
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

 

 

 

 

 لتحضبر لتحليل بنود جدول األعمال 
 لدورة الثالثة والخمسون للجنة الدستور المعنية بمخلفات المبيداتل

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

 )ج( من جدول األعمال 7البند 

في  (جميع األنواع)المصنعة من أصل حيواني المنتجات الغذائية –  Eالصنف  (: CXA 4-1989األغذية واألعالف )مراجعة تصنيف 

  4) المرحلة

 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 PARERAليل كجزء من مبادرة الدستور الغذائي للمنطقة العربية: املبادرة العربية للدستور الغذائي، التي تنفذها تم إعداد هذا التح

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

ي منتجات الغذائية ال – E صنفبال CCPR53)ج( من الوثيقة  7البند يتعلق تحليل 
ي الالمصنعة من أصل حيوان 

 
 (. 4 مرحلة)جميع األنواع( )ف
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ي  المنتجات الغذائية  -  ج  الفئة  :من جدول األعمال  ج 7البند 
 
ي ال) (جميع األنواع(المصنعة من أصل حيوان

 
 4) مرحلةف

 المرجعية  وثائقال

CX / PR 22/53/8  وCX / PR 22/53/7-Add.1 ) ي
 )الجزء الثان 

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

 . 4المنقحة ف 

 خلفية

ي رئاستها هولندا ، ويعمل  EWGإعادة إنشاء  CCPR52 قررت لجنة 
 
ك ف بشأن مراجعة التصنيف ، برئاسة الواليات المتحدة األمريكية وتشب 

ية ي اللل،  باللغة اإلنجلبر 
 
ي النظر ف

 
وع ف ي وال للمنتجات المخصص B صنفشر

 المخصص للمنتجات E صنفالغذائية األولية من أصل حيوان 
 . ي
 المصنعة من أصل حيوان 

ي ال EWG راجع
 
اح  عىل اثر هذه المرتجعة  شمل أربعة أنواع وتسع مجموعات. ي ذي، وال E صنفف  إضافية إلدراجها. منتجات تم اقب 

 التحليالت

ذي منظمة الصحة العالمية واللل  تعاونالكز ا إضافية بناًء عىل التعليقات المقدمة من مر  منتجات، تمت إضافة  EWGأثناء إعادة بدء عمل 
ح إدراج )أ( لحوم الماعز المجففة ؛ )ب( بي صفار دجاج  ؛ )ـه( لبيض اار صفمجفف ؛ )د( البيض الدجاج بياض ؛ )ج(  دجاج بيض ضااقب 

 )و( لحم الدجاج المجفف و )ز( لحم الديك الرومي المجفف.  المجففبيض الدجاج 

إلنشاء  081، واستخدام المجموعة المحجوزة  080إضافية وثالث مجموعات فرعية للمجموعة منتجات المعدلة  E صنفتتضمن ال
احها لتشمل سبع  081مجموعة  ي تم اقب 

إىل  085معالجة للطيور وتم تقسيم المجموعة  منتجاتمن اللحوم المجففة ومنتجات الطيور الت 
 أرب  ع مجموعات فرعية. 

  ي 16بالنسبة للنوع
 
 : سلع غذائية ثانوية من أصل حيوان

 مجموعات فرعية:  3)اللحوم المجففة ومنتجات األسماك المجففة( مقسمة إىل  080المجموعة 

- 080A )اللحوم المجففة )من الثدييات بخالف الثدييات البحرية 

- 080B مك مجففس 

- 080C شوكيات الجلد 

حة لتشمل سبع  081إلنشاء مجموعة  081استخدام المجموعة المحجوزة  معالجة  منتجاتمن منتجات اللحوم والطيور المجففة المقب 
 للطيور: 

 بيض دجاج  مسحوق 0840 -

 دجاج البيض  بياض 0841 -

 مجففدجاج البيض  بياض 0842 -

 دجاج البيض  ر صفا 0843 -

 مجففدجاج البيض  ر صفا 0844 -

ي ذلك مجفف ومدخن( 0845 -
 
 لحم دجاج مجفف )بما ف

ي ذلك المجفف والمدخن( 0848 -
 
 لحم الديك الرومي المجفف )بما ف

  ي 17للنوع
 
 : منتجات غذائية من أصل حيوان

 إىل أرب  ع مجموعات فرعية 085تم تقسيم المجموعة 
- 085A )دهون من الثدييات )عدا الثدييات البحرية 

- 085B  الثدييات البحريةالدهون من 

- 085C دهون من أنواع الطيور 
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- 085D دهون من أنواع األسماك 

 تعليقات

 ح  بياض بيض الدجاج؛ )ج(  بياض بيض الدجاجمنظمة الصحة العالمية إدراج )أ( لحم الماعز المجفف ؛ )ب( للتعاون الكز ا مر  تاقب 

المجفف ؛ )و( لحم الدجاج المجفف و )ز( لحم الديك الرومي  صفار بيض الدجاج؛ )ـه(  صفار بيض الدجاجمجفف ؛ )د( ال

 المجفف. 

  ي المجموعة
 
حت ألمانيا إضافة )أ( مسحوق البيض. )ب( إنشاء مجموعات فرعية ف اللحوم المجففة ومنتجات األسماك  080اقب 

ج( إنشاء ثالث مجموعات فرعية لفصل اللحوم المجففة عن الثدييات واألسماك وإنشاء مجموعة فرعية ثالثة لخيار البحر ؛ و )

حة. تم استخدام المجموعة المحجوزة  085للمجموعة  اللحوم المجففة  081إلنشاء مجموعة  081الدهون الحيوانية المقب 

 مصنعة من الطيور.  منتجاتومنتجات الطيور لتشمل سبع 

  دة أو المجمدة باعتبارها ي إدراج منتجات البيض منتجات أشارت إيران إىل أنه )أ( لم يتم تضمير  المنتجات المبر
مصنعة ، )ب( ينبغ 

 المجهزة. 

 االستنتاج و التوصيات

  ي قدمتها
حات الت  ي قدمً  EWGالمقب 

ي للمض  ي العرنر
ا ويمكن أن تستفيد من دعم وفود الدستور الغذان 

ً
ي منطقية ومدعومة جيد

 
ا ف

 . CAC45 (2022)العتمادها من قبل  5/8المنقح إىل الخطوة  Eصنفال
 
  ي إضافة كلمة "مملح" إىل المجموعة الفرعية ي العرنر

ح وفود الدستور الغذان  وإنشاء مجموعات فرعية  B 080و  080Aقد تقب 
ي المجموعة 

 
: "اللحوم واألسماك المجففة" عىل النحو  080أخرى من اللحوم الباردة ف  التاىلي

 
- 080A )اللحوم المجففة والمملحة )من الثدييات بخالف الثدييات البحرية 
- 080B سمك مجفف ومملح 
- C080 )ي ذلك المججفة والمدخنة

 
 النقانق )بما ف

 
 
 


