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لدستور الغذائيلالعربيةمبادرةمجموعة عمل الخبراء في اطار ال



البند التاسع من جدول االعمال

بقيات عن المبادئ التوجيهية للمركبات قليلة الخطورة والتي يمكن إعفاؤها من إنشاء حدود قصوى لها أو التي ال تنتج مت

استعمالها

واالخيرة( 7)المرحلة 

بتقديم تعليقات على المبادئ التوجيهية ومحتواها العام من قبل   CCPR53يختص تحليل البند التاسع من جدول أعمال

يًدا من التطوير أعضاء الدستور الغذائي والمراقبين، باإلضافة إلى تقديم تعليقات محددة على الشروط والتي قد تتطلب مز

 CAC45 (2022)من قبل 8وما إذا كانت المبادئ التوجيهية جاهزة لالعتماد النهائي في المرحلة 
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.اللجنة مدعوة الستكمال المبادئ التوجيهية بناء على  جميع المعطيات المتوفرة في وثيقة العمل CCPR53
(2022)

CX / PR 22/53/11: الوثيقة



خلفية العمل: 9البند 
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قيات  أو التي ال وافقت اللجنة على إعداد ورقة مناقشة لتوفير إرشادات بشأن المبيدات التي ال تنتج   متب

ن قبل تثير بقاياها مخاوف تتعلق بالصحة  العامة  وبالتالي يمكن إعفاؤها من وضع حدود قصوى لها م

((CXLsلجنة الدستور الغذائي  

لمواءمة ي وفير مرجع دولتجديد يقوم علىلجنة بعين االعتبار ورقة المناقشة ووافقت على التوصية بعمل اأخذت 

 CAC42تمت الموافقة في اجتماع الكودكس.العتراف بهذه المجموعة من المبيداتباالخاصة هيم والمعايير امفال

العمل ومجموعة CCPR50لجنةعلى العمل الجديد على النحو الوارد في وثيقة المشروع المقدمة من  (2019)

موستقوالهند والواليات المتحدة األمريكية، ايضا شيلي وتشارك في رئاستها تهارئسوالتي ت( EWG)االلكترونية 

.CCPR52من قبللنظر فيها اليتم إرشاداتالمجموعة باقتراح

وإعادة ( 5)المرحلة عتمادها في وذلك ليتم إ CAC44المبادئ التوجيهية إلى هذه دعم عام لدفع وجودإلىة لجناأشارت 

وتقديم اقتراح ةلتسهيل تطوير المبادئ التوجيهيلمركباتعن اوتقديم أمثلة ها لمواصلة تطويرمجموعة عمل الكترونية إنشاء 

CCPR53 (2022)خالل ها منقح بهدف استكمال



خليفية العمل : 9دالبن

في دورتها الثالثة والخمسين إلى النظر في المبادئ التوجيهية مدعوة CCPRلجنة 

 CAC45 (2022)الهيئةمن قبلالمبادئ التوجيهية في نسختها النهائيةعتمادوتحديد استعدادها ال

هاة الستكمالمزيد من الدراسالى التحديد القضايا الرئيسية التي قد تحتاج فيجب وإذا لم يكن األمر كذلك

CCPR54 (2023)في 
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(الملحق األول من وثيقة العمل  CX / PR 22/53/11)



التحليل: 9دالبن

ينظر فيها  كيتضمنت المسودة األولى للخطوط التوجيهية المنقحة معظم التعليقات التي وردت من قبل  األعضاء والمراقبين ل
.من قبل أعضاء فريق العمل  االلكتروني 

:اقترح رؤساء فريق العمل  االلكتروني تغيير عنوان المبادئ التوجيهية إلى ما يلي

تعتبر مستثناة مبادئ توجيهية للتعرف على المواد الفعالة أو االستخدامات المسموح بها للمواد الفعالة قليلة الخطورة والتي" 
"ال ينشأ عنها متبقيات التيمن وضع حدود قصوى للمتبقيات  أو

لمسموح بها أو االستخدامات ا"كما تمت إضافة النص "المواد الفعالة"بعبارة " المركبات"مما يعني أنه تم استبدال مصطلح ➢
عالة وتم حذف ، ألنه في بعض الحاالت تنطبق اإلعفاءات على االستخدامات المسموح بها وليس على المادة الف"للمواد الفعالة

نطباع وألنه قد يعطي االالغذائي الدستوراوسع من نطاقالدليل اإلرشادي مجال مستخدميمن العنوان ألن " Codex"كلمة 
.يمنح اإلعفاءاتالغذائي هو منبأن الدستور 
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التحليل: 9دالبن

استخدام على العنوان والمصطلحات لتجنبتفي ضوء التغييرات التي تمالعمل  تم إجراء تصحيحات من خالل وثيقة➢
/  ة والزراعة كما تم تقديم التعاريف وفقًا لتلك المستخدمة في نصوص منظمة األغذيمصطلحات مختلفة لنفس المفهوم

.ما تكون متوافقةمنظمة الصحة العالمية أو نصوص الدستور الغذائي عند

.تم النظر في معظم التعليقات الواردة عند إعداد المسودة الثانية للمبادئ التوجيهية➢

قى األمثلة في تبشروط المرجعية واتفق على ان ال  ووفقًا لل( الملحق الثاني)تم استالم االقتراحات في قائمة أمثلة المواد ➢
.الوثيقة النهائية ولكن يمكن إتاحتها على موقع الدستور الغذائي

صة باالعتراف سيتم تلقي التعليقات بخصوص الملحق األول الذي يحتوي  على المقدمة والمجال والتعريف والمعايير الخا➢
صوى بالمواد الفعالة أو االستخدامات المسموح بها للمواد الفعالة قليلة الخطورة والتي تعتبر معفاة من وضع  حدود ق

( .MRLs)للمتبقيات 
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إعتبارات خاصة بالمنطقة العربية :9دالبن

أو فعالة على تحديد المواد الالبلدان التي ليس لديها معايير محددة وهذه المبادئ التوجيهية السلطات المختصة تساعد➢

ع ذلك إلى ويرجفي تشريعاتها الخاصةللمتبقيات حدود قصوىها من وضع إعفاءيمكن والتي بهااالستخدامات المسموح 

.النمو المتزايد في استخدام هذه المواد الفعالة ذات الخطورة القليلة على مستوى العالم 

وتحديد الدارة متبقيات المببيداتجهودها وكذلك االستفادة من مواردها بطريقة فعالةثمينتستتمكن السلطات المختصة من ➢

.المواد الفعالة التي ال تحتاج الى وضع حدود قصوى عند استخدامها وبالتالي التقلل من االعباء الغير مبررة

ح المنطقة العربية وبما أن هذا  مجال يعتبر جديًدا ويفتقر إلى المبادئ التوجيهية المنسقة دوليًا  فإنه من الضروري أن تصب➢

بحيث وأن تقوم  بدراسة تاثير تطور هذه االرشاداتأكثر مشاركة في السعي الى إحراز تقدم في تطوير هذه اإلرشادات 

.متطلباتها الوطنيةتتوافق مع 

إثارة  أي لى مؤخًرا لم تؤدي إالتي تم تلقيها وحيث أن التعليقات إحتاج تطويرهذه المبادئ التوجيهية الى عملية صارمة ➢

(.8)لذلك سيكون باإلمكان التقدم العتماد المسودة الحالية نهائيا في المرحلة االخيرة ونتيجة خالفيةقضايا 
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والنوصياتناجاتتسن الا:9البند 

يوصى بأن تدعم وفود بالنظر إلى مستوى تطوير هذه المبادئ التوجيهية وأهميتها 

في الدستور الغذائي العربي تقدمها حتى يتم  اعتمادها النهائي 

CAC45 (2022)
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