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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

 األعمال جدول  من 6 البند

 (7 املرحلة في) بالكادميوم الكاكاو حبوب تلوث وتقليل ملنع املمارسات مدونة

 

 األهداف

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

 من املحتمل لالستخدام معّدة الوثيقة .2022 مايو 24و 13 إلى 9 من الفترة في بعدعبر تقنية االتصال عن  عقدها زمعامل األغذية، في بامللوثات

 في الفعالة املشاركة ودعم الوعي تعزيز في مساهمتها من كجزء ،PARERAو GFoRSS لها تروج التي الغذائي الدستور  هيئة مجتمعات قبل

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

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

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

 املناقشة قيد للعمل وتحليال

 املحتمل والتأثير املنطقة وخصوصية احتياجات مراعاة مع مواقفهالتحديد  العربية الدول  وفودل مفيًدا يكون  قد والذي ،CCCF لجنة في حالًيا

 .املقترحة األغذية ملعايير

 PARERA هاتنفذ التي ،الغذائي لدستور لالعربية  بادرةامل: العربية للمنطقة الغذائي الدستور  مبادرة من كجزء التحليل هذا إعداد تم

 الزراعة وزارة األمريكي، الغذائي الدستور  مكتب من وبتمويلبالتنسيق مع  املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين  GFoRSSو

 .األمريكية
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ي المرحلةمن جدول األعمال: مدونة الممارسات لمنع وتقليل تلوث حبوب ا 6البند 
 
( 7لكاكاو بالكادميوم )ف  

  املرجعية الوثائق

 CX/CF 22/15/6 

 CX/CF 22/15/6-Add.1 

 (7رحلةامل في) بالكادميوم الكاكاو حبوب تلوث وتقليل ملنع املمارسات مدونةمقترح في  تقوم اللجنة بالنظر سوفCCCF15خالل 

 العمل خلفية

 في( Cd) الكادميوم تلوث وتقليل منع بشأن الكاكاو إنتاج وصناعة األعضاء للدول  إرشادات( COP) املقترحة املمارسات مدونة مسودة ستوفر

 .والنقل والتخزين والتجفيف التخمير: الحصاد بعد ما عملياتو  اإلنتاج أثناء الكاكاو حبوب

 برئاسة( EWG) إلكتروني عمل فريق إنشاء وتم (،COP) املمارسات مدونة مشروع لتطوير اقتراًحا بيرو قدمت (،2017 أبريل) CCCF11خالل  

 .بالكادميوم الكاكاو حبوب تلوث تقليلو نع مل ممارسات لتوثيق( COP) املمارسات مدونة وثيقة مشروع بإعداد تكليفه تم بيرو،

 ترأسه الذي اإللكتروني العمل فريق إنشاء إعادة اللجنةوقررت  .مناقشته وتمت املدونة مشروع بيرو (، قدمت2018 مارس) CCCF12 خالل

 :بهدف املدونة مشروع بلورة ملواصلة واإلكوادور  غانا رئاسته في وتشترك بيرو

 املمارسات مدونة تطوير في اعتمادها يمكن الحالية املمارسات كانت إذا فيما النظر (COP،) 

 املمارسات مدونة نطاق تحديد (COP )باستخدام فقط(، األولي اإلنتاج أو بأكملها اإلنتاج سلسلة يغطي أن ينبغي كان إذا ما 

 .الغذائي الدستور  أمانة به قامت مسح من جمعها تم التي املعلومات

ض التلوث تخفي تدابير تضمنت( COP) املدونة أن على التأكيد تم كما(. COP) املدونة  مشروع وثيقة وضع سيتم األساس، هذا وعلى

  .املنتجين وصغار  كبار  قبل من العالم أنحاء جميع في للتطبيق وقابلة التكلفة حيث من فعاليتها أثبتت التي بالكادميوم

 و جديد كعمل عليهاللموافقة  CAC42 إلى املشروع وثيقة تقديم على اللجنة وافقت، العمل وثيقة مناقشة بعد (2019 أبريل) CCCF13 خالل 

 ( على2019 يوليو) CAC42 وافقت .املدونة مسودة إلعداد واإلكوادور  غانا رئاستها في وتشارك بيرو برئاسة إلكترونية عمل مجموعة إنشاء تقرر 

 .الجديد العمل

 الخبراء عمل فريق إنشاء وإعادة CAC44 قبل من العتمادها 5رحلةامل إلى املمارسات مدونة إحالة على اللجنة وافقتCCCF14 (2021)  خالل 

 .5 الخطوة في املمارسات مدونة CAC44  ( (2021 اعتمدت. العمل مواصلة بهدف وغانا، إكوادور  رئاسته في ويشترك بيرو ترأسه الذي

 تحليل 

 مدونة املمارسات تطوير في كبير تقدم إحراز تم COP، معينة، مناطق في الكاكاو، حبوب في الكادميوم وجود من الحد في هماسيس مما 

 .الدولية التجارة يدعمو 

 التجريبية التدابيرب مقارنة نجاعتهاو  فعاليتها ثبت التي للممارسات أفضل تأهيل إلى حاجة هناك تكون  قد 

 مسودة على مستفيضة تعليقات البلدان من العديد قدمت COP 
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 التعليقات واملالحظات

 تساعد أن يمكن التي الحصاد بعد ما وعمليات امليداني لإلنتاج املتاحة ض التلوث بالكادميومتخفي تدابير عن كافية معلومات هناك 

 .EWG إلكتروني عملال فريق في األطراف مؤتمر تطوير زيادة في

 املدونة عالجت أن يجب COP في املقدمة الخيارات جميع تتماش ى مع  التي ضالتخفي بتدابير وص يتو  الزراعية الحقائق  COP  
ً
 من بدال

 قبل من التدابير هذه تطبيق إمكانية لضمان العمل من مزيد إلى حاجة هناك وبالتالي الوثيقة، في حالًيا املوضحة النظرية الخيارات

 .واملنتجين املزارعين

 مدونة املمارسات حددت أن يجب COP أكبر بسهولة متاحة وتكون  القصير املدى على أيًضا تطبيقها يمكن التي ضالتخفي تدابير 

 .دىملاا والطويلة املتوسطة التدابير من املزيد في أيًضا ينظر أن يجب ولكن ،تنفيذعند ال للمنتجين

 الدونة في املحددة األجل طويلة ضالتخفي تدابير فإن أكبر، بسهولة األجل قصيرة التدابير بعض تحقيق يمكن وبينما COP تحتاج قد 

 .املستقبل في لها االمتثال املنتجين أو املزارعين على يصعب قد بتدابير االلتزام لتجنب صيلاالتف من بمزيد فيها النظر إلى

 التوصيات 

 يمكن التي التاليةالتوضيحات  طلب مع ،8 رحةامل في مدونة املمارساتCOP اعتماد دعم في العربية املنطقةب الغذائي الدستور  وفود تنظر قد

 :املناقشات أثناء تقديمها

 سابق وقت في األخيرة إدراج مع فعاليتها، ثبتت التي تلك من تجريبية تعتبر تزال ال التي ضالتخفي تدابير تعكس الوثيقة أن من تأكد 

 .الوثيقة في

 املنطقة في املستهلكة الغذائية املنتجات في بالكادميوم املتعلقة الرصد بيانات ومراجعة تجميع في النظر العربية الوفود على يجب 

 وتقييم الغذائي التعرض تقييمات تحديث واجراء العربية األسواق في واملتوفرة الكاكاو على املحتوية املنتجات ذلك في بما العربية،

 .الحاجة عند املخاطر ضتخفي وتحديد تدابير العربية املنطقة في املخاطر

 


