
خامسالاالجتماع 
لنقاط االتصال الوطنية للدستور الغذائي في الدول العربية

بمتبقيات المبيداتعرض مخرجات اللجنة الفنية للدستور الغذائي المعنية

(CCPR53)الثالثة والخمسون في إطار انعقاد دورتها 

مبادرة الدستور الغذائي في المنطقة العربية

15-11ومن 9-5من بنود جدول األعمال
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القسوسربى . دوئام قيسومة. د



جدول المحتويات 

العامطاراإل✓

األعماللجدولالرئيسيةالبنود✓

العربالخبراءفريقعملمخرجات✓

العملمنهجية✓

CCPR53دورةمخرجاتعرض✓
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اإلطار العام 

3

الثالثة والخمسونلدورة انعقدت ا

(  CCPR53)بمتبقيات المبيداتللجنة الدستور الغذائي المعنية 

2022يوليو13و 8-4من ا  افتراضي

عضو من الدول األعضاء من بينهم وفود عربية عّدة400بمشاركة أكثر من 

(AIDSMO)ومنظمات مراقبة من بينها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين



البنود الرئيسية لجدول األعمال
4

في االغذية واالعالفالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات 6البند 

عالفمراجعة تصنيف االغذية واال 7البند 

CCPRو CCRVDFتنسيق العمل بين  8البند 

المبادئ التوجيهية للمركبات ذات المخاوف الصحية المنخفضة والتي من الممكن

(7في المرحلة )إعفاؤها من إنشاء حدود قصوى أو التي ال تنتج متبقيات عند استعمالها  
9البند 

التسجيالت الوطنية للمبيدات 12البند 

JMPRقبلمنإعادة التقييم / إنشاء جداول الدستور الغذائي وقوائم أولويات المبيدات للتقييم  13البند 

-CXG 56كمي مراجعة الخطوط التوجيهية بشأن استخدام قياس الطيف الكتلي لتحديد متبقيات المبيدات وتأكيدها وتحديدها ال

-CXG 90)متبقيات المبيدات في األغذية واألعالف والخطوط التوجيهية بشأن معايير أداء طرائق التحليل لتحديد((2005

2017)

14البند 

.المطولالتخزينأثناءللمبيدات(CRMs)المعتمدةالمرجعيةالموادواستقرارنقاءمراقبة 15البند 

16

وثائق تحاليل بنود

جدول االعمال



مخرجات عمل فريق خبراء الدستور الغذائي بالمنطقة العربية 
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تحليل بنود جدول األعمالوثيقة16

لنقاط اتصال الدستور اجتماعات03
ي المنطقة العربية

 
ي ف

الغذائ 

فيديوهات 07

وثيقة قاعة االجتماعات01

CRD

عروض تقديمية 07

CCPR53تقرير مخرجات 01



CCPR53لدورة والتحضيرتحليل بنود جدول األعمالمنهجية العمل المتبعة ل
6

ومواقفتوصياتاقتراح
.المنطقةمصالحتهمعربية

تقديمية العروض الإعداد

ل جدوومناقشة بنود لتحليل 

مع نقاط اتصال األعمال

الدستور الغذائي

جدول بنود تحليل إعداد وثائق

األعمال

متكون منتكوين فريق عمل 

خبراء عرب لدراسة جدول 
األعمال

ودبنأبعادلمختلفوفهمدراسة

جدول

،والتساؤالتالنقاشات)األعمال

(والتوصياتالمقترحات

حية التشاور حول التأثيرات الص

بيق واالقتصادية المحتملة من تط

الحدود المقترحة على البلدان 

العربية



اجتماعات نقاط اتصال الدستور الغذائي بالمنطقة العربية
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اجتماع لتقديم مخرجات 

الدورة 

2022أغسطس 25

03

اجتماع لتحليل ومناقشة بنود 

جدول األعمال 

2022يونيو 30

02

اجتماع تمهيدي

2022يونيو  15

01



www.gforss.orgعبر الموقع االلكتروني الرسمي نشر الفيديوهات والعروض التقديمية
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www.gforss.orgالموقع االلكتروني الرسمي بتحليل بنود جدول األعمال نشر وثائق
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www.gforss.orgالموقع االلكتروني الرسمي بتحليل بنود جدول األعمال وثائقنشر
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arabcodex.comتحليل بنود جدول األعمال بمنصة نشر وثائق
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arabcodex.comمنصة 
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من جدول األعمالأ5البند 
13

53CCPRقدمهاالتيالرئيسيةالتوصيات

.JMPRمنالفعلردودانتظارفي،IESTIمعادالتمراجعةحولالمناقشةتعليق

.المسألةهذهفيالنظرإيقافعلى53CCPRتوافقأخرىعامةعتباراتالوJMPRمنالواردةالتعليقاتعلىبناء  

يداتتعرض الغذائي الحاد المتعلق بالمبللالدولي ييمتقالمعادلة )أ(5البند 

(IESTI)



من جدول األعمال 6البند 

53CCPRقدمهاالتيالرئيسيةالتوصيات

:5/8الخطوةفيالعتمادهاالغذائيةالمنتجاتبعضفيالمبيداتلمتبقياتالمقترحةالقصوىالحدودبعضتقدمعلىاللجنةوافقت❖

METCONAZOLE،IMAZALIL،CHLORIOTHALONIL،SPIROPIDION،METALAXYL and METALAXYL-M،PYRAZIFLUMID،
PYRASULFOTOLE،FLUTIANIL،FENPICOXAMID،ETHIPROLE،ISOPROTHIOLANE،PENDIMETHALIN،TRINEXAPAC-ETHYL،

ISOXAFLUTOLE،FLUENSULFONE،BIXAFEN،SULFOXAFLOR،THIAMETHOXAM،ACETAMIPRID،FLUOPYRAM،CLOTHIANIDIN،
SPINETORAM،PROTHIOCONAZOLE،DIFENOCONAZOLE،QUINOXYFEN،FENHEXAMID،TRIFLOXYSTROBIN،

METHOXYFENOZIDE،CYPRODINIL،FENPYROXIMATE،CLOFENTEZINE،METHOPRENE،

األربعقاعدةبموجب4الخطوةفيالغذائيةنتجاتالمبعضفيالمبيداتلمتبقياتالمقترحةالقصوىالحدودبعضعلىاإلبقاءاللجنةقررت❖
:سنوات

CHLORPYRIFOS-METHYL،TRIFLOXYSTROBIN،FIPRONIL،BIFENTHRIN،FENPYROXIMATE

الغذائيةالمنتجاتبعضفيالمبيداتلمتبقياتالقصوىالحدودبعضإلغاءاللجنةقررت❖

METALAXYL / METALAXYL-M،FENPYROXIMATE،BIFENTHRIN،PROFENOFOS،CHLORPYRIFOS،PYFLUBUMIDE

14

6البند 
لمبيدات في األغذية واألعالفالمتبقيات الحدود القصوى 

(4و 7مرحلةالفي )



1-من جدول األعمال 7البند 
15

الباميةفي المبيدات متبقياتلوضع حدود قصوى 

53CCPRالتوصيات الرئيسية التي قدمها 

:علىلجنةوافقت

؛اميةلبافيالمبيداتلمتبقياتقصوىحدودوضعحولالمناقشةورقةتطويرلمواصلة،(EWG)الخبراءعملفريقإنشاءإعادة❖

؛المسألةهذهفيالنظرلتسهيلأخرىمعلومات/إضافيةرصدبياناتأيتقديمالمراقبين/األعضاءمنالطلب❖

بياناتاالعتباريفاألخذمع،للباميةمالءمةأكثربديلتمثيلينتجمتحديدبعد،المقبلةالدورةخاللالمسألةهذهفيالنظرمنمزيد❖

.الزراعيةالممارساتومعلوماتالجديدةالرصد

)أ(7البند 



2-من جدول األعمال 7البند 
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( اعجميع األنو)المنتجات الغذائية األولية من أصل حيواني –Bالصنف مراجعة 

(4في المرحلة )

جميع )المنتجات الغذائية المصنعة من أصل حيواني -Eالصنف مراجعة 

(4في المرحلة ( )األنواع

53CCPRالتوصيات الرئيسية التي قدمها 

:علىاللجنةوافقت

.العسلمثلالنحلمنتجاتإدراج❖

.EWGطرفمنالتطويرمنلمزيد2/3الخطوةإلىEوالفئةBالفئةإعادة❖

رئاستهافيوتشتركاألمريكيةالمتحدةالوالياتترأسهاوالتي،التصنيفبمراجعةالمعنيةالخبراءعملمجموعةإنشاءإعادة❖

.التمثيليةللسلعجداولوإعدادالتصنيفمراجعةعلىالعمللمواصلةهولندا

)ب(7البند 

)ج(7البند 



3-من جدول األعمال 7البند 
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وبعض الصالحة لألكلاألحشاء تعريف : CCPRوCCRVDFتيتنسيق العمل بين لجن

األنسجة األخرى  )د(7البند 

53CCPRالتوصيات الرئيسية التي قدمها 

:علىاللجنةوافقت

؛الغذائيالدستورهيئةاعتمدتهالذيالنحوعلىوCCRVDFتعريفمعلألكلالصالحةحشاءلألتعريفهامواءمة❖

JECFAتعريفمعوالعضالتواللحومالدهونتعريفمواءمة❖ / CCRVDFاقترحهالذيالنحوعلىJECFA / JMPR WG

العتمادهاالغذائيالدستورهيئةإلىوالدهون،والعضالتواللحوملألكلالصالحةحشاءألباالخاصةالتعريفاتإحالة❖



من جدول األعمال 8البند 
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8البند 
:CCPRو CCRVDFتنسيق العمل بين :  8البند 

 CCPR / CCRVDFبين مشتركالفريق العملمستوى تقدم أعمال
ذات االستخدام المزدوجحول المركبات 

53CCPRالتوصيات الرئيسية التي قدمها 

.كالمشترالخبراءعملفريقعملفيبنشاطالمشاركةعلىالوفودوشجعتالمشتركالخبراءعملفريقأنشطةجنةللادعمت



من جدول األعمال 9البند 
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9البند 

فعالة للمواد البهاالمبادئ التوجيهية لالعتراف بالمواد الفعالة أو االستخدامات المصرح 

صوى ذات االهتمام المنخفض بالصحة العامة والتي تعتبر مستثناة من وضع الحدود الق

(.  7في الخطوة )متبقياتأو ال تؤدي إلى ظهور تبقيات للم

53CCPRقدمهاالتيالرئيسيةالتوصيات

:التاليةالتوصياتوصاغتالتوجيهيةبالمبادئللنهوضالعامالدعماللجنةالحظت

ااألمثلةتكونلن❖ ،النحوهذاوعلى،التوجيهيةالمبادئتطويرلتسهيل،فقطاإلعالميةلألغراضوكانتالتوجيهيةالمبادئمنيتجزأالجزء 

؛العملوثيقةفيمتاحةستبقىفإنها

لغذائياالدستورفيأخرىنصوصفيبالفعلمتاحةكانتلوحتىالتوجيهيةالمبادئمن2القسمفيالواردةالتعاريفبجميعاالحتفاظينبغي❖

؛ووضوحهالنصقراءةسهولةفيتساهمألنهاالعالميةالصحةمنظمة/والزراعةاألغذيةمنظمةنصوصأو



جدول المحتويات 

لالالتياملركباتإدارةحول مناقشةورقة:11البندتحليل❑
ّ
وغيرةالعاّم الصحةعلىخطورةتشك

.الدوريةللمراجعةواملحددةاملدعومة،

.للمبيداتالوطنيةالتسجيالت:12البندتحليل❑

تقييمالإعادة/للتقييماملبيداتأولوياتوقوائمالغذائيالدستور جداول إنشاء:13البندتحليل❑

.JMPRقبلمن

متبقياتلتحديدالكتليالطيفقياساستخدامبشأنالتوجيهيةبادئاملمراجعة:14البندتحليل❑

CXGالكميوتحديدهاوتأكيدهااملبيدات طرق أداءمعاييربشأنالتوجيهيةبادئوامل((56-2005
CXG)واألعالفاألغذيةفياملبيداتمتبقياتلتحديدالتحليل 90-2017).

التخزينأثناءللمبيدات(CRMs)املعتمدةاملرجعيةاملوادواستقرارنقاءمراقبة:15البندتحليل❑
.املطول 
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من جدول األعمال11لبند ا
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ورقة مناقشة حول إدارة المركبات غير المدعومة ذات الخطورة المنخفضة والمقرر : 11لبند ا

.استعراضها دوريًا

CCPR53
(2022)

:توصيات اللجنة
ا  برئاسة للمركبات  الغير املدعومة ذات الخطورة املنخفضة واملبرمج مراجعتها دوريمجموعة عمل الكترونية على إنشاء  CCPRوافقت ❖

:باللغة االنجليزية وحسب اجراءات العمل املعيارية التاليةالرئاسةتشيلي ومشاركة استراليا والهند وكينيا في 
من امللحق األول من 2في القسم ة املركبات  الغير مدعومة ذات الخطورة املنخفضة والوارداملقترح املقدم الدارة املض ي قدما في تنقيح  -

.CRD09وثيقة العمل 
ذلك لتوسيع الخيارات الداعمة لتوليد أو جمع و  CRD09تطوير التوصيات الخاصة بالقسم الثاني من امللحق األول من وثيقة العمل-

الصناعات قطاع والحكومات  و   JMPRو  FAO/WHOوالتي من املمكن تناولها من قبل الدستور الغذائي وذات الكفاءة  البيانات 
.ملساعدة البلدان في اإلعداد لحزم البيانات املطلوبة إلجراء املراجعات الدورية

تلك الواردة ثقة و والتعليقات املو CX / PR 22/53/13  ،CRD09ينبغي أن تأخذ املقترحات في عين االعتبار املعلومات املقدمة في الوثيقة  -

.أثناء الجلسة العامة 
.CCPR54بناًء على االعتبارات املذكورة أعاله فيستم املض ي قدما في تقديم املقترح  واعتماده من قبل -



من جدول األعمال11لبند ا
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ورقة مناقشة حول إدارة المركبات غير المدعومة ذات الخطورة المنخفضة والمقرر : 11لبند ا

.دوريًااستعراضها

CCPR53
(2022)

:أهم النقاشات
.الدعم العام من قبل االعضاء واملراقبين من أجل املض ي قدًما في هذه املبادرة نظرا الهمية ادارة هذه املركبات❖
.CRD09من امللحق األول من وثيقة العمل 2لوارد في القسم وادعومة ماملركبات  الغير املوافقة على العرض املقدم الدارة ❖
.من امللحق1دعم توليد أو جمع البيانات الالزمة واملعروضة في القسم ❖
ات غير املدعومة ذات بين الرئيس بعض التعديالت التى ستجرى على الوثيقة والتى ستوضح مجالها وباالخص املعنى املقصود باملركب❖

.الخطورة املنخفضة
لتتمكن من تقييم مثل JMPRقاعدة البيانات املسجلة لدى الدول لتحديث بيانات في دعم تم طرح ايضا اهمية  دور املشاركة الوطنية ❖

.هذه املركبات لتبسيط مراجعة اجراءات العمل الدورية لديها

اقف العربية  :املو

.لم تبدي الوفود العربية اي اعتراض على املشروع  املقدم



من جدول األعمال: 12لبند ا
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التسجيالت الوطنية للمبيدات : 12البند 
CCPR53
(2022)

:أهم النقاشات
مركب وجميع مجموعات 25قام رئيس مجموعة العمل االلكترونية  بشرح الية عمل املجموعة وبين أن قائمة املبيدات تتضمن ❖

.حاصيل الزراعيةامل
ن طريق ملء شدد  الرئيس على نقص التمثيل الجغرافي في البيانات مشيًرا إلى أن األعضاء من جميع القارات قد قدموا املعلومات ع❖

أثارها األعضاء وسلط الضوء كذلك على القضايا التي. جدول البيانات  ومع ذلك  فإن غالبية املعلومات نشأت من دول االتحاد األوروبي

واملراقبون الذين واجهوا مشاكل في ملء جدول بيانات 
ير املدعومة كما تم سلطت املناقشات اإلضافية الضوء على أهمية إنشاء آلية لتفعيل قاعدة بيانات وطنية للمبيدات  إلدارة املركبات غ❖

.من جدول األعمال11ذكره أثناء مناقشات البند 
ا لألغذية واألعالف❖

ً
.تم ذكر  وجوب إعادة تصنيف النباتات واملحاصيل الزراعية  لتتماش ى مع التصنيف املعدل حديث

تشاور باالضافة الى  ملف بيانات ليتم تعبئته من قبل البلدان بال(  CL)أوضحت أمانة الدستور الغذائي أنه سيتم إصدار خطاب معمم ❖
ص قاعدة البيانات مع نظام التسجيل الوطني الخاص بها وسيتم تحديد املركبات املتضمنة في الخطاب املعمم من قبل الرئيس بخصو 

.الوطنية للمبيدات  وبالتشاور مع رؤساء مجموعات العمل االلكترونية  لالولويات واملركبات غير املدعومة



من جدول األعمال12لبند ا
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التسجيالت الوطنية للمبيدات : 12البند 
CCPR53
(2022)

:CCPR53توصيات لجنة 

:مل املعيارية التاليةونشارك استراليا في رئاستها باللغة االنجليزية وحسب اجراءات العإعادة انشاء مجموعة عمل الكترونية تراسها املانيا 
علومات مللء تعديل قاعدة بيانات التسجيل الوطنية عن طريق تصحيح األخطاء وحذف اإلدخاالت غير الضرورية وتوفير مزيد من امل❖

.قاعدة البيانات
تسهيل عمل التنسيق مع مجموعات العمل االلكترونية الخاصة باألولويات واملركبات غير املدعومة ذات الخطورة املنخفضة من أجل❖

EWG  ل قادم املركبات غير املدعومة ذات الخطورة املنخفضة بعد االجتماع الالخاصة بCCPR.
وتقديم تقرير بالنتائج ( CL)الطلب من االعضاء تعبئة قاعدة البيانات الوطنية للمركبات غير املدعومة واملرشحة عبر الخطاب املعمم ❖

.  CCPR54لل

اقف العربية  :املو

.لم تبدي الوفود العربية اي اعتراض على املشروع  املقدم



من جدول األعمال: 13لبند ا
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ن قبل إعادة التقييم م/إنشاء جداول الدستور الغذائي وقائمات المبيدات ذات األولوية بهدف التقييم: 13البند 
JMPR

CCPR53
(2022)

:أهم النقاشات

:تم عرض البند من قبل رئيس مجموعة العمل االلكترونية ونوقش التالي

2023ول في ضوء تراكم التقاييم الحالية بسبب جائحة كورونا  أوص ى رئيس مجموعة العمل االكترونية  بعدم اعتماد جدا

. وقوائم األولويات الحالية في هذه الجلسة ،وليتم تنقيحها من خالل مجموعة العمل االكترونية  في العام املقبل

.بإنهاء اجراء عمليات التقييم املتراكمة للمركبات  JMPRوهذا من شأنه أن يتيح الوقت لل 



من جدول األعمال13لبند ا
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م من قبل إعادة التقيي/إنشاء جداول الدستور الغذائي وقائمات المبيدات ذات األولوية بهدف التقييم: 13لبندا

JMPR.

CCPR53
(2022)

:CCPR53توصيات لجنة 

.JMPR 2023يقاف الجدول الزمني املقترح للمبيدات الزراعية ليتم تقييمه من قبل  إ❖
راعيةالواردة بخصوص اآلثار الفنية املترتبة عن  إزالة بعض املركبات غير املدعومة من قائمة املبيدات الز CCPR54لإعداد معلومات لـ❖

.CCPRفي 
. إعادة تشكيل مجموعة العمل االلكترونية  بخصوص الجداول واألولويات  برئاسة أستراليا وتعمل باللغة اإلنجليزية❖
والدعوة إلى ترشيح مركباتCCPRبتقديم تقرير حول قوائم الجداول واألولويات للنظر فيها في االجتماع القادم للجنة EWGستكلف ❖

.الجراء تجربة مراجعة موازية معينة 
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س الخطوط التوجيهية بشأن استخدام قيا"ورقة مناقشة حول مراجعة أحكام قياس الطيف الكتلي في : 14لبند ا

الخطوط التوجيهية بشأن " و " (CXG 56-2005)الطيف الكتلي لتحديد متبقيات املبيدات وتأكيدها وتحديدها الكمي 

" (CXG 90-2017)معايير أداء التحليل لتحديد متبقيات املبيدات في األغذية واألعالف 
CCPR53
(2022)

:أهم النقاشات

املتعلقة ( MS)بسبب عدم كفاية املعلومات حول مطياف الكتلة CXG56تبين من خالل  املناقشات أن هناك إجماًعا على إلغاء ❖
و الدقة العالية  MSرادف بالتعريف   والتحديد الكمي ملتبقيات املبيدات الزراعية  ونقص املعلومات املتعلقة بالتقنيات الجديدة مثل الت

.MSلل 
ملقترحات غطت بما فيه الكفاية قياس الطيف الكتلي باإلضافة إلى تقنيات أخرى أكثر حداثة وأن بعض اCXG90وأشير أيًضا إلى أن ❖

.CXG90إلى CXG56نوقشت فيما يتعلق بنقل بعض األحكام من 



من جدول األعمال14د لبنا
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س الخطوط التوجيهية بشأن استخدام قيا"ورقة مناقشة حول مراجعة أحكام قياس الطيف الكتلي في : 14لبند ا

الخطوط التوجيهية بشأن " و " (CXG 56-2005)الطيف الكتلي لتحديد متبقيات املبيدات وتأكيدها وتحديدها الكمي 

" (CXG 90-2017)معايير أداء التحليل لتحديد متبقيات املبيدات في األغذية واألعالف 
CCPR53
(2022)

:CCPR53توصيات لجنة 

وتأكيدها وتحديدها وافقت اللجنة على إلغاء املبادئ التوجيهية بشأن استخدام مقياس الطيف الكتلي لتحديد بقايا املبيدات الزراعية•

( .CXG 56-2005)كمًيا 
 CXG)ية واألعالف ووافقت اللجنة ايضا على أمكانية مراجعة املبادئ التوجيهية بشأن معايير أداء متبقيات املبيدات الزراعية في األغذ•

.التكنولوجيافي املستقبل وأنه بإمكان أي عضو تقديم اقتراح ملثل هذه املراجعة في ضوء التطورات الجديدة في العلوم و ( 90-2017

اقف العربية :املو

.قبل االعتماد النهائي للمبادئ التوجيهيةCCMASمصر طلب رأي واقترحت  CXG56أيدت سوريا إلغاء 
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ن ورقة مناقشة حول مراقبة نقاء واستقرار المواد المعيارية المعتمدة للمبيدات أثناء التخزي: 15لبندا

.المطول

CCPR53
(2022)

:أهم النقاشات 

قدر من األهمية ركزت املناقشات بشكل أساس ي على حقيقة أن استخدام  املواد املعيارية املعتمدة للمبيدات الزراعية له نفس ال❖

.في هذا الشأنCCMASولهاذا اقترح األعضاء التنسيق مع (. امللوثات واملتبقيات)ملراقبة جودة التحاليل  لجميع املواد الكيميائية 
دة للمبيدات حددت العديد من البلدان وال سيما اليابان ومصر  أنه يتم فقط اعتماد القيمة التحليلية للمواد املعيارية املعتم❖

القيمة التحليلية وأكدوا أن. الزراعية على سبيل املثال  عندما يتم االلتزام  بفترة التخزين وشروطه وحسب االشتراطات املعتمدة 
.ال يمكن اعتبارها معتمدة بمجرد تجاوز فترة التخزين

مما  ISO 17025ع وتم ذكر أيضا  أن استخدام املواد املعيارية املعتمدة للمبيدات الزراعية منتهية الصالحية يعتبر غير متوافق م❖

.يعني أن سلسلة التتبع قد تم شقها
ستؤخذ في وأكد رئيس مجموعة العمل االلكترونية  أن جميع البروتوكوالت واملعايير واملبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة❖

.االعتبار أثناء تطوير هذا العمل
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ن ورقة مناقشة حول مراقبة نقاء واستقرار المواد المعيارية المعتمدة للمبيدات أثناء التخزي: 15لبندا

.المطول

CCPR53
(2022)

:CCPR53توصيات لجنة 

للغة اإلنجليزية وافقت اللجنة على إعادة إنشاء مجموعة العمل االلكترونية والتي سترأسها الهند وتشارك إيران في رئاستها  وتعمل با❖
  لبناء  و 

ً
يد شرح العمل الجدلتنقيح ورقة املناقشة واقتراح العمل الجديد مع مراعاة الردود التي تم اإلدالء بها في الدورة واملقدمة كتابة

.  على اساس منطقي وبشكل واضح

الوفود التي قدمت وافقت اللجنة على تشجيع جميع األعضاء واملراقبين على املشاركة بنشاط في مجموعة العمل االلكترونية  وباالخص❖
ذ القرار بشأن مداخالت خالل الدورة  كالصين واليابان وسنغافورة ومصر واالتحاد الدولي لنقل املواد  لتوحيد وجهات النظر في واتخا

.CCPR54هذه املسألة في 
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