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  5ب و  6من جدول األعمال
تقرير حول التساؤالت املتأتية من  CCPRوالحدود القصوى للمبيدات في األغذية واألعالف
(في املرحلتين  7و)4
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.

محور تحليل البندان  5ب و 6من جدول األعمال ) (CCPR53يتعلق بتقرير حول التساؤالت املتأتية من  CCPRوبالحدود
القصوى للمبيدات في األغذية واألعالف (في املرحلتين  7و.)4
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الغذائ المعنية بمتبقيات المبيدات
للتحضب للدورةالثالثة والخمسون للجنة الفنية للدستور
تحليل بنود جدول األعمال
ر
ي

البند 5ب و  6من جدول األعمال :تقريرحول التساؤالت املتأتية من  CCPRوالحدود القصوى للمبيدات في األغذية
واألعالف (في املرحلتين  7و.) 4
وثائقCX/PR 22/53/5 and CX/PR 22/53/5-Add.1 :

في دورة  ،CCPR53ستتم مناقشة الحدود القصوى ملتبقيات ً 42
مبيدا في األغذية واألعالف (في املرحلتين  7و )4مع مراعاة
التوجيهات والبيانات واملعلومات الواردة في تقارير االجتماعات اإلضافية واملنتظمة ل  JMPRبشأن املبيدات (.)2021
خلفية العمل
منذ عام  ،1966عقدت لجنة  52 CCPRجلسة وأنشأت حدود قصوى ملتبقيات حوالي  240مبيدا أوص ى بها االجتماع
املشترك لفريق الخبراء التابع ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة املعني بمتبقيات املبيدات في األغذية ومجموعة التقييم
ملنظمة الصحة العاملية بشأن متبقيات املبيدات ( .)JMPRفي هذا الصدد تقوم  JMPRبتطوير مواصفات محددة للمبيدات
وإجراء تقييمات للمخاطر الغذائية لوضع معايير محددة للمبيدات بهدف حماية املستهلكين والبيئة من استخدام هذه
املواد.
فيما يلي القرارات والتوصيات األخيرة الصادرة عن لجنة  CCPRالناجمة عن الدورات السابقة:
تم تأجيل اجتماع اللجنة من أبريل  2020إلى يوليو  2021بسبب جائحة COVID-19وعقدت عن بعد في الفترة من  26إلى
 30يوليو  2021مع اعتماد التقرير في  3أغسطس .2021
خالل الجلسة العامة ل  ،CCPR52تمت مناقشة الحدود القصوى ملتبقيات ً 52
مبيدا الناتجة عن التقييمات التي قامت
بها  JMPRفي مايو وسبتمبر ( 2019االجتماعات االستثنائية  /املعتادة) .احتوت القائمة على  7مركبات جديدة (الحدود
القصوى للمتبقيات  /املركبات الجديدة) ،وتقييمات أخرى/إضافية (الحدود القصوى املراجعة  /الجديدة ،إلغاء – CXLs
بالنسبة للمركبات املوجودة) ومراجعات أخرى ضمن األشغال الدورية.
أرسل االتحاد األوروبي و 7دول تعليقاتهم املدونة من بينها بلد واحد من املنطقة العربية (املغرب).
خالل الجلسة ،وافقت  CCPRعلى ما يلي:
 التقديم لالعتماد إلى  CAC44في الخطوة  ،8/5الحدود القصوى ملتبقيات املبيدات املتعلقة بـ  43مبيدا في سلع
مختلفة؛ تم تبني االقتراح من قبل ; (REP21/PR, paragraph 163(i), a), Appendix II) CAC44
 التقديم  CXLsلإللغاء إلى  CAC44املتعلق بـ ً 22
مبيدا؛ تم تبني االقتراح من قبل  CAC44باستثناء الحدود
القصوى للمخلفات لـ ;)REP21/PR, paragraph 163(i), b), Appendix III( acetamiprid/cardammon
 االحتفاظ في الخطوة  4الحدود القصوى ل

Pyflubumide, Fluensulfone, Fenpyroximate, Bifenthrin,

;Chlorothalonil



االحتفاظ في الخطوة  7الحدود القصوى ل ( Metalaxyl-Mفي  10سلع)؛
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 سحب الحدود القصوى للمتبقيات بالنسبة لثمانية مبيدات تتعلق بسلع معينة ( Bifenthrin, Cyclaniliprole,
( )Fluxapyroxad, Isofetamid, Propiconazole, Pydiflumetofen, Pyraclostrobin, Tolfenpyradتوقف
العمل).
تم تلخيص القرارات  CCPR52والتعليقات الرئيسية للوفود وإجابات  JMPR2021بشأن أسئلة اللجنة والوفود بخصوص
املبيدات املعنية في امللحق  1من هذه الوثيقة.
خالل  ،CCPR53ستفحص الوفود الحدود القصوى للمتبقيات التي اقترحتها  JMPRلـ ً 42
مبيدا املتعلقة بالسلع الغذائية.
في هذا الصدد ،تم إرسال طلب للتعليقات في الخطوة  3عبر رسالة معممة بشأن التوصيات إلى أعضاء الجنة واملراقبين
لدعوتهم إلى تقديم تعليقات على الحدود القصوى للمتبقيات مع مراعاة التوجيهات والبيانات واملعلومات الواردة في تقارير
اجتماعات  .)2021( JMPRستناقش كذلك الجنة تقارير التي قدمتها  JMPR2021لإلجابة على تساؤالت الخاصة املتأتية من
 CCPR52ومن الوفود.
املبيدات قيد الدراسة هي كما يلي:
تقرير  JMPRحول التساؤالت الخاصة املتأتية من ( CCPRاالجتماعات االستثنائية واملعتادة ،2021 ،امللحق الثالث):

الحدود القصوى للمتبقيات في الخطوات  4و 7من إجراءات االعتماد:
االجتماعات االستثنائية
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االجتماعات االعتيادية

تم تلخيص املبيدات املعنية واستنتاج تقييم  JMPRللمبيدات فيما يتعلق بالتأثير املحتمل على الصحة في امللحق  2من هذه
الوثيقة.
التحليل
ً
أخذا بعين االعتبار طلب ً CCPR52
ووفقا للمهام املنوطة به ،قام  JMPRبتقييم املخاطر املحتملة على البشر والناشئة عن
وجود متبقيات املبيدات في األغذية من خالل مراجعة املتبقيات والجوانب التحليلية للمبيدات قيد الدراسة وتقييم الحدود
القصوى ملتبقيات املبيدات حسب كيفية استخدامها ووفقا للممارسات الزراعية الجيدة.
ً
ً
اجتماعا استثنائيا ملراجعة
نظرا للظروف االستثنائية لوباء  ، COVID-19عقدت  JMPRباإلضافة إلى االجتماع املعتاد ،
املتبقيات والجوانب التحليلية للمبيدات قيد الدراسة.
تم خالل االجتماع االستثنائي ل  JMPRحول متبقيات املبيدات الذي تم عقده عن بعد في الفترة من  17إلى  21مايو ومن 7
إلى  11يونيو  2021تقييم ً 30
مبيدا .وخالل االجتماع املعتاد الذي تم عقده عن بعد في الفترة من  6إلى  17سبتمبر و 4و7
أكتوبر  ،2021درست ً 15 JMPR
مبيدا بما في ذلك ستة مركبات جديدة ومركبين أعيد تقييمهما من الجانب السمي بالنسبة
للمخلفات ،أو كليهما ،في إطار االشغال الدورية للجنة الدستور الغذائي املعنية بمتبقيات املبيدات )(CCPR

قدم  JMPRخالل تقارير االجتماعين التي قام بهما نتائج تقييم متبقيات املبيدات والحدود القصوى املقترحة بالتسبة
للمتبقيات في املنتوجات وكذلك تقييم التعرض الغذائي الناجمة عنها.
في إطار إنشاء الحدود القصوى ملتبقيات املبيدات تحت الدراسة ،قام  JMPRبتقدير القيمة املتوسطة للمتبقيات ()STMR
والقيمة العليا للمتبقيات ( )HRكأساس لتقدير املدخول الغذائي وكذلك لتقييم لتعرض الغذائي (سواء الحاد وطويل
املدى) ومقارنتها باملدخول اليومي املقبول ذي الصلة ( )ADIوالجرعة املرجعية الحادة عند الضرورة ( )ARfDوقام كذلك
باقتراح الحدود القصوى للمتبقيات املتعلقة بالسلع قيد الدراسة.
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آثارإنشاء الحدود القصوى للمتبقيات في املنطقة العربية
في إطار تقدير التعرض الغذائي طويل املدى والحاد املتعلق باملبيدات ( )IEDI / IESTIولتحديد  ،MLRsاستخدم JMPR
بيانات االستهالك املستخرجة من األنظمة الغذائية ( )GEMS / Foodوالتي تعتبر عامة غير كاملة وال تعطي تمثيال حقيقيا
لعادات االستهالك الحقيقية السائدة في املنطقة العربية والناتجة عن املساهمة املحدودة للسلطات الرسمية للبلدان
العربية في إرسال البيانات ل ( GEMS/FOODبيانات االستهالك وبيانات التعرض).
عالوة على ذلك ،طبقا ملنهاجيته املتبعة ،حدد االجتماع املستويات ( )STMRو ( )HRمع األخذ بعين االعتبار تطبيق
املمارسات الزراعية الجيدة ،والتي قد ال تكون مطبقة في املمارسات الزراعية املتبعة في املنطقة العربية.
بعض دول املنطقة العربية منتجة لبعض املنتجات مثل الحمضيات والخضروات .لذلك سيكون من املهم للمنطقة دراسة
تأثير تطبيق الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة ال سيما إمكانية تطبيقها ومدى تأثيرها عبر نتائج تقييم التعرض حتى بعد
اعتماد هذه الحدود القصوى من طرف  CCPR53والحقا من الهيئة.
اعتبارات خاصة بالنسبة للمنطقة
بالنسبة ل  :Dimethoateلقد أثيرت ً
سابقا مخاوف فيما يتعلق بالتأثير السمي الجيني املحتملة ألوميثوات ،وهو مكون
ناتج عن ديميثوات .أشار مؤيدو هذه املادة إلى إمكانية تواجد بيانات جديدة في هذا الخصوص ،ومع ذلك لم يتم تقديم
هذه البيانات خالل تقييم JMPR 2021حيث استمر في اعتبار التأثير املحتملة للمبيدين على الصحة العامة إلى أن تصبح
هذه البيانات متاحة ويتم استبعاد هذه املخاوف.
لذلك قد ترغب الوفود العربية في دعم قرار  2019 JMPRبتأجيل إنشاء الحدود القصوى للمتبقيات ل  Dimethoateحتى
يتم تقديم البيانات الخاصة باملواد الناتجة عن ديميثوات بما في ذلك  Omethoateوالبث في املخاوف السمية الجينية.
 بالنسبة لـ  :Fipronilاعتبارا لتقدير التعرض البعيد املدى  IEDIلـ  Fipronilاملبني على أساس بعض أنظمة  / GEMSأنظمةاستهالك الغذاء ،الذي تجاوز قيمة التعرض اليومي املسموح به  ،ADIقد ترغب الوفود العربية في دعم عدم تقديم الحدود
القصوى للمتبقيات املقترحة لـ .Fipronil
بالنسبة إلى ً :Fenpyroximate
نظرا لتقدير  IESTIلـ  Fenpyroximateاملتأتية من مستويات تعرض ناتجة عن استهالك
بعض السلع التي تتجاوز الحدود القصوى املسموح بها  ،قد ترغب الوفود العربية في دعم تقييم  JMPRبأن التعرض
ملتبقيات  Fenpyroximateالناتجة عن استهالك السلع املعنية قد يشكل مخاوفا" في الصحة العامةPeeled mandarins, :
Oranges, Apple, Pear, Cherries, Apricot, Nectarine, Peach, Blackberries, Raspberries, raspberry juice,
Blueberries, Currants, currant juice, Gooseberries, Bitter melon, Chayote, Cucumbers, Angled loofah,
Smooth loofah, Snake gourd, Summer squashes, Melons, Watermelons, Tomato, Eggplants, Phaseolus
;beans with pods, Cardoons; cardoons cooked, Celery, cooked celery, canned celery, celery juice, Bulb fennel
.cooked bulb fennel; Rhubarb, rhubarb
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بالنسبة Chlorpyrifosفي الباذنجان :قد ترغب وفود الدستور الغذائي العربي في دعم استنتاج  JMPRبشأن الطبيعة
الغير املقبولة للبيانات الناتجة عن التجارب امليدانية الخاضعة لإلشرافً ،
نظرا ألن هذه التجارب امليدانية لـ Chlorpyrifos
على الباذنجان قد أجريت في فترة إعادة معالجة أطول بشكل ملحوظ وال يمكن استخدامها لتقدير الحد األقص ى ملستوى
املتبقيات.
 بالنسبة لـ  Cypermethrinsفي الباذنجان :قد ترغب الوفود العربية في دعم استنتاج  JMPRلعدم القدرة على إنشاء MRLsباستخدام البيانات املقدمة من التجارب امليدانية الخاضعة لإلشراف ألنها نشأت ً
أيضا من التجارب التي وجد أن
فترة إعادة العالج أطول بكثير.
استنتاجات واعتبارات للمنطقة العربية
سيكون من املهم أن تستمر الدول العربية باالستثمار لتوفير البيانات الضرورية لدعم تقييم التعرض الغذائي الناجم عن
املبيدات وخاصة بيانات االستهالك ،الخاصة باملنطقة وتحديث البيانات الحالية في قاعدة. GEMS / Food
سيكون من املهم توثيق اآلثار املحتملة وال سيما إمكانية تحقيق الحدود القصوى للمتبقيات بالنسبة للمنتجات الغذائية
من املنطقة ،من خالل إجراء تقييم للتعرض ً
بناء على بيانات االستهالك الحالية التي توفرها البلدان العربية والتي تعكس
عادات االستهالك الحقيقية لديها.
سيكون من املهم ً
أيضا توثيق التعليقات الواردة من ممثلي املشغلين في املنطقة حول جدوى هذه الحدود القصوى
للمتبقيات ،ال سيما تعليقات املصدرين من املنطقة.
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ملحق 1
الجدول  :1ملخص للقرارات الرئيسية للجنة  CCPR52وتعليقات الوفود
1

املبيد
Dimethoate/omethoate

2

Thiabendazole

3

Carbendazim

4

CHLOROTHALONIL

5

PHOSMET

قرارلجنة CCPR
تعليقات الوفود
أبلغت الشركة املصنعة أن بيانات إضافية االحتفاظ بجميع  CXLsبموجب قاعدة األربع سنوات ،في
انتظار نتيجة تقييم  JMPRللبيانات الجديدة.
متاحة ويمكن تقديمها إلى .JMPR
تقديم جميع الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة
العتمادها في الخطوة  ،8/5مع إلغاء ـ  CXLاملرتبط الخاص
باملانجو على النحو املوص به في  .JMPR 2019تمت
املوافقة على القرار من قبل .CAC44
تحفظ االتحاد األوروبي والنرويج وسويسرا تقديم الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة للتوابل
على التقدم في الحدود القصوى للمتبقيات والبذور العتمادها في الخطوة  .8/5تمت املوافقة على
املقترحة ،في انتظار نتيجة تقييمهم املستمر القرار من قبل .CAC44
ل ـ، Carbendazim، Benomyl
.Thiophanate methyl
االحتفاظ بمشروع  MRLللتوت البري في الخطوة  ،4في
 تحفظ االتحاد األوروبي والنرويجانتظار إعادة التقييم بحلول .JMPR 2021
وسويسرا؛
بالنسبة للمخاوف التي أثارها االتحاد األوروبي ،خلص
 قدمت اململكة املتحدة استمارة بشأنالتعرض املزمن للمادة للناتجة R613636؛ اجتماع  JMPR 2021إلى أنه ً
بناء على املعلومات املقدمة في
وثائق االتحاد األوروبي ،لم يتم إثبات مخاوف الصحة
 أبلغ املراقب من  CropLifeأن البياناتمتوفرة لتحسين تقييم التعرض للتحري
العامة املحتملة التي أثارها االتحاد األوروبي بشأن التعرض
الغذائي للكلوروثالونيل واملواد الناتجة عنه .وأن االمر ال
من قبل .JMPR
يستدعي أي مراجعة خالل التحري الدوري املعتاد.
بالنسبة للمخاوف التي أثارتها اململكة املتحدة فيما يتعلق
بتقييم املدخول الحاد للناتج R613636في التوت البري ،
خلص اجتماع  JMPR 2021إلى أن التعرض الحاد لـ
 R613636في سلع التوت البري ال ُيتوقع أن يكون مصدر
قلق للصحة العامة.
القيام بمراجعة قاعدة البيانات على النحو الذي اقترحته
أستراليا فيما يتعلق بـ  CXLاملدرجة في قاعدة بيانات
الدستور الغذائي ل  Phosmetفي ثمار التفاح ( 10ملغ /
كغ) والتي يجب أن تكون  3ملغ  /كغ.
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الغذائ المعنية بمتبقيات المبيدات
للتحضب للدورةالثالثة والخمسون للجنة الفنية للدستور
تحليل بنود جدول األعمال
ر
ي

6

IPRODIONE

7

CYPERMETHRIN
(including alpha- and
)zeta-cypermethrin

8

DIFLUBENZURON

9

METHOPRENE

 قدم االتحاد األوروبي استمارة بشأنسالمة مخلفات  Iprodioneنتيجة
لتجاوزات  ARfD EUو. ADI
 أوص ى  JMPRبشدة بالنظر في إعطاءاألولوية لـ  iprodioneإلعادة التقييم
الدوري.
تحفظات االتحاد األوروبي والنرويج
وسويسرا بشأن التقدم في الحد األقص ى
ملتبقيات املقترحة للجينسنغ املجفف (بما
في ذلك الجينسنغ األحمر) ،في انتظار نتيجة
إعادة التقييم الدورية الجارية في االتحاد
األوروبي.
أرسل االتحاد األوروبي استمارة تتعلقبمستقلب النبات (.)chloroaniline-4
أفادت أمانة االجتماع املشترك املعنيباملبيدات  JMPRبأن إعادة التقييم التي
أجرتها لجنة الخبراء املشتركة JECFA
استنتجت أن هذا الناتج لم يكن مصدر
قلق صحي كبير ولكن التعرض من مصادر
مختلفة قد يكون مصدر قلق.
أعرب االتحاد األوروبي والنرويج وسويسرا
عن تحفظهم بشأن التقدم في الحدود
القصوى للمتبقيات املقترحة للفول
السوداني ،كلها بسبب املخاطر املزمنة
الناجمة عن الحدود القصوى للمتبقيات
الجارية في االتحاد األوروبي بالنسبة
للمستهلكين األوروبيين ،وقلة الدراسات
حول تصرف املواد الناتجة بعد املعالجة ما
بعد الحصاد وطبيعة وحجم املتبقيات في
املنتجات املصنعة.

أشار لجنة  CCPRإلى أن  Iprodioneقد تم إدراجه في قائمة
عمليات إعادة التقييم الدورية لعام .2022

تقديم الحدود القصوى للمخلفات املقترحة العتمادها في
الخطوة  ،8/5على النحو املوص ي به في  .JMPR 2019تمت
املوافقة على القرار من قبل .CAC44

تطوير الحدود القصوى للمخلفات املقترحة للفول
السوداني ،كاملة العتمادها في الخطوة  ،8/5على النحو
املوص ى به في  .JMPR 2019تمت املوافقة على القرار من
قبل .CAC44
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الغذائ المعنية بمتبقيات المبيدات
للتحضب للدورةالثالثة والخمسون للجنة الفنية للدستور
تحليل بنود جدول األعمال
ر
ي

10

GLYPHOSATE

11

PROPICONAZOLE

12

BUPROFEZIN

أعرب االتحاد األوروبي والنرويج وسويسرا
عن تحفظهم بشأن التقدم في الحدود
القصوى للمتبقيات املقترحة للفاصوليا
الجافة (مجموعة فرعية) (باستثناء فول
الصويا)؛ البازالء الجافة (مجموعة
فرعية) ،في انتظار نتيجة إعادة التقييم
الدوري الجارية في االتحاد األوروبي.
 تحفظ االتحاد األوروبي والنرويجوسويسرا على التقدم في الحدود القصوى
للحدود املقترحة.
ً
ً
أثار االتحاد األوروبي ( )EUقلقا محتمال
بالنسبة للصحة العامة بشأن عدد من
الجوانب املتعلقة بمادة البروبيكونازول ،
مما أدى إلى اختالفات بين  JMPRواالتحاد
األوروبي فيما يتعلق بـ  ADIو ، ARfD
وتعريف املتبقيات والنظر في املواد الناتجة.

تقديم الحدود القصوى للمخلفات املقترحة للفاصوليا
الجافة (مجموعة فرعية) (باستثناء فول الصويا)؛ والبازالء
الجافة (مجموعة فرعية) العتمادها في الخطوة  ،8/5مع
إلغاء الالحق لـ  CXLsاملرتبطة ،على النحو املوص به في
.JMPR 2019
تمت املوافقة على القرار من قبل .CAC44
تقديم الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة للخوخ (بما في
ذلك املشمش والنكتارين) (املجموعة الفرعية) ( )Poفي
الخطوة  ،8/5مع اإللغاء الالحق لـ  CXLللخوخ وسحب
الحدود القصوى للمتبقيات السابقة للخوخ.
تمت املوافقة على القرار من قبل .CAC44
خلصت  JMPR 2021إلى أنه ً
بناء على املعلومات املقدمة في
وثائق االتحاد األوروبي ،لم يتم إثبات املخاوف املحتملة التي
تم تحديدها بشأن التعرض الغذائي للبروبيكونازول ومواد
الناتجة عنه وال تستحق أي مراجعة خالل التحري الدوري
املعتاد.

أعرب االتحاد األوروبي والنرويج وسويسرا تقديم جميع الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة
العتمادها في الخطوة  ،8/5مع اإللغاء الالحق لـ CXLs
عن تحفظاتهم على التقدم في الحدود
القصوى للمتبقيات املقترحة لشجرة الجوز املرتبطة ،على النحو املوص به في .JMPR 2019
تمت املوافقة على القرار من قبل .CAC44
(املجموعة)؛ بيض؛ دهون الثدييات
(باستثناء دهون الحليب)؛ دهون الدواجن
لحوم الدواجن والدواجن ومخلفاتها
الصالحة لألكل ،بسبب احتمال تكوين
األنيلين من بقايا البوبروفزين في السلع أثناء
املعالجة.
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الغذائ المعنية بمتبقيات المبيدات
للتحضب للدورةالثالثة والخمسون للجنة الفنية للدستور
تحليل بنود جدول األعمال
ر
ي

13

BIFENTHRIN

14

CLETHODIM

15

TEBUCONAZOLE

أشار  CCPRإلى استنتاج  JMPRلعام  2019بالنسبة للفراولة ،القيام بإلغاء  ،CXLوسحب مشروع
 MRLفي الخطوة  4واالحتفاظ بحد أقص ى للبقايا املقترحة
بأن التعرض الغذائي الحاد املقدر لبقايا
البالغ  3مغ  /كغ في الخطوة  4في انتظار املشورة بشأن توفر
 Bifenthrinفي الفراولة قد يمثل مصدر
بديل  GAPأو معلومات أخرى.
قلق للصحة العامة.
بالنسبة للكرفس والخس ،االحتفاظ بالحدود القصوى
للمتبقيات املقترحة في الخطوة  ،4االنتظار ملدة عام
للحصول على املشورة بشأن
توافر بيانات إضافية أو معلومات  GAPبديلة لبث في
مخاوف املدخول الحاد التي أشار إليها  JMPRفي عام .2015
بالنسبة للبامية ،سحب مشروع الحدود القصوى للبامية
بسبب عدم كفاية عدد التجارب امليدانية املقدمة إلى
ً ،JMPR
وبناء على تأكيد الراعي عن عدم توفرهم على بيانات
إضافية وال معلومات جديدة.
بالنسبة لقش وأعالف الشعيروالشعير الجاف ،سحب
 CXLsعلى النحو املوص به في .JMPR 2019
بالنسبة للقش وعلف الحبوب (الجافة) تقديم الحدود
القصوى للمتبقيات املقترحة العتمادها في الخطوة ،8/5
وتضمين مالحظة أن هذا الحدود القصوى للمتبقيات ال
تنطبق على قش الشعير وعلفه الجاف.
تمت املوافقة على القرار من قبل .CAC44
ستقدم الشركة املصنعة بيانات السموم
اإلضافية ملواد الناتجة عن  Clethodimإلى
.JMPR
تحفظات االتحاد األوروبي والنرويج
وسويسرا على التقدم في الحدود القصوى
للمتبقيات املقترحة ،في انتظار نتيجة إعادة
التقييم الدوري الجارية في االتحاد
األوروبي.

االحتفاظ بجميع  CXLsبموجب قاعدة  4سنوات ،في
انتظار إعادة التقييم من قبل .JMPR
تقديم جميع الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة
العتمادها في الخطوة  ،8/5على النحو املوص به في JMPR
2019
تمت املوافقة على القرار من قبل .CAC44
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الغذائ المعنية بمتبقيات المبيدات
للتحضب للدورةالثالثة والخمسون للجنة الفنية للدستور
تحليل بنود جدول األعمال
ر
ي

أعرب االتحاد األوروبي والنرويج وسويسرا تقديم جميع الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة
العتمادها في الخطوة  ،8/5مع إلغاء الالحق لـ CXLs
عن تحفظاتهم على التقدم في الحدود
القصوى للبطاطس املقترحة بسبب مخاطر املرتبطة ،على النحو املوص به في .JMPR 2019
التعرض الحادة على املستهلكين األوروبيين .تمت املوافقة على القرار من قبل .CAC44

16

TOLCLOFOS-METHYL

17

KRESOXIM-METHYL

تقديم الحد األقص ى ملتبقيات املقترحة لفاكهة التفاح
(املجموعة) ،باستثناء الكاكي الياباني ،العتماده في الخطوة
 ،8/5مع إلغاء الالحق لـ  CXLاملرتبط.
تمت املوافقة على القرار من قبل .CAC44

18

)PYRIPROXIFEN (200

تمت املوافقة على تقديم الحدود القصوى للمتبقيات
املقترحة للمانجو العتمادها في الخطوة .8/5
تمت املوافقة على القرار من قبل .CAC44

19

CYPRODINIL

20

PYRACLOSTROBIN

21

BOSCALID

علق االتحاد األوروبي والنرويج وسويسرا
على الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة
لفول الصويا (الجاف) ،املتعلقة
باستخدام نهج التناسب على الرغم من
التجارب التي انحرفت بأكثر من معيار
واحد عن .GAP

تقديم الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة لفول الصويا
(الجاف) العتمادها في الخطوة  ،8/5على النحو املوص به
خالل .JMPR 2019
تمت املوافقة على القرار من قبل .CAC44

تقديم الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة للخضروات
الجذرية (مجموعة فرعية) باستثناء شمندر السكر
والسبانخ العتمادها في الخطوة  ،8/5مع إلغاء الالحق لـ
 CXLsاملرتبطة وسحب الحدود القصوى للمتبقيات
املرتبطة بها.
تمت املوافقة على القرار من قبل .CAC44
أعرب االتحاد األوروبي والنرويج وسويسرا
عن تحفظهم على التقدم في الحدود
القصوى للمتبقيات املقترحة لفاكهة
التفاح ألنه يمكن اشتقاق حد أدنى
للمتبقيات باستخدام حاسبة OECD

تقديم جميع الحدود القصوى للمتبقياتود املقترحة
العتمادها في الخطوة  ،8/5مع اإللغاء الالحق ل CXL
املرتبطة بها
تمت املوافقة على القرار من قبل .CAC44
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الغذائ المعنية بمتبقيات المبيدات
للتحضب للدورةالثالثة والخمسون للجنة الفنية للدستور
تحليل بنود جدول األعمال
ر
ي

22

AZOXYSTROBIN

تقديم الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة للجوافة
 guavaالعتمادها في الخطوة .8/5
تمت املوافقة على القرار من قبل .CAC44

23

CHLORANTRANILIPROLE

تقديم جميع الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة
العتمادها في الخطوة ،8/5
تمت املوافقة على القرار من قبل .CAC44

24

SPIROTETRAMAT

تقديم جميع الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة
العتمادها في الخطوة .8/5
تمت املوافقة على القرار من قبل .CAC44

25

METAFLUMIZONE

أعرب االتحاد األوروبي والنرويج وسويسرا
عن تحفظهم بشأن تطوير الحدود
القصوى للمتبقيات املقترحة للعنب،
بسبب املخاطر الشديدة التي يتعرض لها
املستهلكون في أوروبا.

وافق  CCPRعلى تقديم جميع الحدود القصوى للمتبقيات
املقترحة العتمادها في الخطوة  ،8/5مع اإللغاء الالحق ل
 CXLاملرتبطة بها.
وافقت هيئة الدستور الغذائي  CAC44على مراجعة
الحدود القصوى للمتبقيات ل  Metaflumizoneلدهون
الثدييات (باستثناء دهون الحليب) عند  0.15مغ  /كغ
ودهون الحليب عند  0.6مغ  /كغ.

26

DICAMBA

أعرب االتحاد األوروبي والنرويج وسويسرا
عن تحفظهم بشأن التقدم في الحدود
القصوى للمتبقيات املقترحة لبذور
القطن؛ الذرة؛ وفول الصويا (جافة) ،في
انتظار نتيجة إعادة التقييم الدورية
الجارية في االتحاد األوروبي.

تقديم جميع الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة
العتمادها في الخطوة  ،8/5مع اإللغاء الالحق ل CXLs
املرتبطة بها ،على النحو املوص به خالل .JMPR 2019
تمت املوافقة على القرار من قبل CAC44

27

ACETAMIPRID

تقديم الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة للتوابل
والبذور العتمادها في الخطوة  8/5وإلغاء  CXLللهيل.
وافقت  CAC44على  MRLاملقترح العتماده في الخطوة 8/5
ورفضت إلغاء  CXLعلى  acetamipridللهيل الذي سيتم
االحتفاظ به ملدة عام واحد في انتظار التوضيحات من قبل
 JMPRفي .CCPR53
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الغذائ المعنية بمتبقيات المبيدات
للتحضب للدورةالثالثة والخمسون للجنة الفنية للدستور
تحليل بنود جدول األعمال
ر
ي

28

PENTHIOPYRAD

أعرب االتحاد األوروبي والنرويج وسويسرا
عن تحفظهم بشأن التقدم في جميع
الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة
بسبب تعاريف املتبقيات املختلفة لتقييم
املخاطر وطرق التناسب.

29

FLUXAPYROXAD

أشار االتحاد األوروبي إلى أن التناسب من
الليمون إلى اليوسفي  mandarinsال
يتوافق مع قواعد التناسب املتفق عليها.

30

PICOXYSTROBIN

أعرب االتحاد األوروبي والنرويج وسويسرا
عن تحفظهم بشأن التقدم في الحدود
القصوى للمتبقيات املقترحة لحبوب البن؛
بذور القطن االحشاء الصالحة لألكل
(الثدييات)؛ دهون الثدييات (باستثناء
دهون الحليب)؛ اللحوم (من الثدييات غير
الثدييات البحرية) (الدهون)؛ حليب .الذرة
الرفيعة .الشاي ،األخضر ،األسود (األسود،
املخمر واملجفف) بسبب العديد من
املخاوف الصحية املحددة في مراجعة
 ،EFSAبما في ذلك السمية الجينية
املحتملة للبيكوكسيستروبين والناتج النباتي
الرئيس ي.

31

BENZOVINDIFLUPYR

تقديم جميع الحدود القصوى للمخلفات املقترحة
العتمادها في الخطوة  ،8/5على النحو املوص ى به في JMPR
.2019
تمت املوافقة على القرار من قبل CAC44
تقديم جميع الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة
العتمادها في الخطوة  ،8/5مع السحب الالحق للحدود
القصوى للمتبقيات املرتبطة وإلغاء  CXLللبرتقال الحلو
والحامض (بما في ذلك الهجينة الشبيهة بالبرتقال)
(املجموعة الفرعية).
تمت املوافقة على القرار من قبل CAC44
تقديم جميع الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة
العتمادها في الخطوة  ،8/5مع اإللغاء الالحق ل CXL
املرتبطة بها.
تمت املوافقة على القرار من قبل CAC44

تقديم الحدود القصوى املقترحة للبصل (مجموعة فرعية)؛
قصب السكر إلى الخطوة  8/5مع اإللغاء الالحق لـ CXL
املصاحب لقصب السكر.
تمت املوافقة على القرار من قبل CAC44
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FLUENSULFONE

أعرب االتحاد األوروبي والنرويج وسويسرا االحتفاظ بالحدود القصوى للمتبقيات املقترحة لعصير
التفاح؛ التفاح والفواكه املجففة (املجموعة) إلى الخطوة ،4
عن تحفظهم بشأن التقدم في جميع
في انتظار تقييم  ،JMPR 2021وتقديم الحدود القصوى
الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة
املقترحة األخرى العتمادها في الخطوة  ،8/5على النحو
بسبب دراسات التمثيل الغذائي التي ال
املوص ي به في .JMPR 2019
تمثل تصرف املتبقيات التي لوحظت في
بالنسبة للمشكل الذي أثير بشأن ثمار التفاح  ،قدرت
تجارب امليدانية املتبعة .اعتبر االتحاد
JMPR 2021الحد األقص ى ملستوى املتبقيات املتمثل في
األوروبي أنه ال يمكن استبعاد إمكانات
قيمة  0.3مجم  /كجم للفلوين سلفون( ناتج فلوين
السمية الجينية لـ -2( MeS
سلفون ) ، + BSAو  STMRبقيمة  0مجم  /كجم وقيمة
 )Methylsulfonylthiazoleوأن هناك
النسبة العليا  HRل  0مجم  /كجم للفلوين سلفون (االصل
حاجة إلى مزيد من اختبارات السمية
فقط ) في التفاح (باستثناء البرسيمون والياباني) لتحل
الجينية ملتابعة النتائج في املختبر.
ً
عبرت الواليات املتحدة األمريكية إلى  JMPRمحل التوصية السابقة .نظرا ألن STMRو HRظلوا دون
تغيير ،لم تكن هناك حاجة إلى تعديل تقدير التعرض
عن تساؤالت تتعلق بمستوى املتبقيات
األقص ى املقترح لفاكهة التفاح ً
وأيضا بشأن الغذائيً .
بناء على استنتاج  JMPRلعام  2019بأن أي
امتصاص الناتج  MeSمن املحاصيل الدائمة سيكون
قرار عدم حساب عامل معالجة لعصير
ً
ضئيال  ،اعتبر االجتماع أنه من غير الضروري إعادة النظر
الحمضيات.
بالنسبة لفاكهة التفاح ،نصح وفد الواليات في تقييم  Cramerمن الفئة  III TTCلـMeS (2-
Methylsulfonylthiazole).
املتحدة األمريكية أنه في إحدى تجارب
بالنسبة للتساؤل الذي أثير حول عصير الحمضيات ،أكدت
 pear trialsاملستخدمة لتقدير الحد
 JMPR 2021استنتاج  JMPRلعام  2019بأنه ال يمكن
األقص ى ملستوى املتبقيات ،كانت قيم
ً
املتبقيات املبلغ عنها غير صحيحة وأنه بناء حساب عامل معالجة لعصير الحمضيات.
على القيم املصححة يجب تقدير الحد
األقص ى للمتبقيات.
بالنسبة لعصير الحمضيات ،اقترح وفد
الواليات املتحدة األمريكية أنه ً
نظرا لوجود
بقايا قابلة للكشف عن ناتج  BSAمن فلوين
سلفون في عصير البرتقال ،يمكن حساب
عوامل املعالجة للمتبقيات اإلجمالية
(األصل باإلضافة إلى  )BSAمن دراستي
املعالجة ،وبما أن العوامل العليا مشابهة
ً
جدا لتلك التي تم حسابها لعصير التفاح،
يجب اعتبار عامل معالجة عصير التفاح
املناسب لحساب الحد األقص ى للمتبقيات
عصير الحمضيات  /البرتقال.
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33

TOLFENPYRAD

34

MESOTRIONE

35

ACETOCHLOR

36

FLONICAMID

37

FLUAZIFOP-P-BUTYL

 أبلغت  JMPRلجنة CCPRأن التعرض الغذائي الحاد املقدر ملتبقيات
 tolfenpyradفي الطماطم
والباذنجان قد يمثل مصدر قلق للصحة
العامة.
 أعرب االتحاد األوروبي والنرويج وسويسراعن تحفظاتهم على تقدم جميع الحدود
القصوى للمتبقيات املقترحة في انتظار
نتيجة طلباتهم املستمرة بشأن تحمل
الواردات الخاصة باملندرين والبرتقال
والفلفل ،الذي أبانوا عن مخاطر
استهالكية حادة.

سحب الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة للطماطم
(مجموعة فرعية) والباذنجان (مجموعة فرعية) وتقديم
الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة األخرى العتمادها في
الخطوة  ،8/5على النحو املوص به في .JMPR 2019
تمت املوافقة على القرار من قبل CAC44

تقديم جميع الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة
العتمادها في الخطوة  ،8/5على النحو املوص به في JMPR
2019
تمت املوافقة على القرار من قبل CAC44
أعرب االتحاد األوروبي والنرويج وسويسرا
عن تحفظاتهم بشأن التقدم في الحدود
القصوى للمتبقيات املقترحة لفول الصويا
(الجاف) ومخلفاتها الصالحة لألكل
(الثدييات) بسبب التعريف املختلف
للمتبقيات من أجل التأكيد.
أعرب االتحاد األوروبي والنرويج وسويسرا
عن تحفظاتهم بشأن التقدم في الحدود
القصوى للمتبقيات املقترحة بسبب
اختالف تعريف املتبقيات ،وأشاروا إلى
احتمال وجود خطر حاد على املستهلك
بالنسبة للبرتقال.
أعرب االتحاد األوروبي والنرويج وسويسرا
عن تحفظهم بشأن التقدم في الحدود
القصوى للمتبقيات املقترحة elderberries
(االستقراء من التوت األزرق) والفراولة (تم
اإلشارة إلى احتمال وجود مخاطر حادة
ومزمنة بالنسبة للمستهلك).

تقديم جميع الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة
العتمادها في الخطوة  ،8/5مع إلغاء الالحق  CXLاملرتبطة بها.
تمت املوافقة على القرار من قبل CAC44

تقديم جميع الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة
العتمادها في الخطوة .8/5
تمت املوافقة على القرار من قبل CAC44

تقديم جميع الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة
العتمادها في الخطوة  ،8/5مع إلغاء الالحق ل  CXLذات
الصلة ،على النحو املوص به في .JMPR 2019
تمت املوافقة على القرار من قبل CAC44
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38

FLUPYRADIFURONE

39

ISOFETAMID

40

)PENDIMETHALIN (292

41

CYCLANILIPROLE

42

FENAZAQUIN

43

FOSETYL-ALUMINIUM

تحفظات االتحاد األوروبي والنرويج
وسويسرا على حبوب البن بسبب عدم
كفاية عدد التجارب املتبقية

44

MANDESTROBIN

تحفظات االتحاد األوروبي والنرويج
وسويسرا لبذور اللفت بسبب اختالف
تعريف املتبقيات لتقييم املخاطر.

تحفظ االتحاد األوروبي والنرويج وسويسرا
ألنه ال يمكن االنتهاء من تقييم مخاطر
املستهلك وال يمكن استخالص استنتاج
بشأن السمية الجينية والسمية العامة
للعديد من املواد الناتجة و كان عدد
التجارب املتعلقة بأوراق الكرنب (مجموعة
فرعية) ،غير كاف للتوصية بـ .MRL
أوضحت أمانة  JMPRأن التوصيات
استندت إلى  5تجارب ،في حين أن هناك
حاجة إلى  4تجارب فقط

تقديم جميع الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة
العتمادها في الخطوة ،8/5
تمت املوافقة على القرار من قبل CAC44
تقديم جميع الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة
العتمادها في الخطوة  ،8/5مع السحب الالحق للحدود
القصوى للمخلفات املرتبطة بها.
تمت املوافقة على القرار من قبل CAC44
تقديم جميع الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة
العتمادها في الخطوة .8/5
تمت املوافقة على القرار من قبل CAC44
تقديم جميع الحدود القصوى للمبقيات املقترحة
العتمادها في الخطوة  ،8/5مع سحب الالحق للحدود
القصوى للمخلفات املرتبطة بها.
تمت املوافقة على القرار من قبل CAC44

تقديم جميع الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة
العتمادها في الخطوة .8/5
تمت املوافقة على القرار من قبل CAC44
تقديم جميع الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة
العتمادها في الخطوة  ،8/5مع إلغاء الالحق لـ  CXLاملرتبط
بدهون الثدييات (باستثناء دهن الحليب).
تمت املوافقة على القرار من قبل CAC44
تقديم جميع الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة
العتمادها في الخطوة .8/5
تمت املوافقة على القرار من قبل CAC44
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45

PYDIFLUMETOFEN

46

AFIDOPYROPEN

47

METCONAZOLE

الحظت  JMPRأن التعرض الغذائي الحاد تقديم جميع الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة
العتمادها في الخطوة .8/5
املقدر ملتبقيات  pydiflumetofenفي
الخضر الورقية (مجموعة فرعية) قد يمثل تمت املوافقة على القرار من قبل CAC44
مصدر قلق للصحة العامة .أخبر املراقب
من CropLifeللجنة  CCPRبأنه ال توجد
معلومات جديدة أو  GAPبديلة متاحة في
الوقت الحالي
تحفظ االتحاد األوروبي والنرويج وسويسرا تقديم جميع الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة إلى
بسبب قلقهم بشأن تقييم املواد الناتجة ،الخطوة  ،8/5على النحو املوص به في  .JMPR 2019تمت
املوافقة على القرار من قبل CAC44
واملخاطر الحادة على املستهلك (ألوراق
بالنسبة للمشكل املطروح بشأن إدراج  M007في تعريف
الكرنب) ،واختيار املحصول التمثيلي
املتبقيات في تقييم مخاطر املواد النباتية  ،قررت JMPR
(لألعشاب).
2021إعادة صياغة تعريف املتبقيات لتقييم املخاطر
الغذائية للسلع النباتية.
بالنسبة للمشكل املطروح بشأن الحد األقص ى املتدني
ملتبقيات الحليب  0.001ملغم  /كغم ،
أشارت  JMPRبأن الحد األقص ى ملتبقيات الحليب منخفض
ولكنه مدعوم بالفعل بالطرق التحليلية الحالية.
تحفظ االتحاد األوروبي والنرويج وسويسرا تقديم جميع الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة
العتمادها في الخطوة  .8/5وال يمكن تقدير الحد األقص ى
في انتظار نتيجة إعادة التقييم الدورية
ملستوى املتبقيات في القمح بسبب عدم كفاية عدد
الجارية في االتحاد األوروبي.
التجارب املطابقة للممارسات الزراعية الجيدة.
تمت املوافقة على القرار من قبل CAC44
ً
استنادا إلى البيانات املتأتية من التجارب الخاضعة
لإلشراف ،خلصت  JMPR 2021إلى أن مستويات املتبقيات
التي تم النظر فيها مناسبة لتحديد الحدود القصوى
للتبقيات ولتقييمات  IEDIوIESTI.
وخلص االجتماع إلى أن التعرض الغذائي الحاد والطويل
األجل ملتبقيات امليتكونازول طبقا لالستخدامات التي
اتخذت بعين االعتبار في االجتماع الحالي من غير املرجح أن
يمثل مصدر قلق للصحة العامة.
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PYFLUBUMIDE

49

PYRIDATE

الحظت  JMPRأن التعرض الغذائي الحاد
املقدر ملتبقيات  pyflubumideفي التفاح
والشاي األخضر واألسود قد يمثل مصدر
قلق للصحة العامة
حدد  2019 JMPRالجرعة املتوسطة
اليومية ( )ADIبمقدار mg/kg bw 0.2-0
و mg/kg bw 2بالنسبة ل pyridate
وتختلف عن القيم املرجعية السمية
املحددة من االتحاد األوروبي.

50

PYRIFLUQUINAZON

51

TRIFLUMURON

لم يكن ً 2019 JMPR
قادرا على تحديد
تعريف املتبقيات لتقييم املخاطر الغذائية
للمنتوجات الحيوانية.
لم يكن ً 2019 JMPR
قادرا على تحديد
تعريف املتبقيات لتقييم املخاطر الغذائية
للسلع الحيوانية.

52

VALIFENALATE

االحتفاظ بالحدود القصوى للمتبقيات املقترحة للتفاح؛
الشاي األخضر واألسود (أسود ،مخمر ،ومجفف) إلى
الخطوة  ،4في انتظار إعادة تقييم .JMPR
.

سيتم إعادة تقييم البيانات الجديدة املتعلقة بالسموم
(السمية الجينية) بحلول عام  2021من قبل JMPR
تقديم جميع الحدود القصوى للمتبقيات املقترحة
العتمادها في الخطوة  .8/5تمت املوافقة على القرار من
قبل CAC44
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امللحق 2
الجدول  :2خالصة تقييم  JMPRللمبيدات قيد الدراسة في عام 2021
اجتماع االستثنائي لـ JMPR
املبيد
( ACETAMIPRIDاستخدامات إضافية الفستق)
 Neonicotinoidمبيد حشري

( BIXAFENاستخدامات إضافية في البقول والبطاطس
وحبوب الحبوب ومحاصيل البذور الزيتية)
مبيد فطري  Pyrazole-carboxamideيستخدم
للسيطرة على األمراض التي تصيب محاصيل متعددة
( CHLORPYRIFOSاستخدامات إضافية)
مبيد حشري non-systemic organophosphorus
insecticide with contact, stomach and respiratory
action.

( CLOFENTEZINEاستخدامات إضافية القفزات
واألقماع املجففة)
non-systemic organophosphorus insecticide with
contact, stomach and respiratory action.

( CLOTHIANIDINاستخدامات إضافية البرسيمون
والشعير واألرز والذرة الرفيعة والذرة الحلوة والقمح)
Broad-spectrum, neonicotinoid insecticide
registered uses on multiple crops

( CYPERMETHRINSاستخدامات إضافية الباذنجان)
Broad-spectrum, neonicotinoid insecticide
registered uses on multiple crops

( CYPRODINILاستخدامات إضافية
)ginseng
broad-spectrum fungicide used to control a
range of pathogens including Tapesia
yallundae, Botrytis spp., Alternaria spp. and
.Rhynchospium secalis

peas, beans and

خالصة تقييم JMPR
من غير املحتمل أن يمثل التعرض الغذائي الحاد
والطويل األمد ملتبقيات  ACETAMIPRIDعبر
االستخدامات التي اعتبرتها  JMPRمصدر قلق للصحة
العامة.
من غير املحتمل أن يمثل التعرض الغذائي الحاد
والطويل األمد لبقايا  BIXAFENواملواد الناتج عبر
االستخدامات التي اعتبرتها  JMPRمصدر قلق للصحة
العامة.
أجريت التجارب امليدانية الخاضعة لإلشراف في فترة
إعادة معالجة أطول بشكل ملحوظ وال يمكن استخدامها
لتقدير الحد األقص ى ملستوى املتبقيات.
من غير املحتمل أن يمثل التعرض الغذائي الحاد
والطويل األمد لبقايا  CLOFENTEZINEعبر
االستخدامات التي اعتبرتها  JMPRمصدر قلق للصحة
العامة.
من غير املحتمل أن يمثل التعرض الغذائي الحاد
والطويل األمد ملتبقيات  CLOTHIANIDINعبر
االستخدامات التي اعتبرتها  JMPRمصدر قلق للصحة
العامة.
تم إجراء التجارب امليدانية الخاضعة لإلشراف في فترة
إعادة معالجة أطول بشكل ملحوظ باالقتران مع معدالت
تطبيق أقل وال يمكن استخدامها لتقدير الحد األقص ى
ملستوى املخلفات.
من غير املحتمل أن يمثل التعرض الغذائي الحاد
والطويل األمد لبقايا  CYPRODINILعبر االستخدامات
التي اعتبرتها  JMPRمصدر قلق للصحة العامة.
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( DIFENOCONAZOLEاستخدامات إضافية)
Broad-spectrum conazole (triazole) fungicide used
for the control of diseases in multiple crops

(ETHIONاستخدامات إضافية للفلفل الحار)
Organophosphate insecticide and acaricide with nonsystemic and contact action

( ETHIPROLEاستخدام إضافي على فول الصويا)
Non-systemic phenylpyrazole insecticide

( FENBUCONAZOLEاستخدام إضافي اللشاي)
Triazole fungicide intended for agricultural and
horticultural use for the control of a variety of
fungal infections of crops.

( FENHEXAMIDاستخدامات إضافية)
hydroxyaniline protective fungicide

( FENPICOXAMIDاستخدامات إضافية للقمح
والحبوب املماثلة و شبه الحبوب بدون قشور)
Picolinamide fungicide

( FLUOPYRAMاستخدام إضافي في نباتات البن)
Pyridylethylamide broad spectrum fungicide

 ( IMAZALILاستخدامات إضافية للحمضيات و
بامبليموس )
Imidazole fungicide with protective, curative and
anti-sporulant activity

( ISOPROTHIOLANEاستخدامات إضافية لنباتات)
Fungicide belonging to the family of dicarboxylic
acids

من غير املحتمل أن يمثل التعرض الغذائي الحاد
والطويل األمد لبقايا  DIFENOCONAZOLEعبر
االستخدامات التي اعتبرتها  JMPRمصدر قلق للصحة
العامة.
أجريت التجارب امليدانية الخاضعة لإلشراف في فترة
إعادة معالجة أطول بشكل ملحوظ باإلضافة إلى معدالت
تطبيق أقل وال يمكن استخدامها لتقدير الحد األقص ى
ملستوى املتبقيات.
من غير املحتمل أن يمثل التعرض الغذائي الحاد
والطويل األمد لبقايا  ETHIPROLEعبر االستخدامات
التي اعتبرتها  JMPRمصدر قلق للصحة العامة.
من غير املحتمل أن يمثل التعرض الغذائي الحاد
والطويل األمد ملتبقيات FENBUCONAZOLEعبر
االستخدامات التي اعتبرتها  JMPRمصدر قلق للصحة
العامة.
من غير املحتمل أن يمثل التعرض الغذائي الحاد
والطويل األمد لبقايا FENHEXAMIDعبر االستخدامات
التي اعتبرتها  JMPRمصدر قلق للصحة العامة.
من غير املحتمل أن يمثل التعرض الغذائي الحاد
والطويل األمد ملتبقيات  FENPICOXAMIDعبر
االستخدامات التي اعتبرتها  JMPRمصدر قلق للصحة
العامة.
من غير املحتمل أن يمثل التعرض الغذائي الحاد
والطويل األمد ملتبقيات FLUOPYRAMعبر
االستخدامات التي اعتبرتها  JMPRمصدر قلق للصحة
العامة.
من غير املحتمل أن يمثل التعرض الغذائي الحاد
والطويل األمد ملتبقيات IMAZALILعبر االستخدامات
التي اعتبرتها  JMPRمصدر قلق للصحة العامة.
من غير املحتمل أن يمثل التعرض الغذائي الحاد
والطويل األمد ملتبقيات ISOPROTHIOLANEعبر
االستخدامات التي اعتبرتها  JMPRمصدر قلق للصحة
العامة.
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( ISOXAFLUTOLEاستخدامات إضافية)
مبيد األعشاب

( MANDIPROPAMIDاستخدامات إضافية
للحمضيات)
Fungicide used for the control of foliar oomycete
pathogens in a range of crops, including
Plasmopara viticola in grapes, Phytophthora
infestans in potatoes and tomatoes and
Pseudoperonospora cubensis in cucurbits

( METHOPRENEاستخدامات إضافية فول الصويا)
An insect growth regulator

( METHOXYFENOZIDEاستخدامات إضافية لحبوب
القهوة واألرز وقصب السكر والشاي)
Insecticide that mimics moulting hormone of
Lepidopterous larvae

( PROTHIOCONAZOLEاستخدامات إضافية)
Broad-spectrum systemic fungicide

( PYDIFLUMETOFENعدة استخدامات جديدة)
a broad-spectrum fungicide belonging to the
carboxamide group.

(QUINOXYFENاستخدامات إضافية)
Fungicide used for protection against powdery
mildew diseases on a variety of crops.

(SPINETORAMاستخدامات إضافية للبيتايا (فاكهة
التنين) والشاي)
Spinosyn insecticide obtained by chemical
modification of a fermentation product of
Saccharopolyspora spinose.

من غير املحتمل أن يمثل التعرض الغذائي الحاد
والطويل األمد ملتبقيات ISOXAFLUTOLEعبر
االستخدامات التي اعتبرتها  JMPRمصدر قلق للصحة
العامة.
من غير املحتمل أن يمثل التعرض الغذائي الحاد
والطويل األمد ملتبقيات  MANDIPROPAMIDعبر
االستخدامات التي اعتبرتها  JMPRمصدر قلق للصحة
العامة.
من غير املحتمل أن يمثل التعرض الغذائي الحاد
والطويل األمد ملتبقيات  METHOPRENEعبر
االستخدامات التي اعتبرتها  JMPRمصدر قلق للصحة
العامة.
من غير املحتمل أن يمثل التعرض الغذائي الحاد
والطويل األمد ملتبقيات METHOXYFENOZIDEعبر
االستخدامات التي اعتبرتها  JMPRمصدر قلق للصحة
العامة.
من غير املحتمل أن يمثل التعرض الغذائي الحاد
والطويل األمد ملتبقيات PROTHIOCONAZOLEعبر
االستخدامات التي اعتبرتها  JMPRمصدر قلق للصحة
العامة.
من غير املحتمل أن يمثل التعرض الغذائي الحاد
والطويل األمد ملتبقيات  PYDIFLUMETOFENعبر
االستخدامات التي اعتبرتها  JMPRمصدر قلق للصحة
العامة.
من غير املحتمل أن يمثل التعرض الغذائي الحاد
والطويل األمد ملتبقيات QUINOXYFENعن
االستخدامات التي اعتبرتها  JMPRمصدر قلق للصحة
العامة.
من غير املحتمل أن يمثل التعرض الغذائي الحاد
والطويل األمد ملتبقيات  SPINETORAMعن
االستخدامات التي اعتبرتها  JMPRمصدر قلق للصحة
العامة.
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خلص االجتماع إلى أن التجارب امليدانية الخاضعة
( SULFOXAFLORاستخدامات إضافية الفلفل الحار
لإلشراف أجريت على فترات زمنية أطول بكثير إلعادة
والبامية)
insecticide-acaricide
belonging
to
the
titronic
acid
املعالجة وال يمكن استخدامها لتقدير الحد األقص ى
class of compounds
ملستوى املتبقيات.
( TEBUCONAZOLEاالستخدامات اإلضافية األفوكادو  ،خلص االجتماع إلى أن التجارب امليدانية الخاضعة
لإلشراف أجريت على فترات زمنية أطول بكثير إلعادة
املانجو  ،شجيرات التوت  ،قصب التوت  ،الخرشوف ،
املعالجة وال يمكن استخدامها لتقدير الحد األقص ى
الهليون  ،عباد الشمس والقهوة)
broad-spectrum, sulfoximine insecticide with
ملستوى املتبقيات.
registered uses on multiple crops
Triazole broad spectrum fungicide

(THIAMETHOXAMاستخدامات إضافية البرسيمون
خلص االجتماع إلى أن التجارب امليدانية الخاضعة
لإلشراف أجريت على فترات زمنية أطول بكثير إلعادة
والشعير واألرز والذرة الرفيعة والذرة الحلوة والقمح).
Broad-spectrum, neonicotinoid insecticide with
املعالجة وال يمكن استخدامها لتقدير الحد األقص ى
registered uses on multiple crops
ملستوى املتبقيات.
خلص االجتماع إلى أن التجارب امليدانية الخاضعة
(TRIFLOXYSTROBINاستخدامات إضافية للفواكه
الحمضية  ،وتوت القصب  ،وشجيرة التوت ،أوراق خس  ،لإلشراف أجريت على فترات زمنية أطول بكثير إلعادة
املعالجة وال يمكن استخدامها لتقدير الحد األقص ى
والخضروات البقولية  ،والفاصوليا الجافة والبازالء ،
ملستوى املتبقيات.
واملكسرات  ،وبذور الكتان  ،والقهوة)
Strobilurin broad-spectrum contact fungicide

( TRINEXAPAC-ETHYLاستخدامات إضافية)
synthetic plant growth regulator used for growth
management of crops

من غير املحتمل أن يمثل التعرض الغذائي الحاد
والطويل األمد ملتبقيات  TRINEXAPAC-ETHYLعن
االستخدامات التي اعتبرتها  JMPRمصدر قلق للصحة
العامة.

اجتماع املعتاد ل JMPR
املبيد
DIMETHOATE
organophosphate Anticholinesterase
insecticide

(ETHOXYQUINاملراجعة الدورية)

( FENPYROXIMATEاستخدامات إضافية:
الحمضيات  ،واملوز  ،والكرفس  ،والتوت البري ،
والقرع الصيفي  ،والبطيخ  ،والفول [قشر العصاري]
 ،والتوت  ،والبرقوق  ،واملشمش  ،والخوخ)

خالصة تقييم JMPR
في غياب نتائج الدراسة الكاملة ،أعاد االجتماع التأكيد على
قرار االجتماع املشترك لعام  2019بشأن متبقيات
 dimethoateبما في ذلك .omethoate
لم يتم إجراء تقييم سمي ل ethoxyquin؛ كانت قاعدة
البيانات السمية املتاحة محدودة للغاية ولم تكن كافية
كأساس إلنشاء  ADIو .ARfD
ً
واستنادا إلى قيمة املراجعة ل  ، ARfDأكد االجتماع الحالي ما
يلي:
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Phenoxypyrazole acaricide for application to
leaves infested with phytophagous mites

 قد يمثل التعرض الغذائي الحاد املقدر ملتبقيات fenpyroximateالستهالك السلع من املجموعة الفرعية
للكرزوالخوخ والبطيخ مصدرقلق للصحة العامة؛
 تقدير التعرض الغذائي الحاد ملتبقيات fenpyroximateالستهالك سلع التفاح والكمثرى واملشمش
والبطيخ (باستثناء الدالع) واملجموعة الفرعية للطماطم
واملجموعة الفرعية من الباذنجان واملجموعة الفرعية من
الفاصوليا مع القرون كما هو مذكور ً
سابقا في اجتماعات
 2017 JMPRsو .2018تمثل مصدرقلق للصحة العامة.

( FIPRONILاملراجعة الدورية)

على أساس املعلومات املقدمة إلى  ،JMPRاستنتج أن التعرض
الغذائي املقدر طويل األمد ملتبقيات  fipronilقد يمثل مصدر
قلق للصحة العامة.

Broad-spectrum insecticide that belongs to the
phenylpyrazole chemical family and is used for
the control of a wide range of crop, public
hygiene, amenity, and veterinary pests.

( FLUTIANILمركب جديد)
Novel fungicide belongs to the thiazolidine
chemical class exhibiting both fungicidal and
fungistatic contact action and has been
registered in a number of countries for use on
various crops, mostly tree fruits and fruiting
vegetables

(GUAZATINEاملراجعة الدورية)
Fungicide having multi-site contact activity

ISOPROTHIOLANE
Systemic fungicide with protective and curative
action which is used on rice crops

( MEFENTRIFLUCONAZOLEتمت املراجعة بناء
على طلب لجنة )CCPR
Novel fungicide that is used to control fungal
diseases in various crops including cereals,
oilseeds, fruits or vegetables.

( METALAXYLاملراجعة الدورية)
Systemic fungicides with registered uses in a
variety of crops around the word.

من غير املحتمل أن يمثل التعرض الغذائي الحاد والتعرض
الغذائي طويل األمد ملتبقيات  FLUTIANILعبر االستخدامات
التي اعتبرتها  JMPRمصدر قلق للصحة العامة.

كان امللف املقدم بشأن  GUAZATINEغير كاف ملعالجة
املشاكل التي حددها االجتماع املشترك لعام  1997ولهذا
السبب ،لم يكن من املمكن لالجتماع االنتهاء من إعادة تقييم
سموم .GUAZATINE
قام االجتماع بتقييم  Isoprothiolaneلدعم مراجعة فريق
منظمة األغذية والزراعة ل  isoprothiolaneلتحديد الحدود
القصوى اإلضافية للمتبقيات
)(MRLsبالنسبة للموز.اقترح االجتماع قيمة
ً
ضروريا
 ADI 0-0.1مغ  /كغ من وزن الجسم  ARfD ،ليس
اقترح االجتماع
 ADI 0.04مغ  /كغ من وزن الجسم ؛
 ARfD 0.3مغ  /كغ من وزن الجسم

سحب جميع التوصيات السابقة املتعلقة بامليتاالكسيل -موتقديم توصيات جديدة فيما يتعلق بامليتاالكسيل بالنسبة
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للتفاح والعنب والبصل والبطاطس والسبانخ وبذور عباد
الشمس ألن الطرق التحليلية املتاحة ال تستخدم أعمدة
انتقائية متشابهة ويتم تحديد املتبقيات على أنها ميتاالكسيل
() sum of R- and S- enantiomers
ً
بسبب عدم وجود بيانات للمتبقيات وفقا لـ  ، GAPلم يتماقتراح توصيات بشأن حبوب الكاكاو والخس والفلفل الحلو
والطماطم.
( METALAXYL-Mاملراجعة الدورية)
Systemic fungicides with registered uses in a
variety of crops around the word.

( PENDIMETHALINاستخدامات إضافية)
Selective herbicide used to control most annual
grasses and certain broadleaf weeds in various
crops, such as fruits, vegetables, cereals, pulses,
oilseeds, root crops and ornamentals

( PYRASULFOTOLEتمت املراجعة بناء على طلب
لجنة )CCPR
Inhibitor of the enzyme 4)hydroxyphenylpyruvate dioxygenase (4-HPPD
in susceptible plants, thereby disrupting the
synthesis of carotenoids that are produced by
plants to protect against oxidative and
photolytic damage

قام االجتماع الحالي بتقييم ميتاالكسيل وميتاالكسيل ً -M
معا
من أجل السموم وأنشأ  ADIو ً ARfD
واحدا ينطبقان على
ً
metalaxylو ،metalaxyl-Mإما بمفردهما أو معا.
من غير املحتمل أن يمثل التعرض الغذائي الحاد والتعرض
الغذائي طويل األمد ملتبقيات  Pendimethalinمن
االستخدامات التي اعتبرتها  JMPRمصدر قلق للصحة العامة.
من غير املحتمل أن يمثل التعرض الغذائي الحاد والتعرض
الغذائي طويل األمد ملتبقيات  PYRASULFOTOLEعبر
االستخدامات التي اعتبرتها  JMPRمصدر قلق للصحة العامة.

ال توجد توصية بشأن مستوى املتبقيات القصوى بسبب عدم
( PYRAZIFLUMIDتمت املراجعة بناء على طلب
وجود طريقة لتحديده؛
لجنة )CCPR
Fungicide used on fruits such as pome, stone
من غير املحتمل أن يمثل التعرض الغذائي الحاد والتعرض
and citrus, as well as persimmon and grape.
الغذائي طويل األمد ملتبقيات  PYRAZIFLUMIDعبر
االستخدامات التي اعتبرتها  JMPRمصدر قلق للصحة العامة.
( SPIROPIDIONتمت املراجعة بناء على طلب لجنة  -رموز و  /أو أسماء سلع جديدة على النحو املتفق عليه في
 CCPR 52واملقترح العتماده من قبل CAC 43
)CCPR
Pro-insecticide incorporating a novel tetramic
من غير املحتمل أن يمثل التعرض الغذائي الحاد والتعرض
acid derivative.
الغذائي طويل األمد ملتبقيات  SPIROPIDIONعبر
االستخدامات التي اعتبرتها  JMPRمصدر قلق للصحة العامة.
اقترح االجتماع
( TETRANILIPROLEتمت املراجعة بناء على طلب
 ADI 0-2مغ  /كغ من وزن الجسم
لجنة )CCPR
ً
Anthranilic diamide-class insecticide
ضروريا
 ARfDليس
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