تحليل بنود جدول األعمال للتحضير للدورة
الثالثة والخمسون للجنة الفنية للدستور الغذائي املعنية بمتبقيات املبيدات

 8- 4و 13يوليو - 2022اجتماع عبر تقنية االتصال عن بعد
البند ( 5أ) من جدول األعمال
تقرير عن البنود ذات االعتبارات العامة الناشئة عن االجتماعات املشتركة بين منظمة األغذية والزراعة
ومنظمة الصحة العاملية لعام  2021بشأن متبقيات املبيدات :التقدير الدولي ملعادالت التعرض الحاد
International estimate of short-term intakes (IESTI) equations
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
ً
اليا في لجنة  ،CCPRوالذي قد يكون ً
وتحليال للعمل قيد املناقشة ح ً
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.

يتعلق تحليل البند )5أ( من جدول األعمال ) (CCPR53بالتقرير الخاص بالبنود ذات االعتبارات العامة الناشئة عن
االجتماعات املشتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية لعام  2021بشأن متبقيات املبيدات :التقدير
الدولي ملعادالت التعرض الحاد.
) التقديرات الدولية ملعادالت املدخول قصيرة األجل( .
الت ينتمون إليها .يعتمد اختيار
الخباء  -أعضاء مجموعة عمل ر
*من المهم اإلشارة اىل أن ر
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الغذائ المعنية بمتبقيات المبيدات
للتحضب للدورةالثالثة والخمسون للجنة الفنية للدستور
تحليل بنود جدول األعمال
ر
ي

البند  5أ من جدول األعمال :تقريرعن البنود ذات االعتبارات العامة الناشئة عن االجتماعات املشتركة بين منظمة
األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية لعام  2021بشأن مخلفات املبيدات :التقديرالدولي ملعادالت التعرض
الحاد.
الوثيقة :القسم  2من تقرير JMPR

خالل  ،CCPR53ستقدم  (The Joint FAO/WHO Meetings on Pesticide Residues ) JMPRنتائج تحقيقاتها املتعلقة
بالتقدير الدولي ملعادالت التعرض الحاد ( )IESTIكما هو مطلوب من قبل لجنة  ،CCPR52والتي تم اإلبالغ عنها عبر تقارير
اجتماعات  JMPRاإلضافية واملنتظمة (.)2021
خلفية استعراض التقديرالدولي ملعادالت التعرض الحاد
منذ اعتماده في عام  ،1990أصبح التقدير الدولي ملعادالت التعرض الحاد ملتبقيات املبيدات وفقا للمعادالت املعروفة
عموما باسم "معادالت ( (IESTI) )International estimate of short-term intakesعنصرا أساسيا في عملية تقييم
املخاطر في االجتماع املشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن متبقيات املبيدات .منذ ذلك
الحين ،تمت مراجعة منهجية  IESTIعدة مرات من خالل تعديل بعض ضوابط املعادلة ،ولكن تم الحفاظ على املفهوم
األساس ي لحساب املدخول الغذائي ً
وفقا ملعادالت .IESTI
كان املقصود من حسابات التعرض أن تكون متحفظة بما يكفي لتغطية أسوأ الحاالت التي من املحتمل أن تحدث في الواقع
وأن تكون الحدود القصوى للمتبقيات مقبولة من الناحية السمية للمستهلكين ،على النحو املطلوب في CAC, ( CAC
.)2018

وتجدر اإلشارة إلى أنه منذ عام  ،2016بدأت اللجنة  CCPRالعمل االستكشافي على معادالت  IESTIوتم إنشاء أربع
مجموعات عمل  EWGلدراسة خلفية معادالت  IESTIواستكشاف مزايا وتحديات املعادالت في مجاالت املتعلقة بإدارة
املخاطر ،اإلبالغ عن املخاطر ،حماية املستهلك والتجارية.
يلخص الجدول املوالي املناقشات الرئيسية والقرارات املتخذة بشأن منهجية IESTI
الجدول  :1العمل والقرارات المتعلقة بمراجعة IESTI

سنة املراجعة

الهيئة املعنية

1990

JMPR

2006-2007

JMPR

التوصية والقرار
ً
ً
أصبحت معادالت  IESTIعنصرا أساسيا في عملية
تقييم املخاطر لالجتماع املشترك بين منظمة األغذية
والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن متبقيات
املبيدات (.)JMPR
التعبير عن الحاجة ملناقشة عدة جوانب املتعلقة
بمنهجية  ،IESTIعلى سبيل املثال عدم اليقين والتنوع في
البيانات املستخدمة في معادالت  ،IESTIالطرق املمكنة
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لتحسين االستهالك ،بيانات وزن الوحدة ووزن الجسم،
التطبيق العملي الستخدام الحدود القصوى ملتبقيات
ً
بدال من أعلى نسبة للمتبقيات ( )HRأو القيم املتوسطة
ملتبقيات التجربة الخاضعة لإلشراف ( )STMRفي
حسابات  IESTIوالحاجة إلى تحسين االتصال بين
مقيمي املخاطر ومديري املخاطر والعامة.
ناقش خبراء التعرض الغذائي التعديالت املحتملة على
معادالت  IESTIمع األخذ بعين االعتبار الخبرة املكتسبة
من تطبيق معادالت  IESTIملا يقرب من ً 20
عاما.

2015

ورشة عمل دولية في جنيف نظمتها
الهيئة األوروبية لسالمة األغذية
( )EFSAواملعهد الوطني للصحة
العامة والبيئة ( )RIVMبرعاية
مشتركة من منظمة األغذية والزراعة
ومنظمة الصحة العاملية ()2015
ً ( CCPR48
بناء على اقتراح من
 دعم الحاجة إلى مراجعة IESTI؛
االتحاد األوروبي وأستراليا)
 إنشاء مجموعة عمل إلكترونية ( )EWG-1لتحديد
املزايا والتحديات التي قد تنشأ عن املراجعة
املحتملة ملعادالت  IESTIالحالية والتأثير على إدارة
املخاطر ،اإلبالغ عن املخاطر ،أهداف حماية
املستهلك والتجارة ،مع األخذ بعين االعتبار توصيات
ورشة العمل الدولية ( )EFSA / RIVMالتي
واملناقشات في .CCPR48

2017

 بالنظر إلى مخرجات فريق العمل  ،EWG-1أوصت
لجنة  CCPRمنظمة األغذية والزراعة  /منظمة
الصحة العاملية بمراجعة أساس ومعايير معادالت
 ،IESTIمع مراعاة التحديات الفنية املحددة في ورقة
املناقشة املقدمة من  EWG-1والقيام ب
 benchmarkحول نتائج معادالت IESTIمقارنة
بالتوزيع االفتراض ي للتعرض الفعلي.

2016

CCPR49

 إعادة إنشاء فريق عمل ( )EWG-2من أجل( :أ)
توفير معلومات عن تاريخ وخلفية واستخدام
معادالت IESTI؛ (ب) مراجعة وتقديم تعليقات
توضيحية حول املزايا والتحديات التي تنشأ من
معادالت  IESTIالحالية وتأثيرها على إدارة املخاطر،
واإلبالغ عن املخاطر ،وأهداف حماية املستهلك،
والتجارة و (ت) جمع املعلومات ذات الصلة عن
عمليات  ، bulking and blendingوكذلك
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2018

CCPR50

2019

CCPR51

2021

CCPR52

املعلومات أو البيانات األخرى ذات الصلة بعمل
تقييم املخاطر.
إعادة إنشاء فريق ( )EWG-3ملواصلة العمل على( :أ)
مراجعة وتقديم تعليقات توضيحية حول املزايا
والتحديات التي تنشأ من معادالت  IESTIالحالية وتأثيرها
على إدارة املخاطر واإلبالغ عن املخاطر وأهداف حماية
املستهلك والتجارة( ،ب) جمع املعلومات ذات الصلة عن
 bulking and blendingمن أجل دعم عمل مقيمي
املخاطر من خالل أمانة .JMPR
 قدم ممثل منظمة الصحة العاملية مشروع تقرير
عن تقييم التعرض الغذائي الحاد االحتمالي لـ 47
ً
مبيدا
 كما قام  EWG-3بصياغة رسالة تعميمية
الستخدامها من قبل  CCPRلجمع املعلومات ذات
الصلة حول ممارسات .bulking and blending
 قررت لجنة  CCPRمواصلة العمل على  IESTIفي
فريق العمل  EWGالجديد ( ،)EWG-4مع األخذ
بعين االعتبار أن عمل  EWGالسابق كان يعتمد على
الدراسة النهائية املشتركة بين منظمة األغذية
والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن تقييم
التعرض الغذائي االحتمالي الحاد للمبيدات.
إتاحة التقارير املقدمة من مجموعات عمل الخبراء،
كوثائق معلومات على موقع الدستور الغذائي ،وال سيما
املراجع املتعلقة بفوائد  /مزايا وتحديات منهجية IESTI
الحالية؛ مراجعة معايير معادالت  :IESTIنتائج منظمة
األغذية والزراعة  /منظمة الصحة العاملية واملنشورة يف
ر
ّ
ر
العلمية المحكمة.
المجّلت
إرسال تقرير مجموعة العمل إلى  JMPRملزيد من
التحقيق على النحو التالي:
أ) فوائد  /مزايا وتحديات منهجية  IESTIالحالية:
ملواصلة مناقشة التحديات والنظر في طريقة ممكنة
للمض ي ً
قدما ملواجهة التحديات املتعلقة بالقضايا ضمن
اختصاص .JMPR
ب) القيام بدراسة  Benchmarkingلحسابات IESTI
مقابل تقديرات التعرض االحتمالية probabilistic
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( exposureالتعليقات املقدمة استجابة لـ CL
) :2021/42-PR (CX/PR 21/52/15-Add. 1ملزيد من
الدراسة لدعم املناقشة حول الحاجة إلى مراجعة
محتملة ملعادالت  IESTIوالنظر في النسخة النهائية
لتقييم التعرض االحتمالي الحاد املنشور في وثيقة
(.)Crépet et al 2021
ج) مراجعة ضوابط معادالت  :IESTIنتائج منظمة
األغذية والزراعة  /منظمة الصحة العاملية واملنشورة
ّ
في املجالت العلمية المحكمة.
 :التباع الناقشات (مثل مناقشة الحاجة إلى وضع املزيد
من اإلرشادات حول كيفية استخالص قيم الضوابط
املستعملة مثل  LPو Uو Ueو.)VF
د) معلومات عن  bulking and blendingذات الصلة
بحالة  3للمعادلةIESTI:
ملزيد من التقييم  /النظر .يجب أن تدعم املعلومات
املناقشات في  JMPRلتحديد إذا كانت قائمة السلع التي
يتم إجراء حساب التعرض لها ً
وفقا للحالة IESTI 3
بحاجة إلى مراجعة.
الطلب من  JMPRاإلبالغ عن اعتباراتها إلى CCPR53
بشأن قياس معادالت  IESTIللتوزيع االفتراض ي
للتعرضات الفعلية املقدمة في . 1 Crépet et al
تعليق عمل  EWGفي انتظار التعليقات من .JMPR
بناء على ردود الفعل من JMPRيجب اتخاذ قرار في
 CCPR53إذا كان فريق العمل  EWGبحاجة إلى مواصلة
العمل.
Crépet, A., Luong, T. M., Baines, J., Boon, P. E., Ennis, J., Kennedy, M., ... & Verger, P. (2021). An international probabilistic risk assessment 1
of acute dietary exposure to pesticide residues in relation to codex maximum residue limits for pesticides in food. Food Control, 121,
107563.

تحليل
في إطار وضع الحدود القصوى ملتبقيات املبيدات ،يقوم  JMPRبإجراء تقييم التعرض الغذائي (حاد وطويل األجل) وتحديد
املدخول اليومي املقبول ذي الصلة ( )ADIوعند الضرورة ،الجرعة املرجعية الحادة ( )ARfDوالحدود القصوى للمتبقيات
املوص بها فيما يتعلق بالسلع قيد الدراسة.
لتقدير التعرض الغذائي البعيد املدى ،يتم تقدير الدولي لالستهالك اليومي ( )IEDIلكل مركب وتحديد املدخول اليومي
املقبول ( )ADIاملوازي له.
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يتم حساب  IEDIبضرب النسبة املتوسطة للمتبقيات بمتوسط االستهالك اليومي للفرد من السلع املعالجة .كانت النسب
عبارة عن تجارب خاضعة لإلشراف ملتوسط املتبقيات [ ]STMRsو  /أو متوسط املتبقيات في التجارب الخاضعة لإلشراف
في السلعة املعالجة [.]STMR-Ps
تم تقدير كميات استهالك الغذاء للفرد باستخدام للنظام العاملي للرصد البيئي -برنامج تقييم ورصد تلوث األغذية ( GEMS
.)/ Food
تم تضمين وصف تفصيلي للطريقة في دراسة معايير الصحة البيئية  .)EHC 240( 240تم التعبير عن  IEDIsكنسبة مئوية
ً
اعتمادا على املنطقة التي يغطيها كل نظام غذائي.
من الحد األعلى لـ  ADIsلـفرد ذو ورن  55كغ أو  60كغ،
لتقدير التعرض الغذائي الحاد ،يتم حساب التقدير الدولي لالستهالك القصير املدى ( ،)IESTIالذي يعتبر ً
ً
أساسيا في
مكونا
عملية تقييم املخاطر لالجتماع املشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن متبقيات املبيدات
( ،)JMPRللمواد التي تستلزم تحديد الجرعة املرجعية الحادة (.)ARfD
لقد استعملت لحساب  ،IESTIلكل سلعة غذائية ذات صلة ،أعلى نسبة متوقعة للمتبقيات (أعلى متبقيات في الجزء الصالح لألكل
من سلعة ما أو أعلى متبقيات في سلعة مصنعة [ )]HR-Pوأعلى جزء كبير ( )LPلعامة السكان (جميع األعمار) واألطفال ( 6سنوات وما
أقل).
بيانات  LPمستمدة من عملية املراقبة الوطنية للغذاء التي أحصتها منظمة الصحة العاملية .بالنسبة للسلع املختلطة ،يتم استخدام
 STMRكمستوى املتبقيات لحساب  .IESTIفي حالة إنشاء  ARfDمنفصل للنساء في سن سن اإلنجاب ،تم حساب  IESTIلهذه املجموعة
السكانية فقط .تم تضمين وصف للطريقة في معيار الصحة البيئية .240

بالنظر إلى االستنتاجات والتوصيات التي قدمتها مجموعات العمل  ،EWGوجهت لجنة ً CCPR52
طلبا إلى  JMPRلإلجابة
على األسئلة التي ال تزال مطروحة فيما يتعلق بمزايا  /تحديات النهج وقياس معادالت  IESTIمقابل التوزيع االفتراض ي
).(probabilistic
ُ
ً
مؤخرا في عام  ،2021أكد  JMPRأن معادالت  IESTIاملستخدمة كجزء من تقييمات املخاطر
في تقريرهم األخير ،الذي نشر
مناسبة لتحقيق ضمان حماية املستهلك وتوفير الثقة بأن الحدود القصوى للمتبقيات املوص ى بها من املحتمل أن لن تؤدي
إلى مخاوف تتعلق بالصحة العامة.
اقترح االجتماع أن تنش ئ منظمة األغذية والزراعة  /منظمة الصحة العاملية فريق عمل  EWGلتطوير إرشادات تضمن
البيانات األكثر مالءمة وذات أساس علمي لكي تستعمل في معادالت  ،IESTIوملواصلة النظر في تأثير التعديالت املحتملة
على معادالت  IESTIفيما يتعلق وزن الوحدة ومعطيات مستويات املتبقيات.
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الغذائ المعنية بمتبقيات المبيدات
للتحضب للدورةالثالثة والخمسون للجنة الفنية للدستور
تحليل بنود جدول األعمال
ر
ي

ُ
ال ُيتوقع أن تؤدي التعديالت التي أدخلت على معادالت  IESTIالتي نوقشت في اجتماع هيئة سالمة الغذاء األوروبية  /منظمة
األغذية والزراعة  /منظمة الصحة العاملية لعام  2015إلى تغيير استنتاجات تقييم املخاطر فيما يتعلق بحماية املستهلك،
ولكنها ستدخل درجة إضافية من التحفظ ً
بناء على تحليل املقارنة ( .)benchmarking analysis
من الواضح أن عدم وجود أهداف كمية لحماية املستهلك تشكل االعتبارات العامة التي صاغتها لجنة ً CCPR
تحديا لتحديد
املستوى املناسب من التحفظ في معادلة .IESTI
التأثيرات على املنطقة العربية
في إطار تقدير التعرض الغذائي طويل األمد والحاد املرتبط باملبيدات ( )IEDI / IESTIولتحديد  ،MRLsتستخدم JMPR
بيانات االستهالك املستخرجة من األنظمة الغذائية ( ،)GEMS / Foodوالتي ربما ال تمثل عادات االستهالك الحقيقي
السائدة في املنطقة العربية.
عالوة على ذلك ،حدد االجتماع مستوى ( )STMRو ( )HRمع األخذ بعين االعتبار تطبيق املمارسات الزراعية الجيدة .إمكانية
تطبيق هذه املنهجية وفعالية الحدود القصوى للمتبقيات متعلقة بمدى توافر بيانات االستهالك.
الخاتمة :االعتبارات بالنسبة للمنطقة العربية
استنتاجات مجموعة العمل  EWGمفيدة وستواصل مساندة الطابع التطوري ملنهاجية تقييم املخاطر .يؤيد املجتمع
العلمي املعني بتقييم املخاطر في املنطقة العربية هذه التطورات التي ستساهم في دعم التطور املستمر ملنهجيات تقييم
املخاطر املعتمدة محليا وتمكن من تطوير الحدود القصوى ملتبقيات املبيدات باملنطقة ً
بناء على بيانات التجارب امليدانية
إذا كانت متاحة.
سيكون من املهم للدول العربية أن توفر بيانات االستهالك والتعرض للمنتجات الغذائية وأن تقدمها إلى قاعدة بيانات

 ،GEMS / Foodلكي يتم النظر فيها من قبل  JMPRلتحديد الحدود القصوى للمتبقيات.
قد يوص ى ً
أيضا بأن تأخذ املنطقة العربية بعين االعتبار ما يلي:
 فحص بيانات الرصد املتعلقة باملبيدات في املنتجات الغذائية املباعة واملنتجة في املنطقة؛
 مراجعة تدابير إدارة املخاطر الحالية ،وال سيما التدابير التنظيمية املتعلقة باستخدام املبيدات في الزراعة،
وخاصة فيما يتعلق بتطبيق املمارسات الزراعية الجيدة؛
 تطوير املناهج املعتمد لتقييم التعرض الغذائي الحاد وطويل املدى للمبيدات في املنطقة العربية باستخدام
بيانات التعرض واالستهالك املنتجة من املنطقة؛
 إنشاء مجموعة عمل خبراء إقليمية لفحص االقتراحات أعاله وإجراء تحليل املخاطر للمبيدات في األغدية
باملنطقة العربية.
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