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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
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للدورة للتحضير األعمال جدول  بنود تحليل  

املبيدات متبقياتالثالثة والخمسون للجنة الفنية للدستور الغذائي املعنية ب  

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

 األعمال األخرى التي تهم املنطقة العربية

 األعمال جدول  من 16 البند

 .الزراعة في البيئية تل بطامل باستخدام املرتبطة التجارية اآلثار من التخفيف

 األهداف

 
ا
لبنود جدول األعمال املقرر مناقشتها خلل الدورة الثالثة والخمسون للجنة الدستور  تقدم هذه الوثيقة استعراضا وتحليل

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

، كجزء من مساهمتها PARERAو GFoRSSالتي تروج لها  معّدة للستخدام املحتمل من قبل مجتمعات هيئة الدستور الغذائي

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

 من األعضاء واملراقبين.

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

ا للمنظمات املذكورة أعله ) ا رسميا  GFoRSSو PARERAإرشادي بطبيعته وال يمثل موقفا
ا
 ( أو عضويتهم أو إدارتهم. ويقدم ملخصا

ا في لجنة   للعمل قيد املناقشة حاليا
ا

ا لوفود الدول العربية لتحديCCPRوتحليل د مواقفها مع مراعاة ، والذي قد يكون مفيدا

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

 .األمريكي، وزارة الزراعة األمريكية

ا الجارية واألنشطة اإلضافية األعمال حول  املعلومات من مزيد تقديم هو الوثيقة هذه من الهدف  CCPR53 إطار في حاليا

 .العربية املنطقة تهم قد والتي

  



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

ة|2 ح ف  ص
 

 .الزراعة في البيئية تل بطامل باستخدام املرتبطة التجارية اآلثار  من التخفيف: األعمال جدول  من 16 البند

 (CX / PR 22/53/18: )الوثيقة

ستخدم
ُ
 األعلف أو األرض أو املحاصيل على تطبيقها ويتم البيئية املعايير على الزراعة تأثير من للتخفيف البيئية املبطلت ت

 في للذوبان القابلاألزوت  إطلق لتقليل أو( امليثان مثل) الحراري  االحتباس غازات إنتاج لتقليل الحيوانات على مباشرة أو

 منها والعديد البلدان من العديد في السوق  في بالفعل موجودة املركبات هذه بعض. الجوفية املياه طبقات أو املائية املمرات

  .التطوير قيد

ا القضية هذه أصبحت ا موضوعا  استباقي نهج وتطوير منسق تنظيمي ظامن وجودالدولي مما يستوجب  املستوى  على مهما

 (.MRLs) تبقياتللم القصوى  الحدود مثل) منسقة دولية معايير وإصدار لتقييم

 نيوزيلندا أعدتها التي املناقشة ورقة في املذكورة والتوصيات واآلراء العناصرهذه  في النظر إلىة مدعو  CCPR53 لجنة

 .اللجنة أعمال جدول  في املوضوع هذا اعتماد أهمية لتقييم أستراليا مع بالتعاون 

يجب أخذها  أعلفها عن طريق أو لحيواناتل مباشرة إعطاؤها يتم التي البيئية املبطلت أن إلى العمل مجموعة استنتجت

 فريق قبل من فيها النظر يجب املستخدمة باملركبات ولها علقة تنشأ قد أي قضاياو  CCRVDF لجنة بعين االعتبار من قبل

 .املتبع للنهج املناسب التنسيق ضمانو  CCRVDF / CCPR اللجنتين كلتا ملع

 االستنتاج و التوصيات

البيئية في الزراعة هو قضية ناشئة جديدة  فمن املستحسن أن تنظر وفود الدستور الغذائي  بطلتبما أن موضوع امل

 في متابعة هذا البند. ةالعربي

تشار هذه قد تبدأ السلطات العربية املختصة باألغذية واألعلف في التحقيق في هذه املسألة  مع إمكانية توليد بيانات عن ان

 .العربية نطقةامل املواد الكيميائية في بيئة

 


