
 

 

المملكة و العربية مصر، جمهورية ليبيا، سلطنة عمان، دولة المملكة العربية السعودية مملكة األردنية الهاشمية،ال –عربية  وفود  ستةشاركت 

الذي عقد في بورتالند،  (CCRVDF26)في األغذية للجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية  حضوريفي االجتماع ال - يةالمغرب

 .2023فبراير  17إلى  13أوريغون، الواليات المتحدة األمريكية في الفترة من 

تدعمان اشتقاق واعتماد الحدود  فنيتنوثيقتين  في تطوير تتتجل مساهمتين كبيرتين من وفود الدستور الغذائي العربية،شهد هذا االجتماع 

 .البيطرية ذات الصلة بالمنطقة العربية عقاقير( لمخلفات الMRLsالقصوى للمخلفات )

“ 

 وثيقتين تقنيتين... تطويرستة وفود عربية... 

 
من قبل كل من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين  (CRDsاالجتماعات ) قاعةشكل وثائق  علىالفنية  وثائقتم تقديم هذه ال

(AIDSMO)االتحاد، المملكة األردنية الهاشمية، المملكة المغربية و ( الدولي لعلوم وتكنولوجيا األغذيةIUFoST من خالل مجموعته )

مجموعة من قامت بها ج دراسات ئوهي نتا، األغذية( شريعات)الجمعية العالمية لعلوم ت GFoRSSاألغذية:  شريعاتعلوم تفي ة صخصمتال

 .AIDSMO منظمة ، التي نفذت بالشراكة معلدستور الغذائيل العربية مبادرةال مظلة الخبراء العرب، تحت

ية ذات اشتقاق الحدود القصوى للمخلفات للمواد البيطر إمكانية )CRD11 (استعرضت الوثيقة الفنية األولى التي طورتها المنطقة العربية

استناداً إلى الحدود  -مثل تيالبيا  -مع إنتاج تربية األحياء المائية ألنواع األسماك ذات الصلة باإلقليم العربي  تزامناألولوية الستخدامها بال

  المتواجدة في الدستور الغذائي. ألنواع األسماك األخرى القصوى للمخلفات

دراسة العربية البها من  الموصيعلى أن تدرج، في إطار الجزء الخامس من قائمة األولويات، ثالثة من المواد  CCRVDF26 لجنة وافقت

 .Diflubenzuronو )ج(  ،Emamectin benzoate، و )ب( Lufenuronباستخدام طريقة االستقراء: )أ(  طويرهاألسماك للنظر في تل

الحدود القصوى  استناداً إلى اإلبل المطبقة على أنسجة MRLsالحدود القصوى للمخلفات  فرصة اشتقاق )CRD10 (الثانية وثيقة الفنيةالدرست 

 لدستور الغذائي للمواد البيطرية المستخدمة مع المجترات.ل MRLsللمخلفات 

على توصية المنطقة العربية للنظر في إمكانية تطبيق نهج االستقراء الشتقاق الحدود القصوى للمخلفات للمواد  CCRVDF26 ت لجنةوافق

( EWGفيما يتعلق بالمركبات التي ال يالحظ فيها أي استقالب مهم. تم تكليف مجموعة العمل اإللكترونية ) اإلبلالبيطرية ذات الصلة في أنسجة 

 .CCRVDF27المعنية باالستقراء بتطوير معايير لمنهجية االستقراء المطبقة في هذه الحالة وتقديم التوصيات المناسبة إلى 

“ 
 الدستور الغذائي. إجراءاتفي  ةلوفود الدستور الغذائي العربي الفعالة الريادة... 

 

تقدماً واسعاً نحو ضمان صلة مواصفات الدستور الغذائي بقطاع األغذية واألغذية الزراعية  CCRVDF26يمثل مستوى المشاركة العربية في 

 ود الدستور الغذائي العربية في أعمال الدستور الغذائي.لوف فعالةفي اإلقليم العربي. كما أنه يرسم مسارا واعدا للمضي قدما للقيادة ال

مساهمة قوية من وفود الدستور الغذائي 

العربية في الدورة السادسة والعشرين للجنة 

الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير 

 (CCRVDF26) البيطرية في األغذية

https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-730-26%252FCRDs%252Frv26_CRD11x.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-730-26%252FCRDs%252Frv26_CRD10x.pdf

