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 FAO مواصفات

من الدول  21  من منتجات% 34أثبتت  نتائج التحاليل أن 

:النامية المصدرة للمنتجات الزراعي    

 

األغذية والزراعة منظمة  ال تنطبق عليها مواصفات

    العالمية



مثال على عدم مطابقة مواصفات الجودة 

 نتيجة الستخدام أحد مبيدات الحشائش

min0 5 10 15 20 25 30 35 40

mAU

0

20

40

60

80

 DAD1 A, Sig=230,4 Ref=400,80 (JUN07LF\035-0501.D)

M
T

70
8

T
63

76

*

*

 B
55

28

 A
40

98

 IN
58

1

 D
58

03
 B

50
67

 J
J8

23  F
65

94

 W
55

21

 E
25

58
 J

J8
21

 T
63

71

 J
J8

24

 D
H

F
82

AP-MSM-0405-002

*---Formulation Ingredient
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 ؟ GAPما هو 

Good Agricultural Practices 

 أي الممارسات الزراعية الجيدة

 EUREP = Euro –Retailers Produce Working Group 

 مجموعة عمل اتحاد تجار التجزئة االوربيون

كمبادرة   1997نظام عمل وضعه اتحاد تجار التجزئة األوروبى  

.لتوحيد أساليب اإلنتاج الزراعى و أحد اسس التجارة الدولية   

http://www.eurep.org/Languages/English/index_html


 بداية الفكرة ثم وضع أول معايير للممارسات الزراعية الجيدة فى   :  1997-2001
 . 2001وتم تطبيقها فى عام " الخضروات والفاكهة الطازجة"مجال                            

 الدواجن , األغنام ,  الماشية "وضع معايير للممارسات الزراعية الجيدة فى مجال :  2000-2003

 وانتاج                      

 . 2003وتم تطبيق هذه المعايير فى " األلبان                    
 "  انتاج الزهور والنباتات العطرية"وضع معايير للممارسات الزراعية الجيدة فى مجال :  2001-2003

 . 2003وتم تطبيق هذه المعايير فى                      
 وتم تطبيق " انتاج محاصيل الحقل"وضع معايير للممارسات الزراعية الجيدة فى مجال :  2001-2003

 . 2003هذه المعايير فى                     
 تحديث معايير الممارسات الزراعية الجيدة الخاصة بمجال الخضروات والفاكهة :           2004

 .وغيرها من المجاالت " الطازجة                    
 تحديث القواعد ونقاط التحكم الخاصة بالممارسات الزراعية الجيدة فى جميع المجاالت :           2007

 ثم تدخل حيز  2007على أن تطبق على المشروعات حديثة التسجيل بداية من يوليو                      

 . 2008التطبيق على جميع المشروعات فى أول يناير                     

 أصبح االسم الجديد                    

 تحديث المعايير            2012

 :الجيدة  نبذة مختصرة عن مجاالت وتاريخ الممارسات الزراعية

Global GAP 





 أهداف اقتصادية

 أهداف اجتماعية أهداف بيئية

 الزراعة المستدامة

 االستثمار

 زيادة االنتاجية

 خفض مستلزمات االنتاج من الخارج

 االستخدام األمثل للموارد الطبيعية

 توازن النظام البيئي

 منع التلوث الكيميائي

 خصوبة التربة

 سالمة المياه

 التنوع البيولوجى

 رعاية الحيوان

 تحسين الجودة سالمة وأمان الغذاء المحافظة على الموارد الطبيعية

 األمن االقتصادى

 االنتعاش االقتصادى

 القيمة المضافة

 ظروف عمل جيدة

 تجارة عادلة

 األمن الغذائي

 تلبية االحتياجات الضرورية

 دور المرأة

 الحفاظ على التقاليد

 أهداف التنمية المتواصلة



 

 

 

 بداية الممارسات الزراعية الجيدة فى دول العالم



0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

اسبانيا جنوب افريفيا بلجيكا امريكيا مصر نيوزيلندة االرجنتين شيلي

ر
تا
هك



88
97

110
119

238

البن االخضر ضمان الجودة المتكاملة

لمنتجات األسماك واالحياء

المائية

الزهور ونباتبات الزينة ضمان الجودة المتكاملة

للمزارع

خضر وفاكهة



4000

13000

18000

35000

2002 2003 2004 2005



المنتجين األفراد

%51

-خدمات األغذية تجار التجزئة

%11

األعضاء المساعدين

%04
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المصدرين
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Food Chain 
Authority 
  Grower  Processor  

Retailer  

Consumer Input Traders 
Food 

services 

FOOD CHAIN PLAYERS 

 Input providers 

 Farmers  

 Cooperatives, Produce Marketing 
Organizations 

 Packers, Wholesalers, Traders 

 Food Processors 

 Food Distributors 

 Food Retailers – Food service 
companies 

 Consumers 

 FOOD CHAIN 
INFLUENCERS 

 Government/Regulatory 

 Consumer Groups 

 Universities and Food 
Institutes 

 Environmental 
Organizations 

 Industry Associations 

 Media 



الزراعة التقليدية

المكافحة المتكاملة لآلفات

اإلدارة المتكاملة للمحصول

الممارسات الزراعية الجيدة

الزراعة المستدامة



Sustainability applied to agriculture 

Goals of sustainable agriculture 
– To produce sufficient and affordable 

supply of high quality food and fiber 

– To ensure economic viability of 
farming 

– To protect and enhance the 
environment 

– To optimize use of natural resources 

– To combine best available 
technology with traditional farming 
practice in ways suited to local 
conditions/capacity 

– To enhance the quality of life for 
farmers, rural communities and 
society 



 االدارة المتكاملة للمحصول    
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Source: ECPA (European Crop Protection 

Association) 





 بعض الممارسات الزراعية الجيدة التى منحت

 شهادات المطابقة فى الدول العربية  

 

 



 مزرعة ومحطة تعبئة شركة من حواضر البيت: لبنان 



 مزرعة ومحطة تعبئة شركة من حواضر البيت: لبنان 



 مزرعة ومحطة تعبئة شركة من حواضر البيت: لبنان 



 جمع المحصول :األردن 



 محطة تعبئة الخضروات: األردن 



 القضايا البيئية :األردن 



 مزارع البالط السلطانى: عمان 

 أناناس                                        



 مزارع البالط السلطانى: عمان 

 باباظ                                         



 مزارع البالط السلطانى: عمان 

 الخضروات الورقية                                      



 مزارع ومحطة تلفيف شركة ليمون سوس: المغرب 

 الحمضيات                                              



 مزارع ومحطة تلفيف شركة ليمون سوس: المغرب 

 الحمضيات                                              



 مزارع ومحطة تعبئة وتجهيز شركة بنى غريب: تـونس 

 التمور                                                   



 مزارع ومحطة تعبئة وتجهيز شركة بنى غريب: تـونس    

 التمور                                                       



 مزارع ومحطة تعبئة وتجهيز شركة بنى غريب: تـونس   

 التمور                                                      



 مزارع ومحطة تعبئة وتجهيز شركة بنى غريب: تـونس   

 التمور                                                      



 مزارع ومحطة تعبئة وتجهيز شركة بنى غريب: تـونس   

 التمور                                                       



 مزارع ومحطة تعبئة وتجهيز شركة بنى غريب: تـونس   

 التمور                                                       



Egyptian products 
Opportunity 

Quality 

Traceability 

Continuity 

Credibility 



 مزرعة ومحطة تعبئة شركة المغربي: مصر 



 مزرعة ومحطة تعبئة شركة المغربي: مصر 



 مزرعة ومحطة تعبئة شركة المغربي: مصر 
 

 العنب -األعشاب 



 مزرعة ومحطة تعبئة شركة المغربي: مصر 

                                   

                                    



 (توت األرض)الفراولة 
  

 مزرعة ومحطة تعبئة شركة المغربي: مصر 



 مزرعة ومحطة تعبئة شركة سيكم: مصر 
 

 انتاج الخضروات                                       



 انتاج االعشاب الطبية         مزرعة ومحطة تعبئة شركة سيكم : مصر 



 مزرعة ومحطة تعبئة شركة سيكم: مصر 
 

 انتاج االعشاب الطبية                                  



 خضروات وفواكه الممارسات الزراعية الجيدة 




