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احلدود القصوى للمخلفات والتوصيات إلدارة املخاطر
ابلنسبة إىل خملفات العقاقري البيطرية يف األغذية
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احلدود القصوى للمخلفات
Abamectin
Albendazole
Amoxicillin
Ampicillin
Avylamycin
Azaperone
Benzylpenicillin/Procaine benzylpenicillin
Carazolol
Ceftiofur
Chlortetracycline/Oxytetracycline/Tetracycline
Clenbuterol
Closantel
Colistin
Cyfluthrin
Cyhalothrin
Cypermethrin and alpha-cypermethrin
Danofloxacin
Deltamethrin
Derquantel
Dexamethasone
Diclazuril
Dicyclanil
Diflubenzuron
Dihydrostreptomycin/Streptomycin
Diminazene
Doramectin
Emamectin benzoate
Eprinomectin
Erythromycin
Estradiol-17beta
Febantel/Fenbendazole/Oxfendazole
Fluazuron

Flubendazole
Flumequine
Flumethrin
Gentamicin
Halquinol
Imidocarb
Isometamidium
Ivermectin
Lasalocid sodium
Levamisole
Lincomycin
Lufenuron
Melengestrol acetate
Monensin
Monepantel
Moxidectin
Narasin
Neomycin
Nicarbazin
Phoxim
Pirlimycin
Porcine somatotropin
Progesterone
Ractopamine
Sarafloxacin
Spectinomycin
Spiramycin
Sulfadimidine
Teflubenzuron
Testosterone
Thiabendazole
Tilmicosin
Trenbolone acetate
Trichlorfon (Metrifonate)
Triclabendazole
Tylosin
Zeranol

التوصيات إلدارة املخاطر ابلنسبة إىل خملفات العقاقري البيطرية
Carbadox
Chloramphenicol
Chloropromazine
Dimetridazole
Furazolidone
Gentian Violet
Ipronidazole

Malachite Green
Metronidazole
Nitrofural
Olaquindox
Ronidazole
Stilbens
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احلدود القصوى ملخلفات العقاقري البيطرية يف األغذية
( ABAMECTINعامل طارد للديدان)
تقييم أجرتههجل ةنههة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذههة ال رنعمههة األغههذيههة وال را ههة
ورنعمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد املضافة إىل األغذية
املتناول اليوري املقبول:
تعريف املخلفات:

 2-0ميكروغرام/كيلوغرام من وزن اجلس م م م ( .)1997حدده ،ابلنسم م م
من م
جمموع  abamectinواأليزومري  ،(Z)-8,9االجتمماع اشرتم م م م م م
األغذي والزراع ومن م الصح العاشي رتأن خملفات اش يدات ()1997
Avermectin B1a.

األنواع
األ قار
األ قار
األ قار

)1995( 45؛ )1996( 47

األنسجة
الك د
الكلى
الدهون

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)
100
50
100

هيئة الدستور الغذائي

رالحعات

الدورة السادس والعرترون ()2003
الدورة السادس والعرترون ()2003
الدورة السادس والعرترون ()2003

( ALBENDAZOLEعامل طارد للديدان)
تقييم أجرتههجل ةنههة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذههة ال رنعمههة األغههذيههة وال را ههة
ورنعمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد املضافة إىل األغذية
املتناول اليوري املقبول:
تعريف املخلفات:
األنواع
غري حمددة
غري حمددة
غري حمددة
غري حمددة
غري حمددة

األنسجة
العضل
الك د
الكلى
الدهون
احلليب
(ميكروغرام/ل )

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)
100
5000
5000
100
100

)1989( 34
 50-0ميكروغراما/كيلوغراما من وزن اجلس (الدورة الرا ع والثالثون للجن
اخلرباء اشرت ك ).
ابستثناء احلليب2-aminosulfone metabolite ،؛ احلليب ،مل حيدد عد.
هيئة الدستور الغذائي
الدورة العرترون ()1993
الدورة العرترون ()1993
الدورة العرترون ()1993
الدورة العرترون ()1993
الدورة العرترون ()1993

رالحعات
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( AMOXICILLINعامل مضاد للميكروابت)
تقييم أجرتههجل ةنههة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذههة ال رنعمههة األغههذيههة وال را ههة
ورنعمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد املضافة إىل األغذية
املتناول اليوري امليكروايولوجي املقبول:
اةر ة املرجعية احلادة
التعرض امل رن املقدر للملواثت الغذائية

التعرض احلاد املقدر للملواثت الغذائية

تعريف املخلفات
األنواع
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
األغنام
األغنام
األغنام
األغنام
األغنام
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير

الزعنفيات

)2011( 75؛ )2017( 85
أتثريات مادة

 0.002-0مليغرام/كيلوغرام من وزن اجلس م م م م م م اس م م م م ممتنادا
 AMOXICILLINعلى اجلراثي اشعوي اشيكرو يولوجي .
 0.005ملغ/كيلوغرام م مات من وزن اجلسم م م م م م اسم م م م م ممتن م ممادا الت م ممأثريات
اشيكرو يولوجي على اجلراثي اشعوي اشيكرو يولوجي .
عموم
 0.14ميكروغراما/كيلوغراما من وزن اجلس م م م م م م يوميا (ابلنس م م م م م
الس م م م م م م مكممان) ،وهو ممما ثممل  7يف اشمما م من احلممد األعلى للمتنمماو اليوم
اشيكرو يولوج اشق و .
 1.4ميكروغراممات/كيلوغراممات من وزن اجلسم م م م م م (ابلنس م م م م م م عموم
السكان) ،وهو ما ثل  28يف اشا من اجلرع اشرجعي احلادة.
األطفا )،
 1.6ميكروغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلسم م م (ابلنس م م
وهو ما ثل  31يف اشا من اجلرع اشيكرو يولوجي اشرجعي احلادة.
Amoxicillin

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

األنسجة

هيئة الدستور الغذائي

العضل
الك د
الكلى
الدهون
احلليب
العضل
الك د
الكلى
الدهون
احلليب
العضل
الك د
الكلى
الدهون/اجللود

50

50

الدورة اخلامس
الدورة اخلامس
الدورة اخلامس
الدورة اخلامس
الدورة اخلامس
الدورة اخلامس
الدورة اخلامس
الدورة اخلامس
الدورة اخلامس
الدورة اخلامس
الدورة اخلامس
الدورة اخلامس
الدورة اخلامس
الدورة اخلامس

الرترا ح

50

الدورة احلادي واألر عون ()2018

50

الدورة احلادي واألر عون ()2018

العضل

50
50
50
4
50
50
50
50
4
50
50
50

والثالثون ()2012
والثالثون ()2012
والثالثون ()2012
والثالثون ()2012
والثالثون ()2012
والثالثون ()2012
والثالثون ()2012
والثالثون ()2012
والثالثون ()2012
والثالثون ()2012
والثالثون ()2012
والثالثون ()2012
والثالثون ()2012
والثالثون ()2012

رالحعات

يرتمل مصطلح "الزعنفيات" مجيع
أنواع األمسا
العضل زا دا اجللد نس ط يعي
يرتمل مصطلح "الزعنفيات" مجيع
أنواع األمسا

5

CX/MRL 2-2021

( AMPICILLINعامل مضاد للميكروابت)
تقييم أجرتههجل ةنههة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذههة ال )2017( 85
رنعمة األغذية وال را ة ورنعمة الص ههحة
الع ههاملي ههة واملعني ههة ابملواد املض ه ه ه ه ه ههاف ههة إىل
األغذية
املتناول اليوري امليكروايولوجي املقبول  0.003-0مليغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلس م م اسم ممتنادا مسم ممتويل مجاد النعدام األثر اشلحو
( )NOAELمب مما يع مماد  0.025مليغرام ما/كيلوغرام ما من وزن اجلسم م م م م م لزادة ال كتريا اشق مماوم م ش ممادة
 AMPICILLINيف اجلهاز اهلض م م ممم لديل ال رتم م ممر ،وابسم م ممت دام عامل آمان قدره ( 10ابلنسم م م
الت اين يف تكوين اجلراثي اشعوي داخل األفراد ويف ما ينه )
 0.012مليغراما/كيلوغراما من وزن اجلس استنادا نقط النهاي اشيكرو يولوجي
اةر ة املرجعية احلادة
عموم السم م ممكان) ،وهو ما ثل  10يف
التعرض امل رن املقدر للملواثت الغذائية  0.29ميكروغرام/كيلوغرام من وزن اجلس م م م يوميا (ابلنسم م م
اشا من اجلرع اليومي اشق ول
عموم الس ممكان) ،وهو ما ثل 16
التعرض احلاد املقدر للملواثت الغذائية  1.9ميكروغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلسم م يوميا (ابلنسم م
يف اشا من اجلرع اشرجعي احلادة
األطفا ) ،وهو ما ثل  14يف اشا
 1.7ميكروغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلس يوميا (ابلنس
من اجلرع اشرجعي احلادة
Ampicillin
تعريف املخلفات
أوصم م م م م م م م م مت جلن م م اخلرباء ،يف دورهت م مما اخل م ممامسم م م م م م م والثمم ممان  ،صم ممد أقص م م م م ممى للم لفم ممات قم ممدره 50
رالحعة
مادة  Ampicillinيف عض م م ممل الزعنفيات ويف العض م م ممل زا دا اجللد
ميكروغراما/كيلوغراما ابلنسم م م م م
مادة  amoxicillinألن طرق التأثري
نس م ط يعي  ،وهو نفا احلد الذمت ت التوصممي ن ابلنس م
واخلصم م م م م مما ل الفيزا ي الكيميا ي واشواصم م م م ممفات الس م م م مممي واشتعلق ابحلرا الدوا ي لكل من اشادت
مترتاهب جدا.
احلدود القصوى
رالحعات
هيئة الدستور الغذائي
األنسجة
األنواع
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)
يرتمل مصطلح "الزعنفيات" مجيع أنواع
الدورة احلادي واألر عون
األمسا
الرترا ح
50
()2018
العضل زا دا اجللد نس ط يعي
الزعنفيات
الدورة احلادي واألر عون يرتمل مصطلح "الزعنفيات" مجيع أنواع
50
العضل
األمسا
()2018
( AVILAMYCINعامل مضاد للميكروابت)
تقييم أجرتههجل ةنههة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذههة ال رنعمههة األغههذيههة وال را ههة
ورنعمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد املضافة إىل األغذية
املتناول اليوري املقبول

تعريف املخلفات

)2008( 70
 2-0ميكروغرام/كيلوغرام من وزن اجلس م اس ممتنادا مس ممتويل انعدام األثر
اشلحو قدره  150مليغراما من  avilamycinالنرت م م م م م /كيلوغرام من وزن
اجلس م يف اليوم وعامل أمان قدره  100مع تدويره رق لن داللتن (الدورة
الس عون للجن اخلرباء اشرت ك ).
).Dichloroisoeverninic acid (DIA
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األنواع
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير
الدجاج
الدجاج
الدجاج
الدجاج
الدي الروم
الدي الروم
الدي الروم
الدي الروم
األرانب
األرانب
األرانب
األرانب

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

األنسجة
العضل
الك د
الكلى
الدهن/اجللد
العضل
الك د
الكلى
الدهن/اجللد
العضل
الك د
الكلى
الدهن/اجللد
العضل
الك د
الكلى
الدهن/اجللد

200
300
200
200
200
300
200
200
200
300
200
200
200
300
200
200

هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني

رالحعات

والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009

( AZAPERONEعامل مهدئ)
تقييم أجرتههجل ةنههة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذههة ال رنعمههة األغههذيههة وال را ههة )1991( 38؛ )1994( 43؛ )1998( 50؛ )1999( 52
ورنعمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد املضافة إىل األغذية
 6-0ميكروغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلسم م م (الدورة اخلمسم ممون للجن
املتناول اليوري املقبول
اخلرباء اشرت ك ).
جمموع اشادت  azaperoneو.azaperol
تعريف املخلفات
األنواع
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير

األنسجة
العضل
الك د
الكلى
الدهن

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)
60
100
100
60

هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث

والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999

رالحعات

7

CX/MRL 2-2021

( BENZYLPENICILLIN/PROCAINE BENZYLPENICILLINعامل مضاد للميكروابت)
تقييم أجرتههجل ةنههة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذههة ال رنعمههة األغههذيههة وال را ههة )1990( 36؛ )1998( 50
ورنعمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد املضافة إىل األغذية
 30ميكروغراما -نس ممل / /م م ل  /يوم (الدورة اخلمس ممون للجن اخلرباء
املتناول اليوري املقبول
اشرت م م م م م م م ك م م ) .ين غ اإل قم مماء على خملفم ممات مم ممادي benzylpenicillin
و procaine benzylpenicillinدون هذا اشستويل.
تعريف املخلفات
Benzylpenicillin
األنواع

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

األنسجة

هيئة الدستور الغذائي

األ قار
األ قار
األ قار

العضل
الك د
الكلى
احلليب
(ميكروغرام/ل )

الدجاج

العضل

50

الدجاج

الك د

50

الدورة الثالث والعرترون ()1999

الدجاج

الكلى

50

الدورة الثالث والعرترون ()1999

اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير

العضل
الك د
الكلى

50

الدورة الثالث والعرترون ()1999
الدورة الثالث والعرترون ()1999
الدورة الثالث والعرترون ()1999

األ قار

50

الدورة الثالث والعرترون ()1999
الدورة الثالث والعرترون ()1999
الدورة الثالث والعرترون ()1999

4

الدورة الثالث والعرترون ()1999
الدورة الثالث والعرترون ()1999

50
50

50
50

رالحعات

يسرمت فق على

procaine

.benzylpenicillin
يسرمت فق على procaine
.benzylpenicillin
يسرمت فق على procaine
.benzylpenicillin
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( CARAZOLOLعامل حمحْ ِ
لألدرينيات-ال يتا)
صر ْ
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية وال را ة
ورنعمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد املضافة إىل األغذية
املتناول اليوري املقبول

تعريف املخلفات
األنواع

)1991( 38؛ )1994( 43؛ )1999( 52
 0.1-0ميكروغرام/كيلوغرام من وزن اجلسم م م م م م (الممدورة الثممالثم واألر عون للجنم
التأثريات الدوا ي احلادة
اخلرباء اشرت م م م م م ك ) .يسم م م ممتند اشتناو اليوم اشق و
شادة carazolol
carazolol

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

هيئة الدستور الغذائي

رالحعات

األنسجة

اخلنازير

العضل

5

الدورة السادس والعرترون ()2003

اخلنازير
اخلنازير

الك د
الكلى

25
25

الدورة السادس والعرترون ()2003
الدورة السادس والعرترون ()2003

قم ممد يلدمت ال كيز يف موقع احلقن عم ممد
سم م مماعت من العالج متناو يتعديل
اجلرع م م اشرجعي م م احل ممادة ويتع ابلت مماد
فرض ف ة كافي لسحب اشنتج.

اخلنازير

الدهن/اجللد

5

الدورة السادس والعرترون ()2003

قم ممد يلدمت ال كيز يف موقع احلقن عم ممد
سم م مماعت من العالج متناو يتعديل
اجلرع م م اشرجعي م م احل ممادة ويتع ابلت مماد
فرض ف ة كافي لسحب اشنتج.

( CEFTIOFURعامل مضاد للميكروابت)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية وال را ة )1995( 45؛ )1997( 48
ورنعمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد املضافة إىل األغذية
 50-0ميكروغراما/كيلوغراما من وزن اجلسم م م (الدورة اخلامسم م م واألر عون للجن
املتناول اليوري املقبول
اخلرباء اشرت ك ).
.Desfuroylceftiofur
تعريف املخلفات
األنواع
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير

األنسجة
العضل
الك د
الكلى
الدهن
احلليب
(ميكروغرام/ل )
العضل
الك د
الكلى
الدهن

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

هيئة الدستور الغذائي

1000

الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث

100

الدورة الثالث والعرترون ()1999

2000
6000
2000

1000
2000
6000
2000

الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث

والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999

والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999

رالحعات
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( CHLORTETRACYCLINE/OXYTETRACYCLINE/TETRACYCLINEعامل مضاد للميكروابت)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية وال را ة )1995( 45؛ )1996( 47؛ )1998( 50؛ )2002( 58
ورنعمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد املضافة إىل األغذية
ممواد chlortetracycline
جممممموع اشمتمن م م مماو الميممومم اشمقم ممو ابلممنسم م م م م م م م م
املتناول اليوري املقبول
و oxytetracyclineو 30-0 tetracyclineميكروغرامم م ما/كيلوغرامم م م ما من وزن
اجلسم (الدورة اخلمسممون للجن اخلرباء اشرتم ك ) .جمموع اشتناو اليوم اشق و
م م م م م مواد  chlortetracyclineوoxytetracycline
ابل م م م م م ممنس م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م
و.tetracycline
العقاقري األصلي  ،منفردة أو جمتمع .
تعريف املخلفات
األنواع

األنسجة

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

هيئة الدستور الغذائي

األ قار
األ قار
األ قار

العضل
الك د
الكلى
احلليب

األمسا
الرو يان
العمالق

العضل

200

العضل

200

الدورة السادس والعرترون ()2003

200

والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003

األ قار

(Paeneus
)monodon

اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير
الدجاج
الدجاج
الدجاج
الدجاج
األغنام
األغنام
األغنام
األغنام

(ميكروغرام/ل )

العضل
الك د
الكلى
العضل
الك د
الكلى
ال يض
العضل
الك د
الكلى
احلليب
(ميكروغرام/ل )

رالحعات

1200

الدورة السادس والعرترون ()2003
الدورة السادس والعرترون ()2003
الدورة السادس والعرترون ()2003

100

الدورة السادس والعرترون ()2003
الدورة السادس والعرترون ()2003

يسرمت فق على .oxytetracycline
يسرمت فق على .oxytetracycline

200
600

600
1200
200
600
1200
400
200
600
1200
100

الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس

الدورة السادس والعرترون ()2003
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( CLENBUTEROLمنّن اشستق الت األدرينالي )
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية )1996( 47
وال را ة ورنعمة الصههحة العاملية واملعنية ابملواد املضههافة
إىل األغذية
املتناول اليوري املقبول

 0.004-0ميكروغرام/كيلوغرام من وزن اجلس م (الدورة السمما ع واألر عون للجن اخلرباء
اشرت ك )

تعريف املخلفات
األنواع

Clenbuterol

األنسجة

احلدود القصوى
للمخلفات

(ميكروغرام/كيلوغرام)

هيئة الدستور الغذائي

رالحعات

األ قار

العضل

0.2

الدورة السادس والعرترون
()2003

ن را مكمماني م اإلفراا يف اسم م م م ممت ممدام هممذا العقممار،
يوصم م م م ممى ابحل ممدود القصم م م م ممويل للم لف ممات فق عن ممد
است دامها ألغراض عالجي موافق عليها على اشستويل
الوطين ،على غرار ح ممل اش مماض أو كعالج م م م م م ممايف
ألمراض اجلهاز التنفس .

األ قار

الك د

0.6

الدورة السادس والعرترون
()2003

ن را مكمماني م اإلفراا يف اسم م م م ممت ممدام هممذا العقممار،
يوصم م م م ممى ابحل ممدود القصم م م م ممويل للم لف ممات فق عن ممد
است دامها ألغراض عالجي موافق عليها على اشستويل
الوطين ،على غرار ح ممل اش مماض أو كعالج م م م م م ممايف
ألمراض اجلهاز التنفس .

األ قار

الكلى

0.6

الدورة السادس والعرترون
()2003

ن را مكمماني م اإلفراا يف اسم م م م ممت ممدام هممذا العقممار،
يوصم م م م ممى ابحل ممدود القصم م م م ممويل للم لف ممات فق عن ممد
است دامها ألغراض عالجي موافق عليها على اشستويل
الوطين ،على غرار ح ممل اش مماض أو كعالج م م م م م ممايف
ألمراض اجلهاز التنفس .

األ قار

الدهن

0.2

الدورة السادس والعرترون
()2003

ن را مكمماني م اإلفراا يف اسم م م م ممت ممدام هممذا العقممار،
يوصم م م م ممى ابحل ممدود القصم م م م ممويل للم لف ممات فق عن ممد
است دامها ألغراض عالجي موافق عليها على اشستويل
الوطين ،على غرار ح ممل اش مماض أو كعالج م م م م م ممايف
ألمراض اجلهاز التنفس .

األ قار

احلليب

0.05

الدورة السادس والعرترون ن را مكمماني م اإلفراا يف اسم م م م ممت ممدام هممذا العقممار،
يوصم م م م ممى ابحل ممدود القصم م م م ممويل للم لف ممات فق عن ممد
()2003
است دامها ألغراض عالجي موافق عليها على اشستويل
الوطين ،على غرار ح ممل اش مماض أو كعالج م م م م م ممايف
ألمراض اجلهاز التنفس .

(ميكروغرام/ل )
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األحصن

العضل

0.2

الدورة السادس والعرترون
()2003

ن را مكمماني م اإلفراا يف اسم م م م ممت ممدام هممذا العقممار،
يوصم م م م ممى ابحل ممدود القصم م م م ممويل للم لف ممات فق عن ممد
است دامها ألغراض عالجي موافق عليها على اشستويل
الوطين ،على غرار ح ممل اش مماض أو كعالج م م م م م ممايف
ألمراض اجلهاز التنفس .

األحصن

الك د

0.6

الدورة السادس والعرترون
()2003

ن را مكمماني م اإلفراا يف اسم م م م ممت ممدام هممذا العقممار،
يوصم م م م ممى ابحل ممدود القصم م م م ممويل للم لف ممات فق عن ممد
است دامها ألغراض عالجي موافق عليها على اشستويل
الوطين ،على غرار ح ممل اش مماض أو كعالج م م م م م ممايف
ألمراض اجلهاز التنفس .

األحصن

الكلى

0.6

الدورة السادس والعرترون
()2003

ن را مكمماني م اإلفراا يف اسم م م م ممت ممدام هممذا العقممار،
يوصم م م م ممى ابحل ممدود القصم م م م ممويل للم لف ممات فق عن ممد
است دامها ألغراض عالجي موافق عليها على اشستويل
الوطين ،على غرار ح ممل اش مماض أو كعالج م م م م م ممايف
ألمراض اجلهاز التنفس .

األحصن

الدهن

0.2

الدورة السادس والعرترون
()2003

ن را مكمماني م اإلفراا يف اسم م م م ممت ممدام هممذا العقممار،
يوصم م م م ممى ابحل ممدود القصم م م م ممويل للم لف ممات فق عن ممد
است دامها ألغراض عالجي موافق عليها على اشستويل
الوطين ،على غرار ح ممل اش مماض أو كعالج م م م م م ممايف
ألمراض اجلهاز التنفس .

( CLOSANTELعامل طارد للديدان)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل غذة ال رنعمة األغذية
وال را ة ورنعمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد املضافة
إىل األغذية
املتناول اليوري املقبول
تعريف املخلفات
األنواع
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
األغنام
األغنام
األغنام
األغنام

األنسجة
العضل
الك د
الكلى
الدهن
العضل
الك د
الكلى
الدهن

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)
1000
1000
3000
3000
1500
1500
5000
2000

)1990( 36؛ )1992( 40

 30-0ميكروغراما/كيلوغراما من وزن اجلس (الدورة األر عون للجن اخلرباء اشرت ك ).
Closantel

هيئة الدستور الغذائي
الدورة العرترون ()1993
الدورة العرترون ()1993
الدورة العرترون ()1993
الدورة العرترون ()1993
الدورة العرترون ()1993
الدورة العرترون ()1993
الدورة العرترون ()1993
الدورة العرترون ()1993

رالحعات
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( COLISTINعامل مضاد للميكروابت)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل غذة ال رنعمة األغذية
وال را ة ورنعمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد املضافة
إىل األغذية
املتناول اليوري املقبول
تعريف املخلفات
األنواع

األنسجة

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

)2006( 66

 7-0ميكروغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلس م م (الدورة السم ممادسم م م والسم ممتون للجن
اخلرباء اشرت ك ).
جمموع  colistin Aو.colistin B
هيئة الدستور الغذائي

150

الدورة احلادي
الدورة احلادي
الدورة احلادي
الدورة احلادي
الدورة احلادي
الدورة احلادي
الدورة احلادي
الدورة احلادي
الدورة احلادي
الدورة احلادي
الدورة احلادي
الدورة احلادي
الدورة احلادي
الدورة احلادي
الدورة احلادي
الدورة احلادي
الدورة احلادي

األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
األغنام
األغنام
األغنام
األغنام
األغنام
اشاعز
اشاعز
اشاعز
اشاعز
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير

العضل
الك د
الكلى
الدهن
احلليب
العضل
الك د
الكلى
الدهن
احلليب
العضل
الك د
الكلى
الدهن
العضل
الك د
الكلى

200

اخلنازير

الدهن

150

الدورة احلادي والثالثون ()2008

الدجاج
الدجاج
الدجاج

العضل
الك د
الكلى

150
200

الدورة احلادي والثالثون ()2008
الدورة احلادي والثالثون ()2008
الدورة احلادي والثالثون ()2008

الدجاج

الدهن

150

الدورة احلادي والثالثون ()2008

الدجاج
الدي الروم
الدي الروم
الدي الروم

ال يض
العضل
الك د
الكلى

300

200

الدورة احلادي
الدورة احلادي
الدورة احلادي
الدورة احلادي

والثالثون ()2008
والثالثون ()2008
والثالثون ()2008
والثالثون ()2008

الدي الروم

الدهن

150

الدورة احلادي والثالثون ()2008

األرانب

العضل

150

الدورة احلادي والثالثون ()2008

150
200
150
50
150
150
200
150
50
150
150
200
150
150
150

150

150
150

والثالثون ()2008
والثالثون ()2008
والثالثون ()2008
والثالثون ()2008
والثالثون ()2008
والثالثون ()2008
والثالثون ()2008
والثالثون ()2008
والثالثون ()2008
والثالثون ()2008
والثالثون ()2008
والثالثون ()2008
والثالثون ()2008
والثالثون ()2008
والثالثون ()2008
والثالثون ()2008
والثالثون ()2008

رالحعات

ترتمل احلدود القصويل للم لفات اجللد +
الدهن

ترتمل احلدود القصويل للم لفات اجللد +
الدهن

ترتمل احلدود القصويل للم لفات اجللد +
الدهن

CX/MRL 2-2021

األرانب
األرانب
األرانب

الك د
الكلى
الدهن
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150
200
150

( CYFLUTHRINم يد حرترات)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية
وال را ة ورنعمة الصههحة العاملية واملعنية ابملواد املضههافة
إىل األغذية
املتناول اليوري املقبول
تعريف املخلفات
األنواع
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار

الدورة احلادي والثالثون ()2008
الدورة احلادي والثالثون ()2008
الدورة احلادي والثالثون ()2008

)1997( 48

 20-0ميكروغراما/كيلوغراما من وزن اجلسم م م م م م (الدورة الثامن واألر عون للجن اخلرباء
اشرت ك ).
Cyfluthrin

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

األنسجة
العضل
الك د
الكلى
الدهن

احلليب
(ميكروغرام/ل )

20
20
20
200
40

هيئة الدستور الغذائي
الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس

رالحعات

والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003

الدورة السادس والعرترون ()2003

( CYHALOTHRINم يد حرترات)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية )2000( 54؛ )2002( 58؛ )2004( 62
وال را ة ورنعمة الص ههحة العاملية واملعنية ابملواد املض ههافة
إىل األغذية
 5-0ميكروغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلس (الدورة الثاني والستون للجن اخلرباء
املتناول اليوري املقبول
اشرت ك ).
Cyhalothrin
تعريف املخلفات
األنواع
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير

األنسجة
العضل
الك د
الكلى
الدهن
احلليب
العضل
الك د
الكلى
الدهن

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)
20
20
20
400
30
20
20
20
400

هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثامن
الدورة الثامن
الدورة الثامن
الدورة الثامن
الدورة الثامن
الدورة الثامن
الدورة الثامن
الدورة الثامن
الدورة الثامن

والعرترون ()2005
والعرترون ()2005
والعرترون ()2005
والعرترون ()2005
والعرترون ()2005
والعرترون ()2005
والعرترون ()2005
والعرترون ()2005
والعرترون ()2005

رالحعات
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الدورة الثامن والعرترون ()2005
20
العضل
األغنام
الدورة الثامن والعرترون ()2005
50
الك د
األغنام
الدورة الثامن والعرترون ()2005
الكلى
األغنام
20
الدورة الثامن والعرترون ()2005
400
الدهن
األغنام
 CYPERMETHRINو( ALPHA-CYPERMETHRINم يد حرترات)
تقييم أجرتههجل ةنههة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذههة ال رنعمههة األغههذيههة )2004( 62
وال را ة ورنعمة الص ه ههحة العاملية واملعنية ابملواد املض ه ههافة
إىل األغذية
حددت جلن اخلرباء اشرت م ك  ،يف دورهتا الثاني والسممت  ،متناوال مق وال يوميا موحدا قدره
املتناول اليوري املقبول
 20-0ميكروغراما/كيلوغراما من وزن اجلس لكل من مادي  cypermethrinوalpha-
.cypermethrin
جمموع خملفات ( cypermethrinنتيج است دام  cypermethrinأو alpha-
تعريف املخلفات
 cypermethrinكعقاقري يطري ).
األنواع

األنسجة

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

هيئة الدستور الغذائي

األ قار

العضل

50

الدورة التاسع والعرترون ()2006

األ قار

الك د

50

الدورة التاسع والعرترون ()2006

األ قار

الكلى

50

الدورة التاسع والعرترون ()2006

األ قار

الدهن

1000

الدورة التاسع والعرترون ()2006

األ قار

احلليب

100

الدورة التاسع والعرترون ()2006

األغنام

العضل

50

الدورة التاسع والعرترون ()2006

األغنام

الك د

50

الدورة التاسع والعرترون ()2006

األغنام

الكلى

50

الدورة التاسع والعرترون ()2006

األغنام

الدهن

1000

الدورة التاسع والعرترون ()2006

رالحعات
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( DANOFLOXACINعامل مضاد للميكروابت)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية )1997( 48
وال را ة ورنعمة الص ههحة العاملية واملعنية ابملواد املض ههافة
إىل األغذية
 20-0ميكروغراما/كيلوغراما من وزن اجلس م م م م م (الدورة الثامن واألر عون للجن اخلرباء
املتناول اليوري املقبول
اشرت ك ).
Danofloxacin
تعريف املخلفات:
األنواع
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
الدجاج
الدجاج
الدجاج
الدجاج
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير

األنسجة
العضل
الك د
الكلى
الدهن
العضل
الك د
الكلى
الدهن
العضل
الك د
الكلى
الدهن

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)
200
400
400
100
200
400
400
100
100
50
200
100

هيئة الدستور الغذائي
الدورة الرا ع
الدورة الرا ع
الدورة الرا ع
الدورة الرا ع
الدورة الرا ع
الدورة الرا ع
الدورة الرا ع
الدورة الرا ع
الدورة الرا ع
الدورة الرا ع
الدورة الرا ع
الدورة الرا ع

والعرترون ()2001
والعرترون ()2001
والعرترون ()2001
والعرترون ()2001
والعرترون ()2001
والعرترون ()2001
والعرترون ()2001
والعرترون ()2001
والعرترون ()2001
والعرترون ()2001
والعرترون ()2001
والعرترون ()2001

رالحعات

الدهن/اجللد نس عادي .

( DELTAMETHRINم يد حرترات)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية )1999( 52؛ )2003( 60
وال را ة ورنعمة الص ههحة العاملية واملعنية ابملواد املض ههافة
إىل األغذية
 10-0ميكروغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلس ( .)1982حدده االجتماع اشرت
املتناول اليوري املقبول
من م األغذي والزراع ومن م الصح العاشي رتأن خملفات اش يدات (.)1982
Deltamethrin
تعريف املخلفات
األنواع
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار

األنسجة
العضل
الك د
الكلى
الدهن
احلليب

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)
30
50
50
500
30

هيئة الدستور الغذائي
الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس

والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003

رالحعات
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الدجاج
الدجاج
الدجاج
الدجاج
الدجاج
السلمون
األغنام
األغنام
األغنام
األغنام

العضل
الك د
الكلى
الدهن
ال يض
العضل
العضل
الك د
الكلى
الدهن

30
50
50
500
30
30
30
50
50
500

الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس

والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003

( DERQUANTELعامل طارد للديدان)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية )2011( 75؛ )2013( 78
وال را ة ورنعمة الص ههحة العاملية واملعنية ابملواد املض ههافة
إىل األغذية
 0.3-0ميكروغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلس م م م م م اسم م م م ممتنادا أدىن أتثري م م م ممار
املتناول اليوري املقبول
مالحظ ( )LOAELقدره  0.1مليغرام/كيلوغرام من وزن اجلسم م يف اليوم ابلنسم م
اشالح ات السم م م م م مريري احلادة لديل الكالى ،ومبا يتما/م م م ممى مع اشفعو اشضم م م مماد على
مسم ممتق الت أسم مميتيل الكول النيكوتيني  .وقد جريل تط يق عامل أمان قدره  300على
أدىن أتثري م م م م م م ممار مالحظ (( )LOAELالدورة اخلامسم م م م م م والس م م م م م عون للجن اخلرباء
اشرت ك ).
مل تكن هنا ياانت كافي حلسماى التعرض اشقدر للملوتت الغذا ي واسمتح دم لذل
التعرض املقدر للملواثت الغذائية:
هنج اشتناو اليوم الن رمت األقصم م م م ممى .وابسم م م م ممت دام الن ام الغذا النمو ج وهنج
 ،MT:TRتفضم م م م م م م هذه احلدود القصم م م م ممويل للم لفات تعرض مقدر للملوتت
الغذا ي قدره  6.8ميكروغرامات/كيلوغرامات للرت م م م م م ل الواحد ،أمت ما يعاد و
 38يف اشا من احل ّد األعلى للمتناو اليوم اشق و (الدورة الثامن والسم م م م م عون للجن
اخلرباء اشرت ك ).
Derquantel
تعريف املخلفات
األنواع
األغنام
األغنام
األغنام
األغنام

األنسجة
العضل
الك د
الكلى
الدهن

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)
0.3
0.8
0.4
7.0

هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثامن
الدورة الثامن
الدورة الثامن
الدورة الثامن

والثالثون ()2015
والثالثون ()2015
والثالثون ()2015
والثالثون ()2015

رالحعات
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( DEXAMETHASONEستريويد الغلوكورتيكويد)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية )2008( 70
وال را ة ورنعمة الصههحة العاملية واملعنية ابملواد املضههافة
إىل األغذية
 0.015-0ميكروغراما/كيلوغراما من وزن اجلسم م (الدورة الثاني واألر ع للجن اخلرباء
املتناول اليوري املقبول
اشرت ك ).
Dexamethasone
تعريف املخلفات
األنواع
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير
األحصن
األحصن
األحصن

األنسجة
العضل
الك د
الكلى

احلليب
(ميكروغرام/ل )

العضل
الك د
الكلى
العضل
الك د
الكلى

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

هيئة الدستور الغذائي

1.0

الدورة الثاني والثالثون ()2009
الدورة الثاني والثالثون ()2009
الدورة الثاني والثالثون ()2009

0.3

الدورة الثاني والثالثون ()2009

1.0

والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009

2.0
1.0

2.0
1.0
1.0
2.0
1.0

الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني

رالحعات

( DICLAZURILعامل مضاد لألواد)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية )1995( 45؛ )1998( 50
وال را ة ورنعمة الصههحة العاملية واملعنية ابملواد املضههافة
إىل األغذية
 30-0ميكروغراما/كيلوغراما من وزن اجلس (الدورة اخلمسون للجن اخلرباء اشرت ك ).
املتناول اليوري املقبول
Diclazuril
تعريف املخلفات
األنواع
الدجاج
الدجاج
الدجاج
الدجاج
األرانب
األرانب
األرانب

األنسجة
العضل
الك د
الكلى
الدهن/اجللد
العضل
الك د
الكلى

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)
500
3000
2000
1000
500
3000
2000

هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث

والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999

رالحعات
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األرانب
األغنام
األغنام
األغنام
األغنام

الدهن
العضل
الك د
الكلى
الدهن

الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث

1000
500
3000
2000
1000

والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999

( DICYCLANILم يد حرترات)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية )2000( 54؛ )2003( 60
وال را ة ورنعمة الص ههحة العاملية واملعنية ابملواد املض ههافة
إىل األغذية
 7-0ميكروغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلسم م م م م (الدورة الرا ع واخلمسم م م م ممون للجن
املتناول اليوري املقبول
اخلرباء اشرت ك ).
Dicyclanil
تعريف املخلفات
األنواع
األغنام
األغنام
األغنام
األغنام

األنسجة
العضل
الك د
الكلى
الدهن

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثامن
الدورة الثامن
الدورة الثامن
الدورة الثامن

150
125
125
200

رالحعات

والعرترون ()2005
والعرترون ()2005
والعرترون ()2005
والعرترون ()2005

( DIFLUBENZURONم يد حرترات)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذة ال
رنعمة األغذية وال را ة ورنعمة الصحة
العههامليههة واملعنيههة ابملواد املض ه ه ه ه ه ههافههة إىل
األغذية

)2019( 88

املتناول اليوري املقبول

ح ّددت جلن اخلرباء اشرت ك اشتناو اليوم اشق و م م م م م  0.02-0مليغرام/كيلوغرام من وزن اجلس  ،استنادا
ارتفاع مسم م ممتوات اشيتيموغلو
مس م م ممتويل انعدام األثر اشلحو قدره  2مليغرام/كيلوغرام ابلنسم م م
والس م م مملفهيموغلو انطالقا من دراس م م م مسي وللس م م م ْرطن مدهتا س م م ممنتان على اجلر ان؛ وارتفاع مسم م ممتوات
اشيتهيموغلو والس م مملفهيموغلو وأعداد الص م ممفا ح الدموي وتصم م مّغ الك د يف دراس م م م مسّي مدهتا سم م ممن
األنواع و10
الت اين يف ما
واحدة على الكالى ،مع تط يق عامل أمان قدره  10( 100ابلنس م م م م م
الت اين داخل األنواع).
ابلنس

اةر ة املرجعية احلادة

أ ّكدت اللجن اشرتم م م م م م ك من جديد ما خلل لين اجتماعها احلادمت والثمان ( ،)1أال وهو أنن من غري
الضممرورمت دديد اجلرع اشرجعي احلادة ،ابلن ر اضفاض مسممتويل السمممي احلادة عن طريق الف  ،وعدم
النماء وغري ل من احيتر السم م م م مممي ال حيتمل أن دد جراء تناو جرع
وجود مسي ابلنس م م م م م م م
واحدة.
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التعرض الغذائي امل رن املقدر

عموم السكان  0.84ميكروغراما/كيلوغراما من وزن اجلس
ي لغ التعرض الغذا اشزمن اشق ّدر ابلنس
يف اليوم ،وهو ما ثل  4يف اشا من احلد األعلى للمتناو اليوم اشق و .
األطفا  2.85ميكروغراما /كيلوغراما من وزن اجلس م م يف
وي لغ التعرض الغذا اشزمن اشق ّدر ابلنس م م
اليوم ،وهو ما ثل  14يف اشا من احلد األعلى للمتناو اليوم اشق و .

التعرض احلاد املقدر للملواثت الغذائية

التعرض احلاد للملوتت الغذا ي ألن اللجن اشرت م م م ك خلصم م ممت
مل جير تقدير ّ
دديد اجلرع اشرجعي احلادة.

أنن ليا من الض م م مرورمت

تعريف املخلفات

أ ّكدت اللجن اشرتم م م م م م ك من جديد  Diflubenzuronكم لّفات وامس  ،ونس م م م م م اش لفات الو ِامس
مجاد اش لفات اشرتع مبقدار  0.9على و ما حددتن يف اجتماعها احلادمت والثمان .

احلدود القصوى للمخلفات

أوص م ممت اللجن اشرت م م ك صد أقص م ممى للم لّفات يف الس م مملمون مبقدار  10ميكروغرامات/كيلوغرامات يف
العضل واجللد نسب ط يعي .
احل ه ههدود ال ههقصه ه ه ه ه ه ههوى
هيئة الدس ه ههتور
املالحعات
له ه ه هله ه ه همه ه ه هخه ه ه هله ه ه هف ه ه ههات
الغذائي
(ريكروغرام/ذيلوغرام)

األنواع

األنسجة

السلمون

العض م م م م م ممل زا ممدا اجللممد
نسب ط يعي

10

)2021( 44

( DIHYDROSTREPTOMYCIN/STREPTOMYCINعامل مضاد للميكروابت)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية )1994( 43؛ )1997( 48؛ )1999( 52؛ )2002( 58
وال را ة ورنعمة الص ههحة العاملية واملعنية ابملواد املض ههافة
إىل األغذية
 50-0ميكروغراما/كيلوغراما من وزن اجلس م م م م م (الدورة الثامن واألر عون للجن اخلرباء
املتناول اليوري املقبول
اشرت م م م م ك ) .جمموع اشتناو اليوم اشق و ش لفات كل من dihydrostreptomycin
و streptomycinمعا.
جمموع  dihydrostreptomycinوstreptomycin
تعريف املخلفات
األنواع

األنسجة

احلدود القصوى
للمخلفات
(ريكروغرام/ذيلوغرام)

األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
الدجاج
الدجاج
الدجاج
الدجاج
اخلنازير

العضل
الك د
الكلى
الدهن
احلليب
العضل
الك د
الكلى
الدهن
العضل

600
600
1000
600
200
600
600
1000
600
600

هيئة الدستور الغذائي

الدورة الرا ع والعرترون ()2001
الدورة الرا ع والعرترون ()2001
الدورة الرا ع والعرترون ()2001
الدورة الرا ع والعرترون ()2001
الدورة السادس والعرترون ()2003
الدورة الرا ع والعرترون ()2001
الدورة الرا ع والعرترون ()2001
الدورة الرا ع والعرترون ()2001
الدورة الرا ع والعرترون ()2001
الدورة الرا ع والعرترون ()2001

رالحعات
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اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير
األغنام
األغنام
األغنام
األغنام
األغنام

الك د
الكلى
الدهن
العضل
الك د
الكلى
الدهن
احلليب

600
1000
600
600
600
1000
600
200

الدورة الرا ع والعرترون ()2001
الدورة الرا ع والعرترون ()2001
الدورة الرا ع والعرترون ()2001
الدورة الرا ع والعرترون ()2001
الدورة الرا ع والعرترون ()2001
الدورة الرا ع والعرترون ()2001
الدورة الرا ع والعرترون ()2001
الدورة السادس والعرترون ()2003

( DIMINAZENEم يد اشثق يات)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية )1989( 34؛ )1994( 42
وال را ة ورنعمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد املضافة
إىل األغذية
 100-0ميكروغرام/كيلوغرام من وزن اجلسم م م م م م (الدورة الثاني واألر عون للجن اخلرباء
املتناول اليوري املقبول
اشرت ك .)1994 ،
Diminazene
تعريف املخلفات
األنواع
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار

األنسجة
العضل
الك د
الكلى

احلليب
(ميكروغرام/ل )

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

هيئة الدستور الغذائي

12000

الدورة الثاني والعرترون ()1997
الدورة الثاني والعرترون ()1997
الدورة الثاني والعرترون ()1997

150

الدورة الثاني والعرترون ()1997

500

6000

رالحعات

احل ّد الكم يف طريق التحليل.

21

CX/MRL 2-2021

( DORAMECTINعامل طارد للديدان)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية )1995( 45؛ )1999( 52؛ )2002( 58؛ )2004( 62
وال را ة ورنعمة الص ههحة العاملية واملعنية ابملواد املض ههافة
إىل األغذية
 1-0ميكروغرام/كيلوغرام من وزن اجلس م م م م م (الدورة الثامن واخلمسم م م م ممون للجن اخلرباء
املتناول اليوري املقبول
اشرت ك ).
Doramectin
تعريف املخلفات
األنواع

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

األنسجة

هيئة الدستور الغذائي

األ قار

العضل

10

الدورة الثاني والعرترون ()1997

األ قار
األ قار

الك د
الكلى

100
30

الدورة الثاني والعرترون ()1997
الدورة الثاني والعرترون ()1997

األ قار

الدهن

150

الدورة الثاني والعرترون ()1997

األ قار

احلليب

15

الدورة التاسع والعرترون ()2006

اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير

العضل
الك د
الكلى
الدهن

5
100
30
150

الدورة الرا ع
الدورة الرا ع
الدورة الرا ع
الدورة الرا ع

والعرترون ()2001
والعرترون ()2001
والعرترون ()2001
والعرترون ()2001

رالحعات
مجل نس م م تركيز عالي للم لفات يف موقع
تسم م ّ
احلقن على ف ة  35يوم م ما عم ممد حقن اجلرع م م
اشوصم م م م ممى هب مما من العق ممار د ممت اجلل ممد أو يف
العضل.

مجل نس م م تركيز عالي للم لفات يف موقع
تسم م ّ
احلقن على ف ة  35يوم م ما عم ممد حقن اجلرع م م
اشوصم م م م ممى هب مما من العق ممار د ممت اجلل ممد أو يف
العضل.
ت عما ألسم م م م مملوى و/أو وقممت احلقن ،قممد يلدمت
اسممت دام  doramectinيف األ قار احللوى
طممار ف ات احللممب .و كن معمماجل م ل م من
خال رامج تن يمي وطني  /قليمي .
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( EMAMECTIN BENZOATEعامل مضاد للطفيليات)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية )2013( 78
وال را ة ورنعمة الص ههحة العاملية واملعنية ابملواد املض ههافة
إىل األغذية
من م األغذي والزراع ومن م الصم م ممح العاشي رتم م ممأن
حدد االجتماع اشرت م م م
املتناول اليوري املقبول
خم م مل م م مف م م ممات اش م م م م م ميم م ممدات ( )2011اش م مت م منم م مماو ال م مي م مموم م م اش م مق م م م ممو ع م منم م ممد 0.5-0
ميكروغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلس م م اسم ممتنادا مسم ممتويل مجاد النعدام األثر
اشلحو قدره  0.25مليغراما/كيلوغراما من وزن اجلس م م يف اليوم ابلنس م م
الس م ممميّ
العصم م م ي يف دراس م ممات على الكالى شدة  14و 53أس م م وعا ،مدعوم مبسم ممتويل مجاد
النعممدام األثر اشلحو قممدره  0.25مليغرام ما/كيلوغرام ما من وزن اجلسم م م م م م يف اليوم يف
سنت  .وجريل تط يق عامل عدم يق قدره 500
دراسات على الفئران مدهتا سن
م م م ممايف قدره 5
على مس م م م م ممتويل انعدام األثر اشلحو  ،وهو يرتم م م مممل عامل عدم يق
حلسم م م م م م مماى منحر االسم م م م م م ممتجا للجرع احلادة وأتثريات ال رجوع عنها على صم م م م ممعيد
التغريات اشر ممي يف األنسممج احليادي عند أدىن أتثري ممار مالحظ ( )LOAELلديل
الكالى ،على النحو اشسم م ممت دم من ق ل االجتماع اشرت م م م وكما أكدتن جلن اخلرباء
اشرت ك يف دورهتا الثامن والس ع ).
 11ميكروغراما/للرت م م م م م م م ل الواحد يف اليوم ،وهو ما ثل و  37يف اشا من احلد
التعرض املقدر للملواثت الغذائية
األعلى من اشتناو اليوم اشق و (الدورة الثامن والس عون للجن اخلرباء اشرت ك ).
Emamectin B1a
تعريف املخلفات
األنواع
السلمون
السلمون
ال ويت
ال ويت

األنسجة
العضل
/را ح
السم
العضل
/را ح
السم

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

هيئة الدستور الغذائي

100

الدورة الثامن والثالثون ()2015

100

الدورة الثامن والثالثون ()2015

100

الدورة الثامن والثالثون ()2015

100

الدورة الثامن والثالثون ()2015

رالحعات

العضل زا دا اجللد نس ط يعي

العضل زا دا اجللد نس ط يعي

( EPRINOMECTINعامل طارد للديدان)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية )1998( 50
وال را ة ورنعمة الصههحة العاملية واملعنية ابملواد املضههافة
إىل األغذية
 10-0ميكروغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلس (الدورة اخلمسون للجن اخلرباء
املتناول اليوري املقبول
اشرت ك ).
.Eprinomectin B1a
تعريف املخلفات
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األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
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احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

األنسجة
العضل
الك د
الكلى
الدهن

احلليب
(ميكروغرام/ل )

100
2000
300
250
20

هيئة الدستور الغذائي
الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس

رالحعات

والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003

الدورة السادس والعرترون ()2003

( ERYTHROMYCINعامل مضاد للميكروابت)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية )2006( 66
وال را ة ورنعمة الص ههحة العاملية واملعنية ابملواد املض ههافة
إىل األغذية
 0.07-0ميكروغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلس (الدورة السادس والستون للجن
املتناول اليوري املقبول
اخلرباء اشرت ك ).
Erythromycin A
تعريف املخلفات
األنواع

األنسجة

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

الدجاج
الدجاج
الدجاج

العضل
الك د
الكلى

100

الدجاج

الدهن

100

الدجاج
الدي الروم
الدي الروم
الدي الروم

ال يض
العضل
الك د
الكلى

50

100

الدي الروم

الدهن

100

هيئة الدستور الغذائي

100

الدورة احلادي والثالثون ()2008
الدورة احلادي والثالثون ()2008
الدورة احلادي والثالثون ()2008
الدورة احلادي والثالثون ()2008

100

100
100

الدورة احلادي
الدورة احلادي
الدورة احلادي
الدورة احلادي

والثالثون ()2008
والثالثون ()2008
والثالثون ()2008
والثالثون ()2008

الدورة احلادي والثالثون ()2008

رالحعات

ترتمل احلدود القصويل للم لفات اجللد +
الدهن

ترتمل احلدود القصويل للم لفات اجللد +
الدهن
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( ESTRADIOL-17BETAمساعد على اإلنتاج)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية )1981( 25؛ )1987( 32؛ )1999( 52
وال را ة ورنعمة الص ههحة العاملية واملعنية ابملواد املض ههافة
إىل األغذية
غري م م م م م م ممرورمت (ال م ممدورة الث م ممانيم م م والثالثون للجنم م م اخلرباء اشرت م م م م م كم م م )؛ 0.05-0
املتناول اليوري املقبول
ميكروغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلسم م م م م (الدورة الثاني واخلمسم م م ممون للجن اخلرباء
اشرت ك ).
Estradiol-17beta
تعريف املخلفات
األنواع

األنسجة

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

هيئة الدستور الغذائي

األ قار

العضل

غري الزم

الدورة احلادي والعرترون ()1995

األ قار

الك د

غري الزم

الدورة احلادي والعرترون ()1995

األ قار

الكلى

غري الزم

الدورة احلادي والعرترون ()1995

األ قار

الدهن

غري الزم

الدورة احلادي والعرترون ()1995

رالحعات
من اشس ممت عد أن ترت ممكل اش لفات النامج عن
اسم م م م ممت م ممدام هم ممذه اش م مادة كمح ّفز للنمو وفق
اشمارسم م ممات اجليدة ل ي احليواانت خطرا على
صح اإلنسان.
من اشس ممت عد أن ترت ممكل اش لفات النامج عن
اسم م م م ممت م ممدام هم ممذه اشم ممادة كمح ّفز للنمو وفق
اشمارسم م ممات اجليدة ل ي احليواانت خطرا على
صح اإلنسان.
من اشس ممت عد أن ترت ممكل اش لفات النامج عن
اسم م م م ممت م ممدام هم ممذه اشم ممادة كمح ّفز للنمو وفق
اشمارسم م ممات اجليدة ل ي احليواانت خطرا على
صح اإلنسان.
من اشس ممت عد أن ترت ممكل اش لفات النامج عن
اسم م م م ممت م ممدام هم ممذه اشم ممادة كمح ّفز للنمو وفق
اشمارسم م ممات اجليدة ل ي احليواانت خطرا على
صح اإلنسان.

( FEBANTEL/FENBENDAZOLE/OXFENDAZOLEعامل طارد للديدان)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية )1991( 38؛ )1995( 45؛ )1998( 50
وال را ة ورنعمة الصههحة العاملية واملعنية ابملواد املضههافة
إىل األغذية
 7-0ميكروغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلسم م م م م م (الدورة اخلمسم م م م ممون للجن اخلرباء
املتناول اليوري املقبول
اشرت ك ) .جمموع اشتناو اليوم اشق و
جمموع اشواد  fenbendazoleو oxfendazoleو oxfendazole sulphoneمعربا عنها
تعريف املخلفات
كمكافئات .oxfendazole sulphone
األنواع

األنسجة

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

هيئة الدستور الغذائي

رالحعات
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األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
اشاعز
اشاعز
اشاعز
اشاعز
األحصن
األحصن
األحصن
األحصن
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير
األغنام
األغنام
األغنام
األغنام
األغنام

العضل
الك د
الكلى
الدهن
احلليب
(ميكروغرام/لت
ر)
العضل
الك د
الكلى
الدهن
العضل
الك د
الكلى
الدهن
العضل
الك د
الكلى
الدهن
العضل
الك د
الكلى
الدهن
احلليب
(ميكروغرام/ل )

25

100

الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث

100

الدورة الثالث والعرترون ()1999

100

الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث

والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999

100

الدورة الثالث والعرترون ()1999

500
100
100

500
100
100
100
500
100
100
100
500
100
100
100
500
100
100

والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999

( FLUAZURONم يد حرترات)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية )1997( 48
وال را ة ورنعمة الص ههحة العاملية واملعنية ابملواد املض ههافة
إىل األغذية
 40-0ميكروغراما/كيلوغراما من وزن اجلس م م م م م (الدورة الثامن واألر عون للجن اخلرباء
املتناول اليوري املقبول
اشرت ك ).
Fluazuron
تعريف املخلفات
األنواع
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار

األنسجة
العضل
الك د
الكلى
الدهن

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)
200
500
500
7000

هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث

والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999

رالحعات
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( FLUBENDAZOLEعامل طارد للديدان)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية )1992( 40
وال را ة ورنعمة الص ههحة العاملية واملعنية ابملواد املض ههافة
إىل األغذية
 12-0ميكروغراما/كيلوغراما من وزن اجلس (الدورة األر عون للجن اخلرباء اشرت ك ).
املتناول اليوري املقبول
Flubendazole
تعريف املخلفات
األنواع
اخلنازير
اخلنازير
الدجاج
الدجاج
الدجاج

األنسجة
العضل
الك د
العضل
الك د
ال يض

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)
10
10
200
500
400

هيئة الدستور الغذائي
الدورة احلادي
الدورة احلادي
الدورة احلادي
الدورة احلادي
الدورة احلادي

رالحعات

والعرترون ()1995
والعرترون ()1995
والعرترون ()1995
والعرترون ()1995
والعرترون ()1995

( FLUMEQUINEعامل مضاد للميكروابت)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية )1994( 42؛ )1997( 48؛ )2000( 54؛ )2002( 60؛ )2004( 62؛ )2006( 66
وال را ة ورنعمة الص ههحة العاملية واملعنية ابملواد املض ههافة
إىل األغذية
 30-0ميكروغرام ما/كيلوغرام ما من وزن اجلسم م م م م (الممدورة الثمماني م والسم م م م ممتون للجن م اخلرباء
املتناول اليوري املقبول
اشرت ك ).
Flumequine
تعريف املخلفات
األنواع
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
الدجاج
الدجاج
الدجاج
الدجاج
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير

األنسجة
العضل
الك د
الكلى
الدهن
العضل
الك د
الكلى
الدهن
العضل
الك د
الكلى
الدهن

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)
500
500
3000
1000
500
500
3000
1000
500
500
3000
1000

هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثامن
الدورة الثامن
الدورة الثامن
الدورة الثامن
الدورة الثامن
الدورة الثامن
الدورة الثامن
الدورة الثامن
الدورة الثامن
الدورة الثامن
الدورة الثامن
الدورة الثامن

والعرترون ()2005
والعرترون ()2005
والعرترون ()2005
والعرترون ()2005
والعرترون ()2005
والعرترون ()2005
والعرترون ()2005
والعرترون ()2005
والعرترون ()2005
والعرترون ()2005
والعرترون ()2005
والعرترون ()2005

رالحعات
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األغنام
األغنام
األغنام
األغنام
ال ويت

العضل
الك د
الكلى
الدهن
العضل
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500
500
3000
1000
500

الدورة الثامن
الدورة الثامن
الدورة الثامن
الدورة الثامن
الدورة الثامن

والعرترون ()2005
والعرترون ()2005
والعرترون ()2005
والعرترون ()2005
والعرترون ()2005

العضل مبا يف يرتمل النس العادي من اجللد

( FLUMETHRINربيد ح رات)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل غذة ال رنعمة األغذية
وال را ههة ورنعمههة الص ه ه ه ه هحههة العههامليههة واملعنيههة ابملواد
املضافة إىل األغذية

)2017( 85

املتناول اليوري املقبول

 0.004-0مليغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلسم م م م م  ،اس م م م ممتنادا مسم م م م ممتويل انعدام األثر
االلتهاابت
اشلحو قدره  0.37مليغراما /كيلوغراما من وزن اجلس م م م م يف اليوم ابلنس م م م م
اجللممديم لممديل احليواانت اشنحج م وتراجع نس م م م م م م ال قمماء على قيممد احليمماة والوزن الزا ممد لممديل
صممغارها انطالقا من دراس م مسي على جيل اثن من اجلر ان ،مع تط يق عامل أمان قدره
الت اين داخل األنواع).
الت اين يف ما األنواع و 10ابلنس
 10( 100ابلنس

اةر ة املرجعية احلادة

 0.005مليغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلس م  ،اسممتنادا مسممتويل انعدام األثر اشلحو
فراز اللعاى لديل اإلان
قدره  0.5مليغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلس م م م ابلنس م م م
اشنج  ،انطالقا من دراس مسي للنماء على اجلر ان ،مع تط يق عامل أمان قدره 10( 100
الت اين داخل األنواع).
الت اين يف ما األنواع و 10ابلنس
ابلنس

التعرض الغذائي امل رن املقدر

 0.008ميكروغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلس م يف اليوم (ابلنس م
وهو ما ثل  0.2يف اشا من احلد األعلى للمتناو اليوم اشق و .

عموم السممكان)،

 0.006ميكروغرامات /كيلوغرامات من وزن اجلسم م م يف اليوم (ابلنس م م
ما ثل  0.2يف اشا من احلد األعلى للمتناو اليوم اشق و .

األطفا ) ،وهو

مالح  :مبا أن  Flumethrinيسم م م ممت دم أيضم م م ما كم يد لآلفات مت تقدير التعرض الغذا
اإلمجاد .سم م ممتعرض االف ا م م ممات والنتا ج ابلتفاص م مميل يف تقرير االجتماع اخلاما والثمان
للجن اشرت ك  .النتا ج أدانه ه الست دام اشادة كدواء يطرمت فحسب.
التعرض احلاد املقدر للملواثت الغذائية

 0.1ميكروغرام /كيلوغرام من وزن اجلسم م م يف اليوم (ابلنس م م
ثل  2.2يف اشا من اجلرع اشرجعي احلادة.
 0.1ميكروغرام /كيلوغرام من وزن اجلس يف اليوم (ابلنس
يف اشا من اجلرع اشرجعي احلادة.

تعريف املخلفات

 ( Flumethrinيزومرات داستريي

 trans-Z1وtrans Z2

عموم السم ممكان) ،وهو ما
األطفا ) ،وهو ما ثل
نس  60:40تقري ا).

2.2
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األنواع

األنسجة

العسل

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

غري روري

هيئة الدستور الغذائي

الدورة الرا ع واألر عون ()2021

رالحعات
اشرجح أن ترتكل اش لّفات النامج
من غري ّ
عن است دام هذه اشادة كم يد للحرترات وفقا
للممارسات اجليدة للدواء ال يطرمت خطرا على
صح اإلنسان.

( GENTAMICINعامل مضاد للميكروابت)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية )1994( 43؛ )1997( 48؛ )1998( 50
وال را ة ورنعمة الصههحة العاملية واملعنية ابملواد املضههافة
إىل األغذية
 20-0ميكروغراما/كيلوغراما من وزن اجلس (الدورة اخلمسون للجن اخلرباء اشرت ك ).
املتناول اليوري املقبول
Gentamicin
تعريف املخلفات
األنواع
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير

األنسجة
العضل
الك د
الكلى
الدهن

احلليب
(ميكروغرام/ل )

العضل
الك د
الكلى
الدهن

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

هيئة الدستور الغذائي
الدورة الرا ع
الدورة الرا ع
الدورة الرا ع
الدورة الرا ع

100
2000
5000
100

والعرترون ()2001
والعرترون ()2001
والعرترون ()2001
والعرترون ()2001

200

الدورة الرا ع والعرترون ()2001

100

والعرترون ()2001
والعرترون ()2001
والعرترون ()2001
والعرترون ()2001

الدورة الرا ع
الدورة الرا ع
الدورة الرا ع
الدورة الرا ع

2000
5000
100

رالحعات

( HALQUINOLمضاد للميكروابت واسع الطيف)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذة ال
رنعمة األغذية وال را ة ورنعمة الصحة
العههامليههة واملعنيههة ابملواد املض ه ه ه ه ه ههافههة إىل
األغذية

)2019( 88

املتناول اليوري املقبول

ح ّددت جلن اخلرباء اشرت ك اشتناو اليوم اشق و م م م م م م م  2-0مليغرام/كيلوغرام من وزن اجلس  ،استنادا
التغريات اشر ي يف أنسج الكلى ،يرافقها ارتفاع يف الوزن اشطلق والنسيب للكلى انطالقا من دراس
ّ
الت اين يف ما
مسي مدهتا سم م ممن واحدة على اجلحر ان ،مع تط يق عامل أمان قدره  10( 100ابلنسم م م
الت اين داخل األنواع).
األنواع و 10ابلنس
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اةر ة املرجعية احلادة

ح ّددت جلن اخلرباء اشرتم م ك اجلرع اشرجعي احلادة م م م م م م م م  0.3مليغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلسم م ،
اس م م ممتنادا مس م م ممتويل انعدام األثر اشلحو قدره  30مليغراما/كيلوغراما من وزن اجلسم م م م ابلنس م م م
العالمات السم م مريري لديل اإلان اشنج  ،انطالقا من دراس م م مسي للنماء على الفئران ،مع تط يق عامل
الت اين داخل األنواع).
الت اين يف ما األنواع و 10ابلنس
أمان قدره  10( 100ابلنس

التعرض الغذائي امل رن املقدر

عموم الس ممكان  5.9ميكروغرامات/كيلوغرامات من وزن
ي لغ التعرض الغذا اشزمن اشق ّدر ابلنسم م
اجلس يف اليوم ،وهو ما ثل  3يف اشا من احلد األعلى للمتناو اليوم اشق و .
األطفمما  6.9ميكروغرام مات/كيلوغرام مات من وزن
وي لغ التعرض الغممذا اشزمن اشق م ّدر ابلنس م م م م م م
اجلس يف اليوم ،وهو ما ثل  3.4يف اشا من احلد األعلى للمتناو اليوم اشق و .

التعرض احلاد املقدر للملواثت الغذائية

ك ممان التعرض احل مماد اشق م ّدر للملوتت الغ ممذا ي م مماثال ل ممديل األطف مما وال ممالغ  ،وتراو
ميكروغراما/كيلوغراما من وزن اجلس يف اليوم ،ما ثل  75-0.5يف اشا من اجلرع اشرجعي احلادة.

224-2

تعريف املخلفات

تعترب اش لّفممات الوامس م جمموع
) ،5,7-DCL (5,7-DCLومس ممتقل ات الغلحوحكورونيد اخلاص م م هبما:
 )5-CLو( 5,7-DCLGمعّمرا عنها مبكافئات .)5,7-DCL

احلدود القصوى للمخلفات

أوصت اللجن اشرت ك أبن تكون احلدود القصويل للم لفات يف اخلنازير  40ميكروغراما/كيلوغراما يف
العض م م م م م م ممل ،و 350ميكروغرامما/كيلوغرامما يف اجللمد زا مدا المدهون ،و 500ميكروغرام/كيلوغرام يف الك د
و 9 000ميكروغرام/كيلوغرام يف الكلى.

) ،5-chloroquinolin-8-ol (5-CLو 5,7-dichloroquinolin-8-ol

األنواع

األنسجة

احل ه ههدود ال ههقصه ه ه ه ه ه ههوى
له ه ه هله ه ه همه ه ه هخه ه ه هله ه ه هف ه ه ههات هيئة الدستور الغذائي
(ريكروغرام/ذيلوغرام)

اخلنازير

العضل

40

الدورة الرا ع

واألر عون ()2021

اخلنازير

اجللد زا دا الدهون

350

الدورة الرا ع

واألر عون ()2021

اخلنازير

الك د

500

الدورة الرا ع

واألر عون ()2021

اخلنازير

الكلى

9 000

الدورة الرا ع

واألر عون ()2021

( 5-CLGمعّمرا عنها مبكافئات

-5

املالحعات

( IMIDOCARBعامل مضاد لألواد)
تقييم أجرتههجل ةنههة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذههة ال رنعمههة األغههذيههة )1998( 50؛ )2003( 60
وال را ة ورنعمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد امل ضافة إىل
األغذية
 10-0ميكروغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلس (الدورة اخلمسون للجن اخلرباء
املتناول اليوري املقبول
اشرت ك ).
Imidocarb
تعريف املخلفات
األنواع
األ قار
األ قار
األ قار

األنسجة
العضل
الك د
الكلى

احلدود القصوى للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)
300
1500
2000

هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثامن والعرترون ()2005
الدورة الثامن والعرترون ()2005
الدورة الثامن والعرترون ()2005

رالحعات
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األ قار
األ قار

الدهن
احلليب

الدورة الثامن والعرترون ()2005
الدورة الثامن والعرترون ()2005

50
50

( ISOMETAMIDIUMم يد للمثق يات)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ههغذة ال رنعمة األغذية وال را ة )1989( 34؛ )1992( 40
ورنعمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد املضافة إىل األغذية
 100-0ميكروغرام/كيلوغرام من وزن اجلسم م م م م م (ال ممدورة األر عون للجن م م اخلرباء
املتناول اليوري املقبول
اشرت ك ).
Isometamidium
تعريف املخلفات
األنواع
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار

األنسجة
العضل
الك د
الكلى
الدهن
احلليب
(ميكروغرام/ل )

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)
100
500
1000
100
100

هيئة الدستور الغذائي
الدورة احلادي
الدورة احلادي
الدورة احلادي
الدورة احلادي

رالحعات

والعرترون ()1995
والعرترون ()1995
والعرترون ()1995
والعرترون ()1995

الدورة احلادي والعرترون ()1995

( IVERMECTINعامل طارد للديدان)
تقييم أجرت ههجل ةن ههة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذ ههة ال )1990( 36؛ )1992( 40؛ )2000( 54؛
رنعمة األغذية وال را ة ورنعمة الص ه ه ههحة
العاملية واملعنية ابملواد املضافة إىل األغذية
مس م م م م ممتويل انع م ممدام األثر اشلحو ق م ممدره 0.5
 10-0ميكروغرامم م مات/كيلوغرامم م مات اسم م م م م ممتنم ممادا
املتناول اليوري املقبول
التأثريات العص م ي (توس مع حدق الع )
مليغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلس م يف اليوم ابلنس م
والتأخر يف زادة كسب الوزن يف دراس عن الكالى مدهتا  14أس وعا ،مع تط يق عامل عدم اليق
قدره  5( 50لالختالفات يف ما األنواع ابالس م م ممتناد دراس م م ممات احلرا الدوا ي لديل الكالى
وال رتم ممر و 10لالختالفات داخل األنواع) .وقد مت سم ممحب اشتناو اليوم اشق و السم مما ق الذمت قدره
 1-0مليغرام /كيلوغرام (الدورة احلادي والثمانون للجن اخلرباء اشرت ك ).
التعرض امل رن املقدر للملواثت الغذائية ي لغ اشتناو اليوم اشقدر  38ميكروغراما /للرت م م ل الواحد يف اليوم ،على أسم مماي  /م م ل يزن
 60كيلوغرامم ا ،وهو ممما ثممل  6يف اشمما م من احلممد األعلى للمتنمماو اليوم اشق و  .وي لغ التعرض
عموم السكان  0.9ميكروغرامات /كيلوغرامات
اشزمن اشق ّدر العاش للملوتت الغذا ي ابلنس
من وزن اجلس م م م م م يف اليوم ،وهو ما ثل  9يف اشا من احلد األعلى للمتناو اليوم اشق و  .وي لغ
األطف مما  1.5ميكروغرامم مات/
التعرض اشزمن اشقم م ّدر الع مماش للملوتت الغ ممذا يم م ابلنسم م م م م م م م
كيلوغراممات من وزن اجلسم م م م م م م م يف اليوم ،ممما ثممل  15يف اشمما م من احلممد األعلى للمتنمماو اليوم
األطفا الر ممع
اشق و  .يف ح ي لغ التعرض اشزمن اشق ّدر العاش للملوتت الغذا ي ابلنسم م
 1.3ميكروغراممات /كيلوغراممات من وزن اجلسم م م م م م يف اليوم ،ممما ثممل  13يف اشمما م من من احلممد
األعلى للمتناو اليوم اشق و (الدورة احلادي والثمانون للجن اخلرباء اشرت ك ).
)2002( 58؛ )2015( 81
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التعرض احلاد املقدر للملواثت الغذائية

 0.2مليغرام/للرتم م م م م م م م ل الواحد يف اليوم ،اسم م م م م ممتنادا مسم م م م ممتويل انعدام األثر اشلحو قدره
مليغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلس م م م م يف اليوم ،وه أعلى جرع مت اخت ارها يف دراسم م م م خاصم م م م
ابحيمان والقدرة على التحمل واحلرا الدوا ي لديل أ /م اص أصممحاء ،مع تط يق عامل عدم اليق
الت اين داخل األنواع( .الدورة احلادي والثمانون للجن اخلرباء اشرت ك ).
قدره  10ابلنس
وأظهر دليل جتميع جلميع الدراس م م ممات اشقدم أن القي القص م ممويل للم لفات ال وجدت يف مواقع
احلقن ،عد  14يوما ،قد أدت تعرض حاد مق ّدر عاش للملوتت الغذا ي قدره  52ميكروغراما/
عموم السكان صف عام و 87ميكروغراما /كيلوغراما
كيلوغراما من وزن اجلس يف اليوم ابلنس
األطفا  ،اشقا ل  ،وهو ما يقا ل  27يف اشا و 43يف اشا  ،على
من وزن اجلس يف اليوم ابلنس
التواد ،من اجلرع اشرجعي احلادة (الدورة احلادي والثمانون للجن اخلرباء اشرت ك ).

تعريف املخلفات

Ivermectin B1a

اةر ة املرجعية احلادة

األنواع

1.5

األنسجة

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

هيئة الدستور الغذائي

األ قار

العضل

30

الدورة األر عون ()2017

األ قار

الك د

800

الدورة األر عون ()2017

األ قار

الكلى

100

الدورة األر عون ()2017

األ قار

الدهن

400

الدورة األر عون ()2017

األ قار

احلليب

10

الدورة السادس والعرترون ()2003

اخلنازير

الك د

15

الدورة العرترون ()1993

اخلنازير

الدهن

20

الدورة العرترون ()1993

اخلنازير

الك د

15

الدورة العرترون ()1993

اخلنازير

الدهن

20

الدورة العرترون ()1993

رالحعات
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( LASALOCID SODIUMعامل مضاد للطفيليات)
تقييم أجرتههجل ةنههة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذههة ال
رنعمة األغذية وال را ة ورنعمة الص ههحة
الع ههاملي ههة واملعني ههة ابملواد املض ه ه ه ه ه ههاف ههة إىل
األغذية
املتناول اليوري املقبول

(2013) 78

 5-0ميكروغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلسم م اس ممتنادا مس ممتويل انعدام األثر اشلحو قدره
مليغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلسم م يف اليوم انطالقا من دراسم م مسي للنماء على األرانب ودراسم م
الت اين
مسي تكاثري متعددة األجيا على اجلر ان ،مع تط يق عامل عدم يق قدره  100ابلنسم م م
األنواع وداخلها (الدورة الثامن والس عون للجن اخلرباء اشرت ك ).
مت احتسمماى  80ميكروغراما/للرتم ل الواحد يف اليوم ،وهو ما ثل و  27يف اشا من احلد األعلى
من اشتناو اليوم اشق و (الدورة الثامن والس عون للجن اخلرباء اشرت ك ).
0.5

التعرض املقدر للملواثت الغذائية
تعريف املخلفات

Lasalocid A

قامت جلن اخلرباء اشرت م م ك  ،يف دورهتا الثامن والس م م ع  ،توسم مميع نطاق احلدود القص م مويل للم لفات يف
الدجاج ليرتمممل الدي الروم والسمممان .وو ّس معت رتممكل اسممتقرا نطاق احلدود القصممويل للم لفات
يف الدجاج ليرتم م م م م م مممل طا ر التدرج .ومل تكن هنا أي معلومات متاح عن ال  ،مبا يف ل رتم م م م ممأن
االسممت دامات اشوافق عليها .ون را أن هذه اشادة غري مسممجل لالسممت دام يف الدجاج ال ياض ،وفقا
ال يض.
للجه الراعي  ،فإنن من غري اشناسب تقدمي توصي رتأن احلدود القصويل للم لفات ابلنس

رالحعة

األنواع

األنسجة

الدجاج
الدجاج
الدجاج
الدجاج
الدي الروم
الدي الروم
الدي الروم
الدي الروم
السمان
السمان
السمان
السمان
طا ر التدرج
طا ر التدرج
طا ر التدرج
طا ر التدرج

العضل
الك د
الكل
اجللد  +الدهن
العضل
الك د
الكل
اجللد  +الدهن
العضل
الك د
الكل
اجللد  +الدهن
العضل
الك د
الكل
اجللد  +الدهن

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)
400
1200
600
600
400
1200
600
600
400
1200
600
600
400
1200
600
600

هيئة الدستور الغذائي
الدورة األر عون ()2017
الدورة األر عون ()2017
الدورة األر عون ()2017
الدورة األر عون ()2017
الدورة األر عون ()2017
الدورة األر عون ()2017
الدورة األر عون ()2017
الدورة األر عون ()2017
الدورة األر عون ()2017
الدورة األر عون ()2017
الدورة األر عون ()2017
الدورة األر عون ()2017
الدورة األر عون ()2017
الدورة األر عون ()2017
الدورة األر عون ()2017
الدورة األر عون ()2017

رالحعات
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( LEVAMISOLEعامل طارد للديدان)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل غذة ال رنعمة األغذية وال را ة )1990( 36؛ )1994( 42
ورنعمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد املضافة إىل األغذية
 6-0ميكروغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلسم م م م (الدورة الثاني واألر عون للجن
املتناول اليوري املقبول
اخلرباء اشرت ك ).
تعريف املخلفات
األنواع
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير
الدجاج
الدجاج
الدجاج
الدجاج
األغنام
األغنام
األغنام
األغنام

Levamisole

األنسجة
العضل
الك د
الكلى
الدهن
العضل
الك د
الكلى
الدهن
العضل
الك د
الكلى
الدهن
العضل
الك د
الكلى
الدهن

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)
10
100
10
10
10
100
10
10
10
100
10
10
10
100
10
10

هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني

رالحعات

والعرترون ()1997
والعرترون ()1997
والعرترون ()1997
والعرترون ()1997
والعرترون ()1997
والعرترون ()1997
والعرترون ()1997
والعرترون ()1997
والعرترون ()1997
والعرترون ()1997
والعرترون ()1997
والعرترون ()1997
والعرترون ()1997
والعرترون ()1997
والعرترون ()1997
والعرترون ()1997

( LINCOMYCINعامل مضاد للميكروابت)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل غذة ال رنعمة األغذية وال را ة )2000( 54؛ )2002( 58؛ )2004( 62
ورنعمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد املضافة إىل األغذية
 30-0ميكروغراما/كيلوغراما من وزن اجلس (الدورة الرا ع واخلمسون للجن اخلرباء
املتناول اليوري املقبول
اشرت ك ).
تعريف املخلفات
األنواع

األنسجة

األ قار
الدجاج
الدجاج

احلليب
العضل
الك د

Lincomycin

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)
150
200
500

هيئة الدستور الغذائي

الدورة السادس والعرترون ()2003
الدورة السادس والعرترون ()2003
الدورة السادس والعرترون ()2003

رالحعات
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الدجاج

الكلى

500

الدورة السادس والعرترون ()2003

الدجاج

الدهن

100

الدورة السادس والعرترون ()2003

اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير

العضل
الك د
الكلى

200

1500

الدورة السادس والعرترون ()2003
الدورة السادس والعرترون ()2003
الدورة السادس والعرترون ()2003

اخلنازير

الدهن

100

الدورة السادس والعرترون ()2003

500

حدود قصممويل ممافي للم لفات ابلنس م
اجللمد مت دهون ملتصم م م م م مقم من قمدرها
 300ميكروغرام/كيلوغرام

حدود قصممويل ممافي للم لفات ابلنس م
اجللمد مت دهون ملتصم م م م م مقم من قمدرها
 300ميكروغرام/كيلوغرام

( LUFENURONم يد حرترات)
تقييم أجرتههجل ةنههة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذههة ال
رنعمة األغذية وال را ة ورنعمة الصههحة
الع ههاملي ههة واملعني ههة ابملواد املض ه ه ه ه ه ههاف ههة إىل
األغذية

(2017) 85

 0.02 -0مليغرام/كيلوغرام من وزن اجلسم م م م م م اس م م م ممتنادا مس م م م ممتويل انعدام األثر اشلحو قدره
املتناول اليوري املقبول
النوابت التوتري الرمعي والنتا ج يف الر ت
مليغراما/كيلوغراما من وزن اجلس م م م م م م م يف اليوم ابلنس م م م م م
واجلهاز اهلضمم والك د واشسمال ال ولي يف دراسم غذا ي مدهتا سمنتان على الفئران ،واسمت دام عامل
الت اين داخل األنواع).
الت اين يف ما األنواع و 10ابلنس
أمان قدره  10( 100ابلنس
غري م ممروري ابلن ر اضفاض مسم ممتويل السم مممي احلادة عن طريق الف شادة  LUFENURONوعدم
اةر ة املرجعية احلادة
النماء وغري ل من احيتر السمي ال حيتمل أن دد جراء جرع واحدة.
وجود مسي ابلنس
عموم السم ممكان) ،وهو ما ثل  5.5يف
التعرض املقدر امل رن للملواثت الغذائية  1.1ميكروغرام/كيلوغرام من وزن اجلس م م يف اليوم (ابلنسم م
اشا من احلد األعلى من اجلرع اشرجعي احلادة .ون را أن مادة  LUFENURONتسممت دم أيض ما
كم يد لآلفات ،فإن اشس م م م م ممتويل اإلمجاد للتعرض للملوتت الغذا ي هو من ابى التقدير .وس م م م ممتعرض
االف ا م م ممات والنتا ج اشفص م م ممل يف تقرير الدورة اخلامس م م م والثمان للجن اخلرباء اشرتم م م ك  .و ن النتا ج
الواردة أدانه ه فق الست دام اشادة كعقار يطرمت.
1.93

تعريف املخلفات
األنواع

Lufenuron

األنسجة

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

هيئة الدستور الغذائي

رالحعات

السلمون

الرترا ح

1350

الدورة احلادي واألر عون ()2018

العضل زا دا اجللد نس ط يعي

السلمون اشرق
ح

الرترا ح

1350

الدورة احلادي واألر عون ()2018

العضل زا دا اجللد نس ط يعي
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( MELENGESTROL ACETATEمساعد على اإلنتاج)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل غذة ال رنعمة األغذية وال را ة )2000( 54؛ )2002( 58؛ )2004( 62؛ )2006( 66؛ )2008( 70
ورنعمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد املضافة إىل األغذية
 0.03-0ميكروغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلس م م م (الدورة الرا ع واخلمسم م ممون
املتناول اليوري املقبول
للجن اخلرباء اشرت ك ).
تعريف املخلفات
األنواع
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار

Melengestrol acetate

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

األنسجة
العضل
الك د
الكلى
الدهن

1
10
2
18

هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني

رالحعات

والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009

( MONENSINعامل مضاد للميكروابت)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ههغذة ال رنعمة األغذية وال را ة )2008( 70؛ )2011( 75
ورنعمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد املضافة إىل األغذية
 10-0ميكروغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلسم م م اس م ممتنادا مس م ممتويل انعدام
املتناول اليوري املقبول
األثر اشلحو قدره  1.14مليغراما/كيلوغراما من وزن اجلسم م م م م م يف اليوم وعامل
أمممان قممدره  100مع تممدويره رق لممن داللتممن (الممدورة الس م م م م م عون للجنم اخلرباء
اشرت ك .)2008 ،
اس ممتنادا احلدود القص ممويل اشراجع للم لفات ،أعيد حس مماى اشتناو اليوم
التعرض املقدر للملواثت الغذائية:
الن رمت األقص م م م ممى الص م م ممادر عن الدورة الس م م م ع للجن اخلرباء اشرت م م م ك وكانت
النتيج  481ميكروغراما /للرتم م ل الواحد ،أمت ما يعاد  80يف اشا من احلد
األعلى من اشتناو اليوم اشق و (الدورة اخلامسم م م م م م والس م م م م م عون للجن اخلرباء
اشرت ك ).
تعريف املخلفات
األنواع
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
األغنام
األغنام
األغنام
األغنام

األنسجة
العضل
الك د
الكلى
الدهن
احلليب
العضل
الك د
الكلى
الدهن

Monensin

احلدود القصوى للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)
10
100
10
100
2
10
20
10
100

هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثاني والثالثون ()2009
الدورة اخلامس والثالثون ()2012
الدورة الثاني والثالثون ()2009
الدورة الثاني والثالثون ()2009
الدورة الثاني والثالثون ()2009
الدورة الثاني والثالثون ()2009
الدورة الثاني والثالثون ()2009
الدورة الثاني والثالثون ()2009
الدورة الثاني والثالثون ()2009

رالحعات
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اشاعز
اشاعز
اشاعز
اشاعز
الدجاج
الدجاج
الدجاج
الدجاج
الدي
الرم
الدي
الرم
الدي
الرم
الدي
الرم
السمان
السمان
السمان
السمان
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العضل
الك د
الكلى
الدهن
العضل
الك د
الكلى
الدهن

100

العضل

10

الدورة الثاني والثالثون ()2009

الك د

10

الدورة الثاني والثالثون ()2009

الكلى

10

الدورة الثاني والثالثون ()2009

الدهن

100

الدورة الثاني والثالثون ()2009

العضل
الك د
الكلى
الدهن

10

10
20
10
100
10
10
10

10
10
100

الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني

الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني

والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009

والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009

( MONEPANTELعامل طارد للديدان)
تقييم أجرتههجل ةنههة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذههة ال )2011( 75؛ )2013( 78؛ )2017( 85
رنعمة األغذية وال را ة ورنعمة الص ه ههحة
العاملية واملعنية ابملواد املضافة إىل األغذية
مسم م ممتويل انعدام األثر اشلحو قدره 1.93
 0.02 0-0مليغرام/كيلوغرام من وزن اجلس م م م اس م م ممتنادا
املتناول اليوري املقبول
النوابت التوتري الرمعي والنتا ج يف الر ت
مليغراما/كيلوغراما من وزن اجلس م م م م م م م يف اليوم ابلنس م م م م م
واجلهاز اهلضم والك د واشسال ال ولي يف دراس غذا ي مدهتا سنتان على الفئران ،واست دام عامل
الت اين داخل األنواع).
الت اين يف ما األنواع و 10ابلنس
أمان قدره  10( 100ابلنس
غري روري
اةر ة املرجعية احلادة
عموم السممكان) ،وهو ما ثل
التعرض املقدر امل رن للملواثت الغذائية  13.7ميكروغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلسم يف اليوم (ابلنسم
 68يف اشا من احلد األعلى من اجلرع اشرجعي احلادة.
األطفا ) ،وهو ما ثل  22يف
 5.0ميكروغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلسم م يف اليوم (ابلنسم م
اشا من احلد األعلى من اجلرع اشرجعي احلادة.
األطفا الر ممع) ،وهو ما ثل
 4.4ميكروغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلس م يف اليوم (ابلنس م
 25يف اشا من احلد األعلى من اجلرع اشرجعي احلادة.
 Monepantel sulfoneمعربا عنن على /كل monepantel
تعريف املخلفات
احلدود القصوى
رالحعات
هيئة الدستور الغذائي
للمخلفات
األنسجة
األنواع
(ميكروغرام/كيلوغرام)
الدورة الثامن والثالثون ()2015
500
العضل
األغنام
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األغنام
األغنام
األغنام
األ قار
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الك د
الكلى
الدهن
الدهن
الكلى
الك د
العضل

7000
1700
13000
7000
1000
2000
300

الدورة الثامن
الدورة الثامن
الدورة الثامن
الدورة احلادي
الدورة احلادي
الدورة احلادي
الدورة احلادي

والثالثون ()2015
والثالثون ()2015
والثالثون ()2015
واألر عون ()2018
واألر عون ()2018
واألر عون ()2018
واألر عون ()2018

( MOXIDECTINعامل طارد للديدان)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل غذة ال رنعمة األغذية وال را ة )1995( 45؛ )1996( 47؛ )1998( 48؛ )1998( 50
ورنعمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد املضافة إىل األغذية
 2-0ميكروغرام/كيلوغرام من وزن اجلس (الدورة اخلامس واألر عون للجن اخلرباء
املتناول اليوري املقبول
اشرت ك ).
Moxidectin
تعريف املخلفات
األنواع

األنسجة

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

األ قار

العضل

20

األ قار
األ قار
األ قار
األيل
األيل
األيل
األيل
األغنام
األغنام
األغنام
األغنام

الك د
الكلى
الدهن
العضل
الك د
الكلى
الدهن
العضل
الك د
الكلى
الدهن

100
50
500
20
100
50
500
50
100
50
500

هيئة الدستور الغذائي

رالحعات

الدورة الثاني والعرترون ()1997

نسم م م م م م م تركيز عممالي م جممدا وتفمماوت ك ري يف
مسم م م م ممتويل اش لفممات يف موقع حقن األ قممار
على امت م ممداد ف ة  49يوم م م ما ع م ممد عط م مماء
اجلرعات.

الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني

والعرترون ()1997
والعرترون ()1997
والعرترون ()1997
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1997
والعرترون ()1997
والعرترون ()1997
والعرترون ()1997
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( NARASINعامل مضاد للميكروابت)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل غذة ال رنعمة األغذية وال را ة )2008( 70؛ )2011( 75
ورنعمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد املضافة إىل األغذية
 5-0ميكروغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلسم اسمتنادا مسمتويل انعدام األثر
املتناول اليوري املقبول
اشلحو قدره  0.5مليغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلس م م م يف اليوم وعامل أمان
قدره ( 100الدورة الس عون للجن اخلرباء اشرت ك ).
تعريف املخلفات
Narasin A
األنواع

األنسجة

احلدود القصوى للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
الدجاج
الدجاج
الدجاج
الدجاج
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير

العضل
الك د
الكلى
الدهن
العضل
الك د
الكلى
الدهن
العضل
الك د
الكلى
الدهن

15
50
15
50
15
50
15
50
15
50
15
50

هيئة الدستور الغذائي

رالحعات

الدورة اخلامس والثالثون ()2012
الدورة اخلامس والثالثون ()2012
الدورة اخلامس والثالثون ()2012
الدورة اخلامس والثالثون ()2012
الدورة الثاني والثالثون ()2009
الدورة الثاني والثالثون ()2009
الدورة الثاني والثالثون ()2009
الدورة الثاني والثالثون ()2009
الدورة الرا ع والثالثون ()2011
الدورة الرا ع والثالثون ()2011
الدورة الرا ع والثالثون ()2011
الدورة الرا ع والثالثون ()2011

( NEOMYCINعامل مضاد للميكروابت)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ههغذة ال رنعمة األغذية وال را ة )1994( 43؛ )1996( 47؛ )1999( 52؛ )2002( 58؛ )2003( 60
ورنعمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد املضافة إىل األغذية
 60-0ميكروغراما/كيلوغراما من وزن اجلس م م م (الدورة السم م مما ع واألر عون للجن
املتناول اليوري املقبول
اخلرباء اشرت ك ).
Neomycin
تعريف املخلفات
األنواع
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
الدجاج
الدجاج
الدجاج

األنسجة
العضل
الك د
الكلى
الدهن
احلليب
العضل
الك د
الكلى

احلدود القصوى للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)
500
500
10000
500
1500
500
500
10000

هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثالث
الدورة الثامن
الدورة الثامن
الدورة الثالث
الدورة الثامن
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث

والعرترون ()1999
والعرترون ()2005
والعرترون ()2005
والعرترون ()1999
والعرترون ()2005
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999

رالحعات
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الدجاج
الدجاج
ال ّ
ال ّ
ال ّ
ال ّ
اشاعز
اشاعز
اشاعز
اشاعز
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير
األغنام
األغنام
األغنام
األغنام
الدي الروم
الدي الروم
الدي الروم
الدي الروم

الدهن
ال يض
العضل
الك د
الكلى
الدهن
العضل
الك د
الكلى
الدهن
العضل
الك د
الكلى
الدهن
العضل
الك د
الكلى
الدهن
العضل
الك د
الكلى
الدهن
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500
500
500
500
10000
500
500
500
10000
500
500
500
10000
500
500
500
10000
500
500
500
10000
500

الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث

والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999

( NICARBAZINعامل مضاد لألواد)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل غذة ال رنعمة األغذية وال را ة )1998( 50
ورنعمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد املضافة إىل األغذية
 400-0ميكروغرام/كيلوغرام من وزن اجلس م م م م م (الدورة اخلمسم م م م ممون للجن اخلرباء
املتناول اليوري املقبول
اشرت ك ).
N,N'-bis(4-nitropheyl)urea
تعريف املخلفات
األنواع
الدجاج
الدجاج
الدجاج
الدجاج

األنسجة
العضل
الك د
الكلى
الدهن/اجللد

احلدود القصوى للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)
200
200
200
200

هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث

والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999

رالحعات
فراخ الرت
فراخ الرت
فراخ الرت
فراخ الرت

.
.
.
.
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( PHOXIMم يد حرترات)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل غذة ال رنعمة األغذية وال را ة )1999( 52؛ )2004( 62
ورنعمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد املضافة إىل األغذية
 4-0ميكروغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلس م (الدورة الثاني واخلمسممون للجن
املتناول اليوري املقبول
اخلرباء اشرت ك ).
Phoxim
تعريف املخلفات
األنواع
اشاعز
اشاعز
اشاعز
اشاعز
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير
األغنام
األغنام
األغنام
األغنام

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

األنسجة
العضل
الك د
الكلى
الدهن
العضل
الك د
الكلى
الدهن
العضل
الك د
الكلى
الدهن

50
50
50
400
50
50
50
400
50
50
50
400

هيئة الدستور الغذائي
الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس

رالحعات

والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003

( PIRLIMYCINعامل مضاد للميكروابت)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ههغذة ال رنعمة األغذية وال را ة )2004( 62
ورنعمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد املضافة إىل األغذية
 8-0ميكروغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلس م م م م م (الدورة الثاني والسم م م م ممتون للجن
املتناول اليوري املقبول
اخلرباء اشرت ك ).
Pirlimycin
تعريف املخلفات
األنواع

األنسجة

احلدود القصوى للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

هيئة الدستور الغذائي

األ قار

العضل

100

الدورة التاسع والعرترون ()2006

األ قار

الك د

1000

الدورة التاسع والعرترون ()2006

األ قار

الكلى

400

الدورة التاسع والعرترون ()2006

األ قار

الدهن

100

الدورة التاسع والعرترون ()2006

رالحعات
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100

الدورة التاسع والعرترون ()2006

أجرت جلنم اخلرباء اشرت م م م م م م كم تقييمما لتممأثري
خملفممات  pirlimycinعلى زروع ال مماد ت
وأوصت هلذا الس ب صد أقصى للم لفات
قدره  100ميكروغرام/كيلوغرام من احلليب.
وجيوز ابلتاد ألعضم م م م مماء الدسم م م م ممتور الغذا
تكييف احلدود القص م م ممويل الوطني واإلقليمي
للم لفات شعاجل هذا اجلانب التكنولوج
لتجارة احلليب الس م م مما ل الطازج اش ص م م ممل
للتجهيز ابست دام زروع ابد ت.

( PORCINE SOMATOTROPINمساعد على اإلنتاج)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل غذة ال رنعمة األغذية وال را ة )1999( 52
ورنعمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد املضافة إىل األغذية
غري حمدد (الدورة الثاني واخلمسون للجن اخلرباء اشرت ك ).
املتناول اليوري املقبول
ال ينط ق
تعريف املخلفات
األنواع
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير

األنسجة
العضل
الك د
الكلى
الدهن

احلدود القصوى للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)
غري حمددة
غري حمددة
غري حمددة
غري حمددة

هيئة الدستور الغذائي
الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس
الدورة السادس

رالحعات

والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003
والعرترون ()2003

( PROGESTERONEمساعد على اإلنتاج)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ههغذة ال رنعمة األغذية وال را ة )1981( 25؛ )1987( 32؛ )1999( 52
ورنعمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد املضافة إىل األغذية
 30-0ميكروغراما/كيلوغراما من وزن اجلس م م م م (الدورة الثاني واخلمسم م م ممون للجن
املتناول اليوري املقبول
اخلرباء اشرت ك .)1999 ،
Progesterone
تعريف املخلفات
األنواع

األنسجة

احلدود القصوى للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

هيئة الدستور الغذائي

رالحعات

األ قار

العضل

غري روري

الدورة احلادي والعرترون ()2005

األ قار

الك د

غري روري

الدورة احلادي والعرترون ()2005

من اشسممت عد أن ترتممكل اش لفات النامج
عن اسم م م م ممت دام هذه اشواد كمح ّفز للنمو
وفق اشمارس م م م م ممات اجليدة ل ي احليواانت
خطرا على صح اإلنسان.
من اشسممت عد أن ترتممكل اش لفات النامج
عن اسم م م م ممت دام هذه اشواد كمح ّفز للنمو
وفق اشمارس م م م م ممات اجليدة ل ي احليواانت
خطرا على صح اإلنسان.
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األ قار

الكلى

غري روري

الدورة احلادي والعرترون ()2005

األ قار

الدهن

غري روري

الدورة احلادي والعرترون ()2005

من اشسممت عد أن ترتممكل اش لفات النامج
عن اسم م م م ممت دام هذه اشواد كمح ّفز للنمو
وفق اشمارس م م م م ممات اجليدة ل ي احليواانت
خطرا على صح اإلنسان.
من اشسممت عد أن ترتممكل اش لفات النامج
عن اسم م م م ممت دام هذه اشواد كمح ّفز للنمو
وفق اشمارس م م م م ممات اجليدة ل ي احليواانت
خطرا على صح اإلنسان.

( RACTOPAMINEمساعد على اإلنتاج)
تقييم أجرتههجل ةنههة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذههة ال رنعمههة األغههذيههة )1992( 40؛ )2004( 62؛ )2006( 66
وال را ة ورنعمة الص ههحة العاملية واملعنية ابملواد املض ههافة إىل
األغذية
 1-0ميكروغرام/كيلوغرام من وزن اجلسم (الدورة السممادسم والسممتون للجن اخلرباء
املتناول اليوري املقبول
اشرت ك ).
Ractopamine
تعريف املخلفات
األنواع

األنسجة

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير

العضل
الك د
الكلى
الدهن
العضل
الك د
الكلى

90

اخلنازير

الدهن

10

هيئة الدستور الغذائي

10

الدورة اخلامس
الدورة اخلامس
الدورة اخلامس
الدورة اخلامس
الدورة اخلامس
الدورة اخلامس
الدورة اخلامس

الدورة اخلامس والثالثون ()2012

40
90
10
10
40

والثالثون ()2012
والثالثون ()2012
والثالثون ()2012
والثالثون ()2012
والثالثون ()2012
والثالثون ()2012
والثالثون ()2012

رالحعات

ترتمل احلدود القصويل
للم لفات اجللد  +الدهن
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( SARAFLOXACINعامل مضاد للميكروابت)
تقييم أجرتههجل ةنههة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذههة ال رنعمههة األغههذيههة )1998( 50
وال را ة ورنعمة الص ههحة العاملية واملعنية ابملواد املض ههافة إىل
األغذية
 0.3-0ميكروغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلس (الدورة اخلمسون للجن اخلرباء
املتناول اليوري املقبول
اشرت ك ).
Sarafloxacin
تعريف املخلفات
األنواع
الدجاج
الدجاج
الدجاج
الدجاج
الدي الروم
الدي الروم
الدي الروم
الدي الروم

األنسجة
العضل
الك د
الكلى
الدهن
العضل
الك د
الكلى
الدهن

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)
10
80
80
20
10
80
80
20

هيئة الدستور الغذائي
الدورة الرا ع
الدورة الرا ع
الدورة الرا ع
الدورة الرا ع
الدورة الرا ع
الدورة الرا ع
الدورة الرا ع
الدورة الرا ع

رالحعات

والعرترون ()2001
والعرترون ()2001
والعرترون ()2001
والعرترون ()2001
والعرترون ()2001
والعرترون ()2001
والعرترون ()2001
والعرترون ()2001

( SPECTINOMYCINعامل مضاد للميكروابت)
تقييم أجرتههجل ةنههة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذههة ال رنعمههة األغههذيههة )1994( 42؛ )1998( 50
وال را ة ورنعمة الص ههحة العاملية واملعنية ابملواد املض ههافة إىل
األغذية
 40-0ميكروغراما/كيلوغراما من وزن اجلس (الدورة الثاني واألر عون للجن اخلرباء
املتناول اليوري املقبول
اشرت ك ).
Spectinomycin
تعريف املخلفات
األنواع
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
الدجاج
الدجاج
الدجاج

األنسجة
العضل
الك د
الكلى
الدهن
احلليب
(ميكروغرام/ل )
العضل
الك د
الكلى

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)
500
2000
5000
2000

هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث

والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999

200

الدورة الثالث والعرترون ()1999

500

الدورة الثالث والعرترون ()1999
الدورة الثالث والعرترون ()1999
الدورة الثالث والعرترون ()1999

2000
5000

رالحعات
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الدجاج
الدجاج
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير
األغنام
األغنام
األغنام
األغنام

الدهن
ال يض
العضل
الك د
الكلى
الدهن
العضل
الك د
الكلى
الدهن

2000
2000
500
2000
5000
2000
500
2000
5000
2000

الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث

والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999

( SPIRAMYCINعامل مضاد للميكروابت)
تقييم أجرتههجل ةنههة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذههة ال رنعمههة األغههذيههة )1991( 38؛ )1994( 43؛ )1996( 47؛ )1997( 48
وال را ة ورنعمة الص ههحة العاملية واملعنية ابملواد املض ههافة إىل
األغذية
 50-0ميكروغراما/كيلوغراما من وزن اجلس (الدورة الثالث واألر عون للجن اخلرباء
املتناول اليوري املقبول
اشرت ك ).
األ قممار والممدجمماج ،جمموع  spiramycinوneospiramycin؛ اخلنممازير ،مكممافئممات
تعريف املخلفات
( spiramycinخملفات نرتط مضادة للميكروابت)
األنواع
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
الدجاج
الدجاج
الدجاج
الدجاج
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير

األنسجة
العضل
الك د
الكلى
الدهن
احلليب
(ميكروغرام/ل )
العضل
الك د
الكلى
الدهن
العضل
الك د
الكلى
الدهن

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

هيئة الدستور الغذائي

200

الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني

200

الدورة الثاني والعرترون ()1997

200

والعرترون ()1997
والعرترون ()1997
والعرترون ()1997
والعرترون ()1997
والعرترون ()1997
والعرترون ()1997
والعرترون ()1997
والعرترون ()1997

600
300
300

600
800
300
200
600
300
300

الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني

والعرترون ()1997
والعرترون ()1997
والعرترون ()1997
والعرترون ()1997

رالحعات

45
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( SULFADIMIDINEعامل مضاد للميكروابت)
تقييم أجرتههجل ةنههة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذههة ال رنعمههة األغههذيههة )1989( 34؛ )1991( 38؛ )1994( 42
وال را ة ورنعمة الص ههحة العاملية واملعنية ابملواد املض ههافة إىل
األغذية
 50-0ميكروغراما/كيلوغراما من وزن اجلس (الدورة الثاني واألر عون للجن اخلرباء
املتناول اليوري املقبول
اشرت ك ).
Sulfadimidine
تعريف املخلفات
األنواع

األ قار
غري حمددة
غري حمددة
غري حمددة
غري حمددة

األنسجة
احلليب
(ميكروغرام/ل )
العضل
الك د
الكلى
الدهن

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

هيئة الدستور الغذائي

رالحعات

الدورة احلادي والعرترون ()1995

25

الدورة احلادي
الدورة احلادي
الدورة احلادي
الدورة احلادي

100
100
100
100

والعرترون ()1995
والعرترون ()1995
والعرترون ()1995
والعرترون ()1995

( TEFLUBENZURONم يد حرترات)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ههغذة ال رنعمة
األغذية وال را ة ورنعمة الصه ه ه ه ههحة العاملية
واملعنية ابملواد املضافة إىل األغذية
املتناول اليوري املقبول

التعرض الغذائي امل رن املقدر

تعريف املخلفات
األنواع

)2015( 81

 5-0ميكروغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلسم على أسمماي حد ثق أقل نسم  95يف اشا ابلنسم
اجلرع اشرجعي الستجا نس تها  10يف اشا ( )BMDL10من  0.54مليغراما/كيلوغراما من وزن
تض م الك د يف الفئران الذكور لوحظ يف ِدراس م للس مْرطن  ،مع تط يق عامل
اجلس م يوميا ابلنس م
عممدم يق قممدره  100شراعمماة الت مماين األنواع وداخلهمما( .الممدورة احلممادي م والثمممانون للجن م اخلرباء
اشرت ك ).
ي لغ اشتناو اليوم اشق ّدر  42.9ميكروغرامات/للرت ل الواحد يف اليوم ،على أساي  /ل يزن
 60كيلوغراما ،وهو ما ثل  14يف اشا من احلد األعلى من اشتناو اليوم اشق و  .وي لغ التعرض
عموم السكان  1.6ميكروغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلس يف
الغذا اشزمن اشق ّدر ابلنس
اليوم ،وهو ما ثل  31يف اشا من احلد األعلى من اشتناو اليوم اشق و  .وي لغ التعرض الغذا
األطفا  2.1ميكروغرام/كيلوغرام من وزن اجلسم م م يف اليوم ،وهو ما ثل
اشزمن اشق ّدر ابلنس م م
 43يف اشم مما م م من احل ممد األعلى من اشتن مماو اليوم اشق و  .يف ح ي لغ التعرض اشزمن اشق م م ّدر
األطفا الر م م ممع  0.9ميكروغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلس م م م
للملوتت الغذا ي ابلنس م م م م
يوميمما ،وهو ممما ثممل  18يف اشمما م من احل ممد األعلى من اشتنمماو اليوم اشق و ( .الممدورة احلممادي م
والثمانون للجن اخلرباء اشرت ك ).
Teflubenzuron

األنسجة

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

هيئة الدستور الغذائي

رالحعات
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السلمون

العضل

400

الدورة األر عون ()2017

السلمون

الرترا ح

400

الدورة األر عون ()2017

العضل زا دا اجللد نس ط يعي

( TESTOSTERONEمساعد على اإلنتاج)
تقييم أجرتههجل ةنههة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذههة ال رنعمههة األغههذيههة )1981( 25؛ )1987( 32؛ )1999( 52
وال را ة ورنعمة الص ههحة العاملية واملعنية ابملواد املض ههافة إىل
األغذية
 2-0ميكروغرام/كيلوغرام من وزن اجلس م م (الدورة الثاني واخلمسم ممون للجن اخلرباء
املتناول اليوري املقبول
اشرت ك ).
تعريف املخلفات
Testosterone
األنواع

األنسجة

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

هيئة الدستور الغذائي

األ قار

العضل

غري روري

الدورة احلادي والعرترون ()1995

األ قار

الك د

غري روري

الدورة احلادي والعرترون ()1995

األ قار

الكلى

غري روري

الدورة احلادي والعرترون ()1995

األ قار

الدهن

غري روري

الدورة احلادي والعرترون ()1995

رالحعات
من اشسم ممت عد أن ترتم ممكل اش لفات النامج
عن اسم م م م ممت ممدام هممذه اشواد كمح ّفز للنمو
وفق اشممارس م م م م ممات اجليمدة ل يم احليواانت
خطرا على صح اإلنسان.
من اشسم ممت عد أن ترتم ممكل اش لفات النامج
عن اسم م م م ممت ممدام هممذه اشواد كمح ّفز للنمو
وفق اشممارس م م م م ممات اجليمدة ل يم احليواانت
خطرا على صح اإلنسان.
من اشسم ممت عد أن ترتم ممكل اش لفات النامج
عن اسم م م م ممت ممدام هممذه اشواد كمح ّفز للنمو
وفق اشممارس م م م م ممات اجليمدة ل يم احليواانت
خطرا على صح اإلنسان.
من اشسم ممت عد أن ترتم ممكل اش لفات النامج
عن اسم م م م ممت ممدام هممذه اشواد كمح ّفز للنمو
وفق اشممارس م م م م ممات اجليمدة ل يم احليواانت
خطرا على صح اإلنسان.
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( THIABENDAZOLEعامل طارد للديدان)
تقييم أجرتههجل ةنههة ا ااش امل ه ه ه ه ههغذههة ال رنعمههة األغههذيههة )1992( 40؛ )1997( 48؛ )2002( 58
وال را ة ورنعمة الص ههحة العاملية واملعنية ابملواد املض ههافة إىل
األغذية
 100-0ميكروغرام/كيلوغرام من وزن اجلسم م م م م م (الم ممدورة األر عون للجن م م اخلرباء
املتناول اليوري املقبول
اشرت ك ).
جمموع  thiabendazoleو5-hydroxythiabendazole
تعريف املخلفات
األنواع

األنسجة

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

هيئة الدستور الغذائي

األ قار

العضل

100

الدورة احلادي والعرترون ()1995

األ قار

الك د

100

الدورة احلادي والعرترون ()1995

األ قار

الكلى

100

الدورة احلادي والعرترون ()1995

األ قار

الدهن

100

الدورة احلادي والعرترون ()1995

األ قار

احلليب
(ميكروغرام/ل )

100

الدورة احلادي والعرترون ()1995

اشاعز

العضل

100

الدورة احلادي والعرترون ()1995

اشاعز

الك د

100

الدورة احلادي والعرترون ()1995

رالحعات
ترتم مممل احلدود القصم ممويل للم لفات أيضم م ما
اش لفات النا /م م ممئ عن العلف الذمت حيتومت
على خملف ممات ان /م م م م مئ م عن االسم م م م ممت ممدام
الزراع .
ترتم مممل احلدود القصم ممويل للم لفات أيضم م ما
اش لفات النا /م م ممئ عن العلف الذمت حيتومت
على خملف ممات ان /م م م م مئ م عن االسم م م م ممت ممدام
الزراع .
ترتم مممل احلدود القصم ممويل للم لفات أيضم م ما
اش لفات النا /م م ممئ عن العلف الذمت حيتومت
على خملف ممات ان /م م م م مئ م عن االسم م م م ممت ممدام
الزراع .
ترتم مممل احلدود القصم ممويل للم لفات أيضم م ما
اش لفات النا /م م ممئ عن العلف الذمت حيتومت
على خملف ممات ان /م م م م مئ م عن االسم م م م ممت ممدام
الزراع .
ترتم مممل احلدود القصم ممويل للم لفات أيضم م ما
اش لفات النا /م م ممئ عن العلف الذمت حيتومت
على خملف ممات ان /م م م م مئ م عن االسم م م م ممت ممدام
الزراع .
ترتم مممل احلدود القصم ممويل للم لفات أيضم م ما
اش لفات النا /م م ممئ عن العلف الذمت حيتومت
على خملف ممات ان /م م م م مئ م عن االسم م م م ممت ممدام
الزراع .
ترتم مممل احلدود القصم ممويل للم لفات أيضم م ما
اش لفات النا /م م ممئ عن العلف الذمت حيتومت
على خملف ممات ان /م م م م مئ م عن االسم م م م ممت ممدام
الزراع .
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اشاعز

الكلى

100

الدورة احلادي والعرترون ()1995

اشاعز

الدهن

100

الدورة احلادي والعرترون ()1995

اشاعز

احلليب
(ميكروغرام/ل )

100

الدورة احلادي والعرترون ()1995

اخلنازير

العضل

100

الدورة احلادي والعرترون ()1995

اخلنازير

الك د

100

الدورة احلادي والعرترون ()1995

اخلنازير

الكلى

100

الدورة احلادي والعرترون ()1995

اخلنازير

الدهن

100

الدورة احلادي والعرترون ()1995

األغنام

العضل

100

الدورة احلادي والعرترون ()1995

األغنام

الك د

100

الدورة احلادي والعرترون ()1995

األغنام

الكلى

100

الدورة احلادي والعرترون ()1995

ترتم مممل احلدود القصم ممويل للم لفات أيضم م ما
اش لفات النا /م م ممئ عن العلف الذمت حيتومت
على خملف ممات ان /م م م م مئ م عن االسم م م م ممت ممدام
الزراع .
ترتم مممل احلدود القصم ممويل للم لفات أيضم م ما
اش لفات النا /م م ممئ عن العلف الذمت حيتومت
على خملف ممات ان /م م م م مئ م عن االسم م م م ممت ممدام
الزراع .
ترتم مممل احلدود القصم ممويل للم لفات أيضم م ما
اش لفات النا /م م ممئ عن العلف الذمت حيتومت
على خملف ممات ان /م م م م مئ م عن االسم م م م ممت ممدام
الزراع .
ترتم مممل احلدود القصم ممويل للم لفات أيضم م ما
اش لفات النا /م م ممئ عن العلف الذمت حيتومت
على خملف ممات ان /م م م م مئ م عن االسم م م م ممت ممدام
الزراع .
ترتم مممل احلدود القصم ممويل للم لفات أيضم م ما
اش لفات النا /م م ممئ عن العلف الذمت حيتومت
على خملف ممات ان /م م م م مئ م عن االسم م م م ممت ممدام
الزراع .
ترتم مممل احلدود القصم ممويل للم لفات أيضم م ما
اش لفات النا /م م ممئ عن العلف الذمت حيتومت
على خملف ممات ان /م م م م مئ م عن االسم م م م ممت ممدام
الزراع .
ترتم مممل احلدود القصم ممويل للم لفات أيضم م ما
اش لفات النا /م م ممئ عن العلف الذمت حيتومت
على خملف ممات ان /م م م م مئ م عن االسم م م م ممت ممدام
الزراع .
ترتم مممل احلدود القصم ممويل للم لفات أيضم م ما
اش لفات النا /م م ممئ عن العلف الذمت حيتومت
على خملف ممات ان /م م م م مئ م عن االسم م م م ممت ممدام
الزراع .
ترتم مممل احلدود القصم ممويل للم لفات أيضم م ما
اش لفات النا /م م ممئ عن العلف الذمت حيتومت
على خملف ممات ان /م م م م مئ م عن االسم م م م ممت ممدام
الزراع .
ترتم مممل احلدود القصم ممويل للم لفات أيضم م ما
اش لفات النا /م م ممئ عن العلف الذمت حيتومت
على خملف ممات ان /م م م م مئ م عن االسم م م م ممت ممدام
الزراع .
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100

( TILMICOSINعامل مضاد للميكروابت)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل غذة ال رنعمة األغذية وال را ة
ورنعمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد املضافة إىل األغذية
املتناول اليوري املقبول
تعريف املخلفات
األنواع
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
الدجاج
الدجاج
الدجاج
الدجاج
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير
األغنام
األغنام
األغنام
األغنام
الدي الروم
الدي الروم
الدي الروم
الدي الروم

الدورة احلادي والعرترون ()1995

ترتم مممل احلدود القصم ممويل للم لفات أيضم م ما
اش لفات النا /م م ممئ عن العلف الذمت حيتومت
على خملف ممات ان /م م م م مئ م عن االسم م م م ممت ممدام
الزراع .

)1996( 47؛ )2000( 54؛ )2008( 70
 40-0ميكروغراما/كيلوغراما من وزن اجلس م م م م (الدورة السم م م مما ع واألر عون للجن
اخلرباء اشرت ك ).
Tilmicosin

األنسج
العضل
الك د
الكلى
الدهن
العضل
الك د
الكلى
اجللد/الدهن
العضل
الك د
الكلى
الدهن
العضل
الك د
الكلى
الدهن
العضل
الكلى
الك د
اجللد/الدهن

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)
100
1000
300
100
150
2400
600
250
100
1500
1000
100
100
1000
300
100
100
1200
1400
250

هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الرا ع
الدورة الرا ع
الدورة الرا ع
الدورة الرا ع
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الثالث
الدورة الرا ع
الدورة الرا ع
الدورة الرا ع
الدورة الرا ع

رالحعات

والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والثالثون ()2011
والثالثون ()2011
والثالثون ()2011
والثالثون ()2011
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والعرترون ()1999
والثالثون ()2011
والثالثون ()2011
والثالثون ()2011
والثالثون ()2011

( TRENBOLONE ACETATEحمفز للنمو)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ههغذة ال رنعمة األغذية وال را ة )1982( 26؛ )1983( 27؛ )1987( 32؛ )1989( 34
ورنعمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد املضافة إىل األغذية
 0.02-0ميكروغرام/كيلوغرام من وزن اجلسم م م م م م (الدورة الرا ع والثالثون للجن
املتناول اليوري املقبول
اخلرباء اشرت ك ).
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تعريف املخلفات
األنواع
األ قار
األ قار

عضل األ قار beta-Trenbolone ،؛ ك د األ قار،
احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

األنسجة
العضل
الك د

هيئة الدستور الغذائي

alpha-Trenbolone

رالحعات

الدورة احلادي والعرترون ()1995
الدورة احلادي والعرترون ()1995

2
10

)(TRICHLORFON (Metrifonateم يد حرترات)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ههغذة ال رنعمة األغذية وال را ة )2000( 54؛ )2003( 60؛ )2006( 66
ورنعمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد املضافة إىل األغذية
 2-0ميكروغرام/كيلوغرام من وزن اجلس (الدورة الستون للجن اخلرباء اشرت ك ).
املتناول اليوري املقبول
أ ّكدت جلن اخلرباء اشرت م م م م م ك  ،يف دورهتا الرا ع واخلمسم م م م م م  ،احلدود القص م م م م مويل
تعريف املخلفات
حليب ال قر واشسممتوات التوجيهي لعضممل وك د وكلى ودهن
للم لفات ابلنس م
األ قار اشوصى هبا ()2001 ،WHO TRS 900
األنواع
األ قار

األنسجة
احلليب

احلدود القصوى للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)

هيئة الدستور الغذائي

رالحعات

الدورة التاسع والعرترون ()2006

50

(TRICLABENDAZOLEعامل طارد للديدان)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ههغذة ال رنعمة األغذية وال را ة )1992( 40؛ )2006( 66؛ )2008( 70
ورنعمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد املضافة إىل األغذية
 3-0ميكروغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلس م م م م (الدورة األر عون للجن اخلرباء
املتناول اليوري املقبول
اشرت ك ).
تعريف املخلفات
Ketotriclabnedazole
األنواع
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
األغنام
األغنام
األغنام
األغنام

األنسجة
العضل
الك د
الكلى
الدهن
العضل
الك د
الكلى
الدهن

احلدود القصوى
للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)
250
850
400
100
200
300
200
100

هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني

والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009

رالحعات

51
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(TYLOSINعامل مضاد للميكروابت)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ههغذة ال رنعمة األغذية وال را ة )2008( 70
ورنعمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد املضافة إىل األغذية
 30-0ميكروغراما/كيلوغراما من وزن اجلس م م اسم ممتنادا نق هناي ميكرو يولوجي
املتناول اليوري املقبول
من ياانت اخت ار  MICللحسم م م مماسم م م ممي يف الزجاج واالرت اا ابلرباز ( = MICcalc
( )1.698الدورة الس عون للجن اخلرباء اشرت ك ).
تعريف املخلفات
Tylosin A
األنواع
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
األ قار
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير
اخلنازير
الدجاج
الدجاج
الدجاج
الدجاج
الدجاج

األنسجة
العضل
الك د
الكلى
الدهن
احلليب
العضل
الك د
الكلى
الدهن
العضل
الك د
الكلى
الدهن/اجللد
ال يض

احلدود القصوى للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
300

هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني
الدورة الثاني

رالحعات

والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009
والثالثون ()2009

( ZERANOLحمفز للنمو)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ههغذة ال رنعمة األغذية وال را ة )1982( 26؛ )1983( 27؛ )1987( 32
ورنعمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد املضافة إىل األغذية:
 0.5-0ميكروغرامات/كيلوغرامات من وزن اجلسم م م م م م (الدورة الثاني والثالثون للجن
املتناول اليوري املقبول
اخلرباء اشرت ك ).
Zeranol
تعريف املخلفات
األنواع
األ قار
األ قار

األنسجة
العضل
الك د

احلدود القصوى للمخلفات
(ميكروغرام/كيلوغرام)
2
10

هيئة الدستور الغذائي
الدورة احلادي والعرترون ()1995
الدورة احلادي والعرترون ()1995

رالحعات
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التوصيات ا اصة إبدارة املخاطر الناشئة ن خملفات العقاقري البيطرية
( CARBADOXحمفز للنمو)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية وال را ة ورنعمة الصه ه ههحة العاملية واملعنية ابملواد املضه ه ههافة إىل
األغذية :الدورة السادس والثالثون ( )1990والدورة الستون ()2003
ا تماد هيئة الدستور الغذائي :الدورة السا ع والثالثون ()2014
التدااري املوصى هبا إلدارة املخاطر
يف مموء االس ممتنتاجات ال توص مملت ليها جلن اخلرباء اشرتم م ك حو اشعلومات العلمي اشتاح  ،ليا هنا مس ممتويل آمن
من خملفات  carbadoxأو مس ممتقل اتن يف األغذي ال ترت ممكل خطرا مق وال على اشس ممتهلك  .لذا ،يتع على الس مملطات
اش تص م م م م جتنّب وجود خملفات  carbadoxيف األغذي  .و كن ل من خال عدم اس م م م ممت دام  carbadoxيف احليواانت
اشنتِج لألغذي .
( CHLORAMPHENICOLعامل مضاد للميكروابت)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية وال را ة ورنعمة الصه ه ههحة العاملية واملعنية ابملواد املضه ه ههافة إىل
األغذية :الدورة الثاني عرت م م ممرة ( )1968والدورة الثاني والثالثون ( )1987والدورة الثاني واألر عون ( )1994والدورة الثاني
والستون ()2004
ا تماد هيئة الدستور الغذائي :الدورة السا ع والثالثون ()2014
التدااري املوصى هبا إلدارة املخاطر
يف مموء االس ممتنتاجات ال توص مملت ليها جلن اخلرباء اشرتم م ك حو اشعلومات العلمي اشتاح  ،ليا هنا مس ممتويل آمن
من خملفات  chloramphenicolأو مسم م ممتقل اتن يف األغذي ال ترتم م ممكل خطرا مق وال على اشسم م ممتهلك  .لذا ،يتع على
الس م م م م م مملطات اش تصم م م م م م م جتنّب وجود خملفات  chloramphenicolيف األغذي  .و كن ل من خال عدم اس م م م م م ممت دام
 chloramphenicolيف احليواانت اشنتِج لألغذي .
( CHLORPROMAZINEعامل مه ّدئ)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية وال را ة ورنعمة الصه ه ههحة العاملية واملعنية ابملواد املضه ه ههافة إىل
األغذية :الدورة الثامن والثالثون ()1991
ا تماد هيئة الدستور الغذائي :الدورة السا ع والثالثون ()2014
التدااري املوصى هبا إلدارة املخاطر
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يف مموء االسممتنتاجات ال توصمملت ليها جلن اخلرباء اشرت م ك  ،ورغ توافر ياانت غري كافي أو عدم توافر ياانت تسمممح
تحديد مستويل آمن من خملفات  chlorpromazineأو مستقل اتن يف األغذي ال ترتكل خطرا مق وال على اشستهلك ،
أ/ممري وجود خماوف صممحي ملحوظ  .لذا ،يتع على السمملطات اش تص م جتنّب وجود خملفات  chlorpromazineيف
األغذي  .و كن ل من خال عدم است دام  chlorpromazineيف احليواانت اشنتِج لألغذي .
( DIMETRIDAZOLEعامل مضاد لألواد)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية وال را ة ورنعمة الصه ه ههحة العاملية واملعنية ابملواد املضه ه ههافة إىل
األغذية :الدورة الرا ع والثالثون ()1989
ا تماد هيئة الدستور الغذائي :الدورة الثامن والثالثون ()2015
التدااري املوصى هبا إلدارة املخاطر
يف مموء االسممتنتاجات ال توصمملت ليها جلن اخلرباء اشرت م ك  ،ورغ توافر ياانت غري كافي أو عدم توافر ياانت تسمممح
تحديد مس ممتويل آمن من خملفات  dimetridazoleأو مس ممتقل اتن يف األغذي ال ترت ممكل خطرا مق وال على اشس ممتهلك ،
أ/م ممري وجود خماوف صم ممحي ملحوظ  .لذا ،يتع على السم مملطات اش تص م م جتنّب وجود خملفات  dimetridazoleيف
األغذي  .و كن ل من خال عدم است دام  dimetridazoleيف احليواانت اشنتِج لألغذي .
( FURAZOLIDONEعامل مضاد للميكروابت)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية وال را ة ورنعمة الصه ه ههحة العاملية واملعنية ابملواد املضه ه ههافة إىل
األغذية :الدورة األر عون ()1992
ا تماد هيئة الدستور الغذائي :الدورة السا ع والثالثون ()2014
التدااري املوصى هبا إلدارة املخاطر
يف مموء االس ممتنتاجات ال توص مملت ليها جلن اخلرباء اشرتم م ك حو اشعلومات العلمي اشتاح  ،ليا هنا مس ممتويل آمن
من خملفات  furazolidoneأو مس م م م م م ممتقل اتن يف األغذي ال ترت م م م م م ممكل خطرا مق وال على اشس م م م م م ممتهلك  .لذا ،يتع على
الس م م م م م مملطممات اش تصم م م م م م م م جتنّمب وجود خملفممات  furazolidoneيف األغممذي م  .و كن ل م من خال عممدم اس م م م م م ممت ممدام
 furazolidoneيف احليواانت اشنتِج لألغذي .
( GENTIAN VIOLETعامل مضاد للميكروابت وعامل مضاد للفطر وعامل طا ِرد لل ِّديدان)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية وال را ة ورنعمة الصه ه ههحة العاملية واملعنية ابملواد املضه ه ههافة إىل
األغذية :الدورة الثامن والس عون ()2013
ا تماد هيئة الدستور الغذائي :الدورة احلادي واألر عون ()2018

54

CX/MRL 2-2021

التدااري املوصى هبا إلدارة املخاطر
يف مموء االس ممتنتاجات ال توص مملت ليها جلن اخلرباء اشرتم م ك حو اشعلومات العلمي اشتاح  ،ليا هنا مس ممتويل آمن
من خملفات مادة  gentian violetأو مسم ممتقل اتن يف األغذي ال ترتم ممكل خطرا مق وال على اشسم ممتهلك  .لذا ،يتع على
الس مملطات اش تص م م جتنّب وجود خملفات مادة  gentian violetيف األغذي  .و كن ل من خال عدم اس ممت دام مادة
 gentian violetيف احليواانت اشنتِج لألغذي .
( IPRONIDAZOLEعامل مضاد لألواد)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية وال را ة ورنعمة الصه ه ههحة العاملية واملعنية ابملواد املضه ه ههافة إىل
األغذية :الدورة الرا ع والثالثون ()1989
ا تماد هيئة الدستور الغذائي :الدورة الثامن والثالثون ()2015
التدااري املوصى هبا إلدارة املخاطر
يف مموء االسممتنتاجات ال توصمملت ليها جلن اخلرباء اشرت م ك  ،ورغ توافر ياانت غري كافي أو عدم توافر ياانت تسمممح
تحديد مسم ممتويل آمن من خملفات  ipronidazoleأو مسم ممتقل اتن يف األغذي ال ترتم ممكل خطرا مق وال على اشسم ممتهلك ،
أ/م م ممري وجود خماوف صم م ممحي ملحوظ  .لذا ،يتع على السم م مملطات اش تص م م م جتنّب وجود خملفات  ipronidazoleيف
األغذي  .و كن ل من خال عدم است دام  ipronidazoleيف احليواانت اشنتِج لألغذي .
( MALACHITE GREENعامل مضاد للفطر ولألواد)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية وال را ة ورنعمة الصه ه ههحة العاملية واملعنية ابملواد املضه ه ههافة إىل
األغذية :الدورة الس عون ()2008
ا تماد هيئة الدستور الغذائي :الدورة السا ع والثالثون ()2014
التدااري املوصى هبا إلدارة املخاطر
يف مموء االس ممتنتاجات ال توص مملت ليها جلن اخلرباء اشرتم م ك حو اشعلومات العلمي اشتاح  ،ليا هنا مس ممتويل آمن
من خملفات  malachite greenأو مسم م ممتقل اتن يف األغذي ال ترتم م ممكل خطرا مق وال على اشسم م ممتهلك  .لذا ،يتع على
جتنب وجود خملفات  malachite greenيف األ غذي  .و كن ل من خال عدم اس م م م م م ممت دام
الس م م م م م مملطات اش تصم م م م م م م ّ
 malachite greenيف احليواانت اشنتِج لألغذي .
( METRONIDAZOLEعامل مضاد لألواد)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية وال را ة ورنعمة الصه ه ههحة العاملية واملعنية ابملواد املضه ه ههافة إىل
األغذية :الدورة الرا ع والثالثون ()1989
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ا تماد هيئة الدستور الغذائي :الدورة الثامن والثالثون ()2015
التدااري املوصى هبا إلدارة املخاطر
يف مموء االسممتنتاجات ال توصمملت ليها جلن اخلرباء اشرت م ك  ،ورغ توافر ياانت غري كافي أو عدم توافر ياانت تسمممح
تحديد مسممتويل آمن من خملفات  metronidazoleأو مسممتقل اتن يف األغذي ال ترتممكل خطرا مق وال على اشسممتهلك ،
أ /ممري وجود خماوف ص ممحي ملحوظ  .لذا ،يتع على الس مملطات اش تص م م جتنّب وجود خملفات  metronidazoleيف
األغذي  .و كن ل من خال عدم است دام  metronidazoleيف احليواانت اشنتِج لألغذي .
( NITROFURALعامل مضاد للميكروابت)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية وال را ة ورنعمة الصه ه ههحة العاملية واملعنية ابملواد املضه ه ههافة إىل
األغذية :الدورة األر عون ()1992
ا تماد هيئة الدستور الغذائي :الدورة السا ع والثالثون ()2014
التدااري املوصى هبا إلدارة املخاطر
يف مموء االسممتنتاجات ال توصمملت ليها جلن اخلرباء اشرت م ك  ،ورغ توافر ياانت غري كافي أو عدم توافر ياانت تسمممح
تحديد مستويل آمن من خملفات  nitrofuralأو مستقل اتن 1يف األغذي ال ترتكل خطرا مق وال على اشستهلك  ،أ/ري
وجود خماوف ص م م ممحي ملحوظ  .لذا ،يتع على الس م م مملطات اش تصم م م م جتنّب وجود خملفات  nitrofuralيف األغذي .
و كن ل من خال عدم است دام  nitrofuralيف احليواانت اشنتِج لألغذي .
 Semicarbazide -1ليا اشل /ممر الوحيد على اس ممت دام  nitrofuralو كن الر
مرتروع أخريل.

وجود مس ممتوات متدني ومص ممادر

( OLAQUINDOXعامل مضاد للميكروابت)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية وال را ة ورنعمة الصه ه ههحة العاملية واملعنية ابملواد املضه ه ههافة إىل
األغذية :الدورة السادس والثالثون ( )1990والدورة الثاني واألر عون ()1994
ا تماد هيئة الدستور الغذائي :الدورة السا ع والثالثون ()2014
التدااري املوصى هبا إلدارة املخاطر
يف مموء االسممتنتاجات ال توصمملت ليها جلن اخلرباء اشرت م ك  ،ورغ توافر ياانت غري كافي أو عدم توافر ياانت تسمممح
تحديد مستويل آمن من خملفات  olaquindoxأو مستقل اتن يف األغذي ال ترتكل خطرا مق وال على اشستهلك  ،أ/ري
وجود خماوف صم ممحي ملحوظ  .لذا ،يتع على السم مملطات اش تص م م جتنّب وجود خملفات  olaquindoxيف األغذي .
و كن ل من خال عدم است دام  olaquindoxيف احليواانت اشنتِج لألغذي .
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( RONIDAZOLEعامل مضاد لألواد)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية وال را ة ورنعمة الصه ه ههحة العاملية واملعنية ابملواد املضه ه ههافة إىل
األغذية :الدورة الرا ع والثالثون ( )1989والثاني واألر عون ()1994
ا تماد هيئة الدستور الغذائي :الدورة الثامن والثالثون ()2015
التدااري املوصى هبا إلدارة املخاطر
يف مموء االسممتنتاجات ال توصمملت ليها جلن اخلرباء اشرت م ك  ،ورغ توافر ياانت غري كافي أو عدم توافر ياانت تسمممح
تحديد مستويل آمن من خملفات  ronidazoleأو مستقل اتن يف األغذي ال ترتكل خطرا مق وال على اشستهلك  ،أ/ري
وجود خماوف ص م ممحي ملحوظ  .لذا ،يتع على الس م مملطات اش تصم م م جتنّب وجود خملفات  ronidazoleيف األغذي .
و كن ل من خال عدم است دام  ronidazoleيف احليواانت اشنتِج لألغذي .
( STILBENESحمفز للنمو)
تقييم أجرتجل ةنة ا ااش امل ه ه ههغذة ال رنعمة األغذية وال را ة ورنعمة الصه ه ههحة العاملية واملعنية ابملواد املضه ه ههافة إىل
األغذية :الدورة اخلامس ()1960
تقييم أجرتجل املراذ الدولية للبحوث ال را ية)2012( monograph 100A :
ا تماد هيئة الدستور الغذائي :الدورة السا ع والثالثون ()2014
التدااري املوصى هبا إلدارة املخاطر
يف موء اشعلومات العلمي اشتاح  ،ليا هنا مسمتويل آمن من خملفات  stilbenesأو مسمتقل اتن يف األغذي ال ترتمكل
خطرا مق وال على اشسم ممتهلك  .لذا ،يتع على السم مملطات اش تص م م جتنّب وجود خملفات  stilbenesيف األغذي  .و كن
ل من خال عدم است دام  stilbenesيف احليواانت اشنتِج لألغذي .

