
اء * اء  - (EWG) اءأعضاء مجموعة عمل الخبر  -من المهم اإلشارة اىل أن الخبر ي ينتمون إليها. يعتمد اختيار الخبر
مجموعة عضاء أال يمثلون المنظمات و / أو الجهات الت 

اء المختصة ي ينتجها  الفريق الف EWG  الخبر
ي الوثائق الفنية والتحليالت الت 

 
ر عليها ف اته.  ال تعتبر المواقف المعبر ي ومجموعة العمل عىل بيانات اعتماد كل خببر وخبر

ت 
اء ي ينتمي اليها الخبر

ا عن مواقف الجهات الت   .المتخصصة تعببر

 

 

 

 

 لتحضبر لتحليل بنود جدول األعمال 
ي  الثالثة والخمسون للجنة الدستورللدورة 

 المبيدات تبقياتالمعنية بم الغذائ 

ي  - 2022يوليو  13و  8 - 4
اض   اجتماع افب 

 )أ( من جدول األعمال 7البند 

ي المبيدات ال متبقيات(: إنشاء حدود CXA 4-1989مراجعة تصنيف األغذية واألعالف )
 
 باميةف

 االهداف

ية تقدم هذه الوثيقة استعراضا وتحليال لبنود جدول األعمال املقرر مناقشتها خالل الدورة الثالثة والخمسون للجنة الدستور الغذائي املعن

الوثيقة معّدة لالستخدام املحتمل من قبل  .2022يوليو  13و 8إلى  4تقنية االتصال عن بعد في الفترة من بمتبقيات املبيدات، املزمع عقدها عبر 

، كجزء من مساهمتها في تعزيز الوعي ودعم املشاركة الفعالة في اجتماعات PARERAو GFoRSSمجتمعات هيئة الدستور الغذائي التي تروج لها 

 ات الدستور الغذائي( من قبل ممثلين من األعضاء واملراقبين.وضع معايير األغذية الدولية )اجتماع

عته وال يقدم التحليل الوارد في هذه الوثيقة مراجعة عملية لبنود جدول األعمال وخلفياتها ومناقشة لبعض االعتبارات. هذا التحليل إرشادي بطبي

 للعمل قيد املناقشة حالًيا في ( أو عضو GFoRSSو PARERAيمثل موقًفا رسمًيا للمنظمات املذكورة أعاله )
ً

يتهم أو إدارتهم. ويقدم ملخصا وتحليال

، والذي قد يكون مفيًدا لوفود الدول العربية لتحديد مواقفها مع مراعاة احتياجات وخصوصية املنطقة والتأثير املحتمل ملعايير CCPRلجنة 

 األغذية املقترحة.

 GFoRSSو PARERAالغذائي للمنطقة العربية: املبادرة العربية للدستور الغذائي، التي تنفذها تم إعداد هذا التحليل كجزء من مبادرة الدستور 

 يكية.بالتنسيق مع  املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين وبتمويل من مكتب الدستور الغذائي األمريكي، وزارة الزراعة األمر 

ي المبيدات ا تبقياتإنشاء الحدود القصوى لمب CCPR53 )أ( من الوثيقة  7يتعلق تحليل البند 
 
 لبامية. ف

 

 



ي بشأن مبيدات اآلفات )تحليل بنود جدول األعمال والتحضبر للدورة الثالثة والخمسير  للجنة 
 (CCPRالدستور الغذائ 

 

ة|2 ح ف  ص
 

ي البامية  وضع حدود قصوى :من جدول األعمال (أ) 7البند 
 
 لمتبقيات المبيدات ف

 المرجعية وثائق

CX / PR22 / 53/6  وCX / PR 22/53/6-Add.1 

ي مسألة البامية واختيار سلعة تمثيليةCCPR53 (2022) دعوة لجنة 
 مناسبة مع مراعاة بيانات الرصد المقدمة.  للنظر ف 

 العمل خلفية

ورة إىل  CCPR51 (2019) ت لجنةأشار  ي إيجاد حل الستقراء حد أقىص  ض 
 
هذه المسألة  دراسةبامية. لمزيد من ال لمتبقيات المبيدات ف

نتائج البلدان األعضاء والمنظمات المهتمة عىل تقديم بيانات CCPR بيانات الرصد. كما شجعت لجنة و  نتائج التحاليلعرضت كينيا تقديم 
 . JMPRوكذلك بيانات الرصد للنظر فيها من قبل  التحاليل للمتبقيات 

 : كالتاىلي األسئلة المطروحة هي  

  ي حالة عدم وجود بيانات
 
ي ستأخذها لل مخصصةف

ي االعتبار  JMPRبامية ، ما هي األدلة العلمية الت 
 
ي للف

 
ي قدًما ف

استقراء  مليةع مىص 

 حدود قصوى للبامية يمكن أن تضمن حماية الصحة العامة مع تسهيل التجارة.  الستقراء البيانات الحالية

 ي الم
 
وات المثمرة األخرى لتحديد ما إذا كانت االختالفات ف ي التجارة  تبقياتطلب مقارنة بيانات رصد البامية والخض 

 
ي لوحظت ف

الت 

ي التجارب  منتجاتبير  هذه ال
 
 وبالتاىلي تأكيد مبادئ االستقراء.  المتبعةماثلة لالختالف الذي لوحظ ف

ي رئاستها هولندا ، والنظر  EWGعادة إنشاء إ( CCPR52 )2021 قررت لجنة 
 
ك ف بشأن مراجعة التصنيف ، برئاسة الواليات المتحدة وتشب 

ي مسألة البامية و 
 
 مع األخذ بعير  االعتبار بيانات الرصد المقدمة. لها  وى الستقراء حدود قص مناسبالتمثيىلي المنتج الف

ي مسألة البامية وإيجاد  EWGنظرت 
 
 ، مع مراعاة بيانات الرصد المقدمة من كندا والهند. لها   منتج تمثيىلي مناسبف

  التحليالت

ة   عن بيانات الرصد السابقة للفب 
ً
ي البامية  المتبقياتفيها  حاالت فقط كانت  5، الحظت كندا  2017-2008نقال

 
ي متبقيات التفوق ف

 
ف

ي البامية  المتبقيات ( والطماطم وحالتير  فقط كانترومي الفلفل الحار )غبر ال
 
ي الفلفل ال تفوق المتبقياتف

 
ي هذه الرومي )غبر حريف ف

 
(. ف

ي البامية أقل من ال متبقياتالجميع الحاالت ، كانت 
 
ي بيانات MRLs( )رومي ر )غبر الفلفل الحاللالمحددة  حدود القصوى الموجودة ف

 
(. ف

ي لوثيقة العمل )2018-2017الرصد الكندية المحدثة )
تفوق فيها  عينة واحدة فقطتم وجود ( ، CX / PR22 / 53/6  (، الملحق الثائ 

من الفلفل الحار )غبر   (ppm 5 ) النسبة االمريكية المسموح بها أقل بكثبر من نسبة ، وكانت هذه الالحدود القصوى للفلفل الحار  المتبقيات
ي بيانات الرصد الواردة من الهند ، رومي ال

 
ا إىل أنه ف

ً
الحدود  تفوق فيها المتبقيات بالبامية عينة  1075من  40 تم وجود (. أشارت كندا أيض

 تمثيىلي محتمل. منتج للفلفل الحار ك القصوى 

حت كندا استخدام الفلفل الحار )غبر 2019-2012والهند ) (2018-2017و  2017-2008بالنظر إىل بيانات الرصد المتاحة )كندا ،  ( ، اقب 
حت تمثيىلي للبامية ، منتج ( كرومي ال  خياران: واقب 

  ا أو حاشية سفلية إىل المجموعة الفرعية  افة، أضف1الخيار
ً
:  12تعليق ي التصنيف عىل النحو التاىلي

 
 ب ف

ب ، الفلفل والسلع  12المجموعة 
 الشبيهة بالفلفل

؛ بامية  VO 0051: Martyniaالفلفل  و فلفل حار فلفل حلو 
يمكن استخدام البيانات فقط من )

؛ الفلفل (CXLالفلفل الحار لتعيير  
 والفلفل الحار فلفل حلو كركديه

 

  ي البامية وضع ، 2الخيار
 
: ف ي التصنيف عىل النحو التاىلي

 
 مجموعة فرعية منفصلة ف

 بامية (:  0442VOبامية ) فلفل حار د البامية 12المجموعة 
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ة|3 ح ف  ص
 

 التعليقات العامة

اليا صعوبة استخالص النتائج من بيانات الرصد وعدم وجود مقارنة مع الطماطم والفلفل ونقص المعلومات فيما يتعلق  الحظت أسب 
 (. GAPبالممارسات الزراعية الجيدة )

ي تعليقاتها األولية ، إىل صعوبة التوصل إىل نتيجة
 
 متبقياتالالممارسات الزراعية الجيدة خلف بيانات  معلومات حول دون أشارت ألمانيا ، ف

ي 
 
ي ف

 
ي  جزءالبامية، لكنها أشارت ف

اح الكندي هو نهج عمىلي للتعامل مع البيانات المتاحة.  ثائ 
 من التعليقات إىل أن االقب 

 اعتبارات عامة

ح الفلفل الحار  ا إىل بيانات الرصد المقدمة من كندا والهند ، ُيقب 
ً
ا إىل التجاوزات  منتج)غبر الفلفل الحلو( ك استناد

ً
تمثيىلي للبامية استناد

ي الالمنخفضة 
 
ي حدود الحد األقىص للمتبقيات ف

 
استخدام حاسبة الحدود القصوى للبامية من المشتقة  للمتبقياتبامية والمحافظة الكافية ف

ي الميدان االقتصادي )
 
ي البامية. ة ( لتكون وقائيOECD MRLلمنظمة التعاون والتنمية ف

 
 للمتبقيات ف

 االستنتاج و التوصيات

ي أفريقيا وآسيا 
 
ة مزروعة ف ي تقليدي مع مساحة كببر

ي غرب ووسط أفريقيا. كما أنهذات اهمية البامية هي محصول نبائ 
 
ا اجتماعية واقتصادية ف

ا محصول  ي مستهلك كثبر
 ثانوًيا ولم يتم إيالء اهتمام لتوليد بيانات  ومنتج غذائ 

ً
ي المنطقة العربية. ومع ذلك ، فقد تم اعتبار البامية محصوًل

 
ف

ي  تبقياتالحدوث المتعلقة بم
 
 . الباميةالمبيدات ف

  ي عن ي العرئر
ي حير  أنه ال  منتجاختيار الفلفل الحار كسبب قد تتساءل وفود الدستور الغذائ 

 
اوجه مقارنة  يوجد تمثيىلي للبامية ، ف

 عن الممارسات الزراعية. يمكن اعتبار الباذنجان نمط والطعم و  قواممن حيث المظهر وال بير  البامية والفلفل
ً
االستهالك ، فضال

 . بالبامية خاصائص اكبر تشابه و ذ منتجكمحصول / 

  ي إعادة إنشاء ي العرئر
ح وفود الدستور الغذائ  ام بمساهمة أقوى من  EWGقد تقب  م مع االلب   ي ستلب  

وفود المخطوطة العربية الت 

: الواليات المتحدة وهولندا لجمع المزيد من بيانات المراقبة حول المحاصيل األخرى و EWGبالعمل مع الرؤساء المشاركير  لـ 

ي الممارسات الزراعية وأنماط االستهالك بهدف تحديد ب
 
 ديل لدعم االستقراء. منتج تمثيىلي تقييم أوجه التشابه ف

ي الخيار من الم ي العرئر
ي التصنيف.  المتعلق بوضع 2ستحسن أن تدعم وفود الدستور الغذائ 

 
ي مجموعة فرعية منفصلة ف

 
 البامية ف

  ي المنطقة العربيةبشكل عام ، وبالنظر إىل أهمية البامية
 
:  ف ي / اإلقليمي بما يىلي  ، يوض عىل المستوى العرئر

ي المنطقة العربية.  -
 
 تكريس برامج رصد لهذه السلعة ف

ي المنطقة العربية ؛ تبقياتتجميع ومراجعة بيانات الرصد الحالية لم -
 
ي البامية ف

 
 المبيدات ف

 ودعممبيدات الخاصة بها بالنسبة للبامية وتجمع هذه البيانات لمزيد من التحليل ال تبقياتتقدم الدول العربية بيانات رصد م -

 . ي
 عمل الدستور الغذائ 

ي المنطقة يتم دعم هذا العمل من خالل إنشاء مج -
 
ي جمع بيانات رصد البامية ف

 
اء للمساعدة ف موعة عمل إقليمية )عربية( للخبر

اء العرب المعنية بسالمة األغذية تحت رعاية جامعة الدول العربية.   العربية. ويمكن نقل ذلك إىل مجموعة عمل الخبر

 


