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من جدول األعمال 8و7البندان 
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الباميةفي المبيدات متبقياتلوضع حدود قصوى 

(  اعجميع األنو)المنتجات الغذائية األولية من أصل حيواني –Bالصنف مراجعة 

(4في المرحلة )

جميع )المنتجات الغذائية المصنعة من أصل حيواني -Eالصنف مراجعة 

(4في المرحلة ( )األنواع

وبعض الصالحة لألكلاألحشاء تعريف : CCPRوCCRVDFتيتنسيق العمل بين لجن

األنسجة األخرى 

:CCPRو CCRVDFتنسيق العمل بين :  8البند 

 CCPR / CCRVDFبين مشتركالفريق العملمستوى تقدم أعمال
ذات االستخدام المزدوجحول المركبات 

)أ(7البند 

)ب(7البند 

(ج)7البند 

(د)7البند

8البند 
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المبيدات بالباميةمتبقياتلوضع حدود قصوى 

قائمة الوثائق المرجعية  

CX/PR22/53/6

CX/PR 22/53/6-Add.1

REP21/PR

للباميةتمثيليكمنتجحارالالفلفلاستخدامإمكانيةفيالنظر

(دعوة لجنة  CCPR532(202

)أ(7البند 

(أ)7البند 

لهاقصوىحدوداستقراءمنJMPRتمكنبالباميةخاصةبياناتوجودعدمظلفي•

المتحدةالوالياتبرئاسةالخبراء،عملمجموعةإنشاءإعادةCCPR52اللجنةقررت

استقراءيمكنالتيالتمثيليةالمنتجاتفيالنظربشأنهولندارئاستهافيوتشاركاألمريكية

منهاللباميةالقصوىالحدود



8و7ينالبند
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)أ(7تحليل البند 

(2019-2012)الهند 

)2018-2017(و)2017-2008(كندا 

خرى الختيار المنت  التمثيلياألالمبيدات في البامية وبعض المنتجات متبقيات لالرصد الكندية والهنديةتحليل بيانات 

الحريف باستثناء الفلفل)لحالااستخدام الفلفل كندااقترحت 

كمنتج تمثيلي للبامية( والفلفل الرومي

الفلفل الحارMRL<عينة1075/ 40

الفلفل الحارMRL<عينة153/ 01



8و7ينالبند
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المقترحات وأهم التعليقات:  )أ(7البند 

ناء الفلفل باستث)حاراستخدام الفلفل الكندااقترحت 

لباميةكمنتج تمثيلي ل( الحريف والفلفل الرومي

نيفالبامية إلى مجموعة فرعية منفصلة في التصوضع2الخيار 

المجموعة لفرعية  المنتجات التمثيلية  الصنف

البامية :VO 0442البامية الفلفل الحار  د البامية 12الصنف 

التصنيففيب12الفرعيةالمجموعةإلىتعليق  إضافة:1الخيار

المجموعة لفرعية  المنتجات التمثيلية  الصنف

البامية؛مارتينيا :VO 0051الفلفل 

ن يمكن استخدام البيانات فقط م)

قصوى الفلفل الحار لتحديد الحدود ال
الفلفل الحار ؛ فلفل حلو ،؛)

كركديه

فل الفلفل الحار والفل
الحلو

ب الفلفل 12الصنف 
لفلوالمنتجات المماثلة للف

د وعدم الحظت أستراليا صعوبة استخالص النتائج من بيانات الرص

والباميةالفلفلبين وجود مقارنة 
االقتراح الكنديدعمهاألمانياأبدت 

المقترحات. 1

أهم التعليقات. 2



8و7ينالبند
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التوصيات لدعم الموقف العربي: )أ(7البند 

للباميةمثيليتكمنتجالحارالفلفلاختيارسببعنالغذائيللدستورالعربيةالوفودتتساءلقد❖

نمطووالطعموالقوامالمظهرحيثمنوالباميةالحارالفلفلبينشبهوجهيوجدالانهخاصة

،االستهالك

EWGتعيينةإعادالغذائيللدستورالعربيةوفودالتقترحقدالزراعية،للممارساتبالنسبةكذلك❖

المزيدلتوفيرداوهولنالمتحدةالوالياتمعبالعملستلتزمالتيالعربيةالوفودمنمشتركةبقيادة

أنماطوالزراعيةالممارساتفيالتشابهأوجهوتقييماألخرىالمنتجاتحولالرصدبياناتمن

القصوىالحدوداستقراءلدعمبديلمنتجتحديدبهدفاالستهالك

مجموعةفيالباميةبوضعالمتعلقالخيارالعربيالغذائيالدستوروفودتدعمأنالمستحسنمن❖

.التصنيففيمنفصلةفرعية



في المنطقة العربيةمجموعة عمل الخبراء التوصيات ( :أ)7البند 
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(عربية)إقليميةعملمجموعةإنشاء

فيةالباميرصدبياناتجمعفيللمساعدة

.العربيةالمنطقة

خاصةالبياناتهالتقديمالعربيةالدولدعوة

وتجميعهاالباميةفيالمبيداتمتبقياتبرصد

الدستورعملودعمالتحليلمنلمزيد

الغذائي

/ لى المستوى العربي يوصى ع،هذا المنتجبيانات حدوث لمتبقيات المبيدات في و في ظل عدم توفرالبامية في المنطقة العربيةمنتجنظرًا ألهمية

:اإلقليمي بما يلي

يفللباميةمخصصةرصدبرامجإرساء

العربيةالمنطقة



(ب)7البند 
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قائمة الوثائق المرجعية  

CX/PR22/53/7

CX/PR 22/53/7-Add.1

REP21/PR

Bللصنفالمعدلةالصيغةفيالنظر

(دعوة لجنة  CCPR532(202

)ب(7البند 
المنتجات الغذائية األولية من أصل حيواني –Bالصنف مراجعة 

(4في المرحلة ( )جميع األنواع)
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تحليل: )ب(7البند 

:االلكترونيعملالفريقاقترحالمراجعةاثرعلى

جديدةفرعيةمجموعاتإنشاءمعإضافيةمنتجاتإدراج•

”والعناكبالحشرات”جديدةمجموعةإنشاء▪

لالعسإلدراج“حيوانيأصلمنمتنوعةأساسيةغذائيةمنتجات”جديدفئةأضيفت▪

.األخرىالنحلومنتجات

7الفئةبالنسبة“الطيور”ب“الدواجن”مصطلحتغيير•



أهم التعديالت: )ب(7البند 
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Group 030 Meat Group 031  

mammalian fats

Group 032 Edible offal Group 033 Milks

030A Bovine meat, 0310A Bovine fats 0320A Bovine Edible offal 033A Bovine

Milks

030B Camelid meat, 031B Camelid fats 032B Camelid Edible offal 033B Camelid

Milks

030C Caprine meat, 031C Caprine fats 032C Caprine Edible offal 033C Caprine

Milks

030D Cervine meat, 031D Cervine fats 032D Cervine Edible offal 033D Cervine

Milks

030E Equine meat, 031E Equine fats 032E Equine Edible offal 033E Equine Milks

030F Ovine meat 031F Ovine fats 032F Ovine Edible offal 033F Ovine Milks

030G Swine meat, 031G Swine fats 032G Swine Edible offal

030H Various other

mammalian meats

031H Various other

mammalian fats

032H Various other

mammalian Edible offal

Group 040 

Freshwater 

fish

Group 041 

Diadromous

fish

Group 042 Marine 

fish

Group 043

Fish roe and

edible offal of

fish

Group 044

Marine

mammalian

040A Barbs 041A Atlantic

Salmons

042A Cod and Cod-

like fishes

043A Fish roe

(including

milt= soft roe)

044A Marine

mammalian

meat

040B Carps 041B Pacific

Salmons

042B Flat-fishes 043B Edible

offal of fish.

044B Fat of

marine

mammals

040C Catfishes 041C Eels 042C Mackerel and

Mackerel-like fishes

040D Perches 041D Smelts 042D Tuna and

Bonito

040E Tilapias 041E Trouts 042E Herring like

fishes

040F Various 

other 

freshwater 

fishes

041F Various 

other 

diadromous 

fishes

042F Sharks

042G Various other Marine

fish.

Group 048 Amphibians and reptiles
048A Crocodiles

048B Frogs

048C Lizards

048D Snakes

048E Turtles.

Group 049 'Molluscs and various other invertebrate

animals’
049A Bivalves

049B Cephalopods

049C Snails

049D Various other invertebrate animals.

البرمائيات والزواحف: 9الفئة 

منتجات الحيوانات المائية: 8الفئة  منتجات الثدييات : 6الفئة 

رىالرخويات والعديد من الحيوانات الالفقاريات األخ: 10الفئة 



التوصيات: )ب(7البند 
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بالتاليويمكنجيدبشكلمبررةالعمللوثيقةاألولالملحقحسبالمقترحةالتعديالت❖

.الغذائيللدستورالعربيةالوفودقبلمندعمها

لألكلالصالحةاألحشاء«تعريفبمواءمةالمتعلقةالمناقشاتنتائجانتظاريُقترحدق❖

يكونقدهذاألننظرًا(د)7البندفيCCRVDFوCCPRلجنتيبين»والدهونوالعضالت

الغذائيةبالمنتجاتالخاصBالصنففيالمنتجاتوالمجموعاتمنالعديدعلىتأثيرله

.حيوانيأصلمناألولية

ب،”دواجنال”مصطلحتغييربيتعلقفيماالدواجنبمنتجاتالمتعلقة7للفئةبالنسبة❖

مع"يورالط"الجديدمصطلحالمواءمةالغذائيللدستورالعربيةالوفودتقترحقد"الطيور”

.CCRVDFقبلمنالمقترحةاريفالتع



(ج)7البند 
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قائمة الوثائق المرجعية  

CX/PR22/53/8

CX/PR 22/53/8-Add.1

REP21/PR

Eللصنفالمعدلةالصيغةفيالنظر

(دعوة لجنة  CCPR532(202

(ج)7البند 
المنتجات الغذائية المصنعة -Eالصنف مراجعة 

(4في المرحلة ( )جميع األنواع)من أصل حيواني 



أهم التعديالت(: ج )7البند 
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منتجات غذائية من أصل حيواني: 17الفئة 

إلى أربع مجموعات فرعية085تم تقسيم المجموعة 

-085A  (عدا الثدييات البحرية)دهون من الثدييات

-085B دهون من الثدييات البحرية

-085C دهون من أنواع الطيور

-085D دهون من أنواع األسماك

منتجات غذائية ثانوية من أصل حيواني:16الفئة 

:مجموعات فرعية3إلى ( اللحوم المجففة ومنتجات األسماك المجففة)080تقسيم المجموعة 

-080A  (من الثدييات غير الثدييات البحرية)اللحوم المجففة

-080B سمك مجفف

-080C شوكيات

الطيورمنالمصنعةللمنتجاتفرعيةمجموعاتسبعإضافة

دجاجبيضبودرة0840-

دجاجبيضبياض0841-

مجففدجاجبيضبياض0842-

دجاجبيضصفار0843-

مجففدجاجبيضصفار0844-

(والمدخنالمجففذلكفيبما)المجففالدجاجلحم0845-

(والمدخنالمجففذلكفيبما)المجففالروميالديكلحم0848-

جديدةفرعيةومجموعاتمنتجاتإضافةااللكترونيعملالفريقاقترحالمراجعةاثرعلى
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التوصيات لتوحيد الموقف العربي: (ج)7البند 

الوفوددعممنتستفيدأنويمكنجيدًاومدعومةمنطقيةEWGقدمهاالتيالمقترحات❖

CAC45قبلمنالعتمادها5/8الخطوةإلىالمعدلةEالفئةلتقدمالعربيالغذائيالدستور

(2022)

ينالمجموعتإلى"ةمملحال”كلمةإضافةالغذائيدستورللةالعربيوفودالتقترحقد❖

ففةالمجالنقانقذلكفيبما)للنقانقأخرىفرعيةمجموعاتوإنشاءب080وأ080الفرعيتين

:التاليالنحوعلى(والمدخنة

(البحريةالثديياتبخالفالثديياتمن)والمملحةالمجففةاللحومأ080-

-080Bومملحمجففسمك

(والمدخنةالمجففةذلكفيبما)النقانقج080-
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(د)7البند

8البند 

وبعض الصالحة لألكلاألحشاء تعريف : CCPRوCCRVDFتيتنسيق العمل بين لجن

األنسجة األخرى 

:CCPRو CCRVDFلجنتي تنسيق العمل بين :  8البند 

 CCPR / CCRVDFبين مشتركالفريق العملمستوى تقدم أعمال
ذات االستخدام المزدوجحول المركبات 

قائمة الوثائق المرجعية  

CX/PR22/53/9

CX/PR 22/53/9-Add.1

REP21/PR

CX/PR22/53/10

8و( د)7البندان 
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علىالعملمواصلةبشانهولندارئاستهافيوتشاركاألمريكيةالمتحدةالوالياتبرئاسةخبراء،عملفريقإنشاءاللجنةقررت

CCRVDFمعبالتعاونخرىاألنسجةاألولألكلالصالحةاألحشاءتعاريف / EWG

خلفية العمل: 8و( د)7انالبند

CCPR51منمقدماقتراحعلىبناءًلالكلالصالحةلألحشاءتعريفًااللجنةاعتمدت❖ (2019).

.CAC44(2021)خاللCCRVDF25قبلمنالمعدلالتعريفاعتمادتم❖

االستخدامذاتللمركباتخاصةالقصوىالحدودإنشاءوتسهيلللتوافق53CCPRقبلمنالتعريفنفسباعتمادالجنةاوصت❖

.المزدوج

JECFA/JMPRبينوكذلكCCPRوCCRVDFلجنتيبينالوثيقالتعاونبضرورةاللجنةأوصت
CCEXEC73

(2017)

CCRVDF25 
(2021)

CCPR52
(2021)
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CCRVDF25التعريف المقترح من : التحليل( : د)7البند 

CAC44اعتمدتهوالذيCCRVDF25فيعليهالمتفقالنحوعلى"لألكلالصالحةاألحشاءتعريف

صالحةعتبرتالتيبهاالملتصقوالجلدوالدهونالعظميالهيكلعضالتباستثناء،الحيوانأجزاءهي:”لألكلالصالحةاألحشاء"تعريف

"البشريلالستهالك

لدالجفيهايكونحاالتتوجد:الجلدحولألمانياتعليق

تحديدبيستوجمماالعضالت،عنمنفصلبشكلمستهلك

دهونأولألكلالصالحةحيواناتأنسجةكانتإذاما

جلد منفصل عن عضالت 

الهيكل العظمي

كلهيعضالتتوجد:العظميالهيكلعضالتحولتايالندتعليق

الحةصحيوانيةكأنسجةتستهلكقد.والكوارعالحوافرمثلعظمي

لألكل

عضالت تعتبرالكوارع 

الهيكل العظمي

هذا التعريفأستراليا وشيلي وكنداتدعم  •

حذف مصطلح الجلدبتعديل التعريف المانيااقترحت •

لألكلأيضًا ضرورة تحديد الزوائد التي تحتوي على عضالت الهيكل العظمي  مثل الحوافر سواء كانت لحومًا أو أنسجة صالحةتايالندأشارت •
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JECFAالعملفريقاقترحهالذيالنحوعلى / JMPRاعتبرتحيثتوضيحيتعليقإضافة:

أما.الملتصقلجلداذاتاللحومتشملالاللحوممنالعيناتأخذعمليةفإن،والدواجنالبحريةالثديياتباستثناءللثديياتبالنسبة

.باللحومخاصةالالقصوىللحدودخضعيمتبقياتللاألقصىالحدفإن،الملتصقالجلدذاتالبحريةالثديياتوللدواجنبالنسبة

ة تخضع للحدود القصوى الخاص

.باللحوم
لحوم ذات الجلد الملتصق

JECFAالمشتركةالخبراءلجنةاقترحتهالذيالنحوعلى"الدهون"و"العضالت"و"اللحوم"تعريف / JMPR

الثدييةالحيواناتمنلألكلالصالحالجزء:اللحوم•

والدهونةالعضليدهونيشملال.بالكلىوالمحيطةالحشويةالدهونالجلد،تحتدهونتشملوالدهنيةاألنسجةهيالدهون•

اللبنية

العظاميضًاأتشملأنيمكنوالمتخللةعضليةدهونعلىتحتويالنسيجهذامنأجزاءأوالعظميالهيكلنسيجهيالعضالت•

وغيرهانواللسالقلبمثللألكلالصالحةاألحشاءتشملالوالليمفاويةوالغدداألعصابأيضًاواألوتارالضامةواألنسجة

JECFA / JMPRلجنة الخبراء المشتركة مقترح ( د)7البند 
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على النحو عضالت، الببناءً على نسبة الدهون الموجود يتم احتساب الحدود القصوى دهون عضلية، على العضالت التي تتخللهارصدالعملية عند إجراء

،[ نسبة الدهون× للدهون  MRLs([ + ]نسبة األنسجة العضلية)× العضلية  MRLs]:التالي

MRLالنسبة

كغ/ مغ1%80عظالت

كغ/ مغ10%20الدهون

× MRL = [1العينة 0.8] + [10 × كغ/ مغ 2.8 = [0.2

٪20علىتحتويعضليةعينة:مثال

دهونالمن

JECFA / JMPRلجنة الخبراء المشتركة التعريف المقترح من/التحليل( : د)7البند 

لتعديلياالمقترحهذامصرتدعم•

مختلفبينغيرةمتالدهوننسبةأنخاصةبالعضالتالدهوننسبةعلىبناءالقصوىالحدوداحتسابحولشفافتطبيقتحقيقصعوبةإلىكنداأشارت•

.الحيواننفسعندالعضالت

:األوروبياالتحاد•

الخنازيرلدىخاصة،الملتصقالجلدأيضًاتشملقدالدهونألنإضافيًاتحديدًاويقترحللدهونالمقترحالتعريفجزئيًايدعم-

، لضرورة إزالة العظام قبل التحليليدعم جزئيًا التعريف المقترح للعضالت ويقترح تحديدًا إضافيًا -
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1-خلفية العمل : 8و(d)7البند  التوصيات لتوحيد الموقف العربي  : 8و( د)7البند 

معCCRVDF25قبلمنالمعتمدالتعريفجزئياالغذائيللدستورالعربيةالوفودتدعم❖

.العظميالهيكلعظالتوالجلدلمسألةالتوضيحمنالمزيد

فريقمنمقترحالالنحوعلىوالدهونالعضالتتعاريفتؤيدالعربيةللوفوديمكنكما❖

JECFAالعمل / JMPR.حولالمقترحةالمعادلةتطبيقصعوبةإلىتشيرقدأنهاحينفي

بالعضالتالدهوننسبةعلىبناءالقصوىالحدوداحتساب

مندوالحوالتعاريفالمصطلحاتفياللبسمنالتقليلفيالعملهذاألهميةنظرًا❖

محتملةةسلبيآثاروجودمعالمواد،لنفسمواءمةغيرالمعاييرفيهاتكونقدالتيالمواقف

الستمرارهادعمالعربيالغذائيالدستوروفودتقدمأنالمستحسنفمنالدولية،التجارةعلى

نظروجهةوعرضEWGأنشطةفيالفعالةبالمشاركةالمحتملااللتزاممعالعمل،هذا

.العربيةالمنطقة



يمكنالتياألزمةاآللياتوضع

وCCRVDFبينللتعاوناستخدامها

CCPR
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حول المركبات ذات االستخدام المزدوج CCPR / CCRVDFالمشترك بين فريقمستوى تقدم عمل ال/ تحليل : 8البند 

مكن أن المجاالت العمل المستقبلية التي يتحديد 

CCPRو  CCRVDFتتعاون فيها اللجنتين 

في ا سابقتم القيام به تيالعمالاألتحديد 

CCPRو  CCRVDFإطار تعاون بين 

:يقوم فريق العمل المشترك حليا

مستوى تقدم عمل 

المشترك فريقال
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