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برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة التاسعة والثالثون
المقر الرئيسي لمنظمة األغذية والزراعة،
روما ،إيطاليا 72 ،يونيو/حزيران –  1يوليو/تموز 7112
المسائل المحالة على الهيئة من لجان هيئة الدستور الغذائي
اعتماد الخطوة الخامسة

توجه الدعوة للهيئة العتماد عدد من نصوص المسودات المقترحة المحالة تحت الخطوة الخامسة من االجراءت الموحدة لوضع
مواصفات الدستور والنصوص ذات الصلة ،على أنها مسودة مواصفات وميثاق الممارسة المهنية أو توصيات أخرى .ويسرد أدناه
قائمة بهذه النصوص ،والتى ان تم اعتمادها ،سترفع الى الخطوة السادسة لمزيد من التعليق والدراسة من قبل األجهزة الفرعية
المعنية لهيئة الدستور الغذائي.

الجهاز المعني فى هيئة
الدستور الغذائي
لجنة الدستور الغذائي المعنية
باأللبان ومنتجات األلبان
CCMMP

المواصفة والنصوص ذات الصلة

رقم األعمال

مسودة المواصفة المقترحة لمسحوق الحليب
المنزوع البروتين والدهون
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Annex 1

تقرير حول الردود على تعميم  :CL 2016/12-MMPمسودة مواصفة مقترحة لمسحوق الحليب المنزوع البروتين
والدهون
اعداد نيوزيالندا
(الدولة المضيفة للجنة الدستور الغذائي المعنية باأللبان ومنتجات األلبان
)CCMMP
طلب تعميم  CL 2016/12-MMPالتعليق على التوصيات الواردة بشأن رفع مسودة المواصفة المقترحة لمسحوق الحليب
.1
المنزوع البروتين والدهون الى الخطوة الالزمة ،وفقا لنتائج مجموعة العمل االلكترونية.

.2

وجاءت التوصيات على أن يقوم األعضاء بالتالي:


دعم رفع مسودة المواصفة المقترحة لمسحوق الحليب المنزوع البروتين والدهون الى الخطوة 5؛



الموافقة على مواصلة لجنة الدستور الغذائي المعنية باأللبان ومنتجات األلبان العمل بالمراسلة لدراسة استخدام
العوامل المضادة للتلزك ورفع تقريرها حول نتائج أعمالها للجلسة األربعين لهيئة الدستور الغذائي :و



األخذ بالعلم أن األحكام المرتبطة بمضافات األغذية ،والتوسيم وطرق التحليل ،ستحتاج الى تصديق من اللجان األفقية
المعنية.

تم استالم الردود من تسعة دول أعضاء ومنظمة واحدة مراقبة .1والتعليقات متاحة على الرابط التالي
.3
( Comments_to_CL2016/12-MMPباللغات األصلية فقط).
وقد دعمت خمس دول (كندا والهند والمكسيك وسويسرا والواليات المتحدة األمريكية) واالتحاد الدولي لألجبان رفع
.4
المسودة المقترحة الى الخطوة الخامسة ،مع األخذ بالعلم التقدم الكبير الذي أحرز فى هذا الصدد .وقد دعمت هذه الدول أيضا مواصلة
العمل بالمراسلة ،وبصفة خاصة لحل القضية الكبرى العالقة الخاصة باستخدام العوامل المضادة للتلزك ،وأشارت الى الحاجة الى
السعي للحصول على التصديق الالزم على األحكام األفقية فى المواصفة من اللجان المعنية.
.5

تعتقد دولتان (أستراليا وكولومبيا) ضرورة االبقاء على المواصفة تحت الخطوة الثالثة بما أن القضايا الزالت محل دراسة.

تقدمت خمس دول (األرجنتين وتشيلي وكولومبيا والهند والمكسيك) بتعليقاتها حول مجموعة من النقاط المحددة فى المسودة
.6
المقترحة وحول الصياغة اللغوية للنص االسباني.
.7

وفقا للردود المذكورة أعاله ،يوصى بأن تقوم هيئة الدستور الغذائي بالتالي:
(أ) رفع مسودة المواصفة المقترحة حول لمسحوق الحليب المنزوع البروتين والدهون الى الخطوة الخامسة وطلب التعليق
على الخطوة السادسة ،مع األخذ بالعلم ،وبصفة خاصة ،الحاجة الى احراز تقدم حول القضية الكبرى العالقة فيما يتعلق
باستخدام العوامل المضادة للتلزك؛ و
(ب) الموافقة أن تقوم نيوزيالندا بالتعاون مع الدنمارك فى:




1

اعداد نسخة منقحة من مسودة المواصفة تتضمن التعليقات المحالة فى الخطوة السادسة ،وكذللك التعليقات
الواردة فى الرد عل التعميم  CL 2016/2-MMPوالتعميم CL 2016/12-MMP؛
تعميم النسخة المنقحة على األعضاء للتعليق عليها؛



احالة األقسام المتعلقة بالموضوع فى المسودة المنقحة الى اللجان األفقية للتصديق عليها؛ و



احالة النسخة المنقحة للدراسة من قبل جلسة هيئة الدستور الغذائي األربعين.

األرجنتين وأستراليا وكندا وتشيلي وكولومبيا والهند والمكسيك وسويسرا والواليات المتحدة األمريكية واالتحاد الدولي لأللبان.

