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

 8- 4و 13يوليو - 2022اجتماع عبر تقنية االتصال عن بعد
البند  11من جدول األعمال
ورقة مناقشة حول إدارة املركبات غيراملدعومة ذات الخطورة املنخفضة واملقرراستعراضها ً
دوريا.
جداول الدستور الغذائي وقائمات املبيدات ذات األولوية بهدف التقييم/إعادة التقييم من قبل JMPR
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.

يركز تحليل بنود  11و 12و 13من جدول أعمال  CCPR53على :جداول الدستور الغذائي وقائمات املبيدات ذات األولوية
بهدف التقييم/إعادة التقييم من قبل .JMPR
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الغذائ المعنية بمتبقيات المبيدات ()CCPR
والخمسي للجنة الدستور
والتحضب للدورة الثالثة
تحليل بنود جدول األعمال
ر
ر
ي

البند  11من جدول األعمال :ورقة مناقشة حول إدارة املركبات غير املدعومة ذات الخطورة املنخفضة واملقرر
استعراضها ً
دوريا.
الوثيقة
CX/PR 22/53/13
خلفية العمل
املركب غير املدعوم هو مبيد من املقرر إعادة تقييمه ولم يلتزم أي مصنع أو بلد عضو بتقديم البيانات املطلوبة للتقييم
من قبل .JMPR
وافقت لجنة  CCPR50على أن هذا العمل سينفذ في إطار مجموعة العمل االكترونية املعنية باألولويات الذي ترأسها
ُّ
أستراليا ويشترك في رئاستها كندا وشيلي وكينيا ،وكلف بتقديم ورقة مناقشة حول إدارة املركبات غير املدعومة املقرر
استعراضها ً
دوريا للنظر فيها من قبل .CCPR51
وافقت لجنة  CCPR51على تقييم الخيارين ( 2على وجه الخصوص  2ب) و 3لتحديد طريقة مناسبة للمض ي ً
قدما ومناسبة
للذين يدعمون ًأيا من الخيارين:
 الخيار  2ب -سيتم االحتفاظ فقط بتلك  CXLsالتي توجد لها تسجيالت مدرجة في قاعدة بيانات التسجيل
الوطنية (.)NRD
 الخيار – 3تم منح أعضاء الدستور الغذائي واملراقبون  4سنوات لتحقيق متطلبات البيانات من أجل الحفاظ
على ( .CXLsأي ،قاعدة  4سنوات) .إذا كان األعضاء أو املراقبون غير قادرين على تلبية متطلبات البيانات ،فسيتم
إلغاء جميع .CXLs
خالل  CCPR52تم تكليف فريق العمل  EWGبتقديم مقترح إدارة لدراسته من قبل .CCPR53
خالل  ، CCPR53اللجنة مدعوة إلى:
 النظر في االقتراح الخاص بإدارة املركبات غير املدعومة ذات الخطورة املنخفضة واملخطط للمراجعة الدورية كما
هو موضح في القسم  1من امللحق األول من وثيقة العمل .CX / PR 22/53/13
 إذا وافقت لجنة  CCPRعلى االقتراح املنقح ،فسوف يتم النظر في إنشاء فريق عمل الخبراء لتنقيح مقترح إدارة
العمل ليتم أخذه بعين االعتبار خالل )CCPR54 (2023
 إن لجنة  CCPRمدعوة ً
أيضا إلى النظر في الخيارات املختلفة لدعم البيانات التي يمكن تناولها من قبل الدستور
الغذائي ،ومنظمة األغذية والزراعة  /منظمة الصحة العاملية ،واللجنة املشتركة املعنية باملبيدات ،والحكومات،
واملصانع لزيادة مساعدة البلدان في تنفيذ نهج اإلدارة املقترح على النحو الوارد في القسم  2من امللحق األول من
وثيقة العمل.CX / PR 22/53/13 .
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تحليل
أعدت مجموعة العمل  EWGمسودتين للتعليق ،مع بعض االعتبارات التالية ألعضاء :EWG
 من أجل املض ي ًقدما في هذه املبادرة اقترح الرئيسان املتشاركان ترك املناقشة حول الخيارين  2ب و 3والتركيز على
اقتراح بدائل إدارية ً
بناء على اإلجراء الحالي ،والذي يسمح ،في بعض الحاالت املبررة ،باستكشاف إمكانيات
التعاون للحفاظ على بعض .CXLs
 ستعمل  EWGبشأن املركبات غير املدعومة بالتنسيق مع  EWGبشأن األولويات قد تساعد التدابير اإلضافية ًأيضا في توليد أو جمع البيانات الالزمة للحفاظ على  ،CXLsمثل أنشطة بناء القدرات
لتعزيز قدرات أعضاء الدستور الغذائي لتلبية متطلبات تقييم .JMPR

االستنتاج والتوصيات
هناك فائدة أكيدة من تنفيذ هذا العمل  ،حيث أنه سيدعم الطبيعة الحديثة ملعايير الدستور الغذائي .قد ترغب وفود
الدستور الغذائي العربي في دعم بدء هذا العمل.
كتعليق عام وتوصية :سيكون من املفيد للسلطات العربية املختصة املسؤولة عن إدارة املبيدات مراجعة وضعية املركبات
من هذا النوع (أي املركبات التي ليس لها مخاوف معروفة على الصحة العامة  ،ومع ذلك فهي غير مدعومة بالبيانات
الخاصة بإعادة تقييمها املحتملة.) .
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