
اء * اءمأعضاء  -من المهم اإلشارة اىل أن الخبر ي ينتمون إليها. يع - (EWG) جموعة عمل الخبر
تمد اختيار ال يمثلون المنظمات و / أو الجهات الت 

اء أعضاء  اء المختصةالخبر ي الوثائق الف EWG  مجموعة الخبر
 
ر عليها ف اته.  ال تعتبر المواقف المعبر نية عىل بيانات اعتماد كل خببر وخبر

اء ي ينتمي اليها الخبر
ا عن مواقف الجهات الت  ي ومجموعة العمل المتخصصة تعببر

ي ينتجها  الفريق الفت 
 .والتحليالت الت 

 

 

للدورة للتحضير األعمال جدول  بنود تحليل   

 الثالثة والخمسون للجنة الفنية للدستور الغذائي املعنية بمخلفات املبيدات

عبر تقنية االتصال عن بعداجتماع - 2022يوليو  13و 8- 4  

 من جدول األعمال 13البند 

إنشاء جداول الدستور الغذائي وقائمات املبيدات ذات األولوية بهدف التقييم/إعادة التقييم من قبل  

JMPR 

 JMPRدف التقييم/إعادة التقييم من قبل األولوية بهجداول الدستور الغذائي وقائمات املبيدات ذات 

 األهداف

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

الوثيقة  .2022يوليو  13و 8إلى  4الغذائي املعنية بمتبقيات املبيدات، املزمع عقدها عبر تقنية االتصال عن بعد في الفترة من 

، كجزء من مساهمتها PARERAو GFoRSSمعّدة لالستخدام املحتمل من قبل مجتمعات هيئة الدستور الغذائي التي تروج لها 

في تعزيز الوعي ودعم املشاركة الفعالة في اجتماعات وضع معايير األغذية الدولية )اجتماعات الدستور الغذائي( من قبل ممثلين 

 اء واملراقبين.من األعض

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

 GFoRSSو PARERAإرشادي بطبيعته وال يمثل موقًفا رسمًيا للمنظمات املذكورة أعاله )
ً
( أو عضويتهم أو إدارتهم. ويقدم ملخصا

 للع
ً

، والذي قد يكون مفيًدا لوفود الدول العربية لتحديد مواقفها مع مراعاة CCPRمل قيد املناقشة حالًيا في لجنة وتحليال

 احتياجات وخصوصية املنطقة والتأثير املحتمل ملعايير األغذية املقترحة.

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

PARERA وGFoRSS  بالتنسيق مع  املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين وبتمويل من مكتب الدستور الغذائي

 .األمريكي، وزارة الزراعة األمريكية

جداول الدستور الغذائي وقائمات املبيدات ذات األولوية  :على CCPR53 أعمال جدول  من 13و 12و 11 بنود تحليل يركز

 .JMPRبهدف التقييم/إعادة التقييم من قبل 



ي المعنية 
 (CCPR)بمتبقيات المبيدات تحليل بنود جدول األعمال والتحضبر للدورة الثالثة والخمسير  للجنة الدستور الغذائ 

ة|2 ح ف  ص
 

ل األعمال: إنشاء جداول الدستور الغذائي وقائمات املبيدات ذات األولوية بهدف التقييم/إعادة من جدو  13البند 

 JMPR التقييم من قبل

 الوثيقة

CX/PR 22/53/15 

 

 خلفية العمل

 املقترحة الجديدة لالستخدامات مركبات رشحت التي( الراعية الجهات) املراقبة الدولية واملنظمات األعضاء للبلدان يمكن

/  املسجل لالستخدام موثقة أدلة تقديم خالل من فقط الزمني الجدول  في مكان تأكيد األخرى  للتقييمات الزمني والجدول 

 سلطة إلى البيانات تقديم على دليل األقل على أو (،GAP) الجيدة الزراعية املمارسات/  املرخصة الصياغة تسميات

 .CCPR53 قبل GAP/  مرخص صياغة ملصق/  تسجيل على الحصول  بهدف وطنية تنظيمية

 تحليل

 :التالي الرابط خالل تنزيلها منو  ،مراجعة القائمة ممكن

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/codexalimentarius/doc/CCPR53__2022_Schedules_and_Priority_Li

sts_Eonly.xlsx 

 :2022 األولويات قائمات

 (.JMPR) قبل من للتقييمات CCPR 2022 جدول  إغالق تم

 :2023 األولويات قائمات

 تأكيد تم. 2023 لعام املقترح الجديد املركب الزمني الجدول  في مركبات ستة"  new CPD-2023" العمل ورقةتدرج  

 هذه أحد تقييم تأجيل تم املحدثة، Excel عمل ورقة من التحقق بعد. املدرجة املركبات لجميع الوطنية التسجيالت

 .الزمني الجدول  لهذا أخرى  ترشيحات أي قبول  يمكن ال. املصنعة الشركة طلب على بناءً  ،2024 لعام املركبات

 التعيينات هذه بين من. الجديد لالستخدام ترشيًحا عشر ثالثة" 2023 لعام الجديد االستخدام" األخرى  العمل ورقة تدرج

 ترشيحات أي قبول  يمكن ال. مركًبا عشر الثني الوطني التسجيل/  املنتجات ملصقات على دليل تقديم تم عشر، الثالثة

 ممكن وقت أقرب في الوطني التسجيل على دليل تقديم على املرشحين تشجيع تم ذلك، ومع. الزمني الجدول  لهذا أخرى 

 .املقترح 2023 جدول  في مكان لتأكيد عملًيا

 فإن ذلك، ومع. الدورية للمراجعات املقترح 2023 جدول  في مركبات خمسة" 2023 لعام الدورية املراجعة" عمل ورقة تسرد

 وتوافر املدعومة، السلع ذلك في بما إضافية معلومات مطلوب. اآلن حتى مؤكد غير القائمة هذه في املركبات من العديد دعم

 على بشدة واملراقبين األعضاء تشجيع تم. املدعومة املركبات من للعديد السمية البيانات حزم وتوافر املخلفات، تجارب

 ضرورية املركبات هذه كانت إذا بها االحتفاظ استراتيجيات في والنظر الدورية املراجعة قوائم في املركبات دعم إلى اإلشارة

 .ملصالحهم



ي المعنية 
 (CCPR)بمتبقيات المبيدات تحليل بنود جدول األعمال والتحضبر للدورة الثالثة والخمسير  للجنة الدستور الغذائ 

ة|3 ح ف  ص
 

 :بعدها وما 2024 األولويات قائمات

 بعده وما 2024- 1 الجدول " العمل ورقة تتضمن cpd املتوقع من. املستقبلية للجدولة ترشيحات سبعة" الجديد 

 على عالمة وضع تم . CCPR54 (2023) لـ 2024 لعام املقترح الزمني الجدول  من جزًءا مركبات خمسة تشكل أن

 .املصنعة الشركات/  املرشحين طلب على بناءً  2027و 2025 لعامي املتبقيين املركبين

 للجدولة ترشيًحا وعشرين واحًدا" اآلخر- الجديد االستخدام بعد وما 2024- 1 الجدول " العمل ورقة تتضمن 

 .2024 لعام مرشًحا عشر سبعة املستقبلية،

 جميع(. مركًبا 13) 2025و 2024 عامي في الدورية للمراجعات األولويات قوائم" أ 2 الجدول " العمل ورقة تتضمن 

 ".سنة 25 قاعدة" تلبي املدرجة املركبات

 للمراجعة بعد إدراجها يتم لم ولكن" عاًما 15 قاعدة" تلبي مركًبا 60 من يقرب ما" ب  2 الجدول " عمل ورقة تسرد 

 .الدورية

 

 (املدعومة غير  املركبات) الدورية املراجعات

 الجدول  في املدرجة) JMPR قبل من تقييمها يتم لم التي الدورية للمراجعات السابقة الجداول  من املركبات من العديد هناك

 غير باملركبات املستمر االحتفاظ بشأن قرار اتخاذ ينبغيو . املركبات تلك حالة لتوضيح الرعاة يجب التشاور مع(. 5 الجديد

 في( CXLsبيدات )امل ملخلفات الحالية القصوى  الحدود على والحفاظ  CCPR في الواردة بيداتامل قائمة في املدعومة

CCPR53. 

 .مدعومة غير تزال ال التي التالية املركبات بشأن املشورة تقديم على بشدة املهتمين واملراقبين األعضاء الدول  تشجيع تم

 والتوصيات االستنتاج

 بشكل واملشاركة البند هذا ملتابعة مدعوة املسؤولة عن تسجيل وإدارة املبيدات في املنطقة العربيةالجهات املختصة  إن

املنطقة فيما يتعلق باستخدامات  واقعنعكس يبحيث  الوطنية، التسجيل معلومات على للحصول  الدعوات في فاعلية أكثر

 في السنوات املقبلة. JMPRفي تحديد أولويات املركبات التي سيتم تقييمها / إعادة تقييمها بواسطة  بيداتاملواحتياجات 

 دراية على والبقاء الدقة لضمان كثب عن العمل أوراق مراجعة على العرب الغذائي الدستور  ومراقبي أعضاء تشجيع تم

 تكون  أن يمكن. CCPR من قبلو  JMPR قبل من التقييم إعادة/  للتقييم فيها النظر يتعين التي املستقبلية الزمنية بالجداول 

 من بشطبها اللجنة قيام اقتراحبحيث يتم  لالهتمام ثيرةم العربية الدول  في املحظورة املبيدات حول  اإلضافية املعلومات

 .القوائم

 


