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للدورة والتحضير األعمال جدول  بنود تحليل  

األغذية في بامللوثات املعنية الفنية للجنة عشرة الخامسة  

 التابعة للدستور الغذائي

 من 9-13 و24 مايو 2022 اجتماع عبر تقنية االتصال عن بعد

من جدول األعمال  11البند   

 والكركم والفلفل والزنجبيل والبابريكا املجفف الحار والفلفل الطيب جوزة في أ واألوكراتوكسين األفالتوكسينات ملجموع القصوى  الحدود

  (.4 املرحلة في) بها املرتبطة العينات أخذ وخطط

ألهدافا  

 بامللوثات الغذائي املعنية الدستور  للجنة عشرة الخامسة الدورة خالل مناقشتها املقرر  األعمال جدول  لبنود وتحليال استعراضا الوثيقة هذه تقدم

 مجتمعات قبل من املحتمل لالستخدام معّدة الوثيقة .2022 مايو 24و 13 إلى 9 من الفترة في عبر تقنية االتصال عن بعد عقدها املزمع األغذية، في

 معايير وضع اجتماعات في الفعالة املشاركة ودعم الوعي تعزيز في مساهمتها من كجزء ،PARERAو GFoRSS لها تروج التي الغذائي الدستور  هيئة

 .واملراقبين األعضاء من ممثلين قبل من( الغذائي الدستور  اجتماعات) الدولية األغذية

 وال بطبيعته إرشادي التحليل هذا. االعتبارات لبعض ومناقشة وخلفياتها األعمال جدول  لبنود عملية مراجعة الوثيقة هذه في الوارد التحليل يقدم

  إدارتهم. ويقدم أو عضويتهم أو( GFoRSSو PARERA) أعاله املذكورة للمنظمات رسمًيا موقًفا يمثل
ً

 في حالًيا املناقشة قيد للعمل ملخصا وتحليال

 ملعايير املحتمل والتأثير املنطقة وخصوصية احتياجات مراعاة مع لتحديد مواقفها العربية الدول  لوفود مفيًدا يكون  قد والذي ،CCCF لجنة

 .املقترحة األغذية

 GFoRSSو PARERA تنفذها التي الغذائي، العربية للدستور  املبادرة: العربية للمنطقة الغذائي الدستور  مبادرة من كجزء التحليل هذا إعداد تم

 .األمريكية الزراعة وزارة األمريكي، الغذائي الدستور  مكتب من بالتنسيق مع  املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين وبتمويل

قصوى ، املتعلق بالرصاص في السلع الغذائية والذي يهدف إلى تحديد مستويات CCCF15من جدول األعمال  7يرتكز هذا التقرير على تحليل البند 

 للرصاص بالنسبة لفئات غذائية معينة.

 تحديد: الغذائية السلع في A واألوكراتوكسين األفالتوكسين بمجموع CCCF15 األعمال جدول  من 11و 10و 9 البنود تحليل تركيز يتعلق

 .بها املرتبطة العينات أخذ وخطط القصوى  الحدود
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األوكراتوكسين أ في جوزة الطيب والفلفل الحار املجفف والبابريكا من جدول األعمال: الحدود القصوى ملجموع األفالتوكسينات و  11البند 

.(4والزنجبيل والفلفل والكركم وخطط أخذ العينات املرتبطة بها )في املرحلة  

املرجعية الوثائق  

 CX/CF 22/15/11 

 CXC 78-2017 

 

 والفلفل الطيب جوزة في A (OTA) واألوكراتوكسين( AFT) األفالتوكسين ملجموع املقترحة القصوى  الحدود في النظر إلى ةمدعو   CCCF15 لجنة

 .املستقبل في للعمل العينات أخذ خطط حول  املناقشة وتأجيل والكركم والفلفل والزنجبيل الحلو والفلفل الحار

 خلفية العمل 

 الفلفل (،.Zingiber officinale L) الزنجبيل (،.Capsicum annuum L) الحلو والفلفل الحار الفلفل (،.Myristica fragrans) الطيب جوزة

(Piper nigrum L ).والكركم (Curcuma longa L ).الكاملة األشكال من كل في عاملًيا تداولها ويتم بارز  إنتاجها بشكل يتم املجففة، األشكال في 

 .األخرى  التوابلب مقارنة الفطرية بالسموم للتلوث عرضة أكثر التوابل هذه أن عن اإلبالغ تم واملطحونة.

 خالل من العامة الصحة وحماية لألغذية الدولية التجارة في العادلة املمارسات تسهيل هو هذا القصوى  الحدود وضع من الرئيس ي الهدف

 املجففة األشكال في ،A (OTA) واألوكراتوكسين( AFT) األفالتوكسين مجموع التحديد وجه وعلى الفطرية، للسموم القصوى  الحدود مواءمة

 .والكركم والفلفل والزنجبيل الحلو والفلفل الحار والفلفل الطيب جوزة من

 خالل العمل هذا بدء منذ عليها واالتفاق ومناقشتها استحضارها تم كما والقرارات والتعليقات املناقشات جميع تلخيص يتم يلي، فيما

CCCF11 (2017) حتى CCCF14 (2021). 

 والفلفل الطيب جوزة: توابل لخمسة OTAو AFT لـ ةفردي حدود قصوى  إلنشاءجديدة  عمل ورقة اقتراح الهند قدمت ،CCCF11 (2017) خالل

 من التوابل هذه في OTAو AFT لـ حدود قصوى  بشأن جديد عمل بدء على CCCF وافقت. والكركم والفلفل والزنجبيل الحلو والفلفل الحار

 .الجديد العمل على CAC40 (2017) توافق. الهند برئاسة مجموعة عمل الكترونية خالل

( CXC 78-2017) التوابل في الفطرية السموم تلوث وتقليل ملنع املمارسات مدونة تنفيذ لضمان العمل تعليق تم ،CCCF12 (2018) خالل

 .GEMS / Food املقدمة إلى اإلضافية/  الجديدة البيانات على بناء الحدود قصوى  في النظر وإعادة سنوات، 3 غضون  في املناقشة واستئناف

 :أجل من الهند، برئاسة ، مجموعة عمل الكترونية إنشاء إعادة على CCCF14 (2021) توافق

 على املتاحة اإلضافية أو الجديدة البيانات في النظر GEMS / Food؛ 

 في مؤخًرا تقديمها تم التي العمل ورقة تحديث CCCF12 (2018) (CX / CF 18/12/11؛) 

 من األقص ى للحد منقحة مقترحات إعداد AFT وOTA والفلفل والزنجبيل الحلو والفلفل الحار والفلفل الطيب جوزة: التوابل في 

 الجديدة البيانات مجموعات مراعاة مع املرتبطة العينات أخذ وخطط CCCF15 (2022) في والنظر للتعليقات التوالي، على والكركم،

 .GEMS/Food على املتاحة والقديمة
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 تحليل

 للتعليق مستمرة تعميمية رسالة مع أبريل، 12 في جًدا، متأخر وقت في األعمال جدول  من البند بهذا املتعلقة الوثيقة توفير تم. 

 بواسطة سابًقا اعتماده تم كما لألكل، الجاهز السوداني للفول  األقص ى الحد القتراح املنطقي األساس نفس استخدام تم CCCF في 

  توفر قد أقل أو٪ 5 بنسبة الرفض معدالت أن أي٪ )5 قدره أقص ى رفض معدل قبول  وأن األخيرة، السنوات
ً

 التعرض لتقليل مجاال

 .املنتجة الدول  لبعض التجارة في الرفض معدالت مراعاة مع( تنفيذه املراد

 بيانات قاعدة من حدوث بيانات جمع تم Food  /GEMS عمليات من مجموعتين إجراء تم ذلك، ومع. 2021و 2011 عامي بين 

 ميكروغرام/كغ(،   20 ≥ إلى 15)<  ميكروغرام/كغ(، 20)<  األفالتوكسين ملجموع االفتراضية القصوى  الحدود مراعاة مع املحاكاة

   20 ≥إلى  15)<  ،(كغ/  رامميكروغ 15-10) أ ،كغ/  ميكروغرام 15-10) نوأوكراتوكسي ND / 0 وقيم( كغ/  ميكروغرام 10-15)

 .ND / 0 وقيم (ميكروغرام/كغ 20)<  ،(كغميكروغرام/

 2018 عام بعد الثانية املستهدفة البيانات (.2021-2011) املحددة الفترة كامل من جمعها تم التي للبيانات كانت األولى املجموعة، 

 (.CXC 78-2017 التوابل، في الفطرية السموم من والحد للوقاية املمارسات مدونة اعتماد بعد

 النسبة كانت والكركم، للفلفل بالنسبة ذلك، ومع. والزنجبيل الطيب وجوزة الحار للفلفل أعلى للرفض املئوية النسبة أن لوحظ 

 متوسط يبلغ، GEMS/Food نظام إلى استناًدا أنه أيًضا ويالحظ(. CX / CF 22/15/11 الوثيقة من األول  امللحق) أقل للرفض املئوية

 حدود تعيين تم. يوم/  رامغ 36.9 يبلغ استهالك بمتوسط الشجر بجوز  مقارنة أقل وهو يوم/  رامغ 2.6 للتوابل العاملي االستهالك

 كغ/  ميكروغرام 15و لألكل الجاهز الشجر لجوز  كغ/  ميكروغرام 10 عند األفالتوكسينات ملجموع الغذائي الدستور  في القصوى 

 قصوى  حدود تعيين فإن الشجرة، بجوز  مقارنة جًدا منخفض التوابل استهالك ألن نظًرا. املعالجة من ملزيد املخصص الشجر لجوز 

 .املستهلك صحة على يؤثر ال قد أعلى

 

 واالعتبارات التعليقات

 حقيقة جانب إلى خاصة تعليقات أي عن اإلعراب يتم ولم. األعمال جدول  من البند هذا بخصوص اآلن حتى رسالة تعميمية أي إصدار يتم لم

والكركم  والفلفل والزنجبيل الحلو والفلفل الحار والفلفل الطيب لجوزة قصوى  حدود وضع بشأن العمل استئناف عام بشكل أيدت الوفود أن

 .بها املرتبطة العينات أخذ وخطط

 التوصيات

 :يلي ما CCCF تدرس عشرة، الخامسة ادورته في

 (؛2022) CAC45 قبل من النهائي لالعتماد تقديمها وإمكانية 2 الجدول  في املبين النحو على القصوى  الحدود وضع على املوافقة .أ

 املستقبلي للعمل( العينات أخذ- والتوابل البهارات) ISO 948 االعتبار بعين األخذ مع العينات، أخذ خطط على العمل مواصلة .ب

 .جموعة العمل االلكترونيةمل
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 .والكركم والفلفل والزنجبيل الحلو والفلفل الحار والفلفل الطيب جوزة في OTAو AFT لـ املقترحة القصوى  الحدود: 1 الجدول 

ل ( كغ/  ميكروغرام) األقص ى الحد  OTA ل( كغ/  ميكروغرام) األقص ى الحد

AFT  

 غذاء

الطيب جوزة 20 20  

الحار الفلفل 20 20  

أحمر فلفل 20 -  

 زنجبيل 20 20

20 10 or 15 or 20* الفلفل 

20 10 or 15 or 20* م
ُ
رك

ُ
 ك

 كجم/  ميكروغرام 20: والكركم والفلفل والزنجبيل الطيب وجوزة الحار الفلفل املدروسة البهارات لجميع أو* 

 العربية باملنطقة خاصة اعتبارات

 للنظر الوقت من مزيد إتاحة يتم حتى األعمال جدول  من البند هذا مناقشة تأجيل ضرورة طلب في العربية الكودكس وفود تنظر قد 

 .املقترحة حدودال في

 بالتوابل املتعلقة املراقبة بيانات فحص يجب AFT وOTA املنطقة في واملنتجة املباعة للمنتجات. 

 بـ املتعلقة التنظيمية التدابير سيما ال الحالية، املخاطر إدارة تدابير مراجعة يجب AFT وOTA التوابل في. 

 لـ مخاطر تحليل وتطوير أعاله االقتراح فحص في تساعد أن يمكن والتي الخبراء، من( عربية) إقليمية عمل مجموعة إنشاء يجب 

AFT وOTA العربية املنطقة من التوابل في. 

 

 خاتمة

 تأجيل طلب في العربي الغذائي الدستور  وفود تنظر بأن يوص ى (،2022 أبريل 12) هذا املخطوطة بنص املرتبطة الوثائق نشر لتأخر نظًرا

 .CCCF (CCF16) لـ التالية الدورة حتى البند، هذا حول  املناقشة

 


