
الرابعاالجتماع 
لنقاط االتصال الوطنية للدستور الغذائي في الدول العربية

عمالأتحليل بنود جدول 
المبيداتياتتبق  بمالمعنيةالغذائي لدستور الجنة 
(CCPR53)ن يالثالثة والخمسإطار انعقاد دورتها في 

15-11: البنود

وئام قيسومة. د القسوسربى. دكريمة زوين. دصوفاقالأمين . د

لدستور الغذائيلالعربيةمبادرةمجموعة عمل الخبراء في اطار ال



جدول المحتويات 

عاّمةالالصحةعلىخطورةتشّكلالالتيالمركباتإدارةحولمناقشةورقة:11البندتحليل

.الدوريةللمراجعةوالمحددةالمدعومة،غيرو

للمبيداتالوطنيةالتسجيالت:12البندتحليل.

التقييمادةإع/للتقييمالمبيداتأولوياتوقوائمالغذائيالدستورجداولإنشاء:13البندتحليل

.JMPRقبلمن

متبقياتيدلتحدالكتليالطيفقياساستخدامبشأنالتوجيهيةمبادئالمراجعة:14البندتحليل

CXGالكميوتحديدهاوتأكيدهاالمبيدات أداءمعاييربشأنالتوجيهيةمبادئوال((56-2005

CXG)واألعالفاألغذيةفيالمبيداتمتبقياتلتحديدالتحليلطرق 90-2017).

المعتمدةالمرجعيةالموادواستقرارنقاءمراقبة:15البندتحليل(CRMs)أثناءللمبيدات

.المطولالتخزين
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13و 12، 11االطار العام للبنود 
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الجديدة التي رشحت مرّكبات لالستخدامات( داعمةالجهات ال)يمكن للبلدان األعضاء والمنظمات الدولية المراقبة 
طاقات البياناتب/ التسجيلبيانات حول ملفللتقييمات األخرى تأكيد مكان في الجدول الزمني فقط من خالل تقديم و

سلطة الإلى ملف طلب التسجيلأو على األقل دليل على تقديم ،( (GAPجيدةالممارسات الزراعية ال/ سجلةالم
.قبل االنعقاد التالي للجنةالمختصة 

، باإلضافة بات جديدة واستخدامات جديدة وتقييمات أخرىتتكون جداول الدستور الغذائي وقوائم األولويات من مركّ 
.عاًما15إلى مراجعات دورية للمرّكبات التي لم تتم مراجعتها من الناحية الُسميّة ألكثر من 

ئة تقييم إعادة تقييم المبيدات من قبل هي/ إعداد الجداول الزمنية وقوائم األولويات لتقييم CCPRمن اختصاص لجنة 
.  *JMPRالمخاطر 

* Codex Alimentarius Commission, Procedural Manual, Risk Analysis Principles Applied by the Codex Committee on Pesticide Residues,
Twenty-seventh edition (2019), 160-188.



الدوريةوالمحددة للمراجعة بات غير المدعومة المركّ إدارة:11البند 
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يم البيانات ع أو بلد عضو بتقدالمركب غير المدعوم هو مبيد من المقرر إعادة تقييمه ولم يلتزم أي مصنّ 
.JMPRالمطلوبة للتقييم بواسطة 

مقترحاتال

لجنةإنCCPRعلىورةخطتشّكلالوالتيالمدعومةغيرباتالمركّ بإدارةالخاصاالقتراحفيللنظرمدعوة

.الدوريةللمراجعةوالمقررةالعامةالصحة

لجنةوافقتإذاCCPRورقةاللتنقيحالكترونيةعملمجموعةإنشاءفيالنظريجبالمطروح،االقتراحعلى

CCPR54قبلمنفيهاللنظرالمقترحة (2023).



الدوريةوالمحددة للمراجعة غير المدعومة المركبات إدارة:11البند 
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  المدعومةغيرالمرك باتبإدارةالخاصاالقتراحعناويناهم:

التحليل

.القصوىحدودهابالنظراعادةسيتمالدعم،هذاتحقيقويمكنأكثرأوواحددعمعناإلعالنفيهايتمالتيباتللمركّ بالنسبة•

فيCCPRلجنةمنيطلبأنيجبلها،دعمعلىالحصوليتملمالتيبهاالخاصةالقصوىالحدودوباتللمركّ بالنسبة•

.التالياالجتماعيفهاسحبعلىالموافقةينبغيدعم،أيتقديمعدمحالةفي.أخرىمرةالدعمالقادمةادورته

.المدعومةغيرباتللمركّ (EWG)إلكترونيةعملمجموعةإنشاءفي(CCPR)لجنةستنظر،دورةكلفي•

.بينهامنمدعوموالغيرالمدعوملمعرفةالمرّكباتهذهلوائحعلىفاحصةنظرةإلقاءالغذائيالدستورهيئةأعضاءعلىيجب•

حالةنعمعلومات)مرّكبلدعمالالزمةالبياناتتقديمعبرالخصوصهذافيارائهاابداء،المهتمةاالعضاءالدولعلىيجب•

لتوليدالمبذولةالجهودتبررالتيغيرهاأوالدوليةالتجارةبياناتبالمبيد،المعالجةالمساحاتالوطني،المستوىعلىالتسجيل

.الخ،JMPRتقييمآخربعدإصدارهاتمالتيو،الصلةذاتالمتبقياتأو/والسميّةبياناتالبيانات،



الدوريةوالمحددة للمراجعة غير المدعومة المركبات إدارة:11البند 
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اعتبارات خاصة بالمنطقة العربية

االقتراحيحوتنقتحضيرستكمالاالعربيةالوفودتؤيدبانيوصى
رةخطوتشّكلالوالتيالمدعومةغيرالمركباتبإدارةالخاص

.الدوريةللمراجعةوالمقررةالعامةالصحةعلى

الدوريالتحققالمبيداتبادارةالمعنيةالعربيةسلطاتللالمهممن
نهامالبعضبدعمرأيهاوابداءالمدعومةغيرالمرّكباتقائمةمن

.الحاجةحسب



للمبيداتالتسجيالت الوطنية :12د البن

7

الخلفي ة

بوضعيّةةمرتبطبياناتتقديماألولويات،وقوائمالزمنيةالجداولفيمرّكبالدراجالمطلوبةشروطالبينمن

.للمبيدالوطنيةالتسجيالت

ديدةالجاالستخدامات،الجديدةالمركباتبينتوازنتوفيرإلىاألولوياتوقوائمالزمنيةالجداولتسعى

."القديمة"للمركباتالدوريةوالمراجعات

جهودمنكجزءالغرضلهذابياناتقاعدةواعدادتطويرعلىيرتكزنهجاعتمادعلىاللجنةوافقتCCPR

.القديمة،للمركباتالدوريةالمراجعةأولوياتلتحديد

كبيرلبشكسيساعدلهامسجلاستخداموجودعدمعنالغذائيالدستورأعضاءأبلغالتيالمركباتتحديدإن

CCPRقبلمنالتقييمجدولةتنتظرالتيالمرّكباتقائمةوتنظيمنقيحتفيJMPR.



للمبيداتالتسجيالت الوطنية :12د البن
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لقاعدة بيانات التسجيالت الوطنيّةExcelورقة 

.ان العمودلة أو استخدام مسموح به للمادة الفعالة المذكورة في عنولجميع االستخدامات إذا كان لدى بلدك بطاقة بيانات مسجّ Yيرجى إضافة : طريقة توفير البيانات 



للمبيداتالتسجيالت الوطنية :12د البن
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الحاجة،حسبالتعليقات،وتقديمالمناقشةورقةفيالمقدمةالمعلوماتفيالنظر

.يداتللمبالوطنيةللتسجيالتالبياناتقاعدةلتطويرالعامالنهجيخصبما

اتالمتطلبوتوضيحالبياناتقاعدةملءفيللمساعدةآخراقتراحأيتقديم

عبئةتفيمشاكلواجهوااألعضاءأنإلىالتعليقاتغالبيةالشارةنظراالالزمة،

ً عنصًراالتعليماتتعديليعدوبالتالي،.البياناتقاعدة .تطويرللاساسيا

مقترحاتال

ة في الدعوات ة لمتابعة هذا البند والمشاركة بشكل أكثر فاعليالعربية مدعوّ وفودإن ال

أثير تبلدان المنطقةالوطنية، حتى يكون لتللحصول على معلومات التسجيال

ييمها من قبل إعادة تق/ بات التي سيتم تقييمها أولويات المركّ جداول على تحديد اكبر
JMPRفي السنوات المقبلة.

اعتبارات خاصة بالمنطقة العربية



(JMPR)من قبلإعادة التقييم / إنشاء جداول الدستور الغذائي وقوائم أولويات المبيدات للتقييم :13د البن
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الجدولإغالقتم:2022لعاملتقييماتاجدول.

اآلنحتىمؤكدغيرالقائمةهذهفيالمركباتمنالعديددعم:2023لعامالتقييماتجدول.

البياناتمتقديعلىالمهتمينوالمراقبيناألعضاءالدولتشجيعيتم:بعدوما2024لعامالتقييماتجدول

.المرّكباتبشأن



(CXG 90-2017)و((CXG 56-2005التوجيهية مبادئمراجعة ال:14د البن
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المتعلقةوالدوليةالوطنيةالتنظيميةاألطرأصبحتالحاضر،الوقتفي

مبيداتالترخيصحيثمنتطلبًاوأكثرأكثرالمبيداتبمتبقيات

.والنباتيةالحيوانيةاألصولذاتاألغذيةفيورصدها

مناسببتطويرمصحوبةالصارمةالمتطلباتهذهتكونأنيجب

.التحاليلهذهجودةضمانعلىالقادرةالتحليليةللطرق

الكتليالطيفقياساعتباريمكن(Mass Spectrometry - MS)

التحديدمتطلباتجميعتلبيةعلىالقادرةالفضلىاألساليبمنواحد

حيوانيةالاألصولذاتاألغذيةفيالمبيداتلمتبقياتوالكّميالنوعي

.والنباتية

الخلفي ة



(CXG 90-2017)و((CXG 56-2005التوجيهية مبادئمراجعة ال:14د البن
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التحليل

دالتوجيهية بشأن معايير أداء طرق التحليل لتحديمبادئال
(CXG 90-2017)متبقيات المبيدات في األغذية واألعالف 

 Mass)التوجيهية بشأن استخدام قياس الطيف الكتليمبادئال
spectrometry) ي لتحديد متبقيات المبيدات وتأكيدها وتحديدها الكم

(CXG 56-2005  )

هو تحديد ووصف معايير األداء التي يجب أن هذه الوثيقةهدف•

األعالف مع وغذيةمبيدات في األالتايقمتبطرق تحليل فيوفّرتت

(.validation)التركيز على معايير التحقق

.والكميةلنوعيةطرق االمعاييرتحدد هذه اإلرشادات•

حديد في فقرة منفصلة على معايير األداء لت هذه المبادئتنصّ •

ائمة على ، بما في ذلك التقنيات القمنهامبيدات والتأكدالتايقمتب

وثيقةبعض المعايير المذكورة فيبذّكروالتي تقياس الطيف الكتلي

(CXG 56-2005.)

Confirmatory)تركز هذه الوثيقة على أهمية االختبار التأكيدي• testing)

خلاي تدأو اإلنفاذ، وبالتالي تجنب أرصدقبل اإلبالغ عن أي نتائج ألغراض ال

.ه بشكل خاطئ على أنه مبيداعتباريتم لمرّكب

مرحلة متبوعة ب(Screening)التحديد مرحلة :خطوتيناالختبار يتكّون منهذا•

.(Verification)التأكيد

,GC-MS; LC-MS; TLC; derivatisation: الطرق التحليلية المستهدفة• etc. 

املة لكل شنظرةتقدم هذه الخطوط التوجيهيّة، يجب أن الوثيقةكما يشير عنوان •

قط للجوانب حظ أن التركيز يتم فاليومع ذلك، . مبيداتالتبقيامتليلجوانب تح

.، وغياب كل المعايير للتحديد الكميّ النوعية



(CXG 90-2017)و((CXG 56-2005التوجيهية مبادئمراجعة ال:14د البن
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 CXG56ستنظر بامكانية إلغاءCCPR53لم تنشر ورقة العمل الخاصة بهذا البند بعد، لكن لجنة 
.  لتجنب االزدواجيةمناسبًا، وذلك إذا كان ذلك  CXG90ونقل األحكام ذات الصلة إلى 

مقترحاتال

CXGأننظراً • تقنياتاأيضً ولكنالكتليالطيفقياسفقطليستغطيأحدثوثيقةتشكل90-2017

المبيدات،متبقياتلتحليلمحدثةأخرى

الوثائق،فيالتكرارتجنبإلىتهدفالغذائيالدستورسياسةانونظراً •

،CXG90-2017إلىالصلةذاتاألحكامونقلCXG56-2005إلغاءالعربيةالوفودتأيّدانيوصى•

.االزدواجيةلتجنبوذلكالحاجة،دعةحيث

فيقياديدورلعبوالمناقشةفيأكبربشكلالمشاركةفيالتفكيرالعربيةالغذائيالدستورلوفوديمكن•

.CXG90-2017علىالمقترحةالتعديالتوتقديمالمناقشةورقةاستكمال

.النهائيةالتعديالتفيالشروعقبلCCMASمعإضافيتشاورالمهمةهذهاستكمالسيتطلب•

اعتبارات خاصة بالمنطقة العربية



المطولللمبيدات أثناء التخزين  (CRMs)مراقبة نقاء واستقرار المواد المرجعية المعتمدة:15د البن
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موادىعلاالعتمادللمبيدات(والكميالنوعي)الدقيقالتحليليتطلب
.مؤّكدينواستقرارنقاوةذات((CRMsمعتمدةمرجعية

المعتمدةالمرجعيةالموادCRMs))الموادمنمحددةفئةعنعبارةهي

ومازوالتركيالنقاء)خصائصهاواعتمادإنشاءتمالتي((RMالمرجعية

.ISOإلرشاداتوفقًا(ذلكإلى

الخلفي ة

يهيةالتوجالمبادئبشأنجديدعملاقتراحفيالنظرإلىوالخمسينالثالثةدورتهافيمدعوةCCPRلجنةإن

.المطولالتخزينأثناءالمعتمدةالمرجعيةالموادواستقرارنقاءلرصد

مقترحاتال



المطولللمبيدات أثناء التخزين  (CRMs)مراقبة نقاء واستقرار المواد المرجعية المعتمدة:15د البن
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5أو2،3تبلغاألجلقصيرةصالحيةانتهاءتواريخمعالمعتمدةالمرجعيةالموادالتجاريونالموردونيبيع

عملإلىيؤديمما.مفرطبشكلخدامهاواستجديدةعياريةمموادشراءعلىالمختبراتيجبرهذا.سنوات

ويعيقمختبرالتكاليفمنويزيدتساؤل،موضععادةاستقرارهايكونالالتيللمركباتبالنسبةخاصةإضافي،

.الغذائيالدستوروإرشاداتمعاييرتنفيذ

فترةعدبهاماستالإلىيؤديمماالنامية،البلدانفيالمختبراتإلىتصلحتىطويلةفترةالموادهذهشحنحتاجي

.انتاجهاتاريخمنطويلة

حفظهاتمّ ،اذاالصالحيةانتهاءبعدحتىونقاوتهاباستقرارهااالحتفاظفيتستمرالموادهذهمنالعديدأنلوحظ

.الصالحيةانتهاءبعدسنوات3حتىالمستمرلالستخداممؤهلةتظلوبالتاليالمالئمةبالطريقة

التحليل



المطولللمبيدات أثناء التخزين  (CRMs)مراقبة نقاء واستقرار المواد المرجعية المعتمدة:15د البن
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تيالالمتطلباتجميعتغطيالمسألةهذهحولإرشاداتتطويرإلىالجديدالمقترحالعملسيهدف
:صالحيتهاانتهاءتواريخبعدCRMsلـالمؤكداالستخدامستضمن

اءانتهتاريخوبعدخاللالموادهذهونقاءاستقرارلضمانالالزمةالفعالةالتخزينطرق

خرىاألوالعواملوالرطوبةواألكسجينوالضوءالحرارةدرجةتأثيرمنوحمايتهاصالحيتها

.االستقرارلعدمالمسببة

مامواالستقرار،النقاءحيثمنالصالحيةالمنتهيةالموادمنالتحققإعادةأواعتمادإعادة

.التحليلألغراضالمستمراستخدامهايتيح

اعتبارات خاصة بالمنطقة العربية

واضًحايًماتقيويتضمنالتوقيتوحسنالمالءمةحيثمنالمتطلباتيحترمالمقترحالجديدالعمل.

يمكنيثحالعربيةالمنطقةفياألغذيةمراقبةلمختبراتبالنسبةقصوىأهميةلهلموضوعاهذاإن

.كبيربشكلالمختبراتتكاليفخفضإلىاإلرشاداتهذهمثلواعتمادتطويريؤديأن

توجيهيةمبادئلتطويرالجديدالعملاقتراحالعربيةالوفودتدعمأنالمستحسنمنيكونقدلذلك

.المطولالتخزينأثناءالمعتمدةالمرجعيةالموادواستقرارنقاوةلمراقبة
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