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لدورةّالخامسةّعشرانعقدتّا

(  15CCCF)للجنةّالدستورّالغذائيّالمعنيةّبالملوثاتّفيّاألغذيةّ

2022مايو24ّو13-9منّا ّافتراضي

عضوّمنّالدولّاألعضاءّمنّبينهمّوفودّعربيةّعد ة400بمشاركةّأكثرّمنّ

(AIDSMO)ومنظماتّمراقبةّمنّبينهاّالمنظمةّالعربيةّللتنميةّالصناعيةّوالتقييسّوالتعدين



 (CCCF15)عمالالبنود الرئيسية لجدول األ
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8
بنود جدول االعمال

(4مرحلةفيّال)فيّمسحوقّالكاكاوالكادميومالحدّاألقصىّلمتبقياتّ 5البندّ

(7مرحلةفيّال)حبوبّالكاكاوّبالكادميومّمدونةّالممارساتّلمنعّوتقليلّتلوثّ 6البندّ

(4مرحلةفيّال)الغذائيةمنتجاتللرصاصّفيّبعضّالتحديدّالحدودّالقصوىّ 7البندّ

(4ةمرحلفيّال)وخطةّأخذّالعيناتّالمرتبطةّبهاّاألقصىّلمثيلّالزئبقّفيّبعضّأنواعّاألسماكّالحدّ 8البندّ

وبّبماّفيّذلكّعلىّالحبالتيّتحتويّوالمنتجاتّاألفالتوكسيناتّفيّبعضّالحبوبالحدودّالقصوىّلمجموعّ
(4مرحلةالفيّ)أغذيةّالرضعّواألطفالّالصغارّوخططّأخذّالعيناتّالمرتبطةّبهاّ

9البندّ

(4لمرحلةّفيّا)بهوخطةّأخذّالعيناتّالمرتبطةّاألفالتوكسيناتّفيّالفولّالسودانيّالحدّاألقصىّلمجموع 10البندّ

ففّوالبابريكاّفيّجوزةّالطيبّوالفلفلّالحارّالمجأاألفالتوكسيناتّواألوكراتوكسينالحدودّالقصوىّلمجموعّ
(.4فيّالمرحلةّ)والزنجبيلّوالفلفلّوالكركمّوخططّأخذّالعيناتّالمرتبطةّبهاّ

11البندّ

المسننباتاغونياسمكفيالزئبقلميثيلأقصىحدتحديدجدوى

األسماكفيالزئبقميثيلمخاطرإلدارةأخرىتوصيات

13البندّ
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(  4فيّالمرحلةّ)جاهزةّلالستهالكّ( المادةّالجافة٪ّإجماليّموادّالكاكاوّالصلبةّعلىّأساس100)الحدّاألقصىّلمتبقياتّالكادميومّفيّمسحوقّالكاكاوّ: 5البندّ

(7فيّالمرحلةّ)مدونةّالممارساتّلمنعّوتقليلّتلوثّحبوبّالكاكاوّبالكادميومّ: 6البندّ

CCCF15
(2022)

حدّاألقصىّالالكاكاومسحوق

(كغ/مغ)

٪ّمعدلّالرفضّالمستويات

عالميا

٪ّمعدلّرفضّ

LACلمنطقةّأمريكاّالالتينية

بياناتّ

GEMS/WHO

2.0 - 3.02.04.39%13.03%

3.01.87%5.08% :توصيات اللجنة
(CAC45)من قبل هيئة الدستور الغذائي5/8املرحلةفي كغ /مغ2اعتماد الحد األدنى املقترح: 5البند 
CAC45، من قبل 8املرحلة اعتماد مدونة املمارسات في : 6البند 

:أهم النقاشات
كغ /مغ2قى   ألاعلى غرار املناقشات السابقة املتعلقة بفئات الشوكوالتة األخرى، أعرب االتحاد األوروبي، بدعم من النرويج وسويسرا، عن عدم دعمه للحد

.كحد أقى   لهذه الفئةكغ/مغ0.60واقتراح 

اقف العربية املو
كغ/مغ2.0املقترحاألقى  الحدوفلسطينسوريا،املغربتدعم

.األقى  كحدكغ/مغ0.6باقتراحاالروبياالتحادموقفمصرتداي  
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CCCF15 (2022)

أعشاب الطهي طازجة
(باستثناء إكليل الجبل)

الروزماري

(مجففة)أعشاب الطهي 

البهارات المجففة أجزاء 

القرنفل باستثناء )األزهار 

(الزعفران

بهارات الفواكه والتوت

(باستثناء الينسون والسماق)

توابل الجذور البصل
(باستثناء الثوم)

اللجنةتوصيات

،EWGالعملفريقإنشاءوإعادة2/3رللةاملإلىالقصوى الحدودإعادةعلىاملوافقة•

علىللحصول الجديدةJECFAدعوةعلىبناء  الدراسة،مناملزيدبللقيامالبرازيلبقيادة

البيانات؛

العام(يالجغرافالتمثيل)البياناتمناملزيدعلىللحصول جديدةدعوةبإصدارالقيام•

؛قصوى الالحدودعلىاألخيرةاللمساتوضعبهدفالخبراء،عململجموعةاملتاحةاملقبل،

للحالةواضحتحديدعمالبياناتتقديمعلىاملهتمينالغذائيالدستور 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

رازيلالباالذي ترأسهةالعمل اإللكترونيمجموعةها تدراسة والبت في الحدود القصوى للرصاص التي اقترح
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CCCF15 (2022)
اخذاً بعين ،والتي تمت مراجعتهافي الحدود القصوى للرصاص التي اقترحها فريق العمل اإللكتروني الذي ترأسه البرازيلدراسة والبت  

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 ه بالنظر إلى أهميتالتوقف عن العمل
ة املتدنية بالنسبة للتجارة الدولي

.وماللظة انخفاض مستويات التعرض
0.25 mg/kg

و عدم وضع حد أقصىأ

ى على الحد األقص التوقف عن العمل

للرصاص في الثوم املجفف

كغ للرصاص / مغ0.1إرسال لد أقص ى قدره 

العتماده في الخطوة CAC45في العسل إلى 
ب املوقف من طرف املغر وتم تأييد هذا؛5/8

.ومصر وسوريا من املنطقة العربية

كغ / مغ0.1إرسال لًدا أقص ى قدره 

 CAC45للرصاص في السكر األبيض إلى 
5/8العتماده في الخطوة

في الحد األقص ى للسكرياتالنظر إعادة 
يانات البنية والسكريات الخام بناًء على الب

وتقديم اقتراح  / GEMSاملتالة من
.CCCF16 (2023)للنظر فيه من قبل 

0.3 mg/kg

دبس على الحد األقص ى التوقف عن العمل 

.يةدبس وذلك لعدم تواجد بيانات كافلل
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CCCF1 ’5 (2022)

0.05 mg/kg 

0.1 mg/kg

0.2 mg/kg

والقيقبشراب الذرة 

الحلوىّالصلبة،ّ

الصمغّوالهالم

طريةحلوى

0.07 mg/kg 

مسحوق حلوى

وجبات جاهزة لألكل للرضع 

واألطفال الصغار

المنتجات القائمة على الحبوب للرضع 

"كما هي"واألطفال الصغار ، معبًرا عنها 

ل تم اقتراح لد أقص ى أدنى يعاد
ح كغ مقارنة مع االقترا/ مغ0.02

األول 
(.كغ/ مغ0.05)

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

 CAC45واألطفال الصغار إلى 
5/8الخطوة للتبني في 

فيللرصاصكغ/مغ0.02قدرهأقص ىلدإرسال
غار الصواألطفالللرضعلألكلالجاهزةالوجبات

منواملزيد5الخطوةفيالعتمادهCAC45إلى
اعتبار مع،EWGالعملفريقفيالدراسة

ال قدالتياألطعمةلبعضاملحتملاالستبعاد
تميأنعلىبشأنهااألقص ىالحدتحقيقيمكن

CCCF16خاللدراستها (2023),

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

(.كغ/ مغ0.05)

كغ / مغ0.1إرسال لًدا أقص ى قدره 
إلى القيقبو الذرةشراب للرصاص في 

CAC45

.5/8العتماده في الخطوة 

كغ من / مغ 0.1إرسال الحد األقص ى وقدره 

ر الرصاص في الحلوى القائمة على السك

.5/8العتماده في الخطوة  CAC45إلى 

اخذاً بعين ،والتي تمت مراجعتهادراسة والبت في الحدود القصوى للرصاص التي اقترحها فريق العمل اإللكتروني الذي ترأسه البرازيل

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 CCCF15القرارات الرئيسية التي تهم املنطقة، واملتفق عليها في 
خصت من خالل وثيقة 

ُ
التي تم  CRD29الخبراء الذي تم إنشاؤه في إطار املبادرة العربية للدستور الغذائي، والتي ل

CCCF15وإتالتها خالل AIDSMOإرسالها من قبل منظمة 

ص ىاألقالحدبشأنتحفظهالعربيالخبراءعملفريقأبدت

 (كغ/مغ0.06)السلعةلهذهأوال املقترح
ً
يمكنال قدأنهمعتبرة

العربيةقةاملنطفياملنتجةالبلدانألغلبيةبالنسبةتحقيقه

( 
ً
قاعدةخاللمنوإتالتهاجمعهاتمالتيالبياناتإلىاستنادا

.(العربيةللمنطقةاالغذيةفيامللوثاتتواجدبيانات

 
ً
فيعنهااباإلعر تمالتياملماثلةالتعليقاتاالعتبار بعيناخذا

CCCF15،كغ/مغ0.1قدرهأعلىأقص ىلًدااللجنةاقترلت.

افقاأكثر بالتأكيدالقرار هذاوسيكون  تمالتيالبياناتمعتو

لعربيةااملنطقةفياملنتجللعسلبالنسبةاآلنلتىجمعها

هتشكلالذياملحتملالتحديعلىالعربيالخبراءعملفريقشدد

املقترلةاملعايير بإعادةوأوص ىCCCF15فياملقترلةالقصوى الحدود
أثيراتتلتحديداملنطقةمناالستثمار منمزيدمع،الثانيةالخطوةإلى

.هالبدائلتقديمأو املقترلةالقصوى الحدود

افقتليثالتحليل،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

سنوات5فيّغضونّةمراجع

تحفظّكلّمنّكينياّوأوغنداّورواندا
15 20

حبوب ذرة مخصصة لمزيد من 

المعالجة

سنوات5فيّغضونّةمراجع

تحفظّاالتحادّاألوروبيّومصرّوكازاخستان
10 10

الدقيق والسميد والرقائق 

المشتقة من الذرة

سنوات5مراجعةّفيّغضونّ

تحفظّاالتحادّاألوروبيّوكازاخستانّوكينياّ

وسنغافورة،ّومصر،ّوالسودان

20 20 أرز مقشر

الهندتحفظ 5 5 أرز مصقول

سنوات5مراجعةّفيّغضونّ 10 10
(  سورغم)حبوب الذرة الرفيعة

المخصصة لمزيد من المعالجة
باستثناءّاألغذيةّالمخصصةّلبرنامجّالغذاءّ

10العالميّحيثّسيتمّتطبيقّحدّأقصىّقدرهّ

كغ/ ميكروغرامّ
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)
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ا✓ أنعلىضاءةاال تتم،AIDSMOقدمتهاالتي(CRD29)لوثيقةوفق 
امتواالرأيهذاكان.تخفيضهامكنيقدالقصوى الحدودبعض فق 

دودالحتخفيضتمحيث،االلكترونيةالعملمجموعةاعتباراتمع
CCCF15لـاملناقشاتخاللوحت العامةاملناقشةقبلالقصوى 

.قول املصاالرز باستثناء،املستهدفةاألغذيةفئاتلجميعوذلك

عةمجمو أجرتهالذياملسبقالتحليلأوضحوكماذلك،علىعالوة✓
االبلدانالجلسةرئيسةشجعتالعرب،الخبراءعمل اوتكمرار  علىرار 

.GEMS/Foodبياناتقاعدةإلىالبياناتمناملزيدتقديم

من جدول االعمال9البند
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من جدول االعمال10البند 

النقاشاتاهم

أنعلىالعامةللجلسةالتأكيدتم،االراءفيكبيرتباينعنعبرتمداخالتعدةبعد•

GEMSمنالبياناتفصلعلىةقادر كنتلمااللكترونيةالعملمجموعة / Foodالفول بين

.لألكلوالجاهزاملعالجةمنملزيداملخصصالسوداني

اللجنةوصياتت
.الدراسةمنملزيد2/3رحلةاملإلىبهاملرتبطةالعيناتأخذوخطةاألقى  الحدإعادة•
غالالسنارئاستهفيتشتركيتوالالهند،برئاسةااللكترونيةالعملمجموعةإنشاءإعادة•

أخذوخطةلألكل؛الجاهزالسودانيالفول فيAFTلـاألقى  للحدجديداقتراحإلعداد
.بهااملرتبطةالعينات

في)بهالمرتبطةالعيناتأخذوخطةلألكلالجاهزالسودانيالفولفياألفالتوكسيناتلمجموعاألقصىالحد:10البند

.(4المرحلة

CCCF15
(2022)



14

من جدول االعمال11البند 

اخذوخططالقصوى الحدوداقتراحعلىالعملمواصلةعلىاللجنةتوافق✓

2/3للمرحلةاملقترحةالحدودبإعادةوذلكآخرعامملدةبهااملرتبطةالعينات

حدماداعتبشأناآلراءفيتوافقوجودعدمو الوثائقبنشرالتأخرإلىظران✓

أنالواضحمنكانفيها،النظرتمالتيالفئاتلجميعAFTلـواحدأقى  
اسيتطلبالبندهذا حدودواقتراحالبياناتالستكشافالوقتمنمزيد 

.مناسبةقصوى 

االجتماعوثيقةفيAIDSMOقدمتهاالتيالتوصيةمعيأالر هذاتوافق✓

CRD29بهاةالخاص.

ابريكاوالبالمجففالحاروالفلفلالطيبجوزةفيأواألوكراتوكسيناألفالتوكسيناتلمجموعالقصوىالحدود:11البند

.(4المرحلةفي)بهاالمرتبطةالعيناتأخذوخططوالكركموالفلفلوالزنجبيل
CCCF15
(2022)



التوصيات

15

ومتقاناملستحسنمنفانه،جديدةحدودووضعقصوى حدودمراجعةدبصدالغذائيالدستور أنبما✓
.املنطقةفيواملتداولةاملنتجةالغذائيةواداملفيامللوثاتاتواجدبياناتوتحليلنتاجبإالعربيةالدول 

االعتبارعندبعينالخذهاالبياناتعلىللحصول الغذائيالدستور سر  امانةتصدرهاالتيالدعواتعلىالرد✓
.قليميواإلالوطنياملستوى علىالعربيةاملصالحمعمتوافقةتصبحبحيثالقصوى الحدوداقتراح

الةاملشاركة✓ ةالعملمجموعاتفيالفع  .اإلليكتروني 

الغذائيةنتجاتملافيامللوثاتباملتعلقةالتشريعيةالتدابيرسيماوالالحالية،املخاطرإدارةتدابيرمراجعة✓
.املنطقةفياملتداولةو املنتجة



المخرجاتملّخص 

16

5/8
٪ّإجماليّموادّالكاكاوّالصلبةّعلىّأساسّالمادة100ّ)الحدّاألقصىّلمتبقياتّالكادميومّفيّمسحوقّالكاكاوّ

جاهزةّلالستهالكّ( الجافة

5البندّ

8 مدونةّالممارساتّلمنعّوتقليلّتلوثّحبوبّالكاكاوّبالكادميوم 6البندّ

الغذائيةمنتجاتتحديدّالحدودّالقصوىّللرصاصّفيّبعضّال 7البندّ

5/8
ةّعلىّالسكرّالحلوىّالقائم/المنتجاتّالقائمةّعلىّالحبوبّللرضعّواألطفالّالصغار/ عسل/سكرّأبيضّمكرر

شرابّالذرةّوالقيقبّ/ 

5 وجباتّجاهزةّلألكلّللرضعّواألطفالّالصغار

توقفّالعمل
،ّالثوم،ّالدبسالبيضّالطازج

2/3
بعضّالبهاراتّوأعشابّالطهي،ّسك رّبن يّوخام
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5/8

علىّتحتويّالتيالحدودّالقصوىّلمجموعّاألفالتوكسيناتّفيّبعضّالحبوبّوالمنتجاتّ
طةّبهاالحبوبّبماّفيّذلكّأغذيةّالرضعّواألطفالّالصغارّوخططّأخذّالعيناتّالمرتب

9البندّ

2/3 المرتبطةّالحدّاألقصىّلمجموعّاألفالتوكسيناتّفيّالفولّالسودانيّوخطةّأخذّالعينات
به

10البندّ

2/3 الفلفلّالحدودّالقصوىّلمجموعّاألفالتوكسيناتّواألوكراتوكسينّأّفيّجوزةّالطيبّو
مرتبطةّبهاالحارّالمجففّوالبابريكاّوالزنجبيلّوالفلفلّوالكركمّوخططّأخذّالعيناتّال

11البندّ

المخرجاتملّخص 
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الثالثةّوالخمسونلدورةّانعقدتّا

(  CCPR53)بمتبقياتّالمبيداتللجنةّالدستورّالغذائيّالمعنيةّ

2022يوليو13و 8-4منّا ّافتراضي

عضوّمنّالدولّاألعضاءّمنّبينهمّوفودّعربيةّعد ة400بمشاركةّأكثرّمنّ

(AIDSMO)ومنظماتّمراقبةّمنّبينهاّالمنظمةّالعربيةّللتنميةّالصناعيةّوالتقييسّوالتعدينّ



 (CCPR53)البنود الرئيسية لجدول أعمال

19

فيّاالغذيةّواالعالفالحدودّالقصوىّلمتبقياتّالمبيدات 6البندّ

عالفمراجعةّتصنيفّاالغذيةّواال 7البندّ

CCPRوCCRVDFّتنسيقّالعملّبينّ 8البندّ

المبادئّالتوجيهيةّللمركباتّذاتّالمخاوفّالصحيةّالمنخفضةّوالتيّمنّالممكن

(7فيّالمرحلةّ)إعفاؤهاّمنّإنشاءّحدودّقصوىّأوّالتيّالّتنتجّمتبقياتّعندّاستعمالهاّّ
9البندّ

ةّوغيرّالمدعومة،ّوالمحددةّللمراجعةّالدورية .ورقةّمناقشةّحولّإدارةّالمركباتّالتيّالّتشك لّخطورةّعلىّالصحةّالعام  11البندّ

التسجيالتّالوطنيةّللمبيدات 12البندّ

JMPRقبلمنإعادةّالتقييمّ/ إنشاءّجداولّالدستورّالغذائيّوقوائمّأولوياتّالمبيداتّللتقييمّ 13البندّ

 (CXG 56يّمراجعةّالمبادئّالتوجيهيةّبشأنّاستخدامّقياسّالطيفّالكتليّلتحديدّمتبقياتّالمبيداتّوتأكيدهاّوتحديدهاّالكم

(CXG 90-2017)والمبادئّالتوجيهيةّبشأنّمعاييرّأداءّطرقّالتحليلّلتحديدّمتبقياتّالمبيداتّفيّاألغذيةّواألعالف2005ّ)
14البندّ

.المطولالتخزينأثناءللمبيدات(CRMs)المعتمدةالمرجعيةالموادواستقرارنقاءمراقبة 15البندّ

9

بنود جدول االعمال



من جدول األعمال 6البند 

53CCPRقدمهاالتيالرئيسيةالتوصيات

:5/8الخطوةفيالعتمادهاالغذائيةالمنتجاتبعضفيالمبيداتلمتبقياتالمقترحةالقصوىالحدودبعضتقدمعلىاللجنةوافقت❖

METCONAZOLE،IMAZALIL،CHLORIOTHALONIL،SPIROPIDION،METALAXYL and METALAXYL-M،PYRAZIFLUMID،
PYRASULFOTOLE،FLUTIANIL،FENPICOXAMID،ETHIPROLE،ISOPROTHIOLANE،PENDIMETHALIN،TRINEXAPAC-ETHYL،

ISOXAFLUTOLE،FLUENSULFONE،BIXAFEN،SULFOXAFLOR،THIAMETHOXAM،ACETAMIPRID،FLUOPYRAM،CLOTHIANIDIN،
SPINETORAM،PROTHIOCONAZOLE،DIFENOCONAZOLE،QUINOXYFEN،FENHEXAMID،TRIFLOXYSTROBIN،

METHOXYFENOZIDE،CYPRODINIL،FENPYROXIMATE،CLOFENTEZINE،METHOPRENE،

األربعقاعدةبموجب4الخطوةفيالغذائيةنتجاتالمبعضفيالمبيداتلمتبقياتالمقترحةالقصوىالحدودبعضعلىاإلبقاءاللجنةقررت❖
:سنوات

CHLORPYRIFOS-METHYL،TRIFLOXYSTROBIN،FIPRONIL،BIFENTHRIN،FENPYROXIMATE

الغذائيةالمنتجاتبعضفيالمبيداتلمتبقياتالقصوىالحدودبعضإلغاءاللجنةقررت❖

METALAXYL / METALAXYL-M،FENPYROXIMATE،BIFENTHRIN،PROFENOFOS،CHLORPYRIFOS،PYFLUBUMIDE

20

6البند 
لمبيدات في األغذية واألعالفالمتبقيات الحدود القصوى 

(4و 7مرحلةالفي )



األعمالمن جدول 7البند 

21

الباميةفي المبيدات متبقياتلوضع حدود قصوى 

53CCPRالتوصيات الرئيسية التي قدمها 

:علىلجنةالوافقت

قصوىحدودوضعحولالمناقشةورقةتطويرلمواصلة،(EWG)لكترونيةاإلعملالمجموعةإنشاءإعادة❖

؛لباميةافيالمبيداتلمتبقيات

؛المسألةذههفيالنظرلتسهيلأخرىمعلومات/إضافيةرصدبياناتأيتقديمالمراقبين/األعضاءمنالطلب❖

مع،باميةللمالءمةأكثربديلتمثيلينتجمتحديدبعد،المقبلةالدورةخاللالمسألةهذهفيالنظرمنمزيد❖

.الزراعيةالممارساتومعلوماتالجديدةالرصدبياناتاالعتبارفياألخذ

)أ(7البند 



األعمالمن جدول 7البند 
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( اعجميع األنو)المنتجات الغذائية األولية من أصل حيواني –Bالصنف مراجعة 

(4في المرحلة )

جميع )المنتجات الغذائية المصنعة من أصل حيواني -Eالصنف مراجعة 

(4في المرحلة ( )األنواع

53CCPRالتوصيات الرئيسية التي قدمها 

:علىاللجنةوافقت

.العسلمثلالنحلمنتجاتإدراج❖

.EWGطرفمنالتطويرمنلمزيد2/3الخطوةإلىEوالفئةBالفئةإعادة❖

رئاستهافيركوتشتاألمريكيةالمتحدةالوالياتترأسهاوالتيالتصنيف،بمراجعةالمعنيةلكترونيةاإلعملالمجموعةإنشاءإعادة❖

.التمثيليةللسلعجداولوإعدادالتصنيفمراجعةعلىالعمللمواصلةهولندا

)ب(7البند 

)ج(7البند 



األعمالمن جدول 7البند 
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وبعضّالصالحةّلألكلاألحشاءّتعريفّ: CCPRوCCRVDFتيتنسيق العمل بين لجن

األنسجةّاألخرىّ )د(7البند 

53CCPRالتوصيات الرئيسية التي قدمها 

:علىاللجنةوافقت

؛الغذائيالدستورهيئةاعتمدتهالذيالنحوعلىوCCRVDFتعريفمعلألكلالصالحةحشاءلألتعريفهامواءمة❖

JECFAتعريفمعوالعضالتواللحومالدهونتعريفمواءمة❖ / CCRVDFاقترحهالذيالنحوعلىJECFA / JMPR WG

العتمادهاالغذائيالدستورهيئةإلىوالدهون،والعضالتواللحوملألكلالصالحةحشاءألباالخاصةالتعريفاتإحالة❖



من جدول األعمال11لبند ا

24

ورقة مناقشة حول إدارة المركبات غير المدعومة ذات الخطورة المنخفضة والمقرر : 11لبند ا

.استعراضها دوريًا

CCPR53
(2022)

:توصيات اللجنة
ورياّّللمركباتّّالغيرّالمدعومةّذاتّالخطورةّالمنخفضةّوالمبرمجّمراجعتهاّدمجموعةّعملّالكترونيةّعلىّإنشاءّ CCPRوافقتّ❖

:التاليةباللغةّاالنجليزيةّوحسبّاجراءاتّالعملّالمعياريةالرئاسةبرئاسةّتشيليّومشاركةّاسترالياّوالهندّوكينياّفيّ

من2ّفيّالقسمةّالمركباتّّالغيرّمدعومةّذاتّالخطورةّالمنخفضةّوالواردالمقترحّالمقدمّالدارةّالمضيّقدماّفيّتنقيحّّ-
.CRD09الملحقّاألولّمنّوثيقةّالعملّ

ذلكّلتوسيعّالخياراتّالداعمةّلتوليدّأوّجمعّو CRD09تطويرّالتوصياتّالخاصةّبالقسمّالثانيّمنّالملحقّاألولّمنّوثيقةّالعملّ-

الصناعاتّقطاعّوالحكوماتّّو  JMPRوّ FAO/WHOوالتيّمنّالممكنّتناولهاّمنّقبلّالدستورّالغذائيّوذاتّالكفاءةّّالبياناتّ

.لمساعدةّالبلدانّفيّاإلعدادّلحزمّالبياناتّالمطلوبةّإلجراءّالمراجعاتّالدورية
تلكّثقةّووالتعليقاتّالموCX / PR 22/53/13 ّ،CRD09ينبغيّأنّتأخذّالمقترحاتّفيّعينّاالعتبارّالمعلوماتّالمقدمةّفيّالوثيقةّّ-

.الواردةّأثناءّالجلسةّالعامةّ
.CCPR54بناء ّعلىّاالعتباراتّالمذكورةّأعالهّفيستمّالمضيّقدماّفيّتقديمّالمقترحّّواعتمادهّمنّقبلّ-



من جدول األعمال11لبند ا

25

ورقة مناقشة حول إدارة المركبات غير المدعومة ذات الخطورة المنخفضة والمقرر : 11لبند ا

دوريًااستعراضها

CCPR53
(2022)

:أهم النقاشات
ا في هذه املبادرة نظرا الهمية ادارة هذه املركبات❖ .الدعم العام من قبل االعضاء واملراقبين من أجل املض ي قدم 
.CRD09من امللحق األول من وثيقة العمل 2لوارد في القسم وادعومة ماملركبات  الغير املوافقة على العرض املقدم الدارة ❖
.من امللحق1دعم توليد أو جمع البيانات الالزمة واملعروضة في القسم ❖
ات غير املدعومة ذات بين الرئيس بعض التعديالت الت  ستجرى على الوثيقة والت  ستوضح مجالها وباالخص املعن  املقصود باملركب❖

.الخطورة املنخفضة
لتتمكن من تقييم مثل JMPRقاعدة البيانات املسجلة لدى الدول لتحديث بيانات في دعم تم طرح ايضا اهمية  دور املشاركة الوطنية ❖

.هذه املركبات لتبسيط مراجعة اجراءات العمل الدورية لديها

اقف العربية  :املو

.لم تبدي الوفود العربية اي اعتراض على املشروع  املقدم 



من جدول األعمال: 12لبند ا
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التسجيالت الوطنية للمبيدات : 12البند 
CCPR53
(2022)

:النقاشاتأهم
حاصيلاملمجموعاتوجميعمركب25تتضمناملبيداتقائمةأنوبيناملجموعةعملاليةبشرحااللكترونيةالعملمجموعةرئيسقام❖

.الزراعية
االبياناتفيالجغرافيالتمثيلنقصعلىالرئيسشدد❖ جدول ملءريقطعناملعلوماتقدمواقدالقاراتجميعمناألعضاءأنإلىمشير 

واملراقبون عضاءاأل أثارهاالتيالقضاياعلىكذلكالضوءوسلط.األوروبياالتحاددول مننشأتاملعلوماتغالبيةفإنذلكومعالبيانات

بياناتجدول ملءفيمشاكلواجهواالذين
تمكماملدعومةاغيراملركباتإلدارةللمبيداتوطنيةبياناتقاعدةلتفعيلآليةإنشاءأهميةعلىالضوءاإلضافيةاملناقشاتسلطت❖

.األعمالجدول من11البندمناقشاتأثناءذكره
ااملعدلالتصنيفمعلتتماش  الزراعيةواملحاصيلالنباتاتتصنيفإعادةوجوبذكرتم❖

 
.واألعالفلألغذيةحديث

معاور بالتشالبلدانقبلمنتعبئتهليتمبياناتملفالىباالضافة(CL)معممخطابإصدارسيتمأنهالغذائيالدستور أمانةأوضحت❖
الوطنيةالبياناتدةقاعبخصوصالرئيسقبلمناملعممالخطابفياملتضمنةاملركباتتحديدوسيتمبهاالخاصالوطنيالتسجيلنظام

.املدعومةغيرواملركباتلالولوياتااللكترونيةالعملمجموعاترؤساءمعوبالتشاور للمبيدات



من جدول األعمال12لبند ا

27

التسجيالت الوطنية للمبيدات : 12البند 
CCPR53
(2022)

:CCPR53لجنةتوصيات

:التاليةاملعياريةملالعاجراءاتوحسباالنجليزيةباللغةرئاستهافياسترالياونشاركاملانياتراسهاالكترونيةعملمجموعةانشاءإعادة
مللءعلوماتاملمنمزيدوتوفيرالضروريةغيراإلدخاالتوحذفاألخطاءتصحيحطريقعنالوطنيةالتسجيلبياناتقاعدةتعديل❖

.البياناتقاعدة
عملتسهيلأجلمناملنخفضةالخطورةذاتاملدعومةغيرواملركباتباألولوياتالخاصةااللكترونيةالعملمجموعاتمعالتنسيق❖

EWGلقادمالاالجتماعبعداملنخفضةالخطورةذاتاملدعومةغيراملركباتبالخاصةCCPR.
بالنتائجتقريروتقديم(CL)املعممالخطابعبرواملرشحةاملدعومةغيرللمركباتالوطنيةالبياناتقاعدةتعبئةاالعضاءمنالطلب❖

.CCPR54لل

:العربيةاملواقف

.املقدماملشروععلىاعتراضايالعربيةالوفودتبديلم



من جدول األعمال: 13لبند ا
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ن قبل إعادة التقييم م/إنشاء جداول الدستور الغذائي وقائمات المبيدات ذات األولوية بهدف التقييم: 13البند 
JMPR

CCPR53
(2022)

:النقاشاتأهم

:التاليونوقشااللكترونيةالعملمجموعةرئيسقبلمنالبندعرضتم

2023ول جدااعتمادبعدماالكترونيةالعملمجموعةرئيسأوص  كوروناجائحةبسببالحاليةالتقاييمتراكمضوءفي

.املقبلالعامفياالكترونيةالعملمجموعةخاللمنتنقيحها،وليتمالجلسةهذهفيالحاليةاألولوياتوقوائم

.للمركباتاملتراكمةالتقييمعملياتاجراءبإنهاءJMPRللالوقتيتيحأنشأنهمنوهذا



من جدول األعمال13لبند ا
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م من قبل إعادة التقيي/إنشاء جداول الدستور الغذائي وقائمات المبيدات ذات األولوية بهدف التقييم: 13لبندا

JMPR.

CCPR53
(2022)

:CCPR53توصيات لجنة 

.JMPR 2023يقاف الجدول الزمني املقترح للمبيدات الزراعية ليتم تقييمه من قبل  إ❖
راعيةالواردة بخصوص اآلثار الفنية املترتبة عن  إزالة بعض املركبات غير املدعومة من قائمة املبيدات الز CCPR54لإعداد معلومات لـ❖

.CCPRفي 
. إعادة تشكيل مجموعة العمل االلكترونية  بخصوص الجداول واألولويات  برئاسة أستراليا وتعمل باللغة اإلنجليزية❖
والدعوة إلى ترشيح مركباتCCPRبتقديم تقرير حول قوائم الجداول واألولويات للنظر فيها في االجتماع القادم للجنة EWGستكلف ❖

.الجراء تجربة مراجعة موازية معينة 



من جدول األعمال14د لبنا
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س الخطوط التوجيهية بشأن استخدام قيا"ورقة مناقشة لول مراجعة ألكام قياس الطيف الكتلي في : 14لبند ا

الخطوط التوجيهية بشأن " و " (CXG 56-2005)الطيف الكتلي لتحديد متبقيات املبيدات وتأكيدها وتحديدها الكمي 

" (CXG 90-2017)معايير أداء التحليل لتحديد متبقيات املبيدات في األغذية واألعالف 
CCPR53
(2022)

:النقاشاتأهم

اهناكأناملناقشاتخاللمنتبين❖ املتعلقة(MS)الكتلةمطيافحول املعلوماتكفايةعدمبسببCXG56إلغاءعلىإجماع 
الدقةوMSلترادفامثلالجديدةبالتقنياتاملتعلقةاملعلوماتونقصالزراعيةاملبيداتملتبقياتالكميوالتحديدبالتعريف

.MSللالعالية
اوأشير❖ ضبعوأنحداثةأكثرأخرى تقنياتإلىباإلضافةالكتليالطيفقياسالكفايةفيهبماغطتCXG90أنإلىأيض 

.CXG90إلىCXG56مناألحكامبعضبنقليتعلقفيمانوقشتاملقترحات



من جدول األعمال14د لبنا
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س الخطوط التوجيهية بشأن استخدام قيا"ورقة مناقشة لول مراجعة ألكام قياس الطيف الكتلي في : 14لبند ا

الخطوط التوجيهية بشأن " و " (CXG 56-2005)الطيف الكتلي لتحديد متبقيات املبيدات وتأكيدها وتحديدها الكمي 

" (CXG 90-2017)معايير أداء التحليل لتحديد متبقيات املبيدات في األغذية واألعالف 
CCPR53
(2022)

:CCPR53لجنةتوصيات

وتأكيدهازراعيةالاملبيداتبقايالتحديدالكتليالطيفمقياساستخدامبشأنالتوجيهيةاملبادئإلغاءعلىاللجنةوافقت•

اوتحديدها CXG)كمي  56-2005).
واألعالفألغذيةافيالزراعيةاملبيداتمتبقياتأداءمعاييربشأنالتوجيهيةاملبادئمراجعةأمكانيةعلىايضااللجنةوافقت•

(CXG العلوميفالجديدةالتطوراتضوءفياملراجعةهذهملثلاقتراحتقديمعضوأيبإمكانوأنهاملستقبلفي(90-2017

.والتكنولوجيا

:العربيةاملواقف

.التوجيهيةللمبادئالنهائياالعتمادقبلCCMASرأيطلبمصرواقترحتCXG56إلغاءسورياأيدت



من جدول األعمال15لبند ا
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ن ورقة مناقشة حول مراقبة نقاء واستقرار المواد المعيارية المعتمدة للمبيدات أثناء التخزي: 15لبندا

.المطول

CCPR53
(2022)

:النقاشاتأهم

األهميةمنقدرالنفسلهالزراعيةللمبيداتاملعتمدةاملعياريةاملواداستخدامأنحقيقةعلىأساس يبشكلاملناقشاتركزت❖

.الشأنهذافيCCMASمعالتنسيقاألعضاءاقترحولهاذا.(واملتبقياتامللوثات)الكيميائيةاملوادلجميعالتحاليلجودةملراقبة
للمبيداتدةاملعتماملعياريةللموادالتحليليةالقيمةاعتمادفقطيتمأنهومصراليابانسيماوالالبلدانمنالعديدحددت❖

التحليليةالقيمةأنوأكدوا.املعتمدةاالشتراطاتوحسبوشروطهالتخزينبفترةااللتزاميتمعندمااملثالسبيلعلىالزراعية
.التخزينفترةتجاوز بمجردمعتمدةاعتبارهايمكنال
ISOعممتوافقغيريعتبرالصالحيةمنتهيةالزراعيةللمبيداتاملعتمدةاملعياريةاملواداستخدامأنأيضاذكروتم❖ مما17025

.شقهاتمقدالتتبعسلسلةأنيعني
فيستؤخذالصلةذاتالدوليةالتوجيهيةواملبادئواملعاييرالبروتوكوالتجميعأنااللكترونيةالعملمجموعةرئيسوأكد❖

.العملهذاتطويرأثناءاالعتبار



من جدول األعمال15لبند ا
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ن ورقة مناقشة حول مراقبة نقاء واستقرار المواد المعيارية المعتمدة للمبيدات أثناء التخزي: 15لبندا

.المطول

CCPR53
(2022)

:CCPR53لجنةتوصيات

اإلنجليزيةللغةباوتعملرئاستهافيإيرانوتشاركالهندسترأسهاوالتيااللكترونيةالعملمجموعةإنشاءإعادةعلىاللجنةوافقت❖
 واملقدمةالدورةفيبهااإلدالءتمالتيالردودمراعاةمعالجديدالعملواقتراحاملناقشةورقةلتنقيح

 
الجديدالعملشرحو لبناءكتابة

.واضحوبشكلمنطقياساسعلى

قدمتالتيالوفودوباالخصااللكترونيةالعملمجموعةفيبنشاطاملشاركةعلىواملراقبيناألعضاءجميعتشجيععلىاللجنةوافقت❖
بشأنالقرارذواتخافيالنظروجهاتلتوحيداملوادلنقلالدوليواالتحادومصروسنغافورةواليابانكالصينالدورةخاللمداخالت

.CCPR54فياملسألةهذه
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اإلطار العام 

35

سادسةدورةّاللتنعقدّاآلنّا

للجنة الدستور الغذائي المعنية بالتوابل وأعشاب الطهي

CCSCH6)   )

2022أكتوبر3وسبتمبر30ّ-26بينّافتراضيّ اجتماعّ



ةولويذاتّاال CCSCH6 بنودّجدولّأعمال

36

(7المرحلةّ)الزعفرانّمسودةّمواصفة-مجففةالاالزهارأجزاء  3البند 

(6المرحلةّ)جوزةّالطيبمسودةّمواصفةّ–البذور المجففة  4البند

والتوت المجففةالمجففالفواكه 5البند 

بابريكالفلفلّالحارّوالامسودةّمواصفةّمشروعّ 5.1

الهالّمسودةّمواصفةّمشروعّ 5.2

(،ّتوتّالعرعرّ،ّاليانسونّالنجميّوالفانيلياAllspices-البهارات)مسودةّمواصفةّمشروعّ 5.3

الكركممواصفةمسودةمشروع-مجففةالبصالتالوجذورال 6البند 

الطهيواألعشابالتوابلبمواصفاتالخاصالنموذجتحديث 7.2البند

5

بنود جدول االعمال



الخالصة 
37

وطنيةّموحدةلورةّمواقفبوالمساهمةّفيّإعدادّ

يةّعربيةّمشتركةّوإنشاءّقوةّعربوصوالّإلىّمواقفّ

فاعلة

وتالخبراوتبادلتشاركيحوارإنشاءفيالمساهمة

...العربيةالمنطقةفيالمنسقالتقدمضمان

دعمّثقةّالبلدانّالعربيةّفيّمعاييرّالدستورّالغذائي

رّوبالتاليّالعملّعلىّموائمةّالمعاييرّالوطنيةّمعّمعايي

.الدستورّالغذائي

ةّتبنيّمواقفّمشتركةّبماّيخدمّمصلحةّالمنطقةّالعربي

معّإتباعّسياسةّالتواصلّوالتشاور
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