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وع ي إطار م�ش
رشادي، الخاص بالممارسات الجيدة الستغالل النباتات الطبية والعطرية �ف        لقد أعد هذا الدليل االإ
ي المغرب "  بناء عىل: 

ي سلسلة قيم النباتات الطبية والعطرية المتوسطية �ف
" إدماج التنوع البيولوجي �ف

. ي مراجع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة، حيث تم تكييف محتواها مع السياق المغر�ب  •
PROFOUND  كة ي من مؤسسة FAIRWILD  و�ش

دعم تق�ن  •
ي أجريت سنة 2013 من قبل أعضاء 

ن أنواع النباتات الطبية والعطرية المستهدفة، وال�ت تحليل سلسلة تثم�ي  •
وع. وحدة تدب�ي الم�ش

وع، نعرب عن امتناننا وتقديرنا الأطر مديرية التنمية الغابوية التابعة للمندوبية       وباسم أعضاء وحدة تدب�ي الم�ش
ي تطوير هذا الدليل  خاصة السيد المدير 

ي ساهمت بدورها �ف
السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالرباط ، وال�ت

احاته. كما نتوجه بالشكر إىل السيدين مصطفى النكار، رئيس قسم التهيئة الغابوية  جمال الدين أشقيف، لدعمه واق�ت
ي 

وإدريس بابا، رئيس قسم االقتصاد الغابوي. كما نغتنم هذه الفرصة لنشكر إدارة برنامج االأمم المتحدة للتنمية  �ف
وع والسهر عىل تنفيذه. الرباط  وأطر وحدة البيئة والتنمية المستدامة اللذين يقومون بتتبع الم�ش

ي من مركز البحث 
ف فإننا نتقدم بالشكر الخاص للسيد عبد الرحمن العا�ف      وإدراكا منا  بمساهمة مجموعة من الباحث�ي

وع، كما نشكر االأستاذ محمد قرو من  ي الم�ش
الغابوي الذي أنجز دراسة مونوغرافية حول االأنواع النباتية المستهدفة �ف

سماعيىلي من مركز البحث  ، و االأستاذ عبد المالك بنعبيد و السيد موالي رشيد االإ ف المدرسة الوطنية الغابوية للمهندس�ي
. الغابوي، الذين راجعوا و أغنوا محتوى هذا الدليل بشكل كب�ي

      تشكراتنا وتقديراتنا للسادة مديري وموظفي المصالح الجهوية للمندوبية السامية للمياه  والغابات ومحاربة التصحر 
ي تيس�ي تنفيذ االأنشطة 

قية الذين لم يدخروا جهدا �ف ، االأطلس المتوسط و الجهة ال�ش ي جهات الريف، االأطلس الكب�ي
�ف

الميدانية وإغناء هذا الدليل بمالحظاتهم وتوجيهاتهم. 

المندوبية  رشادي وخاصة  االإ الدليل  ي تصميم وطبع هذا 
�ف ماديا  المساهمة  للمنظمات  الموفور  ا، شكرنا        وأخ�ي

السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، برنامج االأمم المتحدة للتنمية، صندوق البيئة العالمي )FEM(، وكالة تنمية 
 .)GIZ( قية والمؤسسة االألمانية للتنمية أقاليم الجهة ال�ش

وع النباتات الطبية والعطرية.  وحدة تدب�ي م�ش
 إدريس الخمسي• 
عىلي الشافعي علوي • 
عبد النارص كرمال              • 
 محمد بشار • 
أحمد بوكيل • 

كلمــــة شكــــــــر
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مقدمــــــة
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    يتوفر المغرب عىل ثروة متنوعة وغنية من النباتات الطبية والعطرية، حيث أن حواىلي 800 نبتة من أصل 4200 نوع 
ف بفوائدها الطبية والعطرية. هي نباتات أصلية الموطن، كما أن ما يقرب من 400 مع�ت

      لضمان نمو قطاع النباتات الطبية والعطرية، تواجه المؤسسات الحكومية المسؤولة عن حماية الغابات والمراعي 
ي كيفية الحفاظ عىل التنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية الوطنية، كما أن التحدي االأصعب يتجىل 

ا �ف تحديا كب�ي
ف لالستفادة بشكل مستدام من المداخيل المتأتية من حصاد  ي خلق بيئة يكون فيها سكان المناطق الريفية مؤهل�ي

�ف
ف أحوالهم المعيشية ع�ب إعتماد مقاربة تشاركية ونظام جودة يمكن من إضفاء قيمة مضافة  النباتات العفوية لتحس�ي

. ي
عالية عىل النباتات الطبية والعطرية المستغلة عىل المستوى الوط�ف

اتيجية  س�ت ي عام 2009 » االإ
ي هذا السياق، وضعت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر �ف

       و�ف
اتيجية  إىل المرور بهذا القطاع من  س�ت ي المغرب« و تصبو هذه االإ

الوطنية لتنمية قطاع النباتات الطبية والعطرية �ف
قطاع ممون  للمواد النباتية االأولية إىل قطاع صناعي قادر عىل إنتاج نوعية جديدة من المنتجات ذات القيمة المضافة 

العالية  من جهة، وعىل ضمان الحفاظ عىل الموارد الطبيعية من جهة أخرى.

ي 
ي المغرب « �ف

ف النباتات الطبية والعطرية المتوسطية �ف ي سلسلة تثم�ي
وع » إدماج التنوع البيولوجي �ف    يدخل  م�ش

ف النباتات الطبية والعطرية العفوية من خالل  نتاج المستدام وتثم�ي اتيجية الوطنية المذكورة ، وهدفه  االإ س�ت إطار االإ
ي سلسلة قيم 

ف �ف عقلنة  استغالل الموارد الطبيعية و الحفاظ عىل التنوع البيولوجي وتقوية قدرات مختلف المتدخل�ي
النباتات الطبية والعطرية.

وترسيخ هذه  لتعميم  الرئيسية  الدعامة  كما سيكون   ، عملية  و  علمية  وثيقة  يعت�ب  رشادي  االإ الدليل  إن هذا         
ي ذلك تأط�ي االأفراد والمجموعات، 

ي حصاد النباتات الطبية والعطرية من الغابات والمراعي، بما �ف
الممارسات الجيدة �ف

ي التجديد الطبيعي للنباتات، والحفاظ عىل التنوع البيولوجي و االستغالل المستدام، و 
ح�ت يمكنهم  المساهمة �ف

ف القيمة المضافة عند  يعت�ب أيضا هذا الدليل أساسا لتيس�ي معايرة وتصديق النباتات الطبية والعطرية و بالتاىلي تحس�ي
التصدير.

ف المندوبية السامية للمياه والغابات  اكة مثمرة ب�ي رشادي هو نتيجة ل�ش ا، أن هذا الدليل االإ شارة أخ�ي        كما تجدر االإ
ومحاربة التصحر وبرنامج االأمم المتحدة للتنمية ومؤسسة )FairWild(. ويستند هذا الدليل بشكل وثيق عىل المبادئ 
ي سنة 2003 من قبل منظمة الصحة 

ي وضعت �ف
التوجيهية للممارسات الجيدة لحصاد النباتات الطبية والعطرية ال�ت

العالمية )OMS( والمنظمة العالمية لالأغذية والزراعة )FAO( إضافة إىل توجيهات المنظمة العالمية للتنمية الزراعية
)FIDA( عام 2010.

السيد جمال الدين أوشقيف
مدير التنمية الغابوية

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، الرباط، المغرب.

مقـدمـــــة
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فهــــــرس
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أهداف دليل الممارسات الجيدة لحصاد النباتات الطبية والعطرية.

الجزء األول : القواعد األساسية الستدامة حصاد النباتات الطبية والعطرية العفوية.
 المبدأ رقم 1 : معرفة جيدة بمحتوى الدليل والكتيبات الخاصة بالممارسات الجيدة لحصاد النباتات الطبية  والعطرية

المبدأ رقم 2 :  التوفر عىل رخصة لالستغالل
المبدأ رقم 3 : التقيد بمنهجية الحفاظ عىل البيئة

المبدأ رقم 4 : تحديد واضح لمنطقة حصاد النباتات الطبية والعطرية
المبدأ رقم 5 : التقيد بنسبة حصاد النباتات الطبية والعطرية المنصوص عليها

الجزء الثاني : الموارد البشرية المعنية بالحصاد.
وط التنظيمية المعمول بها  ام ال�ش المبدأ رقم 6 :  اح�ت

ي النظافة والسالمة الصحية
المبدأ رقم 7 :  اعتماد الممارسات الجيدة �ف

المبدأ رقم 8 :  معرفة النباتات المزمع حصادها

الجزء الثالث : الحصاد في الحقول.
ي المناطق المعرضة للخطر

المبدأ رقم 9  : تجنب الحصاد �ف
ي الطرف العلوي منه

المبدأ رقم 10 : عدم قطع النبات كامال عندما يكون الجزء المستغل موجود �ف
ف االعتبار الظروف المالئمة  للحصاد  المبدأ رقم 11 : االأخذ بع�ي

المبدأ رقم 12 :  تجنب خلط االأنواع
ي الحصاد

ام المرحلة المثىل �ف المبدأ رقم 13 :  اح�ت
المبدأ رقم 14 : قطع النباتات باستخدام المعدات المناسبة والنظيفة 

الجزء الرابع : معالجة ما بعد الحصاد.
المبدأ رقم 15 :  تعليمات عامة

ام معاي�ي التجفيف المبدأ رقم 16 :  اح�ت
ي الظل(

المبدأ رقم 17 :  حالة التجفيف الطبيعي )يجب تجفيف المادة المحصودة �ف
المبدأ رقم 18 :  إتباع تعليمات استعمال مجفف اصطناعي 

ي النظافة والسالمة الصحية
المبدأ رقم 19 : تطبيق الممارسات الجيدة �ف

المبدأ رقم 20 : إجراء فرز أوىلي وتنظيف المواد االأولية

الجزء الخامس : التعبئة والتلفيف والتخزين.
ي عملية التعبئة و التلفيف

المبدأ رقم 21 :  تطبيق ممارسة جيدة �ف
ي الملصقة

المبدأ رقم 22 :  يجب تحديد معلومات  حول المنتوج الملفف �ف
ي التخزين

المبدأ رقم 23 :  اعتماد الممارسات الجيدة �ف
المبدأ رقم 24:  اعتماد تخزين نظيف وخال من التلوث

 الجزء السادس : النقل.
ي النقل 

المبدأ رقم 25: اعتماد ممارسة جيدة �ف
المبدأ رقم 26: نقل المادة النباتية بشكل صحي وسليم من الحقل

الجزء السابع : التوثيق.
المبدأ رقم 27 : اعتماد تسجيل أنشطة الحصاد والتجفيف والنقل والتخزين 

المراجع

فهـــــــرس
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أهداف دليل الممارسات الجيدة 
لحصاد النباتات الطبية والعطرية
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أهداف دليل الممارسات الجيدة لحصاد النباتات الطبية والعطرية.

ي جميع أنحاء المعمور، وضع المغرب هذا القطاع 
ايد بالنباتات الطبية والعطرية  �ف ف ي ضوء االهتمام الم�ت

�ف  
ي هذا القطاع مع  الحفاظ عىل استدامة الموارد الطبيعية، وذلك 

ستثمار �ف اتيجية من أجل االإ س�ت ضمن مخططاته االإ
ي المناطق الهامشية.

ف النباتات الطبية والعطرية والعمل عىل التنمية االقتصادية وخاصة �ف بتثم�ي

فراط المهول        وبالنظر إىل المخاطر البيئية واالقتصادية الموجودة مثل : )أ( استمرار تدهور البيئة الطبيعية ، )ب( االإ
ية ،  )د( تزايد استخدام النباتات الطبية والعطرية  ي استغالل االأنواع العفوية، )ج( انقراض بعض االأنواع الطبيعة ال�ب

�ف
ات التجميل و كمضافات غذائية، )ه( ناهيك عن تدهور االأوضاع  ي صناعة العطور ومستح�ف

ي العالج الطبيعي، و�ف
�ف

ي تستغل هذه النباتات.
االقتصادية للساكنة المحلية ال�ت

رشادي للممارسات الجيدة الستغالل النباتات الطبية  وري تطوير وتعميم الدليل االإ       نظرا لهذا الوضع، بات من ال�ف
ي المغرب، وذلك من 

اتيجية الوطنية لتنمية قطاع النباتات العطرية والطبية �ف س�ت ي إطار تنفيذ مبادئ االإ
والعطرية، �ف

أجل:
ضمان استدامة استغالل النباتات الطبية والعطرية والحد من الحصاد الجائر الذي أدى إىل انقراض أنواع • 

من النباتات.
ها بشكل مستدام.•  المحافظة عىل الموارد الطبيعية وتدب�ي
توطيد وتطوير المعرفة بالنباتات الطبية والعطرية وذلك بمقاربة مهنية ناجعة وهادفة لتطوير القطاع. • 
ف هذا القطاع.•  ي لتنظيم وتقن�ي

تقديم الدعم الكا�ف

االقتصادي،  النفع  ذات  المجموعات  التعاونيات،   ، ف المحلي�ي )السكان  ف  الفاعل�ي لمختلف  الدليل  هذا  ويقدم         
ورية لضمان استغالل مستدام لهذا القطاع  ف و أصحاب القرار( معلومات مفيدة ورصف ، الباحث�ي ف ، الصناعي�ي ف المزارع�ي
ف وترويج منتجات مغربية ذات قيمة مضافة عالية تراعي  وذلك بتحقيق الجودة والتنظيم وتتبع المسار من أجل تثم�ي

معاي�ي السوق الدولية.

ي يمكن تطبيقها عىل جميع أنواع النباتات الطبية والعطرية، 
       يوفر هذا الدليل المبادئ العامة التقنية والعملية ال�ت

ويتكون من سبعة فصول تتناول جوانب مختلفة للممارسات الجيدة لحصاد هاذه النباتات. 

رشاد حول الممارسات الجيدة تتناول بشكل منفصل ومفصل  شارة أن كتيبات خصصت لالإ ا، تجدر االإ   وأخ�ي
ي المغرب.

ي الممارسة الجيدة لحصاد النباتات الطبية والعطرية �ف
رشادي �ف أنواعا نباتية محددة، استكماال للدليل االإ
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الجزء األول
القواعد األساسية 

الستدامة استغالل النباتات 
الطبية والعطرية
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ف  المشارك�ي ف  العامل�ي لجميع  يكون  أن  يجب   .1
الطبية  النباتات  ومعالجة  حصاد  عمليات  ي 

�ف
والعطرية تكوين حول مبادئ :

النباتات  لحصاد  الجيدة  الممارسات  دليل   •
المبادئ  هذه  أن  حيث  والعطرية،  الطبية 

قابلة للتطبيق عىل جميع االأنواع النباتية.
أنواع  لحصاد  الجيدة  الممارسات  كتيبات   •

نباتية معينة.

الطبية  النباتات  استغالل  موسم   أي  بدء  قبل   .2
أو  تعاونية  كل  عىل  يجب  العفوية،  والعطرية 
مجموعة  أن تتوفر عىل ترخيص ساري المفعول 
من السلطة الحكومية المسؤولة عن إدارة الموارد 

الطبيعية.

ف أيضا بمراقبة  ف عىل تحديد المواد االأولية المرخص بحصادها والتحقق منها، و مكلف�ي ف�ي ف م�ش ينبغي تعي�ي  .3
االأفراد الذين يقومون بعملية الحصاد )الحاصدين(.

وفقا  يراد حصادها،  ي 
ال�ت االأنواع  وحفظ  تدب�ي  تصميم  من  التحقق  بعد  إال  بالحصاد،  القيام  يجوز  ال   .4

يعات الجاري بها العمل. للت�ش
ي 

م الظروف المثىل لتجديد االأنواع ال�ت 5.  يجب أن يكون  أسلوب الحصاد ضمانا لحفاظ عىل البيئة و يح�ت
سيتم حصادها.

ال ينبغي حصاد االأنواع المهددة باالنقراض إال بعد ت�يح من السلطات المختصة.  .6

المبدأ رقم 1 : معرفة جيدة بمحتوى الدليل والكتيبات الخاصة بالممارسات الجيدة
لحصاد النباتات الطبية والعطرية.

المبدأ رقم 2 : التوفر على رخصة لالستغالل

المبدأ رقم 3 : التقيد بمنهجية الحفاظ على البيئة 

الجزء األول : القواعد األساسية الستدامة استغالل النباتات الطبية والعطرية
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وفقاً  الحصاد  منطقة  المختصة  دارة  االإ تحدد   .7
والعطرية  الطبية  النباتات  موارد  تهيئة  لتصميم 
وط  المنصوص عليه وذلك ح�ت تمتثل العملية ل�ش
المنطقة  بتحديد  يتعلق  ما  االستغالل، خصوصا 

المرخص بها كل سنة.
التقيد بكمية النباتات المرخص بحصادها سنويا،   .8
عىل  التأكيد  مع  االستغالل،  عقد  ي 

�ف والمذكورة 
أو  ي منجرفات 

ي توجد �ف
ال�ت النباتات  عدم حصاد 
أماكن معرضة للتعرية.

ي منطقة 
9.  ال يمكن إطالقا حصاد جميع النباتات �ف

بعينها.
ي تصميم التهيئة 

10. يجب التقيد بالتناوب المحدد �ف
ف أو  ي عقد االستغالل: كل سنت�ي

المنصوص عليه �ف
ثالث أو أربع سنوات.

11. يجب الحفاظ عىل احتياطي من االأنواع المرخص 
المساحة  من   30٪ إىل   20٪ يناهز  بحصادها  
ف توالد وتجديد هذه  االأنواع. المستغلة وذلك لتأم�ي

نسبة    ترك  يجب  النباتات  أوراق  حالة حصاد  ي 
�ف  .12

٪70 من مجمل أوراق النبتة المعنية.
ي حالة حصاد أزهار النباتات، يجب عدم حصاد 

13. �ف
نسبة 30 ٪ من مجمل أزهار النبتة المعنية، مع عدم 

ي ككل.
المساس ب 20 ٪  من مجموع الغطاء النبا�ت

ي حالة حصاد جذور النباتات أو البصيالت ، يجب 
14. �ف

ترك نسبة 80 ٪ من مجمل جذور أو بصيالت النبتة 
المعنية  سليمة

ي حالة حصاد فواكه النباتات، يجب ترك نسبة 
15. �ف

ف  لتأم�ي وذلك  المستغلة  النبتة  فواكه  من   ٪  20
التوالد.

ي حالة حصاد بذور النباتات، يجب ترك نسبة 
16.  �ف

ف التوالد. 30 ٪ من البذور وذلك لتأم�ي

المبدأ رقم 4: تحديد واضح لمنطقة حصاد النباتات الطبية والعطرية

المبدأ رقم 5 : التقيد بنسبة حصاد النباتات الطبية والعطرية المنصوص عليها

سنة 1

سنة 1

سنة 2

سنة 3

سنة 2

سنة 3

الجزء األول : القواعد األساسية الستدامة استغالل النباتات الطبية 
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الجزء الثاني
الموارد البشرية المعنية 

بالحصاد
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17. يجب أن تستجيب جميع المواد النباتية االأولية لمعاي�ي السالمة الغذائية. 
الطبية   النباتات  ي عمليات حصاد وتحويل 

ف �ف المشارك�ي ف و  العامل�ي االأفراد  ام حقوق جميع  ينبغي اح�ت  .18
ي النحل، الكسابة...(. ام حقوق مستعمىلي المجال الطبيعي )مر�ب         والعطرية، كما يجب اح�ت

ي عمليات حصاد وتحويل النباتات الطبية والعطرية ارتداء  
ف �ف ف المشارك�ي 19. يجب عىل جميع االأفراد والعامل�ي

        قفازات، نظارات واقية وأقنعة واقية من الغبار.

من  ي 
يعا�ف شخص  أي  يشارك  أن  يجوز  ال   .20

ي حصاد 
االأمراض المعدية أو الجروح المفتوحة �ف

الطبية  النباتات  ونقل ومعالجة وتعبئة وتلفيف 
والعطرية. 

ومعالجة  حصاد  ي 
�ف ف  العامل�ي عىل  يجب    .21

دائما  اليدين  غسل  والعطرية  الطبية  النباتات 
قبل وبعد استخدام المرحاض أو بعد التعامل 
النفطية  والمواد  المبيدات  مثل  الملوثات  مع 

والمواد الكيميائية االأخرى. 

المبدأ رقم 6 : احترام الشروط التنظيمية المعمول بها

المبدأ رقم 7 : اعتماد الممارسات الجيدة في النظافة والسالمة الصحية

الجـــزء الثانـــــي : الموارد البشرية المعنية بالحصاد
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الجـــزء الثانـــــي : الموارد البشرية المعنية بالحصاد

نظيفة   مالبس  ارتداء  ف  الجامع�ي عىل  يجب   .22
وعملية خالل حصاد ونقل ومعالجة النباتات 

الطبية والعطرية.. 

23. يجب عىل كل فرد يقوم بحصاد النباتات الطبية 
تحديد  يهم  لتدريب  يخضع  أن  والعطرية 
سيتم  ي 

ال�ت االأنواع  ومعرفة  النبات  واسم  هوية 
حصادها لتفادي اختالطها.

حاصدي  من  مجموعة  بكل  يتواجد  أن  24. ينبغي 
ي تقنيات الحصاد، بحيث 

ة �ف النباتات فرد ذو خ�ب
يتمكن من  االأنواع ح�ت  التعرف عىل  يتقن جيدا 

ي الميدان. 
ة أقل �ف مساعدة من لديهم خ�ب

الصحيح  التحديد  ي 
�ف ارتاب  شخص  كل  25. عىل 

بقائمة  االستعانة  حصادها  يريد  ي 
ال�ت لالأنواع 

المراجع الخاصة بالنباتات الطبية والعطرية مما 
سيجنب وقوع أخطار عىل الصحة العامة.

المبدأ رقم 8 : معرفة النباتات المزمع حصادها 
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الجزء الثالث 
الحصاد فـي الحقــول
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الجزء الثالث : الحصاد في الحقول

المناطق  ي 
�ف النباتات  حصاد  تجنب  يجب   .26

ي ذلك : 
المعرضة للتلوث بما �ف

أو  المبيدات  فيها  تستخدم  ي 
ال�ت المناطق   •

الملوثات االأخرى.
المناطــق الملوثـــة القريبــة من المصـــانع   •

شعاعي  و النشاط االإ
عىل جوانب الطرق المعبدة.  •

عىل طول الرصف الصحي.  •
مناطق  من  بالقرب  و  النفايات  من  بالقرب   •

تفريغ النفايات.
قد  حيث  المائية  المجاري  حواف  طول  عىل   •
. ي تسبب المخلفات الحيوانية التلوث الميكرو�ب

المناطق المحمية.  •

الجزء  يكون  عندما  نهائيا  النبتة  قلع  يجب  ال   .27
مثل  منها  العلوي  الجزء  ي 

�ف موجودا  المستغل 
االأغصان والزهور واالأوراق والبذور.

28. عدم القيام بحصاد النباتات من نفس المكان 
ي السنة. 

أك�ش من مرة واحدة �ف

المبدأ رقم 10 : عدم قطع النبات كامال عندما يكون الجزء المستغل موجود 
في الطرف العلوي منه 

المبدأ رقم 9 : تجنب الحصاد في المناطق المعرضة للخطر

الجزء الثالث 
الحصاد فـي الحقــول
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بة جافة. 30. يفضل حصاد النباتات صباحا، عندما يكون الجو صحوا، غ�ي غائم و ال�ت
31. يجب تجنب حصاد النباتات الطبية والعطرية عندما يكون الجو حارا أو ممطرا.

الجزء الثالث : الحصاد في الحقول

والراشدة  النمو  الكاملة  النباتات  حصاد  يجب   .29
أجزاء  بها  بنبتة  االأمر  يتعلق  عندما  أما  فقط، 

متخشبة، يجب تشذيبها.

أنواع  مع  النبات  وخلط  حصاد  تجنب  32. يجب 
من  نوع  كل  حصاد  عىل  الحرص  مع  مشابهة 

النبات عىل حدة.
ف أنواع النباتات قد يؤثر عىل جودة  33. كل خلط ب�ي

ي السوق.
بعضها ويقلل من قيمتها التجارية �ف

المبدأ رقم 11 : األخذ بعين االعتبار الظروف المالئمة  للحصاد 

المبدأ رقم 12 : تجنب خلط األنواع
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الجزء الثالث : الحصاد في الحقول

المبدأ رقم 13 : احترام المرحلة المثلى في الحصاد

المبدأ رقم 14 : قطع النباتات باستخدام المعدات المناسبة والنظيفة 

ي حالة حصاد االأوراق:
34. �ف

إنتاج  هو  النبات  حصاد  من  الغرض  كان  إذا   •
ي 

�ف به  القيام  يستحسن  المجففة،  االأوراق 
زهار الكامل لهذا للنبات. وقت االإ

إذا كان الغرض من حصاد النبات هو التقط�ي   •
والمركبات،  االأساسية  الزيوت  واستخالص 

زهار. ي بداية االإ
يستحسن الحصاد �ف

35. إذا تعلق االأمر بحصاد الزهور وقطف الفواكه،  
يجب االنتظار ح�ت يتفتح أك�ب عدد من االأزهار 

أو ح�ت تنضج الفواكه.
النباتية، فمن االأنسب  ي حالة حصاد الجذور 

�ف  .36
ي فصل الخريف، أي بعد اكتمال  

القيام بذلك �ف
الدورة السنوية للنبتة وعند ذبول أوراقها.

ي حالة حصاد االأوراق:
37. �ف

والعطرية  الطبية  الأعشاب  قطع  ينبغي   •
بمنجل أو بمقص تشذيب زراعي حاد.

ي 
�ن و  نظيفة  الحصاد  أدوات  تكون  أن  يجب   •

حالة جيدة وخالية من أي تلوث.
•  يمنع كليا استعمال المعول أو الفأس
ار أو إتالف النباتات يجب تجنب إ�ن  •
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الجزء الثالث : الحصاد في الحقول

ي حالة حصاد االأزهار والفواكه:
38.  �ف

ي هذه الحالة سهل يدويا مع
 ليست هناك حاجة إىل استخدام معاول و أدوات القطع، إذ أن القطف �ف

 الحرص دائما عىل عدم ك� سيقان أو أغصان النبتة. 

ي حالة حصاد جذور النباتات:
39. �ف

ي حالة جيدة وخال من أي تلوث. 
•  يجب استخدام معول �ن

•  يجب فصل الجزء العلوي للنبتة عن  الجزء السفىلي )الجذور(. 
وريا. •  لتغسل الجذور إل إذا كان ذلك �ن

ي أكياس نظيفة وجديدة ويمنع كليا استعمال أكياس الأسمدة 
•  يجب وضع الجذور، بعد حصادها، �ن

تجنبا الأي تلوث.
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الجزء الرابع 
معالجة ما بعد الحصاد 
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الجزء الرابع : معالجة ما بعد الحصاد

المبدأ رقم 15 : تعليمات عامة

وريا( والفرز والتجفيف والتخزين. كل هذه العمليات  40. تتضمن كل معالجة أولية الغسل)إذا كان االأمر رصف
يعات الوطنية  الجاري بها العمل. يجب أن توافق القانون والت�ش

عىل  للحفاظ  وذلك  المعالجة  عمليات  عىل  ة  مبا�ش السهر  يجب  الحصاد،  عملية  من  االنتهاء  بمجرد   .41
ر أو تلوث قد يلحق  ف كل رصف يائية والكيميائية والحسية المطلوبة من قبل الزبون متجنب�ي ف الخصائص الف�ي
طان أساسيان للحصول عىل منتوج ذي قيمة تجارية  ي ذلك التلوث المتقاطع. هذان ال�ش

بالمادة، بما �ف
. ف جيدة يضمن السالمة الصحية عند استخدامه لدى المستهلك�ي

وط التالية: ي أماكن المعالجة االأولية ال�ش
42.  يجب أن تستو�ف

•  فصل مناطق المعالجة النظيفة عن المناطق الوسخة مع تخصيص فضاء لكل عملية معالجة.
ي الزمان والمكان .

ام مبدأ الس�ي إىل الأمام �ن اح�ت  •
أرضية مناطق المعالجة سهلة التنظيف  غ�ي زلقة  ول تسمح للميكروبات الدقيقة بالتطور كما يجب أن   •

تكون هذه االأرضية منحدرة شيئا ما  تسمح بت�يف مياه التنظيف.
ببالط سهل  المكان  تلبيس جدران  ي فضاء مغلق، يجب 

الأولية �ن المعالجة  بعمليات  القيام  ي حالة 
�ن  •

التنظيف، كما يجب الحرص عىل أن تكون زوايا هذه الجدران مقوسة عند تقاطعها. تبقى نوافذ هذا 
ي اتجاه المناطق الوسخة.

الفضاء مغلقة مع ضمان تهوية مستمرة من المناطق النظيفة �ف
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الجزء الرابع : معالجة ما بعد الحصاد

المبدأ رقم 16 : احترام معايير التجفيف

المبدأ رقم 17 : حالة التجفيف الطبيعي ) يجب تجفيف المادة
                          المحصودة في الظل (

ة إال إذا كان هذا النوع من التجفيف  ي تم حصادها الأشعة الشمس مبا�ش
44. ال ينبغي أن تتعرض المواد ال�ت

وريا، وذلك حفاظا عىل الخصائص الكيميائية والحسية )أساسا اللون(، كما ينبغي حماية المواد االأولية من  رصف
المطر والرطوبة المفرطة.

ي تم حصادها عىل رفوف 
ي الهواء الطلق، يجب ن�ش المواد النباتية االأولية ال�ت

ي حالة التجفيف الطبيعي �ف
45. �ف

ي أماكن محمية عالية عن االأرضية بحواىلي 25 سم إىل 30 سم، لتسهيل التهوية.
�ف

ي مكان جاف وجيد التهوية.
ي الظل �ف

46. يجب أن يكون تجفيف النباتات �ف
تجفيفه.  المراد  النبات  وجزء  لنوع  تبعا  حصادها  تم  ي 

ال�ت النباتية  المواد  تجفيف  مدة  ام  اح�ت ينبغي   .47
ي فقدان الزيوت االأساسية للنبات، كما أن التجفيف الطويل المدة، 

فالتجفيف ال�يع يمكن أن يتسبب �ف
ي تم تجفيفها.

ي المواد ال�ت
يا و الفطريات( �ف ار ميكرو- بيولوجية ) نمو البكت�ي يمكن أن يؤدي إىل أرصف

ي  عىل نسبة مئوية 
43. يجب أن يتوفر  المنتوج النها�أ

نسبة  وهي   ،٪ و10   ٪  8 ف  ب�ي اوح  ت�ت الرطوبة  من 
ي ظروف جيدة  حفاظاً عىل 

مثىل تسمح بالتخزين �ف
الجودة.
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الجزء الرابع : معالجة ما بعد الحصاد

المبدأ رقم 18 : إتباع تعليمات استعمال مجفف صناعي .

ات(  ي طبقات رقيقة ذات سمك صغ�ي )حواىلي بضع سنتيم�ت
ي تم حصادها �ف

48. يجب ن�ش المواد النباتية ال�ت
لضمان التجفيف ال�يع و الموحد والمتجانس.

ي اليوم.
ف �ف ي تجفف بشكل دوري، مرة أو مرت�ي

49. ينبغي تقليب المادة ال�ت
50. يجب العمل عىل تجميع النباتات قصد التجفيف بطريقة متجانسة من حيث النضج والرطوبة و تاريخ 

الحصاد، وهذا من شانه أن يجنب وقوع تعفن النباتات.

ي مجففات، تعمل بالطاقة الشمسية أو الكهربائية أو 
ي أفران جافة و�ف

51. تتم عمليات التجفيف الصناعي �ف
هما معا. 

ي 
ف �ف ام بتعليمات المصنع فيما يخص كيفية تثبيت واشتغال المجفف وسالمة االأفراد العامل�ي ف 52. يجب االل�ت

وحدات التجفيف.
ام حمولة المجفف من المواد النباتية المراد تجفيفها. 53. ينبغي اح�ت

ام بعوامل التجفيف )�عة تدفق الهواء، درجة الحرارة والتقليب.. (  . ف 54. يجب االل�ت
، وهذا  ي

الج�ف وتاريخ  النضج  متجانسة من حيث  تجفيفها  المراد  النباتات  تكون  أن  السهر عىل  ينبغي   .55
ي التجفيف.

سيمنع وقوع أي حادث �ف
، وفقا الأجزاء     ف ف المؤهل�ي ام مدة التجفيف الموىص بها من قبل المصنع أو من قبل التقني�ي 56. يجب اح�ت

النباتات المراد تجفيفها.
57. عندما يتعلق االأمر بتجفيف أوراق النبات، ينبغي أن ال تتجاوز حرارة التجفيف 40 درجة مئوية .

58. يجب مراقبة درجة حرارة المجفف ورطوبة المادة االأولية ، حيث أن تجاوز 40 درجة  مئوية قد يؤدي إىل 
ي المكونات الكيميائية النشطة الموجودة وقت حصادها.

تغي�ي �ف
ف المواد القابلة لالشتعال والدخان. ف المواد النباتية المراد تجفيفها وب�ي 59.  ينبغي تجنب أي اتصال مبا�ش ب�ي
قد  يكون  أن  يمكن  آخر  منتج سام  أي  أو  ية  الح�ش للمبيدات  آثار  أي  إزالة  يجب  عملية  أية  بدء  قبل   .60

ي ثبتت بها المجففات. 
استخدم مسبقا لتنظيف وتطه�ي االأماكن ال�ت
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ة عىل  ي أي حال من االأحوال  مبا�ش
ي مكان  يتصف بالنظافة و يجب أال توضع �ف

66. يجب أن تكون عملية التجفيف �ف
االأرض . 

67. ينبغي التخلص من االأنواع النباتية االأخرى غ�ي االأنواع المستهدفة. 
بة أو الزجاج أو المعادن، ... الخ. 68. يجب إزالة االأجسام الغريبة عن النبتة مثل الحجارة أ و ال�ت

، يجب التخلص من االأجزاء االأخرى غ�ي المرغوب فيها . ف عتبار جزء النبتة المراد تثمينه وطريقة التثم�ي ف االإ 69. أخذا بع�ي
ي قد تحصد عرضيا مع النباتات.

70. يجب إزالة المواد النباتية المريضة أو المصابة ال�ت

ة عىل االأرض إبان عملية الفرز. 71. ينبغي تجنب وضع النباتات مبا�ش
ي بها عيوب عىل مستوى اللون أو الرائحة أو الطعم.

72. يجب التأكد من إزالة جميع المواد المجففة وال�ت
ي 

ي حالة فرز المادة النباتية بواسطة العصي لعزل االأوراق عن السيقان، يجب مراقبة النسبة المئوية لالأوراق ال�ت
73. �ف

لم يتم عزلها.
74. ينبغي الحرص عىل عدم ارتفاع درجة حرارة المادة النباتية أثناء عملية الفرز

ي حالة التخزين الطويل االأمد للمادة النباتية المفروزة، يجب إزالة السيقان  حيث من شأنها أن تؤثر عىل جودتها.
75. �ف

ار بالبيئة ي الطبيعة، لتجنب االإرصف
76. يجب عدم ترك بقايا الفرز �ف

المبدأ رقم 19 : تطبيق الممارسات الجيدة في النظافة والسالمة الصحية 

المبدأ رقم 20 : إجراء فرز أولـــي وتنظيف المواد األولية

ي يمكن أن ت�ف بالس�ي السليم لعملية التجفيف. 
61. يجب تحديد الممارسات ال�ت

ي جميع عمليات التجفيف. 
62. ينبغي الحفاظ عىل بيئة صحية �ف

الذي  والوسط  المستخدمة  واالأدوات  والمعدات  ف  للعامل�ي العامة  الصحية  النظافة  قواعد  مراعاة  يجب   .63
       يتم فيه تنفيذ عملية التجفيف.

64. ينبغي تعريف وتحديد نظام المراقبة والوقاية أثناء عملية التجفيف. 
ي عدم خضوعها للممارسات  الجيدة للنظافة الصحية 

ي يشتبه �ف
65. يجب عزل الحصص ال�ت

الجزء الرابع : معالجة ما بعد الحصاد



26

الجزء الخامس
التعبئة، التلفيف والتخزين
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الجزء الخامس : التعبئة ، التلفيف والتخزين

المبدأ رقم 21 : تطبيق ممارسات جيدة أثناء عملية التعبئة و التلفيف    

وعمليات  التجفيف  عملية  بعد  ة  77. مبا�ش
يجب    ، ذلك(  الحال  اقتصف  الفرز)إذا 
أقرب  ي 

�ف النباتية  المواد  تلفيف  و  تعبئة 
وقت ممكن لمنع فساد المنتوج وحمايته 
ي 

�ف بما  التلوث  مصادر  أو  القوارض  من 
ذلك التلوث المتقاطع.

النباتية  المادة  وتلفيف  تعبئة  ينبغي   .78
ف  والقوان�ي ة  المع�ي العمل  إجراءات  وفق 
التنظيمية للبلد المصنع والبلد المستورد

ي يتم فيها تعبئة وتلفيف المادة النباتية( نظيفة 
79. يجب أخذ االحتياطات الالزمة ح�ت تكون االأكياس )ال�ت

ي صناعة االأكياس غ�ي 
ف االعتبار أن تكون المواد المستعملة �ف وتسمح بتهوية المادة المعبأة مع االأخذ بع�ي

قابلة للتفاعل مع المادة النباتية.
ي أي حاوية نظيفة 

ي سالل نظيفة أو �ف
ي أكياس من القنب أو القماش أو �ف

80. ينبغي تعبئة المواد المجففة �ف
النباتات  ف االعتبار نوع  المعبأة وذلك أخذا بع�ي الكمية  ام  المستمرة، كما يجب اح�ت التهوية  مع ضمان 

المعبئة و طريقة التخزين.
ي تم إعادة استخدامها مثل أكياس القنب أو القماش.. 

81. يجب تنظيف وتطه�ي مواد التعبئة و التلفيف ال�ت
و ينبغي تجفيفها بشكل سليم قبل استخدامها .

ي مكان نظيف وجاف، والحرص عىل حمايتها من 
82. ينبغي التأكد من ضمان تخزين جميع مواد التعبئة �ف

القوارض والحيوانات وكل مصادر التلوث االأخرى.
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اسم النبتة : .......................... -

تاريخ الجمع :.......................... -

موقع الجمع : .......................... -

رمز املتعاون: .......................... -

- ............... : kg الكمية املجموعة

مدة التجفيف :.......................... -

تاريخ الوصول : ....................... -

نسبة الرطوبة % :..................... -

نسبة الشوائب % : .................. -

الجزء الخامس : التعبئة ، التلفيف والتخزين

المبدأ رقم 22 : يجب تحديد معلومات  حول المنتوج الملفف في الملصقة

ي 
)�ف المنتوج  جودة  رمز  الملصقة  تضم  أن  يجب   .83

رمز  النبتة،  رمز  أو  العلمي  االسم   ، وجوده(  حالة 
الحصة المعالجة، تاريخ الحصاد ووزن المنتوج. كما  
يجب تسجيل كل عمليات  المعالجة بشكل منتظم.

المواد  تخزين  يجب  المنتج،  جودة  عىل  للحفاظ   .84
جيدة  القوارض،  من  خالية  نظيفة،  مرافق  ي 

�ف النباتية 
التهوية وجافة ، درجة حرارتها ثابتة و رطوبتها  مناسبة 

وغ�ي مرتفعة.

ي أماكن تستخدم 
85. ال ينبغي تخزين المواد المعالجة �ف

لتخزين المبيدات أو أية مادة كيميائية أخرى.

ي 
�ف المعالجة  النباتية  المواد  أكياس  تخزين  ينبغي   .86

أماكن نظيفة وجافة، بتنظيم خطي عال عن االأرضية 
 50 بحواىلي  الجدران  عن  بعيدا  و  30-25 سم  بحواىلي 
ي االرتفاع والذي 

فراط �ف سم عىل االأقل، مع تجنب االإ
ر لهذه المواد النباتية المخزنة. ي رصف

يمكن أن يسبب �ف

ترتيب  باعتماد   )FIFO( فيفو  بمعيار  ام  ف االل�ت يجب    .87
معالجة المواد النباتية حسب ترتيب ورودها. كل مادة 
أن  يجب  المطلوبة  للمواصفات  تستجيب  ال  نباتية 

تخزن وتعالج بشكل منفصل.
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الجزء الخامس : التعبئة ، التلفيف والتخزين

ي الذي قام بطلبية هذه 
المه�ف الزبون  النباتية )fumigation(، فيجب عىل  المواد  ف  بالنسبة لتدخ�ي أما   .88

ف عن المعالجة والتخزين . كما أنه يسمح فقط لالأفراد المرخص  المواد أن يقوم بالتنسيق مع المسؤول�ي
عليها  وافقت  ي 

ال�ت الكيميائية  المواد  ف  مستخدم�ي النباتية،  المواد  ف  بتدخ�ي تدريبا خاصا  ف  والمتدرب�ي لهم 
السلطة التنظيمية سواء البلد المصدر أو البلد المستورد. 

ف المستعملة. ف مع تواريخها ، و خصائص مواد التدخ�ي 89. يجب توثيق جميع عمليات التدخ�ي

ي الحصاد، يجب مراعاة نظافة المعدات وخلوها من أي 
ي جميع عمليات  التعبئة و التلفيف المستخدمة �ف

90.  �ف
ي ظروف جافة، بعيدا عن 

تلوث قد يلحق بها، السيما عندما ال يتم استخدامها، وعليه يجب أن يتم تخزينها �ف
ها. ان وغ�ي كل  مصدر ملوث أو الحيوانات )مثل القطط و الكالب والحم�ي و البغال..(  أو القوارض  مثل الف�أ
مكانية تلويثها للنباتات والمنتجات  ي التعبئة و التلفيف، الإ

ها �ف 91. ال تستخدم أكياس مخصصة لالأسمدة أو غ�ي
ي تم حصادها.

ال�ت
ية و المواد السامة االأخرى كوسيلة لمكافحة القوارض، بل يجب أن  92.   ينبغي عدم استعمال المبيدات الح�ش

تكون هذه العملية ميكانيكية مع توثيق كل عملية كيميائية من هذا النوع.
ات والقوارض والطيور والحيوانات واالآفات المحلية االأخرى  ي تم حصادها من الح�ش

93. يجب حماية المواد ال�ت
ي يمكن أن تؤثر عىل جودة هذه المواد.

ال�ت
وط  أماكن مهيئة تستجيب لقواعد السالمة الصحية و�ش ي 

النباتات �ف ة، يجب وضع  94.  بعد الحصاد مبا�ش
ي 

النظافة ح�ت يتم معالجتها معالجة أولية، كما يجب أن تخزن دون ضغط  لتفادي ارتفاع درجة الحرارة ال�ت
يمكن أن تؤثر سلبا عىل المادة االأولية,

المبدأ 24 : اعتماد تخزين نظيف وخال من التلوث.
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الجزء السادس
النقـــــل  
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الجزء السادس : النقل

ي تم حصادها بشكل صحيح أثناء النقل )الشحن والتفريغ( لتجنب فقدان 
95. ينبغي التعامل مع المواد ال�ت

ي يمكن أن تصيب أجزاء النبتة وتؤثر بالتاىلي سلبا عىل 
يائية أو الكيميائية ال�ت ف ات الف�ي النبات ولتفادي التغ�ي

الجودة النهائية للمنتوج.
96. يجب أن تكون وسائل نقل النباتات من موقع الحصاد إىل موقع المعالجة نظيفة كما يجب تنظيف هده 

الوسائل بعد كل شحنة. 

المبدأ 25: اعتماد ممارسة جيدة في النقل. 
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الجزء السادس : النقل

ة بعد الحصاد بل عىل سطحية نظيفة. بة مبا�ش ي تم حصادها عىل ال�ت
103.  يجب عدم وضع النباتات ال�ت

ي أحوال جوية سيئة مثل الرياح العاتية والعواصف 
ي تم حصادها �ف

ية ال�ت 104  ينبغي تجنب نقل النباتات ال�ب
والمطر والغبار.

النباتات  نقل  عملية  تخطيط  97. ينبغي 
بهدف أن ال تبقى النباتات مدة طويلة 
ي وحدة المعالجة.

ي مركز الحصاد أو �ف
�ف

 
شكل  عىل  النباتية  المواد  نقل  98.  يجب 
خلط  تفادي  مع  متجانسة  حصص 

حصص غ�ي متجانسة.

أثناء  النباتية  المواد  حماية  99. ينبغي 
من  يقيها  بغطاء  تغطيتها  ع�ب  النقل 

الشمس والغبار و المطر.

100. عند التفريغ، يجب التأكد من وزن 
نظيف  ان  ف م�ي بواسطة  النباتية  المواد 
ي أماكن نظيفة.

والحرص عىل تخزينها �ف

السائق  نظافة  من  التأكد  101. يجب 
الذين  واالأشخاص  المساعد  والسائق 
يقومون بشحن وتفريغ المادة االأولية.

النقل  سجل  عىل  التوفر  102. ينبغي 
كل  عن  معلومات  بتسجيل  يسمح 
وتتبع  الوزن،......(  )التاريخ،  حمولة 

مسار كل حمولة بشكل منتظم.

المبدأ رقم 26: نقل المادة النباتية بشكل صحي وسليم من الحقل.
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الجزء السابع 
التوثيـــــق
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الجزء السابع : التوثيـــــق

المبدأ رقم 27 : اعتماد تسجيل أنشطة الحصاد والتجفيف والنقل والتخزين 

105.  يجب تحديد عوامل عمليات 
تمكن  ي 

)ال�ت والمعالجة  الحصاد 
العمليات(  هذه  مسار  تتبع  من 
هيكل  االعتبار  ف  بع�ي أخذا 
المعالجة  وعمليات  ستغالل  االإ
تسلسل  ا  وكذ  تطبيقها  تم  ي 

ال�ت
هذه العمليات     

106. يجب توثيق جميع العمليات، 
ي 

ال�ت التداب�ي  و  االإجراءات 
يمكن  ي 

ال�ت النباتات  لها  خضعت 
أن تؤثر عىل جودة المنتوج 

ي لها 
ي من الممكن مالحظتها خالل مختلف مراحل نمو النبات وال�ت

107. ينبغي توثيق كل الظروف الخاصة ال�ت
تأث�ي عىل جودة المادة االأولية كالظروف المناخية القاسية و االأمراض. 

ووفقا   ،  1/25000 الخريطة   سلم  وفق  العقد  ي 
�ف المحددة  المنطقة  ي 

�ف الحصاد ح�ا  عميلة  تتم   .108
لتصميم التدب�ي الذي وضعته السلطة الحكومية المسؤولة عن إدارة الموارد الطبيعية.

العامة  للمبادئ  الحصاد  بعملية  ف  المعني�ي كل  ام  اح�ت ورة  رصف إىل  االستغالل  عقدة  تش�ي  أن  يجب   .109
ي حصاد االأعشاب الطبية والعطرية.

رشادي للممارسات الجيدة �ف ي الدليل االإ
المنصوص عليها �ف

النباتات  مسار  بتتبع  يسمح  مما  والبيع  التخزين  المعالجة،  الحصاد،  لعملية  اليومي  التوثيق  ينبغي   .110
الطبية والعطرية. 

العمليات  توثيق  يوجب  مما  منتظم  الفتحاص  والعطرية  الطبية  النباتية  المواد  تخضع  أن  يمكن   .111
ي مرت بها هذه النباتات مع  االحتفاظ بهذا التوثيق  لمدة ال تقل عن 10 سنوات.

واالإجراءات والتداب�ي ال�ت
ي حالة كانت تركيبة هذه 

112. يجب تجنب خلط النباتات المجموعة من مناطق مختلفة .وال يسمح بهذا إال �ف
ف حصص أو دفعات المواد بكل جالء. المواد متجانسة مع بعضها، و يجب توثيق كل خلط ب�ي

شارة إىل المواد الكيميائية المستخدمة )االسم التجاري والعن�  ، مع االإ ف 113. ينبغي توثيق كل عملية تدخ�ي
. ف النشط(، واىل الجرعات وتوقيت وتواتر التدخ�ي
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CHAPITRE 6 :
Documentation

1. Il est obligatoire que l’ensemble du 
personnel engagé dans les opérations de collecte et 
de transformation soit formé aux principes du : 

•	 Guide des bonnes pratiques de collecte des 
plantes aromatiques et médicinales, dont 
les principes sont applicables à toutes les 
espèces ;

•	 Manuel des bonnes pratiques de collecte de 
l’espèce concernée.

2.  Avant le lancement de la campagne de 
collecte des plantes aromatiques et médicinales 
spontanées, chaque coopérative ou adjudicataire doit 
avoir une autorisation d’exploitation valide, délivrée 
par l’autorité gouvernementale en charge de la gestion 
des ressources.

3.  Des superviseurs doivent être désignés pour identifier et vérifier la matière première à 
collecter et contrôler les collecteurs ;
4.  La collecte ne doit être autorisée qu’après avoir vérifié les plans de gestion, de 
conservation et de durabilité des espèces à collecter et qui sont en conformité avec la législation 
en vigueur ;
5.  Les méthodes de collecte doivent veiller au respect de l’environnement et à la garantie 
des conditions optimales de régénération des espèces collectées ;
6.  Les espèces menacées et en danger ne doivent être collectées qu’après autorisation des
autorités compétentes.

Principe n°1 : 
Connaissance parfaite du guide et des manuels des bonnes pratiques de 
collecte des plantes aromatiques et médicinales.

Principe n°2 : 
Avoir une autorisation d’exploitation.

Principe n°3 :
Respecter les méthodes conservatrices de l’environnement.


