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االلكترونيةاألعمالفرقمقترحات

تحليل

ومقترحاتتوصيات
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مقدمة 
3

 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/


اإلطار العام 
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الدورة الخامسة عشر

ذية للجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في األغ

(15CCCF  )

2022مايو 24و13-9االجتماع االفتراضي من 



من خالل تحليل بنود جدول األعمال  
5

ال تعزيز القدرات الوطنية والعربية  في مج

غذيةدولية لألوضع معايير 

قوة اقتصادية فاعلة قادرة إنشاء 

تحقيق مصالح عربية مشتركةعلى 

تبادل اآلراء بين الجهات  الوطنية 

واإلقليمية

بنود جدول لمختلف أبعاد فهم

والتساؤالتالنقاشات(األعمال

)والمقترحات

فيةالعربيالمنطقةوفودلفعالةمشاركة
ذائيالغللدستورالفنيةاللجاناتاجتماع

الصحيةالتأثيراتحولالتشاور

تطبيقمنالمحتملةواالقتصادية

يةالعربالبلدانعلىالمقترحةالحدود

جلتتبعهاالتيدةالجيالممارساتبينمنواإلقليميةالوطنيةالجهاتبينتنسيقيةاجتماعاتوتنظيماألعمالجدولبنودتحليلعمليةتعتبر

الغذائيالدستورلجاناجتماعاتفيفعالةمشاركةوضمانمواقفهملدعمالعالمفيالمتقدمةالبلدان



بنود جدول األعمال 
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الموضوع بند

(4مرحلةفي ال( )٪ إجمالي مواد الكاكاو الصلبة على أساس المادة الجافة100)الكادميوم في مسحوق الكاكاو الحد األقصى لمتبقيات  5البند 

(7مرحلةفي ال)بالكادميوم حبوب الكاكاو مدونة الممارسات لمنع وتقليل تلوث  6البند 

(3مرحلةفي ال)الغذائيةمنتجاتللرصاص في بعض التحديد الحدود القصوى  7البند 

(4لةمرحفي ال( )حر ورديالبالسمك الخشن البرتقالي وثعبان )وخطة أخذ العينات المرتبطة بها لمثيل الزئبق في بعض أنواع األسماك الحد األقصى  8البند 

خطط أخذ العينات على الحبوب بما في ذلك أغذية الرضع واألطفال الصغار والتي تحتوي األفالتوكسينات في بعض الحبوب والمنتجات الحدود القصوى لمجموع 

(4مرحلةالفي )المرتبطة بها 

9البند 

(4في المرحلة )بهالجاهز لألكل وخطة أخذ العينات المرتبطة األفالتوكسينات في الفول السوداني الحد األقصى لمجموع  10البند 

وخطط أخذ العينات م جوزة الطيب والفلفل الحار المجفف والبابريكا والزنجبيل والفلفل والكركأ في األفالتوكسينات واألوكراتوكسين الحدود القصوى لمجموع 

(.4في المرحلة )المرتبطة بها 

11البند 

المسننباتاغونياسمكفيالزئبقلميثيلأقصىحدتحديدجدوى•

األسماكفيالزئبقميثيلمخاطرإلدارةأخرىتوصيات•

13البند 



تصنيف بنود جدول األعمال حسب أولويتها للمنطقة العربية
7

كادميوم

البهارات/الفول السوداني/ الحبوب

ينالفالتوكسين واالكراتوكسا

البهارات، العسل، (لمنتجات الغذائية ا

)أعشاب الطهي

الرصاص 

حبوب الكاكاو/مسحوق

لسمكا
ميثيل الزئبق

تأثير اقتصادي صحيةتأثير اإلنتاج االستهالك 

البند 7

البند11/10/9

البند 6/5

البند 13/8



منهجية اقتراح الحدود القصوى من قبل فرق العمل االلكترونية 
8

معقول يمكنحدمبدأ أدنى اعتماد

(ALARA)تحقيقه 

فض ومعدالت رعرضاألخذ في االعتبار بيانات الت

أعلى حد ممكن و اختيار (%5>)التجارة للعينات 

٪5ان يؤدي الى معدل رفض تجاري أقل من 
ستخدام جميع البيانات ا

المتوفرة 

اقتراح الحدود القصوى



الحد األقصى لمتبقيات الكادميوم في مسحوق الكاكاو

(٪ إجمالي مواد الكاكاو الصلبة على أساس المادة الجافة100)

(4مرحلةالفي )

األعمالجدولمن5البند
9

تبلغمحتملةعالميةرفضمعدالتمعكغ/ملغ3.0-2.0االلكترونيالعملفريققبلمنالمقترحةالقصوىالحدودمناقشةسيتم

التواليعلى٪5.08و٪13.02بينمحتملةرفضمعدالتالالتينيةأمريكالمنطقةسيكون.التواليعلى٪1.87و4.39٪

CCCF15

(2022)

الكاكاومنمشتقةلمنتجاتمصنعةلكنهاالكاكاولحبوبمنتجةليستالعربيةالمنطقة

البند 6/5



التوصيات لدعم الموقف العربي : 5البند
10

األقصىالحدتأثيرحولالكاكاومنالمشتقةالمنتجاتمنوغيرهاللشوكوالتةالمصنعةالعربيةالشركاترأيعلىالحصولالمهممنسيكون

النهائيةالمنتجاتوجودةالكاكاوحبوبتوريدوعلىإنتاجهمعلىالمقترح

بياناتباستخدامتحديدهتمالذيكغ/مغ2المقترحاألدنىللحدالعربيةالوفوداختيارامكانيةفيالنظرGEMS Foodانهكما

الحداهذسيؤدي.الشوكوالتةتكوينفيتدخلالدهنيةغيرالصلبةالموادمنفقط٪45أننعتبرعندما،التناسبيالنهجمعيتوافق

.٪4.39تبلغإجماليةرفضمعدالتإلىالمقترح

إضافيةبجهودالعتمادهالبندهذايتقدمأنالمستحسنمنسيكوناآلراءفيتوافقإلىالتوصلحالفي

الممارساتمدونةاستكماللحينالفئةلهذهالعملتعليقفيالنظراآلراءفيالتوافقالىالوصولعدمحالفي

تأثيرحولالكاكاومنالمشتقةالمنتجاتمنوغيرهاللشوكوالتةالمصنعةالعربيةالشركاترأيعلىالحصولالمهممنسيكون

النهائيةالمنتجاتوجودةالكاكاوحبوبتوريدوعلىإنتاجهمعلىالمقترحاألقصىالحد

ليسوكمكونيستعمل٪100بنسبةالكاكاومسحوقالن”النهائيلالستهالكبيع"عبارةحذففيالنظرالمهممنسيكون

النهائيلالستهالككغذاء

البند 6/5



مدونة الممارسات لتفادي والحد من تلوث حبوب الكاكاو بالكادميوم

(7في المرحلة )

األعمالجدولمن6البند
11

7مرحلةالفيبالكادميومالكاكاوحبوبتلوثمنوالحدتفاديلالممارساتمدونةمناقشة
CCCF15

(2022)

الممارساتمدونةمشروعتطويرفيكبيرتقدمإحرازتم

الكاكاولحبوبمنتجةليستالعربيةالمنطقة

البند 6/5



التوصيات دعم الموقف العربي: 6البند
12

أوجريبيةالتممارساتالبمقارنةعتهانجاوفعاليتهاأثبتتالتيالعمليةالممارساتتصنيفالضروريمنيكونقد

النظرية

8الخطوةفيالممارساتمدونةاعتمادالعربيةالمنطقةمنالغذائيالدستوروفوددعمإمكانيةفيالنظر،

تقبلالمسفيمراعاتهاالمنتجينأوالمزارعينعلىيصعبقدالطويلالمدىعلىبممارساتااللتزاماإلمكانقدرتجنب

فيالمستهلكةيةالغذائالمنتجاتفيبالكادميومالمتعلقةالرصدبياناتومراجعةتجميعفيالنظرالعربيةالوفودعلىيجب

األسواقهذهفيوالمتوفرةالكاكاوعلىالمحتويةالمنتجاتذلكفيبما،العربيةالمنطقة

الحاجةندعالمخاطرمنالحدممارساتوتحديدالعربيةالمنطقةفيالمخاطروتقييمالغذائيالتعرضتقييماتتحديث

البند 6/5



األعمالجدولمن7لبندا
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البند 7

(4مرحلةالفي )الغذائيةمنتجاتالالحدود القصوى للرصاص في بعض 

(3مرحلةلافي)اإللكترونيالعملفريقمنالمقترحةالغذائيةمنتجاتالبعضفيللرصاصالقصوىالحدودمناقشة
CCCF15

(2022)

لهاقصوىحدودوضعسيتمالتيالغذائيةمنتجاتللمصدرةوومستهلكةمنتجةالعربيةالمنطقة



مقترحات الحدود القصوى تخص مواد 

ة غذائية مهمة بعضها تنتج في المنطق

العربية و تستهلك بوفرة 

تطوير دليل الممارسات لخفض التلوث بالرصاص 

تم إحالة اعتماد نسخته المحدثة و الذي في األطعمة 

.8/ 5إلى المرحلة 

تساؤالت حول مالءمة

و مدى تأثيرها على الحدود القصوى 

المنطقة

ك في العديد من المنتجات الغذائية بما في ذليمكن إيجاده  

.التوابل و العسل و أعشاب الطهي

ي الوقت الحالبالرصاص في التسمم يعد 

علىتم دراسته أحد أكتر المواضيع الذي 
الصعيد العالمي 

لتعرض اقتراحات مبنية على منهجية عمل طبقت على بيانات ا

المضمونة في قاعدة 
قة العربيةو التي ال تحتوي في أغلبيتها علي بيانات من المنط

تحديد الحدود القصوى 

للرصاص لبعض المواد 

الغذائية التي تساهم في 

التعرض لألخطار الناجمة 

عنه

أهمية البند في المنطقة العربية

إلى تلويث المفرط أدى استخدامه سام وقد معدن 
CCCFعلى نطاق واسعالبيئة 

البند 7

GEMS/Food



مقترحات فريق العمل اإللكتروني: األعمالجدولمن7البند
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CCCF15 (2022)
البرازيلترأسهالذياإللكترونيالعملفريقاقترحهاالتيللرصاصالقصوىالحدودفيالبتودراسة

FRESH EGGS

البيض الطازج

0.25 mg/kg 
or to not 

establish a ML 

CULINARY HERBS (FRESH) 
(EXCEPT ROSEMARY)

(طازجة)أعشاب الطهي 

0.25 mg/kg

ROSEMARY (FRESH) 

إكليل الجبل

0.5 mg/kg

CULINARY HERBS (DRIED) 

(مجففة)أعشاب الطهي 

2.0 mg/kg

DRIED SPICES FLORAL PARTS 
(CLOVES, EXCLUDING SAFFRON) 

البهارات المجففة أجزاء األزهار 
(القرنفل باستثناء الزعفران)

2.5 mg/kg

FRUITS AND BERRIES SPICES 
(EXCLUDING STAR ANISE AND 

SUMAC) 

باستثناء )بهارات الفواكه والتوت 

(الينسون والسماق

0.8 mg/kg

RHIZOMES, BULBS AND ROOTS 
SPICE (EXCLUDING GARLIC) 

باستثناء)البصيالت توابل الجذور 
(الثوم

3.5 mg/kg

البند 7



مقترحات فريق العمل اإللكتروني: األعمالجدولمن7البند
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CCCF15 (2022)
البرازيلترأسهالذياإللكترونيالعملفريقاقترحهاالتيللرصاصالقصوىالحدودفيالبتودراسة

0.4 mg/kg 

2.5 mg/kg

0.8 mg/kg

0.06 mg/kg

CELERY SEEDS 

بذور الكرفس

1.5 mg/kg

0.1 mg/kg

0.1 mg/kg

GARLIC

الثوم

BARK

القرفةة لحاء الشجر

SEEDS SPICES (EXCLUDING, 
CAROM, CELERY, DILL, 

MAHLAB, MUSTARD AND 
POPPY) 

باستثناء القرم، )بهارات البذور 

الكرفس، الشبت، المحلب، 
(الخردل، الخشخاش

SUGAR, WHITE AND 
REFINED 

سكر أبيض مكرر

SUGAR, BROWN AND RAW 
سكر بني وخام

HONEY 
عسل

البند 7



مقترحات فريق العمل اإللكتروني: األعمالجدولمن7البند
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CCCF1 ’5 (2022)
البرازيلترأسهالذياإللكترونيالعملفريقاقترحهاالتيللرصاصالقصوىالحدودفيالبتودراسة

0.05 mg/kg 

0.3 mg/kg

0.1 mg/kg

0.2 mg/kg

0.05 mg/kg

0.05 mg/kgCORN AND MAPLE 
SYRUPS 

شراب الذرة والقيقب 

MOLASSES 
دبسال

HARD CANDIES, GUMMY 
AND JELLIES 

الحلوى الصلبة، الصمغ والهالم

SOFT CANDIES 
طريةحلوى

0.07 mg/kg 

CANDY POWDER 
مسحوق حلوى

READY-TO-EAT MEALS FOR 
INFANTS AND 

YOUNG CHILDREN

وجبات جاهزة لألكل للرضع و

األطفال الصغار

CEREAL-BASED PRODUCTS FOR 
INFANTS AND YOUNG CHILDREN, 

EXPRESSED “AS IS”
المنتجات القائمة على الحبوب للرضع 

"كما هي"واألطفال الصغار ، معبًرا عنها 

البند 7



العلمية المنشورة و تحليل للمقاالت جرد 

حيث تم . 2022و 2005بين عامي 

22مقال ، تمثل 200استخراج أكثر من 

عربيةدولة 

استنتاج

، مما 0.06مستويات في العسل تفوق 
يدلي إلى افتراض أن هذه القيمة ربما قد 

تجة ال يمكن تطبيقها في غالبية البلدان المن
.في المنطقة

أبانت الدراسات على 
بعضها مختلفة مستويات 

يتجاوز الحدود القصوى التي 
اقترحتها مجموعة العمل 

.اإللكترونية
قد تمثل المستويات 
المقترحة للتوابل 
واألعشاب العطرية 

تحديًا للمنطقة

تأثير الحدود المقترحة على المنطقة: وتعليقاتمالحظات 

من األرجح دراسة 

الحدود مدى مالءمة 

القصوى للمنطقة

مقارنة بيانات التلوث المحددة في الدراسات مع
الحدود القصوى المقترحة

البند 7

خلق بيانات التعرض



( 1)المقترحاتو التوصيات 
19

سيماوال،االقتراحاتهذهمالئمةبشأنالمنطقةفيالعربيةالشركاترأيعلىالحصولالمهممنسيكون

.والمنتجينالمستوردين

المنطقةفيوالمنتجةالمتداولةالغذائيةالمنتجاتفيبالرصاصالمتعلقةالرصدبياناتتحليل

االقتراحاتلفحص(العربيةالمنطقة)إقليميةخبراءعملمجموعةإنشاءMLsمخاطربتحليلوالقيام

.العربيةالمنطقةفيالغذاءفيالرصاص

بتواجدالخاصةالرقابيةاإلجراءاتوباألخصالمخاطرإدارةقبلمنحالياالمطبقةالممارساتمراجعة

.العربيةالمنطقةفيالغذاءفيالرصاص

ضالتعربياناتعلىوالعمللمنهجيةاستناداالمنطقةفيموحدةقصوىحدوداقتراحإمكانيةفيالنظر

الدوليةاتالمواصفوبينبينهاوالتوافقالموائمةبهدفالغذائيلدستورالجنةعملمعتزامنا،بالمنطقةالخاصة

البند 7



( 2)المقترحاتوالتوصيات 
20

مقترحةالالتدابيركانتإذاوماالغذائيةالموادتلوثلالمحتملةاألسبابفيالنظرالمهممنسيكون

وثالتلهذامنالتخفيضفيستساهم(سابقًاالمعتمدة)الرصاصمنللحدالممارساتمدونةفي

 العربيةالمنطقةفي ى والقصودالحدللمقترحات و العمل على موائمة اآلثار المحتملة توثيق

ا مثلالموافقة على بعض الحدود القصوى المقترحة  التي  تتوفر فيها المبررات الكافية العتماده:

منمزيدمع،2الخطوةإلىالمقترحةالقصوىالحدودبعضتحديدإرجاعالمفيدمنيكونقد

.لهابدائلاقتراحأوالحدودهذهتأثيراتلتوصيفالمنطقةمناالستثمار

شراب الذرة والقيقب  دبسال

0.1 mg/kg

مسحوق حلوى طريةحلوى  للرضع الحبوب المنتجات القائمة على 

واألطفال الصغار
0.3 mg/kg 0.07 mg/kg 0.2 mg/kg 0.05 mg/kg 

البند 7



من جدول االعمال9البند 

21

البند 9

لحبوباعلىالقائمةوالمنتجاتالحبوببعضفياألفالتوكسيناتلمجموعالقصوىالحدود:9البند

.(4المرحلةفي)بهاالمرتبطةالعيناتأخذوخططالصغارواألطفالالرضعأغذيةذلكفيبما

CCCF15

(2022)
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عشرةالخامسةدورتهافياللجنةستدرس

:التالي

القصوىالحدودإنشاءعلىالمصادقة

الدرس،قيداألغذيةلفئات

حتىالعيناتأخذخططوضعتعليق

.القصوىالحدوداعتمادمناالنتهاء

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

من جدول االعمال:9البند البند 9
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:التاليةاألسئلةعلىالمناقشاتتركزبأناإللكترونيةالعملمجموعةأوصت

.العالمأنحاءجميعفيوتسليمهااألطعمةشراءعلىاإلنسانيةالوكاالتقدرةدتقي  قدالمقترحةالقصوىالحدودكانتإذاما•

تميأنالمقترحفمن،الصغارواألطفالللرضعالحبوبعلىالقائمةلألغذيةكغ،/ميكروغرام2مثلأقل،حدوداعتماداللجنةقررتإذا•

صحتهامنالتحققتمالتيالتحليليةالوسائلتوافرمدىحول((CCMASالعيناتوأخذالتحليلبأساليبالمعنيةالدستورلجنةرأيطلب

.الحدودهذهمنبالتحققتسمحوالتي

.لحدوداهذهعلىتعتمدألنهاالتحليل،وطرقالعيناتأخذخططفيقدًماالمضيقبلالقصوىالحدودتعيينيجبكانإذاماتحديد•

العامةةالمواصففيبالفعلالمذكورةالفطريةللسمومالعيناتأخذخططمعتتماشىأنيجبالقراروقاعدةالعيناتأخذخطةكانتإذا•

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

.((CCMASالعيناتوأخذالتحليلبأساليبالمعنيةالغذائيالدستورلجنةقبلمنإعدادها

الموادفيAFG2وAFG1وAFB2وAFB1المكوناتلمجموعاألداءمعاييروضعبكيفيةيتعلقفيماCCMASاستشارةينبغيكانإذا•

.المختلفةالغذائية

مقترحات فريق العمل اإللكتروني: 9البند البند 9
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CXالعمللوثيقةالثانيالملحقفيوالمضمنةالمقدمةالبياناتأنيبدوال1. / CF
اناتالبيباستثناء،العربيةالمنطقةمنمهمةمدخالتعلىتحتوي22/15/9

لمزيدصةالمخصالذرةحبوببشأنالسعوديةالعربيةالمملكةقدمتهاالتيالقليلة

فالواألطللرضعالحبوبعلىالمعتمدةواألغذيةالمصقولواألرزالمعالجةمن
.الصغار

لمتعلقةاالرصدبياناتفحصاالعتبارفيالعربيةالمنطقةتأخذبأنيوصى2.

لحبوباعلىالقائمةوالمنتجاتالحبوبمنتجاتفياألفالتوكسيناتبمجموع

يماسوالالحالية،المخاطرإدارةتدابيرومراجعةالمنطقةفيوالمنتجةالمباعة
الحبوبمنتجاتفياألفالتوكسيناتبمجموعالمتعلقةالتنظيميةالتدابير

.العربيةالمنطقةفيالحبوبعلىالقائمةوالمنتجات

مشاركة أكثر نشاطا في 

تقديم البيانات

اهمية انشاء قاعدة بيانات 

موحدة للمنطقة العربية

اعتبارات خاصة بالمنطقة العربية:9البند  البند 9
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مساهمةستقدمأنهاحيثمن،للمنطقةمقبولةالمقترحةالقصوىالحدودمعظماعتباريمكن3.

.المستهدفةالسلعمنلألفالتوكسينالتعرضتقليلفي

تميأنعلىالمعالجة،منلمزيدالموجهةالذرةلحبوبالمقترحاألقصىالحدقبوليمكن4.

.٪4.7رفضمعدلمع،كغ/ميكروغرام20عندتحديده

غاروصللرضعالحبوبعلىالقائمةلألغذيةالقصوىالحدودبتخفيضايضايوصى5.

قصوىدودحاقتراح.الحساسةالفئةهذهعلىالملوثاتلهذهالصحيالتأثيربسبب،األطفال

.انيةاإلنسالمعونةوكاالتلعملتحديًاذلكيمثلأالضمانمعكغ،/ميكروغرام5أو2.5

الحدودىعلالتوافقحينالى،العيناتأخذخطةحولالمناقشةتعليقعلىالموافقةيوصى6.

.القصوى

خاصة بالمنطقة العربيةمقترحات وتوصيات : 9البند  البند 9



من جدول االعمال10البند 
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البند 10

ناتالعيأخذوخطةلألكلالجاهزالسودانيالفولفياألفالتوكسيناتلمجموعاألقصىالحد:10البند

.(4المرحلةفي)بهالمرتبطة

CCCF15

(2022)
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المعالجة،مندلمزيالمعدالسودانيالفولفياألفالتوكسيناتلمجموععيناتأخذخطةتطبيقعلىبالموافقةالتوصية

.لألكلالجاهزالسودانيللفول

خاللالنهائيالعتمادهعليهالمتفقاالقصىالحددفع.CAC45 (2022)

مقترحاتال

:التاليعشرةالخامسةدورتهافياللجنةستدرس

دانيالسوالفولفياألفالتوكسيناتلمجموعاقصىحدوضععلىالموافقة

معالبذور)؛كغ/ميكروغرام12أوكغ/ميكروغرام10بمعدللألكلالجاهز

.(قشرةبدونأو

من جدول االعمال10البند  البند 10
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الوثيقةمنالثانيالملحقفيوالمدرجةالمقدمةالبياناتCX / CF علىتحتويال22/15/10

ودانيالسللفولكمستهلكالمنطقةهذهاعتباريمكنحينفي،العربيةالمنطقةمنمدخالتأي

.يركببشكلوتصديرهاالسلعةهذهبإنتاجمصرمثلالدولبعضتقومكما.لألكلالجاهز

فيبما،المنطقةفيالمتداولةالمنتجاتعلىالمقترحالحدتأثيرفيالنظرالمهممنسيكون

.مصرمثل،المنطقةمنبلدانوتصدرهاتنتجهاالتيتلكذلك

أعاله،المذكورةاليقينعدمأوجهإلىبالنظر ً موقفماداعتيمكنالدولية،الممارساتمعوتماشيا

ً المقترحالحديكونأن JECFA83))المشتركةالخبراءلجنةتحليلمعمتماشيا report،نظًرا

بهالمسموحاألقصىالحدخفضمناضافيةصحيةفوائدتحديدإلىيؤدلملهالمشارالتحليلألن

.كغ/ميكروغرام15منأقلإلى

اقصى لمجموع األفالتوكسينات في كحد كغ / ميكروغرام 15اعتمادلدعم يمكن تبني موقف عربي 

الفول السوداني الجاهز لألكل 

اعتبارات خاصة بالمنطقة العربية: 10البند  البند 10



من جدول االعمال11البند 
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11البند

الحاروالفلفلالطيبجوزةفيأواألوكراتوكسيناألفالتوكسيناتلمجموعالقصوىالحدود:11البند

.(4ةالمرحلفي)بهاالمرتبطةالعيناتأخذوخططوالكركموالفلفلوالزنجبيلوالبابريكاالمجفف

CCCF15

(2022)
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:التاليعشرةالخامسةدورتهافياللجنةستدرس

لجدولافيالمبينالنحوعلىالقصوىالحدودإنشاءعلىالمصادقة

؛CAC45(2022)قبلمنالنهائيالعتمادهابهاالتقدموإمكانية

مقترحاتال

الغذائيّةالمنتجات
ML (μg/kg) for 

AFT
ML (μg/kg) for 

OTA

جوزة الطيب 20 20

االفلفل الحار والبابريك 20 20

زنجبيل 20 20

الفلفل 10 or 15 or 20 20

ُكرُكم 10 or 15 or 20 20

الىباالستنادالعينات،أخذخططعلىالعملمواصلة

ISOمواصفة يالمستقبلللعمل(التوابلعينات)948

.االلكترونيةالعمللمجموعة

من جدول االعمال11البند  11البند
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، يوصى بأن ( 2022أبريل 12)هذا بندالنظًرا لتأخر نشر الوثائق المرتبطة بنص 

حتى لبند، افي طلب تأجيل المناقشة حول هذا ةالعربيتنظر وفود الدستور الغذائي 
CCCF (CCCF16).الدورة التالية لـ 

اعتبارات خاصة بالمنطقة العربية: 11البند  11البند



الحد األقصى لمثيل الزئبق في بعض أنواع األسماك 

(السمك الروفي البرتقالي و ثعبان البحر الوردي)وخطة أخذ العينات المرتبطة بها 

(4في الخطوة )

األعمالجدولمن8البند
32

البند 13/8

.بهاالمرتبطةعيناتأخذوخططالورديالبحروثعبانوالبرتقاليالخشنبالسمكالزئبقلمثيلالقصوىالحدودمناقشة
CCCF15

(2022)

التي تم أخيارهامنتجة  وغير مستهلكة ألنواع األسماكغير المنطقة العربية



التوصيات دعم الموقف العربي: 8بندال
33

البند 13/8

حولالتوضيحاتمنالمزيدتقديمإلىالحاجةمع،2الخطوةإلىمقترحالهذاإعادةطلبإمكانيةفيالنظر

العيناتأخذخطةفيالتقدممنالمزيدتحقيقيتموحتىالتجاريةالبيانات

اخرىأنواعبالزئبقبمثيلالمتعلقةالرصدبياناتومراجعةتجميعفيالنظرالعربيةالوفودعلىيجب

لمثيلكليالالتعرضفيتسهمأنيمكناألنواعهذهكانتإذاوتقييمالعربيةالمنطقةفيومتداولةمتوفرة

الزئبق

وضعطلبتتالتيالعربيةبالمنطقةمتداولةاألسماكمناخرىألنواعمناقشةورقةإعدادامكانيةفيالنظر

.لهاقصوىحدود

والبحريةوالمأكوالتاألسماكبالزئبقمثيلحولالعربيةالمنطقةفيبياناتتوفيرالضروريمن

.الكليالزئبقحولالبياناتالىباإلضافةالرخويات



جدوى تحديد حد أقصى لميثيل الزئبق  في سمك باتاغونيا المسنن

توصيات أخرى إلدارة مخاطر ميثيل الزئبق في األسماك

األعمالجدولمن13البند
34

المسننباتاغونياسمكفيالزئبقلميثيلأقصىحدتحديدجدوىمناقشة•

األسماكفيالزئبقميثيلمخاطرإلدارةأخرىتوصيات•

CCCF15

(2022)

سمك باتاغونيا المسننمنتجة  وغير مستهلكة لغير المنطقة العربية

البند 13/8



التوصيات دعم الموقف العربي: 13بندال
35

البند 13/8

 ًتحديدعملليقتعموقفعلىالموافقةالعربيالغذائيالدستوروفودعلىيُقترح،المتاحةالمعلوماتعلىبناء

المسننباتاغونياأسماكفيالزئبقلميثيلقصوىحدود

العيناتأخذخطةمنكجزءاألسماكفيالزئبقميثيلمخاطرإدارةتدابيردمج

مخاطرإلدارةتوصياتوضعالمجديمنليسوبالتاليالكافيةالمعلوماتتحديدالبحوثتستطعلم

األسماكفيالزئبقميثيل



الخالصة 
36

وطنية موحدةلورة مواقفبوالمساهمة في إعداد 

ية عربية مشتركة وإنشاء قوة عربوصوال إلى مواقف 

فاعلة

واتالخبروتبادلتشاركيحوارإنشاءفيالمساهمة

...العربيةالمنطقةفيالمنسقالتقدمضمان

دعم ثقة البلدان العربية في معايير الدستور الغذائي

ر وبالتالي العمل على موائمة المعايير الوطنية مع معايي

.الدستور الغذائي

ة تبني مواقف مشتركة بما يخدم مصلحة المنطقة العربي

مع إتباع سياسة التواصل والتشاور
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