، ويجب على المشغل تقديم التقيـيم البيئـى    
  .لإلدارة ولجهة المطابقة 

يجب على المشغل توفير خطة إدارة مستدامة تتناسب مع وحدة إنتاج االستزراع          
ويتم تحديث الخطة سنويا وتحدد بالتفصيل اآلثـار  . لبحرية  المائى وحصاد األعشاب ا   

ه وتسجيل التـدابير الواجـب     ؤلعمليات اإلنتاج والرصد البيئى المطلوب إجرا     ة  يالبيئ
  .اتخاذها لتقليل اآلثار السلبية على البيئة المائية والبرية المحيطة 

ادر الطاقة يجب على مشغلى االستزراع المائى واألعشاب البحرية استخدام مص         
المتجددة ومواد إعادة التدوير المتاحة ، ووضع جدول زمنى لتقليل النفايات يتم وضعه    

  .فى بداية العملية اإلنتاجية كجزء من خطة اإلدارة المستدامة 
بالنسبة لحصاد األعشاب البحرية ، يجب إجراء تقدير اإلنتاج الحيوى لمرة واحدة     

  .فى بداية عملية اإلنتاج 
لالستزراع السمكى فى أحواض أو خزانات أو المجارى المائية ، يجـب     بالنسبة  

تجهيز المزارع بمرشحات بيولوجية ومرشحات ميكانيكية لجمع بقايا الغذاء وكافة أشكال 
  .المخلفات أو استخدام األعشاب البحرية أو الطحالب التى تساهم فى تنقية المياه 

ع السمكى علـى فتـرات منتظمـة    يجب أن يتم رصد النفايات فى مياه االستزرا     
  .واإلجراءات المتخذة 
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   )٣١( مادة 
  اإلنتاج املتوازى للزراعات السمكية العضوية وغير العضوية

 يجوز لإلدارة أن تسمح بتربية الزريعة فى المفرخات وأحـواض التربيـة            - ١
بالطرق العضوية والطرق غير العضوية فى نفس المزرعة بشرط أن يكـون هنـاك      

  . بين الوحدات ووجود نظام توزيع مياه منفصل فصل واضح
، ) Out-grow production( فى حالة تربية األحياء المائية لمدة طويلـة  - ٢

يجوز لإلدارة أن تسمح بوحدات اإلنتاج العضوى وغير العضوى فى الحيازة نفـسها         
االلتـزام  من هذه المعايير وحيث يتم ) ٢(بند ) ٦(بشرط أن يتم االمتثال ألحكام المادة       

  .بمراحل اإلنتاج المختلفة وفترات التداول المختلفة لتربية األحياء المائية 
ين االحتفاظ بالمستندات الدالة على تطبيق األحكام المشار   ل يجب على المشغ   - ٣

  .إليها فى هذه المادة 
   )الجزء الثانى( 

  أصول األحياء املائية
   )٣٢( مادة 

  عضويًاأصول األحياء املائية املنتجة 
يجب استخدام األصناف المستزرعة محليا ، وتهدف التربية إلى إعطاء سـالالت     

. اع وصحة جيدة واالستخدام الجيد لموارد األعـالف      رأكثر تكيفًا مع ظروف االستز    
  .يجب تقديم المستندات الدالة على مصدرها لإلدارة ولجهة المطابقة 

  حـداث أضـرار جـسيمة   يجب اختيار األصناف التـى يمكـن تربيتهـا دون إ         
  .بالكميات البرية 

   )٣٣( مادة 
  أصول األحياء املائية املنتجة بالطرق غير العضوية

بالنسبة للتربية بغرض التكاثر أو لتحسين الصفات الوراثية وعنـدما ال تتـوافر            
الستزراع المائى العضوى ، قد يتم اصطياد األحياء المائيـة بغـرض    لاألحياء المائية   

مائى أو الحصول عليها من مزارع االستزراع المائى غير العـضوية ،       االستزراع ال 
ويجب أن تبقى هذه األحياء المائية تحت النظم العضوية لمدة ثالثة أشهر على األقـل       

  .قبل استخدامها للتكاثر 
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ألغراض االستزراع المائى القائم على شراء زريعة بهدف تربيتها لمدة قـصيرة         
قى ، وعندما ال تتوافر تربية األحيـاء المائيـة بـالطرق    حتى تصل إلى الحجم التسوي  

العضوية ، قد يتم جلب الزريعة غير العضوية لالستزراع المـائى ، ويجـب وضـع       
  .الثلثين األخيرين على األقل من مدة دورة اإلنتاج تحت النظم العضوية 

يجب أن تكون النسبة المئوية القصوى للزريعة المنتجة بالطرق غير العـضوية        
نة األولى من تشغيل المزرعـة  وحتى نهاية الس) ٪٨٠(التى يتم جلبها للمزرعة بنسبة   

بنهاية العام الثالث من بداية التشغيل حتى تصل النسبة ) ٪٥٠(ض هذه النسبة إلى وتخف
  . فى نهاية العام الخامس من تشغيل المزرعة ٪إلى صفر 

سويق ، يقتـصر جمـع   ألغراض التربية بهدف الوصول لحجم اإلنتاج القابل للت      
   :زريعة األحياء المائية البرية على الحاالت التالية

  . األحواض ءالتدفق الطبيعى لألسماك أو اليرقات أو القشريات عند مل) أ( 
بالنسبة لتربية ثعبان البحر األوروبى يجب أن تكون هناك خطـة معتمـدة            ) ب(

  .ى لثعبان البحر  تحديد موقع ثعبان البحر وأماكن التكاثر الصناعإلدارة
جمع الزريعة البرية من مختلف األصناف التى يتم تربيتهـا فـى المـزارع        ) ج(

السمكية التقليدية داخل األراضى الرطبة ، وأحـواض الميـاه المالحـة ،          
ر والبحيرات الساحلية ، والمناطق المغلقـة بواسـطة      زومناطق المد والج  

ة التى وافقت عليها السلطات السدود الصناعية ، شريطة تطبيق تدابير اإلدار 
المختصة المسئولية عن إدارة األرصدة السمكية المعنية لضمان االستغالل          
المستدام ألصناف معينة ، ويجب أن تتم تغذية األسماك حـصرا بـاألعالف    

  .المتوفرة بشكل طبيعى فى البيئة 
   )الجزء الثالث( 

  ممارسات االستزراع السمكى
   )٣٤( مادة 

  شروط عامة
يجب تصميم بيئة تربية حيوانات االستزراع الـسمكى بطريقـة تتفـق مـع           -١

   :احتياجات كل نوع من األنواع حيث
  .المساحة تكون كافية لضمان تحركها بحرية ) أ( 
  أن تتم تربية الزريعة فى مياه نقية مع ضـمان إمـدادها بمـستويات كافيـة      ) ب(

  .من األكسجين 



 ٢٠٢١ سنة  أغسطس٢٦فى ) أ (  تابع ١٨٩ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٥٧

ف اإلضاءة بما يتناسب مع احتياجات كل  الحفاظ على درجة الحرارة وظرو    ) ج(
  .نوع من األنواع 

فى حالة أسماك المياه العذبة يراعى أن يكون قاع حوض التربية أقرب مـا           ) د(
  .يكون إلى ظروف البيئة الطبيعية 

 يتم مراعاة الكثافة المناسبة لألسماك فى أحواض التربية كما هـو موضـح     - ٢
 مراعاة الكثافة المناسبة وممارسات التربية لما لها   ، وتأتى أهمية  ) أ (١٢بالملحق رقم   

  :مثـل (من تأثير على رفاهية األسماك المستزرعة ، كما يجب مراعاة حالة األسماك     
وكـذلك  ) تلف الزعانف واإلصابات األخرى ومعدل النمو والسلوك والصحة العامـة    

  .نوعية المياه المستخدمة فى األحواض 
 أنظمة االحتواء المـائى معـايير كيميائيـة     بناء يجب أن يراعى فى تصميم  - ٣

وفيزيائية تحمى صحة األحياء البحرية وتضمن رفاهيتهـا ، ويجـب تحديـد موقعهـا       
وتشغيلها بالطريقة التى تقلل من مخاطر حوادث فرار الكائنات المائية وتسربها إلـى           

  .البيئة المحيطة 
 اإلجراءات المناسبة للحد فى حالة فرار األسماك أو القشريات ، يجب اتخاذ       - ٤

  .يجب االحتفاظ بالمستندات الخاصة بهذه اإلجراءات . من التأثيرات على النظام البيئى 
   )٣٥( مادة 

  اشتراطات محددة يجب توافرها فى أنظمة احتواء الكائنات البحرية
 يحظر استخدام نظام إعادة التدوير المغلق لتربية وإنتاج األحياء البحريـة ،      - ١

ا عدا المفرخات أو أحواض تربية الزريعة أو بغرض إنتاج بعض أنواع الكائنـات        فيم
  .البحرية بغرض استخدامها كغذاء لألسماك 

  :يجب أن تفى وحدات االستزراع السمكى داخل األراضى باالشتراطات التالية  - ٢
  إذا كان نظام التربية المتبع نظـام مكثـف وفـى أنظمـة احتـواء ضـيقة         ) أ( 

)flow-through systems (   يجب إجراء عمليات الـتحكم والمراقبـة ،
لضمان اإلمداد المستمر بالمياه ذات النوعية المناسبة واألكسجين سواء للمياه 

أو المياه الخارجة منه ويجب أن يتوافر نظـام مراقبـة         الداخلة إلى النظام  
  .وتحكم فى معدل التدفق ونوعية المياه المتدفقة والخارجة 
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  مـن المـساحة بنباتـات طبيعيـة    ) ٪٥(ن تتم زراعة ما ال يقل عن   يجب أ ) ب(
  .فى األراضى التى يتم فيها بناء أحواض التربية ألغراض االستزراع السمكى 

   :يجب أن تفى وحدات االستزراع السمكى داخل مياه البحار باالشتراطات التالية - ٣
 الميـاه ، وعمـق   تحديد موقع المزرعة السمكية بحيث يكون معدالت تدفق       ) أ( 

المياه ، مناسبة لتقليل التأثيرات السلبية على قاع البحـر والبيئـة البحريـة     
  .المحيطة بالمزرعة بشكل عام 

يراعى فى تصميم األقفاص واإلنشاءات وعمليات الصيانة المختلفة أن تكون  ) ب(
  .مناسبة لبيئة التشغيل 

 فى المفرخات وأحـواض   ال يسمح بالتسخين االصطناعى أو تبريد الماء إال  - ٤
ين أو تبريد الماء فى خكما يمكن استخدام ماء الينابيع الطبيعية لتس . تربية الزريعة فقط    

  .جميع مراحل اإلنتاج 
   )٣٦( مادة 

  إدارة مزارع األحياء املائية
 يتم التعامل مع أسماك االستزراع السمكى بأكبر قدر من العناية والمعـدات        - ١

  .اسبة المستخدمة لتجنب اإلجهاد واألضرار الطبيعيـة لألسـماك    والبروتوكوالت المن 
كما يجب التعامل مع أمهات األسماك بطريقة تقلل من األضرار الجسدية واإلجهـاد ،       
ويجب أن تظل عمليات فرز األسماك عند حدها األدنى وفقط عند الضرورة لـضمان        

  .سالمة األسماك 
   :ضاءة الصناعيةتطبق القيود التالية على استخدام اإل - ٢
إلطالة مدة اليوم الطبيعى ، يجب أال يتجاوز الحـد األقـصى الـذى يلبـى       ) أ( 

االحتياجات الضرورية والظروف الجغرافية والصحة العامة للحيوانات المستزرعة ،       
  . ساعة فى اليوم ، باستثناء أغراض التكاثر ١٦ويجب أال يتجاوز الحد األقصى 

لمفاجئة فى شدة الضوء فى وقت التغيير عن طريـق  يجب تجنب التغييرات ا ) ب(
  .استخدام مصابيح عاكسة أو إضاءة خلفية 

 يسمح للتهوية لضمان صحة الحيوان ، بشرط أن يتم تشغيل أجهزة التهوية        - ٣
  .الميكانيكية بواسطة مصادر الطاقة المتجددة 

  .يجب أن تسجل كل المعامالت فى سجل اإلنتاج المزرعى 
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٤ -  باستخدام األكسجين إال لالستخدامات المرتبطة بمتطلبـات صـحة     سمحال ي 
   :الحيوان وفترات اإلنتاج أو النقل الحرجة ، وفى الحاالت التالية

الحاالت االستثنائية الرتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها أو التغير فى الـضغط     
  .الجوى أو التلوث العرضى 

  .عينات والفرز إجراءات إدارة الرصيد السمكى مثل أخذ ال
  .يجب التأكد من سالمة المخزون السمكى 

يجب أن تكون تقنيات تجهيز األسماك سريعة وغير مؤلمة ويجب توثيـق جميـع    
المعلومات ، كما يجب مراعاة الفروق فى أحجام األسماك واألصناف وأماكن اإلنتـاج   

  .عند الحصاد عند تحديد طريقة التجهيز المثلى 
  .المعلومات  يجب توثيق جميع - ٥
 بالنسبة لحصاد األعشاب البحرية ، يجب إجراء تقدير اإلنتاج الحيوى لمـرة    - ٦

  .واحدة فى البداية 
 يتم تسجيل كل هذه االستخدامات فى سجل إنتاج االستزراع المائى ، وتحدث   - ٧

  .البيانات بشكل مستمر 
  )الجزء الرابع ( 

  التربية
   )٣٧( مادة 

  حظر استخدام الهرمونات
  .حظر استخدام الهرمونات ومشتقاتها ي

  )الجزء الخامس ( 
  تغذية األحياء املائية املستزرعة

   )٣٨( مادة 
  أحكام عامة

   :عند تصميم أنظمة التغذية تراعى األولويات التالية
  .صحة األحياء المائية المستزرعة ) أ( 
  .إنتاج منتج نهائى ذو جودة عالية ) ب(
  .لضارة تقليل اآلثار البيئية ا) ج(
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   )٣٩( مادة 
  كلة اللحومآقواعد محددة بشأن أعالف األحياء املائية 

يجب أن يراعى فى مصادر األعالف للحيوانات المستزرعة آكلـة اللحـوم     - ١
   :األولويات التالية

  .منتجات األعالف ذات األصل العضوى ) أ( 
مـستزرعة  الة وزيت السمك الناتج من أسماك مسحوق األسماك أو مواد فع ) ب(

  .بالطرق العضوية 
مسحوق األسماك وزيت السمك الناتجة عن أسماك تم اصطيادها من مناطق   ) ج(

  .الصيد المستدام 
  .األعالف من مستخلصات نباتية وحيوانية ذات أصل عضوى ) د(
من مزارع سمكية مستدامة وتحمـل شـهادة   ) مواد عضوية (مواد األعالف   ) ه(

  .معتمدة من اإلدارة 
  مـستمدة مـن نباتـات   ) ٪٦٠(ن أن تضم وجبة الغذاء بحـد أقـصى          يمك - ٢

  .منتجة عضويا 
 يمكن استخدام األستازانتين المشتق بشكل أساسى من القـشريات وأسـماك       - ٣

وإذا كانت المصادر العضوية غيـر متـوفرة ،    .  بالطرق العضوية    ةالسالمون المربا 
  ) .خميرة الفافيامثل (يمكن استخدام المصادر الطبيعية لألستازانتين 

 يمكن استخدام الهستيدين المنتج من عملية التخمر لألعالف المستخدمة فـى     - ٤
  ) .١(تغذية أسماك السالمون فى حالة عدم توفر األعالف المدرجة فى البند 

   )٤٠( مادة 
  قواعد محددة بشأن األعالف لبعض حيوانات االستزراع املائية

تم تغذية حيوانات االستزراع المائى باألعالف   فى مراحل النمو المختلفة ، ي      - ١
  ٩، ٧، ٦قسم ) أ(١٢المتوفرة بشكل طبيعى فى األحواض والبحيرات الموضحة بالملحق 

ف الطبيعية بكميات كافيـة علـى النحـو     فى حالة عدم توفر موارد األعال      - ٢
، يمكن استخدام األعالف العـضوية ذات األصـل النبـاتى     ) ١(المشار إليه فى البند    

ويجـب علـى   . ويفضل أن تزرع فى المزرعة نفسها أو استخدام األعشاب البحرية          
  .المشغلين االحتفاظ بالمستندات الدالة على الحاجة إلى استخدام موارد تغذية إضافية 
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يجـب  ) ٢( فـى البنـد    ةعندما يتم استيفاء مقررات التغذية الطبيعية الوارد       - ٣
   :مراعاة ما يلى

  علـى حـد أقـصى   ) القـراميط (أن تشتمل حصة العلف لـسمك الـسلور    ) أ( 
من مسحوق السمك أو زيت الـسمك المـشتق مـن مـصائد     ) ٪١٠(قدره  

  .األسماك المستدامة 
) الجمبرى وجمبرى المياه العذبـة   : مثل  (أن تشتمل حصة تغذية القشريات      ) ب(

من مسحوق ) ٪٢٥( بحد أقصى قدره ٩قسم ) أ(١٢كما هو موضح بالملحق 
من زيت السمك المستمدة من مصائد األسماك المستدامة ،      ) ٪١٠(السمك و 

ل واالحتياجات الغذائية لها ، ويمكـن اسـتخدام الكوليـستر   من أجل تأمين   
 وفى حالة عـدم تـوفر الكوليـسترول       ، العضوى لتكملة وجباتهم الغذائية   

العضوى ، يمكن استخدام الكوليسترول غير العضوى المشتق من الصوف      
أو المحار أو أى مصادر أخرى ، لتكملة نظامهم الغذائى من الكوليسترول          
  فى كل من مرحلة من مراحل التكاثر وفى المراحل المبكـرة مـن العمـر    

  .فى أحواض تربية الزريعة والمفرخات 
   )٤١( مادة 

  الشروط احملددة لتغذية الزريعة املنتجة عضويًا
يمكن استخدام يرقات الزريعة العضوية ، العوالق البحرية النباتية والحيوانية غير   

  .العضوية كعلف فى التربية 
   )٤٢( مادة 

  املنتجات واملواد األولية
ء المائيـة  يمكن استخدام مواد األعالف ذات األصل المعدنى فى تربيـة األحيـا        

  ) .٥(العضوية والمذكورة فى الجزء األول من الملحق 
إضافات األعالف من المواد المستخدمة لتغذية الحيوان وكذلك يسمح باسـتخدام         

  ) .٦(المطهرات المذكورة بالملحق 
يمكن استخدام بعض المنتجات بإضافات مغذية فى تغذية الحيوانات وكذلك بعض          

  .ذا كانت مذكورة فى الملحق السادس المطهرات ووسائل المعالجة إ
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   )الجزء السادس( 
  الشروط احملددة الستزراع الرخويات

   )٤٣( مادة 
  منطقة االستزراع

 يمكن استزراع الرخويات ذات الصدفتين فى نظام استزراع متعـدد يـشمل       - ١
استزراع أصناف أخرى من الرخويات واألعشاب البحرية فى إطـار خطـة موثقـة        

كما يمكن استزراع الرخويات ذات الصدفتين مع الرخويات المعدية      . تدام  لإلنتاج المس 
  .فى ذات المنطقة 

 للرخويات ذات الصدفتين داخل إطار المناطق ى يجب أن يتم اإلنتاج العضو   - ٢
المحددة بعوامات أو غيرها من العالمات الواضحة ، ويجب تقييدها بواسطة أكيـاس         

  .رى من صنع اإلنسان شبكية أو أقفاص أو أية وسائل أخ
 يجب أن ال تعرض مزارع اإلنتاج العضوى للمحار األنواع األخـرى مـن      - ٣

الكائنات فى النظام البيئى للخطر ، فعلى سبيل المثال يجب أال يسمح تصميم الـشباك        
  .بشكل يؤذى طيور الغوص 

   )٤٤( مادة 
  مصادر بذور الرخويات

حدود وحدة اإلنتاج فى حالة المحـار   يمكن استخدام البذور البرية من خارج  - ١
ذى الصدفتين شريطة أال تسبب أى أضرار بالبيئة فى إنتـاج المحـار ذو الـصدفتين         

  :بشرط أن يأتى من 
المناطق ذات الطقس الشتوى القارص الذى يعرضها للهالك أو الفائض عن      ) أ( 

  .المتطلبات 
  . التربية يجب مراعاة التوزيع الطبيعى لبذور المحار فى منطقة) ب(
يجب االحتفاظ بسجالت عن كيفية ومكان وتاريخ جمع البذور البرية للسماح       ) ج(

  .بالتتبع مرة أخرى لمنطقة الجمع 
 بالنسبة للمحار المتحجر يتم إعطاء األفضلية للمخزون الذى يتم تربيته بشكل   - ٢

  .انتقائى لتقليل اإلنتاج والتكاثر فى البرية 
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المئوية القصوى للبذور من المفرخات الصدفية غيـر   يجب أن تكون النسبة    - ٣
بحلول نهايـة  ) ٪٨٠(دخالها على وحدات اإلنتاج العضوى هى  إالعضوية التى يمكن    

  .بحلول نهاية العام الخامس ) ٪٠(بحلول نهاية العام الثالث و) ٪٥٠(العام األول ، و
برية للسماح  يجب االحتفاظ بسجالت عن كيفية ومكان وتاريخ جمع البذور ال   - ٤

  .بالتتبع مرة أخرى لمنطقة الجمع 
   )٤٥( مادة 

  إدارة اإلنتاج فى مزارع الرخويات
  يجب أال تزيد كثافة المحار المنتج عضويا فى وحدة المساحة عن تلـك الكثافـة        
فى اإلنتاج غير العضوى فى المنطقة ، ويجب إجراء تعديالت على هذه الكثافة لتقليلها     

ات الفرز والتخفيف وذلك وفقًا لإلنتـاج العـضوى ولـضمان     عن طريق إجراء عملي   
  .رفاهية الحيوان وجودة المنتج 

يجب إزالة أى تلوث بأى شكل من أشكال الكائنات الحية البحرية األخـرى مـن     
مزارع المحار بالوسائل المادية أو باليد ويتم إرجاعها إلى البحر بعيدا عـن مـزارع        

  حدة خالل دورة اإلنتاج بمحلول الجير للـتحكم  ارة و المحار ، يمكن معالجة المحار م     
  .فى الكائنات الحية األخرى التى تتنافس معه 
   )٤٦( مادة 

  شروط استزراع الرخويات
يجب أن تكون زراعة بلح البحر على حبال وغيرها من الطرق تخضع للشروط     

  . لتكون مؤهلة لإلنتاج العضوى ٨القسم ) أ(١٢الواردة فى الملحق 
ح باستزراع الرخويات فى القاع إال فى حالة ضمان عدم إحـداث ضـرر     ال يسم 

بيئى جسيم فى مواقع النمو والتجميع ، ويجب على المشغل تقديم المستندات الدالة على  
  .وح التى تجرى لمنطقة االستغالل نى من األثر البيئى مدعومة بالمسالحد األد

   )٤٧( مادة 
  الشروط احملددة الستزراع احملار

ويجب تحديـد  ) قواعد أو حوامل(مح بزراعة المحار فى أكياس على الركائز      يس
منطقة هذه الهياكل حتى ال تشكل حاجزا على طول الخط الساحلى وضمان تدفق المد    
والجزر ، وفى كل األحوال يجب أن تتوافق معايير اإلنتاج مع الشروط الواردة فـى         

  ) .٨(قسم ) أ(١٢الملحق رقم 
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  ) الجزء السابع( 
  الوقاية من األمراض واملعامالت البيطرية

   )٤٨( مادة 
  شروط عامة للوقاية من األمراض

 جهات ىحدإ يجب أن تصمم خطة إلدارة صحة األحياء المائية باالتفاق مع          - ١
صصة ، على أن تقوم بزيارة ال تقل عن مرة واحـدة سـنويا         خالرعاية الصحية المت  

  ة على األقـل كـل سـنتين لمـزارع المحـار         بالنسبة للمزارع السمكية ومرة واحد    
  .ذو الصدفتين لتقديم المشورة والخدمات الصحية 

 يجب تنظيف وتطهير أى معدات مستخدمة فى اإلنتاج ويتم فقـط اسـتخدام          - ٢
  ) .٢,٢(و) ٢,١(قسم ) ٧(المواد المذكورة فى الملحق 

   :يجب أن يؤخذ فى االعتبار اآلتى - ٣
كان التوقف عن اإلنتاج ضروريا والمدة المناسبة التـى     تحدد اإلدارة ما إذا     ) أ( 

يجب تطبيقها وتوثيقها بعد كل دورة إنتاج فى أنظمة احتواء المياه المفتوحة       
يوصى بالتوقف أيضا عن طرق اإلنتاج األخرى التى تـستخدم    . فى البحر   

  .الخزانات وبرك األسماك واألقفاص 
  . ذات الصدفتين ال يشترط التوقف فى زراعة الرخويات) ب(
أثناء التوقف عن اإلنتاج ، يتم إفـراغ األقفـاص أو غيـره مـن الهياكـل            ) ج(

المستخدمة فى تربية األحياء المائية وتطهيرها وتركها فارغة قبل استخدامها    
  .مرة أخرى 

  .حظر استخدام اإلشعاعات المؤينة ) د(
وية أو األعـالف ،  يحظر استخدام اإلشعاعات المؤينة لمعاملة األغذية العض  ) ه(

  .أو المواد الخام المستخدمة فى األغذية العضوية أو األعالف 
 يجب إزالة بقايا األعالف السمكية والبراز والحيوانات الميتة علـى الفـور     - ٤

ة ومن أجل تحسين نوعية المياه وتقليل مخـاطر  يلتجنب أى خطر وحدوث أضرار بيئ  
  .األمراض وتجنب جذب الحشرات أو القوارض 

 ال يجوز استخدام األشعة فـوق البنفـسجية واألوزون إال فـى المفرخـات      - ٥
  .وأحواض تربية الزريعة فقط 
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 بالنسبة للمعامالت الحيوية للطفيليات الخارجية ، يجب إعطـاء األفـضلية         - ٦
الستخدام األسماك النظيفة واستخدام المياه العذبة أو المياه البحرية النظيفة واسـتخدام      

  .صوديوم كلوريد ال
   )٤٩( مادة 

  العالج البيطرى
نـه لـو حـدث    إ على الرغم من التدابير الوقائية لضمان صحة الحيـوان ف   - ١

  :وأصيبت الحيوانات فيمكن عالج الحيوانات وفقًا لألولويات التالية 
  .استخدام المستخلصات النباتية أو الحيوانية أو المعدنية بالتخفيفات المناسبة ) أ( 
  . النباتات والمستخلصات التى ليس لها آثار مخدرة استخدام) ب(
العناصر الصغرى والمعـادن والمنـشطات الطبيعيـة    : استخدام مواد مثل   ) ج(

  .والبروبيوتيك المصرح به 
 يقتصر عالج األمراض على دورتين من العالج فى السنة باستثناء استخدام        - ٢

إلنتاج التى تقل عن عام واحد ، اللقاحات واالستئصال اإلجبارى ، وفى حاالت دورة ا      
معالجـات  ليتم تطبيق حد أقصى للعالج البيطرى ، وإذا ما جاوزت الحدود المذكورة ل    

  .البيطرية ، فال يمكن بيع حيوانات االستزراع المائى المعدنية كمنتجات عضوية 
لطفيليات ، بما فى ذلك بـرامج المكافحـة   ل يجب أن يقتصر استخدام العالج   - ٣
ية ، على مرتين فى السنة أو مرة واحدة فى السنة حيث تكون دورة اإلنتاج أقل اإلجبار

  . شهرا ١٨من 
   يجب أن تكون فترة االنسحاب للعالجـات البيطريـة وعـالج الطفيليـات        - ٤

  . ساعة على األقل ٤٨
 عند استخدام المنتجات البيطرية فى العالجات يجب أن تكون حاصلة علـى    - ٥

  .ن قبل اإلدارة وجهة المطابقة تصريح باستخدامها م
   )الفصل الرابع( 

  قواعد اإلنتاج وتصنيع األعالف
   )٥٠( مادة 

   :قواعد الحفاظ على إنتاج األعالف
تباع الممارسات التصنيعية الجيدة وذلك فى حالـة اسـتخدام اإلضـافات           ايجب  

  .دة والمواد المساعدة والتى تستخدم فى تصنيع األعالف وأى ممارسات صناعية جي
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   )٥١( مادة 
  إنتاج اخلميرة
   :يمكن استخدام المواد التالية فى إنتاج الخميرة

يمكن أن تستخدم المواد المدرجة فى الملحق الثامن لهذا النظام فـى تجهيـز    ) أ( 
  .الخميرة 

  .تستخدم الكائنات الحية الدقيقة واإلنزيمات بصورة عادية فى تجهيز الخميرة ) ب(
كمكونـات  ) وديوم ، كلوريـد البوتاسـيوم   كلوريد الص (لح  مياه الشرب والم  ) ج(

  . فى تجهيز الخميرة أساسية تستخدم عادةً
   )٥٢( مادة 

  األعالف احملفوظة واهزة
 على المشغلين الذين يحتفظون أن ينتجـون األعـالف وضـع وتحـديث            - ١

 يضمن اإلجراءات المناسبة بناء على تحديد منهجى لخطوات المعالجة الحرجة بأسلوب
تطبيق هذه اإلجراءات فى جميع األوقات أن األعالف المحفوظة أو المصنعة تمتثـل         

  .لقواعد اإلنتاج العضوى 
) . ١(يجب على المشغلين االمتثال وتنفيذ اإلجراءات المشار إليها فى البند           - ٢

   :على وجه الخصوص ، يجب على المشغلين
لو) أ(  لت ا لتجنب خطر  زية  را احت ر  ابي ها اتخاذ تد ح ب مصر ر  منتجات غي أو  مواد  من    .ث 
  .تنفيذ تدابير التنظيف المناسبة ، ومراقبة فعاليتها وتسجيل تلك التدابير ) ب(
ضمان عدم وضع األعالف غير العضوية فى السوق مع اإلشارة إلى طريقة  ) ج(

  .اإلنتاج العضوى 
حـضير  عندما يتم تحضير األعالف غير العضوية أو تخزينها فى وحدة الت        - ٣

   :المعنية ، يجب على المشغل
القيام بعمليات إنتاج عضوى بشكل مستمر حتى يتم التعامـل مـع التـشغيل       ) أ( 

الكامل ، أو فصله عن المكان أو الزمان  عن عمليات مماثلـة نفـذت فـى      
  .األعالف غير العضوية 

  تخزين األعالف العضوية ، قبل وبعد العمليات ، منفصلة حـسب المكـان           ) ب(
  .لوقت عن األعالف غير العضوية أو ا
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إبالغ اإلدارة العامة للزراعة العضوية وجهة المطابقة بالعمليات المشار إليها  ) ج(
واالحتفاظ بسجل محدث بجميع العمليات والكميـات       ) ب(و) أ(فى النقطتين   

  .التى تمت معالجتها 
التبـادل مـع   اتخاذ التدابير الالزمة لضمان التمييز الكافى وتجنب الخلط أو       ) د(

  .األعالف غير العضوية 
اسـب  نالقيام بعمليات التجهيز على األعالف العضوية فقط بعد التنظيـف الم    ) ه(

  .لمعدات اإلنتاج 
   )الفصل الخامس( 

  التجميع والتغليف والنقل والتخزين
  احليوى األولى/ ملدخالت اإلنتاج الزراعى العضوى

   )٥٣( مادة 
  ى األولىجتميع مدخالت اإلنتاج الزراع

يمكن للمنتج تجميع المدخالت العضوية وغير العضوية وذلك فى حالـة اتخـاذ         
 االحتياطات المناسبة لمنع احتمال الخلط أو التغير بين المنتج العضوى وغير العضوى ،
ويجب على المنتج أن يحتفظ بكل المستندات والمعلومات الخاصة بتـاريخ التجميـع          

اإلدارة العامـة للزراعـة   ( المنتجات لعرضها على    وساعته ، وتاريخ ووقت استقبال    
  ) .العضوية أو جهة المطابقة

   )٥٤( مادة 
  التعبئة والنقل ملدخالت اإلنتاج الزراعى

  من الوحدات أو الشركات األخرى
 يجب على المنتج التأكد من أن عملية نقل المـدخالت العـضوية وعمليـة       - ١

ات مغلقة وال يمكن حدوث استبدال للمحتـوى  التعبئة والتغليف ، والحاويات أو المركب   
  :أو أى تالعب أو ضرر مع وجود ملصق يوضع عليه كل مواصفات المدخل 

  .ومكان المالك أو البائع للمدخل ) المشغل(اسم وعنوان المصنع 
  .اسم المدخل ووصف محتوياته واإلشارة إلى أنه مدخل عضوى وطريقة اإلنتاج 

  . المطابقة التى يتبعها المشغل أو الرقم الكودى لجهة/ االسم
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أى شحنة يكون عليه شعار مدخل عضوى يدون رقم اللـوط وكميتـه ويـربط             
والمعلومات المشار إليها يجب أن تكون لها وثيقة ، وهذه الوثيقـة   . بإجمالى التشغيلة   

وهذه الوثيقـة  . تكون مرفقة مع التعبئة والنقل والحاويات أو النقل بالمركبات للمدخل     
  .المسئول فى عملية النقل / ضا معلومات عن الموردين أتتضم

  عند حدوث نقل مباشر مـن مـشغل وآخـر فـإن اإلثنـين يخـضعان لـنفس              
  .نظام المراقبة 

المدخالت يرفق معها الوثيقة التى بها المعلومات المطلوبة التى تم اإلشارة إليهـا   
  ) .١(فى البند 

ى تم نقلها بسجل وثائقى لعمليـات   يحتفظ كل من المرسل والمستلم للمدخالت الت      
  .النقل وذلك لعرضها على اإلدارة وجهة المطابقة 

   )٥٥( مادة 
  قواعد خاصة لنقل األعالف سواء لإلنتاج أو التخزين

  عندما تنقل األعـالف إلـى وحـدات أخـرى      ) ٥٤(باإلضافة إلى أحكام المادة     
   :روط التاليةأو إجراء إعداد لها أو تخزين يجب على المشغل أن يوفر الش

 أثناء نقل األعالف العضوية يجب فصلها تماما عن األعالف التى فى فتـرة    - ١
  .التحول أو األعالف غير العضوية 

عند استخدام حاويات أو مركبات لنقل منتجات غير عضوية ثم تنقل منتجات      - ٢
  :عضوية يجب مراعاة اآلتى 

  فاعليـة هـذه الطـرق   اتخاذ إجراءات مناسبة للتنظيف والتحقـق مـن مـدى          
  ذ قبل الشروع فى نقل المنتجـات العـضوية كمـا يجـب تـسجيل      وأنها يجب أن تنف   

  .ن كل هذه العمليات يوتدو
  تنفيذ كل اإلجراءات المناسبة لذلك ، مع ضمان وضع المنتجات غير العـضوية          

  .نها منتجات عضوية أفى األسواق دون أى غش يمكن أن يعبر على 
فظ بالمستندات والوثائق الخاصة بمثل عمليات النقـل       على المشغل أن يحت    - ٣
  . سنوات وتكون متاحة للعرض على اإلدارة وجهة المطابقة ٥لمدة 

 عند نقل المنتجات العضوية يجب أن نفصلها فى المكان وفى مواعيد النقـل    - ٤
  .عن المنتجات األخرى 

كميات التى تسلم  أثناء النقل يجب تسجيل كل المنتجات فى البداية وتسجيل ال    - ٥
  .لألفراد أثناء الشحن 
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   )٥٦( مادة 
  نقل زريعة وأسماك التربية احلية

 يتم نقل الزريعة وأسماك التربية الحية فى صهاريج مناسبة بالمياه النظيفـة        - ١
  .التى تلبى احتياجاتهم الفسيولوجية من حيث درجة الحرارة واألكسجين المذاب 

خالت اإلنتاج السمكى العضوى ، يجب تنظيـف   قبل نقل أسماك التربية ومد   - ٢
  .الخزانات وتطهيرها وشطفها جيدا 

   يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة للحد من التـوتر ، أثنـاء النقـل ، يجـب        - ٣
  .أال تصل الكثافة إلى مستوى ضار بالنوع 

  ) .٣، ٢، ١( يجب االحتفاظ باألدلة المستندية للبنود - ٤
   )٥٧( مادة 

  خرينآخالت الزراعية الواردة من وحدات أخرى ومن مشغلني استالم املد
يجب على مستلم المدخالت العضوية أن يتأكد من أن العبوات والحاويات مغلقـة   
وأنه اتبع ما أشير إليه فى المادة السابقة ويجب على المستلم أن يفحص كل المعلومات    

 كـل المـستندات   المدونة على الملصق الموجود على الغالف كما يجب أن تصاحب      
الوثائق المصاحبة للشحنة ويجب ذكر نتيجة عمليات التحقق فى مستند موضـح فيـه         

  ) .٩٧(نتيجة الفحص كما هو مشار إليه فى المادة 
   )٥٨( مادة 

  قواعد خاصة الستالم املدخالت العضوية
يجب أن تكون مغلقة ومغلقة بطريقة تمنع استبدالها أو تزويدها بأى منـتج آخـر       

وأن يكون مصحوب بالشهادة الرقابية على االستيراد من بلد المنشأ ،      ) ع الغش أى من (
على مستلم المدخالت العضوية والمستوردة أن يتأكد من سـالمة التغليـف والتعبئـة      

  .من هذه المعايير ) ٩٧(للحاويات كما هو مشار إليه فى المادة 
   )٥٩( مادة 

  تخزين املدخالت العضوية
 العضوية يجب أن تكون تحت رقابة وتجنـب أى خلـط          تخزين المدخالت  - ١

. المدخالت العضوية ومنع أى تلوث بأى منتجات أخرى أو مـواد غيـر عـضوية             
  .المدخالت العضوية يجب أن تكون محددة بوضوح فى جميع األوقات 
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 يحظر تخزين أى منتجات أخرى غير مصرح بها فى نفس وحدات تخـزين       - ٢
  . الحيوانى العضوى النباتات العضوية واإلنتاج

 تخزين المنتجات الطبية والبيطرية والمضادات الحيوية تتم تحـت إشـراف    - ٣
طبيب بيطرى والذى يقوم بتوصيف العالج والتى يتم تخزينها فى مكـان آمـن تحـت     

  .إشرافه ويتم ادخالها فى سجل الماشية 
وية عندما تتعامل الشركة الواحدة مع منتجات غير عضوية ومنتجات عـض      - ٤

   :وكال المنتجين يتم تخزينهم لذا يجب التالى
المدخالت العضوية يجب االحتفاظ بها فى مكان منفصل عن كل المـدخالت     ) أ( 

  .األخرى 
ات التى تضمن تحديد هوية الشحنة  طيجب على المستلم أن يتخذ كل االحتيا      ) ب(

  .وتفادى أى خلط أو تبادل مع المنتجات غير العضوية 
افة على درجة عالية من الفاعلية وذلك قبل تخـزين   ظإجراءات الن اتخاذ كل   ) ج(

  .الشحنة العضوية وعلى المشغل أن يسجل كل هذه العمليات 
   )الفصل السادس( 

  قواعد التحويل
   )٦٠( مادة 

  النباتات واملنتجات النباتية
 ،  لكى يتم اعتبار اإلنتاج النباتى والمنتجات النباتية منتجة بالطرق العضوية      - ١

  فإن قواعد اإلنتاج يجب أن تطبق على النحو المشار إليه فى مواد هذه المعايير حيـث    
ال تقل فترة التحول عن سنتين قبل الزراعة وذلك فى حالة األراضى العشبية أو العلف 
الدائم أو المحاصيل الموسمية ، أما فى حالة المحاصيل المعمرة تكون فترة التحـول         

  .من الحصاد األول للمنتجات العضوية ثالثة أعوام على األقل 
يجوز لإلدارة أن تقرر مدة التحول بأثر رجعى فى أى فترة سـابقة بحيـث         - ٢

   :تكون فيها
األراضى الخاضعة لتدابير محددة فى برنامج تم تنفيذه وفقًا للوائح المنظمـة       ) أ( 

لإلنتاج العضوى ، أو فى برنامج رسمى آخر ، شريطة أن تـضمن تلـك            
  .ير عدم استخدام المنتجات غير المسموح بها فى اإلنتاج العضوى التداب
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  أو إذا كانت هذه األراضى مناطق طبيعية أو زراعيـة لـم تعـالج بمـواد       ) ب(
بشرط تقديم إثبات مقنع لإلدارة . لف ما تسمح به قواعد اإلنتاج العضوى اال تخ

  .على األقل مما يسمح لها بأن تتأكد من استيفاء الشروط لمدة ثالث سنوات 
فى بعض الحاالت ، حيث تكون األرض ملوثـة    ( يجوز لإلدارة أن تقرر ،       - ٣

، أن تمدد فترة التحويل إلى مـا بعـد   ) بمنتجات غير مصرح بها فى اإلنتاج العضوى    
  ) .١(الفترة المشار إليها فى البند رقم 

   فى حالة األراضى التى تم تحويلها بالفعل أو كانـت فـى طـور التحـول     - ٤
إلى الزراعة العضوية ، والتى تتم معالجتها بمواد غير مـصرح بهـا فـى اإلنتـاج           

  )١(العضوى ، يجوز للسلطة المختصة تقصير فترة التحويل المشار إليها فـى البنـد     
  :فى الحالتين التاليتين 

األراضى المعاملة بمنتج غير مصرح به فى اإلنتاج العضوى كجزء من تـدابير         
  .رض أو اآلفات تفرضها اإلدارة فى الدولة لزامية لمكافحة المإ

األراضى المعاملة بمنتج غير مصرح به فى اإلنتاج العضوى كجزء من التجارب    
  .العلمية المعتمدة من اإلدارة فى الدولة 

  ،) ٢(مـن البنـد   ) ب(و) أ( فى الحاالت المنصوص عليها فـى النقطتـين    - ٥
  :ل التالية يتم تحديد طول فترة التحول مع مراعاة العوام

فى نهاية فترة التحول يجب أن يتم التأكد من التخلص الكامل لبقايا األسـمدة      ) أ( 
  .الكيماوية والمبيدات بالتربة قبل زراعتها مرة أخرى 

الحصاد الذى يتم على النباتات بعد المعاملة التى تمت تحـت إذن ال تعتبـر      ) ب(
  .منتج عضوى 

   )٦١( مادة 
  األعشاب البحرية

   محددة لألعشاب البحريةأحكام
 إذا كان المنتج النهائى عبارة عن أعشاب بحرية طازجة ، فـإن اسـتخدام          - ١

األعشاب البحرية التى يتم حصادها حديثًا يستخدم مياه البحر للتنظيف ، إذا كان المنتج     
 النهائى عبارة عن أعشاب بحرية مجففة ، فقد يتم استخدام مياه الشرب أيضا للتنظيف ،  

  .ن استخدام الملح إلزالة الرطوبة يمك
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 يحظر استخدام النيران المباشرة التى تتالمس مباشرة مع األعشاب البحرية       - ٢
للتجفيف ، فى حالة استخدام الحبال أو غيرها من المعدات فى عملية التجفيف ، يجـب   

اء أن تكون خالية من العالجات المضادة للقاذورات ومواد التنظيف أو التطهير باستثن         
  .المواد المدرجة فى الملحق السابع لهذا االستخدام 

  . تكون فترة التحول لموقع حصاد األعشاب البحرية ستة أشهر - ٣
  ون فترة التحول بوحدة زراعة األعشاب البحرية أطول من ستة أشـهر        ك ت - ٤

  .أو دورة إنتاج واحدة كاملة 
   )٦٢( مادة 

   احليوانىقواعد حتول األراضى املستخدمة فى اإلنتاج
مـن هـذه   ) ٦٠( تنطبق قواعد التحويل على النحو المشار إليه فى المـادة   - ١

  .المعايير على كامل مساحة وحدة اإلنتاج التى يتم إنتاج العلف الحيوانى بها 
، يجوز تخفيض فترة التحويل ) ١( على الرغم من األحكام الواردة فى البند       - ٢

المفتوح التى تستخدمها األنـواع غيـر آكلـة    إلى سنة واحدة للرعى ومناطق الرعى  
للعشب ، قد يتم تخفيض هذه الفترة إلى ستة أشهر حيث لم تعالج األرض المعنية خالل     

  .العام السابق بأى مركبات غير مسموح بها لإلنتاج العضوى 
   )٦٣( مادة 

  الثروة احليوانية ومنتجاتها
ـ  للمادتين نية غير العضوية وفقًا فى حالة الثروة الحيوا   - ١ ) ٦٩(و) ١٢ (ىرقم

من هذه المعايير وإذا كانت الماشية يراد بيعها كحيوانات عضوية ، يجـب أن تكـون       
من هذه المعايير حيث فترة ) ٦٩(قواعد اإلنتاج على النحو المشار إليه فى المادة رقم          

  :التحول التى يتم تطبيقها يجب أال تقل عن 
ار والجاموس بغرض إنتاج اللحوم أو مـا   شهرا فى حالة الخيول واألبق    ١٢) أ( 

  .يمثل على األقل ثالثة أرباع عمرها 
  .ستة أشهر فى حالة المجترات الصغيرة والحيوانات المنتجة لأللبان ) ب(
  . أيام من العمر ٣ أسابيع للدواجن إلنتاج اللحوم ، يتم إحضارها قبل أن تبلغ ١٠) ج(
  .البيض ستة أسابيع فى حالة الدواجن إلنتاج ) د(
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 عندما توجد حيوانات غير عضوية فى بداية فترة التحويل ، يمكـن اعتبـار    - ٢
منتجاتها عضوية إذا كان هناك تحويل متزامن من وحدة اإلنتاج الكاملة ، بما فى ذلك        

كما يمكن تخفيض إجمـالى  . الماشية ، الرعى أو أى أرض تستخدم لتغذية الحيوانات     
أو أى /أو مراعيهـا و / الحيوانات الموجودة وذريتها و فترة التحويل المجمعة لكل من    

 شهرا ، إذا تم تغذيـة الحيوانـات بـشكل      ٢٤أرض تستخدم لتغذية الحيوانات ، إلى       
  .أساسى بمنتجات من وحدة اإلنتاج 

 يمكن أن تباع منتجات النحل على أنها منتجات عضوية وذلك عندما يكـون    - ٣
  .ى لمدة سنة على األقل المنحل قد خضع لقواعد اإلنتاج العضو

  .من هذه المعايير ) ٥( بند ١٢فترات التحويل للمناحل ال يطبق عليها المادة  - ٤
  . خالل فترة التحول يجب استبدال الشمع بشمع عضوى - ٥

   )٦٤( مادة 
  )السمكى(اإلنتاج احليوانى لالستزراع املائى 

  )الـسمكى (اع المـائى   تطبق فترات التحويل التالية لوحدات إنتاج االستزر     - ١
ت االستزراع المائى بما فى ذلك حيوانـات االسـتزراع    آعلى األنواع التالية من منش    

  :المائى الحالية 
 ٢٤للمرافق التى ال يمكن تصريفها وتنظيفها وتطهيرها ، فترة تحويل مدتها        ) أ( 

  .شهرا 
  . شهرا١٢ بالنسبة للمرافق التى تم صرفها أو إهدارها ، فترة تحويل مدتها) ب(
  . للمرافق التى تم صرفها وتنظيفها وتعقيمها فترة تحويل مدتها ستة أشهر )ج(
لمنشآت المياه المفتوحة بما فى ذلك تلك الرخويات ذات الـصدفتين ، فتـرة          ) د(

  .تحويل مدتها ثالثة أشهر 
 يجوز لإلدارة أن تقرر االعتراف بأثر رجعى بأنها جزء من فترة التحويـل        - ٢
ة موثقة سابقًا لم يتم فيها معالجة المنشآت أو تعرضها لمنتجات غيـر مـصرح    ألى فتر 

  .بها لإلنتاج العضوى 
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   )الفصل السابع( 
  قواعد استثنائية لإلنتاج

   )الجزء األول( 
   )٦٥( مادة 

ترتبط القواعد االستثنائية لإلنتاج بالظروف المناخية والجغرافيـة أو التركيبيـة            
ن األعالف أو البذور وأجزاء التكاثر الخضرى وكل المـواد    وذلك إذا لم تتوفر أى م     

األخرى التى تعتبر مدخالت للزراعة فى صورة عضوية فى هذه الحالة يمكن استخدام   
المدخالت غير العضوية سابقة الذكر فى الزراعة العضوية بشرط أال تكون معاملـة           

  .راعة العضوية بالمبيدات وغير مهندسة وراثيا بإذن من اإلدارة العامة للز
   )٦٦( مادة 

  تقييد حيوانات املزرعة
الماشية فى الحيازات الصغيرة شريطة أن ) ربطها(يجوز لإلدارة أن تسمح بتقييد     

يكون لديهم إمكانية الوصول إلى المراعى خالل فترة الرعى ، وعلى األقـل مـرتين    
  .ومى غير ممكن أسبوعيا ، وذلك لتعريضها للهواء الطلق عندما يكون الرعى بشكل ي

   )٦٧( مادة 
  اإلنتاج املتوازى

يجوز لمالك الوحدة اإلنتاجية تشغيل وحدات إنتاج عضوية وغير عضوية فى  -١
   :نفس المنطقة وفقًا للشروط التالية

ـ       فى حالة إنتاج المحاصيل   ) أ(    ة ال تقـل  المعمرة ، التى تتطلـب فتـرة زراع
ـ   سهولة ، شـريطة اسـتيفاء   عن ثالث سنوات ، حيث يتعذر تمييز األنواع ب

   :الشروط التالية
 يشكل الجزء غير العضوى خطة تحول يتعهد المنتج بأن يتبعهـا           - ١) أ( 

 سنوات ، وال يجـوز   ٥للتحول إلى اإلنتاج العضوى خالل مدة       
  .بأى حال من األحوال تجاوز هذه المدة 

بـين  ات الالزمة لضمان الفـصل التـام      اتخاذ التدابير واالحتياط   - ٢) أ( 
اإلنتاج الذى تم الحصول عليه من وحـدات اإلنتـاج العـضوى        

  .ووحدات اإلنتاج غير العضوى 
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 أن يتم إخطار اإلدارة وجهة المطابقة المختصة قبل موعد الحصاد    - ٣) أ( 
  .ساعة على األقل ) ٤٨(ب) عضوى أو غير عضوى(لكل منتج 

رة وجهة المطابقة  عند اكتمال الحصاد ، يقوم المشغل بإخطار اإلدا  - ٤) أ( 
العـضوية  (بالكميات التى يتم حصادها من الوحـدات اإلنتاجيـة    

  .والتدابير المطبقة لفصل المنتجات ) وغير العضوية
 يجب أخذ الموافقة على خطة التحويل وتدابير الرقابة مـن اإلدارة   - ٥) أ( 

  .وجهة المطابقة سنويا 
الزراعيـة أو التعلـيم     فى حالة األراضى بالمناطق المخصصة للبحـوث        ) ب(

الرسمى التى تحددها السلطات المختصة ، تخضع للـشروط المنـصوص       
، والجزء ذو الصلة من النقطة )٤-أ(، )٣-أ(،  )٢-أ(،  )أ(عليها فى النقطة    

  ) .٥-أ(
  فى حالة إنتاج البذور ومواد التكـاثر الخـضرى واألجـزاء الخـضرية ،          ) ج(

، )٤-أ(، )٣-أ(، )٢-أ(، )أ(تخضع للشروط المنصوص عليها فى النقطـة    
  ) .٥-أ(والجزء ذو الصلة من النقطة 

  فى حالة استخدام أراضى كمراعى ، يجب أن تـستخدم حـصرا كمراعـى         ) د(
  .وال تستغل بأى وجه آخر من أوجه اإلنتاج 

يجوز لإلدارة أن تسمح للحيازات التى تجرى البحوث الزراعية أو التعلـيم          -٢
ـ وية وغير العضوية من نفس النوع ، حيث الرسمى بتربية الماشية العض  تم اسـتيفاء  ي

  :الشروط التالية 
اإلخطار المسبق لإلدارة وجهة المطابقة المختصة بالتدابير واالحتياطات التى ) أ( 

تم اتخاذها لضمان الفصل التام بين الماشية ومنتجـات الثـروة الحيوانيـة          
  .والسماد ومواد التغذية فى كل وحدة إنتاجية 

قوم المنتج بإبالغ اإلدارة وجهة المطابقة المختصة مسبقًا بأى تسليم أو بيع          ي) ب(
  .للماشية أو منتجاتها 

يتم إبالغ اإلدارة وجهة المطابقة المختصة من قبل المنتج بالكميات المنتجـة     ) ج(
فى كل الوحدات ويذكر كل خصائصها ومواصفاتها التى تسمح بتصنيف هذا    

اتخاذه كل اإلجراءات التى تـضمن الفـصل بـين     المنتج كما يقدم ما يثبت      
  .المنتجات 
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   )٦٨( مادة 
  يحقإدارة وحدات تربية النحل لغرض التل

يتم استخدام وحدات تربية النحل العضوية وغير العضوية بغرض التلقيح بـشرط   
أن تكون جميع متطلبات قواعد اإلنتاج العضوى قد استوفت مع استثناء الحكم الخاص        

  .ع من المناحل األخرى بتحديد الموق
  .وعلى ذلك فال يمكن بيع المنتج كمنتج عضوى 

  .يحتفظ المشغل بالمستندات الستخدام هذا الحكم  : ملحوظة
   )الجزء الثانى( 

  قواعد اإلنتاج االستثنائية املتعلقة بعدم توفر مدخالت إنتاج عضوية
   )٦٩( مادة 

  استخدام احليوانات غير العضوية
 مواد هذه المعـايير ، وبـإذن     فىروط المنصوص عليها سابقًا     حيثما تنطبق الش  

  : مسبق من اإلدارة
عندما يتم تشكيل قطيع دواجن ألول مرة ، أو أن يتم تجديده أو إعادة تشكيله      ) أ( 

والدواجن التى يتم تربيتها عضويا غير متوفرة بأعداد كافية ، يمكن ادخـال    
اجن العضوية بشرط أن يكـون  الدواجن غير العضوية فى وحدة إنتاج الدو  

العمر للدواجن المخصصة إلنتاج البيض أو الدواجن المخصـصة إلنتـاج      
  .اللحوم أقل من ثالثة أيام 

 ١٨أما الوحدة غير العضوية فالوحدات التى تنتج البيض عمرها أكثر مـن     ) ب(
أسبوعا فيمكن أن يتم إحضارها للوحدات العضوية عندما تكون الوحـدات        

ر متاحة وبشرط أن تتماشى مع األحكام المنصوص عليها فـى  العضوية غي 
  .الجزء الثالث ، الرابع من الفصل الثانى من هذه المعايير 

   )٧٠( مادة 
  استخدام علف بروتينى غير عضوى من أصل نباتى وحيوانى للماشية

حيث الشروط المنصوص عليها التى تخص كثير من المدخالت التى ال يمكن أن     
فى األسواق كمنتج ويتعذر على المزارع الحصول على علف بروتينـى     تكون متاحة   

  .من اإلنتاج العضوى 



 ٢٠٢١ سنة  أغسطس٢٦فى ) أ (  تابع ١٨٩ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٧٧

يسمح للمزارعين باستخدام نسبة محدودة من األعالف النباتية والحيوانيـة غيـر      
  .العضوية وخاصة عند عدم توفر األعالف المنتجة عضويا وذلك فى إنتاج الدواجن 

 ١٢ا فى تغذية الحيوانات العضوية هى فترة  النسبة المئوية القصوى المسموح به    
  ) .٪٥(شهرا وتمثل 

  .تحسب األرقام سنويا كنسبة مئوية من المادة الجافة لألعالف من أصل نباتى 
  .يجب أن يحتفظ المشغل باألدلة المستندية لحين االحتياج إليها 

   )٧١( مادة 
  استخدام شمع العسل غير العضوى

ـ أو خالل فترة التحول من المنتج غير العـضوى  فى حالة األماكن الجديدة      ى إل
المنتج العضوى فيمكن استخدام شمع العسل غير العضوى وذلك لعـدم تـوفر شـمع        

  .العسل العضوى فى األسواق 
  ويجب أن تكون خاليـة مـن المـواد الملوثـة غيـر المـصرح باسـتخدامها             

  .فى المزارع العضوية 
  .اللة نحل الكاب كما يمكن الحصول على الشمع الناتج من س

   )٧٢( مادة 
  استخدام البذور واألجزاء اخلضرية النباتية غير العضوية

  كأعضاء تكاثر فى املزارع العضوية
 بغرض إجراء عملية اإلكثار ، يجوز استخدام البذور واألجزاء الخـضرية           - ١

نباتى النباتية من وحدة إنتاج فى مرحلة التحول إلى الزراعة العضوية ، فى اإلنتاج ال         
  .بالطرق العضوية 

للتطبيق ، يجوز لإلدارة وجهات المطابقة التـصريح  ) ١( عند عدم قابلية بند  - ٢
باستخدام البذور غير العضوية أو مواد التكاثر الخضرى وكذلك درنات البطاطس إن          

ذلك شريطة أال يكون قد تم معاملتها كيميائيـا   ولم تكن متوفرة من اإلنتاج العضوى ،        
  .ندسة وراثيا وغير مه
مع توفير المشغل ) ٢( يجوز لإلدارة منح التصريح المشار إليه فى البند رقم     - ٣

  .ما يثبت مطابقة التقاوى والبذور ومواد اإلكثار ألحكام هذه المادة 
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 يجوز استخدام البذور غير العضوية ودرنات البطاطس ، بـشرط أال يـتم          - ٤
 وقاية النبات ، بخالف تلـك المـسموح بهـا      التعامل مع البذور أو الدرنات بمنتجات     

  ) .٢(لمعالجة البذور بالملحق 
الخاص باألصناف التى ثبت أنها ) ٩(ال تخضع األنواع المدرجة فى الملحق  - ٥

منتجة عضويا مثل البذور ودرنات البطاطس ومتوفرة بعدد كبير فى منطقة الزراعة لإلذن 
  ) .د(٦ أحد األغراض المشار إليها فى البند باالستخدام ، ما لم يتم تفسيرها من خالل

ال يجوز منح اإلذن باستخدام البذور أو درنات البطـاطس التـى لـم يـتم          - ٦
   :الحصول عليها عن طريق أساليب اإلنتاج العضوى إال فى الحاالت التالية

فى حالة عدم تسجيل أى مجموعة متنوعة من األصناف التى يريد المستخدم      ) أ( 
  .يها فى قاعدة البيانات الحصول عل

من تسويق البذور أو درنات البطاطس ) البائع(رد فى حالة عدم تمكن أى مو ) ب(
  .، من إيصال البذور أو الدرنات قبل الزراعة بوقت مناسب 

 عندما ال يكون الصنف الذى يريد المستخدم الحصول عليه مسجالً فى قاعدة      )ج(
      ا على إثبات أن هناك بدائل مناسبة   البيانات ، يجب أن يكون المستخدم قادر

  .ذن إلنتاجه ضرورى من نفس النوع وأن اإل
حيثما يكون مبررا لالستخدام فى البحث أو االختبار فـى تجـارب ميدانيـة           ) د(

  .ض حفظ الصنف المتفق عليه من اإلدارة اصغيرة الحجم أو ألغر
  بطـاطس  درنـات ال و لكميـات مـن البـذور أ   ة يمنح التصريح من اإلدار    - ٧

  .قبل الزراعة 
حـدة ،  اذن إال للمستخدمين الفرديين لموسم واحد فى المـرة الو    ال يمنح اإل   - ٨

  .وتقوم اإلدارة بتسجيل كميات البذور أو الدرنات المسموح بها 
  :يجوز لإلدارة منح جميع المستخدمين إذنًا عاما ) ٨( عن طريق التقيد بالبند - ٩
  ) .أ(٦لشرط المنصوص عليه فى البند لنوع معين عندما يتحقق ا) أ( 
   .)ج( ٦لمجموعة متنوعة عندما يتم استيفاء الشروط المنصوص عليها فى البند ) ب(

  .ال يجوز منح اإلذن إال خالل الفترات التى يتم فيها تحديث قاعدة البيانات  - ١٠
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   )الجزء الثالث( 
  قواعد اإلنتاج االستثنائية املتعلقة باملشاكل اإلدارية

  فى اإلنتاج احليوانى العضوى
   )٧٣( مادة 

 العجول إلنتاج اللحوم يمكن أن تكون فـى األمـاكن      -المرحلة النهائية لتسمين    
  .مس عمره  أشهر أو خ٣ُالمغلقة لفترة أقصاها 

   )الجزء الرابع( 
  قواعد اإلنتاج اخلاصة لبعض املدخالت واملواد اخلاصة وجتهيزها

   )٧٤( مادة 
  ميرة غير العضويةإضافة مستخلص اخل

تحـسب  (من مستخلص الخميرة غير العضوية كبادئ      ) ٪٥(يسمح بإضافة حتى    
عند إنتاج الخميرة العضوية وذلك فى حالـة عـدم تـوفر    ) على أساس الوزن الجاف  

  .مستخلص الخميرة العضوى لإلنتاج 
   )الجزء الخامس( 

  )ارئةالط(واعد اإلنتاج االستثنائية املتعلقة بالظروف الكارثية ق
   )٧٥( مادة 

  )الطارئة(الظروف الكارثية 
عند حدوث ظروف استثنائية تؤدى إلى ارتفاع معدل الوفيات فى تربية األحيـاء           
المائية ويخطر بها اإلدارة أو جهة المطابقة ويلزم تجديد أو إعـادة تكـوين مخـزون      

بيـة  قل عن ثلثى دورة الترياالستزراع المائى من مصدر غير عضوى شريطة أن ال      
  .بأساليب اإلنتاج العضوى 

عندما تصبح تربية الحيوانات العضوية غير متاحة نتيجة ارتفاع معدل الوفيـات         
طيع من للحيوانات التى يسجلها قطاع الطب البيطرى فى هذه الحالة تتم إعادة تشكيل ق  

  . أن يتم دخولهم فترة تحول الحيوانات غير العضوية شرط
ت فى النحل يتم تشكيل مناحل النحل من مناحل غير   فى حالة ارتفاع معدل الوفيا    

  .عضوية فى حالة عدم توفر المناحل العضوية 
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 األمراض المعدية أو يحدث تلوث بمواد سامة أو نتيجة الحرائـق أو  عندما تنتشر 
غير العضوى لفترة ) العلف(أى ظروف جوية غير مالئمة يمكن استخدام مواد التغذية     

  .محدودة 
حل على عسل أو سكر غير عضوى وذلك فى حالة األحوال الجوية   يتم تغذية الن  

  .السيئة والتى تعوق استخدام الرحيق وإنتاج العسل 
   )الفصل الثامن( 

  قواعد البيانات
   )٧٦( مادة 

يجب إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية وتـدرج بهـا األصـناف والبـذور المتاحـة       
  .والمنتجة عضويا 

  .قبل اإلدارة العامة للزراعة العضوية إدارة قاعدة البيانات من 
  .يتم اإلعالن عن اإلدارة المعنية بتجهيز قاعدة البيانات 

   )٧٧( مادة 
  التسجيل

بناء على طلـب مـن   ) ٧٦(البد من توافر قاعدة البيانات المشار إليها فى المادة     
  .المورد 

بـد أن  جميع أصناف البذور أو بذور أو تقاوى أو أى أصناف تنـتج عـضويا ال   
  .تكون مسجلة فى قاعدة البيانات 

  ) .٦(البند ) ٧٢(أى أصناف لم تسجل فى قاعدة البيانات يجب أن يلتزم بنص المادة 
  .يجب تحديث قاعدة البيانات بانتظام لكل نوع من األنواع 

   )٧٨( مادة 
  شروط التسجيل

   :للتسجيل يجب على المورد أن - ١
البذور أو التقاوى المعلبة والتـى البـد مـن    يكون هو الوحيد المتعامل مع     ) أ( 

خضوعها لنظام المراقبة المشار إليه فى المادة بخصوص نظـام المراقبـة      
  .ويتم تصميم أكثر من نظام للمراقبة طبقًا للشروط المطبقة فى هذه المعايير 
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  أن تظل البذور أو درنـات البطـاطس علـى وصـفها طبقًـا للـشروط             ) ب(
  .المطبقة عموما 

ناء على طلب من مدير قاعدة البيانات يتم التحديث وتوفير جميع المعلومات       ب )ج(
من هذه المعـايير ، والتحـديث ضـرورى     ) ٧٩(المطلوبة بموجب المادة    

  .لضمان أن ال تضيع المعلومات الموثوق بها 
   يوافق أو يرفض مدير قاعدة البيانات باإلدارة التـسجيل ألحـد المـوردين         - ٢

سبق له إذا كان المورد ال يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها فى أو إلغاء تسجيل م
  .من هذه المادة ) ١(البند 

   )٧٩( مادة 
  املعلومات املسجلة

يتم تسجيل كل صنف أو مورد لكل صنف نباتى يتم تـسجيله فـى قاعـدة            - ١
   :البيانات وتتضمن على األقل المعلومات اآلتية

  .االسم العلمى لكل نوع وصنف 
  /محمـول / تليفـون " م المورد أو مندوب عنه وتفاصيل كيفية االتـصال بـه     اس

   ."ايميل/ فاكس
تحدد المنطقة التى يمكن للمورد أن يتم تـسليم البـذور أو درنـات البطـاطس            

  .للمستخدم فى الوقت المناسب للتسليم 
) كتـالوج (البلد أو المنطقة التى يتم اختبار الصنف المتفق عليه مع عمل فهرس        

ل صنف من النوع النباتى المنزرع وأنواع الخضروات التى يتم تعريفهـا بغـرض      لك
  .تسويقها 

  .التاريخ الذى ستكون فيه البذور أو درنات البطاطس متاحة 
  .رمز جهة المطابقة عن مراقبة المشغل / اسم مدير أو رقم

غ  إذا لم يتوفر أى صنف من األصناف المسجلة حاليا فالبد من المورد إبـال    - ٢
  .مدير قاعدة البيانات فورا وهذه التعديالت يجب أن تكون مسجلة فى قاعدة البيانات 

  فإنه يتم عمـل قائمـة باألصـناف   ) ١( بجانب المعلومات المعرفة فى البند       - ٣
  ) .٩(فى الملحق 
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   )٨٠( مادة 
  الوصول للمعلومات

ا فـى المـادة   يجب أن تكون المعلومات الموجودة فى قاعدة البيانات المشار إليه    
ة اإلنترنت مجانًا وذلـك لمـستخدمى البـذور أو درنـات     كمتاحة من خالل شب  ) ٧٦(

أن تقرر أنـه  ) اإلدارة العامة للزراعة العضوية  (البطاطس ويجوز للسلطة المختصة     
يجوز ألى مستخدم قام بإخطار نشاطه بالحصول على مقتطف من البيانـات المتعلقـة     

 كانت عضوية أو فى فترة نواع النباتية المسجلة سواء مجموعات من األةبواحدة أو عد
  .تحول من مدير قاعدة البيانات 

يجب أن تكفل اإلدارة العامة للزراعة العضوية لجميع المستخدمين الحصول على 
  .المعلومات الالزمة لهم فى قاعدة البيانات مرة واحدة على األقل فى السنة 

   )٨١( مادة 
  رسوم التسجيل

 وصيانة المعلومات فى قاعدة  إدخاليخضع لرسوم والتى تمثل تكلفة      كل تسجيل   
  .، وتقر الالئحة التنفيذية مقدار الرسوم ) ٧٦(البيانات المشار إليها فى المادة 

   )٨٢( مادة 
  التقرير السنوى

عمل تقرير لكل األذون كما هو مشار إليـه فـى      ب يقوم مدير قاعدة البيانات      - ١
ويقدم تقرير للسلطة المختصة ويتـضمن  ) التصاريح( األذون وتسجل هذه ) ٧٢(المادة  

  :هذا التقرير المعلومات التالية 
  .االسم العلمى لكل نوع وصنف 

  .مبرر التصاريح المشار إليها 
  .إجمالى عدد التصاريح 

  .الكمية اإلجمالية من البذور أو درنات البطاطس المعنية 
  .اتية المعاملة بالكيماويات ألغراض الصحة النب

  . يجب أن يحتوى التقرير على مدة التصاريح سارية المفعول - ٢
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   )٨٣( مادة 
  موجز التقرير

تقوم اإلدارة بجمع التقارير التى تغطى جميع التصاريح كـل عـام ، ويجـب أن     
ونشر المعلومات فى قاعدة البيانات ) ٨٢(يغطى التقرير المعلومات المحددة فى المادة       

  ) .٧٦(ادة المشار إليها فى الم
 أن تفوض مهمة جمع التقارير إلـى مـدير   - اإلدارة  -يجوز للسلطة المختصة    

  .قاعدة البيانات 
   )٨٤( مادة 

  معلومات حتت الطلب
يجوز أن ترسل معلومات عن التصاريح الممنوحة وذلك عند طلبها فـى بعـض     

  .الحاالت الفردية لمن يهمه ذلك األمر 
  الباب الثالث

ت   امللصقا
   )األولالفصل ( 

  شعار مدخالت اإلنتاج العضوى
   )٨٥( مادة 

  شعار املدخل العضوى
يتم عمل شعار المدخل العضوى وتوضع معايير محددة فيمـا يتعلـق بـالعرض       

  .وتكوين وحجم وتصميم الملصق 
وفقًا هالذى يمكن استخدام) ٧٠(ن على المنتج اتباع النموذج المرفق بالملحق     يتعي 

  . من الالئحة والمعايير المنظمة لها عن وضع الشعار للقواعد المنصوص عليها
   )٨٦( مادة 

  قواعد استخدام الرقم الكودى ومكان املنشأ
  اإلدارة العامـة  -شير بيان رقم الكود للمدخل العضوى لسلطة الرقابة   يجب أن ي 

للزراعة العضوية أو جهة المطابقة وفقًا للمعايير الدولية مع إدراج مـصطلح يحـدد          
  .ه بطريقة اإلنتاج العضوى ورقم مرجعى ارتباط
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   )الفصل الثانى( 
  متطلبات خاصة بالعالمات التجارية لألعالف

   )٨٧( مادة 
  النطاق ، استخدام العالمات التجارية وتوصيف املبيعات

  .يوضع الملصق والعالمة التجارية الخاصة بالعلف العضوى 
يجب أن تكون متوافقة لمعايير يكتب عليها اسم المدخل ومكوناته والمواد الخام و       

 عليها عـضوى ، ويجـب أن ال تقـل نـسبة        ا ويكون مدونً  ياإلنتاج العضوى األول  
  ) .٪٩٥(المكونات العضوية فى المنتج العضوى عن 

   )٨٨( مادة 
  األعالف املصنعة

   :يستخدم المنتج العضوى األعالف المصنعة الموضح عليها أن - ١
سلوب اإلنتاج العضوى سواء األعالف الخاصة األعالف المصنعة تخضع أل   ) أ( 

  .باإلنتاج الحيوانى أو السمكى 
، ) ٢٥(عملية التصنيع تتبع كل شروط اإلنتاج العضوى وخاصـة المـادة        ) ب(

  .من هذه المعايير ) ٥٠(
 من أصل نباتى أو حيـوانى   توضح كل المواد المستخدمة فى التصنيع سواء )ج(

  .وكذا طريقة اإلنتاج العضوى 
  ) .ب(و) أ( مع مراعاة المتطلبات المنصوص عليها فى النقطتين - ٢

يسمح بوضع اللوجو على المنتجات التى تحتوى على كميات متغيرة من المـواد    
 أو األعالف التى بها مكونات فى مراحل التحول أو المنتجات     ياالعليقة المنتجة عضو  

  ) .٢٥(على النحو المشار إليه فى المادة 
  ) ٨٩( مادة 

  على األعالف املصنعة) امللصق(شروط استخدام عالمة التوسيم 
الالزمة لكتابة تعبير عـضوى   ) ٨٨(شروط التوسيم المنصوص عليه فى المادة       

   :على األعالف المصنعة هى كما يلى
  ) .٨٨( يلبى كل المتطلبات الموجودة فى المادة - ١
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  .يوضع بشكل واضح وصياغة معبرة 
  .ذكر اسم الحيوانات التى تتغذى على هذا العلف يختلف ومقدم بلون أو تنسيق م

   :يشار إلى الوزن الجاف للمواد العلفية ويكتب بالتالى
  .نسبة المواد العلفية العضوية 

  .نسبة المواد العلفية فى مراحل التحول 
  .نسبة المواد العلفية األخرى والتى ال تتبع النقطتين السابقتين 

  .حيوانى والمجهز من مصدر زراعى النسبة الكلية للعلف ال
٢ - شار إلى الوزن الجاف للمواد على أال تقل النسبة المئوية للمواد العضوية       ي

  ) .٪٩٥(فى تكوين األعالف عن 
  .تحديد النسبة المئوية لألعالف المنتجة من مزرعة فى فترة التحول 

 الحيوانى ، يصاحبها وتحديد النسبة الكلية للمواد النباتية الداخلة فى تكوين العلف    
  .قائمة بأسماء المكونات الناتجة من مصادر عضوية والداخلة فى مكونات العلف 

  التغذيـة وفقًـا للمـادتين    يجب أن يشار فى هذه الفقرة إلى شروط استخدام مواد    
  ) .٢٥(و) ٢٤(

   )الفصل الثالث( 
  املتطلبات لعالمات جتارية أخرى خاصة

   )٩٠( مادة 
  لعضوية فى فترة التحولإنتاج املدخالت ا

عند تحويل المنتج ذى األصل النباتى إلى الزراعة العضوية يـشترط أن تكـون     
  . شهرا على األقل قبل الحصاد ١٢فترة التحول 
 المدخل يجب أن يكون هناك ما يدل علـى نـوع المنـتج وحجمـه       صفعند و 

  .والحروف البارزة على العبوة 
  .فقط من المحاصيل الزراعية يجب أن يحتوى المدخل على نوع واحد 

  .البد أن يشار إلى الرقم الكودى لجهة المطابقة 
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  الباب الرابع
  الرقابة

  ) الفصل األول( 
  احلد األدنى ملتطلبات الرقابة

  )٩١(مادة 
  التزامات املشغل

   :تى المشغل باآللتزم ي-١
  .ماكن العمل أو النشاط أوضع وصف كامل للوحدة أو 

   العملية على مستوى الوحـدة اإلنتاجيـة أو أمـاكن العمـل    اتخاذ جميع التدابير  
  .أو النشاط لضمان االمتثال لقواعد اإلنتاج العضوى 

تجـات غيـر   ناتخاذ جميع التدابير الوقائية من أجل الحد من خطر التلوث من الم 
  .المصرح بها أو مواد التنظيف فى أماكن التخزين وسلسلة اإلنتاج 

ها فى الفقرة األولى من هذه المادة قد تكون جزءا     وصف التدابير المنصوص علي   
من نظام الجودة يتوالها المدير المسئول ويتعهد بتنفيذ العمليات وفقًا لقواعـد اإلنتـاج        

  .العضوى 
فى الحاالت القصوى للمخالفات يجب على المشغل أو المتعاقد من الباطن إخطار   

ضوية التخاذ قواعد التدابير لإلنتاج  كل من جهة المطابقة واإلدارة العامة للزراعة الع       
  .العضوى للتحرى عن المخالفات مصدر الشكوى 

  . سنوات ٥يجب االحتفاظ بسجالت المراقبة لمدة ال تقل عن 
نه يطبق كل قواعد اإلنتاج العضوى وذلك طبقًا أيتم التعهد خطيا من قبل المشغل ب 

ة ويجب أن يتم التحقق مـن  لإلعالن المنصوص عليه فى الفقرة األولى من هذه الماد      
قبل جهة المطابقة واإلدارة العامة للزراعة العضوية المنوط بهما تحديد أوجه الـنقص   
المحتملة أو عدم االمتثال لقواعد اإلنتاج العضوى فى التقرير الذى يـستوجب علـى            

  . فى التوقيع عليه واتخاذ التدابير التصحيحية الالزمة االشتراكالمشغل 
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المشغل أو مدير اإلنتاج عند شراء مستلزمات واردة من دولة أخرى يجب على  - ٢
والتى توجد فى األسواق تحت مسمى عضوى سواء كانت عضوية أو فى فترة تحول       

  :إلدارة العامة للزراعة العضوية وتوضع فى مخازنه وإبالغه بالمعلومات التالية إلى ا
  .اسم وعنوان المشغل 

  قع والمبـانى واألراضـى التـى يـتم بهـا          تسجيل البيانات الخاصـة بـالموا     
  .تنفيذ العمليات 

  .طبيعة العمليات والمنتجات 
  .ا لقانون الزراعة العضوية التعهد من قبل المشغل بتنفيذ جميع العمليات وفقً

  اسم جهة المطابقة التى أشرفت علـى نظـام مراقبـة المـشغل أثنـاء إجـراء          
  .العمليات التشغيلية 

  )٩٢(مادة 
  مات املشغلتعديل التزا

يجب على المشغل المسئول عن الوحدة اإلنتاجية إخطار اإلدارة العامة للزراعة       
العضوية أو جهة المطابقة فى الوقت المناسب عن أى تغيير فى وصف التدابير المشار  

 ،) ١١٦(، ) ١١٤(، ) ١٠٤(، ) ٩٨(المنصوص عليها فى المواد ) ٩١(إليها فى المادة 
)١٢٢(، ) ١٢٠. (  

  )٩٣(مادة 
  زيارات املراقبة

تقوم اإلدارة العامة للزراعة العضوية أو جهة المطابقة بـالتفتيش علـى جميـع       
  .الوحدات على األقل مرة واحدة كل عام 

يجوز لإلدارة العامة للزراعة العضوية أو جهة المطابقة بأخذ عينـات الختبـار       
 أو لفحص تقنيـات   لإلنتاج العضوىالمدخالت غير المصرح بها أو تحت فترة التحول 

يمكن أيضا أخذ عينات وتحليلها الكتشاف . اإلنتاج التى ال تتفق مع قواعد اإلنتاج العضوى
  . االشتباه فى التلوث المحتمل بواسطة منتجات غير مصرح بها لإلنتاج العضوى أو

 من إجمالى المزارع المـسجلة  ٪١٠يجب أن ال تقل نسبة العينات المختبرة عن      
  .بقة لدى جهة المطا

  .يجب أن يوضع فى االعتبار تقييم كل مراحل اإلنتاج والتجهيز والتوزيع 
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  يتم إعداد تقرير مراقبة بعد كـل زيـارة، موقـع مـن قبـل كـل مـن مـشغل         
  .الوحدة اإلنتاجية ومفتش جهة المطابقة ) المدير المسئول(

  .ة يقدم المفتش تقرير التفتيش بعد كل زيارة لإلدارة العامة للزراعة العضوي
عالوة على ذلك، تقوم اإلدارة العامة للزراعة العضوية أو جهة المطابقة بعمـل      
زيارات مراقبة عشوائية غير معلنة فى المقام األول، بناء على التقييم العـام لمخـاطر    
عدم االمتثال لقواعد اإلنتاج العضوى، مع مراعاة نتائج الضوابط السابقة على األقل،          

  .مقدرة سابقا ومخاطر تغيير هذه المنتجات مثل كمية المنتجات ال
  )٩٤(مادة 

  دفاتر احلسابات
  يلتزم المشغل باالحتفاظ بالسجالت والسجالت الماليـة فـى الوحـدة اإلنتاجيـة       
أو أماكن العمل ويجب على مدير المزرعة أن يتيح لإلدارة العامة للزراعة العضوية          

  :أو جهة المطابقة التحقق مما يلى 
  .خاصة من مصادر مختلفة ) البائع أو المصدر(ن للمنتجات المختلفة قائمة الموردي

طبيعة وكميات المنتجات العضوية المسلمة إلى الوحدة، وعند االقتضاء من جميع   
  . واستخدامها وكذلك تركيبة مواد التغذية المركبة ةالمواد المشترا

  .طبيعة وكميات المنتجات العضوية المحتفظ بها فى المخازن 
والمـشترين بخـالف    ) المـستوردين (ة وكميات المرسل إليهم المنتجـات       طبيع

المستلم ) مخازن(تجات مخزنة بالوحدة أو أماكن التخزين      نالمستهلكين النهائيين ألى م   
  .األول للشحنة 

يجب أن تشتمل الحسابات المستندية أيضا على نتائج التحقق عند استالم المنتجات   
لبها سلطة الرقابة الممثلة فى اإلدارة العامة للزراعة العضوية وأى معلومات أخرى تط 

  .العضوية أو جهة المطابقة لغرض التوازن بين المدخالت والمخرجات 
طقـة، يجـب أن   ارة عدة وحدات إنتاج فى نفس المنعند قيام المشغل المسئول بإد 

تخضع وحدات المنتجات غير العضوية وكذلك أماكن تخزين المنتجـات والمـدخالت     
  .طلبات الحد األدنى للرقابة لمت
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  )٩٥(مادة 
  تقدمي التسهيالت الالزمة للمراقبة

يسمح مشغل المزرعة لإلدارة العامة للزراعة العضوية أو لجهة المطابقة بحـق     
التفتيش على جميع أجزاء الوحدة وجميع األمـاكن باإلضـافة لمراجعـة الحـسابات        

  .والوثائق الداعمة 
والجهات المطابقة السابقة كافة المعلومات الالزمـة  يقدم مشغل المزرعة لإلدارة     

  .لتيسير عملها ألغراض الرقابة بما فيها شهادات الجودة الخاصة بها 
باإلضافة إلى الشروط المنصوص عليها سابقًا على المستورد لمدخالت اإلنتـاج       
 والمستلم األول للشحنة أن يقدم معلومات عن الشحنات المستوردة المشار إليهـا فـى      

  ) .١١٩(المادة 
  )٩٦(مادة 

  األدلة الوثائقية
  )١١(اإلدارة وجهة المطابقة تستخدم النموذج الوثائقى الموجـود فـى الملحـق       

  .من هذا المعايير 
 حيث إنه يوجد  ؛فى حالة وجود الشهادات اإللكترونية فإنه ال داعى من اإلمضاء     

  .لكترونى مصاحبإدليل 
والتى توضح طريقة ) أ (١١ات المطلوبة بالملحق كما يقوم المشغل باإلمداد بالبيان

  .إلدخال البيانات ذات الصلة ) ب( ، ١١اإلنتاج العضوى بالملحق 
  )٩٧(مادة 

  البائع) تصريح(إعالن 
أو /بأن المنتجات الموردة لم يتم إنتاجهـا مـن  ) تصريح(يجب على البائع إعالن    

لوارد فى الملحق الثانى عشر مـن  بواسطة الكائنات المعدلة وراثيا وقد يتبع النموذج ا   
  .هذه المعايير 
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  ) الفصل الثانى (
   النباتية للرقابة على النباتات واملنتجاتاملتطلبات اخلاصة
  ة املنتجة أو امعة من خارجهامن املزرع

  )٩٨(مادة 
  الترتيبات الرقابية

   :كما يلى) ٩١(الوصف الكامل للوحدة اإلنتاجية المشار إليها فى المادة 
يجب وصف الوحدة اإلنتاجية حتى لو أن المشغل للوحدة حدد نشاطه بجمع    )  أ (

  .النباتات البرية 
تحديد أماكن التخزين واإلنتاج أو الطرود البرية أو مناطق التجميع وكـذلك    ) ب(

  .األماكن التى تتم فيها عمليات التصنيع أوالتعبئة والتغليف 
و مناطق التجميع المعنية بالمنتجـات   تحديد تاريخ آخر تطبيق على األرض أ  )ج(

  .والتى ال يتوافق استخدامها مع قواعد اإلنتاج العضوى 
أجزائها من الغابات والمناطق الزراعية محميـة   البرية ونباتاتيعتبر جمع ال )  د(

طبيعية كوسيلة لإلنتاج العضوى ويجب عدم وضع أى مدخالت بها واتباع        
  .كافة التدابير الوقائية 

  )٩٩(مادة 
  تمجال االتصاال

عن الوحدة اإلنتاجية إخطار اإلدارة العامة   ) المسئول المدير(ن على المشغل    يتعي
للزراعة العضوية وجهة المطابقة كل سنة أو قبل التاريخ المحدد للجمع وتقديم بيـان         

  .تفصيلى وجدول زمنى لتجميع منتجات المحاصيل 
  )١٠٠(مادة 

  سجالت إنتاج النبات
الت اإلنتاج فى شكل سجل وإتاحتها لإلدارة وجهة المطابقة فـى  يجب تجميع سج  

جميع األوقات فى مقر الوحدة اإلنتاجية، ويجب أن توفر هذه الـسجالت المعلومـات         
  :التالية على األقل 

  كميـة األسـمدة المـضافة   وتاريخ التطبيق ونـوع   : ما يتعلق باستخدام األسمدة 
  .إلى األرض 



 ٢٠٢١ سنة  أغسطس٢٦فى ) أ (  تابع ١٨٩ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٩١

خ العالج، ونـوع المنـتج   رياسبب وت : ت وقاية النباتفيما يتعلق باستخدام منتجا  
  .وطريقة العالج 

  .كمية المنتجات المشتراة وتاريخ ونوع  : ما يتعلق بشراء المدخالت الزراعية
  .ولة  إنتاج المحاصيل العضوية أو المحتاريخ ونوع وكمية : ما يتعلق بالحصاد

  )١٠١(مادة 
  ر واحدإشراف مديإدارة الوحدات اإلنتاجية املتنوعة حتت 

مشغل الذى يقوم بتشغيل عدة وحدات إنتاج فى نفس المنطقة، تخضع الوحـدات    ال
مـدخالت الوحـدة،   لالمنتجة للمحاصيل غير العضوية، إلى جانب أمـاكن التخـزين    
  .لمتطلبات الرقابة العامة والمحددة فى الفصل األول من هذا الباب 

  ) الفصل الثالث (
  )١٠٢(مادة 

  على األعشاب البحريةقابة ترتيبات الر
عند تطبيق نظام الرقابة على األعشاب البحرية ألول مـرة ، يـشتمل الوصـف     

  :على مايلى ) ٩١(الكامل للموقع المشار إليه فى المادة 
  .وصف كامل للمنشآت على األرض وفى البحر )  أ(
  .ق عند التطبي) ٣( البند ٦التقييم البيئى على النحو المبين فى المادة ) ب(
  .عند التطبيق ) ٤( البند ٦خطة اإلدارة المستدامة على النحو المبين فى المادة  )ج(
بالنسبة لألعشاب البحرية، يجب وضع وصف كامل وخريطة لمناطق جمـع     ) د(

  .الشواطئ والبحر والمناطق البرية التى تجرى فيها أنشطة ما بعد التجميع 
  )١٠٣(مادة 

  سجالت إنتاج األعشاب البحرية
يتم تجميع سجالت إنتاج األعشاب البحرية فى شكل سجل من قبل المـشغل      - ١

وإتاحتها لإلدارة وجهات المطابقة فى جميع األوقات فى مقر الشركة يجـب أن تقـدم         
   :على األقل المعلومات التالية

  .ة دقائمة األنواع والتاريخ والكمية المحصو)  أ(
  .مستخدمة تاريخ التطبيق ونوع وكمية األسمدة ال) ب(



 ٢٠٢١ سنة  أغسطس٢٦فى ) أ (  تابع ١٨٩ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٩٢

   :بالنسبة لجمع األعشاب البحرية البرية، يجب أن يشتمل السجل أيضا على - ٢
  .تاريخ نشاط الحصاد لكل نوع واسمه بالتحديد )  أ(
  .لكل موسم ) الكميات(تقدير الحصاد ) ب(
  . مصادر التلوث المحتمل عند الحصاد لكل نوع )ج(
  .عشاب العائد السنوى المستدام لكل نوع من األ)  د(

  ) الفصل الرابع (
  نتاج الثروة احليوانية ومنتجاتها الالزمة ملراقبة إاالحتياجات

  )١٠٤(املادة 
  أسلوب املراقبة

عند تطبيق نظام المراقبة لإلنتاج الحيوانى ألول مرة يشمل الوصف الكامل      - ١
   :ما يلى) ٩١(للوحدة المشار إليها فى المادة 

زين خمراعى ، مناطق الهواء الطلق وأماكن التوصف كامل عن الماشية، ال   )  أ(
 ةالثـرو وتعبئة وتجهيز المنتج الحيوانى والمواد الخام والمدخالت ومنتجات  

  .الحيوانية 
  .وصف كامل لمنشآت تخزين روث الماشية ) ب(
   :ما يلى) ٩١(ر إليها فى المادة يشمل تطبيق التدابير العملية المشا - ٢
 المتفق عليه مع جهـة المطابقـة واإلدارة العامـة    وضع خطة لنشر السماد  )  أ(

للزراعة العضوية ، مع وصف كامل للمناطق التى يتم بها التسميد إلنتـاج      
  .المحاصيل 

البد من عمل نظام وثائقى لجميع المدخالت مع االمتثـال ألحكـام اإلنتـاج      ) ب(
   .ىالعضو

  . وضع خطة إدارة لوحدة اإلنتاج الحيوانى العضوى )ج(
  )١٠٥(ة املاد

   احليوانيةة الثروتعريف
يتم التعرف على الثروة الحيوانية بشكل دائم باستخدام تقنيات تتكيف مع كل نوع،      
بشكل فردى فى حالة الثدييات الكبيرة وبشكل فردى أو جماعى فـى حالـة الـدواجن      

  .والثدييات الصغيرة 
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  )١٠٦(املادة 
  سجالت الثروة احليوانية

وة الحيوانية فى شكل سجل ويمكـن لـإلدارة وجهـة    يجب أن تجمع بيانات الثر  
المطابقة االطالع عليها فى جميع األوقات فى مقر الحيازة ، هذه السجالت يجـب أن        

  :توفر وصفًا كامالً لنظام إدارة القطيع على أن يشمل على األقل المعلومات التالية 
 تحديـد  -تحـول   فترة ال- تاريخ الوصول - أالمنش(فيما يتعلق بالحيوانات   )  أ(

  ) .عالمة الهوية والسجل البيطرى
   والـوزن س عدد الرؤو-العمر  (فيما يتعلق بالماشية الخارجة من الحيازة       ) ب(

  ) .فى حالة الذبح وعالمة الهوية والوجهة
  . تقديم تفاصيل عن الحيوانات المفقودة وأسبابها )ج(
الغذاء وفترات وصول فيما يتعلق بنوع التغذية باألعالف ومكوناتها، حصص )  د(

  .ى تنطبق فيها القيود تالحيوانات للمناطق الحرة أو فترات اإلرهاق ال
 تاريخ العالج ،: فيما يتعلق بالوقاية من األمراض والعالج والرعاية البيطرية ) ه(

وتفاصيل التشخيص ونوع المنتجات ومعالجاتها وطريقة العالج والوصفات     
رعاية البيطرية مع بيان فتـرات تخلـص   الطبية العالجية للحصول على ال  

الجسم من متبقى الدواء ومدى إمكانية تسويق المنتجـات الحيوانيـة بأنهـا      
  .منتجات عضوية 

  )١٠٧(املادة 
  طبية والبيطرية للثروة احليوانيةمقاييس الرقابة على املنتجات ال

طار اإلدارة ، يتم إخ) ه (١٠٦عند استخدام المنتجات الطبية البيطرية وفقًا للمادة      
وجهة المطابقة قبل تسويق منتجات الثروة الحيوانية أو الثروة الحيوانية على أنها منتجة 
بطريقة عضوية ، يجب تحديد الماشية المعالجة بوضوح ، بشكل فردى فى حالة الحيوانات 

  .الكبيرة ، بشكل فردى أو جماعى فى حالة الدواجن والحيوانات الصغيرة والنحل 



 ٢٠٢١ سنة  أغسطس٢٦فى ) أ (  تابع ١٨٩ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٩٤

  )١٠٨(املادة 
   النحلمقاييس الرقابة فى تربية

 يتم إدراج موقع خاليا النحل على الخريطة ، يجب وضع عدد معـين مـن       - ١
 التنوع الحيوى ويجب أن يتم إخطار اإلدارة وجهة المطابقة  -التلقيح   خاليا   -الخاليا  

، يـزود  ) ٢( بنـد  ١٦بواسطة مربو النحل ، فى حالة عدم تحديد مناطق وفقًا للمادة          
 النحل اإلدارة وجهة المطابقة بالوثائق واألدلة المناسبة بما فى ذلك التحلـيالت        يمرب

المناسبة إذا لزم األمر ، بأن المناطق التى يمكن الوصول إليها من مـستعمراته تفـى     
  .بالشروط المطلوبة فى هذه المعايير 

لتغذية  وتقدم المعلومات التى دخلت فى سجل المناحل وفيما يتعلق باستخدام ا    - ٢
  ) .نوع المنتج ، التواريخ وكميات وخاليا النحل التى تستخدم فى اإلنتاج(

ن تشخيص األمـراض ومعرفـة نـوع المنـتج     إ فى حالة حدوث أمراض ف  - ٣
الدوائى البيطرى ومدة العالج والفترة القانونية لالنسحاب يتم تسجيلها وإخطار اإلدارة     

  .ها منتج عضوى وجهة المطابقة قبل تسويق المنتجات على أن
 يجب تسجيل المنطقة التى يقع فيها المنحل مع تحديد خاليا النحـل ويجـب      - ٤

  .إخطار اإلدارة وجهة المطابقة بنقل المناحل فى الموعد النهائى المتفق عليه 
 يجب توخى الحذر بشكل خاص لضمان استخراج ومعالجة وتخزين منتجات   - ٥

  .ر لالمتثال لهذا الشرط يتم تسجيل جميع التدابي. تربية النحل
   العـسل اسـتخراج  يجب أن يـتم تـسجيل عمليـات اإلزالـة وعمليـات         - ٦

  .فى سجل المنحل 
  )١٠٩(املادة 

  ة وحدات إنتاج من قبل نفس املشغلشغيل عدت
 ،) ١( بند ٢٠(المشغل الذى يدير عدة وحدات إنتاج كالمنصوص عليها فى المواد  

 الحيوانية غير العـضوية أو منتجاتهـا غيـر     المتمثلة فى وحدات الثروة   ) ٦٨ ،   ٦٧
العضوية ، يجب أن تخضع لنظام المراقبة على النحو المنصوص عليه فـى الفـصل    

  .األول، وهذا الفصل من هذا الباب 
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  ) الفصل الخامس (
  ةييوانى فى تربية األحياء املائمتطلبات التحكم احملددة فى اإلنتاج احل

  )١١٠(املادة 
  لالستزراع املائىة لإلنتاج احليوانى الترتيبات الرقابي

  عند تنفيذ نظام الرقابة على اإلنتاج احليوانى لالستزراع املائى ألول مرة
   :على ما يلى) ٩١(يشتمل الوصف الكامل للوحدة المشار إليها فى المادة 

  .وصف كامل للمنشآت فى البر والبحر) أ(
  .عند الحاجة ) ٣( بند ٦التقييم البيئى على النحو المبين فى المادة ) ب(
  .عند الحاجة ) ٤( بند ٦ خطة اإلدارة المستدامة على النحو المبين فى المادة )ج(
  ) .٣٠(فى حالة الرخويات ، كما فى المادة )  د(

  )١١١(املادة 
  نتاج احليوانى لالستزراع املائىسجالت اإل

ديثـه وإتاحتـه   يتم تقديم المعلومات التالية من قبل المشغل فى شكل سجل يتم تح      
   : مقر الشركة وتشتمل على ما يلىلإلدارة وجهة المطابقة فى جميع األوقات فى

ـ أصل وتاريخ وصولها وفترة تحويـل الحيوانـات المائ        )  أ(   ة التـى تـصل    ي
  .إلى المزرعة 

  .عدد اللوطات وعمرها ووزنها ووجهة بيع أو تصدير المنتج ) ب(
  . سجالت هروب األسماك )ج(
 لألسماك ، نوع وكمية األعالف وفى حالة الكـارب واألنـواع ذات     بالنسبة)  د(

  .الصلة، سجل وثائقى الستخدام األعالف اإلضافية 
العالجات البيطرية التى تقدم تفاصيل عن الغرض وتاريخ الطلب وطريقـة           ) ه(

   .االنسحابالتطبيق ونوع المنتج وفترة 
عـن التطهيـر والتنظيـف    تدابير الوقاية من األمراض التى تقدم تفاصـيل      ) و(

  .ومعالجة المياه 
  )١١٢(املادة 

القيام بزيارات مراقبة محددة لوحدات إنتاج الرخويات ذات الصدفتين مـن أجـل      
  .إنتاج الرخويات ذات الصدفتين ، يجب القيام بزيارات تفتيش قبل وأثناء اإلنتاج الكمى 
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  )١١٣(املادة 
حو المنصوص عليه فـى المـادة   عندما يدير المشغل عدة وحدات إنتاج على الن      

، تخضع الوحدات التى تنتج حيوانات االستزراع المائى غير العضوية أيـضا           ) ٣١(
  .لنظام الرقابة على النحو المنصوص عليه فى الفصل األول وهذا الفصل 

  ) الفصل السادس (
  اد املدخالت النباتية واحليوانيةمتطلبات الرقابة على وحدات إعد

  )١١٤(املادة 
  يابة على مدخالت اإلنتاج األوليفية الرقك

الوحدات الخاصة التى تشارك فى التعبئة والتغليف أو إعـادة تعبئـة وتغليـف           
) ٩١(؛ يتم وضع وصف كامل للوحدة المشار إليها فى المـادة  يمدخالت اإلنتاج األول  

 المرافق المستخدمة الستقبالها وتـصنيعها وتعبئتهـا، ووضـع العالمـات       نبحيث يبي 
  .خزين تلك المدخالت، وكذلك اإلجراءات الالزمة لنقلها وت

  ) الفصل السابع (
  يلى واردات مدخالت اإلنتاج األولالرقابة ع

  ت األعالف العضوية، من دول مصدرةاالحتياجات الالزمة ملراقبة واردا
  )١١٥(املادة 
أو المستلم األول / ستورد وممشارك ك) مدير(ينطبق هذا الفصل على أى مشغل       

للشحنة ، فى مجال االستيراد والتصدير ، لصالح حسابه أو لحساب مشغل آخر ألحـد    
  . العضوية يمدخالت اإلنتاج األول

  )١١٦(املادة 
   الرقابيةتيباتالتر

 فى حالة المستورد ، يجب أن يتضمن الوصف الكامل للوحدة المشار إليهـا   - ١
ع اإلشارة إلى نقـاط دخـول   مبانى المستورد وأنشطته المستوردة، م  ) ٩١(فى المادة   

سـتخدامها لتخـزين   االمنتجات إلى المجتمع وأى منشآت أخـرى يعتـزم المـستورد     
المنتجات المستوردة حتى يتم تسليمها إلى المستلم األول للشحنة ، باإلضافة إلى ذلك ،    

تعهدا من المـستورد لـضمان   ) ٩١(يجب أن يتضمن اإلعالن المشار إليه فى المادة       
سهيالت يستخدمها المستورد لتخزين المنتجات تحت الرقابـة، بحيـث يـتم         تقديم أى ت  

  .التفتيش عليها من قبل اإلدارة 
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 فى حالة المستلم األول للشحنة ، يوضح الوصف الكامل للوحدة المشار إليها - ٢
  .المرافق المستخدمة الستقبال وتخزين المنتجات ) ٩١(فى المادة 

 األول للشحنة هو نفس الـشخص االعتبـارى،    فى حالة المستورد والمستلم - ٣
 مـن المـادة   ٢وتعمل فى وحدة واحدة فإنه يجوز تقديم البيانات المشار إليها فى البند      

  .فى تقرير واحد ) ٩١(
  )١١٧(املادة 

  وثائق احلسابات
يحتفظ المستورد والمستلم األول للشحنة بسجالت منفصلة وسجالت مالية، ما لم          

بناء على طلب من اإلدارة العامة للزراعة العضوية ، يتم  . حدةتكن تعمل فى وحدة وا    
تقديم أى تفاصيل حول ترتيبات النقل من المصدر الخارجى إلى المستلم األول للشحنة      
ومن مبانى المستلم األول للشحنة أو مخازنه إلى المستلم األول للشحنة داخل مصر ،      

  .وذلك لضمان عمل نظام تتبع للشحنات المستوردة 
  )١١٨(املادة 

  املعلومات عن الشحنات املستوردة
جميع المعلومات عن الشحنات المستوردة يقدمها المستورد إلى اإلدارة فى الوقت     

   :المناسب ، بشرط ما يلى
  .اسم وعنوان المستلم األول للشحنة )  أ(
أى تفاصيل عن الشحنة يحتاجها اإلدارة العامة للزراعة العضوية وجهـات      ) ب(

  .بقة بشكل واٍف المطا
 فى حالة المنتجات المستوردة ، يجب التأكد أن جميع مراحل اإلنتاج تمت فى    )ج(

المـستوردين تـم   جميع المشغلين و ا  يضأتوافق مع القانون وهذه المعايير و     
  .التفتيش عليهم من قبل اإلدارة العامة للزراعة العضوية 

د تقديم نسخة مـن شـهادة    فى حالة المنتجات المستوردة يجب على المستور      ) د(
  .التفتيش وجميع الوثائق الخاصة باإلنتاج بناء على طلب من اإلدارة 

باستخدام النظـام  ) ب(و ) أ(ها فى الفقرتين ييتقدم المستورد بالمعلومات المشار إل    
 والذى يجب أن ننـضم لـه بموجـب    TRACESاإللكترونى الخبير لمراقبة التجارة     

  .ة داخل مصر موقفنا كسلطة مراقبة عضوي
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  )١١٩(املادة 
  زيارات املراقبة

تقوم اإلدارة وجهة المطابقة بفحص الحسابات المستندية المشار إليها فى المـادة           
من هذه المعايير ، عندما يقوم المستورد بإجراء عمليات االسـتيراد بواسـطة       ) ١١٧(

 من المـادة  ٢ند  توفير التقارير المشار إليها فى بيهوحدات أو أماكن مختلفة ، يجب عل 
  .منشآت ال طلب لكل من هذه يعمن هذه المعايير بناء عل) ٩١(

  ) الفصل الثامن (
  رقابة للوحدات املشاركة فى إنتاجمتطلبات ال

  ياد مدخالت اإلنتاج العضوى األولاستير أو إعداد أو
   بشكل جزئى أو كلىوالتى تعاقدت مع أطراف ثالثة

  فى العمليات الفعلية املعنية
  )١٢٠(ادة امل

  ترتيبات الرقابة
ترتيبات الرقابة فيما يتعلق بالعمليات، التى تم التعاقد عليها مع أطـراف ثالثـة ،        

   :يلى على ما) ٩١( إليها فى المادة  المشاريجب أن يشتمل الوصف الكامل للوحدة
  قائمة بالمقاولين من الباطن مع وصف ألنشطتهم وإشارة إلى هيئات الرقابـة  )  أ(

  .لطات التى يخضعون لها أو الس
موافقة خطية من قبل المتعاقدين من الباطن على أن حيازتهم ستخضع لنظام    ) ب(

  .مراقبة من قبل اإلدارة وجهة المطابقة 
 جميع التدابير العملية فى نظام مناسـب للحـسابات المـستندية علـى       اتخاذ )ج(

ـ      شغل فـى  مستوى الوحدة لضمان إمكانية تتبع المدخالت التى يـضعها الم
  .السوق ، حسب الحاجة 
  ) الفصل التاسع (

  ملراقبة على وحدات إعداد األعالفا
  )١٢١(املادة 

  املدى
عـالف لحـسابها   ينطبق هذا الفصل على أى وحدة تشارك فى إعداد منتجات األ   

  .الخاص أو نيابة عن طرف ثالث 
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  )١٢٢(املادة 
  ترتيبات الرقابة

   :يجب أن يشير إلى) ٩١(ا فى المادة الوصف الكامل للوحدة المشار إليه - ١
المرافق المستخدمة لالستقبال وإعداد وتخزين المنتجات المخصصة لتغذيـة       )  أ(

  .الحيوانات قبل وبعد العمليات المتعلقة معهم 
  .المرافق المستخدمة لتخزين المنتجات األخرى الداخلة فى تحضير األعالف ) ب(
  .ت التنظيف والتطهير المرافق المستخدمة لتخزين منتجا)ج(
عند الضرورة يجب وصف تركيب ومكونات العلف المجهز والتى يجهزهـا       ) د(

  .المشغل كما يتم وصف أنواع الماشية المستهدفة بهذا العلف الذى تم تجهيزه 
  .وصف واسم مواد التغذية التى يعدها المشغل) ه( 
نحو المشار إليه فـى  تخاذها من قبل المشغلين، على ال   ا التدابير التى يتعين     - ٢
تخاذ التدابير المشار إليها الضمان االمتثال لقواعد اإلنتاج العضوية ويجب ) ٩١(المادة  

  ) .٥٠(فى المادة 
 اإلدارة أو جهة المطابقة يجب عليها إجراء هذه التدابير لعمـل تقيـيم عـام     - ٣

ـ           . ة للمخاطر المصاحبة على كل وحدة، ووضع خطة مراقبة على المخاطر المتوقع
يجب أن توفر خطة التحكم هذه عددا أدنى من العينـات العـشوائية وفقًـا للمخـاطر        

  .المحتملة 
  )١٢٣(املادة 

  دفاتر احلسابات
ن وثائق الحسابات المشار إليهـا فـى   إمن أجل إجراء عمليات مراقبة صحيحة ف   

   :يجب أن يحتوى على) ٩٤(المادة 
  .لعلف معلومات عن منشأ وطبيعة وكميات مواد ا)  أ(
  .المواد المضافة والمبيعات والمنتجات النهائية ) ب(

  )١٢٤(املادة 
  زيارات املراقبة

على فحـص مـادى   ) ٩٣(يجب أن تشتمل زيارة المراقبة المشار إليها فى المادة  
عالوة على ذلك ، تقوم اإلدارة العامة للزراعة العضوية وجهة . كامل لجميع األماكن    
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بناء على تقييم عام للمخاطر المحتملة لعدم االمتثال لقواعـد   المطابقة بزيارات موجهة    
يجب أن تولى اإلدارة العامة للزراعة العـضوية جهـة المطابقـة        . اإلنتاج العضوى 

ف تحديـد مـا إذا   داهتماما خاصا لنقاط المراقبة الحرجة التى أشار إليها المشغل ؛ به    
  .ا مرة أخرى كانت عمليات المراقبة تتم بشكل صحيح وعدم تكراره

   )الفصل العاشر( 
  االفات وتبادل املعلومات

   )الجزء األول( 
  االفات

  )١٢٥(املادة 
  اإلجراءات املتبعة فى حالة االشتباه فى حدوث مخالفات

   أو أعـدت أو اسـتوردته  أنتجته عندما يرى المشغل أو يشك فى أن مدخال     - ١
اإلنتاج العضوى ، يجب عليه البدء فـى  أو تلقاه من مشغل آخر ؛ ال يتوافق مع قواعد   

تباع إجراءات محو أى إشارة تشير إلى أنه منتج عضوى من قبـل اإلدارة أو جهـة      ا
المطابقة على الفور وتشترط اإلدارة عدم وضع أى مؤشرات تـشير إلـى أن منـتج        
عضوى لحين التأكد من البيانات المتاحة لديه لتأكيد المعلومة أو نفيهـا مـن خـالل           

  .يات الدقيقة التحر
 عندما يكون لدى اإلدارة أو جهة المطابقة شكوك مؤكدة بأن المشغل يعتـزم   - ٢

ل فى السوق ال يمتثل لقواعد اإلنتاج العضوى ولكن مع اإلشارة إلى طريقة   خطرح مد 
اإلنتاج العضوى ، يمكن أن تطلب من المشغل بأن ال يقوم مؤقتًا بتسويق المنتج لفترة          

ارة ، يستكمل هذا القرار بحذف أى إشـارة إلـى طريقـة اإلنتـاج       زمنية تحددها اإلد  
العضوى إذا كانت اإلدارة متأكدة من أن المنتج ال يفى بمتطلبات اإلنتاج العـضوى ،         
ومع ذلك ، إذا لم يتم تأكيد الشك فى غضون الفترة الزمنية المذكورة ، يتم إلغاء القرار    

وز انتهاء تلك الفترة الزمنيـة ، يجـب أن    فى موعد ال يتجا   ) ١(المشار إليه فى البند     
  .يتعاون المشغل بالكامل مع اإلدارة وجهة المطابقة فى حل الشكوك 

 على اإلدارة أن تتخذ ما تراه من إجراءات وعقوبات مطلوبة لمنع االحتيال       - ٣
 فى استخدام مدخالت ليست ممثلة لقواعد اإلنتاج العضوى على أنها مدخالت عضوية ،

  . من هذه المعايير ١٠ له فى الباب الثالث الملصقات والملحق وذلك مشار
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   )الجزء الثانى( 
  تبادل املعلومات

  )١٢٦(املادة 
  تبادل املعلومات بني اإلدارة والهيئة وجهات املطابقة

أو المتعاقدين من الباطن مع ذلك المشغل مـن     / عندما يتم فحص المشغل و     - ١
 اإلدارة أو جهات المطابقة المعلومات ذات الـصلة  اإلدارة أو جهات المطابقة ، تتبادل  

  .بشأن العمليات بموجب مراقبتهم 
أو المتعاقدين مـن البـاطن لجهـات المطابقـة     / في حالة تغيير المشغلين و - ٢

الخاصة بهم ، يتم إخطار التغيير دون تأخير إلى اإلدارة من قبـل جهـات المطابقـة         
تسليم العناصر ذات الصلة فـى ملـف الـتحكم    المعنية ، تقوم جهة المطابقة السابقة ب      

 إلى جهـة  ٩١من المادة ) ٢( والتقارير المشار إليها فى البند   المعني الخاص بالمشغل 
عـدم  أوجـه  المطابقة الالحقة ، يجب على جهة المطابقة الجديدة أن تضمن معالجـة   

  .المطابقة المذكورة فى تقرير جهة المطابقة السابقة من قبل المشغل 
فى حالة انسحاب المشغل من نظام التحكم يجب على جهة المطابقة الخاصة    - ٣

  .بذلك المشغل ، دون تأخير ، تقديم معلومات إلى اإلدارة 
 عندما تكتشف جهة المطابقة حدوث مخالفات تؤثر على الحالـة العـضوية       - ٤

تلقـاء  للمنتجات ، يجب عليها دون تأخير إبالغ اإلدارة التى قد تطلب تلك الجهة مـن    
 ، فى حالة حدوثها فيما يتعلـق  االنتهاكاتنفسها أى معلومات أخرى عن المخالفات أو   

  .بالمنتجات العضوية ، ويجب عليها أيضا إبالغ الهيئة دون تأخير 
 تتخذ الدولة التدابير المناسبة وتضع إجراءات موثقة لتمكين تبادل المعلومات   - ٥

  .بين جميع سلطات الرقابة 
  )١٢٧(ادة امل

  تبادل املعلومات بني مختلف الدول التى يتم بينها تبادل جتارى
 بمنتج قادم  فيما يتعلق عندما تجد الدولة مخالفات متعلقة بتطبيق هذه المعايير      - ١

أو الملحق / رات على النحو المشار من المعايير   شمن دولة أخرى موردة وتحمل مؤ     
ة ، على أن تحقق الدولة الموردة فـى  العاشر من هذه المعايير ، تخطر الدولة المورد    

أصل المخالفات ويجب أن تتخذ اإلجراءات المناسبة على الفور ، عن طريق اإلخطار    
 يوما ٣٠عبر النظام المشار إليه بالنظام اإللكترونى ، ويجب إرسال الرد فى غضون       

  .تقويميا من تاريخ اإلخطار األصلى 
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ار األصلى أن تطلب من الدولة ط اإلخ يجوز للدولة المستوردة التى أرسلت    - ٢
  .المصدرة الحصول على معلومات إضافية ؛ إذا لزم األمر 

  )١٢٨(املادة 
  نشر املعلومات

يجب على الدولة أن تتيح المعلومات للجمهور ، بطريقة مناسبة بمـا فـى ذلـك      
نشرها على شبكة اإلنترنت ويمكن استخدام النموذج الوارد فى الملحق الحادى عـشر      

  .ن هذه المعايير م
   )الفصل الحادى عشر( 

  اإلشراف من قبل جهات املطابقة
  )١٢٩(املادة 

   :األنشطة اإلشرافية المتعلقة بجهات المطابقة - ١
يجب أن تركز األنشطة اإلشرافية التى تقوم بها جهات المطابقة على جميع       ) أ  ( 

  .أنشطة وحدات اإلنتاج العضوى األولى تحت رقابتها 
 أن تشمل هذه األنشطة اإلشرافية تقييما لإلجراءات الداخلية فيما يتعلق       يجب) ب(

بالضوابط وإدارة وفحص ملفات الوحدات والتأكد مـن إبـالغ الـسلطات       
 لإلدارة التحقق من التعامل مع حاالت عدم المطابقة والتعامـل  -المختصة  

  .مع الطعون والشكاوى 
الوثائق الخاصة بـإجراءات تحليـل   دارة من جهات المطابقة تقديم    إلتطلب ا  -٢

  :يجب تصميم إجراء تحليل المخاطر بحيث. المخاطر
ـ فألساس لتحديـد متطلبـات عمليـات الت   توفر نتيجة تحليل المخاطر ا) أ  (  يش ت

  .والزيارات السنوية غير المعلنة أو المعلنة
 مـن  )٩٣(القيام بزيارات إضافية للمراقبة العشوائية التى تتم وفقًـا للمـادة    ) ب(

  .٪ على األقل من المشغلين المتعاقد معهم وفقًا لفئة المخاطر ١٠
 جميع عمليات التفتيش والزيارات التـى تـتم وفقًـا     من٪١٠ما ال يقل عن    ) ج(

  .غير معلنة ) ٩٣(للمادة 
يتم تحديد اختيار المشغلين لتقديمهم إلى عمليات التفتيش والزيـارات غيـر            ) د( 

لمخاطر وأن هذه العمليات قد تم التخطيط لها وفقًا  المعلنة بناء على تحليل ا    
  .لمستوى المخاطر 
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ة كافية ، فيجب على اإلدارة التحقق من أن موظفى جهات المطابقة لديهم معر - ٣
بما فى ذلك معرفة عناصر المخاطر التى تؤثر على الحالة العضوية وأيضا المؤهالت  

عضوى بشكل عام وأن القواعـد المناسـبة   والتدريبات والخبرات فيما يتعلق باإلنتاج ال 
  . المفتشين سارية ببشأن تناو

 يجب أن يكون لدى السلطات المختصة إجراءات موثقـة لمتابعـة جهـات        - ٤
  .المطابقة ، مع تفصيل المعلومات التى يتعين تقديمها بواسطة جهات المطابقة 

  )١٣٠(املادة 
مطابقة بقائمة التدابير فـى  ات المختصة اعتماد وإبالغ جهات ال   يجب على السلط  

حالة حدوث مخالفات ، وبيان على األقل لسرد المخالفات والمخالفات التى تؤثر على          
ا من قبل جهات المطابقة هدابير المقابلة التى يتعين تطبيق الحالة العضوية للمنتجات والت   

ها والذين فى حالة االنتهاكات أو المخالفات من قبل المشغلين الخاضعين للتفتيش من قبل 
ويجوز للسلطات المختصة إدراج المعلومات األخرى     . يشاركون فى اإلنتاج العضوى   

  .ذات الصلة فى البيان بمبادرة منها 
  )١٣١(املادة 

  التفتيش السنوى لإلدارة
  . عملية تفتيش سنوية لجهات المطابقة - اإلدارة -تنظم السلطات المختصة 

  :ة على وجه الخصوص من أثناء التفتيش السنوى ، تتحقق اإلدار
االمتثال إلجراءات الرقابة القياسية لجهات المطابقة على النحو المقـدم مـن    ) أ( 

  .جهات المطابقة إلى اإلدارة 
أن يكون لدى جهات المطابقة عدد كاف مـن المـوظفين المـؤهلين وذوى      ) ب(

الخبرة وأن التدريب بشأن المخاطر التى تؤثر علـى الحالـة العـضوية             
  .ات قد تم تنفيذه للمنتج

   :جهات المطابقة لديها الخبرة وتتبع اإلجراءات والقوالب الموثقة من أجل) ج(
  . تحليل المخاطر السنوى - ١
 إعداد استراتيجية أخذ العينات على أساس المخاطر ، وإجراء أخذ العينـات    - ٢

  .ختبرى موالتحليل ال
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  )١٣٢(املادة 
   السنوات والتقرير السنوىالبيانات العضوية فى اخلطة املتعددة

يجب على الدولة أن تضمن أن الخطط متعددة السنوات تغطى اإلشراف علـى           
الضوابط التى أجريت على اإلنتاج العضوى وفقًا لهذا النظام وإدراج البيانات المحددة      

  " .البيانات العضوية"عن هذا اإلشراف ، المشار إليها فيما يلى باسم 
لعضوية الموضوعات المدرجة فى الملحق الثانى عشر  يجب أن تغطى البيانات ا    

يجب أن تستند البيانات العضوية إلى معلومات عن الضوابط التى      . من هذه المعايير    
أو اإلدارة المختصة وعلى عمليات التدقيق التى تقوم بهـا    /تقوم بها جهات المطابقة و    

 فى الملحق الثانى عـشر  يجب تقديم البيانات وفقًا للقوالب المنصوص عليها      . اإلدارة  
  .من هذه المعايير 

  الباب اخلامس
   )الفصل األول( 

  كيفية نقل املعلومات ووضع أحكام ختامية
  )١٣٣(املادة 

  املعلومات اإلحصائية
 يجب تجميع تقرير سنوى للمعلومات اإلحصائية عـن اإلنتـاج العـضوى           - ١

  .ائق والمعلومات باستخدام نظام الكمبيوتر لحدوث التبادل اإللكترونى للوث
تشمل البيانات التالية على   ) ١(المعلومات اإلحصائية المشار إليها فى البند        - ٢

   :وجه الخصوص
  .عدد منتجى المنتجات العضوية والمجهزين ، والمستوردين والمصدرين ) أ (
إنتاج المحاصيل العضوية والمساحات المحصولية تحت فترة التحول لإلنتاج ) ب(

  .ساحات المسجلة لإلنتاج العضوى العضوى والم
  .إعداد الماشية العضوية والمنتجات الحيوانية العضوية ) ج(
 حـسب نـوع   ىتبويب البيانات الخاصة بالصناعات المتعلقة باإلنتاج العضو  ) د(

  .النشاط 
  .ياء المائية  اإلنتاج الحيوانى فى تربية األحعدد وحدات) ه(
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  .ألحياء المائية حجم اإلنتاج الحيوانى لتربية ا) و(
  .عدد وحدات األعشاب البحرية وحجم إنتاج األعشاب البحرية ) ز(
 ، يتعـين اسـتخدام   ٢ ، ١ لنقل المعلومات اإلحصائية المشار إليها فى البند   - ٣

  .القاعدة التى توفرها اإلدارة 
 توضع األحكام المتعلقة بالبيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية التى ال يمكن  - ٤

تحديدها ضمن سياق البرنامج اإلحصائى فى صورة نماذج أو استبيانات التى تتاح عبر   
   .١النظام المشار إليها فى البند 

  )١٣٤(املادة 
  معلومات أخرى

 عند حدوث أى تطوير أو تحديث ألى مادة أو بند فى المعايير الفنية المنظمة لها ،  
لك على مـستوى المـديريات العامـة    يجب أن يتم التبادل اإللكترونى لهذا التغيير وذ     

ويجب أن ترسل المعلومات والبيانات فى إطـار  والمزارع للزراعة والمناطق الريفية   
  .مسئولية اإلدارة بذلك 

   )الفصل الثانى( 
   والنهائيةاالنتقاليةاملعايير 

  )١٣٥(املادة 
  االنتقاليةاملعايير 

توفير المـساحات المناسـبة    يسمح بتربية األبقار فى الحظائر القديمة بشرط   - ١
المتوافقة مع الكثافة العددية للحيوان وكذلك توفير جميع متطلبات رفاهية الحيوان مـن   

يجوز لإلدارة أن تجيز تطبيـق هـذه   . حيث المساحة والعناية الفردية المخصصة له      
لها المعايير ، بناء على طلب من المشغلين الفرديين ، خالل فترة انتقالية محددة يتم خال   

تنفيذ زيارات تفتيشية بمعدل مرتين على األقل سنويا وذلك بالضوابط الخاصة بزيارات    
  ) .٩٣(التفتيش الموضحة بالمادة 

 االنتقاليـة لظروف السكن والكثافة العددية خالل الفتـرة    بشأن االستثناءات    - ٢
 التقدم بخطة ليةاالنتقا يجب على المستفيدين من هذه الفترة      هبعاليالمحددة المشار إليها    

  للترتيبـات اإلدارة أو جهات المطابقة التابعين لها تحتوى على وصـف       إلى  تفصيلية  
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اإلنتاج العضوى بنهاية ) قواعد/ معايير (التى ينوون تنفيذها لضمان التوافق مع أحكام     
إلدارة فقط إجازة أو عدم إجازة هـذه التـدابير   لو.  التى سمح لهم بها    االنتقاليةالفترة  

 بشرط تنفيـذ  االنتقاليةك بناء على طلب من المشغلين الفرديين وذلك خالل الفترة        وذل
  .زيارات تفتيشية بمعدل مرتين على األقل سنويا 

والمخصصة إلنتاج اللحم ، قد تتم ) وغيرها( مراحل التسمين النهائية لألغنام   - ٣
المشار إليها فى المادة  و هداخليا بشرط خضوعها للزيارات التفتيشية سابقة الذكر بعالي       

  .والتى تنفذ على األقل مرتين فى السنة ) ٩٣(
 فى حالة غياب قوانين أو لوائح أو معايير واضحة ومحددة لتغذية وعـالج       - ٤

الحيوانات األليفة ، يتم تطبيق المعايير المصرية المقبولة المحلية وذلك لحين وضـع           
  .معايير وقواعد مفصلة 

، تستخدم فقط ) إلخ ...بذور أو شتالت (كثار النباتى من     فيما يخص مواد اإل    - ٥
 للقواعد والمعـايير المنـصوص   كثار الخضرى المنتجة عضويا وفقًا البذور ومواد اإل  

وفى حالة المحاصيل المعمرة ، يجب أن يتم .  لمدة جيل واحد على األقل      كعليها وذل 
  .على األقل خضوعها للقواعد والمعايير العضوية لفترة موسمين زراعيين 

وحدات اإلنتاج لتربية األحياء المائية واألعشاب البحرية التى تـم إنـشاؤها     - ٦
نتاجها بموجب قواعد عضوية مقبولة قبل بدء تنفيذ هذه المعايير للحفاظ على عضويتها إو

عدم وجود تلوث غير مبـرر للميـاه   ة وشريطشريطة التكيف مع قواعد هذه المعايير     
ح بها فى اإلنتاج العضوى ويجب على المشغلين المستفيدين من هذا بالمواد غير المسمو

  .اإلجراء إخطار المنشآت الخاصة بالمزارع السمكية ومزارع األعشاب البحرية 
 يستمر تسويق وبيع المخزون من المدخالت التى يتم إنتاجها وتعبئتهـا مـن    - ٧

 أن يستمر فى أن تقـدم فـى   قبل تاريخ صدور الالئحة التنفيذية والمعايير الفنية ويمكن  
  .األسواق كمدخل عضوى حتى نفاذ المخزون 

 للمـدخالت فـى    جذب  يجوز االستمرار فى استخدام مواد التغليف كوسيلة       - ٨
  .السوق حيث يوضح عليها أنها منتج عضوى 
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   )٢( مرفق 
  لتربية واإلنتاج والتداولالضوابط واملعايير املتعلقة با

  واالستيراد والتصدير جلميع عناصر املكافحة احليوية
   )١( املادة 

  الضوابط واملعايير املتعلقة بعناصر املكافحة احليوية
عناصر المكافحة الحيوية لآلفات الزراعية تشمل الحـشرات النافعـة المتطفلـة       

ة للحشرات والنيماتودا المفترسة والمفترسة واالكاروسات المفترسة والنيماتودا الممرض
للنيماتودا الضارة بالنبات والتى تعتبر كلها عوامل ضبط بيولوجى لآلفات الضارة فقط   

، أمـا الكائنـات   ) وجميعها ال تحتاج إلى إجراءات تسجيل    (دون غيرها من الكائنات     
التـى  الدقيقة المستخدمة فى المكافحة الحيوية لآلفات فقط دون غيرها من الكائنـات و     

  ) .تحتاج كلها إجراءات تسجيل(تشمل البكتريا والفطريات والفيروسات والبروتوزوا 
   )٢( املادة 

تختص اإلدارة بالتعاون مع الجهات المتخصصة فى المكافحة الحيوية فى تحقيق        
   :األهداف اآلتية

 اعتماد وتحديث القائمة اإليجابية لعناصر المكافحـة البيولوجيـة الخاصـة        - ١
  .لة وذلك بصفة دورية بالدو

 إصدار تصاريح االستيراد أو التصدير لعناصر المكافحة البيولوجية الواردة      - ٢
  .بالقائمة اإليجابية وفق الضوابط الدولية المتعارف عليها 

 وضع ضوابط وآليات اختبار واعتماد عناصر المكافحة البيولوجيـة غيـر       - ٣
  .واع الجديدة المستقدمة من خارج الدولة المذكورة فى القائمة اإليجابية وكذلك األن

 تشجيع التعاون الدولى فى مجال المكافحة الحيوية مـع المراكـز العلميـة      - ٤
  .والشركات العالمية المتخصصة والمتميزة لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتقدمة 

 التأكد من توافر المعايير الالزمة لمتطلبـات عمليـات اإلنتـاج للعنـصر              - ٥
  .البيولوجى للمكافحة الحيوية 

 وضع آلية معتمدة لتعريف عناصر المكافحة الحيوية لدعم صـناعة إنتـاج         - ٦
  .عناصر المكافحة البيولوجية فى الدولة 
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١٣١

   )٣( املادة 
يجوز لإلدارة إلغاء الترخيص الممنوح ألى جهة يثبت عدم التزامهـا بالمعـايير          

  .الواردة بهذا المرفق 
   )٤( املادة 

لى كل من اإلدارة واإلدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ومعهد   تتو
بحوث وقاية النباتات ومعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعيـة القيـام    

  .بأعمال التنفيذ والمتابعة لجميع عناصر المكافحة الحيوية 
   )٥( املادة 

  التربية واإلنتاج
ميع عناصر المكافحة الحيوية لكل من المراكز البحثية     يسمح بالتربية واإلنتاج لج   

والجامعات والشركات المصرية والشركات متعددة الجنسيات بشرط أن يكون نـصيب    
ى بهـا بيـد   نعلى األقل ويكون اإلشراف العلمى والف   ) ٪٥١(المشاركة المصرية بها    

دارة بإنتـاج  الخبراء والعلماء المصريين ويسمح بمشاركة األجانب بشرط موافقـة اإل       
عناصر المكافحة الحيوية من حشرات نافعة متطفلة وحشرات وإكاروسـات مفترسـة      
وتيماتودا ممرضة للحشرات الضارة أو كائنات دقيقة بكترية أو فيروسية أو فطرية أو        

رات يتم عزلها من البيئة المصرية بشرط أال تكون ممرضـة    شبروتوزوا ممرضة للح  
أو النباتات وتكون ممرضة فقـط لآلفـات المـستهدفة     لإلنسان أو حيوانات المزرعة     

  .بعمليات المكافحة 
   )٦( املادة 

يلزم قبل البدء فى التربية واإلنتاج الموسع إذا كان بغـرض التـداول أو البيـع          
للمزارعين أو التصدير إخطار اإلدارة وأخذ موافقتها على ذلك بناء علـى المعـايير            

نتاج وتسرى هذه الموافقة لمدة سنة وذلك لعناصـر  المصرية فيما يختص بالمعامل واإل 
المكافحة الحيوية التى ال تحتاج إلجراءات تسجيل على أن تـتم إجـراءات المتابعـة        

  .والتفتيش إذا لزم األمر 
   )٧( املادة 

بالنسبة لعناصر المكافحة الحيوية التى تحتاج إلى إجراءات تسجيل فإنـه يتعـين      
 الغرض ، ذج المعد لهذاطلب التسجيل ورقيا على النمو   على طالب التسجيل ، التقدم ب     

  :مرفقًا به المستندات التالية 
  . المستندات الخاصة بعناصر المكافحة الحيوية المراد تسجيلها - ١
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  . أصل تفويض أو توكيل للتعامل مع اإلدارة - ٢
  . ما يفيد سداد الرسوم المقررة للتسجيل - ٣

   )٨( املادة 
  . الكائنات المهندسة وراثيا أو إفرازاتها ال يجوز استخدام

   )٩( املادة 
  اإلنتاج الكمى بغرض التصدير

يجوز تصدير عناصر المكافحة الحيوية للمعامل التى يتم اعتمادها بواسطة لجنة          
من اإلدارة واإلدارة المركزية للحجر الزراعى ومعهد بحوث وقاية النباتـات ومعهـد      

  .بحوث أمراض النباتات 
   :ن يقدم طلب التصدير إلى اإلدارة مرفق به اآلتىعلى أ

  . البلد المراد التصدير إليه ، وإذن االستيراد وشروطه - ١
  . التقسيم العلمى للعنصر المراد تصديره - ٢
  . التدابير واالحتياطات المتاحة أثناء التخزين والشحن - ٣
  . ما يفيد سداد الرسوم المقررة - ٤

ر اإلدارة قرارها بالموافقة على أن يكون الترخيص  تصدوفى حال استيفاء الطلب  
  .الصادر فى هذا الشأن مدته سنة 
 ساعة ٢٤بـ بتقدم طلب تصدير قبل موعد التصدير    ةيلتزم المصدر عند كل شحن    

يوضح به بيانات الشحنة والكمية المراد تصديرها مع عينـة مـن الـشحنة المـراد              
  .تصديرها 

ـ   ويتم فحص العينة بمعرفة اإل     ٢٤ـدارة ومعهد بحوث وقاية النباتـات خـالل ال
السابقة لموعد الشحن ويرفق التقرير مع الشحنة إلـى الحجـر الزراعـى بالمطـار         

  .الستكمال اإلجراءات وإصدار الشهادات الصحية الالزمة 
   )١٠( املادة 

تى ال يجوز تربية أو إنتاج أو استيراد أو تصدير أى نوع من أنواع الكائنات النافعة ال
يتم جلبها أو استيرادها من الخارج إال إذا كانت موجودة بالبيئة المحلية المصرية ومسجلة 

  .على مستوى النوع أو مماثلة لألنواع الموجودة بالبيئة المصرية المسموح بتداولها 
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   )١١( املادة 
يجوز لإلدارة منح الشركات المنتجة لعناصر المكافحة الحيوية تصريح لمدة سنة        

 للتجديد وعلى هذه الشركات التعهد بخلو شحناتها من أى ملوثات علـى أن يـتم        قابلة
اعتماد ومراجعة هذه القائمة دوريا وفقًا لما يتم عزله أو تواجده فى البيئة المصرية من    
قبل اإلدارة ، وأما عناصر المكافحة الحيوية التى تحتاج إلى تسجيل فتتبع معها القواعد  

من هذا المرفق ، وال يسمح باستخدام ) ٩(فى الالئحة من المادة     الخاصة المشار إليها    
  .الكائنات المهندسة وراثيا أو إفرازاتها 

   )١٢( املادة 
يجوز لإلدارة أن تمنح شركات القطاع الخاص التى ترغب فى إنتـاج وتـصدير      

ـ           ل عناصر المكافحة موافقة فى حالة توافر الخبرات العلمية والفنية بها وكذلك المعام
واألجهزة واألدوات المناسبة والتى تسمح بالقيام بالتربية واإلنتاج طبقًا للقواعد العلمية      

  .والفنية المعمول بها دوليا 
   )١٣( املادة 

 الحيـة  يجوز فى حالة الضرورة تربية بعض الحشرات أو أطوار بعض الكائنات 
تزم ذوى الشأن باتخاذ كافة س ألجل المكافحة الحيوية على أن يلئالستخدامها كعوائل أو فرا

  .التدابير لمنع تسرب هذه الحشرات خارج معامل التربية وإصابة المزروعات المجاورة 
   )١٤( املادة 

ض فراشـة  يمثل ب(يجوز استيراد أو تصدير العوائل أو الفرائس الالزمة للتربية     
 خالية ويشترط أن تكون هى وعبواتها  ) الحبوب أو بيض فراشة دقيق البحر المتوسط      

من الملوثات البيولوجية ومصحوبة بشهادة صحية موثقة من بلد المنـشأ تثبـت تلـك      
  .التدابير الحجرية المعمول بها 

وال يجوز استيراد أنواع مـن العوائـل أو الفـرائس األخـرى التـى تـصيب         
  .المزروعات الستخدامها فى معامل التربية حتى لو كانت موجودة فى البيئة المصرية 

   )١٥( املادة 
  التصدير

فى حالة تصدير اإلنتاج إلى دول أخرى ، يجب التزام المصدر بمعايير التـصدير    
  .ة بواشتراطات الدولة المستوردة من خلو الشحنة من أى ملوثات أو حشرات غري
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   )١٦( املادة 
ال يجوز للشركات المصرية أو متعددة الجنسيات المنتجة والمـصدرة لعناصـر         

ن تقوم بجمع الحشرات النافعة المتطفلة والمفترسـة مـن الحقـول    المكافحة الحيوية أ 
  .المصرية بصورة مباشرة وبكمية وتعبئتها وتصديرها للخارج 

   )١٧( املادة 
  االستيراد

استيراد عناصر المكافحة الحيوية غير الموجودة بالبيئة المـصرية قبـل القيـام         
   :بالتربية الموسعة

البحثية والمعاهد البحثية المتخصـصة بـوزارة       يجوز لإلدارة الموافقة للمراكز     
الزراعة والجامعات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى على استيراد نوع أو  
أكثر من عناصر المكافحة الحيوية التى ال تتواجد بالبيئة المـصرية وذلـك بغـرض         

 العلمى لهذه  محدود فى أماكن حجرية بغرض البحثإطالقالدراسة والتقييم من خالل   
  :العناصر بشرط 

 أن يكون استيراد عنصر المكافحة الحيوية المطلوب بغرض مكافحـة آفـة       - ١
  .دخيلة على البيئة المصرية وال يتوافر أعداء طبيعية لها 

   أال يسبب عنصر المكافحة الحيوية المطلوب استيراده أى أضرار لإلنـسان    - ٢
  . بالتوازن الطبيعى بالبيئة الزراعية فى مصر أو حيوانات المزرعة أو النباتات وال يضر

 أن يتوفر لدى اإلدارة كافة البيانات العلمية الخاصة بعنصر المكافحة الحيوية  - ٣
المطلوب استيراده وكذلك بيان بمدى األمان الحيوى له أو اإلخطار التى يمكن أن تنشأ  

  .عنه وكيفية مواجهتها 
 ألى شخص جلـب أو اسـتيراد أحـد     ال يجوز لشركات القطاع الخاص أو - ٤

  .من الخارج بمعرفته ) وغير الموجودة بالبيئة المصرية(العناصر الحيوية 
قـسم بحـوث المكافحـة    (يقع على عاتق اإلدارة ومعهد بحوث وقاية النباتـات        

ومعهد بحوث أمراض النباتات بمركزالبحوث الزراعية واإلدارة المركزيـة          ) الحيوية
 الزراعة كل فيما يخص متابعة التربية والتقييم وتقـيم كفـاءة     للحجر الزراعى بوزارة  

 من الخارج معمليا وحقليـا فـى   هعنصر المكافحة الحيوية الذى يتم الموافقة على جلب   
طالقه فى الحقل المفتوح إأماكن حجرية وتقييم عوامل األمان والمخاطر قبل السماح ب         

من حيث تجربته ) ايبو(ماية النبات ة لحيوذلك بعد اجتيازه لشروط منظمة اليور أوسط    
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وإجازته فى خمس دول لمدة خمس سنوات وكذلك المعايير المعمول بها فى هذا الشأن   
  والتى وضعتها منظمة األغذية والزراعة فاو والمعايير الخاصـة بالـصحة النباتيـة        

  .م ، واالتفاقية الدولية لوقاية النبات أى بى بى سى إس بى إأى 
   )١٨( املادة 

جوز لإلدارة الموافقة للمراكز والمعاهد البحثية المتخصصة بـوزارة الزراعـة     ي
والجامعات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى على استيراد نوع أو أكثر من  
عناصر المكافحة الحيوية بغرض الدراسة والتقييم قبل القيام بالتربية الموسعة على أن       

  :يتضمن الطلب اآلتى 
  .حديد نوع اآلفة بدقة  ت- ١
 حصر األعداء الطبيعية فى الموطن األصلى لآلفة المراد مكافحتها وتحديـد    - ٢

  .المدى العوائلى للعنصر الحيوى النافع والمطلوب استيراده 
  . توافر المعلومات الكافية حول العنصر الحيوى - ٣

   )١٩( املادة 
حجر الزراعى على أن يتم تقييم ال يصدر إذن االستيراد إال بعد استيفاء شروط ال         

دور العنصر الحيوى على المستوى الحقلى تحت إشراف المتخصصين قبـل القيـام            
  .بإطالقه بشكل موسع 

   )٢٠( املادة 
فى حالة ثبوت فاعلية وأمان عنصر المكافحة الحيوية المستورد ، يمكن للمراكز          

تابعة لوزارة التعليم العالى البحثية والمعاهد المتخصصة بوزارة الزراعة والجامعات ال 
والبحث العلمى التقدم بطلب إلضافته للقائمة اإليجابية وذلك إذا توافرت فيه الـشروط       

  ) .١٨(المنصوص عليها فى المادة 
   )٢١( املادة 

 -وكالة حماية البيئـة  (استيراد عناصر المكافحة الحيوية الميكروبية داخل قائمة     
  : )إبا وقائمة االتحاد األوروبى

تتبع نفس اإلجراءات الوارد ذكرها الستيراد عناصر المكافحـة الحيويـة غيـر          
   :الميكروبية باإلضافة إلى اآلتى

  . أخذ عينة للتحليل للتأكد من مطابقتها لمواصفات المبيد المسجل - ١
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 يفرج عن الشحنة تحت التحفظ فى مخزن الجهة المستوردة وأخـذ التعهـد        - ٢
 لحين ظهور نتيجة التحليل فى موعد أقصاه أسبوع من وصول  اإلتجار فيها معليها بعد 
  .الشحنة 

   )٢٢( املادة 
يجوز للشركات المصرية الحاصلة على موافقة اإلدارة القيام بالتربية الموسـعة           
لعناصر المكافحة الحيوية الذى تم جلبها أو استيرادها من الخارج بموافقتهـا وقامـت        

  .منشأ بدراسة دقيقة لها وتقييم كفاءتها كز البحثية الرسمية بدول الاالمر
   )٢٣( املادة 

فيما يخص عناصر المكافحة الحيوية من الكائنات الدقيقة التى تخضع إلجـراءات   
  :التسجيل فليزم استيفاء الشروط اآلتية 

 إذا كان الكائن الدقيق النافع من البيئة المحلية يشترط التعريف العلمى الدقيق  - ١
  .قسام المتخصصة باإلدارة والجهات المختصة فى هذا الشأن للنوع بمعرفة األ

  .غير مهندسة وراثيا )  فيرس- فطر -بكتريا ( أن يكون الكائن الحى - ٢
 إذا كان الكائن الدقيق النافع غير محلى فيخضع لكافة االشتراطات المذكورة     - ٣

  ) .١٨( باإلضافة إلى المادة هبعالي
   )٢٤( املادة 

 عمليات تداول العناصر البيولوجية داخل عبوات مخصصة حـسب    يتعين أن تتم  
طالق له وتنقل من معامل اإلكثار للمكان نوع العنصر البيولوجى والطور الذى يتم اإل   

يسبوكس ، ويفضل إطالقها المستهدف تحت ظروف النقل المبرد أو داخل صناديق اآل       
 تخزن بحجرة باردة جيدة  أما إذا تعثر إطالقها لظروف ما فيمكن أن      ،بمجرد الوصول 

 مئوية وفـى كـل الحـاالت ال يزيـد     ٨قل حرارتها عن تالتهوية أو ثالجة بحيث ال     
  . ساعة ٧٢ لىالتخزين ع

عمليات اإلطالق تتم وفقًا الستراتيجيات مدروسة من حيث البدء فـى اإلطـالق          
 وأخرى ومسافات اإلطالق وجرعات اإلطـالق وذلـك كلـه    ةوالوقت بين كل إطالق  

  .ف تبعا لنوع اآلفة وعدد أجيالها وأهميتها االقتصادية ونوع المحصول يختل
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  القائمة اإلجيابية
  ألمساء احلشرات النافعة واملوجودة مبصر
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١٣٨
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١٣٩
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١٤٠
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١٤١
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١٤٢
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١٤٣
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١٤٤
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   )٣( مرفق رقم 
  إعداد وتصنيع وجتهيز وتداول املنتجات الغذائية العضوية أو احليوية

   )١( املادة 
  ت الغذائية العضوية أو احليويةاملعايير الفنية للمنتجا

 العـضوية أو الحيويـة   الغذائيـة تطبق المعايير الفنية لتجهيز وتصنيع المنتجات  
   :وعلى األخص

 إنتاج المنتجات الغذائية العضوية أو الحيويـة مـن المكونـات الزراعيـة        - ١
  .العضوية 

 الوظائف  تقييد استخدام المضافات الغذائية ، والمكونات غير العضوية ذات         - ٢
التكنولوجية والحسية بشكل رئيسى ، والمغذيات الدقيقة ومساعدات التصنيع ، بحيـث       
  يتم استخدامها إلى الحد األدنى وفى حـاالت الحاجـة التكنولوجيـة األساسـية فقـط      

  .أو أغراض غذائية معينة 
 استبعاد المواد وطرق التصنيع التى قد تكون مضللة فيما يتعلـق بالطبيعـة     - ٣

  .ة للمنتج الغذائى العضوى أو الحيوى يقالحقي
 تجهيز وتصنيع المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية بعناية ، ويفـضل أن   - ٤

  .ة ييتم ذلك باستخدام األساليب البيولوجية والميكانيكية والفيزيائ
  . الذى يحتوى على مواد نانوية مهندسة أو يتكون منها ء استبعاد الغذا- ٥
تثل المضافات الغذائية ومساعدات التصنيع والمواد والمكونـات   يجب أن تم   - ٦

األخرى المستخدمة فى تجهيز األغذية وأى ممارسة تصنيع مطبقـة، مثـل التـدخين،      
  .لمبادئ ممارسات التصنيع الجيدة 

 يجب على المنتج أو المتداول الذى ينتج األغذية المصنعة وضع وتحـديث        - ٧
  .يد منتظم لخطوات التصنيع الحرجة إجراءات مناسبة بناء على تحد

 ال يتم تصنيف المنتجات التى تم إنتاجها خالل فترة التحويـل أو اإلعـالن         - ٨
  .عنها كمنتجات عضوية أو منتجات تحويل 
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   )٢( املادة 
  اشتراطات إعداد وتصنيع وجتهيز وتداول

  املنتجات الغذائية العضوية أو احليوية
 الغذائيـة داد وتصنيع وتجهيز وتداول المنتجات    شتراطات التالية فى إع   تطبق اال 

   :العضوية أو الحيوية
  . حظر وضع المكون العضوى مع ذات المكون فى الشكل غير العضوى - ١
 عدم خلط المدخالت الناتجة فى فترة التحول مع العنصر نفسه فـى شـكل         - ٢

  .عضوى أو غير عضوى إال فيما تدرجه المعايير 
  ئى العضوى من مدخالت ذات منشأ زراعـى عـضوى        يكون المنتج الغذا   - ٣

  .وال يؤخذ فى الحساب الماء وملح الطعام المضاف 
نزيمـات ، المعـادن ،    المواد المضافة والمنكهـات والمـاء والملـح ، األ      - ٤

 حالفيتامينات وكذلك األحماض األمينية وغيرها من المغذيات الدقيقة تكون من المـصر  
  .بها فى اإلنتاج العضوى 

  ال تحـت إشـراف  إ ال يجوز استخدام مكونات زراعيـة غيـر عـضوية             - ٥
  .أو بترخيص من الهيئة القومية لسالمة الغذاء 

ل يجـب أن تحتـوى علـى    لمنتجة من محاصيل فى مرحلة التحو األغذية ا - ٦
  .محصول واحد فقط من أصل نباتى 

  نـادرة  أو العناصر ال- ال يجوز استخدام مدخالت إنتاج ذات أصل تعدينى          - ٧
أو الفيتامينات أو مولدات الفيتامينات إال إذا كانت من أصل طبيعى ، وفى حالة نقص مثل 
  .هذه المواد أو فى الظروف االستثنائية يجوز استخدام مواد مماثلة تحدد كيماويا تحديدا دقيقًا 

   تقييد استخدام المواد المضافة إلى اإلنتاج الغذائى العـضوى أو الحيـوى ،     - ٨
كونات غير عضوية التى لها وظائف تكنولوجيـة وحـسية بـصفة رئيـسية ،           من م 

دنى وفى حاالت والمغذيات الدقيقة ، ومساعدات التصنيع ، بحيث تستخدم إلى الحد األ         
  .الحاجة التكنولوجية األساسية أو ألغراض تغذوية معينة فقط 

 أن يتم ذلـك   تجهيز المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية بعناية ، ويفضل    - ٩
  .باستخدام الطرق البيولوجية والميكانيكية والفيزيائية 
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  . استبعاد المواد الغذائية التى تحتوى على مواد نانوية أو تتكون منها - ١٠
ن فى معالجة المنتجات الغذائية العـضوية  ي ال يجوز استخدام اإلشعاع المؤ - ١١

 الغذائيـة  المستخدمة فى المنتجات أو الحيوية أو األعالف ، وفى معالجة المواد الخام    
  .العضوية أو الحيوية 

 ال يجوز استخدام الحيوانات المستنسخة والمهجنة وراثيـا فـى اإلنتـاج           - ١٢
  .العضوى 
 يحظر استخدام الكائنات المعدلة وراثيا والمنتجات المنتجة مـن الكائنـات     - ١٣

  .معدلة وراثيا المعدلة وراثيا والمنتجات المنتجة بواسطة الكائنات ال
   )٣( املادة 
  ة العضوية أو احليويةيتخزين املنتجات الغذائ

   يجب إدارة المخازن بطريقة تضمن تحديد التـشغيالت وتجنـب أى خلـط        - ١
أو تبديل محتمل بين المنتجات العضوية والمنتجات فى فترة التحول وغير العـضوية       

ل بوضوح فى جات فى فترة التحوالحيوية والمنتولضمان تحديد المنتجات العضوية أو  
  .جميع األوقات 

 فى حالة وحدات اإلنتاج النباتى والحيـوانى العـضوى ، يحظـر تخـزين      - ٢
  .منتجات المدخالت بخالف تلك المصرح بها بموجب هذا النظام فى وحدة اإلنتاج 

 يسمح بتخزين األدوات الطبية البيطرية والمضادات الحيوية البيطرية فـى         - ٣
إلنتاج الغذائى العضوى بشرط أن يتم وصفها من قبل طبيب بيطـرى ، وأن       وحدات ا 

  .يتم تخزينها فى موقع خاضع لإلشراف وادخالها فى سجل الثروة الحيوانية 
 فى حالة قيام المنتج أو المتداول بالتعامل مع كـل مـن المنتجـات غيـر            - ٤

األخيرة فـى وحـدات   العضوية والمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية ويتم تخزين     
التخزين حيث يتم أيضا تخزين المنتجات الزراعية أو المواد الغذائية األخرى ، تراعى    

  :الضوابط اآلتية 
أو المـواد الغذائيـة    /فصل المنتجات العضوية عن المنتجات الزراعيـة و       ) أ( 

  .األخرى 
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  تتخذ كل التدابير لضمان تحديـد شـحنات المنتجـات الغذائيـة العـضوية        ) ب(
  .أو الحيوية وتجنب الخلط أو االستبدال مع المنتجات غير العضوية 

اتخاذ تدابير النظافة المناسبة والتحقق من فاعليتها قبـل تخـزين المنتجـات      ) ج(
  .الغذائية العضوية أو الحيوية ، وتسجيل القائمين على تلك العمليات 

   )٤( املادة 
  نقل املنتجات الغذائية العضوية أو احليوية

 يجب على المنتج أو المتداول التأكد من أن المنتجات العضوية أو الحيويـة   - ١
والمنتجات فى فترة التحويل يتم نقلها إلى منتجى أو متداولى أو وحدات أخرى ، بمـا      
فى ذلك تجار الجملة وتجار التجزئة ، فقط فى عبوات مناسبة أو حاويات أو مركبـات   

محتوى دون التالعب أو الضرر بـالختم المـزود   مغلقة بطريقة ال يمكن معها تبديل ال   
  :بملصق يوضح 

  .اسم وعنوان المنتج أو المتداول ، وحيثما كان مختلفًا ، مالك أو بائع المنتج ) أ( 
  .اسم المنتج أو وصف المنتج مصحوبة بإشارة إلى اإلنتاج العضوى ) ب(
  .ول اسم أو رقم جهة المطابقة التى يخضع لها المنتج أو المتدا) ج(

فـى مـستند   ) ج(إلـى  ) أ(يمكن أيضا تقديم المعلومات المشار إليها فى النقـاط     
مصاحب ، إذا كان من الممكن ربط هذا المستند بشكل ال يمكن إنكاره ، بـالعبوات أو     
الحاوية أو سيارات نقل المنتج ، ويجب أن تتضمن هذه الوثيقة المصاحبة معلومـات         

  .عن المورد أو الناقل 
استالم منتج عضوى أو منتج قيد التحويل ، يجـب علـى المنـتج أو          عند   - ٢

المتداول التحقق من إغالق العبوة أو الحاوية أو السيارة ، ويجب علـى المنـتج أو         
مع ) ١(المتداول التحقق من المعلومات الموجودة على الملصق المشار إليه فى البند          

 ذكر نتيجة التحقق صراحة فى المعلومات الموجودة فى المستندات المصاحبة ، ويجب    
  .السجالت 

  : ال يلزم إغالق العبوات أو الحاويات أو المركبات إذا كان - ٣
النقل مباشرة بين اثنين من المنتجين أو المتداولين ، وكالهما يخضع لنظـام      ) أ( 

  .التحكم أو المراقبة العضوية 
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  .نقل المنتجات العضوية أو المنتجات قيد التحويل فقط ) ب(
  ) .١(المنتجات المنقولة مصحوبة بمستند يتضمن المعلومات المطلوبة فى البند ) ج(
يحتفظ المنتجين أو المتداولين المرسلون والمـستقبلين بـسجالت مـستندية         )  د(

  .لعمليات النقل هذه وتكون متاحة لجهة المطابقة والهيئة 
حقق من فعاليتها ، قبـل  يجب تنفيذ تدابير التنظيف والتطهير المناسبة ، التى تم الت  

تخزين المنتجات العضوية أو المنتجات فى فترة التحويـل ، ويجـب فقـط اسـتخدام       
منتجات التنظيف والتطهير المصرح بها لالستخدام فى اإلنتاج العضوى ، ويجب على      

  .المنتج أو المتداول االحتفاظ بسجالت لتلك العمليات 
   )١( م رفق رقامل

ن أصل نباتى وغير منتجة عضويا ومسموح باستخدامها فى  تعتبر المواد التالية م   
   :التصنيع الغذائى العضوى

  : منتجات خضراوات غير مصنعة ومشتقاتها عن طريق التصنيع - ١
   :الفواكه القابلة لألكل والمكسرات والبذور) أ( 

  .البلوط 
  .نبات المشمش األحمر المجفف 

  .الجوز 
  . الكوال -مكسرات 

  .التوت المجفف 
  .عنب التعلب 

   :األعشاب والتوابل الصالحة األكل) ب(
  .الفلفل 

  .بذور الفلفل الحار 
  .جذور الخولنجان 

  ) .العصفر(القرطم 
  .الجرجير 

   :متنوعات) ج(
  .الطحالب وتشمل أعشاب البحر ، مسموح بها فى مكونات الطعام غير العضوية 
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   :)المنتجات النباتية(منتجات الخضراوات  - ٢
الزيوت والدهون سواء كانت مكررة أم ال ولكن غير المعاملـة كيميائيـا ،           )أ( 

   :مشتقة من نباتات أخرى
  .الكاكاو 

  .جوز الهند 
  .الزيتون 

  ) . الشمسدعبا(زهرة الشمس 
  .الفجل 
  ) .العصفر(القرطم 

  .فول الصويا 
  .النخيل 

خرى من الحبوب تعتبر المواد اآلتية من السكريات والنشويات والمنتجات األ ) ب(
   :والدرنات
  .سكر الفركتوز 
  .رقائق األرز 

  .مخبوزات بدون إضافة الخميرة 
  . من األرز والذرة الناعمة ، غير المعاملة كيمائيا االنش

   :متنوعات أخرى) ج(
  .بروتين البسلة 
  .المصنع من قصب السكر ) الرام(شراب السكر 

   )٢( امللحق 
  جات الغذائية العضوية أو احليويةمساعدات التصنيع وجتهيز املنت

  . اإلضافات الغذائية ، بما فى ذلك ، مواد التحميل - ١
  )١(تعتبر اإلضافات الغذائية المـشار إليهـا بعالمـة النجمـة بالجـدول رقـم           

  .من مكونات ذات أصل زراعى 
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١٥٤
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١٥٥
  

هـة  ال يمكن استخدام هذه المادة المضافة إال إذا ثبـت بـشكل يرضـى الج      ) ١(
اإلدارية المختصة كل فيما يخصه أنه ال يوجد بديل تكنولوجى، يقدم نفس الـضمانات         

  .أو يسمح بالحفاظ على السمات المحددة للمنتج/ و
  .يتعلق التقييد بالمنتجات الحيوانية فقط) ٢(
 المواد المساعدة والمنتجات األخرى التى يمكن استخدامها لتصنيع مكونات   - ٢

  .نتاج العضوى من أصل زراعى من اإل
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١٥٦
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١٥٧
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١٥٨

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .د بالمنتجات الحيوانية فقط ييتعلق التقي) ١(
  .يتعلق التقييد فقط بالمنتجات النباتية) ٢(
  نتاج الخميرة والخمائر المنتجةإ اإلضافات الخاصة ب-٣
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