
االجتماع الرابع
لنقاط االتصال الوطنية للدستور الغذائي في الدول العربية

تحليل بنود جدول أعمال
المبيداتياتتبق  بملجنة الدستور الغذائي المعنية
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لدستور الغذائيلالعربيةمبادرةمجموعة عمل الخبراء في اطار ال



جدول المحتويات 

المقدمة

العاماالطار

اعمالجدولبنودCCPR53

العملمنهجية

والتوصياتالتحليل
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المقدمة
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ة مبادرة الدستور الغذائي للمنطقة مساهممنجزءهو عرضهذا ال

المشاركةودعمتعزيزفي«Arab Codex Initiative»العربية 

الغذائي اجتماعات هيئة الدستورفيللوفود من الدول العربيةالفعالة

وإعداد مواقفها مع مراعاة احتياجات وخصوصية المنطقة والتأثير

.المحتمل لمعايير األغذية المقترحة

للجهات الداعمةرسميًاموقفًايمثلوالإرشاديهوالتحليلهذا

(PARERAوGFoRSS )

https://parera.ulaval.ca/
https://gforss.org/


اإلطار العام 
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والخمسينثالثةدورة الالتحضير لل

(   (CCPR53متبقّيات المبيداتللجنة الدستور الغذائي المعنية ب

ً افتراضيّ التي ستجتمع  2022(تموز)يوليو 13و8-4بين ا



CCPR53ةولويذات االبنود جدول أعمال
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الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات في األغذية واألعالف

عالفمراجعة تصنيف األغذية واأل

CCRVDFو  CCPRتنسيق العمل بين  

التوجيهيةمبادئالمراجعة 

الوطنية للمبيداتالتسجيالت

JMPRن قبل للتقييم أو إعادة التقييم مللمبيدات إنشاء الجدول الزمني وقوائم الدستور الغذائي 

متعددة ورقة مناقشة حول متابعة نقاء واستقرار المواد المرجعية المعتمدة  الخاصة بالمبيدات
المطولاألصناف أثناء التخزين 

أخرىواضيعم

7(c)،(b)7البند 

8،  (d)7البند 

9،14البند 

12البند

13البند 

15البند 

(a,b)5، 6البند 

17،16،11،4البند 



األعمالبنود جدول تحليل منهجية العمل المتبعة ل
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تحضير عروض تقديمية لتحليل جدول 

األعمال

تحضير تقرير حول تحليل جدول االعمال

الصحيةالتأثيراتحولالتشاور

تطبيقمنالمحتملةواالقتصادية

يةالعربالبلدانعلىالمقترحةالحدود

تكوين فريق عمل لخبراء عرب لدراسة 

جدول االعمال
تيالالمقترحاتبشأنتوصياتاقتراح

العربيةالمنطقةمصالحتهم

جدولبنودأبعادلمختلففهم

والتساؤالت،النقاشات)األعمال

(والتوصياتالمقترحات

«Arab Codex Initiative» مبادرة الدستور الغذائي للمنطقة العربية أنشطة



بيداتمالتبقياتبشأن م2021JMPRالناتجة عنالعامة االعتبارات 

-(IESTI)تعرض الغذائي الحاد المتعلق بالمبيداتللالدولي ييمتقمعادلة ال-

األعمالجدولمنa 5البند
7

المتعلقةCCPRلجنةواألعضاءتساؤالتوالعتباراتاستجابة((JMPRقدمتهاالتيتحقيقاتالنتائجمناقشةسيتم

.(2021JMPRتقاريرفيالمدونة)IESTIمعادلةعبرالمبيداتلمتبقياتالحادالتعرضتقييمبمعادلة

CCPR53

(2022)



خلفية العمل: من جدول األعمال a5البند 8

التعرضتقييمأصبح،1990عامفياعتمادهمنذ

المعروفةللمعادالتوفقاالمبيداتلمتبقياتالحادالغذائي

عمليةفيأساسياعنصرا"IESTIمعادالت"باسمعموما

ظمةمنبينالمشتركاالجتماعيعتمدهالمخاطرتقييم

ياتمتبقبشأنالعالميةالصحةومنظمةوالزراعةاألغذية

.المبيدات

بقياتلمتالتعرضلقياسالمعادالتمنهجيةمنالمقصود

حمايةمستوىأعلىتوفرأنالمبيدات

conservative منالتيالحاالتأسوألتغطية»«

وىالقصالحدودتكونوأنالواقعفيتحدثأنالمحتمل

تهلكين،للمسالسميةالناحيةمنمقبولةللمتبقياتالمحددة

غذائيالالدستورهيئةمنالمحددةللتوصياتطبقاذلكو
CAC (CAC, 2018)

االستطالعيالعملCCPRاللجنةبدأت،2016عاممنذ

عملمجموعاتأربعإنشاءوتمIESTIمعادالتعلى

EWGمعادالتتطبيقخلفيةفيللبحثIESTI
طر،المخاإدارةفيالمعادالتوتحدياتمزاياواستكشاف

.التجاريةوالمستهلكحمايةالمخاطر،عناإلبالغ

مراتعدةIESTIمنهجيةمراجعةتمتالحين،ذلكمنذ

حفاظالتمولكنالمعادلة،ضوابطبعضتعديلخاللمن

عادالتلموفقًاالتعرضلتقييماألساسيالمفهومعلى

IESTI.

IESTI = International Estimated Short-Term Intake 

ات المبيدات التطبيق العملي الستخدام الحد األقصى لمتبقي

أو القيم المتوسطة للمتبقيات HRبدالً من أعلى نسبة 

IESTIفي معادالت STMRتحت اإلشراف 

على سبيل المثال 

عدم اليقين والتنوع في المعلومات 

المستخدمة في معادالت 

مناقشة عدة جوانب متعلقة بالمنهجية 

االستهالكالطرق الممكنة لتحسين بيانات 

وتحديد الوزن وبيانات وزن الجسم 



IESTIالتطورات األخيرة لتطوير معادالت 
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eWG1 eWG2 eWG3 eWG4

 في عملية تقييم املخاطر لالجتماع ا IESTIمعادالت أصبحت1990منذ 
ً
 أساسيا

ً
ملشترك عنصرا

(.JMPR)بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن مخلفات املبيدات 

2015

بناًء على اقتراح من االتحاد األوروبي وأستراليا

IESTIدعم الحاجة إلى مراجعة 
مجموعات عمل إلكترونية 4إنشاء 

لة ناقش الخبراء التعديالت المحتم

على المعادالت مع األخذ بعين 

قرب االعتبار الخبرة المكتسبة لما ي

.عاًما20من 

ورشة عمل دولية

في جنيف

EFSA/FAO/WHO

متها       مناقشة نتائج التحقيقات التي قد

JMPR  ارت التي أشاستجابة العتبارات

تساؤالت إليها مجموعات العمل و 

CCPRاألعضاء و لجنة 



أهم المحاول تحت الدراسة بالنسبة للمعادالت
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دراسة التعديالت المحتملة للمعطيات 
المستعملة في المعادالت

تقييم منهجية المعادالت المعتمدة 
Determenistic مقارنة مع المنهجية

Probabilisticاالفتراضية 

مزايا وتحديات منهجية/ تحليل فوائد 

IESTI

4 eWG



سالمةهيئةاجتماعفينوقشتالتيIESTIمعادالتعلىأُدخلتالتيالتعديالتتؤديأنيُتوقعال

استنتاجاتتغييرإلى2015لعامالعالميةالصحةمنظمة/والزراعةاألغذيةمنظمة/األوروبيةالغذاء

منأعلىوىومستالصرامةإضافيةدرجةستدخلولكنهاالمستهلك،بحمايةيتعلقفيماالمخاطرتقييم

.الحماية

JMPR 2021 مقترحاتتقرير و
11

هدفلتحقيقمناسبةتعدJMPRمخاطرتقييماتمنكجزءالمستخدمةIESTIمعادالتأنعلىالتأكيد

أناستبعادعمالمحددةالمبيداتلمتبقياتالقصوىالحدوداعتمادفيالثقةوتوفيرالمستهلكحماية

.العامةبالصحةتتعلقمخاوفتوقعإلىتؤدي

EWGعملفريقالعالميةالصحةمنظمة/والزراعةاألغذيةمنظمةتنشئأناالجتماعاقترح
،IESTIتمعادالفيلالستخدامعلميأساسذاتمالءمةأكثربياناتتوفيرتضمنإرشاداتلتطوير

والوحدةبوزنيتعلقفيماIESTIمعادالتعلىالمحتملةالتعديالتتأثيرفيالنظرولمواصلة

.المتبقياتلمستوياتمعطيات

االعتباراتيجعلمماالمستهلكحمايةبخصوصCCPRمنمحددةكميةأهدافوجودعدمعلىإشارة

»الحمايةمنالمناسبالمستوىلتحديدتحديًااللجنةصاغتهاالتيالعامة conservatism معادلةفي«

IESTI



التأثير المحتمل على المنطقة العربية
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المتبقياتونسبمستوياتJMPRاالجتماعحدد

(STMR)HR))الزراعيةالممارساتتطبيقعلىبناء

فاعليةوالعربيةالمنطقةفيالمنهاجيةهذهتنفيذ.الجيدة

كبيركلبشستعتمدعنهاالناتجةلمتبقياتالقصوىالحدود
.االستهالكبياناتتوافرعلى

مرتبطالوالحاداألمدطويلالغذائيالتعرضتقييمإطارفي
،MLRsوتحديد((IEDI/IESTIبالمبيدات

منالمستخرجةاالستهالكبياناتJMPRيستخدم

GEMSالغذائيةاألنظمة / Food))تمثلالربماوالتي

.العربيةالمنطقةفيالسائدةاالستهالكعادات



التوصيات بالنسبة للمنطقة العربية
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 استخدام بيانات ناهج  تقييم التعرض الغذائي الحاد وطويل املدى للمبيدات في املنطقة العربية بمتطوير

,املنطقةبنتةة و الخاصةواالستهالك املتلوثال

يدات في الزراعة، استعراض تدابير إدارة املخاطر الحالية، وال سيما التدابير التنظيمية املتعلقة باستخدام املب

وخاصة فيما يتعلق بتطبيق املمارسات الزراعية الجيدة؛

؛فحص بيانات الرصد املتعلقة باملبيدات في املنتةات الغذائية املباعة واملنتةة في املنطقة

تطويرمنتمكنوالمخاطرتقييملمنهجياتالمستمرالتطوردعمفيستساهمالتيالتطوراتهذهالعربيةالمنطقةفيالمخاطرتقييمفريقيؤيد

.متاحةكانتإذاالميدانيةالتجارببياناتعلىبناءً بالمنطقةالمبيداتلمتبقياتالقصوىالحدود

:قد يوصى بأن تأخذ المنطقة العربية بعين االعتبار ما يلي

GEMSإلىتقدمهاوأنالغذائيةالمنتجاتوتلوثاالستهالكبياناتتنتجأنالعربيةللدولالمهممنسيكون / FoodتستعملهالكيJMPRلتحديد

.المبيداتللمتبقياتالقصوىالحدود



على تساؤالت اللجنة واالعضاءJMPR 2021تعليقات 

لمبيدات في األغذية واألعالف لمتبقيات االحدود القصوى 
(4و 7مرحلةفي ال)

األعمالجدولمن6وb5ان البند
14

(4و7المرحلتينفيحالياالمتواجدة)واألعالفباألغذيةالمتعلقةالمبيداتلمتبقياتالقصوىالحدودمناقشةسيتم

حوللعالميةاالصحةومنظمةوالزراعةاألغذيةلمنظمةالتابعينللخبراءالمشتركةاالجتماعاتخاللمنالمقترحةو

.(2021تقاريرقيالمدونة)((JMPRالمبيداتمتبقيات

CCPR53

(2022)



خلفية العمل: CCPRمن جدول األعمال 6وb5البنود 
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LIST OF CODEX MAXIMUM RESIDUE LIMITS (CXLs) AND 
MAXIMUM RESIDUE LIMITS IN THE STEP PROCEDURE FOR 

PESTICIDES IN FOOD AND ANIMAL FEEDS

LIST OF PESTICIDES WHOSE MRLS(CXLS) OR GLS HAVE BEEN 
DELETED BY THE CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION AND 

FOR WHICH NO MRLS HAVE BEEN PROPOSED 
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أعضاءإلىمعممةرسالةببعثاللجنةقامت،53الدورةأشغالإطارفي

القصوىدودالحعلىهمتعليقاتتقديمإلىلدعوتهموالمراقبينالفنيةاللجنة

ياناتوالبالتوجيهاتمراعاةإلىالدعوةمعالمبيداتمتبقياتلالمقترحة

.JMPR(2021)اتاجتماعتقاريرفيالواردةوالمعلومات

واقتراحخاللهامنتمدورةCCPR52لجنةعقدت،1966عاممنذ

والتحرياتبنتائجاستناداامبيد244حواليتبقياتلمقصوىودحدتحديد
.JMPRةالمشتركاتجتماعاالبتوصيات

راحلمفيتوجدالتيالمبيداتالئحةتضملألعضاءتوجيهيةورقةإعداد

الئحةذلككوالدورةخاللدراستهاسيتمالتيتلكبينهامنالمبيداتتقييم

.القصوىحدودهاإقصاءتمالتيالمبيدات



خلفية العمل: CCPRمن جدول األعمال 6وb5البنود 
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إلىالغذائيةالموادبعضفيامبيد43تبقياتبمخاصةقصوىحدودإحالةCAC44قبلمناالقتراحاعتمادتم.5/8المرحلةفيالعتمادها

CAC44،((REP21 / PRالثانيالملحق،(أ،(1)163الفقرة)

مبيدتبقياتبمخاصةالقصوىالحدودالإحالةMetalaxyl-MإلىالغذائيةالموادبعضفيCAC44؛7المرحلةفيالعتمادها

4المرحلةعندالغذائيةالموادبعضفيمبيدات5تبقياتلمالقصوىالحدودعلىاالبقاءPyflubumide, Fluensulfone,
Fenpyroximate, Bifenthrin, Chlorothalonil

قبلمنالغذائيةالموادبعضفيامبيد22لمخلفاتقصوىحدودإلغاءCAC44.قبلمناالقتراحتبنيتمCAC44القصوىالحدودباستثناء

acetamiprid/cardammon(REP21لبقايا / PR،الثالثالملحق،(ب،(1)163الفقرة)

المناقشةمنمبيدات8سحب:Bifenthrin, Cyclaniliprole, Fluxapyroxad, Isofetamid, Propiconazole, Pydiflumetofen
Pyraclostrobin, Tolfenpyrad.

CCPR52ذكير بأهّم مخرجاتت

JMPRالمقترحة من مناقشة الحدود القصوى
لمخلفات المبيدات في عد ة مواد غذائية

(.REP21/PR)ملحقات تقرير اللجنة 

قرارات الجنة



53المواضيع المرتقبة خالل الدورة : األعمالجدولمن6وb5البند
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اإلجابة عن تساؤالت المقدمة من 

52األعضاء و اللجنة خالل الدورة 

المتعلقة ببعض المبيدات

JMPR2021من خالل  االجتماعات االعتيادية مبيدا 27الحدود القصوى JMPR2021من خالل االجتماعات االستثنائية مبيدا 15الحدود القصوى 



JMPRمنهجية اقتراح الحدود القصوى من قبل فرق
18

(  (HRو (STMR)تحديد المستويات المتوسطة و العليا 

ل تناوله لمتبقات المبيدات كأساس لتحديد المقدار المقبو

(.(ARfDو الجرعة المرجعية الحادة (ADI)يوميًا 

ج المتعلقة بنتائالمتوفرةستخدام البيانات اجمع و

التحريات و الدراسات الميدانية 

Field trials/GAP/distribution studies

في لمتبقيات المبيداتاقتراح الحدود القصوى

ات و المرتبطة بتطبيق الممارسالمنتوجات الغذائية

الزراعية الجيدة في استعمال المبيدات

التعرض الغذائي طويل المدى والحاد ييمتق

عبر تطبيق معادالتالمتعلق بالمبيدات

(IEDI / IESTI) و توصيف األخطار

JMPR
األغذيةمنظمةبينتركالمشاالجتماعفييتمثلمستقلدوليعلميخبراءفريقالغذاءفيمبيداتبمتبقياتالخاصةالمخاطرتقييماتإجراءيتولى

.المبيداتبمتبقياتوالمعنيالعالميةالصحةومنظمةوالزراعة



حليلالت: 6و 5البند
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بالمبيداتالمتعلقوالحادالمدىطويلالغذائيالتعرضييمتقإطارفيIEDI / IESTI))،لجنةاستخدمت

JMPRالغذائيةاألنظمةمنالمستخرجةاالستهالكبياناتGEMS / Food))عاداتتمثلالربماوالتي

.العربيةالمنطقةفيالسائدةالحقيقيةاالستهالك

المستوياتاالجتماعحدد،المتبعةالعمليةجامنهفيذلك،علىعالوةSTMR))و(HR)وMLRsمع

.العربيةمنطقةللبالنسبةشكموضعتكونقدوالتيالجيدة،الزراعيةالممارساتتطبيقاالعتباربعيناألخذ

للمنطقةلمهمامنسيكونلذلك.والخضرواتالحمضياتمثلسلعاللبعضمنتجةالعربيةالمنطقةدولبعض

.يةتجارالواالقتصاديةمصالحهاعلىسيماالالمقترحةتبقياتللمالقصوىالحدودتطبيقتأثيردراسة

بعض االعتبارات العامة بالنسبة للمنطقة



:6و 5البند
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بياناتاتاحةوعدمDimethoateعنناتجوهو،Omethoateلـالمحتملةالجينيالتسمملمخاوفنظرا

JMPRخاللالتأثيراتهذهتخصجديدة لهذهالمحتملةالتأثيراتباعتبارالمشتركاالجتماعاستمر،2021

دعمفيربيةالعالوفودترغبقدبالتالي،و.متاحةالبياناتهذهتصبحأنإلىالعامةالصحةعلىالمبيدات

البياناتتقديميتمتىحDimethoateلبقاياالقصوىالحدودإنشاءتأجيلو2019عامفيJMPRقرار

.الجينيةمسمتالمخاوفاستبعادوOmethoateذلكفيبماDimethoateبمتبقياتالخاصة

ADIبهاالمسموحالتعرضنسبةفوقتIEDIقيمةعنFipronilاستعمالعنالناتجالتعرضتقييمأبان

.يدالمبهذاتبقياتللمالقصوىللحدودالمقترحالتقدمالعربيةالوفودتدعمالفقدوبالتالي

تدعمقد،السلعلبعضالمقدرةFenpyroximateبالنسبةARfDلقيمةIESTIالتعرضنسبةتجاوزبسبب

.العامةللصحةقلقمصدرباعتبارهJMPRوتحليلمالحظاتالعربيةالوفود

بعض االعتبارات الهامة الخاصة ببعض المبيدات

Cypermethrin
Chlorpyrifos

Fenpyroximate

Fipronil

Omethoate
Dimethoate

ترة الذي خلص إلى أن التجارب الميدانية على الباذنجان قد أجريت في ف JMPRقد تؤيد الوفود العربية استنتاج 

.إعادة معالجة أطول بكثير وال يمكن استخدامها لتقدير الحدود القصوى لمتبقيات هذين المبيدين
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إلىوتقديمهاالغذائيةالمنتجاتوتلوثاالستهالكبياناتبتوفيرالعربيةالدولتقومأنالمهممنسيكون

GEMSبياناتقاعدة / Foodيداتالمبلمتبقياتالقصوىالحدودلتحديدعنداالعتباربعينأخذهايتملكي.

منتجاتللبالنسبةيداتالمبمتبقياتلالقصوىالحدودتحقيقإمكانيةسيماوالللمقترحاتالمحتملةاآلثارتوثيق

البلدانتوفرهاتيالاالستهالكبياناتعلىبناءًللتعرضتقييمإجراءخاللمنالمنطقة،فيالمعينةالغذائية

.ةالحقيقاالستهالكعاداتتعكسوالتيالعربية

هذهتحقيقةإمكانيحولالمنطقةفيمشتغلينالممثليمنالواردةالتعليقاترصدأيضًاالمهممنسيكون

.المنطقةمنلمصدريناسيماالالقصوى،الحدود
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:الذريةلطاقةلالدوليةوالوكالةوالزراعةاألغذيةمنظمةبينالمشتركالمركزبهايقومالتياألنشطةتقديمسيتم

FAO/IAEA

CCPR53

(2022)

CX/PR 22/53/4
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CX/PR 22/53/4

 التحليليةالمختبرات دعم

 مؤتمرات إقليمية ألصحاب المصلحة / ورش العمل عقد

 المتلقياتعلى تحليل التدريب

 دليل الطرق التحليلية للتحكم في المخاطر الكيماوية لألغذية إصدار

: FAO/IAEAاألنشطة الجارية التي ينفذها المركز المشترك 

36  من المركز المشترك بين برامج تعاون في المجاالت التقنية بدعم

FAO/IAEA

 نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات

جاري الشتركاملفي إطار العمل وضوعامليندرج هذا 

ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعةCCPRبين 

، من (IAEA)والوكالة الدولية للطاقة الذرية( الفاو)

زراعة املركز املشترك بين منظمة األغذية وال"خالل 

ضاء، والبلدان األع" والوكالة الدولية للطاقة الذرية

زراعية وذلك للمساهمة في األمن الغذائي والتنمية ال

ة املستدامة من خالل استخدام التقنيات النووي

.والتكنولوجيا

يمكن للمنطقة العربية االستفادة من الدعم الذي يقدمه المركز لتعزيز قدراتها في مجال العلوم التحليلية ويمكنها 
.طلب التعاون الفني والدعم، من خالل توقيع اتفاقيات، وفقًا الحتياجاتها المتعلقة بالخبرات التي يقدمها المركز
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التخفيف من اآلثار التجارية المرتبطة : من جدول األعمال16البند 
في الزراعةالمبطالت البيئية باستخدام 

environmental inhibitors

مهًما على المستوىهذا الموضوًع أصبحت 

ق منسالدولي مما يتطلب إحداث إطار تنظيمي 

عايير وتطوير نهج استباقي لتقييم وإصدار م

يات لمتبقمثل الحدود القصوى )دولية منسقة 

.MRLsهذه المواد 

CCPR53  ة التي في ورقة المناقشالمقدمة والتوصيات في اآلراء إلى النظر مدعوة

في جدول أعدتها نيوزيلندا بالتعاون مع أستراليا لتقييم أهمية اعتماد هذا الموضوع

.أعمال اللجنة

رةمباشإعطاؤهايتمالتيالبيئيةالمبطالتأنإلىالعملمجموعةاستنتجت

وأيCCRVDFلجنةطرفمنتناقشأنيجبأعالفهاطريقعنأوللحيوانات

فريقلقبمنفيهاالنظريجبالمستخدمةبالمركباتعالقةولهاتنشأقدقضايا

CCRVDFاللجنتينكلتاعمل / CCPR.

.أن تبدأ بجمع المعلومات حول الستعمال هذه المواد في المنطقة يمكن للمنطقة العربية 
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صوى التي تنطبق عليها الحدود القالمواصفة المتعلقة بأجزاء المنتوجات تعديل : من جدول األعمال17البند 

:والمعنية بتحاليل المختبرالذي حددتها لجنة الدستور الغذائي للمتبقيات 
(.الصالحة لألكلالغير القشور -فواكه متنوعة )14المجموعة 

.CCPR53القادمةالدورةحتىالبندهذامناقشةتأجيلقررتاللجنةلكن،16البندخاللمنCCPR52أعمالجدولفيالموضوعهذاإدراجتم

القشورذاتالمتنوعةبالفواكهالمتعلقة)14بالمجموعةالمتعلقالمعاييرعلىتعديالتإجراءضرورةدراسةأجلمنمناقشةورقةاإلكوادورأعدت

.53الدورةخاللمناقشتهالتتماالعضاءالدولإلىالوثيقةوأرسلت(لألكلصالحةالغير

خلفية العمل

بتحاليلعنيةوالمالغذائيالدستورلجنةحددتهاالذيللمتبقياتالقصوىالحدودعليهاتنطبقالتيالمنتوجاتبأجزاءالمتعلقةالمواصفةتعد

CCPR42خاللالوثيقةلهذهتعديلآخرمناقشةتمتCCPRلجنةوضعتهاالتيالتوجيهيةوالمواصفاتالثمانيةالمعاييرمنالمختبرجزًءا (2010)
األغذيةتصنيفمراجعةمناالنتهاءعندالقرارهذاومراجعةواحدةكوثيقةالتوجيهيةالخطوطبهذهاالحتفاظعلىالدورةهذهفياللجنةووافقت

.واألعالف

“Guidelines on Portion of Commodities to which Codex MRLs 
apply and which is analyzed”, 

(CXG 41-1993) 
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المواصفة واآلراء والتوصيات المذكورة في ورقة المناقشة التي أعدتها اإلكوادور والمتعلقة بتعديلالمعلومات إلى النظر في مدعوة  CCPRلجنة 

:، وال سيما(قشور غير صالحة لألكل-الفواكه المتنوعة )14يتعلق بالمجموعة فيما 

 يتم تحليلها وبالتحديد المواصفة المتعلقة بالسلع التي تنطبق عليها الحدود القصوى للمتبقيات والتيبدء عمل جديد لتعديل مناقشة جدوى وأهمية

" ب » فة مصنسلعة كاملة ما لم تكن "تغييرالعبارة، مع اقتراح الصالحة لألكلالغير من الفواكه المتنوعة ذات القشرة 14بالنسبة للمجموعة 

.لهذا الغرضوإنشاء مجموعة عمل إلكترونية "القشرة مع إزالة منتوج 

 طلب إلى إرسالJMPR  دون قشره بالمنتوجات كاملة والمنتوجات المبيدات، والتي يتم إجراؤها على متبقيات على بيانات تحليل للحصول

".فواكه"14للمجموعة 

 CCPR53خالل 

خلفية العمل:األعمالمن جدول 17البند 
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عاداتأننحيفي.لالستهالكصالحةغيرالمنتوجاتواعتبارخاطئحكمإصدارإلىالقشورعلىتحتويالتيالمنتجاتتحليلسيؤدي

منلألكلحالصالالجزءفيالمبيداتكمياتمنيقللأنيمكنالذياألمرالقشور،إزالةتقتضيالعربيةالمنطقةفيالسلعهذهاستهالك

.المنتوج

بلدكلفيالمبيداتبقاياتحليلإجراءمحاولةعنداالعتباربعين14المجموعةاستهالكعاداتتؤخذأنيجب.

التعليالت و االعتبارات و التوصيات التي تهم المنطقة العربية

موعدلألكلالصالحالجزءأساسعلى"لألكلصالحةغيرالقشور-المتنوعةالفواكهمن14المجموعة"بـالمتعلقةالحاليةالمعاييرإنشاءتم

والوصولوجات،المنتلهذهالمحددةللمتبقياتالقصوىالحدودتجاوزإمكانيةيطرحمماالتقشير،دونالمنتجاتتحليلاالعتباربعيناألخذ

.الدوليةالتجارةفيعادلةغيرممارساتأو/وعقباتإلىسيؤديممالالستهالك،مناسبغيرالمنتوجهذاأنمفادهانتيجةإلى

مع مصالح خاصة أنها تتوافق تؤيد الوفود العربية المقترحات الواردة في ورقة المناقشة المفيد أن سيكون من 
.المنطقة العربية

األعمالمن جدول 17البند 
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