
الثانياالجتماع 

العربيةلنقاط االتصال الوطنية للدستور الغذائي في الدول 
(19 April 2022)

األغذيةفي بالملوثات المعنيةالتحضير الجتماعات اللجنة الفنية للدستور الغذائي 
(CCCF15)عشرة إطار انعقاد دورتها الخامسة في 

جدول االعمالمناقشة بنود

9 – 10 – 11 

الدكتور أمين القاصوف
(GFoRSS)باحث في المنظمة العالمية لعلوم تشريعات االغذية 



جدول المحتويات

نتجاتوالمالحبوببعضفياألفالتوكسيناتلمجموعالقصوىالحدود:9البندتحليل

ناتالعيأخذوخططالصغارواألطفالالرضعأغذيةذلكفيبماالحبوبعلىالقائمة

.(4المرحلةفي)بهاالمرتبطة

هزالجاالسودانيالفولفياألفالتوكسيناتلمجموعاألقصىالحد:10البندتحليل

.(4المرحلةفي)بهالمرتبطةالعيناتأخذوخطةلألكل

جوزةفيأواألوكراتوكسيناألفالتوكسيناتلمجموعالقصوىالحدود:11البندتحليل

العيناتأخذطوخطوالكركموالفلفلوالزنجبيلوالبابريكاالمجففالحاروالفلفلالطيب

.(4المرحلةفي)بهاالمرتبطة

2



الحبوبفي بعض الحبوب والمنتجات القائمة على األفالتوكسينات المستويات القصوى لمجموع : 9تحليل البند 

3

األفالتوكسيناتتعتبر(AFs)العالمفيالغذائيةاإلمداداتفيطبيعيبشكلتتواجدالتيالفطريةالسموممنمجموعةأهم.

األفالتوكسيناتتصنيفتم(B1 B2 G1 G2)أجرتهتقييمخاللمنالبشريللكبدمسرطنةموادأنهاعلىJECFA،اعتبارمعAFB1
.سّميةاألكثر

دورةخاللمناقشةبورقةالعملبدأCCCF13إلكترونيةعملمجموعةإنشاءتقررحيث،2019عامفيEWG))البرازيلبرئاسة

المخصصةفيعةالروالذرةالذرةحبوبفياألفالتوكسيناتلمجموعالقصوىالحدودبشأنمقترحاتلتقديمرئاستهافيالهندوتشترك

(المسلوقزاألرباستثناء)المصقولواألرزالمقشورواألرزالذرةمنالمشتقةوالرقائقوالسميدوالطحينوالدقيقالمعالجةمنلمزيد

.الصغارواألطفالللرضعالحبوبعلىالقائمةواألغذية

قررت،اإللكترونيةالعملمجموعةتقريرمناقشةبعدCCCF14(2021)علىالتركيزمعالمستهدفة،الغذاءفئاتعلىالعملمتابعة:

oالبياناتقاعدةمنجغرافياتمثيالأكثربياناتعلىاالستحصالGEMS/Food.

oاألطفالغاروصللرضعالحبوبمنتجاتوخاصةالغذائياألمن/الغذائيةالمعوناتعلىالمقترحةالقصوىتأثيرالحدودتقييم.

oالفطريةالسمومتلوثمنالحدعلىالمعالجةبتأثيرالمتعلقةاالعتباراتتدارس.

الخلفية
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المشتركةالخبراءلجنةتقترحلمJECFA))تللجيناسامةمسرطنةموادألنهالألفالتوكسيناتبهامسموحيوميةجرعة.

العالمأنحاءميعجفيالتلوثعلىللسيطرةتدابيراتخاذيجب،الغذائيةاإلمداداتمنتماًماإزالتهاإمكانيةلعدمونظًرا
منممكنقدربأقل"ALARAمبدأإلىيستندالقصوىالحدودالقتراحالمخاطرإدارةنهجفإن،ولذلك.وإدارته

.(%5>)للعيناتالتجارةرفضومعدالتعرضالتبياناتاالعتبارفياألخذمع،"التحقيق

الخبراءلجنةأصدرت،مسبقًاالمقدمةللبياناتالجغرافيالتمثيلنقصحولمناقشتهاتمتالتيالقضيةعلىرًدا
:المناقشةقيدالفئاتجميعحولبياناتعلىللحصولأخرىدعوة((JECFAالمشتركة

o2021و2011عاميبينتحليلهاتمالتيالعيناتبياناتفيالنظرتم.

oاألمريكيةالمتحدةوالوالياتاألوروبياالتحادقبلمنرئيسيبشكلالبياناتتقديميتميزالال.

oالبياناتعلىللحصولالدعوةلهذهفقطالسعوديةالعربيةالمملكةاستجابت،العربيةالمنطقةمن.

التحليل
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CCCFالتاليعشرةالخامسةدورتهافيتدرس:

غذيةاأللفئاتالقصوىالحدودإنشاءعلىالمصادقة

الدرس،قيد

نماالنتهاءحتىالعيناتأخذخططوضعتعليق

.القصوىالحدوداعتماد

الغذائيّةالمنتجات ML a (μg/kg)

b,cحبوب ذرة مخصصة لمزيد من المعالجة 30

الدقيق والسميد والرقائق المشتقة من الذرة 20

أرز مقشر 25

أرز مصقول 5

المخصصة لمزيد من ( سورغم)حبوب الذرة الرفيعة

aالمعالجة  15

dطعام قائم على الحبوب للرضع واألطفال الصغار 10

-a؛"هوكما"أساسعلىالمقترحةالحدود
-bكمكوناستخدامهاقبلاتفالتوكسيناألمستوىتقليلعلىقدرتهاأثبتتإضافيةمعالجة/معالجةلعمليةالخضوعتعني"إضافيةبمعالجةالمقصود

؛لمستوياتاهذهتقللأنهاثبتالتيالعملياتالغذائيالدستورأعضاءيحددقد.البشريلالستهالكعرضهاأومعالجتهاأو،الغذائيةالموادفي

c-؛الحيواناتلتغذيةالمخصصةالذرةعلىينطبقال

d-(شهًرا36إلى12من)الصغارواألطفال(شهًرا12حتى)للرضعالمعدةالحبوبعلىالمعتمدةاألطعمةجميع.

مقترحاتال
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:التاليةاألسئلةهذهعلىالمناقشاتتركزبأناإللكترونيةالعملمجموعةأوصت،ذلكعلىعالوة

.العالمأنحاءجميعفيوتسليمهااألطعمةشراءعلىاإلنسانيةالوكاالتقدرةدتقيّ قدالمقترحةالقصوىالحدودكانتإذاما•

تميأنالمقترحفمن،الصغارواألطفالللرضعالحبوبعلىالقائمةلألغذيةكغ/ميكروغرام2مثلأقل،حدوداعتماداللجنةقررتإذا•
صحتهامنالتحققتمالتيالتحليليةالوسائلتوافرمدىحول((CCMASالعيناتوأخذالتحليلبأساليبالمعنيةالدستورلجنةرأيطلب

.الحدودهذهمنبالتحققتسمحوالتي

.لحدوداهذهعلىتعتمدألنها،التحليلوطرقالعيناتأخذخططفيقدًماالمضيقبلالقصوىالحدودتعيينيجبكانإذاماتحديد•

العامةةالمواصففيبالفعلالمذكورةالفطريةللسمومالعيناتأخذخططمعتتماشىأنيجبالقراروقاعدةالعيناتأخذخطةكانتإذا•
CXSواألعالفاألغذيةفيوالسمومللملوثات CXG)العيناتألخذالعامةاإلرشاداتمعأو((193-1995 مناالنتهاءبمجرد(50-2004

(.(CCMASالعيناتوأخذالتحليلبأساليبالمعنيةالغذائيالدستورلجنةقبلمنإعدادها

الموادفيAFG2وAFG1وAFB2وAFB1المكوناتلمجموعاألداءمعاييروضعبكيفيةيتعلقفيماCCMASاستشارةينبغيكانإذا•

.المختلفةالغذائية

2-مقترحات ال
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CXالعمللوثيقةالثانيالملحقفيوالمضمنةالمقدمةالبياناتأنيبدوال1. / CF
اناتالبيباستثناء،العربيةالمنطقةمنمهمةمدخالتعلىتحتوي22/15/9

لمزيدصةالمخصالذرةحبوببشأنالسعوديةالعربيةالمملكةقدمتهاالتيالقليلة

فالواألطللرضعالحبوبعلىالمعتمدةواألغذيةالمصقولواألرزالمعالجةمن
.الصغار

لمتعلقةاالرصدبياناتفحصاالعتبارفيالعربيةالمنطقةتأخذبأنيوصى2.

لحبوباعلىالقائمةوالمنتجاتالحبوبمنتجاتفياألفالتوكسيناتبمجموع

يماسوالالحالية،المخاطرإدارةتدابيرومراجعةالمنطقةفيوالمنتجةالمباعة
الحبوبمنتجاتفياألفالتوكسيناتبمجموعالمتعلقةالتنظيميةالتدابير

.العربيةالمنطقةفيالحبوبعلىالقائمةوالمنتجات

اعتبارات خاصة بالمنطقة العربية

مشاركة أكثر نشاطا في 
تقديم البيانات

اهمية انشاء قاعدة بيانات



الحبوبالمستويات القصوى لمجموع األفالتوكسين في بعض الحبوب والمنتجات القائمة على : 9تحليل البند 

8

التعرضتقليلفيمساهمةستقدمأنهاحيثمن،للمنطقةمقبولةالمقترحةالقصوىالحدودمعظماعتباريمكن3.

(المعالجةمنزيدلمالمخصصة،الذرةحبوبمثل)الحدود،بعضتقليليتمقدذلك،ومع.المستهدفةالسلعمنلألفالتوكسين

ً األكثرالفئاتإلىالموجهةالسلعأو .ضعفا

،كغ/ميكروغرام20عندتحديدهيتمأنالمعالجةمنلمزيدالموجهةالذرةلحبوبالمقترحاألقصىالحدفيالسيريمكن4.

.(٪4.7)٪5يتجاوزالرفضمعدلمع

علىالسمومهذهتأثيربسبب،األطفالوصغارللرضعالحبوبعلىالمعتمدةلألغذيةالقصوىالحدودبتخفيضايضايوصى5.

2.5أو5مثلبحدودالسيريجب.السكانمنالفرعيةالفئةلهذهاإلجماليالتعرضفيالسلعةهذهومساهمةالعامةالصحة

.اإلنسانيةالمعونةوكاالتلعملتحديًاذلكيمثلأالضمانمعكجم،/ميكروغرام

سيتمالتيصوىالقبالحدودوثيقًاارتباًطايرتبطإنشائهاأنحيث،العيناتأخذخطةحولالمناقشةتأجيلبتأييديوصى6.

.عليهااالتفاق

اعتبارات خاصة بالمنطقة العربية
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حيث2021العامحتى2013العاممنذالنقاشاتتالحقة:

oالذيفتراضياالالتقييمانحيثكغ،/ميكروغرام15وكغ/ميكروغرام10بينيتراوحأقصىحدحولالنقاشانحصر
التعرضتقليلعلىإضافيتأثيرلهيكنلمكغ/ميكروغرام4أو8أو10قدرهأقصىحدفرضأنالىافضىJECFAاجرته

.كغ/ميكروغرام15قدرهأقصىحدبوضعمقارنة،السكانلعامةلألفالتوكسينالغذائي

oكغ/ميكروغرام15وكغ/ميكروغرام10بينيتراوحأقصىحدحولالنقاشاستكمالتقررلذااجماعالىاللجنةتصللم.

oلهااجتماعاخرفي(CCCF14)،بياناتفيللنظرإلكترونيةعملمجموعةإنشاءإعادةاللجنةقررتGEMS / Foodالجديدة/

CX)العملورقةولتحديثاإلضافية، / CF القصوىحدودالبشأنمنقحاقتراحوإعداد؛CCCF12فيتقديمهاتمالتي(18/12/10

ML)األفالتوكسيناتلمجموع for AFT)بهالمرتبطةالعيناتأخذوخطةلألكلالجاهزالسودانيالفولفي.

الخلفية

األغذيةفيبالملوثاتالمعنيةالغذائيالدستورلجنةتناقش،2013عاممنذ(CCCF)إنشاء

.(RTE)لألكلالجاهزالسودانيالفولفي(AFT)األفالتوكسيناتلمجموعقصوىحدود
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مبدأإلىيستندالقصوىالحدودالقتراحالمخاطرإدارةنهجإنALARA"بياناتاالعتبارفياألخذمع،"التحقيقمنممكنقدربأقل

.(%5>)للعيناتالتجارةرفضومعدالتعرضالت

بياناتقاعدةمنواجدالتبياناتجمعتمGEMS / Foodمنالجديدةالتحليليةالبياناتحظيتوقد.2020و2011عاميبينGEMS
/ Foodنعلمالممارساتمدونةتنفيذأعقبتالتيالسنواتفيتقعألنهاكبيرباهتمام2020و2019و2018و2017لألعوام

CXC)باألفالتوكسينالسودانيالفولتلوثوتقليل أيعلىتحتويلمالمقدمةالبيانات.الغذائيالدستورأعضاءقبلمن(55-2004

.العربيةالمنطقةمنمدخالت

لمجموعكغ/ميكروغرام15و10بينتتراوحقصوىبحدودللتوصيةكافيًامبرًراهناكأنإلىإلكترونيةالعملمجموعةخلُصت

.لألكلالجاهزالسودانيالفولفياألفالتوكسينات

مناألقصىالحدحدودإلنشاءالغذائيالدستورهيئةبالفعلاتبعتهالذيالنهجاتساقعلىبناءً ذلك،ومعAFT10أي)للمكسرات

سودانيالالفولفياألفالتوكسينأنحقيقةاالعتبارفياألخذومع(المعالجةمنلمزيدكغ/ميكروغرام15وRTEلـكغ/ميكروغرام

قدرهأقصىحدإلكترونيةالعملمجموعةتقترح،كغ/ميكروغرام15قدرهولهأقصىحداعتمادبالفعلتمقدالمعالجةمنلمزيدالمعد

.لألكلالجاهزالسودانيللفولكغ/ميكروغرام12أوكغ/ميكروغرام10

التحليل
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:التاليعشرةالخامسةدورتهافيتدرسCCCFفإن،ولذلك

أوكغ/ميكروغرام10بمعدللألكلالجاهزالسودانيالفولفياألفالتوكسيناتلمجموعاقصىحدإنشاءعلىالموافقة

.(قشرةبدونأومعالنوىأوالبذور،ذلكتحديديتملمما)؛كغ/ميكروغرام12

السودانيلفوللالمعالجة،منلمزيدالمعدالسودانيالفولفياألفالتوكسيناتلمجموععيناتأخذخطةبتطبيقالتوصية
CXS)واألعالفالغذاءفيوالسمومللملوثاتالعامةالمواصفةفيموضحهوكمالألكل،الجاهز ،هنا.(193-1995

العيناتأخذخطةلمراجعة(CCMAS)العيناتوأخذالتحليلبأساليبالمعنيةالغذائيالدستورلجنةمعCCCFتتشاورقد

األخرىنتجاتوالملألكلالجاهزالسودانيالفولفياألفالتوكسيناتلمجموعاالقصىالحداعتمادبعدلتحديثهابأكملها
.النظرقيد

خاللالنهائيالعتمادهعليهالمتفقاالقصىالحددفع.CAC45 (2022)

مقترحاتال
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الوثيقةمنالثانيالملحقفيوالمدرجةالمقدمةالبياناتCX / CF المنطقةمنمدخالتأيعلىتحتويال22/15/10

هذهبإنتاجصرممثلالدولبعضتقومكما.لألكلالجاهزالسودانيللفولكمستهلكالمنطقةهذهاعتباريمكنحينفيالعربية،

.كبيربشكلوتصديرهاالسلعة

بلداندرهاوتصتنتجهاالتيتلكذلكفيبما،المنطقةفيالمتاحةالمنتجاتعلىالمقترحالحدتأثيرفيالنظرالمهممنسيكون

.مصرمثل،المنطقةمن

أعاله،المذكورةاليقينعدمأوجهإلىبالنظر ً المقترحالحديكونأنموقفاعتماديمكن،الدوليةالممارساتمعوتماشيا

 ً JECFA83))المشتركةالخبراءلجنةتحليلمعمتماشيا reportصحيةفوائدتحديدإلىيؤدلملهالمشارالتحليلألننظًرا

.كجم/ميكروغرام15منأقلإلىبهالمسموحاألقصىالحدخفضمناضافية

اعتبارات خاصة بالمنطقة العربية

اقصى لمجموع األفالتوكسينات في الفولكحد كجم / ميكروغرام 15اعتمادلدعم يمكن تبني موقف عربي 

السوداني الجاهز لألكل 
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الطيبجوزة(Myristica fragrans.)،والبابريكاالحارالفلفل(Capsicum annuum L.)،الزنجبيل(Zingiber
officinale L.)،الفلفل( Piper nigrum L.)والكركم(Curcuma longa L.)إنتاجهايتمتوابلهياالمجففةاألشكالفي

.والمطحونةالكاملةاألشكالمنكلفيعالميًاتداولهاويتمبارزبشكل

األخرىبالتوابلمقارنةالفطريةبالسمومللتلوثعرضةأكثرالتوابلهذهأنعناإلبالغتم.

التوابلفيأواألوكراتوكسيناألفالتوكسيناتلمجموعقصوىحدودوضعاللجنةتناقش،2017العاممنذ.

توابلالفيالفطريةبالسمومالتلوثوتقليللمنعالممارساتمدونةتنفيذلضمانالعملتعليقتمماسرعانولكنCXC 78-
2017)).

بعدCCCF14،وذلك،2021أكتوبر15حتىالبياناتوُطلبت2021يوليو22فيالبياناتعلىللحصولدعوةإصدارتم

.التوابلفيأواألوكراتوكسيناألفالتوكسيناتإلجماليالقصوىالحدودبشأنمنقحةمقترحاتإلعداد

الخلفية
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مبدأإلىيستندالقصوىالحدودالقتراحالمخاطرإدارةنهجإنALARA"االعتبارفياألخذمع،"التحقيقمنممكنقدربأقل

.(%5>)للعيناتالتجارةرفضومعدالتعرضالتبيانات

بياناتقاعدةمنواجدالتبياناتجمعتمGEMS / Food2021و2011عاميبين.

2018بعدالثانيةالمستهدفةالبيانات.(2021-2011)المحددةالفترةكاملمنجمعهاتمالتيللبياناتكانتاألولىالمجموعة،
.(COP)الممارساتمدونةاعتمادبعد

20ينباألفالتوكسيناتلمجموعاالفتراضيةالقصوىالحدوداالعتبارفياألخذمعالمحاكاةعملياتمنمجموعتينإجراءتم

.أالوكراتوكسينبالنسبةالشيءنفس.كغ/ميكروغرام5و،كغ/ميكروغرام

نظامإلىاستناًداأنهأيًضاولوحظGEMS،مقارنةأقلوهويوم/جرام2.6للتوابلالعالمياالستهالكمتوسطيبلغtree nuts
10عنداألفالتوكسيناتلمجموعالغذائيالدستورفياألقصىالحدحدودتحديدتم.يوم/جرام36.9يبلغاستهالكبمتوسط

treeلكغ/ميكروغرام nutsلكغ/ميكروغرام15ولألكلالجاهزtree nutsاستهالكألننظًرا.المعالجةمنلمزيد

treeبمقارنةجًدامنخفضالتوابل nuts،المستهلكصحةعلىأعلىأقصىحدوضعيؤثرالفقد.

التحليل
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:التاليعشرةالخامسةدورتهافيتدرسCCCFفإن،ولذلك

فينالمبيالنحوعلىالقصوىالحدودإنشاءعلىالمصادقة
CACقبلمنالنهائيالعتمادهابهاالتقدموإمكانيةالجدول

؛(2022)45

فياألخذمعالعينات،أخذخططعلىالعملمواصلة
ISOاالعتبار المستقبليللعمل(التوابلعينات)948

.االلكترونيةالعمللمجموعة

مقترحاتال

الغذائيّةالمنتجات
ML (μg/kg) for 

AFT
ML (μg/kg) for 

OTA

جوزة الطيب 20 20

الفلفل الحار 20 20

بابريكا 20 -

زنجبيل 20 20

الفلفل 10 or 15 or 20 20

ُكرُكم 10 or 15 or 20 20
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ي فةالعربي، يوصى بأن تنظر وفود الدستور الغذائي ( 2022أبريل 12)هذا بندالنظًرا لتأخر نشر الوثائق المرتبطة بنص 

CCCF.(CCCF16)طلب تأجيل المناقشة حول هذا البند ، حتى الدورة التالية لـ 

اعتبارات خاصة بالمنطقة العربية




