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جدول المحتويات 

المقدمة

مناقشتهاتمتالتياألعمالجدولبنود

والقراراتالنقاشاتمخرجات

تحليل

العربيةللمنطقةومقترحاتتوصيات
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اإلطار العام 
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لدورة الخامسة عشرانعقدت ا

(  15CCCF)للجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في األغذية 

2022مايو 24و13-9من ا  افتراضي

عضو من الدول األعضاء من بينهم وفود عربية عّدة400بمشاركة أكثر من 

(AIDSMO)ومنظمات مراقبة من بينها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين



CCCF15 التحضير للدورة الخامسة عشر
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تقديم التوصيات 

واالقتراحات والمواقف

وثيقة قاعة 

االجتماعات
01

عروض تحاليل بنود 

ألعمالاجدول 

09عروض تقديمية 

فيديوهات حول 

عرض التحليل

فيديو 15

وثائق تحليل بنود

جدول األعمال

وثائق 07

تقرير حول مخرجات الدورة

CCCF15

تقرير مخرجات 

01الدورة 

نقاط اتصال الدستور الغذائي

في المنطقة العربية

اجتماعات 04



www.gforss.orgعرض المخرجات عبر الموقع االلكتروني الرسمي 
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التي تم تنظيمها  االجتماعات

6

عرض مخرجات

15CCCF

وانطالق التحضير لدورة

CCPR53

2022يونيو15

اجتماع عام لنقاط االتصال

للدستور الغذائيعربيةال

ةوالجهات المعني

2022ابريل 26

عربيةاجتماع نقاط االتصال ال

نود للدستور الغذائي لمناقشة ب

لجنةجدول أعمال

CCCF15

2022ابريل 19

طالق  اجتماع تمهيدي ال

عملية تحضير اجتماعات 

لغذائيالفنية للدستور ااناللج

2022أبريل04

اجتماعات 04

04تنظيم 

اجتماعات



البنود الرئيسية لجدول االعمال
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07

وثائق تحاليل بنود 

جدول االعمال

(4مرحلةالفي )الحد األقصى لمتبقيات الكادميوم في مسحوق الكاكاو 5البند 

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

(4مرحلةفي ال)الغذائيةمنتجاتتحديد الحدود القصوى للرصاص في بعض ال 7البند 

(4ةمرحلفي ال)الحد األقصى لمثيل الزئبق في بعض أنواع األسماك وخطة أخذ العينات المرتبطة بها  8البند 

وب بما في ذلك على الحبالتي تحتوي الحدود القصوى لمجموع األفالتوكسينات في بعض الحبوب والمنتجات 
(4مرحلةالفي )أغذية الرضع واألطفال الصغار وخطط أخذ العينات المرتبطة بها 

9البند 

(4لمرحلة في ا)بهالحد األقصى لمجموع األفالتوكسينات في الفول السوداني وخطة أخذ العينات المرتبطة  10البند 

فف والبابريكا الحدود القصوى لمجموع األفالتوكسينات واألوكراتوكسين أ في جوزة الطيب والفلفل الحار المج
(.4في المرحلة )والزنجبيل والفلفل والكركم وخطط أخذ العينات المرتبطة بها 

11البند 

المسننباتاغونياسمكفيالزئبقلميثيلأقصىحدتحديدجدوى

األسماكفيالزئبقميثيلمخاطرإلدارةأخرىتوصيات

13البند 



األعمالجدولمن6و 5ان البند
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(  4في المرحلة )جاهزة لالستهالك ( المادة الجافة٪ إجمالي مواد الكاكاو الصلبة على أساس100)الحد األقصى لمتبقيات الكادميوم في مسحوق الكاكاو : 5البند 

(7في المرحلة )مدونة الممارسات لمنع وتقليل تلوث حبوب الكاكاو بالكادميوم : 6البند 

CCCF15

(2022)

حد األقصى الالكاكاومسحوق

(كغ/مغ)

الرفض معدل ٪ المستويات

عالميا

معدل رفض ٪ 

LACلمنطقة أمريكا الالتينية

بيانات 

GEMS/WHO

2.0 - 3.02.04.39%13.03%

3.01.87%5.08%

:توصيات اللجنة
(CAC45)من قبل هيئة الدستور الغذائي5/8المرحلةفي كغ /مغ2اعتماد الحد األدنى المقترح: 5البند 

CAC45، من قبل 8المرحلة اعتماد مدونة الممارسات في : 6البند 

:أهم النقاشات
كغ/مغ0.60كغ واقتراح /مغ2قصى األعلى غرار المناقشات السابقة المتعلقة بفئات الشوكوالتة األخرى، أعرب االتحاد األوروبي، بدعم من النرويج وسويسرا، عن عدم دعمه للحد

.كحد أقصى لهذه الفئة

المواقف العربية
كغ/مغ2.0المقترحاألقصىالحدوفلسطينسوريا،المغربتدعم

.األقصىكحدكغ/مغ0.6باقتراحاالروبياالتحادموقفمصرتدايّ 



األعمالجدولمن7البند
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CCCF15 (2022)

أعشاب الطهي طازجة
(باستثناء إكليل الجبل)

الروزماري

(مجففة)أعشاب الطهي 

البهارات المجففة أجزاء األزهار 

(القرنفل باستثناء الزعفران)

بهارات الفواكه والتوت

(باستثناء الينسون والسماق)

توابل الجذور البصل

(باستثناء الثوم)

اللجنةتوصيات

،EWGالعملفريقإنشاءوإعادة2/3الخطوةإلىالقصوى الحدودإعادةعلىاملوافقة•

علىللحصول الجديدةJECFAدعوةعلىبناء  الدراسة،مناملزيدبللقيامالبرازيلبقيادة

البيانات؛

العام(الجغرافيالتمثيل)البياناتمناملزيدعلىللحصول جديدةدعوةبإصدارالقيام•

؛قصوى الالحدودعلىاألخيرةاللمساتوضعبهدفالخبراء،عململجموعةاملتاحةاملقبل،

للحالةواضحتحديدمعالبياناتتقديمعلىاملهتمينالغذائيالدستور أعضاءتشجيع•

GEMSإلىلألعشاببالنسبةللعيناتالطازجة/الجافة / Food؛

التوابلوواملجففةالطازجةالطهيألعشابالقصوى بالحدودالخاصةاملقترحاتمناقشة•

CCCF17فياملجففة يتملمإذاالطهيلألعشاببالنسبةالعملعنتوقفوال(2024)

؛CCCF17فياتفاقإلىالتوصل

.البهاراتعنبياناتبتقديمالهندتعهدتسجيل•

0.25 mg/kg 0.25 mg/kg

0.5 mg/kg

2.0 mg/kg

0.8 mg/kg

3.5 mg/kg

بذور الكرفس
القرفة لحاء الشجر

باستثناء )بهارات البذور 

القرم، الكرفس، الشبت، 
(المحلب، الخردل، الخشخاش

2.5 mg/kg

1.5 mg/kg

0.8 mg/kg

اخذاً بعين ،والتي تمت مراجعتهافي الحدود القصوى للرصاص التي اقترحها فريق العمل اإللكتروني الذي ترأسه البرازيلوالبت دراسة 

الموزعة في هذا الصدد ( CL)االعتبار مالحظات أعضاء اللجنة رًدا على الرسالة المعممة 
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CCCF15 (2022)

اخذاً بعين ،والتي تمت مراجعتهافي الحدود القصوى للرصاص التي اقترحها فريق العمل اإللكتروني الذي ترأسه البرازيلوالبت  دراسة 

الموزعة في هذا الصدد ( CL)االعتبار مالحظات أعضاء اللجنة رًدا على الرسالة المعممة 

0.4 mg/kg 

0.06 mg/kg

0.1 mg/kg

0.1 mg/kg

الثوم
سكر أبيض مكرر

سكر بني وخام

عسل

البيض الطازج
تدنية التوقف عن العمل بالنظر إلى أهميته امل
اض بالنسبة للتجارة الدولية ومالحظة انخف

.مستويات التعرض

0.25 mg/kg
و عدم وضع حد أقصىأ

التوقف عن العمل على الحد األقص ى 
للرصاص في الثوم املجفف

كغ للرصاص في / مغ0.1إرسال حد أقص ى قدره 

وتم ؛5/8العتماده في الخطوة CAC45العسل إلى 
يا املوقف من طرف املغرب ومصر وسور تأييد هذا

.من املنطقة العربية

كغ للرصاص في / مغ0.1إرسال حًدا أقص ى قدره 

العتماده في الخطوة CAC45السكر األبيض إلى 
5/8

ظر إعادة إنشاء فريق، بقيادة البرازيل، من أجل الن
يات في الحد األقص ى للسكريات البنية والسكر 

 / GEMSالخام بناًء على البيانات املتاحة من

 CCCF16وتقديم اقتراح للنظر فيه من قبل 

(2023).

0.3 mg/kg

دبس س دبللالتوقف عن العمل على الحد األقص ى 
.وذلك لعدم تواجد بيانات كافية
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CCCF1 ’5 (2022)

0.05 mg/kg 

0.1 mg/kg

0.2 mg/kg

والقيقبشراب الذرة 

الحلوى الصلبة، الصمغ 

والهالم

طريةحلوى

0.07 mg/kg 

مسحوق حلوى

وجبات جاهزة لألكل للرضع 

واألطفال الصغار

المنتجات القائمة على الحبوب للرضع 

"كما هي"واألطفال الصغار ، معبًرا عنها 

0.02تم اقتراح حد أقص ى أدنى يعادل 
كغ مقارنة مع االقتراح األول / مغ

(.كغ/ مغ0.05)

كغ للرصاص / مغ0.02إرسال حد أقص ى قدره 
في األطعمة القائمة على الحبوب للرضع 

 CAC45واألطفال الصغار إلى 
5/8للتبني في الخطوة 

الوجباتفيللرصاصكغ/مغ0.02قدرهأقص ىحدإرسال

CAC45إلىالصغارواألطفالللرضعلألكلالجاهزة
لالعمفريقفيالدراسةمنواملزيد5الخطوةفيالعتماده

EWG،التيةاألطعملبعضاملحتملاالستبعاداعتبار مع
ميتأنعلىبشأنهااألقص ىالحدتحقيقيمكنال قد

CCCF16خاللدراستها (2023),

0.02تم اقتراح حد أقص ى أدنى يعادل 
كغ مقارنة مع االقتراح األول / مغ

(.كغ/ مغ0.05)

كغ للرصاص في / مغ0.1إرسال حًدا أقص ى قدره 
CAC45إلى القيقبو الذرةشراب 

.5/8العتماده في الخطوة 

كغ من / مغ0.1إرسال الحد األقص ى وقدره 

الرصاص في الحلوى القائمة على السكر إلى

CAC45  5/8العتماده في الخطوة.

اخذاً بعين ،والتي تمت مراجعتهافي الحدود القصوى للرصاص التي اقترحها فريق العمل اإللكتروني الذي ترأسه البرازيلوالبت دراسة 

الموزعة في هذا الصدد ( CL)االعتبار مالحظات أعضاء اللجنة رًدا على الرسالة المعممة 
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، متالئمة مع التوصيات املقدمة من قبل فريق عمل الخبراء الذي تمCCCF15القرارات الرئيسية التي تهم املنطقة، واملتفق عليها في 
خصت من خالل وثيقة 

ُ
التي تم إرسالها من قبل منظمة  CRD29إنشاؤه في إطار املبادرة العربية للدستور الغذائي، والتي ل
AIDSMO  وإتاحتها خاللCCCF15

أوال املقترحاألقص ىالحدبشأنتحفظهاالعملمجموعةأبدت

 (كغ/مغ0.06)السلعةلهذه
ً
هتحقيقيمكنال قدأنهمعتبرة

 )يةالعرباملنطقةفياملنتجةالبلدانألغلبيةبالنسبة
ً
استنادا

ناتبياقاعدةخاللمنوإتاحتهاجمعهاتمالتيالبياناتإلى

.(العربيةللمنطقةاالغذيةفيامللوثاتتواجد

 
ً
فيعنهااباإلعر تمالتياملماثلةالتعليقاتاالعتبار بعيناخذا

CCCF15،كغ/مغ0.1قدرهأعلىأقص ىحًدااللجنةاقترحت.

افقاأكثر بالتأكيدالقرار هذاوسيكون  تمالتيالبياناتمعتو

لعربيةااملنطقةفياملنتجللعسلبالنسبةاآلنحتىجمعها

هتشكلالذياملحتملالتحديعلىالعربيالخبراءعملفريقشدد

املقترحةاملعايير بإعادةوأوص ىCCCF15فياملقترحةالقصوى الحدود
أثيراتتلتحديداملنطقةمناالستثمار منمزيدمعالثانية،الخطوةإلى

.هالبدائلتقديمأو املقترحةالقصوى الحدود

افقتحيثالتحليل،هذامعمتالئمةCCCF15توصياتكانت و
ر الدستو أعضاءمنوطلبالقصوى الحدودوضعتأجيلعلىاللجنة

GEMSإلىالبياناتتقديمالغذائي / Foodمنالدراسةمنملزيد

CCCF17فيEWGالعملفريققبل (2024).

أعشاب وتوابل الطهي

العسل
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مالحظات اضافية

الحدود القصوى

عليهالمصادقةالموصى ا

5/8المرحلة في

CAC45 خالل

الحدود القصوى 
المقترحة

(μg/kg)

الغذائي ةالمنتجات

سنوات5في غضون ةمراجع

تحفظ كل من كينيا وأوغندا ورواندا
15 20

حبوب ذرة مخصصة لمزيد من 

المعالجة

سنوات5في غضون ةمراجع

تحفظ االتحاد األوروبي ومصر وكازاخستان
10 10

الدقيق والسميد والرقائق 

المشتقة من الذرة

سنوات5مراجعة في غضون 

تحفظ االتحاد األوروبي وكازاخستان وكينيا 

وسنغافورة، ومصر، والسودان

20 20 أرز مقشر

الهندتحفظ 5 5 أرز مصقول

سنوات5مراجعة في غضون  10 10
(  سورغم)حبوب الذرة الرفيعة

المخصصة لمزيد من المعالجة
باستثناء األغذية المخصصة لبرنامج الغذاء 

10العالمي حيث سيتم تطبيق حد أقصى قدره 

كغ/ ميكروغرام 
5 5

ع طعام قائم على الحبوب للرض

واألطفال الصغار

من جدول االعمال9البند 

واألطفال الحدود القصوى لمجموع األفالتوكسينات في بعض الحبوب والمنتجات القائمة على الحبوب بما في ذلك أغذية الرضع: 9البند 

(4في المرحلة )الصغار وخطط أخذ العينات المرتبطة بها 

CCCF15

(2022)



14

لوثيقةوفق ا(CRD29)قدمتهاالتيAIDSMO،ضاءةاالتتم

لرأياهذاكان.تخفيضهامكنيقدالقصوىالحدودبعضأنعلى

تخفيضتمحيث،االلكترونيةالعملمجموعةاعتباراتمعمتوافق ا

لـالمناقشاتخاللوحتىالعامةالمناقشةقبلالقصوىالحدود

CCCF15الرزاباستثناء،المستهدفةاألغذيةفئاتلجميعوذلك

.المصقول

أجرتهالذيالمسبقالتحليلأوضحوكماذلك،علىعالوة

البلدانالجلسةرئيسةشجعتالعرب،الخبراءعملمجموعة

ا امرار  ياناتبقاعدةإلىالبياناتمنالمزيدتقديمعلىوتكرار 

GEMS/Food.

من جدول االعمال9البند
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من جدول االعمال10البند 

النقاشاتاهم

أنعلىالعامةللجلسةالتأكيدتم،االراءفيكبيرتباينعنعبرتمداخالتعدةبعد•

GEMSمنالبياناتفصلعلىةقادر كنتلمااللكترونيةالعملمجموعة / Foodالفول بين

.لألكلوالجاهزاملعالجةمنملزيداملخصصالسوداني

اللجنةوصياتت
.الدراسةمنملزيد2/3الخطوةإلىبهاملرتبطةالعيناتأخذوخطةاألقص ىالحدإعادة•
غالالسنارئاستهفيتشتركيتوالالهند،برئاسةااللكترونيةالعملمجموعةإنشاءإعادة•

أخذوخطةلألكل؛الجاهزالسودانيالفول فيAFTلـاألقص ىللحدجديداقتراحإلعداد
.بهااملرتبطةالعينات

في)بهالمرتبطةالعيناتأخذوخطةلألكلالجاهزالسودانيالفولفياألفالتوكسيناتلمجموعاألقصىالحد:10البند

.(4المرحلة

CCCF15

(2022)
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من جدول االعمال11البند 

اخذوخططالقصوى الحدوداقتراحعلىالعملمواصلةعلىاللجنةتوافق

.آخرعامملدةبهااملرتبطةالعينات

حدماداعتبشأناآلراءفيتوافقوجودعدمو الوثائقبنشرالتأخرإلىظران

أنالواضحمنكانفيها،النظرتمالتيالفئاتلجميعAFTلـواحدأقص ى
اسيتطلبالبندهذا حدودواقتراحالبياناتالستكشافالوقتمنمزيد 

.مناسبةقصوى 

قدمتهاالتيالتوصيةمعيأالر هذاتوافقAIDSMOاالجتماعوثيقةفي

CRD29بهاةالخاص.

ابريكاوالبالمجففالحاروالفلفلالطيبجوزةفيأواألوكراتوكسيناألفالتوكسيناتلمجموعالقصوىالحدود:11البند

.(4المرحلةفي)بهاالمرتبطةالعيناتأخذوخططوالكركموالفلفلوالزنجبيل
CCCF15

(2022)
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(4مرحلةفي ال( )السمك الخشن البرتقالي وثعبان البحر الوردي)الحد األقصى لمثيل الزئبق في بعض أنواع األسماك وخطة أخذ العينات المرتبطة بها :8البند 

.سمك باتاغونيا المسنن، توصيات أخرى إلدارة مخاطرميثيل الزئبق في األسماك: ورقة مناقشة عن ميثيل الزئبق في األسماك: 13البند 
CCCF15

(2022)

:اللجنةتوصيات
الغذائيورالدستهيئةقبلمنالنهائيلالعتمادالورديالبحرثعبانوسمكالبرتقاليالخشنلسمكاألقصىالحدتقديم

.الخشنالبرتقاليلسمكالزئبقميثيلمنكغ/مغ0.8

.الورديالبحرثعبانلسمكالزئبقميثيلمنكغ/مغ0.1

تصنيفيةكمجموعةالمسننوالسمككنوعالمسننباتاغونيالسمكأقصىحدوضععنالتخلي

للحصولدعوةإصدارخاللمنوالطلبEWGالعملفريقخاللمنالعيناتأخذخطةتطويرفيالتقدممنمزيدإحراز

.األسماكفياألخرىالملوثاتأواألسماكفيللزئبقالوطنيةالعيناتأخذخططعنمعلوماتأوبياناتعلى

الزئبقميثيلمخاطرإدارةتدابيردمججدوىفيالتفكيرسيتمكافية،المعلوماتكانتإذا

.العيناتأخذخطةمنكجزءاألسماكفي
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(4مرحلةالفي( )السمك الخشن البرتقالي وثعبان البحر الوردي)الحد األقصى لمثيل الزئبق في بعض أنواع األسماك وخطة أخذ العينات المرتبطة بها :8البند 

سمك باتاغونيا المسنن، توصيات أخرى إلدارة مخاطرميثيل الزئبق في األسماك: ورقة مناقشة عن ميثيل الزئبق في األسماك: 13البند 
CCCF15

(2022)

:أهم النقاشات

.دعم عام، باستثناء عضوين؛ للحدود القصوى المقترحة لسمك الخشن البرتقالي أو سمك ثعبان البحر الوردي

.الجهودفيما يتعلق بالموقف للتخلي عن وضع حد أقصى لسمك باتاغونيا المسنن، مقابل دعوة أخرى للبيانات واستمرار( 50/50)تم تقسيم أعضاء اللجنة 

.الوزن/ تم الحصول على دعم عام للعمل على خطة أخذ العينات مع التركيز على التطبيق العملي واعتماد معايير على أساس الطول 

.ملفيما يتعلق بموقف تأجيل تطوير ورقة التوجيه إلدارة مستويات ميثيل الزئبق في األسماك، مقابل وقف هذا الع( 50/50)تم تقسيم أعضاء اللجنة 

متوسط   تركيز ميثيل الزئبقإجمالي نتائج ميثيل الزئبقإجمالي نتائج الزئبق

(120= العدد )كغ / مغ 2491010.43السمك الخشن البرتقالي

234ثعبان البحر الوردي
(120= العدد )كغ / مغ 1200.46

189سمكة باتاغونيا المسنن
16

0.3ختيار ال تفي بيانات ميثيل الزئبق بمعايير اال
كغ/ مغ 
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المنطقةفيوالمتداولةالمنتجةالغذائيةمنتجاتالفيالملوثاتاتواجدبياناتوتحليلانتاج.

العتبارعندابعينالخذهاالبياناتعلىللحصولالغذائيالدستورسرّ امانةتصدرهاالتيالدعواتعلىالرد

.ليميواإلقالوطنيالمستوىعلىالعربيةالمصالحمعمتوافقةتصبحبحيثالقصوىالحدوداقتراح

الغذائيةنتجاتمالفيالملوثاتبالمتعلقةالتشريعيةالتدابيرسيماوالالحالية،المخاطرإدارةتدابيرمراجعة

.المنطقةفيالمتداولةوالمنتجة

الدولتقومانالمستحسنمنفانه،جديدةحدودووضعقصوىحدودمراجعةدبصدالغذائيالدستورأنبما

منتوفيرهاميتالتيالبياناتعلىبناء  ،ملوثاتللالقصوىلحدوداوضعمنهجيةومواءمةتطويربالعربية

.الدوليةالمعاييرمعوالمواءمةاإلقليميالتنسيقفيساهميمماالمنطقة،
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