
الثالثاالجتماع 
لنقاط االتصال الوطنية للدستور الغذائي في الدول العربية

عرض تمهيدي لجدول اعمال
المبيداتياتتبق  بمالمعنيةالغذائي لدستور الجنة 
(CCPR53)ن يالثالثة والخمسإطار انعقاد دورتها في 

2022يونيو15

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

لدستور الغذائيلالعربيةمبادرةمجموعة عمل الخبراء في اطار ال



جدول المحتويات 

المقدمة

العاماالطار

اعمالجدولCCPR53

مخرجاتهمّ أبتذكيرCCPR52

المقبلةطواتالخ
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المقدمة
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ةّمبادرةّالدستورّالغذائيّللمنطقةّمساهممنجزءهوّعرضهذاّال

المشاركةودعمتعزيزفي«Arab Codex Initiative»العربيةّ

غذائيّاجتماعاتّهيئةّالدستورّالفيللوفودّمنّالدولّالعربيةالفعالة

وإعدادّمواقفهاّمعّمراعاةّاحتياجاتّوخصوصيةّالمنطقةّوالتأثيرّ

.المحتملّلمعاييرّاألغذيةّالمقترحة

للجهاتّالداعمةّرسميًاموقفًايمثلوالإرشاديهوالتحليلهذا

(PARERAوGFoRSS  )

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


اإلطار العام 
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والخمسينثالثةدورةّالالتحضيرّلل

(   (CCPR53متبق ياتّالمبيداتللجنةّالدستورّالغذائيّالمعنيةّب

2022(تموز)يوليو13ّو8-4بينّافتراضيّ اجتماعّ



ةولويذاتّاال CCPR53 بنودّجدولّأعمال
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فيّاالغذيةّواالعالفالحدودّالقصوىّلمتبقياتّالمبيدات 6البندّ

عالفمراجعةّتصنيفّاالغذيةّواال 7البندّ

إعفاؤهاّمنّإنشاءوالتيّمنّالممكنالخطورةالمبادئّالتوجيهيةّللمركباتّالقليلة

(7فيّالمرحلةّ)حدودّقصوىّأوّالتيّالّتنتجّمتبقياتّعندّاستعمالهاّّ
9البندّ

التسجيالتّالوطنيةّللمبيدات 12البندّ

JMPRقبلمنإعادةّالتقييمّ/ إنشاءّجداولّالدستورّالغذائيّوقوائمّأولوياتّالمبيداتّللتقييمّ 13البندّ

-CXG 56ميّمراجعةّالخطوطّالتوجيهيةّبشأنّاستخدامّقياسّالطيفّالكتليّلتحديدّمتبقياتّالمبيداتّوتأكيدهاّوتحديدهاّالك

(CXG 90-2017)متبقياتّالمبيداتّفيّاألغذيةّواألعالفّوالخطوطّالتوجيهيةّبشأنّمعاييرّأداءّطرائقّالتحليلّلتحديد((2005
14البندّ

المطولالتخزينأثناءللمبيدات(CRMs)المعتمدةالمرجعيةالموادواستقرارنقاءمراقبة 15البندّ



(4و 7عند المرحلتين )المبيدات في األغذية واألعالف لمتبقيات الحدود القصوى : 6البند

6

(43)لمتبقيات المبيداتمناقشة الحدود القصوى 
مراعاة مع JMPRقبلوالمقترحة منغذائيةالمواد الفي 

اعات االجتمالتوجيهات والبيانات والمعلومات الواردة في تقارير 

2021اإلضافية والدورية المقدمة خالل سنة 

ACETAMIPRID, BIXAFEN, CLOFENTEZINE, CLOTHIANIDIN,

CYPRODINIL, DIFENOCONAZOLE, ETHION, ETHIPROLE,

FENBUCONAZOLE, FENHEXAMID, FENPICOXAMID, FLUOPYRAM,

IMAZALIL, ISOPROTHIOLANE, ISOXAFLUTOLE,

MANDIPROPAMID, METHOPRENE, METHOXYFENOZIDE,

PROTHIOCONAZOLE, PYDIFLUMETOFEN, QUINOXYFEN,

SPINETORAM, SULFOXAFLOR, TEBUCONAZOLE,

THIAMETHOXAM, TRIFLOXYSTROBIN, TRINEXAPAC-ETHYL,

DIMETHOATE, ETHOXYQUIN, FENPYROXIMATE , FIPRONIL ,

FLUTIANIL , GUAZATINE , ISOPROTHIOLANE,

MEFENTRIFLUCONAZOLE , METALAXYL , METALAXYL-M,

PENDIMETHALIN, PYRASULFOTOLE, PYRAZIFLUMID ,

SPIROPIDION, TETRANILIPROLE.



(4و 7عند المرحلتين )المبيدات في األغذية واألعالف القصوى لمتبقيات الحدود : 6البندّ
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الغذائيةالموادبعضفيمبيد43بمتبقياتخاصةقصوىحدودإحالة

.5/8المرحلةفيالعتمادهاCAC44إلى

الغذائيةالموادبعضفيواحدمبيدبمتبقياتخاصةقصوىحدودإحالة

.7المرحلةفيالعتمادهاCAC44إلى

الغذائيةالموادبعضفيمبيدات5لمتبقياتالقصوىالحدودعلىاالبقاء

.4المرحلةعندCAC44إلى

قبلمنالغذائيةالموادبعضفيمبيد22لمتبقياتقصوىحدودإلغاءCAC44
المناقشةمنمبيدات8سحب.

CCPR53توصيات 

JMPRقبلالمقترحة منالقصوىمناقشة الحدود 
غذائيةالمبيدات في عد ة مواد لمتبقيات 

(.REP21/PR)ملحقاتّتقريرّاللجنةّ

 CCPR52مخرجات



مراجعة تصنيف األغذية واألعالف: 7البندّ
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البامية في المبيدات متبقياتوضع حدود قصوى ل :(a)  7البند

(4في المرحلة( )جميع األنواع)ة من أصل حيواني المنتجات الغذائية األولي  –Bالصنف :  (b)7البند 

(4في المرحلة( )جميع األنواع)عة من أصل حيواني المنتجات الغذائية المصن  -Eالصنف : (c)7البند 

ولجنة CCRVDFاألدوية البيطرية متبقياتتنسيق العمل بين لجنة :  (d)7البند 

:CCPRالمبيداتمتبقيات

المنتجات الغذائية من أصل حيواني–E/Bالصنفين •

الثديياتلحومفيالمبيداتمتبقياتلالقصوىالحدودمواءمة•

ي بما ف)توحيد تعاريف مصطلحات أنسجة الحيوانات الصالحة لألكل •

(ذلك االحشاء الصالحة لألكل



CCPR53وتوصيات  CCPR52ذكير بأهّم مخرجاتت: 7البند 

(دعوة لجنة  CCPR532(202 (2021)جنةلالقررت CCPR52:الخبراء،عملمجموعةإنشاءإعادة

:شأنبهولندارئاستهافيوتشاركاألمريكيةالمتحدةالوالياتبرئاسة

7البند

مراعاةمع،الحارالفلفلمثلللباميةالتمثيليةالمنتجاتومراجعةالمقترحةالخياراتفيالنظر1)

الغذائيالدستورأعضاءمنالمقدمةالتعليقاتوكذلكCCPR52لجنةوتوصياتاستنتاجات

CLعلىرًداوالمراقبين 2022 / 34-PR

فياألخذمعنهامللباميةالقصوىالحدوداستقراءيمكنالتيالتمثيليةالمنتجاتفيالنظر1)

.المقدمةوالمراقبةالرصدبياناتاالعتبار

(a)

والتعليقاتCCPR52ّبناًءّعلىّاستنتاجاتّوتوصياتBّو Eالنظرّفيّالصيغةّالمعدلةّللصنفين2)

CL 2022/35-PRالمقدمةّمنّأعضاءّالدستورّالغذائيّوالمراقبينّرًداّعلىّ

حيوانيأصلمنالغذائيةالمنتجاتتصنيفمراجعة2)

األوليةالغذائيةالمنتجات–Bالصنف

المصنعةالغذائيةالمنتجات-Eالصنف

(b)

(c)

:(للألكالصالحةاالحشاءذلكفيبما)لألكلالصالحةالحيواناتأنسجةتعاريففيالنظر3)

اعتمدتهوالذيCCRVDF25فيعليهالمتفقالنحوعلى"لالكلالصالحةاألحشاء"تعريف

CAC44

ألمانيااقترحتهالذيالنحوعلى"الجلد"و"اللحوم"تعريف

ركةالمشتالخبراءلجنةاقترحتهالذيالنحوعلى"الدهون"و"العضالت"و"اللحوم"تعريف

JECFA / JMPR

CLعلىرًداالمقدمةوالتعليقاتالمقترحةالتعريفات 2022/36-PR

اءاالحشذلكفيبما)لألكلالصالحةالحيواناتأنسجةتعاريفعلىالعملمواصلة3)

CCRVDFمعبالتعاون(لألكلالصالحة / EWGيمكنالتيالمصطلحاتتوحيداجلمن

أدوية/مبيدات(المزدوجاالستخدامذاتللمتبقياتمواءمةقصوىحدودوضعتسهلأن

.حيوانيأصلمنالغذائيةالمنتجاتفي)بيطرية

(d)
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CXLsعلىAّالصيغةّالمعدلةّللصنفّتأثيرّ

اتيبالمنتجاتّاألوليةّمنّاصلّن-Aالصنفّ

CCPR52لجنةبمخرجات أخرى ذات صلة : 7البند 
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:مراجعةّتصنيفّاألغذيةّواألعالف

منتجاتّالعلفّاألولية-Cالصنفّ

يّالمنتجاتّالغذائيةّالمصنعةّمنّاصلّنيات-Dالصنفّ

CXLsعلىّ D /Cالصيغةّالمعدلةّللصنفينّتأثيرّ

Cللصنفينالمعدلةالصيغةاعتمادتم / Dوالجداول

المرحلةفيCAC44قبلمنالتمثيليةللسلعبهاالمرتبطة

5/8.

بتأثيرالمتعلقةالتوصياتعلى52CCPRلجنةوافقت

Cللصنفينالمعدلةالصيغة / DعلىCXLs.

هذهفيالنظرمواصلةعلى52CCPRلجنةوافقت

.المقبلةدوراتهافيالمسألة



CCPR53وتوصيات  CCPR52ذكير بأهّم مخرجاتت: 9البند 
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الموضوع CCPR52(2021)لجنة قررت البند

علىّاعدادّلمواصلةّالعملكترونيةعملّاالالانشاءّمجموعةّعادةّإ•

.  التوجيهيةالمبادئّ

مّاستبدالّإعادةّتسميةّعنوانّالتعليماتّأوّالمبادئّالتوجيهيةّبحيثّيت•

ضافةّالىّكلمةّالمركبّبعبارةّالموادّالفعالةّواعتمادهاّفيّالوثيقةّّباال

.منّالعنوانّ Codexحذفّكلمةّ

.الغذائيدستورالأوّ FAO/WHOاعتمادّالتعاريفّالخاصةّبّ•

تورّحذفّاالمثلةّمنّالوثيقةّولكنّمنّالممكنّإتاحتهاّعلىّموقعّالدس•

.الغذائي

منّقبل5ّالمضيّقدماّفيّالمبادئّالتوجيهيةّالعتمادهاّفيّالخطوةّ•

CAC 44.

التي والخطورةللمركبات القليلةالمبادئ التوجيهية 

التي أو حدود قصوى إعفاؤها من إنشاء الممكنمن 
(4مرحلةفي ال)استعمالها عند متبقياتنتج تال 

9

وإذاّلمّيكنّاألمرّ CAC45 (2022)المبادئّالتوجيهيةّوتحديدّمدىّاستعدادهاّلالعتمادّالنهائيّمنّقبلهذهّلجنةّمدعوةّإلىّالنظرّفيّالإنّ

.CCPR54 (2023)كذلك،ّتحديدّالقضاياّالرئيسيةّالتيّقدّتحتاجّإلىّمزيدّمنّالدراسةّمنّأجلّاالنتهاءّمنّالمبادئّالتوجيهيةّفيّ



CCPR53وتوصيات  CCPR52ذكير بأهّم مخرجاتت: 12البند 
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CCPR52( 2021)لجنة قررت الموضوع البند

نية،ّواخذّتوفيرّقاعدةّبياناتّمحس نةّللتسجيالتّالوط•

لبياناتّمركبًاّبعينّاالعتبارّسنويًاّوطلبّا20حواليّ

الخاصةّبهم،ّلتجميعّوتحليلّالبياناتّمنّجميع
.CCPR53المستجيبينّوتقديمّتقريرّعنّالنتائجّإلىّ

التسجيالت الوطنية للمبيدات

لوطنيةّتطويرّقاعدةّبياناتّللتسجيالتّا)
فيماJMPRللمبيداتّمماّسيسهلّعمل

مّيتعل قّبإدارةّوتنظيمّالجداولّوقوائ

(ستهااألولوياتّللمبيداتّالتيّستتمّدرا

12

ّالنهجّمدعوةّللنظرّفيّالمعلوماتّالمقدمةّفيّورقةّالعملّوتقديمّالتعليقات،ّحسبّالحاجة،ّبماّيخصّ CCPR53لجنةّ

.بياناتتوفيرّالللمبيداتّوتقديمّأيّاقتراحّآخرّللمساعدةّفيّبياناتّالتسجيالتّالوطنيةّالعامّلتطويرّقاعدةّ



CCPR53وتوصيات  CCPR52ذكير بأهّم مخرجاتت
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الموضوع البند

JMPRلقبمنإعادة التقييم / إنشاء جداول الدستور الغذائي وقوائم أولويات المبيدات للتقييم  13

جدولّ
2022

للتقييماتّبشأن2022ّتمّإغالقّجدولّ
.متبقياتّالمبيدات

جدولّ
2023

يتمّتشجيعّالمرشحينّعلىّ. 2023الّيمكنّقبولّأيّترشيحاتّأخرىّلجدولّ
أكيدّمكانّفيّتقديمّدليلّعلىّالتسجيالتّالوطنيةّفيّأقربّوقتّممكنّعمليًا،ّلت

.2023الجدولّالزمنيّالمقترحّلعامّ

جدولّ
2024
وماّبعدّ

قوائمّاألولوياتّ
وماّبعدّفي2024ّ

طورّالمناقشة



CCPR53وتوصيات  CCPR52ذكير بأهّم مخرجاتت: 14البند 
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CCPR52( 2021)لجنة قررت الموضوع البند

:عملّالكترونيةالمجموعةّعلىّإعادةّإنشاءّ

تغطيّبشكلّكافّقياسّالطيفCXG 90-2017ّلتحديدّماّإذاّكانتّ•

CXG 56-2005إلغاءّالكتلي،ّوإذاّكانّاألمرّكذلكّ،ّالقتراح

يمكنّأنّتكونّذاتّصلةّ CXG 56-2005إذاّكانتّهناكّأحكامّمن•

للنظرّفيّجدوىّدمجّ، CXG 90-2017ولكنهاّغيرّمدرجةّفيّ

الوثيقتين

طيفّبشأنّاستخدامّقياسّالمراجعة الخطوط التوجيهية 

لتحديدّمتبقياتّ (Mass spectrometry)الكتلي

( CXG 56-2005)المبيداتّوتأكيدهاّوتحديدهاّالكميّ

حليلّوالخطوطّالتوجيهيةّبشأنّمعاييرّأداءّطرائقّالت

 CXG)متبقياتّالمبيداتّفيّاألغذيةّواألعالفلتحديد
90-2017).

14

ستنظرCCPR53ّلمّتنشرّورقةّالعملّالخاصةّبهذاّالبندّبعد،ّلكنّلجنةّ

إذاّكانّ CXG90ونقلّاألحكامّذاتّالصلةّإلىّ CXG56بامكانيةّإلغاء

.  لتجنبّاالزدواجيةمناسبًا،ّوذلكّذلكّ



CCPR53وتوصيات CCPR52ذكيرّبأهم ّمخرجاتّت: 15البندّ
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CCPR52( 2021)لجنة قررت الموضوع البند

:عملّالكترونيةالمجموعةّعلىّإعادةّإنشاءّ

لمواصلةّتطويرّورقةّالمناقشةّللنظرّفيّالحاجةّ•

.والجدوىّواألهمية
بشأنّبروتوكولّتحليليّمنسق/ وضعّمبادئّتوجيهيةّ•

اءّمراقبةّنقاءّواستقرارّالموادّالمرجعيةّالمعتمدةّأثن

التخزينّالمطول،ّبماّفيّذلكّالمعاييرّالوسيطةّ

.(والعملية
تطويرّمعاييرّمنسقةّالستخدامّالموادّالمرجعيةّ•

يلّبعدّتاريخّانتهاءّالصالحيةّوفقًاّللتحلالمعتمدة

.المعتمد

مراقبة نقاء واستقرار المواد المرجعية المعتمدة
(CRMs) نّللمبيداتّمتعددةّالفئاتّأثناءّالتخزي

.المطول

15

الموادّدامّباستخمدعوةّإلىّالنظرّفيّاقتراحّالعملّالجديدّبشأنّالمبادئّالتوجيهيةّالخاصةCCPR53ّلجنةّ

.صالحيتهابعدّتاريخّانتهاءّالمرجعيةّالمعتمدة



الخطواتّالمقبلة
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:ائيالغذللدستورالعربيةاالتصالنقاطالىاألعمالجدولبنودتحليلوثائقارسالسيتم

العرب،الخبراءمجموعةقبلمناالعدادبطورالوثائق-

.الوثائقعلىوالتعليقاتالردودطلب-

.الردودمناقشةوبالتفصيلوالتوصياتالتحاليللتقديمالحقاجتماعتنظيمسيتم

وذلكAIDSMOمنظمةقبلمنالرسالهاCRDاجتماعاتقاعةوثيقةاعدادسيتم
CCPR53.للجنةالعاماالجتماعخاللالتاحتها
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