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االطار العام و خلفية العمل

ي مجاالتحول استقراء الحدود القصوى لمتبقيات األدوية البيطرية المستعملة فتيندراس

االبلقطاع تربية األحياء المائية و 

جدول المحتويات 



المقدمة
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مبادرة ضمن األنشطة المدرجة في إطار منتعد هذه الدراسات 

«Arab Codex Initiative»الدستور الغذائي للمنطقة العربية 

تعلقة قدرات المنطقة العربية في المجاالت المتعزيزالرامية إلى 

حديد بالدستور الغذائي و مواكبة المستجدات العلمية الخاصة بت

و طقةاحتياجات وخصوصية المنالمعايير الصحية مما يتوافق مع 

.جارةكذلك المساهمة في تطوير واستدامة االقتصادي و تعزيز الت

(PARERAوGFoRSS  )

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

علىاالقتصادتطويروالغذاءتوفيرفيلمساهمتها
.الدوليواإلقليميالصعيدين

زدادسيالقطاعينيهددخطرعاملأكبرالمرضيةاآلفاتتمثل
رتطويوالعولمةواإلنتاجلنمونظراالمستقبلفيخطرها
ةالمتاحاألدويةتنوعومحدوديةوجودوعدماإلنتاجأساليب
.الحيوانيةاألمراضلمكافحة

ليًادوالمقبولةللمتبقياتالقصوىالحدودغيابيؤديقدو
يقتطبإلىاألنسجةأنواعفيالغذائيالدستورمنوالمحددة

ةإعاقبالتاليوالدوليةالتجارةإعاقةأوالتسامحعدممبدأ
.القطاعينتنمية

.أفريقياوشمالاألوسطالشرقمنطقة

والتي تشكل أهمية الالزمة لهابياناتأن توفر الغير المحتمل الالتي من لمتبقيات االدوية البيطرية المزيد من الحدود القصوى توفير
.التجارةسهيلتو لحماية الصحة العامة و كذلك في الدول العربية و قطاع االبل ةالمائيمجال تربية االحياء كبيرة بالنسبة لـتنمية 

خلفية العملو االطار العام 

التحديات و العوائق 
ذات الصلة



االهداف و أهم المحاور
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الالزمةالبيطريةاالدويةمنالخاصةاالحتياجاتجردودراسة
.ةالصلذاتالمعاييروالعربيةبالمنطقةالمجاالتهذهلتطوير

طاعقوالمائيةاالحياءتربيةمجالفيالحاليةاإلمكانياتمراجعة

الحتياجاتاوالمستقبليةالتطلعاتودراسةالعربيةالمنطقةفياالبل

.لهاالالزمة

تمجاالتطويرمنتمكنمعاييرومواصفاتتوفير

.جاريةالتتسهيلوالمستهلكحمايةبالمنطقة،اإلنتاج

تورالدسإرشاداتلتطبيقنموذجيتحليلينهجإعداد

.القصوىالحدوداستقراءفيالغذائي

األهداف و المحاور

تحديد مؤهالت اإلنتاج لقطاع االبل و 

ة قائمة أنواع األسماك ذات األهمية بالنسب

للمنطقة 

على سبيل المثال 
مناقشة و تحليل  عدة جوانب ذات الصلة

استطالع وجرد أهم المعيقات المرتبطة بتطوير القطاعين 

(توفر االدوية و المعايير)وتسهيل التجارة 

تحديد قائمة االدوية البيطرية ذات األهمية و الحدود 

القصوى الغير موفرة حاليا من طرف الدستور الغذائي

جديدةقصوىحدودالستقراءالتحليليالنهجتطبيق

.الغذائيالدستورطرفمنمعتمدةغير

المرتقبةالمخرجات

حدودالاستقراءبشأنالغذائيالدستورإرشاداتتطبيقومراجعة

الحدودلتطويرمنهجيةوإعدادالبيطريةاالدويةلمتبقياتالقصوى

سطاألوالشرقمنطقةوالعربيةالمنطقةفيالصلةذاتالقصوى

.إفريقياوشمال



منهجية العمل
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تحديد البرنامج المرتقب  لألنشطة 

و تحديد منهجية العمل 

عقد اجتماع النطالق الدراسات يوم 

2022يوليو 25

تكوين فريق عمل لخبراء عرب و دوليين 

للقيام بالدراسات

تحديد المحاور األساسية و البنود 

المرجعية المتعلقة بالدراسات

.العربيةقةبالمنطالغذائيللدستورالعربيةالمبادرةإطارفيدوليينوعربخبراءفريقالدراساتإجراءيتولى



البرنامج التنفيذي المرتقب
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صو
ق القصوىالحدوداستقراءحولالدراستيناستكمال

والمائيةاالحياءتربيةمجالفيالمستعملةلألدوية

.2023ينايرشهرخاللاالبلقطاع

حدودالاستقراءحولللدراسةاألوليةالنتائجتحضير

ياءاالحتربيةمجالفيالمستعملةلألدويةالقصوى

عاالجتماخاللتقديمهاوسبتمبرشهرفيالمائية

.تونسفيالمرتقبالحضوري

وةاألوليالنتائجاستعمال

عنالناجمةالمقترحات

القصوىالحدوداستقراء

يالتحضيراالجتماعخالل
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يق تحديد حدود قصوي مالئمة للمنطقة العربية عبر تطب

ىإرشادات الدستور الغذائي في استقراء الحدود القصو
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