


بدء العمل فى الخطة الوطنية

ارةالتجمبادرةلمشروعتابعيينوالوالوطنيينجانباألخبراءمنوفدقام

مبيداتلجنةزيارةب–(UNIDO)اليونيدوالمتحدةاألمملهيئةالتابعالخضراء

الثقيلةروالعناصالمبيداتمتبقياتلتحليلالمركزيلمعملواالزراعيةاألفات

مقترحبعرضUNIDOالـقفريقامحيث2016أكتوبرفياألغذيةفي

األفاتمبيداتلجنةبرئاسةالمبيداتمتبيقياتلرصدعملمجموعةتشكيل

.الصلةذاتالجهاتجميعمنالزراعية

درصعمللمجموعةالتنسيقيةللجنةاالجتماعاتمنسلسلةعقدتموقدهذا

:ييلماعنهانتجالزراعيةاآلفاتمبيداتلجنةبمقرالمبيداتمتبقيات



بدء العمل فى الخطة الوطنية: تابع 

القةالعذاتالتفاهمومذكراتالوزاريةوالقراراتوالتشريعاتالقوانينتجميع1)

.األغذيةعلىبالرقابة

اكهةوالفالخضرعيناتلسحبالدوليةللطرقاإلرشاديةللخطوطعملورقةإعداد2)

.المبيداتمتبقياتتحليلبهدف

لفاحصينلوالفاكهةالخضرعيناتلسحبالدوليةللطرقتدريبيتيندورتينعقد3)

.الخاصالقطاعالىباالضافهمركزيةومعاملرقابيةجهاتمنالحكومىبالجهاز

فيوالفاكهةرالخضفيالمبيداتمتبقياتورصدتقصيلبرنامجتنفيذيةخطةإعداد4)

منايةبدمراحلعلىالخطةتنفيذيتمحيثالوارداتالصادرات،المحليه،األسواق

.المحليةاألسواق



بدء العمل فى الخطة الوطنية
جاتالمنتفيالمبيداتمتبقياتورصدلتقصيالمصريةالوطنيةالخطةتعتمد

:أساسيةمحاورثالثعلىالغذائية

الخطة الوطنية

ذاتالمصريةوالمؤسساتوالهيئاتالجهاتكافةإعدادهافيشاركالوطنيةالخطةهذه
العالقة

اتالمبيدلمتبقياتالمركزىالمعمل-اليونيدو–الزراعيةاالفاتمبيداتلجنة
ادراتالصعلىالرقابة–للمبيداتالمركزىالمعمل–االغذيهفىالثقيلهوالعناصر
العامةالهيئة–الزراعىالحجر–التموينوزارة–الصحهوزارة–والواردات

ىمنتجاتحاد=هياشركاتمجموعة–التصديرىالمجلس–والجودةللمواصفات
المحاصيلعلىالحفاظجمعيهاليفكروب–البستانيهالحاصالتومصدرى

تحليل متبقيات المبيدات

في المعامل المصرية 

المعتمدة

تحليل النتائج المتحصل 

عليها

لتقييم الوضع بدقة

وضع نظام جيد لسحب

العينات من األسواق 

المحلية



بدء إطالق الخطة الوطنية: تابع 

قياتمتببرصدالخاصةالعمللمجموعةالتنسيقيةللجنةالرابعاالجتماععقدتم
معاليعلىللعرضمذكرةإعدادعلىاالتفاقتمحيث2017مايو25فيالمبيدات

عنهرتأسفعلىبالموافقةللتفضلاألراضيواستصالحالزراعةوزير/.د.أالسيد
ةوالفاكهالخضرفيالمبيداتمتبقياتلتقصىوطنيةخطةمنالعملمجموعة
فياألغذيةيفالثقيلةوالعناصرالمبيداتمتبقياتلتحليلالمركزيللمعملوالسماح

تبقياتمتحليلبنتائجالخاصةوالمعلوماتبالبياناتدوريةبصفةالمشروعدعم
لدىرةالمتوفالمحليةاألسواقوعيناتواإلستيرادالتصديرعيناتفيالمبيدات
.المعمل

المبيداتمتبقياتلتحليلالمركزيالمعملبينتفاهممذكرةتوقيعتمعليهوبناء
فاتأآلمبيداتولجنةللمبيداتالمركزيوالمعملاألغذيةفيالثقيلةوالعناصر
.األراضيواستصالحالزراعةوزير/.د.أالسيدمعاليمنواعتمادهاالزراعية



بنود مذكرة تفاهم

بين المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في األغذية

والمعمل المركزي للمبيدات

اكهة تنفيذ الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات في محاصيل الخضر والف: بشأن 
باألسواق المحلية

:تمهيد

االفاتمبيداتواستخدامتداولبشأن2017لسنه974الوزاريالقرارمن(38)المادهتنص
:اآلتيعليمصرفيالزراعية

والمعملغذيهاألفيالثقيلهوالعناصرالمبيداتمتبقياتلتحليلالمركزيالمعملمنكليتولي"
لجنهتوافيوالمحليه،باألسواقالزراعيةالمنتجاتفيالمبيداتمتبقياترصدللمبيداتالمركزي

المحليه،وفالظرتحتالمبيداتمتبقياتمستويلمراجعةدوريهبتقاريرالزراعيةاألفاتمبيدات
الزراعيةتجاتالمنفيالمبيداتمتبقياتوتتبعلرصدالسنويهالخطهوضعاللجنهتتوليانعلي

"المحليهباألسواق



تابع بنود مذكرة التفاهم

التفاهممذكرةمنيتجزأالجزءالسابقالتمهيد(1)مادة

:المشاركةاألطراف(2)مادة

.ذيةاألغفيالثقيلهوالعناصرالمبيداتمتبقياتلتحليلالمركزيالمعمل-1

.(المبيداتمتبقياتقسم)للمبيداتالمركزيالمعمل-2

:المشاركةإطار(3)مادة

قوميرنامجبتنفيذبهدفالطرفينبينللتعاونمشتركاإطارا ًالتفاهممذكرةتضع
المبيداتمتبقياتمستوياتلرصد

آلفاتامبيداتلجنةإطارفيوذلكالمحليهباألسواقوالفاكهةالخضرمحاصيلفي
.الزراعية



تابع بنود مذكرة التفاهم

:المسؤليات العامه وواجبات الموقعين( 4)مادة 

القوميالهدفلتحقيقمعابالعملالمشاركينالطرفينقيامعليالمذكرههذهتؤكد-أ
باستخدامالمطلوب

الرصدعمليةتتمبحيثلديهمالموجودهوالفنيهالبشريهواالمكانياتاألجهزةكافة
.توقفدون

.زمنيخططموفقوالتقصيالرصدبرنامجبتنفيذالخاصهاألدواروتوزيعتحديد-ب

تنفيذأنبشالطرفينبينالزارعيةاآلفاتمبيداتلجنةمعمنتظمهاجتماعاتعمل-ج
.االهدافتحقيقومديالمختلفهالعملخطوات

بمايليهالتفصالمذكرهتحددهاالتيوالمسؤلياتالتبعاتكافهتحملطرفكلعلي-د
النواحييخص

والفنيةوالتنظيميةاالدارية



تابع بنود مذكرة التفاهم

لةالمرحفيبهاالمبيداتمتبقياترصدسيتمالتيالمركزيةاألسواق(5)مادة
(مركزيسوق17)األولى

-ةالغربي-المنوفية-القليوبية-الجيزة-القاهرة:(محافظة14)التاليةبالمحافظات
-الدقهلية

-ويفسبني-الفيوم-الشرقية-الشيخكفر-األسماعيلية-اإلسكندرية-البحيرة
.أسيوط

ددعفيمثلهاوالبحيرةوالجيزةالقاهرةمحافظاتعداواحدسوقمحافظةكليمثل
.مركزيسوق(2)



تابع بنود مذكرة التفاهم

17)بهاالمبيداتمتبقياترصدسيتمالتيوالفاكهةالخضرمحاصيل(6)مادة
:(محصول

المبيداتلمتبقياتالمركزيالمعملبهاالمبيداتمتبقياترصديتولىمحاصيل-1
-فراولةال-البطاطس-الفاصوليا-الفلفل-الطماطم)األغذيةفيالثقيلةوالعناصر

.(الرمان-البرتقال-الخوخ-العنب

-الخيار(للمبيداتالمركزيالمعملبهاالمبيداتمتبقياترصديتولىمحاصيل-2
.(الجوافة–الكمثرى-التفاح-الجزر-الخس-البسلة-الكوسة

يةموسمأوشهريةفتراتعلىوالفاكهةالخضرمحاصيلمنالعيناتأخذيتم-3
تواجدحسب

.والعرواتالمحصول



تابع بنود مذكرة التفاهم

ً يتمًتقديمًتقاريرًمنًكلًطرفًإلىًلجنهًمبيداتًاألفاتًالزراعيةًوت( 7)مادةً بعا
.لخطةًالعملًالموضوعه

خذًتتولىًلجنةًمبيداتًاآلفاتًالزراعيةًتدبيرًالمواردًالماليةًالالزمةًأل( 8)مادةً
.وتحليلًعيناتًرصدًمتبقياتًالمبيداتًباألسواقًالمحلية

لهاًبموافقهًتأخذًهذهًالمذكرهًحيزًالتنفيذًلمدةًعامًقابلًللتجديدًكماًيمكنًتعدي( 9)مادةً
.لجنهًمبيداتًاآلفاتًالزراعية

ورًتوقيعًوبناءًعلىًذلكًاتفقًالطرفانًعلىًتنفيذًماًسبقًوضعهًموضعًالتنفيذًف
المذكرة

وزيرًالزراعةًواستصالحًاألراضي–عبدًالمنعمًالبناً. د.واعتمادهاًمنًمعاليًأ



وزير الزراعة وااستصالح األراضي / اعتماد معالي السيد األستاذ الدكتور 

لمذكرة التفاهم بشأن تنفيذ الخطة الوطنية 

لرصد متبقيات المبيدات في محاصيل الخضر والفاكهة باألسواق المحلية



يدات ملخص البرنامج المقترح للمعمل المركزى لتحليل متبقيات المب
والعناصر  الثقيلة فى االغذية

عدد األسواق
المحاصيل المقترحة

المحافظات المقترحة المسلسل
الفاكهة الخضر

2

-(ورق–ثمار ) العنب

-البرتقال-الخوخ

لحالب-الزيتون-الرمان

-الفلفل-الطماطم

-ولةالفرا-الفاصوليا

البطاطس 

ةالملوخي-الخرشوف

القاهرة 1

2 الجيزة 2

1 القليويبة 3

1 المنوفية 4

1 الغربية 5

1 الدقهلية 6

2 البحيرة 7

1 اإلسكندرية 8

1 اإلسماعيلية 9

1 كفر الشيخ 10

1 الشرقية 11

1 الفيوم 12

1 المنيا 13

1 أسيوط 14

17 6 7 14 المجموع

1173 عدد العينات



ملخص البرنامج المقترح للمعمل المركزى للمبيدات

عدد األسواق
المحاصيل المقترحة

المحافظات المقترحة المسلسل
الفاكهة الخضر

2

-فةالجوا-الكمثرى-التفاح

الموز المانجو

-الكوسة–الخيار 

-الخس-البسلة

-الباذنجان-الجزر

الباميا

القاهرة 1

2 الجيزة 2

1 القليويبة 3

1 المنوفية 4

1 الغربية 5

1 الدقهلية 6

2 البحيرة 7

1 اإلسكندرية 8

1 اإلسماعيلية 9

1 كفر الشيخ 10

1 الشرقية 11

1 الفيوم 12

1 المنيا 13

1 أسيوط 14

17 5 7 14 المجموع

1020 عدد العينات



سواق ملخص إجمالي البرنامج المقترح لرصد متبقيات المبيدات في األ
المحلية لكلي المعملين

عدد األسواق
المحاصيل المقترحة

المحافظات المقترحة المسلسل
الفاكهة الخضر

2

-(ورق–ثمار ) العنب

-الرمان-البرتقال-الخوخ

-احالتف-البلح -الزيتون

الموز-الجوافة-الكمثرى

المانجو

-الفلفل-الطماطم

-الفاصوليا

س البطاط-الفراولة

-الخرشوف-

الخيار-الملوخية 

-ةالبسل-الكوسة–

-الجزر-الخس

االبامي-الباذنجان

القاهرة 1

2 الجيزة 2

1 القليويبة 3

1 المنوفية 4

1 الغربية 5

1 الدقهلية 6

2 البحيرة 7

1 اإلسكندرية 8

1 اإلسماعيلية 9

1 كفر الشيخ 10

1 الشرقية 11

1 الفيوم 12

1 المنيا 13

1 أسيوط 14

17 11 14 14 المجموع

2193 عدد العينات



دور المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات

العيناتسحب:أوالا 



داتدور المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبي: تابع 

ا  العيناتواستخالصتجهيز:ثانيا



دور المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات: تابع

ا  النتائجواستخراجالعيناتتحليل:ثالثا



لمبيداتزيادة القدرة االستيعابية للمعمل المركزي لتحليل متبقيات ا

جديدة لزيادة القدرة االستيعابية LC MS/MSتم تزويد المعمل بعدد ثالثة أجهزة 

ادرات للمعمل لخدمة قطاع التصدير والسوق المحلي وحفاظاً على جودة وسمعة الص

.الزراعية المصرية



ا  :ه للتحاليلالتحاليل العينات المسحوبإخطار لجنة مبيدات االفات الزراعية بنتائج : رابعا

:بخصوصبتقريرموحدالزراعيةاألفاتمبيداتلجنهإعالميتمحيث

حليةوالمالمركزيةباألسواقالمحاصيلبعضتلوثعلىالدالةالفعليةالمؤشرات-

متبقياتللتحليالمركزيالمعمل)المعملينكالبتحليلهاوالمنوطالمبيداتبمتبقيات

.(للمبيداتالمركزىوالمعملاألغذيةفيالثقيلةوالعناصرالمبيدات

المبيداتلجنةالعالمالمصرىالنظامفىمسجلهالغيرالمبيداتعنللكشف-



المتوقعةالنتائج 

بهحالمسموقيمةبمقارنةوذلكالمصريلإلنسانالتعرضخطورةنسبةقياس1.

ADI”Acceptable“تناولهيوميا daily intake))اليوميالمسموحالحد

.المبيداتلمتبقياتالفعلىبالتعرضللمركبات

ابقتهامطنسبةالمنتجةبالمحافظاتبالمحصولالزراعيةاألراضيإنتاجربط2.

.للمواصفات

ىلالراضاالليكترونىالرصدمثلاخرىبمشاريعالنتائجهذهربطإمكانية3.

فىللمواسمالزراعةمواقيتوضبطللمناخالبيئىالرصدو(الفالحكارت)

.القريبالمستقبل

القصوىدللحدوالفعليةالتجاوزواألسبابالتلوثومسبباتأماكنعلىالتعرف4.

.المبيداتلمتبقيات

وتطبيقةالتدريبيوالبرامجالتوعيةمعدالترفعحاللمنالتلوثاسبابمعالجة5.

.المصدرنفسومنالظاهرةتكرارحالفيالرادعةالتشريعات



ااإلجراءات التى تساعد النتائج المتحصل عليها على إتخاذهمجموعة 

داتالمبيلجنهلدىاالستيراديةالموافقاتتونضبطعلىالعمل1.

بعضفىالمحاصيللبعضواالرشادالوعىرفعخطةتوجيه2.

المحافظات

يلمحاصالمنتجةوالمحافظاتأالمناطقالىالمصدرينالسادةتوجيه3.

.مانوعاالنظيفةبصورةالخضروالفاكهه

فىالمحاصيلتنوعوزيادةالمصريةالزراعيةللصادراتالترويج4.

.الدوليةاالسواق



بيانات عن نسبة الصادرات المرفوضة

التاليهالبياناتبالزراعيةاآلفاتمبيداتلجنةالمبيداتمتبقياتلتحليلالمركزيالمعملسيمد

يريةالتصدالفاكهةلشحناتالممثلةالعيناتألهمالرفضحاالتموقفتوضحكمؤشرات

طبقا2017يونيه30حتىيناير1منالفترةخاللالزراعيالحجرقبلمنللمعملوالواردة

قياتمتبلرصدالوطنيةالخطةنتائجتقريرالىوضمهامنهالالستفادهاالوربيهللحدود

.المبيدات
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النسبة المئوية ألهم عينات الفاكهة المرفوضة والتي تمثل شحنات تصديرية



عن نسبة الصادرات المرفوضةبيانات 

إجمالي عينات 
ة الخضر المقبول

86%

إجمالي العينات 
المرفوضة

14%

اكهة نسبة العينات المرفوضة طبقاً ألهم عينات الف

طبقا للحدود االوربية 2017المختبرة خالل عام 



بيانات عن نسبة الصادرات المرفوضة

الواردةالتصديريةالخضرعيناتألهمالرفضموقفتوضحالتيالمؤشراتبعض

طبقا2017يونيه30حتىيناير1منالفترةخاللالزراعيالحجرقبلمنللمعمل

االوروبيةللحدود

المرفوضة والتي تمثل شحنات تصديريةالخضر النسبة المئوية ألهم عينات 



المرفوضة عن نسبة الصادرات بيانات

إجمالي عينات
الخضر 
المقبولة 

96.9%

إجمالي العينات 
المرفوضة     

3.1%

لخضر نسبة العينات المرفوضة طبقاً ألهم عينات ا

طبقا للحدود االوربية2017عام خالل المختبرة 



شكراً 


