
اء * اء  - (EWG) اءأعضاء مجموعة عمل الخبر  -من المهم اإلشارة اىل أن الخبر ي ينتمون إليها. يعتمد اختيار الخبر
مجموعة عضاء أال يمثلون المنظمات و / أو الجهات الت 

اء المختصة ي ينتجها  الفريق الف EWG  الخبر
ي الوثائق الفنية والتحليالت الت 

 
ر عليها ف اته.  ال تعتبر المواقف المعبر ي ومجموعة العمل عىل بيانات اعتماد كل خببر وخبر

ت 
اء ي ينتمي اليها الخبر

ا عن مواقف الجهات الت   .المتخصصة تعببر

 

 

 

 

  تحضبر للتحليل بنود جدول األعمال 
 دورة الثالثة والخمسون للجنة الدستور المعنية بمخلفات المبيداتلل

ي  - 2022يوليو  13و  8 - 4
اض   اجتماع افب 

 )ب( من جدول األعمال 7البند 

ي )جميع  الغذائية األولية من منتجاتال -ب  صنف(: الCXA 4-1989األغذية واألعالف )مراجعة تصنيف 
أصل حيوان 

ي 
 
 (4 المرحلةاألنواع( )ف

 االهداف

ية تقدم هذه الوثيقة استعراضا وتحليال لبنود جدول األعمال املقرر مناقشتها خالل الدورة الثالثة والخمسون للجنة الدستور الغذائي املعن

الوثيقة معّدة لالستخدام املحتمل من قبل  .2022يوليو  13و 8إلى  4املبيدات، املزمع عقدها عبر تقنية االتصال عن بعد في الفترة من بمتبقيات 

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

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

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

 للعمل قيد املناقشة حالًيا في GFoRSSو PARERAاله )يمثل موقًفا رسمًيا للمنظمات املذكورة أع
ً

( أو عضويتهم أو إدارتهم. ويقدم ملخصا وتحليال

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

 األغذية املقترحة.

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

 كية.يبالتنسيق مع  املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين وبتمويل من مكتب الدستور الغذائي األمريكي، وزارة الزراعة األمر 

ي  منتجاتال -ب  صنفبال CCPR53)ب( من الوثيقة  7يتعلق تحليل البند 
ي االغذائية األولية من أصل حيوان 

 
 (. 4 لمرحلة)جميع األنواع( )ف
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ي الالغذائية األولية من أصل  منتجاتال -)ب( من جدول األعمال: الفئة ب  7البند 
 
ي )جميع األنواع( )ف

 (4 مرحلةحيوان 

 المرجعية  وثائقال

CX / PR 22/53/7  وCX / PR 22/53/7-Add.1 )الجزء االول( 

ي الفئة  CCPR53( 2022)لجنة  دعوة  
ي الخطوة  Bللنظر ف 

 . 4المنقحة ف 

 العمل خلفية

ي  EWG( عىل إعادة إنشاء CCPR52 )2021 لجنة قررت
 
ك هولندا ف بشأن مراجعة التصنيف ، برئاسة الواليات المتحدة األمريكية وتشب 

ي الرئاستها 
 
ي وال منتجات، ال B صنفلبدء النظر ف

ي  من اصل المصنعة منتجات الغذائية، ال E صنفالغذائية األولية من أصل حيوان 
 . للحيوان 

ي ضوء مراجعة ال EWG / Classificationعىل تكليف  CCPR52 قررت
 
ي هذه المسألة ف

 
الغذائية األولية من  منتجاتال - B صنفبالنظر ف

 : ي عىل النحو التاىلي
 أصل حيوان 

(i)  ي االعتبار
 
ي الثدييات بير   CL 2020/13-PR الرسالة المعممة الردود عىل االخذ ف

 
بشأن تنسيق الحدود القصوى لمخلفات اللحوم ف

CCPR  وCCRVDF  ( و الغذائية  المنتجات -ب  صنف: الاالغذية واالعالف)تصنيف ي
 حشاء تعريف اال األولية من أصل حيوان 

صالحة لألكل لتسهيل ال االحشاء/  CCRVDF-EWGومتابعة التعاون مع  CCRVDFالصالحة لألكل عىل النحو الموض به من قبل 

ي يمكن أن تسهل إنشاء حدود قصوى 
للمركبات ذات االستخدام بالنسبة  لمتبقياتلمواءمة تنسيق المصطلحات / التعاريف الت 

 المزدوج. 

 التحليالت

اء ، تمت إضافة أثنا  منظمة الصحة العالمية للتعاون الكز ا إضافية بعد التعليقات الواردة من مر منتجات ء إعادة بدء عمل مجموعة عمل الخبر

ح إدراج العديد من ال ذيال ي األنواع  جديدة اإلضافية وإنشاء مجموعات فرعية منتجاتاقب 
 
 . 10و  9و  8و  6لعدة مجموعات ف

" إلدراج العسل ومنتجات  تم إنشاء مجموعة جديدة ي
ات والعناكب" وأضيف نوع جديد "سلع غذائية أساسية متنوعة من أصل حيوان  "الحشر

ي الملحق األول من وثيقة العمل 
 
 . CX / PR 22/53/7النحل األخرى. يتم تميبر  اإلضافات بينما يتم شطب عمليات الحذف ف

 التعليقات العامة

اليا والمملكة العر  ي قائمة أشارت شيىلي وأسب 
 
بية السعودية وكندا وألمانيا إىل عدم وجود منتجات النحل ، مثل العسل ، من بير  أمور أخرى ف

ي يتكون منها التصنيف. 
 السلع الت 

ي المجموعة 
 
ي ترتيب الحيوان المدرجة ف

 
حت ألمانيا إضافة سمك القرش والقزحي والتماسيح. الحظت تايالند خطأ ف باإلضافة إىل ذلك ، اقب 

048 . 

اليا ونيوزيلندا )الجدول قد اليا قائمة قانون معايبر األغذية ألسب 
إىل  منتجات(. بناًء عىل هذه القائمة ، تمت إضافة العديد من ال22مت أسب 

 ب.  صنفال

 . ي
ي تحتوي عىل منتجات من أصل حيوان 

ي قائمة "الملحق األول" ، الت  الموجودة منتجات العديد من ال تبير  انشاركت مفوضية االتحاد األورونر
ي  ي الملحق األول لالتحاد األورونر

 
ي ف

 
ا.  صنفال  غبر مدرجة ف

ً
 ب وتم إضافتها الحق

حت ألمانيا تقسيم المجموعة  اليا وألمانيا إدراج  043اقب  حت أسب  . اقب  ي ال اتحشر الإىل مجموعتير  فرعيتير 
 
اح ،  صنفف ا لهذا االقب 

ً
ب. وفق

ات والعنا  ي  منتجاتب. الحظت كل من شيىلي وألمانيا أن العديد من ال صنفكب" إىل التمت إضافة المجموعة الجديدة "الحشر
 
المدرجة ف

ية ) صنفال ي األنواع المهددة باالنقراض من الحيوانات والنباتات البر
 
ي االتفاقية. بشأن التجارة الدولية ف

 
( CITESب هي من األنواع المدرجة ف

حة إلزالة هذه األنواع. ومع ذلك ،  اح والمالحق المقب  ي مراقبة استهالك هذه األنواع ، تم اقب 
 
بسبب االستهالك السائد ومن أجل المساعدة ف

 . منتجاتاالحتفاظ بهذه ال

ي أجرتها مجموعة ع
ا عىل أنه قبل االنتهاء من الفئة ب ، يجب أن تنتظر اللجنة نتائج المناقشات المتعلقة بالجلد الت 

ً
مل علقت ألمانيا أيض

اء بشأن أنسجة الحي ي الخبر
 
ات عىل العديد من المجموعات  CCPRو  CCRVDFوانات الصالحة لألكل ف ، نظًرا ألن هذا قد يكون له تأثبر

ي ال
 
 ب.  صنفوالسلع ف



ي المعني
 (CCPRة بمخلفات مبيدات اآلفات )تحليل بنود جدول األعمال والتحضبر للدورة الثالثة والخمسير  للجنة الدستور الغذان 

 

ة|3 ح ف  ص
 

حب  صنفمراجعة ال  حسب التعديل المقب 

  منتجات الثدييات6للنوع : 

ي مجموعات فرعية ، بما  030تم تقسيم المجموعة  -
ي ذلك المجموعة الفرعية  اللحوم )غبر الثدييات البحرية( إىل ثمان 

 
 030Aف

لحم  030Dوالمجموعة الفرعية  عز املحوم ال 030Cلحم الجمل والمجموعة الفرعية  030Bلحوم األبقار والمجموعة الفرعية 

لحم  G030 غناممجموعة فرعية من لحوم األ  030Fلحوم الخيول والمجموعة الفرعية  030Eوالمجموعة الفرعية  الغزالن

 أنواع مختلفة من لحوم الثدييات األخرى.  030Hالخنازير والمجموعة الفرعية 

ي مجموعات  واالحشاء الصالحة لالكل للثديات 032، المجموعة  دهون الثديات 031تبعا لذلك ، تم تقسيم مجموعة  -
إىل ثمان 

ا لنفس ترتيب المجموعات الفرعية للمجموعة 
ً
 . 030فرعية ، وفق

ي ذلك المجموعة الفرعية تم تقسيم األلبا -
 
 033Bحليب البقر ، والمجموعة الفرعية  033Aن إىل ست مجموعات فرعية ، بما ف

،  خيولال 033E، والمجموعة الفرعية  الغزالن 033D، والمجموعة الفرعية  عز االم 033C، والمجموعة الفرعية  ناقةحليب ال

 . 033F  غنامحليب اال والمجموعة الفرعية 

  ات الدواجن: منتج7للنوع 

ي 
 
ي النوع منتجات وصف أكبر دقة للير  من لتمكوالمجموعات إىل "الطيور" ل فئةال اسمتم تغيبر كلمة "دواجن" ف

 
 . 7ف

  منتجات الحيوانات المائية8للنوع : 

ي  بما  فرعية، مجموعات ستة إىل العذبة المياه أسماك تقسيم تم 040 المجموعة -
 
 ،040A Barbs الفرعية المجموعة ذلك ف

كا  040D الفرعية والمجموعة السلور، سمك 040C الفرعية والمجموعة الشبوط ، سمك 040B  الفرعية والمجموعة  ، (جثم) ببر
 األخرى العذبة المياه أسماك من العديد  040F الفرعية والمجموعة ،  040Eالفرعية البلطي  والمجموعة

ي  بما  فرعية، مجموعات 6 ديادروموس إىل لألسماك 041 المجموعة تقسيم تم -
 
 السلمون  041A  الفرعية المجموعة ذلك ف

 041D الفرعية والمجموعة ، األنقليس 041C الفرعية والمجموعة ، الباسيفيكي  السلمون 041B الفرعية والمجموعة ، األطلسي 

 .خرىأ ديادروموس أسماك 041F الفرعية والمجموعة ، المرقط السلمون سمك  041E الفرعية والمجموعة سمك الهف،

ي ذلك المجموعة الفرعية  042المجموعة  -
 
سمك القد واألسماك  042Aقسمت األسماك البحرية إىل سبع مجموعات فرعية ، بما ف

، واألسماك الشبيهة بالماكريل  042Cاألسماك المسطحة ، والمجموعة الفرعية  042Bالشبيهة بالقد ، والمجموعة الفرعية 

أسماك القرش مثل الرنجة ، والمجموعة  042E، والمجموعة الفرعية التونة والبونيتو  042Dوالماكريل ، والمجموعة الفرعية 

 ز أنواع مختلفة من األسماك البحرية األخرى.  042. ، والمجموعة الفرعية 042Fالفرعية 

: المجموعة الفرعية  043تم تقسيم المجموعة  - ي ذلك ال 043Aإىل مجموعتير  فرعيتير 
 
بطارخ = البطارخ بطارخ السمك )بما ف

 األسماك الصالحة لألكل احشاء 043Bالناعم( والمجموعة الفرعية 

: المجموعة الفرعية  044تم تقسيم مجموعة  - لحوم الثدييات البحرية  044Aمنتجات الثدييات البحرية إىل مجموعتير  فرعيتير 

 ن الثدييات البحرية. و ده 044Bوالمجموعة الفرعية 

  مائيات والزو 9للنوع  احف: البر

مائيات والزواحف" وتم  048تمت إعادة تسمية المجموعة  - )غبر المعالجة( الضفادع والسحاىلي والثعابير  والسالحف باسم "البر
ي ذلك المجموعة الفرعية 

 
الضفادع  048Bالتماسيح والمجموعة الفرعية  048Aتقسيمها إىل خمس مجموعات فرعية بما ف

 السالحف.  048Eالثعابير  والمجموعة الفرعية  048Dعة الفرعية السحاىلي والمجمو  048Cوالمجموعة الفرعية 

  اقلب الحيوانات10بالنسبة للنوع : 
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ات  - " ، باإلضافة إىل إضافة مجموعة جديدة: الحشر ي
ي "سلع غذائية أولية متنوعة من أصل حيوان 

 
اح إدراج النوع اإلضاف تم اقب 

 من الحيوانات الالفقارية.  10والعناكب ، ضمن النوع 

ي ذلك رأسيات األرجل( والحيوانات الالفقارية األخرى باسم "الرخويات والعديد  049إعادة تسمية المجموعة تمت  -
 
الرخويات )بما ف

ي ذلك المجموعة الفرعية 
 
ذات الصدفتير   049Aمن الحيوانات الالفقارية األخرى" وتم تقسيمها إىل أرب  ع مجموعات فرعية ، بما ف

مختلف  049Dالقواقع والرخويات والمجموعة الفرعية  049Cت األرجل والمجموعة الفرعية رأسيا 049Bوالمجموعة الفرعية 
 الالفقاريات األخرى . 

 االستنتاج و التوصيات

  ي نظام التصنيف ، حسب الملحق األول لوثيقة العمل
 
حة ف رة بشكل جيد ويمكن بالتاىلي  CX / PR 22/53/7التعديالت المقب  ، مبر

. العربية لل وفود الأن تحط  بدعم  ي
 دستور الغذان 

  ي أجرتها
ح انتظار نتائج المناقشات المتعلقة بالجلد والعضالت الهيكلية الت  الحيوانية الصالحة لألكل حشاء حول ال EWGقد ُيقب 

ي 
 
ي الصف ب.  7)البند  CCPRو  CCRVDFف

 
 )د(( ، ألن هذا قد يكون له تأثبر عىل العديد من المجموعات والسلع ف

  ح الوفود العربية مواءمة  7فئةلمنتجات الدواجن من البالنسبة ؛ فيما يتعلق بإعادة تسمية كلمة "دواجن" إىل "طائر" ؛ قد تقب 

حة من قبل   . CCRVDFالكلمة الجديدة "الطيور" مع التعريفات المقب 


