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للدورة للتحضير األعمال جدول  بنود تحليل   

 الثالثة والخمسون للجنة الفنية للدستور الغذائي املعنية بمخلفات املبيدات

عبر تقنية االتصال عن بعداجتماع - 2022يوليو  13و 8- 4  

 األعمال: جدول  من 15 بندال

 املطول  التخزين أثناء مبيداتلل املعتمدة املرجعية املواد واستقرار نقاء مراقبة حول  مناقشة ورقة

 

 األهداف

 
ا
لبنود جدول األعمال املقرر مناقشتها خلل الدورة الثالثة والخمسون للجنة الدستور  تقدم هذه الوثيقة استعراضا وتحليل

الوثيقة  .2022يوليو  13و 8إلى  4الغذائي املعنية بمتبقيات املبيدات، املزمع عقدها عبر تقنية االتصال عن بعد في الفترة من 

، كجزء من مساهمتها PARERAو GFoRSSالتي تروج لها  معّدة للستخدام املحتمل من قبل مجتمعات هيئة الدستور الغذائي

في تعزيز الوعي ودعم املشاركة الفعالة في اجتماعات وضع معايير األغذية الدولية )اجتماعات الدستور الغذائي( من قبل ممثلين 

 من األعضاء واملراقبين.

خلفياتها ومناقشة لبعض االعتبارات. هذا التحليل يقدم التحليل الوارد في هذه الوثيقة مراجعة عملية لبنود جدول األعمال و 

ا للمنظمات املذكورة أعله ) ا رسميا  GFoRSSو PARERAإرشادي بطبيعته وال يمثل موقفا
ا
 ( أو عضويتهم أو إدارتهم. ويقدم ملخصا

ا في لجنة   للعمل قيد املناقشة حاليا
ا

ا لوفود الدول العربية لتحديCCPRوتحليل د مواقفها مع مراعاة ، والذي قد يكون مفيدا

 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 

PARERA وGFoRSS  بالتنسيق مع  املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين وبتمويل من مكتب الدستور الغذائي

 .األمريكي، وزارة الزراعة األمريكية

 مبيداتلل( CRMs) املعتمدة املرجعية املواد واستقرار نقاء بمراقبة CCPR53 عمالأ جدول  من 15 البند تحليل يتعلق

 .املطول  التخزين أثناء الفئات متعددة

 



ي المعنية 
 (CCPR)بمتبقيات المبيدات تحليل بنود جدول األعمال والتحضبر للدورة الثالثة والخمسير  للجنة الدستور الغذائ 
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األعمال جدول  من 15 البند  

 الوثيقة

CX/PR 22/53/17 

 املعتمدة املرجعية املواد واستقرار نقاء لرصد التوجيهية املبادئ بشأن الجديد العمل اقتراح في لنظرل ةمدعو  CCPR53 إن

 .CX / PR 22/53/17 العمل لوثيقة األول  امللحق في عليها املنصوص املطول، التخزين أثناء

 خلفية العمل 

 التخزين أثناء بيداتللم CRMs واستقرار نقاء مراقبة" حول  مناقشة ورقة تطوير في الشروع على  CCPR51 (2019) توافق

 نقاءوالتي ال تزال تتمّتع ب الصلحية منتهية CRMs على التعرف من تمكن التي واملعايير املفاهيم مواءمة أجل من املطول"،

 الغذائية السلع في املبيدات ومتبقيات الفئات متعددة مبيدات تحليل في استخدامها نطاق لتوسيعوذلك  واستقرار

 (.واملاء والهواء التربة) ةيالبيئ عيناتالو  املختلفة

 الوكاالت بين املعايير تنسيق حيث من أهميته على مؤكدين العمل، هذا األعضاء من العديد أيد CCPR52 (2021) خلل

 .املختبر تكاليف بخفض يتعلق فيما ومزاياها الصلحية انتهاء تاريخ بعد CRMs باستخدام يتعلق فيما التنظيمية

 وإيران، األرجنتين ارئاسته في وتشترك الهند، برئاسة( EWG) ةإلكتروني عمل مجموعة إنشاء على CCPR52 وافقت وهكذا

 بروتوكول /  منسقة توجيهية مبادئ وضع خلل من واألهمية والجدوى  االحتياجات مراعاة مع املناقشة ورقة تطوير ملواصلة

 املحاليل ذلك في بما طويلة، لفترات التخزين أثناء املحضرة منها لاليحاملو  CRMs واستقرار نقاء رصد بشأن تحليلي

 .والعملية الوسيطة

 التوجيهية املبادئ بشأن جديد عمل اقتراح في النظر  إلى والخمسين الثالثة دورتها في مدعوة CCPR لجنة فإن ولذلك،

 .املطول  التخزين أثناء املعتمدة املرجعية املواد واستقرار  نقاء لرصد

 االنتهاء ويجب  CCPR54 (2023) خلل التوجيهية الخطوط في النظر سيتم (،CAC45) الغذائي الدستور  هيئة بموافقة رهنا

  اعتمادها من
ا
 .ذلك قبل حتى أو 2025 عام في CAC قبل منمبدئيا

 تحليل 

 واستقرار نقاوة ذات (CRMs) معتمدة مرجعية مواد على االعتماد الفئات متعددة مبيداتلل الدقيق التحليل يتطلب

 تيامتبق( دقة أو/  و صدق) الدقيق والكمي النوعي والتحليل النقاء لتقييم مطلوبة CRMs إن. معروفين ينكيميائي

 .الغذائية السلع في بيداتامل

 خصائصها قيم واعتماد هاإنشاء تم التي( RM) املرجعية املواد من محددة فئة عن عبارة عتمدةامل رجعيةامل املواد ان

ا( ذلك إلى وما والتركيز النقاء) ا إنشاؤها تم التي الدولية املمارسات أفضل بروتوكوالت باستخدام القياس ملبادئ وفقا  وفقا

 .ISO إلرشادات



ي المعنية 
 (CCPR)بمتبقيات المبيدات تحليل بنود جدول األعمال والتحضبر للدورة الثالثة والخمسير  للجنة الدستور الغذائ 
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سنوات. هذا يجبر  5أو  2،3مع تواريخ انتهاء صلحية قصيرة األجل تبلغ  التجاريون املواد املرجعية املعتمدةيبيع املوردون 

يؤدي إلى عمل إضافي، خاصة بالنسبة للمركبات  مما. خدامها بشكل مفرطجديدة واست عياريةاملختبرات على شراء مواد م

 التي ال يكون استقرارها عادة موضع تساؤل، ويزيد من تكاليف املختبر ويعيق تنفيذ معايير وإرشادات الدستور الغذائي.

عد ب هاتلمشحن هذه املواد فترة طويلة حتى تصل إلى املختبرات في البلدان النامية، مما يؤدي إلى اس حتاجي ذلك، على علوة

 .فترة طويلة من تاريخ انتاجها

  لوحظ
ا
اذا تّم حفظها قاوتها حتى بعد انتهاء الصلحية أن العديد من هذه املواد تستمر في االحتفاظ باستقرارها ون ايضا

  سنوات بعد انتهاء الصلحية. 3بالطريقة امللئمة وبالتالي تظل مؤهلة للستخدام املستمر حتى 

سيهدف العمل املقترح الجديد إلى تطوير إرشادات حول هذه املسألة تغطي جميع املتطلبات التي ستضمن االستخدام 

 بعد تواريخ انتهاء صلحيتها: CRMsاملؤكد لـ 

  طرق التخزين الفعالة اللزمة لضمان استقرار ونقاء هذه املواد خلل وبعد تاريخ انتهاء صلحيتها وحمايتها من

 جة الحرارة والضوء واألكسجين والرطوبة والعوامل األخرى املسببة لعدم االستقرار.تأثير در 

  إعادة اعتماد أو إعادة التحقق من املواد املنتهية الصلحية من حيث النقاء واالستقرار، مما يتيح استخدامها

 املستمر ألغراض التحليل.

 والتوصيات االستنتاج 

ا ويتضمن التوقيت وحسن امللءمة حيث من املتطلبات جميع يحترم املقترح الجديد العمل ا، تقييما  ويضعه واضحا

ا  ملختبرات بالنسبة قصوى  أهمية له األمر هذا فإن ذلك، على علوة". العمل أولويات تحديد معايير" مقابل في جيدا

 تكاليف خفض إلى اإلرشادات هذه مثل واعتماد تطوير يؤدي أن يمكن حيث العربية، املنطقة في األغذية مراقبة

 .كبير بشكل املختبرات

 نقاوة ملراقبة توجيهية مبادئ لتطوير جديد عمل اقتراح دعم في العربية الوفود تنظر أن املستحسن من يكون  قد لذلك

 .CAC45 قبل من باعتمادها والتوصية املطول  التخزين أثناء املعتمدة املرجعية املواد واستقرار

 

 

 

 

 

 

 

 


