
 

 

 

 
 
 
 

  (AIDSMO) تقرير وفد المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين

بمتبقيات المبيدات عقب مشاركتهم في الدورة الثالثة والخمسين للجنة الدستور الغذائي المعنية 
(CCPR53) 

 
 2022يوليو  13و - 8 4

 اجتماع افتراضي
 

ن للجنة الدستور  ي المعنية بمتم تنظيم الدورة الثالثة والخمسي 
ن CCPR53المبيدات ) تبقياتالغذائ  . 2022يوليو  8و 4( بي 

 مندوب من الدول األعضاء والمنظمات المراقبة.  400حوالي مشاركة االجتماع  عرفو 

اء CCPR53تقدم هذه الوثيقة ملخًصا الستنتاجات  ي إطار العرب . وهو يكمل التحليل الذي قدمته مجموعة عمل الخبر
ن
ف

. المبادرة  ي
 العربية للدستور الغذائ 

ي تمت  اليقهذا التقرير لتقديم التع صياغةتم 
بهدف تحديد االستنتاجات  مناقشتها،عىل بنود جدول األعمال الرئيسية الت 

اتها المحتملة عىل المنطقة العربية CCPR53الرئيسية للوثيقة   ت .وتأثب 

الناشئة عن االجتماعات المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة تقرير عن البنود ذات االعتبارات العامة : 5aالبند 

 .قصيرة األجل تعّرضبشأن مخلفات المبيدات: التقديرات الدولية لمعادالت ال 2021ومنظمة الصحة العالمية لعام 

 ملخص نقاط المناقشة الرئيسية

ي 
ن
ة األجل ) تعّرضلمعادالت الالتقديرات الدولية بنتائج مراجعتهم المتعلقة  JMPRقدمت  ،CCPR53ف  ( كما IESTIقصب 

ي تقارير اجتماعات  CCPR52هو مطلوب من قبل 
ن
ي تم اإلبالغ عنها ف

(. وأكد 2021اإلضافية والمنتظمة ) JMPR، والت 
ك،االجتماع  ي  االجتماع،خالل  المشب 

ن
الحالية المستخدمة كجزء من تقييمات  IESTIمعادالت  : 2019بيانهم المقدم ف

ي أن اعتماد الحدود القصوى لل JMPRمخاطر 
ن
 الموصي  متبقياتمناسبة لغرض ضمان حماية المستهلك وتوفب  الثقة ف

 بها ال يتوقع أن يؤدي إل مخاوف تتعلق بالصحة العامة. 

حة من قبل  ي اآلراء بشأن االستنتاجات المقب 
ن
ح  JMPRلم يكن هناك توافق ف وفود و مع دعم الواليات المتحدة للنهج المقب 

. اال  ي  تنفيذه عىل مستوى االتحاد األوروئر
ن ي المزيد من العمل الذي يتعي 

ن
ي تنظر ف  تحاد األوروئر

 CCPR53توصيات 

ي انتظار ردود الفعل من  ،IESTIالمناقشة حول مراجعة معادالت  تعليق CCPRلجنة قررت 
ن
. بناًء عىل التعليقات JMPRف

عىل وقف  CCPR توافق ،JMPR 2021لتقرير االجتماع العادي لالجتماع العام  -االعتبارات العامة  - JMPRالواردة من 
ي هذه المسألة

ن
 .النظر ف

 اعتبارات خاصة بالمنطقة العربية
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ي طويل األمد والحاد المرتبط بسيكون من المهم بالنسبة للبلدان العربية تطوير منهجية التعرّ 
 IEDIمبيدات )الض الغذائ 

/ IESTIن مع األخذ  متبقيات( من أجل تحديد الحدود القصوى لل واالستهالك الخاصة بها.  تواجد االعتبار بيانات ال بعي 
ا إنشاء بيانات استهالك للمنتجات الغذائية وتقديمها إل 

ً
من أجل  JMPRلكي تنظر فيها  ،GEMS / Foodمن المهم أيض

 . تبقياتالتحديدات المستقبلية للحدود القصوى للم

والحدود القصوى للمبيدات في  CCPRمن جدول األعمال: الردود على القضايا التي أثارتها لجنة  6ب و 5البندان 

 (.4و 7 مرحلتيناألغذية واألعالف )في ال

 ملخص نقاط المناقشة الرئيسية

ي أثارتها ، تمت مناقشة CCPR53 خالل
ي األغذية  52 تابعة ل MRL 541وأعضاؤها باإلضافة إل  CCPR القضايا الت 

ن
مبيد  ف

ي ا
ن
ن لمرحلواألعالف )ف حة من 4و  7تي  ي تقارير  JMPR( مقب 

ن
ي التوجيهات والبيانات والمعلومات المقدمة ف

ن
، مع النظر ف

 JMPR (2021 .) االجتماعات اإلضافية والدورية للجنة
 

ي جرت خالل ال
ي المناقشة الت 

ن
مبيدات البشأن  العامة،جلسات شارك المندوبون والمراقبون )خاصة المنظمات الراعية( ف

ي جدول 
ن
ح وتوجيه ممثىلي  األعمال،المزمع استعراضها ف

ي الجلسات العامة ال. أكبر JMPRمع شر
ن
ي نوقشت ف

مبيدات الت 
 . Chlorpyrifos, Methalaxyl/Methalaxyl M, Quinixyfen and Fenpyroximateكانت 

(( ، أبلغ 222) Quinoxyfen ( و245) Clothianidin (238 ، )Thiamethoxamبالنسبة لبعض مبيدات اآلفات )
ي 
ن
( غب  مدرجة ف ي

اكم البيت  ن والوفود الجلسة العامة بأن القضايا البيئية )مثل انخفاض الملقحات والب  العديد من المراقبي 
ت لجنة CCPRمبادئ إدارة مخاطر   . قضايا أن هذه الدورة لم تكن المنتدى المناسب لمعالجة هذه ال CCPR. واعتبر

 CCPR53توصيات 

حة،مبيدات ال تبقياتالمناقشات والتوصيات الرئيسية المتعلقة بحدود م ندرجت ي ال المقب 
ن
ي نهاية هذه  ،1 ملحقف

ن
المدرج ف

 الوثيقة. 
 

 لباميةفي المبيدات ل( من جدول األعمال: وضع حدود قصوى a) 7البند 

ونية ) ةبصفتها رئيس األمريكية،قدمت الواليات المتحدة  البند إل الجلسة العامة  (،EWGمجموعة العمل اإللكب 
ي الدورة 

ن
قدت ف

ُ
ي ع

خاصة فيما يتعلق بعدم  للبامية،بشأن استقراء الحدود القصوى  52واستذكرت المناقشات السابقة الت 
ي  المتبقياتوجود بيانات محددة عن البامية وسلعة تمثيلية مناسبة يمكن من خاللها استقراء حدود 

ن
مع مراعاة  البامية، ف

 المقدمة من كندا والهند.  تعّرضبيانات ال
 

ي الخيارين  (،2019-2012( والهند )2018-2017و 2017-2008 كندا،المتاحة ) تعّرضالبالنظر إل بيانات 
ن
تم النظر ف

حهما  ي )الخيار  EWGاللذين اقب  اح بديل من االتحاد األوروئر
:  (،3واقب   عىل النحو التالي

 
ن حاشية للمجموعة الفرعية الحالية 1الخيار  .1 ب: يمكن استخدام البيانات من الفلفل الحار فقط  12: تضمي 

ن   ؛CXLلتعيي 
 تمثيلية؛البامية مع الفلفل الحار كسلعة  -د  12 - : إنشاء مجموعة فرعية منفصلة2الخيار  .2
ي ذلك م - 12D - : إنشاء مجموعة فرعية منفصلة3الخيار  .3

ن
ارتينيا وكركديه( مع البامية كسلعة البامية )بما ف

 تمثيلية. 
 

 CCPR53توصيات 

 عىل:  CCPRوافقت لجنة 

  إعادة إنشاءEWG، مبيدات للبامية. ال تبقياتلمواصلة تطوير ورقة المناقشة حول إنشاء حدود م 

  ن تقديم أي بيانات ي  JMPRإضافية / معلومات أخرى إل  تعّرضالطلب من األعضاء / المراقبي 
ن
لتسهيل النظر ف

 هذه المسألة؛



 CCPR53 – (AIDSMO) تنمية الصناعية والتقييس والتعدينتقرير وفد المنظمة العربية لل

3  
 

  ي جلستها
ن
ي هذه المسألة ف

ن
مع  للبامية،آخر أكبر مالءمة  تمثيىلي بعد تحديد محصول  المقبلة،مزيد من النظر ف

ي االعتبار بيانات الرصد الجديدة ومعلومات الممارسات الزراعية. 
ن
 األخذ ف

 ( من جدول األعمال: E) 7( / b) 7البنود 

 (4 ملرحلةا في( )األنواع جميع) حيواني أصل من األولية الغذائية السلع- B الفئة

 (4 ةرحلامل في( )األنواع جميع) حيواني أصل من املصنعة األطعمة-E الفئة

ونيةقدمت الواليات المتحدة األمريكية وهولندا، بصفتهما الرئيس والرئيس المشارك ل ، تقارير مجموعة العمل اإللكب 
ات الرئيسية وتوصيات االجتماع التمهيدي المجموعة  ن عىل التغيب  كب 

، مع الب  ي
اصن عمل واالجتماع التمهيدي االفب 

ي الفئة 
ن
، مما يشب  إل أن الفصل المنقح يمكن النظر بشكل أكبر ف ي

اصن ي  Eوالفئة  Bاالفب 
ن
بتطوير  EWGوأن تقوم  EWGف

 جدول السلع التمثيلية لكل فئة من الفئات. 
 

 CCPR53توصيات 

 . EWGلمزيد من التطوير بواسطة  2/3 مرحلةإل ال Eوالفئة  Bعىل إعادة الفئة  CCPRوافقت  •

 إدراج منتجات النحل مثل العسل.  CCPRدعمت  •

ا عىل إعادة إنشاء  CCPRوافقت  •
ً
ك  EWGأيض بشأن مراجعة التصنيف، برئاسة الواليات المتحدة األمريكية وتشب 

ية فقط، لمواصلة العمل عىل الفئة  ن ي رئاستها هولندا، وتعمل باللغة اإلنجلب 
ن
من التصنيف وإعداد جداول  Eوالفئة  Bف

 .السلع التمثيلية

 ( من جدول األعمال: d) 7البند 

السلع الغذائية األولية من أصل حيواني. مواءمة الحدود -: الفئة ب CCRVDFو CCPRتنسيق العمل بين 

: تعريف منسق لألحشاء صالحة لألكل CCRVDFو CCPRفي لحوم الثدييات بين  تبقياتالقصوى للم

 واألنسجة الحيوانية األخرى الصالحة لألكل

المصطلحات / التعاريف لألنسجة ، الواليات المتحدة األمريكية، إل مناقشته السابقة حول مواءمة EWGأشار رئيس 
ي ذلك المخلفات الصالحة لألكل، وأشار إل توصية

ن
، بما ف ي

 لتنسيق CCRVDF26 (2021) الصالحة لألكل من أصل حيوائن
 تعريف األحشاء الصالحة لألكل لتسهيل إنشاء حدود متجانسة / مفردة للمركبات ذات االستخدام المزدوج. 

 ملخص نقاط المناقشة الرئيسية

ي وكينيا عن دعمها لتعريف مخلفات الطعام عىل أع •  واالتحاد األوروئر
ن اليا وشيىلي وتايالند وكوستاريكا والفلبي 

ربت أسب 

ي 
ن
 . CCPR53 والتوصية باعتمادها من قبل CCRVDF25 النحو المتفق عليه ف

حته  •  .ألمانياأعربت كندا ومرص وإيران عن دعمها لتعريف مخلفات الطعام ، عىل النحو الذي اقب 

حته  والعضالت،أعربت كينيا عن دعمها لتعريفات الدهون واللحوم  •   JECFA/JMPRعىل النحو الذي اقب 

 CCPR53توصيات 

كما اعتمدته  CCRVDF عىل التوصية بمواءمة تعريفها للمخلفات الصالحة لألكل مع تعريف CCPR53وافقت لجنة  •
ي 
 .هيئة الدستور الغذائ 

عىل النحو  JECFA / CCRVDF واءمة تعريف الدهون واللحوم والعضالت مع تعريفعىل م  CCPR53وافقت لجنة  •
حه ي ذلك تعريف الجزء من السلعة الذي تنطبق عليه الحدود  JECFA / JMPR WG الذي اقب 

ن
ك بما ف المشب 
 القصوى للبقايا والذي يتم تحليله للدهون والعضالت ؛



 CCPR53 – (AIDSMO) تنمية الصناعية والتقييس والتعدينتقرير وفد المنظمة العربية لل

4  
 

ي  لألكل،عىل إرسال التعاريف الخاصة بمخلفات الطعام واللحوم والعضالت والدهون الصالحة  CCPR توافق •
ن
بما ف
ي يتم تحليلها من أجل الدهون 

ي تنطبق عليها الحدود القصوى للبقايا والت 
ذلك التعاريف الخاصة بجزء من السلعة الت 

ا لذلك.  JMPRالعتمادها وإبالغ  CACإل  والعضالت،
ً
 وفق

-حول المركبات ذات االستخدام المزدوج  CCPR / CCRVDFمجموعة العمل المشتركة بين  من جدول األعمال: 8 البند

 .حالة العمل

ن  ك بي 
، البند ولخصت CCPR / CCRVDF EWGقدمت الواليات المتحدة األمريكية، بصفتها رئيس الفريق المشب 

ي ذلك الخلفية و 
ن
ي وثيقة العمل، بما ف

ن
ورةالوالية و المعلومات الواردة ف اجع  EWGالعمل. وأوضح أن  سب  كة سب  المشب 

ن  ي بي 
ن  CCPRو CCRVDFالعمل الذي تم بالفعل بشكل تعاوئن ي تؤثر عىل كلتا اللجنتي 

وتحديد وترتيب القضايا الشاملة الت 
ي 
ن
ن لمعالجة تلك القضايا المحددة من أجل تسهيل النظر ف ي يمكن أن تتعاون فيها كلتا اللجنتي 

والتوصية بالمسارات الت 
نعكاسات عىل . وقد يشمل ذلك اتبقياتالمركبات ذات االستخدام المزدوج والمواءمة المحتملة للحدود القصوى للم

ن لجنة و ن تزامن العمل بي  ن لجنة  CCRVDFو CCPRتحسي  . وأشار إل أن JMPRو JECFAباإلضافة إل تعزيز التعاون بي 

EWG  ا لنتائجها األولية إل
ً
كة ستقدم تحديث ي عام  CCPR54و CCRVDF26المشب 

ن
 2023ف

 CCPR53توصيات 

ونيةأنشطة  CCPRدعمت لجنة  كالمش مجموعة العمل اإللكب  اط مع هذه وشجعت الوفود عىل المشاركة بنش ةب 
 . المجموعة

المبادئ التوجيهية للمركبات قليلة الخطورة والتي يمكن إعفاؤها من إنشاء حدود قصوى لها  من جدول األعمال: 9 البند

 (7أو ال تنتج متبقيات عن استعمالها )المرحلة 

،قدمت  ،CCPR53 خالل ن  ،EWGبصفتها رئيس  شيىلي ،ونيابة عن الرئيسي  ن  األمريكية،الهند والواليات المتحدة  المشاركي 

ي  منهجية العملالبند ولخصت 
ن
ي انعقد يوم  EWGونقاط المناقشة الرئيسية ف

ي الت 
اصن ي االجتماع التمهيدي االفب 

ن
وكذلك ف

 . CCPRيونيو وقدمت التوصيات لتنظر فيها لجنة  28الثالثاء 

وأشار  EWGعم العام الذي أعرب عنه األعضاء والمراقبون بشأن العمل الذي قامت به الضوء عىل الد EWGوسلط رئيس 

ي المبادئ التوجيهية. وأوضح 
ن
إل أن التعليقات قد وردت بشأن النطاق والتعاريف والمعايب  وعىل إدراج أمثلة للمركبات ف

ي االجتماع التمهيدي كذلك أن المبادئ التوجيهية قد تم تنقيحها عىل أساس التعليقات المكتوبة ا
ن
لمقدمة وتلك المقدمة ف

ي 
ن
ي كما هو معروض ف

اصن  . CRD08االفب 

ي  CCPR( بأن تنظر لجنة EWGأوصت مجموعة )
ن
مالمبادئ التوجيهية المنقحة وال ف

ّ
 . 8مرحلة بها إل ال تقد

 ملخص نقاط المناقشة الرئيسية

،أوضحت أمانة الدستور  ي
ي حالة مراجعة التعاريف  الغذائ 

ن
ي قد تنشأ ف

ة إل المخاوف بشأن التناقضات المحتملة الت  مشب 

ي أو منظمة األغذية والزراعة / منظمة الصحة 
أنه من غب  المحتمل أن تتغب   العالمية،العامة من قبل هيئة الدستور الغذائ 

ي  قريًبا،التعاريف القديمة 
ضمان ذلك عند التعديل / المراجعة. من التعاريف العامة وأنه من مسؤولية أمانة الدستور الغذائ 

،للدستور  ي
ا أن أي تعريفات أخرى عىل النحو  الغذائ 

ً
. أوضحت األمانة أيض ي

ي جميع أنحاء الدستور الغذائ 
ن
سيتم مواءمتها ف

ي األخر EWGالذي أوصت به مجموعة )
ي نصوص الدستور الغذائ 

ن
ى أو نصوص ( لم تكن متوافقة تماًما مع تلك الموجودة ف

ي فهمها عىل أنها قد صيغت خصيًصا ألغراض المبادئ التوجيهية  العالمية،منظمة األغذية والزراعة / منظمة الصحة 
ينبغن

 . ي
ي الدستور الغذائ 

ن
 وكانت ممارسة مقبولة ف

 CCPR53توصيات 
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مالدعم العام لل CCPR الحظت لجنة
ّ
 بالمبادئ التوجيهية وصاغت التوصيات التالية:  تقد

  لتسهيل تطوير المبادئ  فقط،لن تكون األمثلة جزًءا ال يتجزأ من المبادئ التوجيهية وكانت لألغراض اإلعالمية
ي وثيقة  النحو،وعىل هذا  التوجيهية،

ن
 و العمل؛ستظل متاحة ف

  ي القسم
ن
ي  ،من المبادئ التوجيهية 2يجب االحتفاظ بجميع التعاريف الواردة ف

ن
حت  لو كانت متاحة بالفعل ف

ي ن
ن
ي أو نصوص منظمة األغذية والزراعة / منظمة الصحة العالمية ألنها تساهم ف

ي الدستور الغذائ 
ن
صوص أخرى ف

ن أمور أخرى من دليل إجراءات  سهولة قراءة النص ووضوحه؛ كانت التعاريف متوافقة مع تلك التعاريف من بي 

ي ومن نصوص منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة ال
عالمية؛ تم تطوير تعاريف أخرى عىل الدستور الغذائ 

 .لتالئم نطاق وغرض الدليل اإلرشادي EWGالنحو الموصي به من قبل 

 

 واملقرر  ذات الخطورة املنخفضة املدعومة غير  املركبات إدارة حول  مناقشة ورقة: األعمال جدول  من 11 البند

  دورًيا استعراضها

رة بخلفية العمل، وعملية CCPR53 خالل
ّ
اليا والهند وكينيا، البند، مذك ن أسب  ، نيابة عن الرؤساء المشاركي  ، قدمت شيىلي

ي اتبعها 
ونيةالعمل الت   عن االستنتاجات والتوصيات. عرضت مجموعة العمل اإللكب 

ً
، ونقاط المناقشة الرئيسية، فضال

 عىل نظر الجلسة العامة. 

 ملخص نقاط المناقشة الرئيسية

ن أهميته من حيث إدارة هذه الفئة من الم ات. تمت الموافقة ركبأعرب األعضاء والمراقبون عن تأييد عام لهذا العمل، مدركي 

ي القسم 
ن
اح اإلدارة المقدم ف ي  1عىل اقب 

ن
ي القسم  CRD09من الملحق األول ف

ن
باإلضافة إل خيارات دعم البيانات المقدمة ف

2 . 
 

ي يمكن  الوطنية، تات إل الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه قاعدة بيانات التسجيال كما تمت اإلشارة خالل المناقش
والت 

 إلعادة تقييم هذه المركبات لتبسيط إجراءات المراجعة الدورية.  JMPRأن توفر معلومات محدثة إل 

 CCPR53توصيات 

ونيةعمل اإلالإعادة إنشاء مجموعة  عىل CCPRوافقت لجنة  غب  المدعومة ذات الخطورة المنخفضة المركبات بشأن  لكب 
اليا والهند  دورًيا،والمقرر استعراضها  ي رئاستها أسب 

ن
ك ف ية باالختصاصات  وكينيا،برئاسة تشيىلي وتشب  ن وتعمل باللغة اإلنجلب 

 التالية: 

ح اإلدارة - لمركبات غب  المدعومة ذات الخطورة المنخفضة والمقرر استعراضها ل مواصلة تطوير وصقل مقب 
ي القسم دورًيا 
ن
 ؛CRD09من الملحق األول من  1ف

ي القسم   -
ن
، الستكشاف المزيد من  CRD 09من الملحق األول من الوثيقة  2مواصلة تطوير التوصيات الواردة ف

ي يمكن تناولها من قبل 
ي ، ومنظمة األغذية والزراعة / منظمة الخيارات لدعم البيانات الفعال الت 

الدستور الغذائ 
ي إعداد حزم البيانات المطلوبة إلجراء  JMPR الصحة العالمية ، و

ن
، والحكومات والصناعة لمساعدة البلدان ف

 مراجعات دورية ؛

حات  - ي أن تأخذ المقب 
ن ينبغن ن  بعي  ي الوثيقتي 

ن
 CRD09و CX / PR 22/53/13االعتبار المعلومات المقدمة ف

 و العامة؛والتعليقات المكتوبة المقدمة وتلك الواردة أثناء الجلسة 

اح إدارة للنظر فيه واعتماده من قبل  أعاله،بناًء عىل االعتبارات المذكورة  -  . CCPR54تقديم اقب 
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 مبيدات لمن جدول األعمال: التسجيالت الوطنية ل 12البند 

اليا، المشارك،متحدثة باسم الرئيس  ألمانيا،قدمت  ة إل خلفية  البند، أسب  وال سيما المناقشات حول كيفية  العمل،مشب 

ن تقييم المركبات "الجديدة" و "القديمة ايد لتقييم  الدورية،المؤهلة لالستعراضات  "،الموازنة بي  ن إل جانب الطلب المب 

 .لمراجعات الدوريةالمركبات "الجديدة" أو التقييمات اإلضافية للمركبات الموجودة غب  المؤهلة بعد ل

عىل السغي للحصول عىل أدلة موثقة من البلدان األعضاء للتسجيالت الوطنية  CCPR توافق الجهود،كجزء من هذه 

ي Excelواالستخدامات المعتمدة للمركبات الخاضعة للمراجعة الدورية عن طريق جدول بيانات 
ن
فإن تحديد  الواقع،. ف

ي أبلغ أعضاء الدستور ا
ي عن عدم وجود استخدام مسجل لها سيساعد بشكل كبب  المركبات الت 

ي تقليل  CCPRلغذائ 
ن
ف

ي تنتظر جدولة التقييم من قبل 
تيب أفضل  (،)وال سيما المراجعات الدورية JMPRقائمة المركبات الت  وبالتالي سيسمح بب 

ن التقييمات المختلفة.  األولوية،للجداول حسب   مع الحفاظ عىل التوازن بي 

 المناقشة الرئيسيةملخص نقاط 

ب 25عملية العمل. وأشار إل أن آخر جدول غىط  EWGأوضح رئيس 
ّ
وجميع مجموعات المحاصيل. ثم شدد عىل  مرك

،نقص التمثيل  ي
ن
ا إل أن األعضاء من جميع القارات قد قدموا المعلومات عن طريق ملء جدول  الجغراف ً  البيانات،مشب 

ي أثارها األعضاء  فإن معظم المعلومات نشأت من ذلك،ومع 
. وسلط الضوء كذلك عىل القضايا الت  ي دول االتحاد األوروئر

ي ملء جدول بيانات  والمراقبون،
ن
 . Excelالذين واجهوا مشاكل ف

ي إدارة المركبات غب   NRDسلطت المناقشات اإلضافية الضوء عىل أهمية إنشاء آلية لتفعيل 
ن
عىل النحو  المدعومة،ف

 من جدول األعمال.  11المذكور أثناء مناقشات البند 

ا لألغذية واألعالف. 
ً
 كما لوحظ أنه يجب إعادة تصنيف النباتات وعنارص المحاصيل لتتماشر مع التصنيف المعدل حديث

ي أنه سيتم إصدار 
ي ذلك ملف  (،CL) ةمعمم رسالةأوضحت أمانة الدستور الغذائ 

ن
ه من قبل البلدان ليتم تعبئت Excelبما ف

ي 
ن
ي سيتم تضمينها ف

ي الخاص بها. سيتم تحديد المكونات الت 
 EWGمن قبل رئيس  CLبالتشاور مع نظام التسجيل الوطتن

 بشأن المركبات غب  المدعومة.  EWGوبشأن األولويات  EWGبالتشاور مع رؤساء  NRDبشأن 

 CCPR53توصيات 

ية مع عمل العىل إعادة إنشاء فريق  CCPRوافقت لجنة  ن اليا، ويعمل باللغة اإلنجلب 
ي رئاسته أسب 

ن
ك ف برئاسة ألمانيا وتشب 

 االختصاصات التالية: 

ورية وتوفب   تتعديل قاعدة بيانات التسجيال  - الوطنية عن طريق تصحيح األخطاء وحذف اإلدخاالت غب  الرصن

 المزيد من المعلومات لملء قاعدة البيانات. 

غب  المدعومة دون مخاوف تتعلق بالصحة العامة لتسهيل  ركباتبشأن األولويات والم EWGsالتنسيق مع  -

 . CCPRالمدعومة دون القلق بشأن الصحة العامة بعد االجتماع التالي للجنة  ركباتبشأن الم EWGعمل 

ي  CLغب  المدعومة المعينة عن طريق  ركباتللم NRDالطلب من األعضاء ملء  -
ن
 . CCPR54واإلبالغ عن النتائج ف
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 J لبالتقي 

اليا،دمت ق ونيةبصفتها رئيس  أسب  ي  باألولويات، ةالمعني مجموعة العمل اإللكب 
البند الخاص بجداول الدستور الغذائ 

 مبيدات. الواألولويات والجداول الزمنية المنقحة وقوائم أولويات 

 ملخص نقاط المناقشة الرئيسية

، بسبب جائحة  عىل وقوائم األولويات  2023بعدم اعتماد جداول  EWG، أوص رئيس Covidضوء تراكم التقييم الحالي

ي هذه الجلسة، ولكن تنقيحها من خالل 
ن
ي العام المقبل. وهذا من شأنه أن يتيح الوقت لل  EWGالحالية ف

ن
للحاق  JMPRف

 . بقيةبتقييمات المركبات المت
 

 CCPR53توصيات 
 

 : عىل CCPRوافقت لجنة 
 

ح ل - ي المقب 
اجع عن الجدول الزمتن  ؛JMPR 2023مبيدات للتقييم بحلول لالب 

- Enregistrer la traduction 

مبيدات الواردة البشأن اآلثار الفنية إلزالة بعض المركبات غب  المدعومة من قائمة  CCPR54إعداد معلومات لـ  -

ي اتفاقية 
ن
 ؛ وCCPRف

- Enregistrer la traduction 

ونيةعمل اإلالإعادة عقد مجموعة  - ية. سيتم  لكب  ن اليا وتعمل باللغة اإلنجلب 
بشأن الجداول واألولويات، برئاسة أسب 

ي االجتماع التالي للجنة  EWGتكليف 
ن
والدعوة  CCPRبتقديم تقرير عن قوائم الجداول واألولويات للنظر فيها ف

شيحات للمراجعة الموازية التجريبية.   إل الب 

 

رة بخلفية  البند، المشاركة،الرئيسة  الهند،نيابة عن  إيران،قدمت 
ّ
ي أجريت داخل فريق  العمل،مذك

 ،عملالوالمناقشات الت 

 للنظر فيها.  CCPRوالتعليقات الواردة والتوصيات المعروضة عىل لجنة 
 

 ملخص نقاط المناقشة الرئيسية

ا عىل إلغاء 
ً
( MS) الكتىلي  قياس الطيفبسبب نقص المعلومات الكافية حول  CXG56أظهرت المناقشات أن هناك إجماع

قياس مبيدات ونقص المعلومات المتعلقة بالتقنيات الجديدة مثل ال تبقياتالمتعلقة بتحديد وتأكيد وتحديد كمي لم
ي )
ن
ادف  . (HRMS)عالي الدقة  الكتىلي  وقياس الطيف tandem) MSالطيف الب 

ا إل أن 
ً
ما فيه الكفاية قياس الطيف الكتىلي باإلضافة إل تقنيات أخرى أكبر حداثة وأنه غطت ب CXG90وقد أشب  أيض

حات المتعلقة بنقل بعض األحكام من   . CXG90إل  CXG56تمت مناقشة بعض المقب 

ي وقائمات المبيدات ذات األولوية بهدف  13البند 
 
من جدول األعمال: إنشاء جداول الدستور الغذائ

 JMPRالتقييم/إعادة التقييم من قبل 

ي مراجعة أحكام األعمال: من جدول  14البند 
 
"الخطوط التوجيهية بشأن  قياس الطيف الكتلي ف

-CXG 56استخدام قياس الطيف الكتلي لتحديد متبقيات المبيدات وتأكيدها وتحديدها الكمي )
ي األغذية 2005

 
( "و " الخطوط التوجيهية بشأن معايير أداء التحليل لتحديد متبقيات المبيدات ف

 ( "CXG 90-2017واألعالف )
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حت مرص طلب رأي  CXG56أيدت سوريا إلغاء  العربية،من المنطقة  ي للمبادئ  CCMASواقب 
قبل االعتماد النهائ 

 التوجيهية. 

 CCPR53توصيات 
 

 : عىل CCPRوافقت لجنة 
 

مبيدات ال تبقياتلتحديد وتأكيد وتحديد كمي لم الكتىلي  قياس الطيفإلغاء المبادئ التوجيهية بشأن استخدام  -
(CXG 56-2005؛) و 

ي األغذية واألعالف )ال تبقياتأنه يمكن مراجعة المبادئ التوجيهية بشأن معايب  األداء الخاصة بم -
ن
 CXGمبيدات ف

ي 90-2017
ن
ي ضوء التطورات الجديدة ف

ن
اح لمثل هذه المراجعة ف ي المستقبل وأنه يمكن ألي عضو تقديم اقب 

ن
( ف

ي هذا المجال. 
ن
 العلوم والتكنولوجيا ف

 

رت بالطلب الذي أعرب عنه بعض األعضاء خالل الدورة ، البند  قدمت الهند 
ّ
 51نيابة عن الرئيس المشارك إيران، وذك

بعد تواريــــخ انتهاء صالحيتها، مما أدى إل ارتفاع التكاليف  CRMsفيما يتعلق بالقيود المتعلقة باستخدام  CCPRللجنة 

ي البلدان النامية
ن
ات مراقبة األغذية، خاصة ف  .المتكررة لمختبر

ي أن ينسق 
تحقق مناسبة. البعد إجراء خطوة  الصالحية،منتهية  CRMsاستخدام من شأن وضع إرشادات الدستور الغذائ 

وتوكوالت التفصيلية إلعادة اعتماد  ي اإلرشادات.  CRMسيتم ذكر البر
ن
 ف

 
 ملخص نقاط المناقشة الرئيسية

له نفس القدر من األهمية لمراقبة جودة التحليل لجميع  CRMsركزت المناقشات بشكل أساشي عىل حقيقة أن استخدام 

،(. وبــهذا تبقياتالمواد الكيميائية )الملوثات والم ح األعضاء التنسيق مع  المعتن  بشأن هذه المسألة.  CCMASاقب 

ة عىل سبيل المثال ، يتم ا فقط،معتمدة  CRMsأن القيمة التحليلية لـ  ومرص،وال سيما اليابان  دول،حددت عدة  ام فب  حب 

ة التخزين.  وط الشهادة. وأكدوا أن القيمة التحليلية ال يمكن اعتبارها مصدقة بمجرد تجاوز فب  ا لشر
ً
وطه وفق التخزين وشر

ي هذا 
ن
 . ISO 17025منتهية الصالحية يعتبر غب  متوافق مع متطلبات  CRMsذكروا أن استخدام  السياق،ف

وتوكوالت وا EWGوأكد رئيس  ن  لمعايب  والمبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة ستؤخذعىل أن جميع البر االعتبار  بعي 

 أثناء تطوير هذا العمل. 

 CCPR53توصيات 

 : عىل CCPRوافقت لجنة 
La traduction est trop longue pour être enregistrée 

ية لتنقيح ورقة المناقشة EWGإعادة إنشاء  - ن ي رئاستها، والعمل باللغة اإلنجلب 
ن
ك إيران ف ، برئاسة الهند وتشب 

ي الجلسة والمقدمة إل الجلسة والبناء عليها 
ن
ي تم اإلدالء بها ف

اح العمل الجديد مع مراعاة التعليقات الت  واقب 

حها بشكل أوضح  ي الوثيقة وشر
ن
 ؛ وةالجديد ف

مراقبة نقاء واستقرار المواد المرجعية المعتمدة للمبيدات أثناء التخزين  من جدول األعمال:  15البند 
 المطول



 CCPR53 – (AIDSMO) تنمية الصناعية والتقييس والتعدينتقرير وفد المنظمة العربية لل

9  
 

ي تشجيع جميع األعضاء والمرا -
ن
ن عىل المشاركة ف ي قدمت مداخالت خالل  EWGقبي 

وال سيما تلك الوفود الت 

ن واليابان وسنغافورة ومرص و  الدورة، ي األغذيةوال سيما الصي 
ّ
ي  معهد تقنت 

ن
لتسهيل  EWGللمشاركة بنشاط ف

ي 
ن
 . CCPR54النظر واتخاذ القرار بشأن هذه المسألة ف

Enregistrer la traduction 

ي مواصلة النظر  EWGأشار رئيس 
اح أنه ينبغن إل أن هذا الموضوع قد تم النظر فيه من قبل االجتماع التمهيدي وأنه تم اقب 

 . CCPR54 من أجل تقديم توصيات للنظر فيها من قبل EWGفيه من قبل 

 CCPR53توصيات 

ي طلًبا لتكليف 
سل أمانة الدستور الغذائ  ونيةسب  مقابل  CXG41بمراجعة التصنيف إلجراء مراجعة  مجموعة عمل إلكب 

ي تنطبق عليها الحدود القصوى لل
ي يتم تحليلها باستخدام  تبقيامتالتصنيف المتعلق بأحكام الجزء من السلعة الت 

والت 

 وجهة نظر إما: 

ي التصنيف؛  CXG41دمج  -
ن
 ف

 أو

ي يت ضاربالتوصية بإلغائها لتجنب الت -
ن من نصوص الدستور الغذائ  ن نصي  ناوالن نفس األحكام مع إمكانية أن بي 

 تصبح زائدة عن الحاجة أو متناقضة. 
- Enregistrer la traduction 

ي إل أنه بمجرد االنتهاء من مراجعة التصنيف )الفئة 
(، ستقرر اللجنة ما إذا كانت Cو Bأشارت أمانة الدستور الغذائ 

ي التصنيف.   CXG41ستحتفظ بـ 
ن
 كنص واحد أو تدمجها ف

ي هذه النقطة وتؤيد تقييد انطباق الحدود القصوى 
لمتبقيات من المستحسن أن تتابع الوفود العربية لهيئة الدستور الغذائ 

( ألغذية المجموعة  لمبيدات عىلا . سيدعم هذا التغيب  المصالح التجارية لدول 14الجزء الصالح لألكل )بدون قشر

ن ومصدرين لهذه السلع.   المنطقة كمنتجي 

 
عامة خالصة  

ي المعنية بم
ي المنطقة CCPRالمبيدات ) تبقياتيمكن اعتبار لجنة الدستور الغذائ 

ن
( واحدة من أهم لجان الدستور الفنية ف

ها عىل سالمة األغذية  العربية، ي تواجهها هذه المنطقة فيما يتعلق باستخدام المبيدات وتأثب 
ي ضوء التحديات الت 

ن
ف

 والتجارة. 
La traduction est trop longue pour être enregistrée 

ن الدول  CCPR وقد حظيت الدورة الثالثة والخمسون للجنة بدعم جهود متنوعة لتحليل المعلومات والتنسيق والتشاور بي 

ي إطار 
ن
ي للالعربية  مبادرةالالعربية، ف ي العرئر

ي وتحت قيادة مكتب الدستور الغذائ 
. وشهد هذا AIDSMO لدستور الغذائ 

 
ً
ي الدستور عضو ك AIDSMO (CRD29) االجتماعات الثانية من قبل قاعةا تقديم وثيقة االجتماع أيض

ن
،مراقب ف ي

 الغذائ 

ي تنطبق عليها الحدود القصوى للممن جدول األعمال: تعديل جزء من  17البند 
 تبقياتالسلع الت 

ي يتم تحليلها: المجموعة 
ي والت 

 
القشور غير -)فواكه متنوعة  14الذي حددتها لجنة الدستور الغذائ

 الصالحة لألكل(. 
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ن نقاط تنسيقالجتماعات اال كما تمت مناقشتها خالل   األعمال،لتوثيق مخرجات تحليل بنود جدول  ي عقدت بي 
ية الت 

 . ي
ي هيئة الدستور الغذائ 

ن
 اتصال الدول العربية ف

La traduction est trop longue pour être enregistrée 

ورية للمنطقة العربية، ال سيما  ي تمت صياغتها رصن
ي تمت مناقشتها خالل الجلسات العامة والتوصيات الت 

تعتبر البنود الت 

ي السلع الغذائية المختلفة. كما صنفت البامية ضمن السلع  متبقياتفيما يتعلق بتطوير الحدود القصوى ل
ن
المبيدات ف

 ة األكبر إثارة لالهتمام، مع العلم بأهميتها بالنسبة للمنطقة العربية من حيث اإلنتاج واالستهالك. الغذائي

عمليات تقييم  عىل متبقياتالحدود القصوى لل إنشاءفيما يتعلق بالغرض من  JMPRتستند التقارير المقدمة من 

ي لها )بيا المخاطر،
ن
 الميدانية،والتجارب  االستهالك،وبيانات  ،تواجد النات باالعتماد عىل توفر البيانات والتمثيل الجغراف

ي هذا 
ن
ي تطوير البيانات األساسية لدعم  السياق،وما إل ذلك(. ف

ن
سيكون من المهم للبلدان العربية أن تواصل االستثمار ف

ي 
ي للتقييم التعرض الغذائ 

ن
 وخاصة بيانات استهالك الغذاء ذات الصلة بالمنطقة.  ،غذيةاأل  مبيدات ف

La traduction est trop longue pour être enregistrée 

ي العمل الذي تقوم به لجنة  نشجعكما 
ن
ي  ،CCPRالمنطقة العربية عىل المشاركة ف

ن
، من أجل EWGوال سيما المساهمة ف

ي عملية صنع القرار. ومن المتوقع هنا أن تسا
ن
ي معال ةمبادرة العربيال همأن يكون لها تأثب  ف

ن
ي ف

لجة مخرجات لدستور الغذائ 

هذا االجتماع وكيفية تأثر المنطقة العربية به. كما ستسغ المبادرة جاهدة لمساعدة الوفود العربية والسلطات المختصة 

ي جميع أنشطة
ن
 . CCPR اللجنة من أجل مشاركة أكبر فاعلية ف
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ي 1الملحق 
 CCPR53تم تقديمها خالل : التوصيات الرئيسية الت 

Enregistrer la traduction 

ي أثارتها لجنة 
 5)البند  JMPR 2021 الناشئة عن االجتماع العادي CCPRتقرير عن الردود عل القضايا المحددة الت 

 ب من جدول األعمال(

 

 المبيدات المناقشات والتوصيات

ي العتماده  متبقياتتقديم الحد األقىص لل حة للتوت البر
المقب 

ي الخطوة 
ن
عىل النحو  المرتبط، CXL مع اإللغاء الالحق لـ ،5/8ف

ي  الموصي 
ن
  . JMPR 2021 به ف

CHLORIOTHALONIL 

ي قضية مطروحة من قبل االتحاد   األوروئ 

ي عام  JMPR ستعيد
ن
استجابة  2023تقييم هذه المركبات ف

ي  من قبل لطرحه  .االتحاد األوروئر

BENOMYL, CARBENDAZIM, THIOPHANATE-
METHYL 

ي قضية مطروحة من قبل االتحاد   األوروئ 

 

ي انتظار  سنوات، 4بموجب قاعدة  CXLs االحتفاظ بجميع
فن

 .JMPR 2024إعادة التقييم الدوري بحلول عام 

CHLORPYRIFOS-METHYL 

ي  •
ي وسويشا تحفظهما بشأن التقدم فن أكد االتحاد األوروئر

حة لفاكهة التفاح تبقياتقصوى للمالحدود ال  .المقب 

حة لفاكهة التفاح  متبقياتدفع الحدود القصوى لل•  المقب 

العتمادها، عىل النحو الموصي  5/8 مرحلة)المجموعة( إل ال

ي 
لعام  JMPR)مع السحب الالحق لتوصية  JMPR 2021به فن

حة لعصب   متبقيات( ودفع الحدود القصوى لل2019
المقب 

عىل النحو  العتماده، 5/8 مرحلةال التفاح والتفاح، المجففة إل

ك لعام  ي االجتماع المشب 
 . 2019الموصي به فن

 

FLUENSULFONE 

 الواليات المتحدة األمريكية قضية مطروحة من قبل

 

تقييم تجارب االنخفاض للقمح والشعب   JMPR أعادت •

ا 
ً
حت حد ا لوالشوفان ، واقب 

ً
ي جديد

القمح الذي تم  لمتبقيات فن

ا إل
ً
التأكيد  2021لعام  JMPR أعادت .triticale استقراءه أيض

 .الحالية للسلع الحيوانية CXLs عىل

حة إل المرحلة األول.  تبقياتدفع الحدود القصوى للم•  المقب 

ي 
، 5/8 مرحلةالقمح؛ نخالة القمح، غب  المجهزة العتمادها فن

ي عىل النحو المو 
 . JMPR 2021صي به فن

ي • 
ي وسويشا بشأن التقدم فن تحفظات من االتحاد األوروئر

حة للقمح  تبقياتالحدود القصوى للم  triticaleوالمقب 

 

METCONAZOLE  

 الواليات المتحدة األمريكية قضية مطروحة من قبل
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ال يستحق أي  Propiconazole إل أن JMPR خلصت

 .العاديةمراجعة قبل المراجعة الدورية 

ي 
ن
ي تم تقديمها ف

ي عن نفس المخاوف الت  أعرب االتحاد األوروئر

 .2020نموذج القلق من عام 

PROPICONAZOLE 

ي قضية مطروحة من قبل االتحاد   األوروئ 

 

 

ي سبتمبر  Terbufos ستتم مراجعة المخاوف من
ن
 2022ف

JMPR. 

TERBUFOS  

ي قضية مطروحة من قبل االتحاد   األوروئ 

 

 

البيانات وأكدت أن المعلومات كانت كافية  JMPR راجعت •

 له سمية مماثلة لـ M007 فقط الستنتاج أن المستقلب الثنائ  

Afidopyropen. 

 لم يتم تقديم بيانات جديدة مع استمارة القلق. • 
Enregistrer la traduction 

حه •  كـ "مجموع   JMPR 2019تعريف البقايا الذي اقب 

Afidopyropen + M007 ا عنه باسم ً " Afidoyropen، معبر

ا وتمت مراجعته إل "مجموع 
ً
 Afidopyropenلم يكن دقيق

+ M007 . 

ح للحدود •  فيما يتعلق بالمخاوف بشأن الحد األدئن المقب 

،القصوى  ن إل أنها مدعومة بكل من الطريقة  JMPRأشارت  للير

 المتوقعة.  تبقياتالتحليلية والم

AFIDOPYROPEN  

 الواليات المتحدة األمريكية من قبلقضية مطروحة 

 

 

 

حة ل ي األغذية واألعالف )عند ال متبقياتالحدود القصوى المقي 
 
من جدول  6( )البند 4و  7 مرحلتير  المبيدات ف

 األعمال(

 المناقشات والتوصيات المبيدات

CHLORPYRIFOS  

ي فسفوري عضوي غب  جهازي عند  مبيد حشر

. اللمس والمعدة والجهاز   التنفسي

ي جدول االستعراض  CHLORPYRIFOSوالحفاظ عىل  CXLsإلغاء جميع  
فن

المعلق التأكيد عىل أن حزمة البيانات الكاملة  JMPR 2024الدوري لـ 

 ستكون متاحة للمراجعة. 

 
ETHION  

ي من الفوسفات العضوي ومبيد  مبيد حشر

 للقراد ذو تأثير غير جهازي ومالمس

 

قد اعتمد الجرعة  2021لعام  JMPRأن اجتماع CCPRلجنة  الحظت
ي وضعتها لجنة  0.02المرجعية الحادة البالغة 

مغ / كغ من وزن الجسم الت 
JECFA. . 

 

ETHOXYQUIN  

 

لكن البيانات  السموم،لمراجعة دورية لعلم  Ethoxyquinتمت جدولة 

 . ARfDأو  ADIالمقدمة لم تكن كافية إلنشاء 
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IMAZALIL  

Imidazole  

ي ومضاد  مبيد  ي وعالج 
 
فطري ذو نشاط وقائ

يا  للبكتير

Enregistrer la traduction 

حة للحمضيات )المجموعة(، وزيت  متبقياتدفع الحدود القصوى لل المقب 

ي  لألكل،الحمضيات، ولب الحمضيات الصالحة 
ن
المجففة العتمادها ف

عىل النحو الموصي به  المصاحبة، CXLsمع اإللغاء الالحق لـ  ،5/8 مرحلةال

ي 
ن
 . JMPR 2021ف

 
GUAZATINE  

 مبيد فطري له نشاط اتصال متعدد المواقع. 

 عىل إجراء إعادة التقييم إذا كانت البيانات المقدمة كافية.  JMPRوافقت 

 METALAXYL و METALAXYL-M  

مبيدات فطريات جهازية ذات استخدامات 

ي مجموعة متنوعة من المحاصيل 
 
مسجلة ف

 العالم. حول 

 

La traduction est trop longue pour être enregistrée 

حة للتفاح.  تبقياتتطوير الحدود القصوى للم•  ، بروكسلبراعم المقب 

جزرة؛ زهرة براسيكاس )مجموعة  (؛ملغ / كغ 0.06الرأس )عند  ،الكرنب

ى؛  فرعية( ؛ الجينسنغ. العنب. نبات الخس؛ البطيخ. البصل، بصلة. كمبر

فل األسود واألبيض. البطاطس؛ سبانخ؛ حبوب دوار الشمس؛ الطماطم الفل

ي ال
 CXLsمع اإللغاء الالحق لـ  ،5/8 مرحلة)مجموعة فرعية( العتمادها فن

 المرتبطة. 

؛ قرنبيط؛ حبوب الحبوب بذور القطن الخس  CXLs لغاءإ•  للهليون. بروكىلي

ة ة )البذور النرصن ؛ البازالء المقشر ي
ثمار التفاح التوت  (؛والرأس الفول السودائن

به  الموصي التوابل والبذور عىل النحو  (؛األحمر واألسود. فول الصويا )جاف

 ؛JMPR 2021بحلول عام 

 (؛لكاكاو؛ ثمار الحمضيات )مجموعةلألفوكادو. حبوب ا CXLsاالحتفاظ بـ • 

. القفزات جافة الفلفل )مجموعة فرعية ن كي  الفلفل الحار  (؛خيار؛ جب 

المجفف. االسكواش الصيف شمندر سكري؛ البطيخ؛ القرع الشتوي تحت 

 سنوات؛ 4حكم 

حة لزيت  تبقياتدفع الحدود القصوى للم•  تقال،المقب  الصالحة لألكل  البر

تقال، تقال( الحلو وال والبر ي ذلك الهجينة الشبيهة بالبر
حامض )بما فن

 ؛4 مرحلة)المجموعة الفرعية( إل ال
Enregistrer la traduction 

ي  متبقياتظ عىل الحدود القصوى للاحفال• 
الخاصة بالفلفل الحلو )بما فن

ي ال
وسحب جميع الحدود  7 مرحلةذلك الفلفل الحلو أو البيمينتو( فن

ي ال تبقياتالقصوى للم
ي انتظار تقديم البيانات 7 مرحلةالمتبقية فن

، فن

 الجديدة. 

تحت  metalaxyl-Mو  Metalaxylلكل من  CXLsضع قائمة بجميع و • 

‘Metalaxyl (138)’ ي تحدد مصدر البيانات لكل  مع
ي السفلية الت 

الحواشر

CXL ؛ 
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ن مالحظة تشب  إل أن الحدود  Metalaxyl-Mبالنسبة إل •  ،  تضمي 

، مع اإللغاء الالحق  ,Metalaxyl (138)القصوى للبقايا مدرجة تحت 

 ؛ Metalaxyl-Mالخاصة بـ  CXLsلجميع 

ي معالجة بيانات الجينسنغ واستخدام جديد  JMPRستعيد • 
ن
النظر ف

ي ستقدمها جمهورية كوريا وتايالند 
. لألناناس بناًء عىل البيانات الت   عىل التوالي

ي وسويشا عىل تطوير الحدود القصوى •  تحفظات االتحاد األوروئر

ى.  تبقياتللم حة للتفاح والكمبر  المقب 
METHOPRENE  

ات  منظم نمو الحشر

حة لفول الصويا )الجاف(  متبقياتتقديم الحدود القصوى لل المقب 

ي ال
ن
ي  الموصي عىل النحو  ،5/8 مرحلةالعتمادها ف

ن
 . JMPR 2021به ف

CLOFENTEZINE  

 مبيد قراد

حة  متبقياتتقديم الحدود القصوى لل جافة  الجنجل،نبات لالمقب 
ي ال

ن
ي  الموصي عىل النحو  ،5/8 مرحلةالعتمادها ف

ن
 . JMPR 2021به ف

PROFENOFOS   إلغاءCXL  ألنواع الشاي )الشاي وشاي األعشاب( عىل النحو الذي أوصت

ي لتصحيح خطأ إداري. 
 به أمانة الدستور الغذائ 

BIFENTHRIN 
Enregistrer la traduction 

ي  تبقياتسحب الحدود القصوى للم• 
بالنسبة للكرفس والفراولة حالًيا فن

حة للخس، توجه إل  متبقياتظ بحد أقىص للاحتفال ، وا4 مرحلةال المقب 

ي انتظار  4ة مرحلال
 البديل؛ GAPفن

 
TEBUCONAZOLE  

ي  مبيد حشر

 

ي ال• 
ن العتمادها فن حة لحبوب الير

ن المقب   مرحلةدفع الحدود القصوى للير

ي  الموصي المرتبط ، عىل النحو  CXL، مع اإللغاء الالحق لـ  5/8
 JMPRبه فن

 ؛ 2021

ي •  ن تحفظات االتحاد األوروئر وسويشا عىل تطوير الحدود القصوى للير

حة.   المقب 
FENPYROXIMATE  

Enregistrer la traduction 

 مبيد قراد

 

للتفاح. تفاح مجفف  سنوات 4بموجب قاعدة  CXLsالحفاظ عل • 

الفاصوليا مع القرون )مجموعة فرعية(؛ خيار؛ الباذنجان )مجموعة فرعية( 

ي انتظار تأكيد معلومات 
ى والطماطم )مجموعة فرعية( فن ؛ البطيخ . الكمبر

GAP  البديلة والبيانات الداعمة واستبعاد الخوخ )مجموعة فرعية( من

CXL  .)للفاكهة ذات النواة )المجموعة 

ي ال تبقيامتقدم إىل اعتماد الحدود القصوى للالت• 
 
حة ف ة مرحلالمقي 

الليمون والليمون  (؛لمخلفات الطعام الصالحة لألكل )الثدييات 5/8

زيت الطعام المكرر ؛  الحامض،الليمون والليمون  (؛)مجموعة فرعية

الليمون والليمون واللب المجفف. دهون الثدييات )باستثناء دهون 
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حليب. الخوخ )بما  (؛اللحوم )من ثدييات غب  الثدييات البحرية (؛الحليب

قوق الطازج( )مجموعة فرعية ي ذلك البر
ن
قوق، (،ف البوميلو والجريب  البر

فروت )مجموعة فرعية( ؛ البوميلو والجريب فروت واللب المجفف ؛ زيت 

ة الصالحة لألكل بدون قرون  البوميلو والجريب فروت ، الفاصوليا النرصن

ي  MRLالمصاحبة وسحب  CXLsوعة فرعية( ، مع اإللغاء الالحق لـ )مجم
ن
ف

 للخوخ.  4ة مرحلال
La traduction est trop longue pour être enregistrée 

حة تبقياتسحب الحدود القصوى للم • ة التوت  المقي  للمشمش. شجب 

)مجموعة فرعية( ؛ قصب التوت )مجموعة فرعية( ؛ الكرز )مجموعة 

ي )مجموعة فرعية( ؛ فرعية( ؛ ا
لخضار المثمرة والقرعيات والقرع الصيفن

تقال الصالح لألكل. لب  ي زيت البر
ي )مجموعة فرعية( ؛ زيت اليوسفن

اليوسفن

تقال الحلو والحامض )مجموعة فرعية( ؛ خوخ؛  تقال المجفف البر البر

ي ضوء مخاوف المدخول 
السيقان واألعناق )المجموعة الفرعية والبطيخ فن

ي حددتها الحادة ال
 للكرز )المجموعة الفرعية(.  CXLوإلغاء  JMPRت 

ي وسويشا•  ي الحدود القصوى  تحفظات االتحاد األوروئ 
بشأن التقدم فن

حة للليمون والليمون )مجموعة فرعية( ؛  و  pumeloللمخلفات المقب 

grapefruits  مجموعة فرعية( بسبب مخاطر المستهلك الحادة المحددة(

 . ن ن األوروبيي   للمستهلكي 

 

FENBUCONAZOLE 

 مبيد فطري تريازول

ح للشاي ، األخرصن ، األسود )األسود ، المخمر  MRLتقديم  المقب 

ي ال
ي  الموصي ، عىل النحو  5/8ة مرحلوالمجفف( العتماده فن

 JMPRبه فن

2021 . 

FIPRONIL  

ي  واسع الطيف مبيد حشر

سنوات واالحتفاظ بالقيم  4بموجب قاعدة  CXLsاالحتفاظ بجميع • 

ي التبقياالقصوى للم
 ؛ 4 مرحلةت فن

ي وسويشا عىل االحتفاظ بقوائم •  ي ضوء  CXLsتحفظات االتحاد األوروئر
فن

 المخاطر المحددة. 

CYPRODINIL  

 مبيد فطري واسع الطيف
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ي ال تبقياتجميع الحدود القصوى للمتقديم 
حة العتمادها فن ة مرحلالمقب 

للفاصوليا )الجافة( عىل النحو الموصي به  CXL، مع اإللغاء الالحق لـ  5/8

ي 
 . JMPR 2021فن

 
METHOXYFENOZIDE  

ي ال تبقياتتقديم جميع الحدود القصوى للم• 
حة العتمادها فن ة مرحلالمقب 

ي  الموصي ، عىل النحو  5/8
 . JMPR 2021به فن
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ي يحاكي هورمون انسالخ يرقات 
مبيد حشر

 حرشفية األجنحة

ي • 
ن
ي بأن ميثوكسي فينوزيد مرخص له فقط ف تعليق من االتحاد األوروئر

ي 
ي البيوت المحمية بسبب المخاطر الت 

ن
ي لالستخدام ف االتحاد األوروئر

 يتعرض لها نحل العسل. 

 
TRIFLOXYSTROBIN  

وبيلورين مبيد  فطري التالمس واسع سي 

 الطيف

 

 الحمضيات،لثمار الحمضيات )المجموعة( ولب  CXLالحفاظ عىل • 

ي انتظار التقييم من قبل  سنوات، 4وتجفيفها بموجب قاعدة 
ن
 . JMPRف
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ي ال تتبقياللمتقديم جميع الحدود القصوى • 
ن
حة العتمادها ف ة مرحلالمقب 

ي  CXLs، مع اإللغاء الالحق لقواعد 5/8
ن
المرتبطة، عىل النحو الموصي به ف

JMPR 2021 . 

ي وسويشا عىل تطوير جميع الحدود القصوى •  تحفظات االتحاد األوروئر

حة.  تبقياتللم  المقب 
FENHEXAMID  

 مبيدات الفطريات الواقية من الهيدروكسيانيلير  

ي  تتبقياللمتقديم الحدود القصوى 
( والبصل )مجموعة LOQللهليون )فن

ي ال
ى العتمادها فن ي  5/8ة مرحلفرعية( والكمبر

، عىل النحو الموص به فن

JMPR 2021 . 

QUINOXYFEN  

 مبيد فطري

 

ي الحدود القصوى • 
ي وسويشا عىل التقدم فن تحفظات االتحاد األوروئر

حة للكرز )مجموعة فرعية( ؛ تتبقياللم  المقب 

ن التقدم إل الأيد االتحاد األو •  ي وسويشا وأحد المراقبي    5ة مرحلروئر
ً
)بدال

ي هذه المسألة. 
 من استخدام اإلجراء المعجل( إلتاحة الوقت للوفود للنظر فن

Enregistrer la traduction 

حة للكرز )المجموعة الفرعية(  تتبقياللمتقديم الحدود القصوى •  المقب 

ي ال
المرتبط ، عىل النحو  CXLالالحق لـ ، مع اإللغاء  5/8ة مرحلالعتمادها فن

ي 
 . JMPR 2021الموص به فن

DIFENOCONAZOLE  

مبيد فطري واسع الطيف يستخدم لمكافحة 

ي محاصيل متعددة. 
 
 األمراض ف

ي وسويشا بشأن تطوير جميع الحدود •  تحفظات من االتحاد األوروئر

حة.   القصوى للمخلفات المقب 

ي التبقياتقديم جميع الحدود القصوى للم• 
حة العتمادها فن ة مرحلت المقب 

ي  5/8
 . JMPR 2021 ، عىل النحو الموص به فن

MANDIPROPAMID  

 مبيد فطري
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ي ال تتبقياللمم جميع الحدود القصوى يقدت
حة العتمادها فن  مرحلةالمقب 

المصاحبة لمخلفات الطعام )الثدييات(  CXLs، مع اإللغاء الالحق لـ  5/8

ي 
ودهون الثدييات )باستثناء دهون الحليب( عىل النحو الموص به فن

JMPR 2021 . 
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PROTHIOCONAZOLE  

 مبيد فطري جهازي واسع الطيف

 

ي ال تتبقياللمتقديم جميع الحدود القصوى • 
ن
حة العتمادها ف ة مرحلالمقب 

ي  CXL، مع اإللغاء الالحق لقواعد  5/8
ن
المرتبطة عىل النحو الموص به ف

JMPR 2021 . 

لدهون الثدييات )باستثناء  تتبقياللمإدخال )*( بجانب الحدود القصوى • 

دهون الحليب( واللحوم )من الثدييات بخالف الثدييات البحرية( حيث 

ي جميع التجارب ؛ LOQأقل من  تتبقياللمكانت الحدود القصوى 
ن
 ف

ي •  وسويشا عىل تطوير جميع الحدود القصوى  تحفظات االتحاد األوروئر

حة.  تتبقياللم  المقب 
SPINETORAM  
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ي تم الحصول عليه عن طريق  مبيد حشر

ي لمنتج التخمير من 
 
التعديل الكيميائ

 السكاروبوليسبورا السبينوز. 
 

 

ي ال تتبقياللمتقديم جميع الحدود القصوى • 
ن
حة العتمادها ف  مرحلةالمقب 

ي  5/8
ن
 ؛JMPR 2021، عىل النحو الموص به ف

ي الحدود القصوى• 
ن
ي وسويشا بشأن التقدم ف  تحفظات االتحاد األوروئر

حة للشاي ، األخرصن ، األسود )األسود ، المخمر ت تبقياللم المقب 

 والمجفف(. 

CLOTHIANIDIN  

ية واسعة الطيف مسجلة  مبيدات حشر

 صيل متعددةبمبيدات النيونيكوتينويد عل محا

 

ي ال تتبقياللمتقديم جميع الحدود القصوى • 
حة العتمادها فن  مرحلةالمقب 

ي  الموصي المرتبطة ، عىل النحو  CXLs، مع اإللغاء الالحق لقواعد  5/8
به فن

JMPR 2021 . 

ح. •  ي وسويشا عىل تقدم المقب   تحفظات االتحاد األوروئر
FLUOPYRAM  

Pyridyl Ethylamine  مبيد فطري واسع

 الطيف
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ي ال تتبقياللمتقديم الحد األقىص 
ن العتماده فن حة لحبوب الير

ة مرحلالمقب 

ي 5/8
 JMPR 2021، عىل النحو الموصي به فن

THIAMETHOXAM  

ي واسع الطيف يحتوي عل شوائب  مبيد حشر

ي 
 
نيونيكوتينويد مع استخدامات مسجلة ف

 محاصيل متعددة

 

ي ال تتبقياللمتقديم جميع الحدود القصوى • 
حة العتمادها فن ة مرحلالمقب 

ي  CXLsمع اإللغاء الالحق لقواعد  ،5/8
المرتبطة ، عىل النحو الموص به فن

JMPR 2021 . 

ي وسويشا عىل تطوير الحدود القصوى للبقايا •  تحفظات االتحاد األوروئر

حة.   المقب 
ACETAMIPRID  

ي   نيونيكوتينويدمبيد حشر

 

ي وجوز  تتبقياللمتقديم الحدود القصوى •  حة للفستق الحلتر
المقب 

ي ال
،  5/8ة مرحلالشجرة )المجموعة( )باستثناء جوز الفستق( العتمادها فن

لجوز األشجار )المجموعة( ، عىل النحو الموص  CXLمع اإللغاء الالحق لـ 

ي 
 ؛ 2021لعام  JMPRبه فن

ي وسويشا بشأن تقدم الحدود القصوى تحفظات من االتحاد األ•  وروئر

حة.   للمخلفات المقب 



 CCPR53 – (AIDSMO) تنمية الصناعية والتقييس والتعدينتقرير وفد المنظمة العربية لل

18  
 

SULFOXAFLOR  

ي  مبيد حشر

 

ي ال تتبقياللمتقديم جميع الحدود القصوى • 
ن
حة العتمادها ف  مرحلةالمقب 

ي  5/8
ن
 . JMPR 2021عىل النحو الموص به ف

ي وسويشا عىل تطوير الحدود القصوى •  تحفظ من االتحاد األوروئر

حة   لمخلفات البلسان. المقب 
BIXAFEN  
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 Pyrazole-carboxamideمبيد فطري 

ي تصيب 
يستخدم للسيطرة عل األمراض الت 

 محاصيل متعددة
 

 

ي ال تتبقياللمتقديم جميع الحدود القصوى • 
ن
حة العتمادها ف ة مرحلالمقب 

ذات الصلة ، عىل النحو الموص به  CXL، مع اإللغاء الالحق لقواعد  5/8

ي 
ن
 ؛ JMPR 2021ف

ي للشعب  عىل النحو •
ي حساب العبء الغذائ 

ن
تصحيح القيمة المستخدمة ف

 . ي  الذي أوص به االتحاد األوروئر

ISOXAFLUTOLE  

 مبيدات األعشاب

 

حة لفول الصويا )الجاف(  تتبقياللمتقديم الحدود القصوى  المقب 

ي ال
ي  5/8ة مرحلالعتمادها فن

  JMPR 2021، عىل النحو الموص به فن

TRINEXAPAC-ETHYL  

منظم نمو نبات صناعي يستخدم إلدارة نمو 

 المحاصيل

ي ال تتبقياللمتقديم جميع الحدود القصوى • 
حة العتمادها فن ة مرحلالمقب 

به  الموصي ذات الصلة ، عىل النحو  CXL، مع اإللغاء الالحق لقواعد  5/8

ي 
 ؛ JMPR 2021فن

ي الحدود القصوى • 
ي وسويشا عىل التقدم فن تحفظ االتحاد األوروئر

حة للجاودار واألرز.   للمخلفات المقب 

PENDIMETHALIN  

 مبيدات األعشاب االنتقائية

ي ال تتبقياللمتقديم جميع الحدود القصوى • 
حة العتمادها فن ة مرحلالمقب 

ي  5/8
 ؛ JMPR 2021 ، عىل النحو الموص به فن

ي وسويشا بشأن تطوير الحدود القصوى تحفظات •  من االتحاد األوروئر

حة للكراث.   للبقايا المقب 
ISOPROTHIOLANE 

مبيد فطري ينتمي إىل عائلة األحماض 

 الكربوكسيلية

 

ي ال تتبقياللمتقديم الحدود القصوى • 
حة للموز العتمادها فن ة مرحلالمقب 

ي  5/8
 ؛ JMPR 2021 ، عىل النحو الموص به فن

ي وسويشا عىل تطوير الحدود القصوى للبقايا •  تحفظات االتحاد األوروئر

حة للموز.   المقب 
ETHIPROLE  

ازول غير جهازي ي فينيل بير  مبيد حشر

 

ي ال تتبقياللمتقديم جميع الحدود القصوى • 
حة العتمادها فن ة مرحلالمقب 

ي  5/8
 ؛ JMPR 2021، عىل النحو الموص به فن

ي الحدود القصوى تحفظات االتحاد • 
ي وسويشا بشأن التقدم فن األوروئر

حة لفول الصويا )الجاف(.   للبقايا المقب 
FENPICOXAMID  

 مبيد فطري بيكوليناميد

ي ال تتبقياللمتقديم جميع الحدود القصوى 
حة العتمادها فن ة مرحلالمقب 

ي  5/8
 . JMPR 2021، عىل النحو الموص به فن
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PYDIFLUMETOFEN  

واسع الطيف ينتمي إىل مجموعة مبيد فطري 

 الكربوكساميد. 

ي ال تتبقياللمتقديم جميع الحدود القصوى • 
ن
حة العتمادها ف ة مرحلالمقب 

ذات الصلة ، عىل النحو الموص به  CXL، مع اإللغاء الالحق لقواعد  5/8

ي 
ن
ح للذرة الرفيعة والدخن )مجموعة  CXL؛ سيكون  JMPR 2021ف المقب 

 الستبعاد حبوب الذرة الرفيعة. 
ً
 فرعية( مؤهال

ي وسويشا عىل تطوير الحدود القصوى •  تحفظات االتحاد األوروئر

حة.   للمخلفات المقب 

PYFLUBUMID  حة للتفاح ؛ الشاي واألخرصن واألسود )األسود سحب الحدود القصوى المقب 

ي 
ن
قد   JMPRمع اإلشارة إل أن االجتماع  4الخطوة والمخمر والمجفف( ف

حدد مصدر قلق حاد من التعرض لهذه السلع وأنه لن يتم تقديم بيانات 

 سمية جديدة. 
FLUTIANIL  

 مبيد الفطريات جديد

ملغم / كغم من وزن الجسم و  0.04-0بمقدار  ADIالموافقة عىل تحديد • 

ARfD  يفلوكونازول. ملغ / كغ من وزن الجسم للمي 0.3قدره  فنب 

.  JMPR 2022عام  مبيدات بحلولمن المقرر تقييم •  ي سبتمبر
 فن

PYRASULFOTOLE  

وفات -4مثبط إلنزيم  هيدروكسي فينيل بير

ي النباتات الحساسةHPPD-4ديوكسجيناز )
 
 ( ف

ي ال تتبقياللمتقديم جميع الحدود القصوى • 
حة العتمادها فن ة مرحلالمقب 

ي ، عىل النحو الموص  5/8
 ؛JMPR 2021 به فن

ي وسويشا عىل تطوير الحدود القصوى •  تحفظات االتحاد األوروئر

حة.   للمخلفات المقب 

PYRAZIFLUMID  

مبيد فطري يستخدم عل الفاكهة مثل التفاح 

سيمون  والحىص والحمضيات وكذلك الي 

 والعنب. 

ي ال تتبقياللمتقديم جميع الحدود القصوى • 
حة العتمادها فن ة مرحلالمقب 

ي  5/8
 ؛JMPR 2021، عىل النحو الموص به فن

SPIROPIDION  

ي يشتمل عل مشتق جديد من  مبيد حشر

اميك.   حمض التي 

 

ي ال تتبقياللمتقديم جميع الحدود القصوى  •
حة العتمادها فن ة مرحلالمقب 

ي  5/8
 ؛JMPR 2021، عىل النحو الموص به فن

ي وسويشا عىل تطوير •  الحدود القصوى تحفظات االتحاد األوروئر

حة.   للمخلفات المقب 
TETRANILIPROLE  

انيليك داياميد ي من فئة أنير  مبيد حشر
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ي  JMPR 2022بحلول عام هذا المبيد  تتبقياممن المقرر أن يتم تقييم 
فن

ملغ  2-0سبتمبر ، مع مالحظة أنه تم تحديد الجرعة اليومية المقبولة من 

ورًيا.  ARfDكغ من وزن الجسم وأن   /   لم يكن رصن

 

 

 


