
تيار الخبراء أعضاء و / أو الجهات التي ينتمون إليها. يعتمد اخال يمثلون المنظمات  - (EWG) جموعة عمل الخبراءمأعضاء  -من المهم اإلشارة الى أن الخبراء *
لتي ينتجها  الفريق الفني اعلى بيانات اعتماد كل خبير وخبراته.  ال تعتبر المواقف المعبّر عليها في الوثائق الفنية والتحليالت  EWG  مجموعة الخبراء المختصة

 .التي ينتمي اليها الخبراءومجموعة العمل المتخصصة تعبيرا عن مواقف الجهات 

 

 

 
 

 

 

المعنية بمخلفات للجنة الدستور الغذائي  ينالخامسة والعشرتحليل بنود جدول األعمال والتحضير للدورة 

 (CCRVDF25) العقاقير البيطرية في األغذية

   2021يوليو 20 و 16- 12إجتماع إفتراضي 

 المقدمة للموافقة عليها الحدود القصوىالمواد / 

  5 بند جدول األعمال

 ديفلوبينزورونالفي العسل و ((Flumethrinفلوميثرين الالحدود القصوى لمخلفات 

 

 االهداف

بمخلفات الغذائي المعنية  للجنة الدستور الخامسة والعشرينتقدم هذه الوثيقة استعراضاً وتحليالً لبنود جدول األعمال المزمع مناقشته في الدورة 

. هذه الوثيقة موجهة لالستخدام من قبل مجتمعات 2021يوليو، والمقرر عقدها عن بعد خالل (CCRVDF25العقاقير البيطرية في األغذية )

منصة تحليل المخاطر ودعم الممارسات المثلى و GFoRSS المنظمة العالمية لعلوم سياسات األغذية تدعمها تطبيق الدستور الغذائي التي 

الدولية  واصفاتالم إعداد، كجزء من مساهمتها في تعزيز الوعي ودعم المشاركة الفعالة في االجتماعات وPARERA ةألنظمة االغذي

 )اجتماعات الدستور الغذائي( من قبل ممثلين من األعضاء والمراقبين.

بطبيعته  استرشاديهذا التحليل يعتبر  يقدم التحليل الوارد في هذه الوثيقة مراجعة واقعية لبنود جدول األعمال وخلفيته ومناقشة لبعض االعتبارات. 

 ( أو عضويتهم أو إدارتهم.PARERAو  GFoRSSوال يمثل موقفًا رسميًا للمنظمات المذكورة أعاله )

 GFoRSS(، التي نفذتها MENA Codex Initiativeتم إعداد هذا التحليل كجزء من مبادرة الدستور الغذائي للشرق األوسط وشمال إفريقيا )

 .وزارة الزراعة األمريكيةبمن مكتب الدستور الغذائي األمريكي  وبتمويل PARERAو 

 

https://gforss.org/
https://gforss.org/
https://gforss.org/
https://parera.ulaval.ca/
https://gforss.org/
https://parera.ulaval.ca/fr/
https://gforss.org/networks/mena-codex/
https://gforss.org/
https://parera.ulaval.ca/


  للجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في األغذية ينتحليل بنود جدول األعمال والتحضير للدورة الخامسة والعشر 
 

 

ة | 2 ح ف ص  
 

 (7)العسل( )المرحلة رقم ( (Flumethrinفلوميثرين ال لفاتمخالحدود القصوى لمن جدول األعمال:  5البند 

 REP18/RVDF-App. IV and CX/RVDF 21/25/5ملفات هامة :  

 خلفية العمل

فلوميثرين الات فمخل( بمشروع مقترح للحدود القصوى ل2017) (JECFA85) ينفي الدورة الخامسة والثمان أوصت لجنة الخبراء المشتركة

 المخلفات ةللطريقة التحليلية األكثر موثوقية المستخدمة في دراس ضعف حد التقدير الكميإلى للمخلفات استند هذا الحد األقصى  في العسل.

 .(2018) (CCRVDF24) والعشرين للجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في األغذية لرابعةلدورة اا في

باهظة الثمن وغير متاحة بسهولة  هي مخلفاتمن أن الطريقة المستخدمة كأساس لتطويرالحدود القصوى لل هممخاوف عن بعض األعضاء أعرب

 .وقد لوحظ أن بعض المشاكل التجارية قد تحدث بسبب نقص القدرات المختبرية لقياس مثل هذه المستويات المنخفضة. في البلدان النامية

يطرية الجيدة، فإن كمية المخلفات التي وفقًا للممارسات الب الفلوميثرين أنه عندما تم استخدام( JECFA)لجنة الخبراء المشتركة  أمانة الحظت

خطر انتقال المخلفات من الشمع إلى العسل بسبب خصائص  يمكن توقعها في العسل تكون عند أوأقل من الحد الكمي للطرق الحالية وأن

  .هو ضئيل عالية الدهونال الفلوميثرين

غير " لمخلفاتيفيد بأن الحدود القصوى لوالذي ( CAC)على إحالة اقتراح إلى هيئة الدستور الغذائي CCRVDF24 (2018 ) توافق

اقتراح CAC41 (2018 )تبنت (. مما يسمح بجولة أخرى من التعليقات والنظر من قبل اللجنة) 5الخطوة  عندالعتمادها " ضرورية

CCRVDF نظر فيها من قبل وسيتم ال 6الخطوة  عندللتعليق عليها  الحدود القصوى للمخلفاتتم توزيع مسودة . 5الخطوة  عند

CCRVDF25 (2021 )7الخطوة  عند. 

 

 ملخص التقييم العلمي للفلوميثرين

 

 االسم الكيميائي:

(RS)-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl 3-(β,4-dichlorostyryl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate  

 

69770-45-2 : CAS رقم 

 

الخامسة والثمانونالدورة لجنة الخبراء المشتركة:  رقم  

 

2017: لجنة الخبراء المشتركةقييم تسنة   

 

 (النوع الثاني)بيريثرويد  اتمبيد حشر pyrethroid (type II) insecticide -دواء بيطري : الفئة الوظيفية

 

المعروف أيًضا باسم ) الفاروا مستعمرات نحل العسل من مرض مكافحةتشخيص وفي العديد من البلدان من أجل  مسجل ان الفلوميثرين

Varroosis)العالج الخارجي ضد الحشرات على تشمل االستخدامات السابقة التي تمت الموافقة عليها . ليي، وهو مرض يسببه العث الطف

 الطفيلية والحشرات على الماشية واألغنام والماعز والخيول والكالب.

 )أزهار األقحوان(. الطبيعية (pyrethrum)البيريثروم  من مستخلصات ه، فقد تم تطوير صطناعيإرغم أن البيريثرويد 

 
 المزمنة ةي  مسالتسليط الضوء على تقييم 

 
 غرام/كيلوغرام من وزن الجسم.ليم 20 – 0المتناول اليومي المقبول قدره 

 

مولود قيد الحياة وزيادة وزن الجسم في الإلى اآلفات الجلدية في الحيوانات الوالدية وتقليل البقاء على ( HBGV)تستند القيم اإلرشادية الصحية 

 0.37 كان لجيل الثانيلدراسة  في (NAOEL) االجمالي النعدام االثر الملحوظ المستوى ان .على جيلين من الفئران سميّةالفي دراسة  الجديد

 (.ضعف عامل عدم اليقين القياسي 100)يوم ال في غرام من وزن الجسمكيلو / مليغرام

  فلوميثرين مادة سامة للجينات أو مسرطنة.القصيرة المدى. ال يعتبر الالسميّة  اتدراسفي  في الجلد ة التهابيةتقرحيّ باستمرارتغيرات  لوحظ
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 الحادة السمي ةالضوء على تقييم  تسليط

 
 الفئران.استنادا إلى دراسة سميّة نمو  غرام من وزن الجسممليغرام/كيلو 0.005 الجرعة المرجعية الحادة 

 

في اليوم استناداً  غرام من وزن الجسممليغرام/كيلو 0.5 كان األمهات سميّةبالنسبة ل (NAOELالمستوى االجمالي النعدام االثر الملحوظ )ان 

( NAOEL) المستوى االجمالي النعدام االثر الملحوظ ان .من وزن الجسم في اليومغرام مليغرام/كيلو 1.0 الناتجة منالسريرية  وارضإلى الع

على أساس انخفاض وزن المشيمة وانخفاض وزن الجنين وزيادة  غرام من وزن الجسم في اليوممليغرام/كيلو 1.0 كان الجنين سميّةبالنسبة ل

 100. للجنين التشوهات الخلقيةلم يكن هناك دليل على . مليغرام/كيلوغرام من وزن الجسم في اليوم 2.0 اعطاء حدوث التغيرات الهيكلية عند

 .الجرعة المرجعية الحادةستخدم لضبط اضعف عامل عدم اليقين 

تتفاعل  فهي .، خاصة عند البشر(CNS)سامة لألعصاب  pyrethroid (type II) (النوع الثاني)عادةً ما تكون المبيدات الحشرية البيرثرويدية 

ل أليونات الصوديوم الخاليا العصبية، مما يؤدي إلى إزالة االستقطاب الناتج عن التدفق المطوّ  علىمع قنوات الصوديوم ذات الجهد الكهربائي 

بيريثرويد )النوع التسبب ي. والموت االثارة المفرطة ينتج عنه يذاالمر الاالستقطاب الممتد هو ما يؤدي إلى نشاط عصبي متكرر . أثناء اإلثارة

على الرغم من عدم وصفه في تقييم . في الجلد المكشوف حكة  /وخز  / حرقة بعوارض عابرة: يتميز الذيو ،ليأيًضا في حدوث تنم الثاني(

 .، فقد يكون هو األساس لآلفات الجلدية(JECFA)لجنة الخبراء المشتركة 

 

كيلوغرام من وزن الجسم في اليوم  /ميكروغرام  0.008  (GECDE) ةالغذائي للملوثاتالعالمي دّرمقالالمزمن  يبلغ التعرض : ستهالكالا

 (.لألطفال)كيلوغرام من وزن الجسم في اليوم  /ميكروغرام  0.006و ( عامة السكان)

 

 0.1و( السكان عامة)كيلوغرام من وزن الجسم في اليوم  /ميكروغرام  (GEADE) :0.1المقدّر العالمي للملوثات الغذائية  حادالتعرض ال

 (.لألطفال)ن الجسم في اليوم كيلوغرام من وز /ميكروغرام 

 

الكلي، مما  المتناولمساهمة منخفضة جدًا في : الجرعة المرجعية الحادة٪ فقط من 2غذائي مقدّرسيشكل  متناول من المهم أن نالحظ أن أعلى

 .هامش أمان ممتاز منيؤ

 

  المقترحة مخلفاتلل تعليقات على الحدود القصوى

 
، وهو ضعف حد التقديرالكمي للطريقة (جزء في البليون 6) كيلوغرام /ميكروجرام  6 لىالمقترحة للعسل ع للمخلفاتتم تعيين الحد األقصى 

المستخدمة في ( Liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry) LC-MS / MS التحليلية األكثر موثوقية 

 .مخلفاتدراسات ال

 قابلة للقياس الكمي في العسل مخلفاتلم يتم العثور على ، (JECFA)ا من قبل لجنة الخبراء المشتركة من بين الدراسات التي تمت مراجعته

 .فلوميثرينالبعد العالج بمنتجات 

 

 ستنتاجاإل

 .8الخطوة  عندالتبني  لتحقيق وستستفيد من االنتقال إلىاقابلية  جهةحماية الصحة ومن من جهة مناسبة  للمخلفاتيبدو أن هذه الحدود القصوى 

 الخبراءعمل توصيات فريق 

المواد البيطرية والمبيدات الحشرية في العسل. كون العسل سلعة غذائية مهمة تستهلك  مخلفات وجوديبدو أن هناك بيانات محدودة للغاية توثق 

 .في المنطقة، يوصى بشدة بتخصيص برامج مراقبة مخصصة لهذه السلعة

 


