تحليل بنود جدول األعمال للتحضير للدورة
الثالثة والخمسون للجنة الفنية للدستور الغذائي املعنية بمتبقيات املبيدات
 8- 4و 13يوليو - 2022اجتماع عبر تقنية االتصال عن بعد

األعمال األخرى التي تهم املنطقة العربية
البند  17من جدول األعمال
تعديل جزء من السلع التي تنطبق عليها الحدود القصوى للمتبقيات الذي حددتها لجنة الدستور الغذائي
والتي يتم تحليلها :املجموعة ( 14فواكه متنوعة -القشور الغير الصالحة لألكل).
األهداف
ا
تقدم هذه الوثيقة استعراضا وتحليل لبنود جدول األعمال املقرر مناقشتها خلل الدورة الثالثة والخمسون للجنة الدستور
الغذائي املعنية بمتبقيات املبيدات ،املزمع عقدها عبر تقنية االتصال عن بعد في الفترة من  4إلى  8و 13يوليو  .2022الوثيقة
ّ
معدة للستخدام 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
ا
إرشادي بطبيعته وال يمثل ا
موقفا ا
رسميا للمنظمات املذكورة أعله ( PARERAو )GFoRSSأو عضويتهم أو إدارتهم .ويقدم ملخصا
ا
حاليا في لجنة  ،CCPRوالذي قد يكون ا
وتحليل للعمل قيد املناقشة ا
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.

الهدف من هذه الوثيقة هو تقديم مزيد من املعلومات حول األعمال اإلضافية واألنشطة الجارية ا
حاليا في إطار CCPR53
والتي قد تهم املنطقة العربية.
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البند  17من جدول األعمال :تعديل جزء من السلع التي تنطبق عليها الحدود القصوى املتبقيات الذي حددتها لجنة
الدستورالغذائي والتي يتم تحليلها :املجموعة ( 14فواكه متنوعة -القشورغير الصالحة لألكل).
الوثائق CX/PR 22/53/19 :و CXG 41-1993
خلفية العمل
تعد "املبادئ التوجيهية بشأن الجزء من السلع التي تنطبق عليها الحدود القصوى املتبقيات الذي حددتها لجنة الدستور
الغذائي والتي يتم تحليلها " ا
جزءا من املعايير الثمانية واملبادئ التوجيهية التي وضعتها لجنة  .CCPRتمت مناقشة التحديث
األخير لهذه الوثيقة في ) CCPR42 (2010ووافقت اللجنة في هذه الدورة على االحتفاظ بهذه الخطوط التوجيهية كوثيقة
مستتقلة ومراجعة هذا القرار عند االنتهاء من مراجعة تصنيف األغذية واألعلف.
تم مناقشة تعديل جزء من السلع التي تنطبق عليها الحدود القصوى للمتبقيات الذي حددتها لجنة الدستور الغذائي والتي
يتم تحليلها :املجموعة ( 14فواكه متنوعة -القشور غير صالحة لألكل) ،في جدول أعمال  CCCF52من خلل البند ،16
لكن اللجنة قررت تأجيل مناقشة هذا البند حتى الدورة القادمة  CCCF53نظرا لضيق الوقت.
أعدت اإلكوادور ورقة مناقشة من أجل إدراج السؤال حول ضرورة إجراء تعديلت على املعيار املتعلق باملجموعة 14
(فواكه متنوعة مع القشور الغير صالحة لألكل) وأرسلت الوثيقة إلى املندوبين لتتم مناقشتها في .CCPR53
خالل  CCPR53ان اللجنة مدعوة للنظر في العناصر واآلراء والتوصيات املدونة في ورقة املناقشة التي أعدتها اإلكوادور
واملتعلقة بتعديل املواصفة "املبادئ التوجيهية لجزء من السلع التي تنطبق عليها الحدود القصوى للمتبقيات الذي حددتها
لجنة الدستور الغذائي والتي يتم تحليلها " فيما يتعلق باملجموعة ( 14الفواكه املتنوعة -قشور غير صالحة لألكل) ،وال
سيما:
أ .فحص أهمية بدء عمل جديد لتعديل الجزء اإلرشادي من السلع التي تنطبق عليها الحدود القصوى للمتبقيات
ا
الذي حددتها لجنة الدستور الغذائي والتي يتم تحليلها ( ،)CXG 41-1993وتحديدا املجموعة  14من الفواكه
املتنوعة ذات القشرة الغير الصالحة لألكل ،مع تعديل العبارة "سلعة كاملة ما لم تكن مؤهلة "بعبارة" منتج مع
إزالة القشرة "وإنشاء مجموعة عمل إلكترونية ( )EWGلهذا األمر.
ب .إرسال طلب إلى  JMPRللحصول على بيانات تحليل املتبقيات املبيدات ،والتي يتم إجراؤها على املنتج بأكمله
واملنتج بدون قشره للمجموعة " 14فواكه".
تحليل
ا
وفقا للمبادئ التوجيهية ،يتم تحديد الحدود القصوى للمتبقيات ( )CXLsفي معظم الحاالت على السلع الزراعية الخام
كاملة كما يتم تداولها في التجارة الدولية .في بعض الحاالت ،يتم تضمين مواصفات لوصف الجزء من السلع الزراعية الخام
التي تنطبق عليها الحدود القصوى للمتبقيات؛ في حاالت أخرى ،ال يتم توفير هذه املواصفات.
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لتنسيق إجراءات أخذ العينات التحليلية ،وضعت لجنة  CCPRمبادئ توجيهية لوصف الجزء من السلع الزراعية الخام
التي تنطبق عليها الحدود القصوى للمتبقيات ،والتي يجب إعدادها كعينة تحليلية لتحديد متبقيات املبيدات املوصوفة
للمجموعات  33املدرجة في املبادئ التوجيهية.
ا
وفقا لإلرشادات ،يتم تحديد الجزء من سلعة املجموعة  14الذي ينطبق عليه  MRLللدستور الغذائي (والذي تم تحليله)
على النحو التالي:
 كامل السلعة ما لم تكن موصوفة.
 األناناس :بعد إزالة جزء التاج.
 األفوكادو واملانجو :سلعة كاملة بعد إزالة النواة ( )stoneولكن محسوبة على الفاكهة الكاملة.
 املوز :بعد إزالة أنسجة التاج والسيقان
التعديل املقترح في ورقة املناقشة املتعلق بـ "الجزء من السلع التي تنطبق عليها الحدود القصوى للمتبقيات والتي يتم
تحليلها للمجموعة  ،14يتعلق بملءمة تضمين ضمن مواصفات املبادئ التوجيهية بأن الجزء املراد تحليله ملتبقيات
املبيدات ال يشمل الجلد أو القشور.
التفسيرات:
 ال يوجد اختيار محدد ملنتجات املجموعة ( 14األفوكادو ،ثمرة العشق  ،passion fruitواملوز ،واألناناس ،وفاكهة
الكيوي ،واملانجو ،والبابايا ،والجوافة) ،التي تتوافق مع الجزء من الناتج الزراعي اإلجمالي الذي ينطبق عليه الحد
األقص ى للمتبقيات والذي يجب أن تكون معدة كعينة تحليلية لتحديد متبقيات املبيدات؛
 يجب أن تؤخذ عادات استهلك املجموعة  14بعين االعتبار عند محاولة إجراء تحليل متبقيات املبيدات في كل
منطقة تستهلكها عند إزالة القشرة؛
 تم إنشاء  CXLsالحالية املتعلقة بـ "املجموعة  14من الفواكه املتنوعة -القشور الغير صالحة لألكل" على أساس
الجزء الصالح لألكل وعدم األخذ بعين االعتبار تحليل املنتجات دون التقشير ،لذا يمكن تجاوز الحدود القصوى
للمتبقيات التي تم وضعها لها ،والوصول إلى نتيجة مفادها أن املنتوج غير صالح للستهلك ،مما سيؤدي إلى
عقبات و  /أو ممارسات غير عادلة في التجارة الدولية،

 معظم إنتاج سلع مجموعة  14يتم في البلدان األقل ا
تقدما ا
نسبيا ،مع نشاط تصدير قوي؛ لذا قد يكون تطبيق
تحليل املبيدات في هذه الظروف له تأثير سلبي على اقتصادات هذه البلدان.
إلثبات أهمية اإلنتاج والتجارة الدولية ملنتجات املجموعة  ،14تم تقديم في ورقة املناقشة تحليل حول إحصاءات اإلنتاج
والتصدير ومناطق االستيراد باستخدام مصادر مثل  FAOSTATومختلف بوابات إحصاءات التجارة.
تأثيرالحدود القصوى املتبقيات على املنطقة العربية
يتم إنتاج املنتوجات ضمن املجموعة  14في الغالب في املناطق االستوائية أو شبه االستوائية .إال أن بعض الدول العربية
(املغرب ،لبنان ،األردن ،مصر ،إلخ) تنتج بعض من هذه املنتوجات مثل األفوكادو واملوز ،إلخ في بعض
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تحتوي أفريقيا مع آسيا على أكبر منطقة إنتاج للفواكه املقشرة وغير الصالحة لألكل .بالنسبة للموز ،تمتلك آسيا وأفريقيا
أكبر مساحة مزروعة تليها أمريكا اللتينية ومنطقة البحر الكاريبي .تترأس آسيا وأفريقيا ا
أيضا قائمة الدوالملنتجة لألناناس

والبابايا واملانجو .أمريكا اللتينية ومنطقة البحر الكاريبي هي املنطقة األكثر ا
إنتاجا لألفوكادو.

سيؤدي تحليل املنتجات مع القشر إلى االيحاء بأن الطعام غير مناسب للستهلك  ،في حين أن عادات استهلك هذه السلع
(بما في ذلك في املنطقة العربية) تتوقع إزالة القشرة .من املرجح أن تفي مستويات متبقيات املبيدات في الجزء الصالح لألكل
من املنتج باالمتثال ملجموعة الحدود القصوى للمتبقيات (التي تم وضعها ا
بناء على هذا الجزء الصالح لألكل).
املض ي ا
قدما في هذا التوضيح لقابلية تطبيق الحدود القصوى للمتبقيات للمجموعة  14سيقلل من حاالت عدم االمتثال
وسيوفر املزيد من املواءمة بين الحدود القصوى للمتبقيات التي تم وضعها وبروتوكوالت التحقق من االمتثال املرتبطة بها.
خالصة واعتبارات خاصة باملنطقة العربية
يوص ى بأن تدعم وفود الدستور الغذائي العربية االقتراح الوارد في ورقة املناقشة فيما يتعلق بتقييد تطبيق حدود متبقيات
املبيدات على الجزء الصالح لألكل (بدون القشرة) ألغذية املجموعة .14
سيدعم هذا التغيير املصالح التجارية لدول املنطقة كمنتجين ومصدرين لهذه السلع.
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