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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/


التحديات و التطلعات: مقدمة
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لة رئيسية في في الوقت الحالي ، يعد التسمم بالرصاص أحد أكتر المواضيع الذي تمت دراستها على الصعيد العالمي، لكنه ال يزال يمثل مشك

.مجال الصحة العامة

2المجموعة )الرصاص من ضمن المجموعة المعتبرة كعوامل سرطانية محتملة CIRCلقد صنفت المنظمة العالمية المنشغلة بدراسة السرطان 

( ب

ول بين المواضع ذات األولوية الذي يجب على الدو اعتباره من شددت المنظمات الدولية على ضرورة الحد من مخاطر التعرض للرصاص 

.االشتغال عليه

:باتخاذ عدة قرارات للحد من تلوت المواد الغذائية بالرصاص من بينهاCCCFقامت اللجنة الفنية في دوراتهم السابقة ، 

 لألخطار الناجمة عنه،الغذائية التي تساهم في التعرض المواد للرصاص لبعض تحديد الحدود القصوى

 التلوث بالرصاص في األطعمة تطورت دليل الممارسات لخفض(COP ) خالل المحدثة الذي تم إحالة اعتماد نسختهCCCF14
.الغذاءإنتاج من التلوث بالرصاص خالل سالسل للحد و الذي يقدم تدابير إضافية ، 8/ 5إلى المرحلة 



بنود جدول األعمال
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الموضوع بند

(3مرحلةفي ال)تحديد الحدود القصوى للرصاص في بعض المواد الغذائية من جدول األعمال7البند 

الدورة الخامسة عشر

(  15CCCF)للجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في األغذية 

2022مايو 24و13-9االجتماع االفتراضي من 



(3في المرحلة)تحديد الحدود القصوى للرصاص في بعض المواد الغذائية 

مراجعتها تأهم التقارير والوثائق التي تم

, 

األعمالجدولمن7البند
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CX/CF 21/14/7

CX/CF 21/14/7-Add.1

CX/CF 22/15/7



خلفية العمل: األعمالجدولمن7البند
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توافرمدىواألولوياتتحديدمعاييرتراعيCCCF13قبلمنفيهاللنظرمشروعووثيقةمنقحةمناقشةورقةإلعدادالبرازيلترأسهالذياإللكترونيالعملفريقإنشاءأعادت

.لهاالقصوىحدودوضعتتطلبالتيالسلعاختيارعند،األخرىالعواملجانبإلىالتعرضبيانات

CCCF11

(2017)

المحددةالقصوىالحدودمراعاةمع،GSCTFFواألعالفاألغذيةفيوالسمومللملوثاتالعامةالمواصفاتقوائمفيالمدرجةاألغذيةأصنافيجاوزبماالعملجدولتوسيع•

الغذائيةالموادمنلمجموعة

دراستهاسيتمالتيالسلع)العملهذاأولوياتلتحديدمنظمنهجاتباعبشأنمناقشةورقةإلعدادالبرازيلبرئاسةإلكترونيةعملمجموعةإنشاء•

CCCF12

(2018)

2021
ً تمالتيتلكباستثناءاألطفالصغاروالرضعألغذيةقصوىحدودوضععلىبالتركيزاألولوياتلتحديدالمختارةالمعاييرعلىالموافقة والتوابلالمواصفاتفيشملهاسابقا

.الكاكاوباستثناءوالحلوياتوالسكرياتوالبيضالعطريةواألعشاب

والتعليقCCCF14قبلمنفيهاللنظرالمقترحةالقصوىالحدودمسودةإلعدادالبرازيلبرئاسةإلكترونيعملفريقوإنشاءعليهاللموافقة42CACإلىمشروعوثيقةتقديم

العملعلىCAC42قبلمنالموافقةتمت ً.جديدةبياناتعلىللحصولالصالةذاتالدعواتإصدارمععليها

CCCF13

(2019)



خلفية العمل: األعمالجدولمن7البند
8

CCCF1 ’4

(2021)

.البياناتعلىللحصولجديدةدعوةوصدرت2021عامحتىCCCF14تأجيلتم،COVID19جائحةبسبب•

GEMSبياناتقاعدةمنالمستخرجةالبياناتتحليلبعد• / Food،اقترحتEWGعلىCCCF14والمقترحةالحدودالئحةفي(الطازجةاألوراق)الطهيأعشابتضمين

:التاليالجدولفيالمضمنةMLsاقتراحتمكذلك

فيالعنبوعصائرالفاكهةلعصائراألقصىالحدقواعدتوضيحGSCFFالصغارواألطفالالرضععلىأيًضاتنطبق

والنرويجاألوروبياالتحادتحفظاتمراعاةمعالعتمادهCAC44إلىاألقصىالحدبهذاوالتقدم

الصغارطفالواألللرضعالحليبعلىالقائمةوالمنتجاتوالجبنواللبناألعشابلشاياألقصىالحدعلىالعملعنالتوقف

أجلمنالبرازيلبرئاسةالخبراءعملفريقإنشاءإعادة:
الجذور؛والمجففةالبصيالتذلكفيبما،الطهيوأعشابالمجففةالتوابلفيللرصاصMLsعلىالعملمواصلة.أ

واألطفالعللرضالحبوبعلىالقائمةالمنتجات.السكرعلىالقائمةوالحلوياتالسكرياتبيض؛الطازجةالطهيأعشاب

والقراراتوالتعليقاتالمقدمةالمكتوبةالتعليقاتمراعاةمعالصغارواألطفالللرضعلألكلالجاهزةوالوجباتالصغار
GEMSمنالجديدةوالبياناتالدورةفيالمتخذة / Foodسعأونطاقوتقديمالتفصيلمنبمزيدالبياناتتحليلووصف؛

والرفضومعدالتMLsمن

البياناتجمعوتحسينالعملتراخيصلتطويرالبياناتتحليلبشأنEWGمعوثيقتعاونفيالعمل.ب

المشتركةالخبراءلجنةمنطلبJECFAموعةلمجالمتاحة(جغرافيًاالممثلة)البياناتمنالمزيدعلىللحصولدعوةإصدار

,الخبراءعمل



خلفية العمل: األعمالجدولمن7البند
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CCCF1 ’5

(2022)

البرازيلترأسهالذياإللكترونيالعملفريقاقترحهاالتيللرصاصالقصوىالحدودفيالبتودراسة



تحليل 
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،جلوكوزال،اليانسون،النجمة:التاليةالمنتجاتباستثناءالمحددةالغذائيةبالموادالمتعلقة21MLsاقتراحتموالمتوفرةالبياناتمجموعةتحليلتم

أدنىكحد20منأقلالمتوفرةالتعرضبياناتكانتبحيثالخشخاشوالخردل،المحلب،الشبت،الكرفس،القرم،الزعفران،البنجرشراب

.مطلوب

اخرىوعواملالملوثاتتواجدبياناتمراعاةمعALARAمبدأعلىالقصوىالحدوداقتراحنهجاستندلذلكللرصاصآمنمستوىJECFAتحددلم

.العالقةذات

CCCF14وهو ما يتعارض مع قرار إذا تم إقصاء القيم المتطرفة، ٪ 5أن معدل الرفض يمكن أن يكون أعلى من مجموعة العملالحظت 

قدرهرفضمعدلأقصىقبولوهواألخيرةالسنواتفيCCCFاعتمدهالذيالسابقالنهجعلىالمختلفةالقصوىالحدودالقتراحالمستخدمالتعليليستند

،األغذيةئاتفمنفئةلكلحدةعلىحالةكلدراسةتمتلقدو.المنتجةالدوللبعضأعلىرفضنسبإلىيؤديقدالمعدلهذاأنإلىالتنبيهمع5٪

.موفرةعينة20منأكثرهناككانالتيالفئاتفقطواعتبرت



تأثير الحدود المقترحة على المنطقة: مالحظات وتعليقات
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اص ، فيما يتعلق بالتلوث بالرص

أنه تُظهر البيانات التي تم جمعها

تلفة يمكن العثور على مستويات مخ

م اعتماًدا على المنتجات التي ت

د فحصها ، وبعضها يتجاوز الحدو

القصوى التي اقترحتها مجموعة

.العمل اإللكترونية

غيرالبياناتمن)العسلفيمستوياتعلىالعثورتم

GEMSإلىالمقدمة Food(0.06قيمةيفوقppm
يمكنالقدالقيمةهذهأنافتراضإلىيدليمما،

،ةالمنطقفيالمنتجةالبلدانغالبيةفيتطبيقها

GEMSإلىالمقدمةغير)البياناتتشير.للمنطقةتحديًاالعطريةواألعشابللتوابلالمقترحةالمستوياتتمثلقد Food))إلى

إذاوماالتلوثهذالمثلالمحتملةالجذريةاألسبابفيالنظرالمهممنسيكون.المنطقةفيالموجودةللمنتجاتبكثيرأعلىمستويات

.وياتالمستهذهمنالتخفيففيستساهم(سابقًاالمعتمدة)الرصاصمنللحدالممارساتمدونةفيالمقترحةالتدابيركانت

تحليل مجال من أجل تعزيز قدرات المنطقة في 

لتحديد بحثًا المخاطر الصحية ، أجرت 

الدراسات التي أجريت في البلدان العربية من 

جرد تم إجراء . أجل جمع بيانات الملوثات

و 2005العلمية المنشورة بين عامي للمقاالت 

مقال ، 200تم استخراج أكثر من . 2022

دولة عربية22تمثل 

تساؤالت حول مالءمة الحدود القصوى للمنطقة

GFoRSS



االستنتاجات
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والللمقترحاتالمحتملةاآلثارتوثيقالمهممنسيكون

اتالمنتجىوالقصودالحدتوافقتحقيقإمكانيةسيما

لتعرضاتقييمإجراءخاللمنالمنطقةفيالمعينةالغذائية

البلدانجهاتنتالتيالحقيقياالستهالكبياناتعلىبناءً 

االستهالكعادةتعكسوالتيالعربية

إرجاعيدالمفمنيكونقد،المقترحةالحدودلغالبيةبالنسبة

منمزيدمع،2الخطوةإلىالمقترحةالمعاييرتحديد

أوالمقترحةMLتأثيراتلتوصيفالمنطقةمناالستثمار

.لهابدائلاقتراحتحديد

ات المبررالمقترحة الحدود القصوى بعض تقديم 

:مثلالكافية العتمادها 

Corn and maple syrups, 0.1 mg/kg

Candy, 0.1 mg/kg; powder candy, 0.2 mg/kg.

Cereal-based products for infants and 
young children, expressed “as is” at 0.05 
mg/kg (ppm). 

Molasses, 0.3 mg/kg.



التوصيات و المقترحات
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، وال االقتراحات هذه بشأن مالئمة المنطقةصناعة األغذية في رصد رأي ممثلي سيكون من المهم 

.المستوردين والمنتجينسيما 

:بشكل عام ، قد يوصى بأن تأخذ المنطقة العربية بعين االعتبار ما يلي

واجدبتالخاصةالرقابيةاإلجراءاتوباألخصالمخاطرإدارةقبلمنحالياالمطبقةاإلجراءاتمراجعة

.إفريقياوشمالاألوسطالشرقمنطقةفيالغذاءومنتجاتالغذاءمكوناتفيالرصاص

بصدد بناء هذهألدستورالغذائيوضع مقترح لنهج خاص بقيم الحدود القصوى ليتم النظر بها، في حين 

الحدود القصوى الجديدة بهدف الموائمة والتوافق بينها وبين المواصفات الدولية

فحص بيانات الرصد المتعلقة بالرصاص في المنتجات الغذائية المباعة والمنتجة في المنطقة ،

تحليل وتطوير MLsاالقتراحات لفحص ( المنطقة العربية)يمكن إنشاء مجموعة عمل خبراء إقليمية 

.العربيةمخاطر الرصاص في الغذاء في المنطقة 
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