تحليل بنود جدول األعمال للتحضير للدورة
الثالثة والخمسون للجنة الفنية للدستور الغذائي املعنية بمخلفات املبيدات
 8- 4و 13يوليو - 2022اجتماع عبر تقنية االتصال عن بعد

البند  9من جدول األعمال
املبادئ التوجيهية للمركبات قليلة الخطورة والتي يمكن إعفاؤها من إنشاء حدود قصوى لها أو التي ال تنتج
متبقيات عن استعمالها (املرحلة )7
األهداف
تقدم هذه الوثيقة استعراضا وتحليال لبنود جدول األعمال املقرر مناقشتها خالل الدورة الثالثة والخمسون للجنة الدستور
الغذائي املعنية بمتبقيات املبيدات ،املزمع عقدها عبر تقنية االتصال عن بعد في الفترة من  4إلى  8و 13يوليو  .2022الوثيقة
ّ
معدة لالستخدام املحتمل من قبل مجتمعات هيئة الدستور الغذائي التي تروج لها  GFoRSSو ،PARERAكجزء من مساهمتها
في تعزيز الوعي ودعم املشاركة الفعالة في اجتماعات وضع معايير األغذية الدولية (اجتماعات الدستور الغذائي) من قبل ممثلين
من األعضاء واملراقبين.
يقدم التحليل الوارد في هذه الوثيقة مراجعة عملية لبنود جدول األعمال وخلفياتها ومناقشة لبعض االعتبارات .هذا التحليل
إرشادي بطبيعته وال يمثل ً
موقفا ً
رسميا للمنظمات املذكورة أعاله ( PARERAو )GFoRSSأو عضويتهم أو إدارتهم .ويقدم ملخصا
ً
حاليا في لجنة  ،CCPRوالذي قد يكون ً
وتحليال للعمل قيد املناقشة ً
مفيدا لوفود الدول العربية لتحديد مواقفها مع مراعاة
احتياجات وخصوصية املنطقة والتأثير املحتمل ملعايير األغذية املقترحة.
تم إعداد هذا التحليل كجزء من مبادرة الدستور الغذائي للمنطقة العربية :املبادرة العربية للدستور الغذائي ،التي تنفذها
 PARERAو GFoRSSبالتنسيق مع املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين وبتمويل من مكتب الدستور الغذائي
األمريكي ،وزارة الزراعة األمريكية.

يختص تحليل البند التاسع من جدول أعمال  CCPR53على تقديم تعليقات على املبادئ التوجيهية ومحتواها العام من
قبل أعضاء الدستور الغذائي واملراقبين ،باإلضافة إلى تقديم تعليقات محددة على الشروط والتي قد تتطلب ً
مزيدا من
التطوير وما إذا كانت املبادئ التوجيهية جاهزة لالعتماد النهائي في الخطوة  8من قبل . )2022( CAC45
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البند  9من جدول األعمال :املبادئ التوجيهية للمركبات قليلة الخطورة والتي يمكن إعفاؤها من إنشاء
حدود قصوى لها أو ال تنتج متبقيات عن استعمالها (املرحلة )7
الوثيقةCX / PR 22/53/11 :
لجنة  CCPR53مدعوة الستكمال املبادئ التوجيهية بناء على جميع االعتبارات املتوفرة في وثيقة العمل.

خلفية العمل:
 وافقت لجنة ) CCPR50 (2018على إعداد ورقة مناقشة لتوفير إرشادات بشأن املبيدات التي ال تؤدي إلى
مخلفات أو التي ال تثير مخلفاتها مخاوف تتعلق بالصحة العامة  ،وبالتالي يمكن إعفاؤها من وضع حدود قصوى
لها من قبل لجنة الدستور الغذائي ()CXLs
 أخذت لجنة ) CCPR51 (2019بعين االعتبار ورقة املناقشة ووافقت على التوصية بعمل جديد لتوفير مرجع دولي
للمفاهيم واملعايير املنسقة لالعتراف بهذه املجموعة من املبيدات .وافقت لجنة ) CAC42 (2019على العمل
الجديد على النحو الوارد في وثيقة املشروع املقدمة من  CCPR50ومجموعة  EWGبرئاسة شيلي والتي تشارك في
رئاستها الهند والواليات املتحدة األمريكية ،والتي ستقدم إرشادات مقترحة للنظر فيها في .CCPR52
 أشارت لجنة ) CCPR52 (2021إلى الدعم العام لدفع املبادئ التوجيهية إلى  CAC44العتمادها في الخطوة 5
وإعادة إنشاء فريق عمل  EWGملواصلة تطوير املبادئ التوجيهية ،وتقديم أمثلة للمركبات لتسهيل تطوير املبادئ
التوجيهية ،وتقديم اقتراح منقح بهدف استكمال هذه املبادئ التوجيهية خالل )CCPR53 (2022
لجنة  CCPRمدعوة في دورتها الثالثة والخمسين إلى النظر في املبادئ التوجيهية (امللحق األول من وثيقة العمل
 )CX / PR 22/53/11وتحديد استعدادها العتمادها النهائي من قبل ) CAC45 (2022وإذا لم يكن األمر كذلك،
تحديد القضايا الرئيسية التي قد تحتاج مزيد من الدراسة الستكمال املبادئ التوجيهية في )CCPR54 (2023

تحليل:
تضمنت املسودة األولى للخطوط التوجيهية املنقحة معظم التعليقات التي وردت من قبل األعضاء واملراقبين لكي
ينظر فيها من قبل أعضاء فريق العمل االلكتروني .
اقترح رؤساء فريق العمل االلكتروني تغيير عنوان املبادئ التوجيهية إلى ما يلي:

" مبادئ توجيهية للتعرف على املواد الفعالة أو االستخدامات املسموح بها للمواد الفعالة قليلة الخطورة والتي تعتبر
مستثناة من وضع حدود قصوى للمتبقيات أو التي ال ينشأ عنها متبقيات "

 مما يعني أنه تم استبدال مصطلح "املركبات" بعبارة "املواد الفعالة" كما تمت إضافة النص "أو االستخدامات
امل سموح بها للمواد الفعالة" ،ألنه في بعض الحاالت تنطبق اإلعفاءات على االستخدامات املسموح بها وليس على
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املادة الفعالة وتم حذف كلمة " "Codexمن العنوان ألن مجال مستخدمي الدليل اإلرشادي اوسع من نطاق
الدستور الغذائي وألنه قد يعطي االنطباع بأن الدستور الغذائي هو من يمنح اإلعفاءات.
 تم إجراء تصحيحات من خالل وثيقة العمل في ضوء التغييرات التي تمت على العنوان واملصطلحات لتجنب
استخدام مصطلحات مختلفة لنفس املفهوم كما تم تقديم التعاريف ً
وفقا لتلك املستخدمة في نصوص منظمة
األغذية والزراعة  /منظمة الصحة العاملية أو نصوص الدستور الغذائي عندما تكون متوافقة.
 تم النظر في معظم التعليقات الواردة عند إعداد املسودة الثانية للمبادئ التوجيهية.
 تم استالم االقتراحات في قائمة أمثلة املواد (امللحق الثاني) ً
ووفقا للشروط املرجعية واتفق على ان ال تبقى األمثلة
في الوثيقة النهائية ولكن يمكن إتاحتها على موقع الدستور الغذائي.
 سيتم تلقي التعليقات بخصوص امللحق األول الذي يحتوي على املقدمة واملجال والتعريف واملعايير الخاصة
باالعتراف باملواد الفعالة أو االستخدامات املسموح بها للمواد الفعالة قليلة الخطورة والتي تعتبر معفاة من وضع
حدود قصوى للمتبقيات (. )MRLs

اعتبارات خاصة باملنطقة العربية
 تساعد هذه املبادئ التوجيهية السلطات املختصة والبلدان التي ليس لديها معايير محددة على تحديد املواد
الفعالة أو االستخدامات املسموح بها والتي يمكن إعفاءها من وضع حدود قصوى للمتبقيات في تشريعاتها
الخاصة ويرجع ذلك إلى النمو املتزايد في استخدام هذه املواد الفعالة ذات الخطورة القليلة على مستوى العالم .
 ستتمكن السلطات املختصة من تثمين جهودها وكذلك االستفادة من مواردها بطريقة فعالة الدارة متبقيات
املببيدات وتحديد املواد الفعالة التي ال تحتاج الى وضع حدود قصوى عند استخدامها وبالتالي التقلل من االعباء
الغير مبررة.
ً
جديدا ويفتقر إلى املبادئ التوجيهية املنسقة ً
دوليا فإنه من الضروري أن تصبح املنطقة
 وبما أن هذا مجال يعتبر
العربية أكثر مشاركة في السعي الى إحراز تقدم في تطوير هذه اإلرشادات وأن تقوم بدراسة تاثير تطور هذه
االرشادات بحيث تتوافق مع متطلباتها الوطنية.
ً
مؤخرا لم تؤدي إلى إثارة
 إحتاج تطويرهذه املبادئ التوجيهية الى عملية صارمة وحيث أن التعليقات التي تم تلقيها
أي قضايا خالفية ونتيجة لذلك سيكون باإلمكان التقدم العتماد املسودة الحالية نهائيا في املرحلة االخيرة (.)8

االستنتاجات والتوصيات
بالنظر إلى مستوى تطوير هذه املبادئ التوجيهية وأهميتها يوص ى بأن تدعم وفود الدستور الغذائي العربي تقدمها حتى يتم
اعتمادها النهائي في ). CAC45 (2022
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