
ها. يعتمد اختيار لتي ينتمون إليال يمثلون المنظمات و / أو الجهات ا - (EWG) عضاء مجموعة عمل الخبراءأ -من المهم اإلشارة الى أن الخبراء *

ق الفنية والتحليالت على بيانات اعتماد كل خبير وخبراته.  ال تعتبر المواقف المعبّر عليها في الوثائ EWG  الخبراء أعضاء مجموعة الخبراء المختصة
 .ا الخبراءالتي ينتجها  الفريق الفني ومجموعة العمل المتخصصة تعبيرا عن مواقف الجهات التي ينتمي اليه

 

 

 

 

 

 تحليل بنود جدول األعمال والتحضير

 للدورة الرابعة عشرة للجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في األغذية 

 

  2021 أيار15 و-07 03ي إجتماع إفتراض

 الشوكوالتةالكادميوم في منتجات الكاكاو / 

 

 7و  6, 5د جدول األعمال وبن

 

 علىالحدود القصوى للكادميوم في الشوكوالتة المحتوية 

 ( 7في االمرحلة )أساس المادة الجافة ٪ من إجمالي مواد الكاكاو الصلبة على 30أقل من 

 الفهرس مع الروابط

لموضوعا                                                                                                العنصر 

االهدافاالهداف وصف الغرض من هذا المستند       

٪ من 30مشروع الحدود القصوى الخاص بالشوكوالتة التي تحتوي على نسبة أقل من  

                                                         إجمالي الكاكاو
من جدول األعمال 5البند                                      

لحدود القصوى للكادميوم في اصناف الشوكوالتة التي تحتوي أو من جدول األعماال 6البند  

المادة الجافة %   من مادة الكاكاو الصلبة على أساس 50إلى < %≥ 30تصرح بوجود من  

% اجمالي مادة الكاكاو الصلبة على أساس المادة الجافة( )المرحلة 100وبودرة الكاكاو )

(4رقم   

من جدول األعمال 6البند    

لمنع وتقليل تلوث حبوب الكاكاو بمادة الكادميومقواعد الممارسة  من جدول األعمال 7البند                                                                                                                                                            

مراجعة أولية لرصد البيانات المتوفرة للكادميوم في مصادر الغذاء في منطقة الشرق 

(MENA)األوسط  وشمال إفريقيا          
1الملحق    

ملخص المداخالت المدرجة لمشروع مسودة قواعد الممارسات لمنع وتقليل تلوث حبوب 

CCCF14تمت مناقشته في  –( 4الكاكاو بمادة الكادميوم )المرحلة رقم    
  2الملحق   
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 الهدافا

وثات في الدورة الرابعة عشرة للجنة الدستور الغذائي المعنية بالمل نود جدول األعمال المزمع مناقشتهاستعراضاً وتحليالً لبتقدم هذه الوثيقة  

 من قبل مجتمعات لالستخدام وجهةالوثيقة مهذه . 2021 أيار 13و  أيار 7 إلى 3الفترة من  والمقرر عقدها عن بعد خالل األغذية،في 

منصة تحليل المخاطر ودعم الممارسات المثلى و GFoRSS المنظمة العالمية لعلوم سياسات األغذية تدعمها الدستور الغذائي التي  تطبيق

الدولية  واصفاتالم إعدادجتماعات والكجزء من مساهمتها في تعزيز الوعي ودعم المشاركة الفعالة في ا ،PARERA ألنظمة االغذية

 )اجتماعات الدستور الغذائي( من قبل ممثلين من األعضاء والمراقبين.

 سترشادياذا التحليل هيعتبر  ت. ومناقشة لبعض االعتبارا قعية لبنود جدول األعمال وخلفيتهيقدم التحليل الوارد في هذه الوثيقة مراجعة وا

 ( أو عضويتهم أو إدارتهم.PARERAو  GFoRSSبطبيعته وال يمثل موقفًا رسميًا للمنظمات المذكورة أعاله )

( ، التي نفذتها MENA Codex Initiativeتم إعداد هذا التحليل كجزء من مبادرة الدستور الغذائي للشرق األوسط وشمال إفريقيا )

GFoRSS  وPARERA وزارة الزراعة األمريكيةب مكتب الدستور الغذائي األمريكي من وبتمويل 

 

  ٪ من إجمالي الكاكاو                                                       30من جدول األعمال: مشروع الحدود القصوى الخاص بالشوكوالتة التي تحتوي على نسبة أقل من  5البند 

 CCCF (2019 )-  (xIIIAppendi-REP19 / CF) ل التقرير األخير

Documents: REP19/CF-Appendix III; CX/CF 21/14/5 and CX/CF 21/14/5-Add.1 

 خلفية العمل

٪ من 30( من الكادميوم في الشوكوالتة التي تحتوي على نسبة أقل من PPM) م/ كغ مغلم 0.3تمت مناقشة الحد األقصى المقدر ب 

 (.2019)يوليو  CAC42( و 2019)أبريل  CCCF13خالل إجمالي مواد الكاكاو الصلبة على أساس المادة الجافة 

المتمثلة وCAC41 (2018 )خالل  تم وضع الحد االقصى على أساس التناسب مع الحدود القصوى األخرى التي اعتمدها الدستور الغذائي

 يلي: فيما

س المادة ٪ مواد صلبة من الكاكاو على أسا70٪ و > 50≤تحتوي على من الكادميوم في الشوكوالتة التي  م/ كغ مغلم 0.8 -

 الجافة.

   افة.٪ مواد كاكاو صلبة على أساس المادة الج70≤ التي تحتوي على من الكادميوم في الشوكوالتة  مغ/ ك مغلم 0.9 -

عتماد الحد ابالمضي قدًما في إجراءات  CCCF13اوصت الدورة الثالثة عشرة للجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في األغذية 

 ، مع تحفظات من االتحاد األوروبي والنرويج وسويسرا وإكوادور. CAC42بواسطة  5/8األقصى إلى الخطوة 

٪ من  30 من الكادميوم في الشوكوالتة التي تحتوي على نسبة أقل من مكغ /مغلم 0.3الحد األقصى المقدر ب  باعتمادCCCF13 أوصت

االمر الذي م، كغ /مغلم 0.1اعتماد الحد األقصى المقدر ب ببينما اوصى االتحاد األوروبي  .الكاكاو الصلبة على أساس المادة الجافة مادة 

 مرجعية قيمة اعتمد( EFSA)سالمة االغذية تقييم الهيئة األوروبية لوالذي يبرره تقييم المخاطر االوروبية. ان  ،لألطفالحماية اعلى يوفر 

 المرجعية ةقيمان ال .الجسم وزن من كغم/  ميكروغرام 2.5 إلى تصل مقبولة أسبوعية كجرعة عنها معبراً  وتحفًظا، حذراً  أكثر صحية

تشير  ،لكذ الى باإلضافة .من وزن الجسم /لكل شهر مكغ/مكغم 25 اجرعة شهرية مسموح بها مؤقت هي JECFAال هااعتمدتالتي  الصحية

 هو أعلى من ةالمنطقة األوروبي بيانات االستهالك إلى أن معدل استهالك المنتجات المحتوية على الكاكاو )ومنتجات الشوكوالتة( في

 مناطق أخرى من العالم.

عتماد اتم  .5/8إجماع لصالح التبني في الخطوة ن التوصل إلى دوالمقترح  قصىاال الحدريت مناقشات معمقة حول اج CAC42وخالل 

قشات خالل اجتماع وأشارت خالصة المنا CCCF14.مح بمزيد من المناقشات في مما س 5 المقترح في المرحلةالحد االقصى 

  CCCF14ستوصي  "، 5عدم وجود معلومات إضافية تبرر تعديل مشروع الحد االقصى ، حاليًا في الخطوة  إلى أنه في حال CAC42ال

عد وسيعقد ب 2020إلى  CCCF14لكن تم تأجيل  "(CAC 43 (2020 من قبل م/ كغ مغلم 0.3الحد االقصى البالغ اعتماد مشروع ب

CAC43.  

 التحليل

تقييم التعرض الغذائي  تحديثب JECFA91 منظمتي الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعةلجنة الخبراء المشتركة بين  تقام

الملوث  لهذاواستجابة لدعوات الحصول على البيانات  (GEMS بيانات الغذاء )لهذا الملوث في  حدثةمال بياناتال نظرا لتدفق ،للكادميوم

https://gforss.org/
https://gforss.org/
https://gforss.org/
https://parera.ulaval.ca/
https://gforss.org/networks/mena-codex/
https://gforss.org/
https://parera.ulaval.ca/
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خالل ندوة من ذلك  وملخص لنتائجها  بإعدادمت  قا (JECFA)ا بعد، فإن الالدراسة ليس متاحوعلى الرغم من ان تقرير   .في الطعام

 .2021 أذار 17عقدت في 

 ( أكد تقييم التعرض المحدث للجنة الخبراء المشتركةJECFAأن المصادر الرئيسية للتعرض الغذائي لل )هي: ديميومكا 

 الحبوب 

 منتجات الحبوب 

 )األسماك والمأكوالت البحرية )الرخويات بشكل رئيسي 

ي مصادر ن إجمال٪ م6و  0.1تمثل ما بين الذي و الغذائيفي التعرض  ضئيل شكلالكاكاو بمحتوية على ال المنتجاتالكاكاو وساهم ي

 ذاتالية وأمريكا الشم )أوروباغربي لالستهالك ال GEMS Food Clusters٪ منها من قاعدة بيانات 6والتي تشكل  التعرض الغذائية

 لشوكوالتة(.المرتفعة ل ستهالكالمعدالت ا

 يقة ثانوية هم بطرامن شأنه أن يس فرض الحدود القصوى المقترحة لمسحوق الكاكاو والمنتجات األخرى المحتوية على الكاكاو

متمثلة في رفض ال يمكن توقع اآلثار التجارية  ذلك،مع  .(٪ بشكل عام1حوالي )في الحد من التعرض الغذائي العام للكادميوم 

 تصلقد ) المرفوضة لجميع المناطق الكاكاو،٪ من المنتجات المحتوية على 16لما يصل إلى البضاعة بسبب عدم المطابقة 

 لدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي(.٪ في ب30إلى  هذه النسبة

 

 والمقترحة للكادميوم على معدالت رفض منتجات الكاكاو والتعرض الغذائي للكادميومتأثير الحدود القصوى المقررة 

 

 ،كثر أواعد حدودية المتاحة أن بلدان أمريكا الالتينية ستكون األكثر تضرًرا من اعتماد قتواجد الملوثات تُظهر بيانات  عموًما

 بينما تكون ق.ارتفاع معدالت رفض المنتجات من هذه األسوامما يؤدي إلى  تقييدًا للكادميوم في منتجات الكاكاو / الكاكاو ،

دود ب أقل من الحفي الغال تواجد الملوث)بيانات  التي تساهم بشكل كبير في إنتاج الكاكاو أقل تأثر األخرى،البلدان األفريقية 

 .القصوى المقترحة(
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 الردود الواردة حتى تاريخه

 إجراء العن ضرورة الردود الواردة بعض  تساءلتJECFA يم التعرض قبلتقي لتحديث CCCF14  بدون طلب مسبق من  و

 CCCF14 قبل

 أمانة لجنة الخبراء المشتركة  أوضحت(JECFA)  يم التقيتحديث ضرورة  2021 أذار 17في ها لمن خالل العرض التقديمي

التعرض أمًرا  تم اعتبار تحديث تقييم المتاحة،في ضوء أهمية البيانات الجديدة .  إجراء التحديثكلما توفرت بيانات تستدعي 

 ضروريًا.

  ض من قبل لجنة تم إعادة تقييم التعرتحتى  عند المرحلة السابعة واالحتفاظ بالمواصفةالعمل  الردود بتعليقطالبت العديد من

 متقد   ،املةالدراسة الش /رتوفر التقريوعلى الرغم من عدم إعادة تقييم التعرض  تتم   وبالفعل .(JECFA) الخبراء المشتركة

JECFA وأتاحت ندوة عبر اإلنترنت الفرصة لتوضيح النقاط الرئيسية لهذا التقييم. ملخًصا للوضع 

 د وثقة على الحتعليقات مكتوبة / م قدمتوالمغرب هما الدولتان الوحيدتان من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا اللتان  مصر

 م./ كغ ملغم 0.3حد أقصى أقل من تنادي باعتماد المقترح األقصى 

القيم  تلبية ة علىقادر ٪ من منتجات الكاكاو ،75ن البلدان األفريقية، التي تنتج أكثر من ا موقفا يعتبرالمغرب  تضمن تعليقو -

 المقترحة. األدنى

 لغم / كغمم 0.1اعتبر الموقف المصري ان بدرجة كافية في حين  حمايةوفر ت م الملغم / كغ 0.3أن  يعتبرفمصر  تعليقأما  -

 .لألطفالر الحماية الكافية يوف

 :االعتبارات واالستنتاجات العامة

  منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياان (MENA) ن مشتقة مولكنها منتجة لمنتجات مصنعة  ليست منتجة لحبوب الكاكاو

لى الكاكاو عسيكون من المهم الحصول على رأي الشركات العربية المصنعة للشوكوالتة وغيرها من المنتجات القائمة . الكاكاو

  لنهائية.االمواد الخام وجودة المنتجات  مصادرعلى إنتاجهم:  الحدود القصوى )وغيرها من الحدود المقترحة(حول تأثيرات 

   ي الغذائي له ف التحقق من حالة بيانات رصد الكادميوم في الغذاء والمضي قدًما في تقييمات التعرضو االطالع المهمسيكون من

 (.تواجد الملوثاتالمنطقة )بناًء على العادات الغذائية ومجموعات بيانات 

 بهذه الوثيقة   المرفق(  (Annex 1 1 رقم في الملحق الكادميوم متوفر الملخص الحالي لوضع البيانات الخاصة برصد

 :هذا البند من جدول األعمالأن بالنظر إلى 

 جلسات  مناقشته ألكثر من جلسة واحدة من تمت قد CCCF، 

 في اجتماع سابق لـ 5/8 المرحلةفي  العتمادهوصل إلى توصية تتم الو CCCF ، 

 ن قبل ممحدث إضافية ناتجة عن تقييم التعرض الومساهمات  مع اعتبارات 7و 6 المرحلتينزيد من المداوالت في ويخضع للم

 ،JECFA ال

على المستوى )مكرسة لبناء توافق في اآلراء حول اعتماده تكون  أن ينتقل هذا البند إلى التبني مع بذل جهود إضافيةحسن من المستف

 المقترح(.

لتعرض الغذائي في تقليل ااإلضافية المساهمة فإن  ،كادميومالتعرض للبخصوص تقييم  JECFAبشكل عام واستناداً إلى التحديث األخير ل 

تكون س ،لى الكاكاوبعد تطبيق مختلف الحدود القصوى للكادميوم في المنتجات القائمة ع ل مساهمة منتجات الكاكاوللكادميوم من خال العام

تمر لتقليل بذل جهد مس )مع الحد االقصىفإن االعتبار الرئيسي لتحديد  لك،ذل .صحة العامةالحماية ضئيلة ولن تساهم بشكل هام في 

ما )قيمة(  أقل)  ALARAوالسعي إلى تحقيق مبدأ التنفيذ )للحد األقصى(ب أن يستند إلى قابلية معينة( يجسلع اخرى التعرض من قبل 

 .التوازنهذا قد يوفر مثل  ملغم / كغم 0.3 االقصى حدالن إ .(بشكل معقول نفيذهيمكن ت

 



الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في األغذية تحليل بنود جدول األعمال والتحضير للدورة الرابعة عشرة للجنة   

 

ة | 5 ح ف ص  
 

%   50 <إلى %≥ 30جدول اعمال البند السادس: الحدود القصوى للكادميوم في اصناف الشوكوالتة التي تحتوي أو تصرح بوجود من  

 % اجمالي مادة الكاكاو الصلبة على أساس المادة الجافة(100من مادة الكاكاو الصلبة على أساس المادة الجافة وبودرة الكاكاو )

 (4رقم  المرحلة)

 CX/CF21/14/6 and CX/CF 21/14/6-Add.1:   ملفات هامة

 ةغير متوفرة لحين اعداد هذة الوثيق

 

 بدراسة التالي: CCCF14ستقوم 

  وجود من بتوي أو تصرح التي تح للشوكوالتة ومنتجات الشوكوالتةملغم/كغم  0.7م إلى كغم/ملغ 0.6الحدود المقترحة من

 %   من إجمالي مادة الكاكاو على أساس المادة الجافة.50 إلى <%≥ 30

  أساس المادة  % إجمالي بودرة الكاكاو الصلبة على100لبودرة الكاكاو )ملغم/كغم  3إلى ملغم/كغم  2الحدود المقترحة من

 الجافة( جاهزة لالستهالك.

 

 4رقم  المرحلةحالياً عند 

 خلفية العمل

ن الكاكاو. ( قدمت االكوادور مقترح عمل جديد لحدود الكادميوم في الشوكوالتة والمنتجات المشتقة م2014 أذار) CCCF8في اجتماع 

م نتيجة ( خلص إلى أن تناول الكادميو201 حزيران  -JECFA77وقد لوحظ أن أحدث تقييم للجنة الخبراء المشتركة في ذلك الوقت )

ميوم في يشكل مصدر قلق على الصحة. كما لوحظ أن عدم وجود حدود قصوى للكاد استهالك الشوكوالتة ومنتجات الكاكاو المشتقة ال

صدر عروف بأنها مالكاكاو والمنتجات المشتقة منه قد يؤدي إلى تهديد الصادرات من بعض الدول األعضاء، وبالتحديد الدول النامية والم

 لكاكاو.لتصدير ا رئيسي

كادميوم في على اقتراح حدود قصوى لل تعملبمشاركة غانا والبرازيل و (e-WG)قادت االكوادور مجموعة العمل االلكترونية 

 الشوكوالتة والمنتجات المشتقة من الكاكاو.

 : CCCFالمناقشات السابقة في لجنة 

 تم تقديم الحدود القصوى للكادميوم في الشوكوالتة لالعتماد: CCCF12في 

 0.8 من إجمالي مادة الكاكاو على أساس المادة الجافة.70 إلى <%≥ 50التي تحتوي على م للشوكوالتة كغم/ملغ %  

 0.9  من إجمالي مادة الكاكاو على أساس المادة الجافة.% 70 ≥للشوكوالتة التي تحتوي على ملغم/كغم 

 

 .CAC41 خالل 2018في عام  5/8والتي تم اعتمادها الحقاً من قبل اللجنة في الخطوة رقم 

 لجنة على:ال( وافقت 2019 نيسان) CCCF13في اجتماع 

 من  %50<إلى % ≥ 30بوجود   حالتي تحتوي أو تصر هاالشكوالتة ومنتجات نواعالعمل على الحدود القصوى أل مواصلة

على أساس  % اجمالي مادة الكاكاو الصلبة100إجمالي مادة الكاكاو الصلبة على أساس المادة الجافة وبودرة الكاكاو )

   ( باستخدام النهج النسبي.2020) CCCF14فيها من قبل  للنظر المادة الجافة(. 

 وبمشاركة غانا لمواصلة العمل إعادة إنشاء مجموعة العمل االلكترونية برئاسة االكوادور 

  في حال لم يتم التوصل إلى توافق في اآلراء في لجنةCCCF14  وقف العمل ، فقد يوصى بفئات الشوكوالتة المتبقيةبشأن

 وتطبيقه. CCCFدليل الممارسات لمنع وتقليل التلوث في الكاكاو من قبل لجنة  االنتهاء منحتى يتم 
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 التحليل:

  بناء على التحديث األخير للجنة الخبراء المشتركةJECFA ائية، فإن بشأن تقييم التعرض للكادميوم من جميع المصادر الغذ

رض ف بعدلكاكاو التعرض الغذائي الكلي للكادميوم من خالل مساهمة منتجات األهمية اإلضافية للصحة العامة المتمثلة في تقليل ا

 ستكون محدودة. ،حدود قصوى متعددة بما في ذلك الحدود المقترحة في إطار هذا البند من جدول األعمال

  دميوم.الغذائي للكاتظل الحبوب ومنتجاتها واألسماك والمأكوالت البحرية )خاصة الرخويات( المصادر الرئيسية للتعرض 

  في ظل الظروف الموضحة أعاله، فإن االعتبار الرئيسي إلدارة الملوثات هو تطبيق مبدأALARA  بشكل ذه نفيت نما يمك)أقل

 ون قابالمعقول(. ونتيجة لذلك، فإن هدف تقليل التعرض للكادميوم من منتجات الكاكاو من خالل وضع حدود قصوى يجب أن يك

 ناسباً.مهذه الجدوى من خالل دليل الممارسات أو التدخالت للحد من التلوث المحتمل متى ما كان ذلك للتحقيق مع تعزيز 

  تشير مراجعة التعليقات المتاحة في المستنداتCX/CF 21/14/5 and CX/CF 21/14/5-Add.1  إلى أن اإلجماع قد

 لمقترحة.يتطلب المزيد من العمل للمضي قدماً في االتفاق على الحدود القصوى ا

 

 :في االستمرارتمتد خيارات  قد            

  5النظر في اعتماد القيم العليا للفترات المقترحة من الحدود القصوى عند الخطوة رقم: 

 0.7 لى أساس ع%  من إجمالي مادة الكاكاو 50 <إلى %≥ 30م للشوكوالتة ومنتجاتها التي تحتوي أو تصرح بوجود من كغم/ملغ

   المادة الجافة.

 3  إجمالي بودرة الكاكاو الصلبة على أساس المادة الجافة( جاهزة لالستهالك.100لبودرة الكاكاو )ملغم/كغم % 

 

ن خفض متحقيق المزيد ليم االلتزام بمراجعة هذه القالى  باإلضافةأثناء متابعة تنفيذ دليل الممارسات )يناقش تحت البند السابع( في 

هيئة الدستور  يتطلب هذا الخيار تحقيق إجماع بين أعضاء الدليل وقته في التطبيق وينتج عنه تأثير.بمجرد أن يأخذ و ،التعرض

 .والهيئة CCCF14الغذائي في لجنة 

 

 .سيأخذ النظر في تعليق العمل باعتماد  الحدود القصوى المقترحة والسير قدما في تنفيذ دليل الممارسات 

 

                                                                                 ممارسة لمنع وتقليل تلوث حبوب الكاكاو بمادة الكادميومقواعد ال : جدول اعمال البند السابع

 CX/CF 21/14/7 and CX/CF 21/14/7-Add.1:  مستندات للمطالعة

 (4)في المرحلة   لمنع وتقليل تلوث حبوب الكاكاو بمادة الكادميوم قواعد الممارساتبدراسة  CCCF14تقوم سوف 

 

 خلفية العمل

ة للدول بهدف تقديم إرشادات إضافي(  COP) ات، قدمت البيرو اقتراًحا لتطوير مشروع قواعد الممارس( 2017أبريل ) CCCF11في 

 .بالكادميوم في مراحل اإلنتاج والتحضيراألعضاء ومنتجي الكاكاو للحد والتقليل من تلوث حبوب الكاكاو 

لتوثيق تدابير  اتلتطوير قواعد الممارس وكُلف بإعداد ورقة مناقشة ومشروع وثيقةبيرو برئاسة ال( eWG)تم إنشاء فريق عمل إلكتروني 

 .الحد من المخاطر الناتجة عن مادة الكادميوم في منتجات الكاكاو

 

اإللكترونية  ووافقت اللجنة على إعادة إنشاء مجموعة العمل  ورقة المناقشة وتمت مناقشتها يروقدمت الب (2018مارس ) CCCF 12في 

 :التي ترأسها البيرو وتشترك في رئاستها غانا واإلكوادور لمواصلة بلورة ورقة المناقشة بهدف

   اتمن تطوير قواعد الممارسمن المخاطر متمكنة  حدالحالية للتدابير الق فيما إذا كانت التحق 

 مات ستخدام المعلواعبر ،( ما إذا كان ينبغي أن يغطي سلسلة اإلنتاج بأكملها أو اإلنتاج األولي فقط)قواعد الممارسات حديد نطاق ت

 .التي تم جمعها من المسح الذي قامت به أمانة الدستور الغذائي

 

تضمن الحد ي قواعد الممارساتوقد تم التأكيد على أن مشروع قواعد الممارسات، ومسودة  وثيقة مشروعوعلى هذا األساس، سيتم وضع 

عالم من ميع أنحاء الللتطبيق في ج ةكلفة وقابلمن المخاطر الناتجة عن مادة الكادميوم في منتجات الكاكاو على أن تكون فعالة من حيث ال

 .قبل كبار المنتجين وصغارهم
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ها كعمل للموافقة علي CAC42التقدم المحرز في ورقة المناقشة ووافق على تقديم وثيقة مشروع إلى ( 2019 نيسان) CCCF13ناقش 

افق و. اتالممارسجديد وإنشاء مجموعة عمل إلكترونية برئاسة البيرو وتشترك في رئاستها غانا واإلكوادور إلعداد مسودة قواعد 

CAC42 ( 2019يوليو ) االعمال الجديدةعلى. 

 تحليلال

 2في الملحق  معروضالملخص قواعد الممارسات المقترح و ( Annex 2 ) -  مرفق بهذه الوثيقة. 

 ناطق معينةمفي حبوب الكاكاو في  مما سيساهم في الحد من وجود الكادميوم تقدم كبير في تطوير قواعد الممارسات تم إحراز، 

 .العالميةتجارة للعم اد وبذلك يكون

 قد يكون هناك حاجة إلى تفضيل بعض الممارسات التي ثبت فعاليتها وتمييزها عن اإلجراءات التجريبية 

  قواعد الممارساتقدمت عدة دول تعليقات على مسودة 

  ًعبر تمتد الخيارات للمتابعة ،(عند إعداد الوثيقة المستند غير متوفر)على عدد التعليقات المستلمة  بناء: 

 

ل اللجنة في للنظر في اعتمادها من قبقواعد الممارسات  ونقل CCCF14النظر في التعديالت المقترحة أثناء المناقشات في  -

 (.7 لةلمرحا)وطلب التعليقات ( 6لمرحلة ا)أثناء إعادة إنشاء فريق العمل اإللكتروني لمواصلة الصياغة  5 المرحلة

مكلفة  شكيلهاتتحت قيادة مجموعة عمل إلكترونية أعيد  التطوير،لمزيد من  3 المرحلة الى النظر في إعادة قواعد الممارسة -

 لمراجعة المساهمات الهامة التي قدمتها مختلف وفود الدستور الغذائي. ،بهذا الجهد

  

 : االعتبارات واالستنتاجات العامة

 : (MENAا  )األوسط وشمال إفريقيفي منطقة الشرق العالقة أصحاب الرقابية للغذاء ويتوجب على الجهات 

  ا بم إفريقيامال المتعلقة بالكادميوم في المنتجات الغذائية المستهلكة في منطقة الشرق األوسط وشالرصد بيانات  جمعمراجعة و

 .في ذلك المنتجات المحتوية على الكاكاو والمتوفرة في هذه األسواق

 ر خفيف المخاطلمخاطر لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتحديد تدابير تإجراء / تحديث تقييمات التعرض الغذائي وتقييم ا

 .عند الحاجة
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: مراجعة أولية لرصد البيانات المتوفرة للكادميوم في مصادر الغذاء في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  (Annex 1)  1الملحق 

(MENA) 

 

ألوسط وشمال ببيانات حدوث الكادميوم في األغذية في منطقة الشرق ا المنشورة والمتعلقةالعلمية  بحاثلال من خالل مراجعة سريعة

الكادميوم في  دتواجات إلى بيانتشير ومنطقة الشرق األدنى، الدول العربية  تلخص بيانات من منشور مقال 34على  لحصولتم ا إفريقيا،

 الغذائية.مختلف المواد 

 

 ودول المنطقة التي تغطيها . ألبحاثا( مجال هذه  1يلخص الجدول )

ن أصل و المنتجات ميها اللحوم أتلوالت البحرية المبلغ عنها تتعلق باألسماك والمأك تواجدومعظم بيانات ال معروضة،مراجع هذه األوراق 

 أو الخضار./حيواني والفواكه و

 

 حول تركيز الكادميوم في الغذاء في الدول العربية ونوع الغذاء وفئته. تمقاال :1الجدول 

 الدولة نوع الغذاء والمراجع  كيزنطاق / متوسط الترال

0.32 ppm (Salah et al. 2013) 

0.1- 0.61 ppm (Darwish et al. 2019) 

0.15 ppm (Darwish et al. 2019) 

0.39 ppm (Darwish et al. 2019) 

0.38 ppm (Darwish et al. 2019) 

0.014-0.068 ppm (Sallam et al. 2019) 

0.1 ppm (El-Hassanin et al. 2020) 

0.01 ppm (Diab et al. 2020) 

0.039-0.057 ppm (Khalafalla et al. 2016) 

 حليب البودرة

 مصر

 المحار

 الحليب

 جبنة الكريش

 كالوي الدجاج

 السمك

 الذرة

 الحليب البقري الخام

 اللحوم المعلبة

2.87 ppm (Najoie et al. 2019) 

0.038 - 0.476 ppm (Elaridi et al. 2021) 

 )البقلة(خضار

 تراكيب االطفال
 لبنان

0.07 ppm (Ali et al. 2020) العراق كبد الدجاج 

3.32 – 1.46 ppm (Juma et al. 2002) 

0.5 – 0.6 ppm (Massadeh & Al-Massaedh 2018) 

 السمك المبرد والمجمد
 االردن

 والفواكه المعلبةالخضار 

1.17 - 4.25 ppm (Alturiqi & Albedair 2012) 

1.36 - 1.68 ppm (Alturiqi & Albedair 2012) 

1.56 - 2.02 ppm (Alturiqi & Albedair 2012) 

0.83 - 1.07 ppm (Alturiqi & Albedair 2012) 

1.25 - 1.47 ppm (Alturiqi & Albedair 2012) 

0.28-0.35 ppm (Oteef et al. 2015) 

0.1-0.7 ppm (Al-Othman et al. 2012) 

0.041 ppm (Salama 2019) 

0.003 ppm (Salama 2019) 

0.011 ppm (Salama 2019) 

0.002 ppm (Salama 2019) 

 سمك

 لحوم الدجاج

 لحم العجل

 لحم الجمال

 الخرافلحم 

 السعودية الخضار

 الشاي

 الكاكاوو

 جواهر الجلكسي 

 أصابع الشوكالته

 سكاكر الشوكالته
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 الدولة نوع الغذاء والمراجع  كيزنطاق / متوسط الترال

0.02-0.03 ppm (Mohamed et al. 2020) اليمن عصير الفواكه 

0.027 ppm (Abolghait & Garbaj 2015) ليبيا التونه المعلبة 

0.001-0.27 ppm (Rjeibi et al. 2015)  رأسيات(

 Cephalopodsاألرجل(
 تونس

0.1 ppm (Sifou et al. 2021) 

5.1-10.3 ppm (Sedki et al. 2003) 

0.04-2.52 ppm (Nouri & Haddioui 2016) 

 حبوب االفطار

 بقري() كبد -كالوي  المغرب

 لحوم الماشية

0.36-0.74 ppm (Abd-elghany et al. 2020) الكويت لحوم االغنام 

0.55-0.57 ppm (Mehouel et al. 2019) الجزائر السمك 

0.02-0.07 ppm (Musaiger & Al-Rumaidh 2005) 

0.03 ppm (Musaiger & D’Souza 2008) 

 لحم السلطعون
 البحرين

 السمك النيئ

0.001-0.225 ppm (Pillay et al. 2002) 

0.005-0.036 ppm (Al-Busaidi et al. 2011) 

 التمر
 عمان

 السمك

0.1-1.11 ppm (Dghaim et al. 2015) 

0.3-0.34 ppm (Al-Yousuf & El-Shahawi 1999) 

0.13-0.19 ppm (Kosanovic et al. 2007) 

 االعشاب

االمارات العربية 

 المتحدة
 السمك

 السمك

2.05 - 10.6 ppm (Al Zabadi et al. 2018) فلسطين االغذية المعلبة 

0.19-1.75 ppm (Mousavi et al. 2014) 

0.01-2.5 ppm (Zafarzadeh et al. 2020) 

0.007-0.022 ppm (Heshmati et al. 2020) 

0.046 ppm (Heshmati et al. 2020) 

0.049 ppm (Heshmati et al. 2020) 

 اعشاب طبية

 منتجات االلبان

 الخضار

 قمح

 رزأ

 إيران
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 بمادة الكاكاو حبوب تلوث وتقليل لمنع ات الممارس قواعد مسودة لمشروع المدرجة المداخالت : ملخص (Annex 2)  2الملحق 

 (4رقم المرحلة ) CCCF14  في مناقشته تمت - الكادميوم

  لهدفا

 حبوب تلوث من والتقليل للحد الكاكاو ومنتجي األعضاء للدول إرشادات تقديم هو المقترحالممارسات  قواعد مسودة مشروع منالهدف 

 .لنقلا عمليات ذلك في بما والتخزين؛ والتجفيف التخمير :الحصاد بعد وما والتحضير اإلنتاج مراحل في بالكادميوم الكاكاو

 والقابلة( عاليتهاف أثبتت التي) الكاكاو منتجات في الكادميوم مادة عن الناتجة المخاطر من الحد تدابير على التركيز المقرر من وكان

 .والمنتجين المزارعين صغار على للتطبيق

 الكاكاو حبوب يف الكادميوم مستويات من والتخفيف لتفاديها الكادميوم من عالية نسبة على تحتوي التي الزراعية المناطق تحديد فضلي

 .المشكلة هذه لمعالجة وعامة محددة استراتيجيات ووضع

 ذوبان قابلية في تحكمت التي والبيولوجية والكيميائية الفيزيائية العمليات على الغذائية محاصيلال تربة في الكادميوم مادة تواجد يعتمد

 .الجذور منطقة في التربة وخاصة محلول في الكادميوم

 إمكانيةو والمنغنيز الحديد وأكاسيد والكربونات الطين ومحتوى الحموضة درجةو التربة والتي تشمل الحيوية غير العوامل 

  التربة دارةإ ممارسات إلى باإلضافة، المائي والمحتوى المعقدة والروابط العضوية المادة ومحتوى ونوع واالختزال األكسدة

 .الزراعي والجير الصحي لصرفو واألسمدة الفوسفاتية األسمدة مثل التربة وتعديالت المحاصيل تناوب ذلك في بما

 الجذور اطشون مزارعوال النباتات بواسطة الكادميوم متصاصعلى ا المحاصيل وقدرة النباتية األنواع الحيوية العوامل شملت 

 .الفطريات ثلم لجذوربا المرتبطة الدقيقة والكائنات التجذير وأنماط

 

 في الكادميوم ذلك في بما الكيميائية الملوثاتبسبب )محاولة القضاء على التلوث البيئي أو الحد منه  مبدأ إلى الممارسات قواعد تستند

 يقلل الحاجة مما الضارة الصحية اآلثار مخاطر على القضاء أو تقليل في فاعلية أكثر النهج هذا يعتبر. وقائي كنهج مصدره في( الكاكاو

 .الغذائية المنتجات رفض حاالت تقليل أو وتجنب الغذاء في للتحكم  مواردالى 

ودة وسالمة ج" فحص"ال يمكن كونه  التصنيع والتوزيع  - سيتم تطبيق هذا النهج في جميع مراحل سلسلة اإلنتاج الى ذلك باإلضافة

 .االغذية من  نواحي أخرى في المراحل االخيرة من السلسلة

 

 بها للحد والتقليل من تلوث حبوب الكاكاو بمادة الكادميوم الموصيالممارسات 

 .زراعات جديدة   - زراعة البذار التلوث قبل  -1

ن ما ال يتجزأ يجب أن تبدأ الوقاية من الكادميوم في الكاكاو والحد منه بالتحليل الفيزيائي والكيميائي للتربة وأن تكون جزءً 

 .للكادميوم محتمالً  بأرض جديدة مع مراقبة مستويات المياه أيًضا لتحديد ما إذا كانت مصدًرا البذر والزراعةالممارسات قبل 

قصى من اكغم كحد  /ملغم  1.4ولكن تم تحديد ادميوم في مناطق زراعة الكاكاو لم يتم تحديد توصية محددة بشأن مستويات الك

 .زراعة الكاكاوعلى تطبيقها  كنولكن يم وغير الكاكاالكادميوم في التربة لنمو محاصيل أخرى 

 من مرحلة اإلنتاج إلى مرحلة الحصاد -2

لكادميوم في من المهم معرفة مصادر الكادميوم وتوزعه في التربة حيث انه تبين ان هناك ارتباط بين المستويات المرتفعة من ا

 النبات وحبوب الكاكاو.التربة )بحسب اختبارات التربة( والمستويات المرتفعة من الكادميوم في أنسجة 

 .ستراتيجيات للحد من نسبة الكادميوم في التربةمن المهم وضع ا -أ  

ني لرقم الهيدروجيمن خالل تجيير التربة عندما يكون اللكادميوم  يالبيولوج التوافرن حتى اآلن للحد متم تطوير طرق اكثر فاعلية 

 5.5ويمكن اتخاذ تدابير أخرى عندما يكون الرقم الهيدروجيني أعلى من  وكما .5.5للتربة أقل من 

 لتربة بالكادميوم.اتجنب المزيد من تلوث  -ب

 مرحلة ما بعد الحصاد -3

ذا وب الكاكاو إالى أنه يمكن تقليل تركيز الكادميوم في حب باإلضافةتنخفض تراكيز الكادميوم مع استمرار عملية التخمير  -

 .ية أثناء التخميركانت الحموضة كاف

 .أو األبخرة لوقود أو من قبل الغازات العادمةابوب الكاكاو من خالل انسكاب تلوث حالعمل على منع  يجبأثناء التخزين  -

 . مرحلة النقل  -4

 خرى.مواد االوالتلوث من  الرطوبةيجب حماية الكاكاو من 

 


