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مقدمة 
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 Arab»ة مبادرة الدستور الغذائي للمنطقة العربية   مساهممنجزءهذا التحليل هو 

Codex Initiative»  بية للوفود من الدول العرالفعالةالمشاركةودعمتعزيزفي

ية اجتماعات هيئة الدستور الغذائي وإعداد مواقفها مع مراعاة احتياجات وخصوصفي

.المنطقة والتأثير المحتمل لمعايير األغذية المقترحة

للجهات الداعمة رسميًاموقفًايمثلوالإرشاديهوالتحليلهذا

(PARERAوGFoRSS  )

https://parera.ulaval.ca/
https://gforss.org/


بنود جدول األعمال
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الموضوع بند

٪ إجمالي مواد الكاكاو الصلبة على أساس المادة 100)الحد األقصى لمتبقيات الكادميوم في مسحوق الكاكاو 

(4في الخطوة ( )الجافة
من جدول األعمال5البند 

(7في الخطوة )مدونة الممارسات لمنع وتقليل تلوث حبوب الكاكاو بالكادميوم  من جدول األعمال6البند 

الدورة الخامسة عشر

(  15CCCF)للجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في األغذية 

2022مايو 24و13-9االجتماع االفتراضي من 



لجنة الدستور الغذائي  بالملوثات في األغذية لجنة الفنية للدستور الغذائي المعنية المدونة الفئة  /

(2018) CAC41للحدالنهائياالعتمادتم

كغ/ملغ0.8األقصى

(2018) CCCF12لالعتماد5/8الخطوةالىكغ/ملغ8.0األقصىالحدتقديم

14CACقبلمن
من إجمالي مواد الكاكاو ٪ 70٪ و 50بين الشوكوالتة التي تحتوي على ما 

الصلبة على أساس المادة الجافة 

•(2018) CAC41للحدالنهائياالعتمادتم

كغ/ملغ0.9األقصى
(2018) CCCF1214قبلمنكغ/ملغ9.0األقصىالحدتقديمCAC

من مواد الكاكاو الصلبة ٪ 70أكثر من الشوكوالتة التي تحتوي على نسبة 

اإلجمالية

41) CAC42(20للحدالنهائيالعتماداتم

كغ/ملغ0.3األقصى

14) CCCF2021(منالعتماده8الخطوةالىكغ/ملغ0.3األقصىالحدتقديم

ومصروالنرويجاألوروبياالتحادتحفظاتمع44CACقبل
من مواد الكاكاو الصلبة ٪ 30أقل من الشوكوالتة التي تحتوي على نسبة 

اإلجمالية

41) CAC42(20للحدالنهائياالعتمادتم

كغ/ملغ0.7األقصى

14) CCCF2021(5/8الخطوةالىكغ/ملغ0.7االقصىالحدتقديمتقديم

،سويسرا،األوروبياالتحادتحفظاتمعمع،CAC44قبلمنالعتماده

ومصرالنرويج

من إجمالي مواد الكاكاو ٪ 50٪ و 30بين الشوكوالتة التي تحتوي على ما 

الصلبة على أساس المادة الجافة 

≠≠≠

من،اناغرئاستهافيوتشتركاإلكوادوربرئاسةالخبراءعملفريقإنشاءإعادة•

الكاكاولمسحوقأقصىحدوضععملمواصلةأجل

بياناتعلىللحصولدعوةإصدارJECFAالمشتركةالخبراءلجنةمنطلب•

.الكاكاوبمسحوقخاصة

مواد كاكاو صلبة إجمالية على أساس المادة ٪100مسحوق الكاكاو يحتوي على 

جافة الجاهز لالستهالك

41) CAC42(20

5الخطوةفياالعتمادتم•
إلىالعملإلنجازاآلجالتمديدعلىموافقة•

CCCF16

CAC44قبلمنالعتمادها5الخطوةالىالممارساتمدونةتقديم
وادورإكرئاستهفيويشتركبيروبرئاسة،الخبراءعملفريقإنشاءإعادة•

.العملمواصلةبهدف،وغانا
مدونة الممارسات لتفادي والحد من تلوث حبوب الكاكاو بالكادميوم

قرارات ذات صلة 
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الحد األقصى لمتبقيات الكادميوم في مسحوق الكاكاو

( ٪ إجمالي مواد الكاكاو الصلبة على أساس المادة الجافة100)

(4في الخطوة )

أهم التقارير والوثائق التي تم مراجعتها 

األعمالجدولمن5البند
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CX / CF 22/15/6

CX / CF 22/15/6-ddA

REP21/CF

REP21/CAC

كغ/ ملغ 3.0-2.0سيتم مناقشة الحدود القصوى المقترحة خالل  الدورة الخامسة عشر 



خلفية العمل: األعمالجدولمن5البند
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كغ/مغ1.5:تناسبينهجباستخدامالقصوىالحدودعلىالعمللمواصلة،غانارئاستهافيوتشتركاإلكوادوربرئاسةالكترونيعملفريقإنشاءإعادةاللجنةقررت

CCCF12

(2018)

.كغ/مغ1.5االلكترونيالعملفريققبلمنالمقترحاالقصىالحدمناقشةمواصلةاللجنةقررت•

الكاكاوموادمن٪70مناكثرعلىتحتويالتيللشوكوالتةالمحددكغ/مغ0.9البالغاألقصىالحدمعمتسقًاالكاكاولمسحوقاألقصىالحديكونأنيجببأنهCCCFتذكيرتم•

الجافةالمادةأساسفيالصلبة

الشوكوالتةلفئاتالموضوعةالقصوىالحدودمراعاةمعالكاكاولمسحوقاقصىحدوضعبشأناألعمالمواصلةعلىاللجنةوافقت•

المقترحاالقصىالحدبشأناآلراءوفيتوافقوجودعدمإلىالعملفريقرئيسأشار

:النسبيالنهجعلىبناءاالكاكاوومسحوقالمتبقيةالشوكوالتةلفئاتقصوىحدودإنشاء•

1.5(الجافةالمادةأساسعلىالصلبةالكاكاوموادإجمالي٪100)الكاكاولمسحوقبالنسبةكغ/مغ:

CCCF13

(2019)

2021
الكاكاولمسحوقاالقصىالحدلتحديدالعملمواصلة:اللجنةقررت

كغ/ ملغ 3.0-2.0نطاق من : FOOD /GEMS-( 1)السيناريو •

كغ/ ملغ 1.5-1.3نطاق : النهج النسبي-( 2)السيناريو •

الكاكاوبمسحوقخاصةبياناتعلىللحصولدعوةإصدارJECFAالمشتركةالخبراءلجنةمنطلب•

CCCF14

(2021)

لمنطقةسيكون.التواليعلى٪1.87و٪4.39تبلغمحتملةعالميةرفضمعدالتمعكغ/ملغ3.0-2.0االلكترونيالعملفريققبلمنالمقترحةالقصوىالحدودمناقشةسيتم

التواليعلى٪5.08و٪13.02بينمحتملةرفضمعدالتالالتينيةأمريكا

CCCF15

(2022)



تحليل 
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ة إجمالي مواد الكاكاو الصلبة بنسب•

100، ٪

مسحوق الكاكاو الطبيعي •

مسحوق الكاكاو الصافي•

عند تحليل البيانات ، لم يكن 

واضًحا ما إذا كان مسحوق 

الكاكاو

وجود منتجات مركبة تحتوي على 

السكريات وغيرها من المنتجات 

مما أثار الشكوك،الثانوية للكاكاو 

حول ما إذا كانت هذه البيانات تفي 

٪ من محتوى 100تماًما بمعيار 

مواد الكاكاو الصلبة الجاهزة 

.لالستهالك

استخدام جميع البيانات EWGقرر 

القتراح الحد االقصى

:سواء تم تحديد 

ي النسبة المئوية المعلنة من إجمال•

مواد الكاكاو الصلبة أم ال ، 

أو ما إذا كانت منتجات وسيطة أو •

.منتجات نهائية 

تم تقديم سيناريوهين

:  FOOD /GEMS-( 1)السيناريو 

كغ/ ملغ 3.0-2.0نطاق من 

:   النهج النسبي–( 2)السيناريو •

كغ/ ملغ 1.5-1.3نطاق 

(.وخاصة الرخويات)الحبوب ومنتجات الحبوب واألسماك والمأكوالت البحرية تبقى المصادر الرئيسية للتعرض الغذائي للكادميوم هي 



مالحظات وتعليقات 
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اآلراءفيتوافقإلىالتوصليتملم

مواد الخاصة بمسحوق الكاكاو في التحليل ، سواء تم تقديم النسبة المئوية المعلنة إلجمالي GEMS / Foodاتفقت معظم الوفود على أنه من المناسب دمج جميع بيانات 

.الكاكاو الصلبة أم ال ، أو ما إذا كانت منتجات مستهلكة كمكون أو كغذاء

يرها على مستويات ييم تأثتقتأجيل وضع الحد االقصى في مسحوق الكاكاو  إلى حين استكمال مدونة الممارسات للوقاية والحد من تلوث حبوب الكاكاو بالكادميوم من  أجل

GEMS / Foodالكادميوم ، وتقديم بيانات إضافية إلى 

مسحوق الكاكاو ليس ذو أهمية كبرى في التجارة الدولية 

ى الحدود الدنيا المقترحة في لو تم حساب هذا ؛ تتماش. فيما يتعلق بكيفية حساب المواد الصلبة غير الدهنية في مسحوق الكاكاونهج التناسب هناك بعض األسئلة التي يثيرها 

FOOD /GEMSإطار هذا السيناريو مع تلك الواردة في سيناريو 

كغ/ ملغ 3.0-2.0نطاق من : FOOD /GEMS-( 1)السيناريو •

كغ/ ملغ 1.5-1.3نطاق : النهج النسبي-( 2)السيناريو •

(كاكاو جاف منزوع الدهن) مسحوق الكاكاو

عجين الكاكاو

زبدة الكاكاو

المكون غير الدهني هو المكون الرئيسي الذي يحتمل أن يحتوي على الكادميوم 

٪ من المواد الصلبة غير 45تحتوي الشوكوالتة بشكل عام على حوالي 

الدهنية 

٪ من المواد الصلبة غير الدهنية90يوجد عادة به حوالي 

كان من الضروري مضاعفة الحد األقصى المقترح الذي تم الحصول عليه من خالل 

. ٪100نهج التناسب لمسحوق الكاكاو بنسبة 

2x



االستنتاجات
10

كن أن لوحظت اختالفات كبيرة بين المناطق التي يم

يكون لها تأثير على التجارة في هذه المنتجات

النظر في تعليق العمل بشأن هذه الحد االقصى

د من المقترحة الى حين مدونة الممارسات للوقاية والح

.تلوث حبوب الكاكاو بالكادميوم 

ات الحد االقصى المقترح هو  نتيجة لتحليل بيان

GEMS / Foodمع البيانات الجديدة المتاحة

كنها المنطقة العربية ليست منتجة لحبوب الكاكاو ل

.  مصنعة لمنتجات مشتقة من الكاكاو

سيكون من المثير لالهتمام التحقق من حالة بيانات 

رصد الكادميوم في الغذاء وإجراء تقييمات للتعرض 

ية بناًء على العادات الغذائ)الغذائي بالمنطقة العربية

.(وبيانات الحدوث

لم ( مقال علمي300~)بعد مراجعة المقاالت العلمية

يمثل الكادميوم موضع اهتمام في المنطقة العربية 

بالنسبة للشوكوالتة ومسحوق الكاكاو

استنتاجات عامةاستنتاجات تخص المنطقة العربية

ناسبلم يتم اقتراح الحد االقصى بناءا على منهج الت



التوصيات و المقترحات
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قترح على ى المسيكون من المهم الحصول على رأي الشركات العربية المصنعة للشوكوالتة وغيرها من المنتجات المشتقة من الكاكاو حول تأثير الحد االقص

إنتاجهم وعلى توريد حبوب الكاكاو وجودة المنتجات النهائية

النظر في تعليق العمل بشأن الحد االقصى المقترح لهذه الفئة لحين استكمال مدونة الممارسات

سيكون من المستحسن أن يتقدم هذا البند العتماده بجهود إضافية للتوصل إلى توافق في اآلراء حول الحد االقصى المقترح

٪ يستعمل كمكون ليس كغذاء لالستهالك النهائي100الن مسحوق الكاكاو بنسبة ” بيع لالستهالك النهائي"سيكون من المهم النظر في حذف عبارة 

اختيار الحد األدنى النظر في إمكانية االتفاق حول (سيكون من الجيد توحيد الموقف العربي والتوصل الى توافق في االراء على مستوى المنطقة العربية 

٪ فقط من المواد الصلبة غير الدهنية 45يتوافق مع النهج التناسبي ، عندما نعتبر أن كما انهGEMS Foodباستخدام بيانات كغ الذي تم تحديده /مغ2المقترح 

٪4.39سيؤدي هذا الحد المقترح إلى معدالت رفض إجمالية تبلغ . تدخل في تكوين الشوكوالتة



مدونة الممارسات لتفادي والحد من تلوث حبوب الكاكاو بالكادميوم

(7في المرحلة )

أهم التقارير والوثائق التي تم مراجعتها 

األعمالجدولمن6البند
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CX / CF 22/15/6

CX / CF 22/15/6-ddA

REP21/CF

REP21/CAC

والحد من تلوث حبوب الكاكاو بالكادميومتفاديلمدونة الممارسات مناقشةسيتم خالل  الدورة الخامسة عشر 



خلفية العمل: األعمالجدولمن6البند
13

.تهمناقشوتمتالمدونةمشروعبيروقدمت•

:بهدفالمدونةمشروعبلورةلمواصلةواإلكوادورغانارئاستهفيوتشتركبيروترأسهالذياإللكترونيالعملفريقإنشاءإعادةعلىاللجنةوافقت•

،(COP)الممارساتمدونةتطويرفياعتمادهايمكنالحاليةممارساتالكانتإذافيماالنظر-

بهتقاممسحمنجمعهاتمالتيالمعلوماتباستخدام،(فقطاألولياإلنتاجأوبأكملهااإلنتاجسلسلةيغطيأنينبغيكانإذاما(COP)الممارساتمدونةنطاقتحديد-

.الغذائيالدستورأمانة

CCCF11

(2017)

،(COP)الممارساتمدونةمشروعلتطويراقتراًحابيروقدمت•

الكاكاوحبوبتلوثمنوالحدتفاديلممارساتلتوثيق(COP)الممارساتمدونةوثيقةمشروعبإعدادتكليفهتم،بيروبرئاسة(eWG)إلكترونيعملفريقإنشاءوتم•

.بالكادميوم

CCCF12

(2018)

2021

تهارئاسفيوتشاركبيروبرئاسةإلكترونيةعملمجموعةإنشاءتقرروجديدكعملعليهاللموافقةCAC42إلىالمشروعوثيقةتقديمعلىاللجنةوافقتالعملوثيقةمناقشةبعد

.المدونةمسودةإلعدادواإلكوادورغانا

.الجديدالعملعلى(2019يوليو)CAC42وافقت

CCCF13

(2019)

،وغاناإكوادوررئاستهفيويشتركبيروترأسهالذيالخبراءعملفريقإنشاءوإعادةCAC44قبلمنالعتمادها5الخطوةإلىالممارساتمدونةإحالةعلىاللجنةوافقت

CAC44اعتمدت.العملمواصلةبهدف 5الخطوةفيالممارساتمدونة(2021)
CCCF14

(2021)

7الخطوةفيبالكادميومالكاكاوحبوبتلوثمنوالحدتفاديلالممارساتمدونةمناقشة CCCF15

(2022)



تحليل 
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يمكن تطبيقها إدراج ممارسات 

على المدى القصير وبالتالي

وها ، يسهل على المنتجين تنفيذ

وسطة ظر في التدابير المتالنإعادة 

والطويلة المدى

دونة تم إحراز تقدم كبير في تطوير م

الممارسات، مما سيسهم في الحد من

وجود الكادميوم في حبوب الكاكاو ،

ة في مناطق المنتجة ، ويدعم التجار

الدولية

هناك معلومات كافية حول 

الممارسات الحالية المتبعة للحد من

لي التلوث بالكدميوم في اإلنتاج األو

و بعد الحصاد  و التي يمكن أن 

تسهم في زيادة تطوير مدونة

من قبل فريق العملالممارسات 

قدمت عدة دول تعليقات حول 

مشروع المدونة



التعليقات والمالحظات
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لدىالممارساتنجاعةلضمانالعملمزيدضرورة

والمنتجينمزارعينال

األساليبمختلفمعتتماشىعمليةممارساتوضع

نظريةالاألساليبعكسعلىالواقع،فيالمطبقةالزراعية

.المدونةبمشروعحاليًامذكورةالالتجريبيةاو

لتجنب االلتزام مدىممارسات طويلة الللدراسة مدققة 

بممارسات قد يصعب على المزارعين أو المنتجين 

مراعاتها في المستقبل

ىعلتطبيقهايمكنالتيالممارساتديتحد

يالتالممارساتالىباإلضافةالقصيرالمدى

يلوالطوالمتوسطالمدىعلىتطبيقهاسيتم



التوصيات
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النظريةأوةالتجريبيممارساتالبمقارنةعتهانجاوفعاليتهاأثبتتالتيالعمليةالممارساتتصنيفالضروريمنيكونقد

التاليةاإليضاحاتطلبمع،8الخطوةفيالممارساتمدونةاعتمادالعربيةالمنطقةمنالغذائيالدستوروفوددعمإمكانيةفيالنظر

،فعاليتهاثبتتالتيتلكمنةتجريبيتعتبرتزالالالتيالتخفيضتدابيرتعكسالوثيقةأنمنالتأكد-:المناقشاتأثناءتقديمهايمكنالتي

بلالمستقفيمراعاتهاالمنتجينأوالمزارعينعلىيصعبقدالطويلالمدىعلىبممارساتااللتزاماإلمكانقدرتجنب

المنطقةفيتهلكةالمسالغذائيةالمنتجاتفيبالكادميومالمتعلقةالرصدبياناتومراجعةتجميعفيالنظرالعربيةالوفودعلىيجب

تقييماتتحديث/إلجراءالتاريخهذاواستخداماألسواقهذهفيوالمتوفرةالكاكاوعلىالمحتويةالمنتجاتذلكفيبما،العربية

الحاجةعندالمخاطرمنالحدممارساتوتحديدالعربيةالمنطقةفيالمخاطروتقييمالغذائيالتعرض
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