
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  

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( ب) 4 البند

 .األخرى  الدولية املنظمات عن الناشئة املسائل

 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
 

 (IAEA)األخرى  الدولية املنظمات عن الناشئة املسائل :األعمال جدول  من( ب) 4 البند

 (CX / PR 22/53/4: )الوثيقة

 والوكالة الفاو(،) والزراعة لألغذية املتحدة األمم ومنظمة CCPR بين الجاري  التعاوني العمل إطار في البند هذا يندرج

" الذرية للطاقة الدولية والوكالة والزراعة األغذية منظمة بين املشترك املركز" خلل (، منIAEA)الذرية للطاقة الدولية

 النووية التقنيات استخدام خلل من املستدامة الزراعية والتنمية الغذائي األمن في للمساهمة وذلك األعضاء، والبلدان

 .الحيوية والتكنولوجيا

 والتدريب التطبيقية البحوثالقيام بو  لمختبراتل خدمات وتقديم البحوث ودعم تنسيق خلل من أنشطته املركز ينفذ

 املعلومات جمع إلى باإلضافة النمساب Seibersdorf في له التابع والرقابة األغذية سلمة مختبر خلل من القدرات دعمو 

 .والتكنولوجيا واملعرفة لمهاراتل الفعال التطوير أجل من ونشرها وتحليلها

 سلمة مجال في واألقاليمية الوطنية القدرات وبناء التعاون  ملشاريع الفني الدعم FAO/IAEA بين املشترك املركز يقدم كما

  .ومراقبتها األغذية

 بما القدرات، بناء لتعزيز كآلية األغذية سلمة/  للمختبرات إقليمية شبكات إنشاء   FAO/IAEA بين املشترك املركز يشجع

 سلمة وشبكة األغذية، لسلمة األفريقية والشبكة الكاريبي، البحر ومنطقة اللتينية ألمريكا التحليلية الشبكة ذلك في

 املنهجية نقل ذلك في بما األنشطة، من واسعة مجموعة وتنفيذ والخبرات املعرفة لتبادل منصة توفرالتي . آسيا في األغذية

افيها  ويشارك. واملعايير املختبرات، بين واملقارنات الكفاءة، واختبار التحليلية،  .دولة 90 حوالي من معهد 200 من أكثر حاليا

 : FAO/IAEA املشترك املركز نفذهاي التي الجارية األنشطة

 36 املقدمة من مركز الجارية  التقني التعاون  مشاريع من  IAEA بين املشترك املركز  من مدعوًما FAO/IAEA  

 ؛CCPR لجنة بعمل صلة وذات

 القدرات وتعزيز  التكنولوجيا نقل  

 التحليلية املختبرات دعم 

  إقليمية مؤتمرات/  عمل اتورشعقد  

 تبقياتامل تحليل على التدريب 

 ألغذيةل الكيماوية خاطرامل في للتحكم التحليلية الطرق  دليل إصدار  

  العربية املنطقة مسائل تهم

 طلب ويمكنها التحليلية العلوم مجال في قدراتها لتعزيز املركز يقدمه الذي الدعم من االستفادة العربية للمنطقة يمكن

ا اتفاقيات، توقيع خلل والدعم، من الفني التعاون   .املركز يقدمها التي بالخبرات املتعلقة الحتياجاتها وفقا

ا في امكانية سيتم النظر في 
ا
في  AOAC INTERNATIONALوجود تعاون أوثق بين املركز والقسم الذي تم إنشاؤه حديث

 إلنشاء شبكة مختبرات عربية لسلمة األغذية. وذلكاملنطقة العربية 

 


