تحضب
تحليل بنود جدول األعمال لل
ر
للدورة الثالثة والخمسون للجنة الدستور المعنية بمخلفات المبيدات
اض
 8 - 4و  13يوليو  - 2022اجتماع افب ي
البندان  8من جدول األعمال
مجموعة العمل المشبكة ربي  CCPR / CCRVDFحول المركبات ذات االستخدام المزدوج –
مستوى تقدم العمل
االهداف

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 ً
ً
رسميا للمنظمات املذكورة أعاله ( PARERAو )GFoRSSأو عضويتهم أو إدارتهم .ويقدم ملخصا
موقفا
ً
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 PARERA
و GFoRSSبالتنسيق مع املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين وبتمويل من مكتب الدستور الغذائي األمريكي،
وزارة الزراعة األمريكية.
يتعلق تحليل البندين ( 7د) و  8من الوثيقة  CCPR53بتنسيق العمل ربي  CCPRو  CCRVDFفيما يتعلق بمواءمة الحدود
حيوان)  ،ومواءمة تعريفات االحشاء الصالحة
القصوى لبقايا اللحوم للثدييات (الصنف ب  -السلع الغذائية األولية من أصل
ي
لألكل واألنسجة الحيوانية األخرى  ،باإلضافة إىل مستوى تقدم عمل  EWGالمشبك حول المركبات ذات االستخدام المزدوج.
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الغذان المعنية بمتبقيات المبيدات ()CCPR
والخمسي للجنة الدستور
والتحضب للدورة الثالثة
تحليل بنود جدول األعمال
ر
ر
ي

البند  8من جدول األعمال :تنسيق العمل ربي  CCPRو  :CCRVDFمجموعة العمل المشبكة  CCPR / CCRVDFبشأن
المركبات لالستخدام المزدوج  -حالة العمل
الوثيقة المرجعية

CX / PR 22/53/10
دعوة لجنة  CCPR53للنظر يف مستوى تقدم عمل الفريق المشبك .CCPR / CCRVDF EWG
خلفية العمل
الت عقدت يف عام  ، 2021المشورة من اللجنة التنفيذية ( )CCEXECبشأن آلية للتعاون ربي
طلب لجنة  ، CCRVDF25ي
لجن يت ( )CCPRو  CCRVDFبشأن وضع حدود قصوى مواءمة لمتبقيات المركبات ذات االستخدام المزدوج ( .)MRLsكما
تيسب وتعزيز التعاون بشأن القضايا المشبكة ربي
شجعت الدورة الثانية والخمسون للجنة ) CCPR )CCPR52، 2021طرق
ر
 CCRVDFو .CCPR
والثماني للجنة التنفيذية ( )CCEXEC81 ، 2021بأن تستخدم لجنة  CCRVDFولجنة  CCPRفريق
أوصت الدورة الحادية
ر
ون مشبك ( )EWGلمواصلة تقدم العمل بشأن القضايا المستعرضة ربي  CCRVDFو  CCPRلتسهيل إنشاء الحدود
عمل إلكب ي
القصوى مواءمة لمتبقيات المركبات ذات االستخدام المزدوج باألنسجة الحيوانية الصالحة لألكل.
ً
الغذان ( )CAC44 ، 2021عىل إنشاء
بناء عىل توصية لجنة  ، CCEXEC81وافقت الدورة الرابعة واألربعون لهيئة الدستور
ي
اقبي
فريق عمل مشبك ربي  CCPR / CCRVDF EWGبرئاسة الواليات المتحدة األمريكية  ،وهو مفتوح لجميع األعضاء والمر ر
الذين يعملون بدعم  JECFA / JMPRلمعالجة القضايا اإلجرائية والفنية المتعلقة بوضع حدود قصوى مواءمة لمتبقيات
ر
الت وافقت عليها :CAC44
المركبات ذات االستخدام المزدوج كما هو موضح يف الشوط المرجعية ( )ToRsي
.i

.ii
.iii

تعط
تعاون ربي  CCRVDFو  CCPRوستحدد  ،وإذا أمكن ،
سباجع  EWGالمشبكة العمل المنجز بالفعل بشكل
ي
ي
اإلضاف المحتمل ربي  CCRVDFو  CCPRوكيف يمكن تنفيذ ذلك (عىل سبيل المثال ،
األولوية لمجاالت التعاون
ي
اللجنتي
بشكل مشبك  ،بالتوازي  ،إلخ) لذلك لتسهيل النظر يف المركبات ذات االستخدام المزدوج من قبل كلتا
ر
والمواءمة المحتملة للحدود القصوى لمتبقيات ؛
تحسي تزامن العمل ربي  CCPRو  CCRVDFوكذلك التعاون ربي CCPR / CCRVDF
وقد يشمل ذلك انعكاسات عىل
ر
و  JMPR / JECFA؛
ً
ستقدم  EWGالمشبكة تحديثا لنتائجها األولية إىل  CCRVDF26و .CCPR53

لن يحل  EWGالمشبك محل التعاون الموازي الجاري ربي مجموعات  EWGالمنشأة بموجب  CCRVDFو ( CCPRمراجعة
التصنيف) ضمن اختصاصات كل منها.
حالة العمل
ً
اجتمعت  EWGوتقوم حاليا بإصدار الجولة األوىل من التعليقات عىل األسئلة التالية:
تعاون ربي  CCRVDFو CCPR؟
 .1ما هو العمل الذي تم القيام به بشكل
ي
الت يمكن أن يتعاون فيها  CCRVDFو  CCPRيف المستقبل؟
ه المجاالت ي
 .2ما ي
الت يمكن استخدامها للتعاون ربي  CCRVDFو CCPR؟
اآلليات
ه
ي
 .3ما ي
تعليقات
تغيب
قدمت كندا تعليقات حيث وافقت عىل أن تنسيق المصطلحات ضوري للشفافية وكذلك للرصد والمراقبة وأن أي ر
مستقبىل يف المصطلحات يمكن أن يكون له آثار عىل الحدود القصوى للمتبقيات الموجودة بالحوم  /العضالت ويحدث لبسا
ًي
محتمال.
االستنتاج و التوصيات
ً
غب مواءمة
الت قد تكون فيها ال
معايب ر
ر
نظرا ألهمية هذا الجهد يف تقليل اللبس يف التعاريف والمصطلحات والحد من المواقف ي
الغذان العربية دعمها استمرار
لنفس المواد  ،مع وجود آثار سلبية محتملة عىل التجارة الدولية  ،يوض بأن تقدم وفود الدستور
ي
هذا العمل  ،مع البام محتمل بالمشاركة الفعالة يف أنشطة  EWGوتقديم وجهة نظر المنطقة العربية.
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