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  12من جدول األعمال
التسجيالت الوطنية للمبيدات
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  12من جدول األعمال :التسجيالت الوطنية للمبيدات
الوثيقة
CX/PR 22/53/14
خلفية العمل
تشمل اختصاصات لجنة  CCPRإعداد الجداول الزمنية وقائمات املبيدات ذات األولوية للتقييم  /إعادة التقييم من قبل
االجتماع املشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن متبقيات املبيدات ( ،)JMPRبحيث أن لجنة
 CCPRهي هيئة إدارة املخاطر و JMPRهو هيئة تقييم املخاطر.
تتكون جداول الدستور الغذائي وقوائم األولويات من مركبات جديدة ،واستخدامات جديدة ،وتقييمات أخرى ،باإلضافة
سم ًيا ألكثر من ً 15
إلى مراجعات دورية للمركبات التي لم تتم مراجعتها ّ
عاما.
تتطلب متطلبات التعيين لجدولة املركبات في الجداول الزمنية وقوائم األولويات ،من بين البيانات األخرى ذات الصلة،
حالة التسجيالت الوطنية للمبيد .تسعى الجداول الزمنية وقوائم األولويات إلى توفير توازن بين املركبات الجديدة
واالستخدامات الجديدة والتقييمات األخرى واملراجعات الدورية للمركبات "القديمة".
كجزء من جهود  CCPRلتحديد أولويات املراجعة الدورية للمركبات القديمة ،وافقت اللجنة على البحث عن أدلة موثقة
للتسجيالت الوطنية واالستخدامات املعتمدة للمركبات الخاضعة للمراجعة الدورية ،من خالل نهج يعتمد على تطوير
وتعداد قاعدة بيانات لهذا الغرض.
إن تحديد املركبات التي أبلغ أعضاء الدستور الغذائي عن عدم وجود استخدام مسجل لها سيساعد بشكل كبير لجنة
 CCPRفي تقليل قائمة املركبات التي تنتظر جدولة التقييم من قبل ( JMPRال سيما املراجعات الدورية) ،وبالتالي سيسمح
بترتيب أفضل للجداول حسب األولوية ،مع الحفاظ على التوازن بين تقييمات مختلفة
مركبا ً
خالل ) CCPR52 (2021تقرر توفير قاعدة بيانات تسجيل وطنية محسنة بحوالي ً 20
سنويا من الجدولين  2أ و  2ب،
والتي يتم طلب البيانات الخاصة بها ،لتجميع وتحليل البيانات من جميع املستجيبين وتقديم تقرير عن النتائج إلى .CCPR53
 CCPR53مدعوة إلى:
 النظر في املعلومات املقدمة في ورقة املناقشة وتقديم التعليقات ،حسب الحاجة ،على النهج العام لتطوير قاعدة
البيانات للتسجيل الوطني للمبيدات بما في ذلك رأي حول ما إذا كان هناك عدد كاف من الردود متاح لدعم
االستعراض الدوري للمركبات غير املدعومة مع عدم وجود خطورة متعلقة بالصحة العامة والتي لم تعد مدعومة
من قبل الشركة املصنعة (انظر ً
أيضا البند  11من جدول األعمال).
 تقديم اقتراحات أخرى للمساعدة في ملء قاعدة البيانات.
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الغذائ المعنية بمتبقيات المبيدات ()CCPR
والخمسي للجنة الدستور
والتحضب للدورة الثالثة
تحليل بنود جدول األعمال
ر
ر
ي

تحليل
بعد تلقي التعليقات على الرسالة املعممة املرسلة لهذا الغرض ،أجاب ً 32
عضوا ،معظمهم من أوروبا ( .)٪60عادت مشكلة
التمثيل الجغرافي املنخفض خالل هذا البند .استكملت البلدان األعضاء قاعدة البيانات بمعلومات تتعلق بانتشار
استخدام املركبات املقترحة.
ونتيجة لذلك ،لم يتم تعيين اثنين من املواد الفعالة ،وهما  Aldicarbو ،Ethoxyquiinبينما كان للفوسفان وأمالحه
استخدامات مهمة إلى حد ما (ً 23
ً
ً
استخداما).
عضوا وما يصل إلى 127
تعيينا من 32
التعليقات واالعتبارات
ً
عنصرا
أشارت غالبية التعليقات إلى أن األعضاء واجهوا مشاكل في ملء قاعدة البيانات .وبالتالي ،يعد تعديل التعليمات
ً
مهما للتحسين.
االستنتاج والتوصيات
إن السلطات املختصة في املنطقة العربية مدعوة بالفعل ملتابعة هذا البند واملشاركة بشكل أكثر فاعلية في الدعوات
للحصول على معلومات التسجيل الوطني ،حتى يكون لها تأثير على تحديد أولويات املركبات التي سيتم تقييمها  /إعادة
تقييمها من قبل  JMPRفي السنوات املقبلة.

 |3ص ف ح ة

