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 الدول العربية في هيئة الدستور الغذائي  تصالا لنقاط رابعمحضر الاجتماع ال

 العسييييييتور اتصييييييال العرل الفا ي  في  ي    لنقاط ثالثمحضييييييا  ات ا  المن  (3)تنفيذ التوصييييييي  في إطار 

 ، رالتي تنص على:51/60/2622املنفقع عبر تقني   تصال عن بفع يوم  الغذائي

 يونيو 33 الخميس يوم الغذائي الدساااااااتور  بهيئة العربية الدول  اتصاااااااال لنقاط الرابع الاجتماع عقد"

يات املعنية الفنية للجنة القادم الاجتماع أعمال جدول  بنود ومناقشة تحضير بشأن 2322
ّ
 بيداتامل بمتبق

(CCPR53)، بهيئة املبيدات لجنة رئيس من كل ودعوة ،2322 يوليو 33و 8-4 الفترة خالل عقده املزمع 

 لحضاااااور  ألادنى الشااااار   دول  لجنة ومنسااااا  ألامريكي الغذائي الدساااااتور  مكتب منساااااقة الغذائي، الدساااااتور 

 ".الاجتماع

 للتحضيييييييييييي ر 2622 يونيو 06 الخ يس يومعبر تقني   تصييييييييييييال عن بفع تنسيييييييييييييقي تم عقع  ذا  ات ا  ال

الفا ي  م ثلي العرل  بحضيييييييييور  ،املبيعات ب تبّقياتالائيسييييييييياي ليةن  الفني  للعسيييييييييتور الغذائي املفني   لالات ا 

 التالي :

 امل لك  ألاردني  الهاش ي  .5

 م لك  البحاين .2

 التونسي  الة هوري  .0

 ا هوري  الفااق .4

 فلسط ن درل  .1

 الكويت درل  .0

 اللبناني  الة هوري  .7

 درل  ليبيا .8

 ا هوري  مصا الفا ي  .9

 امل لك  املغا ي  .56

 الة هوري  الي ني  .55

الفاملي  لفلوم  (، الة في AIDSMO)املنظ ي  الفا يي  للتن يي  الصيييييييييييينياعيي  رالتقييس رالتفيعين  بياضاييييييييييييافي  إ ى

رم ثلي مكتب  (GSO) الفا ي  الخليج لعرل  التفارن  مجلس لعرل  التقييس ي   ر  (GFoRSS)ألاغذي   شايفاتت

 . (U.S. Codex)الكودكس ألامايكي 

  ات ا  في املشييارك  من ت كن  لفعم أسييف  عن ألادنى الشيياق درل  لةن  منسيي  الز ااني خالع السيييع أعاب

بسيييييييييييبب  السيييييييييييودان ا هوري م ثل   تاعتذر  ركذلك ملشييييييييييياركت  في اليةن  التنفيذي  لهي   العسيييييييييييتور الغذائي،

 داخل العرل . ألانترنيت خعم انقطا  

 .املشارك ن(ف  قائ   )ما 

http://www.leagueofarabstates.net/ar/aboutlas/Pages/CountryDataDetails.aspx?RID=5
http://www.leagueofarabstates.net/ar/aboutlas/Pages/CountryDataDetails.aspx?RID=9
http://www.leagueofarabstates.net/ar/aboutlas/Pages/CountryDataDetails.aspx?RID=3
http://www.leagueofarabstates.net/ar/aboutlas/Pages/CountryDataDetails.aspx?RID=10
http://www.leagueofarabstates.net/ar/aboutlas/Pages/CountryDataDetails.aspx?RID=15
http://www.leagueofarabstates.net/ar/aboutlas/Pages/CountryDataDetails.aspx?RID=6
http://www.leagueofarabstates.net/ar/aboutlas/Pages/CountryDataDetails.aspx?RID=13
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م ثل املنظ   الفا ي  للتن ي  الصناعي  رالتقييس رالتفعين السيع أح ع العريصا، ح  ات ا  افتت     

رحب من خاللها باملشارك ن رشكا م على تلبي  دعوة املنظ    بكل   ،املبادرة الفا ي  للعستور الغذائيرمنس  

  حيث أكع على أ  ي  عقع  ذا  ات ا  الذي ااء في  ات ا لل شارك  
 
 ثعلى توصي  من  ات ا  الثال بناءا

ليةن  الفني  للعستور الغذائي   ات ا  القادم ع البهعف التحض ر الففال ل  51/60/2622املنفقع يوم 

 .)2622 يوليو 50ر 8-4 ( املبيعات ب تبّقياتاملفني  

  ات ا  حيث تم اعت اده كالتا يثم قام بفع ذلك باستفااض بنود اعرل أع ال 

Fr En Ar رقم البند 

Remarques d'ouverture et adoption 

de l'ordre du jour : 

M. Ahmed Eddouaicer, Coordinateur 

de l’Initiative Arabe du Codex, AIDSMO 

Opening Remarks and adoption of 

Agenda : 

Mr. Ahmed Eddouaicer, Coordinator 

Arab Codex Initiative, AIDSMO  

:ألاعمالواعتماد جدول كلمة افتتاحية   

 املبادرة السيع. أح ع العريصا منس 

  الغذائي  للعستور  الفا ي 

 البند ألاول:

Examen et analyse des points de 

l'ordre du jour de CCPR53 : 

Présenté par : Dr. Amine Kassouf, 

Dr.Wiem Guissouma, Dr. Karima 

Zouine et Dr.Ruba Goussous 

Review and analysis of CCPR53 

agenda Items: 

Drs: Amine Kassouf ،Wiem 

Guissouma,Karima Zouine and Ruba 

Goussous 

اجتماع  جدول أعمالوتحليل بنود عرض 

جنة الفنية للدستور الغذائي املعنية للا

يات
ّ
  :املبيدات تقديم بمتبق

العكتور أم ن القاصوف، العكتورة رئام 

رالعكتورة  كسوم ، العكتورة كاي   زرين

 ربى القسوس 

 البند الثاني:

Interventions et remarques des 

points de contact Arabe du Codex  

Input and Remarks from Arab Codex 

Contact Points  

مداخالت ومالحظات نقاط اتصال الدول 

 العربية في هيئة الدستور الغذائي 
 البند الثالث:

Introduction - Termes de référence à 

propos de l'étude du soutien de 

développement méthodologique 

concernant l'extrapolation des LMR 

de médicaments vétérinaires des 

tissus pertinents pour la région 

arabe 

Application aux poissons 

d'aquaculture 

Pr Samuel Godefroy 

Introduction – Terms of reference 

concerning study to support 

methodological development 

regarding the extrapolation of 

veterinary drug MRLs for tissues 

relevant to the Arab Region : 

Application to aquaculture fish 

Prof. Samuel Godefroy  

 بدراسة املرتبط إلاطار املرجعي– مقدمة

 باستقراء املتعل  املنهج تطوير دعم

 ألادوية ملتبقيات القصوى  الحدود

 باملنطقة الصلة ذات لألنسجة البيطرية

 :العربية

 التربية املائية لألسماك 
 البررفيسور صامويل اوفارا

 البند الرابع:

Engagement avec les autres 

délégations dans la préparation du 

CCPR53 : 

 CCNE  

 Bureau du Codex des États-Unis 

 

 

Engagement with other 

Delegations in Preparation 

for CCPR53 : 

 CCNE 

 U.S. Codex Office 

 

  

 

 للجنة 53مشاركة وثائ  التحضير للدورة 

يات املعنية الفنية
ّ
 املبيدات بمتبق

(CCPR53)  والتشاور مع الوفود التالية

 معهم:

 ألادنى الشر   دول  لجنة 

 الغذائي الدستور  مكتب 

  ألامريكي

  

 

البند 

 الخامس:
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 ات يييييييا  القيييييييادم ليةنييييييي  الفنيييييييي  للعسيييييييتور  رقيييييييع تيييييييم تقيييييييعيم عيييييييارض تحليليييييييي  تتفلييييييي  ببنيييييييود ايييييييعرل أع يييييييال

 كالتا ي:(، CCPR53)الغذائي املفني  ب تبّقيات املبيعات 

 في  شاح رتحليل البنود التالي : الفاب، تنارلت الخبراء ع ل فاي  عضو/  زرين كاي   عاض العكتورة -5

 البنااادa 5 2625 عن النييياتجييي  الفيييامييي   عتبيييارات :من جااادول ألاعماااال JMPR متبقييييات بشيييييييييييييي ن 

 .(IESTI) باملبيعات املتفل  الحاد الغذائي للتفاض العر ي التقييم مفادل - املبيعات

  البندانb5 تفليقات ألاعمال: من جدول  6و JMPR 2021 بشيي ن رألاعضيياء  اليةن  تسييات ت على

 .(4ر 7 املاحل  في) رألاعالف ألاغذي  في املبيعات القصوى ملتبقيات الحعرد

  املواايع الناا   عن املنظ ات العرلي  ألاخاى  )ب( من جدول ألاعمال: 4البند. 

  التخفيف من آلاثار التجاري  املاتبط  باسيييييييييييتخعام املبطالت البي ي   من جدول ألاعمال: 36البند

 .في الزراع 

  تفيييعييييل املواصييييييييييييفييي  املتفلقييي  بييي ازاء املنتوايييات التي تنطب  عل هيييا  من جااادول ألاعماااال: 31البناااد

ي حيييعد هيييا لةنييي  اليييعسييييييييييييتور الغيييذائي راملفنيييي  بتحيييالييييل املختبر: تالحيييعرد القصييييييييييييوى لل تبقييييات ال

 القشور الغ ر الصالح  لألكل(.-واك  متنوع  )ف 54املج وع  

 إدارة ا فيييي  مجلس في رعضييييييييييييوالفاب  الخبراء ع يييل فاي  عضييييييييييييو/ عاض اليييعكتورة رئيييام قيسييييييييييييومييي   -2

(GFoRSS: تنارلت في  شاح رتحليل البنود التالي ،) 

  من جدول ألاعمال: 1البند 

 .راع حعرد قصوى ملتبقيات املبيعات في البامي  :) أ( 1البند  -

املنتجات الغذائي  ألارلي  من أصيييييل حيواني )ا يع  – Bماااف  الصيييينف : ) ب( 1البند  -

 .(4ألانوا ( )في املاحل  

الغذائي  املصيييينف  من أصييييل حيواني )ا يع  املنتجات- Eماااف  الصييينف  : ()ج 1البند  -

 .(4ألانوا ( )في املاحل  

تفايف ألاحشييييييييياء الصيييييييييالح   :CCPRر CCRVDFي تنسيييييييييي  الف ل ب ن لةنت : )د( 1 البند -

 ألاخاى.لألكل ربفض ألانسة  

  تنسييييييييييي  الف ل ب ن  :ألاعمالمن جدول  8البندCCRVDF رCCPR فاي   تقعم أع ال : مسييييييييييتوى

 .املاكبات ذات  ستخعام املزدرج حول  CCPR / CCRVDFب ن الف ل املشترك 

 :لبنع التا يفي  شاح رتحليل االفاب، تنارلت  الخبراء ع ل فاي  ةعضو / العكتور ربى القسوسعاض  -0

  من إعفييات ييا ي كن رالتي الخطورة قليليي  لل اكبييات التوا هييي  املبيياد  جاادول ألاعمااال: من 9البنااد 

 رألاخ رة. 7استف الها املاحل   عن متبقيات تنتج   التي أر لها قصوى  حعرد إنشاء

تنارل ، الفاب الخبراء ع ل ( رعضيييييو فاي GFoRSSباحث علمي بج في  )/صيييييوفاقالعاض العكتور أم ن  -4

 في  البنود التالي :
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  ل خطورة على الصح   :من جدول ألاعمال 33البند
ّ
ررق  مناقش  حول إدارة املاكبات التي   تشك

 .الفاّم  رغ ر املععوم ، راملحعدة لل اااف  العرري 

  التسةيالت الوطني  لل بيعات. :من جدول ألاعمال 32البند 

  إنشاء اعارل العستور الغذائي رقوائم أرلويات املبيعات للتقييم /  :من جدول ألاعمال 33البند

 . JMPR من قبلإعادة التقييم 

  التوا هي  بش ن استخعام قياس الطيف الكتلي  باد ماااف  امل :من جدول ألاعمال 34البند

التوا هي  بش ن  باد رامل ((CXG 56-2005لتحعيع متبقيات املبيعات رت كيع ا رتحعيع ا الكمي 

 .(CXG 90-2017)مفاي ر أداء طاق التحليل لتحعيع متبقيات املبيعات في ألاغذي  رألاعالف 

  مااقب  نقاء راستقاار املواد املاافي  املفت عة :من جدول ألاعمال 35البند (CRMs)  لل بيعات أثناء

 التخزين املطول.

مكتب العستور الغذائي ب  ثلي  الترحيبب الغذائياملبادرة الفا ي  للعستور منس  بفع ذلك قام 

فها رعن الغاي  من عقع اات اعات تنسيقي  فا ي  للعستور الغذائي رأ عاعن املبادرة ال رقعم نبذة ألامايكي

 ب ن نقاط اتصال العرل الفا ي  في  ي   العستور الغذائي.

لعررة رثائ  التحض ر ل الغذائي ألامايكي،مكتب العستور ب شارك  م ثلي  صوفاقالأم ن العكتور  قامر   

 ستنتاااتمج وع  من   خا عاا  آفي  قعمر   (CCPR53)ليةن  الفني  املفني  ب تبقيات املبيعات  10

حضيت ب ناقش  مستفيض  من قبل الوفع ألامايكي خاص  من  رالتي الفا ي  ملنطق التي تخص ا عتبارات  ر

املفارا  التي تشاف على ععد من البنود ،EWGمج وع  الف ل إلالكتررني   بيل بارني/ رئيسقبل السيع 

في إغناء التوصيات التي سوف تخاج بها الفا ي  خالل  سا  ت مفطيات إاافي  مه  ، رقعم خالل  ات ا 

(CCPR53). 

 ا في فارا، رئيس دالبررفيسور صامويل او بفاض   ات ا  أع ال اعرل  بنود اختتام رتم

GFoRSS) تبقياتمل القصوى  الحعرد باستقااء املتفل  املنهج تطويا دعم بعراس  املاتبط املااعي إلاطار ( حول 

 .الفا ي  باملنطق  الصل  ذات لألنسة  البيطاي  ألادري 

 تم اتخاذ التوصيات التالي :رفي ختام  ات ا  

املنصااااااااااااة التفاعلية للمبادرة والعروض املقدمة خالل الاجتماع في  العلمياة تضاااااااااااامين جميع الوثاائ  .3

 www.Arabcodex.com العربية للدستور الغذائي

، املعروضة العربيةاملنطقة ب الخاصة تضم التوصياتالتي  )مرف ( CRD ةوثيقمشروع  تعميم .2

 ءإبدا منهم الغذائي والطلبالدستور في هيئة  الدول العربيةنقاط اتصال على  أثناء الاجتماع،

مع لجنة الدستور الغذائي املعنية  AIDSMO، تمهيدا ملشاركتها من قبل منظمة عليهاي أالر 

 .)2322يوليو  33و 8-4 (اجتماعها القادم  بمتبقيات املبيدات في

 

http://www.arabcodex.com/

