A
البند  21من جدول األعمال

CX/CAC 16/39/13

برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة
الصحة العالمية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة التاسعة والثالثون ،المقر الرئيسي لمنظمة األغذية والزراعة،
روما ،إيطاليا 12 ،يونيو/حزيران  2 -يوليو/تموز

1122

المسائل التي أحالتها لجان الدستور الغذائي وفرق المهام إلى الهيئة
ألف -مسائل للعلم
-1

إن اللجنة مدعوة إلى اإلحاطة بالمعلومات التالية.

لجنة الدستور الغذائي المعنية بالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية الخاصة

وثائق إعالمية

1

 -2وافقتتت اللجنتتتة علتتت إتاحتتتة التفاصتتتي المستتتجلة لجميتتت القتتتي المرجعيتتتة التغذويتتتة المتعلّقتتتة
باالحتياجات ،ضمن وثيقة إعالمية ،عمالا بـ"التوجيه بشأن الوثائق اإلعالمية" .سوف تكون الوثيقة
اإلعالميتتتتتتتتتتتتتتتة متاحتتتتتتتتتتتتتتتة علتتتتتتتتتتتتتتت الموقتتتتتتتتتتتتتتت اإللكترونتتتتتتتتتتتتتتت للدستتتتتتتتتتتتتتتتو الغتتتتتتتتتتتتتتتذائ
(.)http://www.codexalimentarius.org/infodoc
لجنة الدستور الغذائي المعنية بأساليب التحليل وأخذ العيّنات

سالمة األغذية  /توثيق األغذية

2

 -3الحظ اللجنة أن سالمة األغذية وتوثيقها ه مسألة مهمتة وأنته بمتا يجتد بلجنتة الدستتو
الغذائ المعنية بأساليب التحلي وأخذ العيّنات أن تتناولها ،إال أنها تفض التريث حت صدو نتائج
نقاشات الدو ة التاسعة والثالثين لهيئة الدستو الغذائ .
لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمبادئ العامة

اتساق النصوص المتعلقة بتحلي المخاطر عبر اللجان المعنية
-4

وافق اللجنة عل


1
2
3

3

ف توصية للهيئة كما يل :

ينبغ للجنة الدستو الغذائ المعنية بالتغذيتة واألغذيتة لالستتخدامات التغذويتة الخاصتة
تنقتتيا التتنم المتعلتتق بتحلي ت المختتاطر التغذويتتة والنظتتر ف ت كيفيتتة تضتتمين اجتماعتتات
الخبراء المشتركة بين منظمة األغذية والز اعة ومنظمة الصتحة العالميتة بشتأن التغذيتة
باعتبا ها مصد اا أوليا ا للمشو ة العلمية.

الفقرة  44من الوثيقة  REP16/NFSDUوالمرفق السادس.
الفقرات من  9إل  11من الوثيقة .REP16/MAS
يرد محضر كام بالمناقشة ف الفقرات من  44إل  45من الوثيقة .REP16/GP
MQ782/A
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 ينبغ لألمانة أن تتناول مسائ ثانوية تتعلق بالترقي ف نصوص لجنة الدستو الغتذائ
المعنيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة بالملوثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات
فت ا ألغذيتتة ،ولجنتتة الدستتو الغتتذائ المعنيتتة بمخلفتتات العقتاقير البييريتتة فت األغذيتتة،
ولجنة الدستو الغذائ المعنية بمخلفات المبيدات م اللجان المعنية.
 -4وأفتتتاد التتترئي أن اللجنتتتة قتتتد أحاطتتت علمتتتا ا بالشتتتواغ التتتت أعربتتت الوفتتتود عنهتتتا بشتتتأن
االستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعرا التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدو وأنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته
ل يكن يشك ف أن اللجنة كان ستحيط علما ا بتلك الشؤون.
 -6وقد اعتبرت وفود عدة أن المهمة الميلوبة من لجنة الدستو الغذائ المعنية بالمبادئ العامتة
قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد تمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت وأن البنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد
ال يجب أن يبق مد جا ا عل جدول أعمال هذه اللجنة.
 -7وأعربتتت األ جنتتتتين والبرازيتتت وشتتتيل وكوستتتتا يكا والجمهو يتتتة الدومينيكيتتتة وإكتتتوادو
والسلفادو وجامايكتا وبتا اغوا وبيترو وأو وغتوا عتن تحفظهتا ،العتبا هتا أن الوثيقتة لت تنفتذ
الوالية الت عهدت بها الهيئة إل األمانة واعتبرت ّ
أن عل البند أن يبق مد جا ا عل جدول أعمال
اللجنة.

باء -مسائل معروضة التخاذ إجراء بشأنها
لجنة الدستور الغذائي المعنية باألسماك والمنتجات السمكية
-5

وافق اللجنة عل تعليق اجتماعات اللجنة وعل مواصلة العم بالمراسلة.

-9

اللجنة مدعوة إلى النظر ف هذا القرا .
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لجنة الدستور الغذائي المعنية بأساليب التحليل وأخذ العيّنات

ُمعامالت تحوي البروتين

4

 -14أشا ت اللجنة إل أنها ليس ف موق يمكنّها من اإلجابة عل الستؤال التذ طرحتته التدو ة
الثامنة والثالثتون لهيئتة الدستتو الغتذائ بشتأن المعتامالت المناستبة لتحويت البتروتين فيمتا يختم
منتجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتويا بمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا أن هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذا الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن يعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود
إلت لجتتان أختتر للدستتتو الغتتذائ والحظ ت أنتته بمتتا قتتد حتتان الوق ت لك ت تعقتتد الفتتاو ومنظمتتة
الصحة العالمية اجتماعا ا لفريق متن الخبتراء متن أجت استتعرا المؤلفتات المتاحتة لتقيتي األستاس
العلم لمعامالت تحوي البروتين.
ّ -11
إن اللجنة مدعوة إلى النظر ف هذا القرا .
لجنة الدستور الغذائي المعنية بتوسيم األغذية

تربيتتة األحيتتاء المائيتتة العضتتوية (تنقتتيا الخيتتوط التوجيهيتتة بشتتأن إنتتتا األغذيتتة المنتجتتة عضتتويا
5
وتجهيزها وتوسيمها وتسويقها)
 -12اقترح اللجنة أن تقوم الدو ة التاسعة والثالثون لهيئة الدستو الغذائ تحديد منتتد مناستبا ا
لمواصتتلة العمت علت التنقتتيا المقتتتر لمشتترو الخيتتوط التوجيهيتتة بشتتأن إنتتتا األغذيتتة المنتجتتة
عضتتتوي اا وتجهيزهتتتا وتوستتتيمها وتستتتويقها (الوثيقتتتة  :)CAC/GL 32-1999تربيتتتة األحيتتتاء المائيتتتة
العضوية ،أو وقف هذا العم .
 -13إن اللجنة مدعوة إلى النظر ف هذا اليلب.
لجنة الدستور الغذائي المعنية باأللبان ومنتجات األلبان

مسائ ناشئة عن الدو ة الثامنة والثالثين لهيئة الدستو الغذائ

6

 -14ترد معلومات عن التبرير التكنولوج الستخدام المتواد الحافظتة ومضتادات الترّص لمعالجتة
اليبقتتة الستتيحية لجبنتتة المتتوزا يال ذات نستتبة الرطوبتتة العاليتتة (تحلي ت التتردود عل ت الوثيقتتة CL
 )2015/26-CACف الملحق بهذه الوثيقة.
 -14إن اللجنة مدعوة إلى النظر ف التوصيات الوا دة ف الفقرة  17من الملحق.

4
5
6

الفقرتان  12و 13من الوثيقة .REP16/MAS
الفقرتان  26و 27من الوثيقة .REP16/FL
الفقرتان  97و 95من الوثيقة  REP15/CACوالوثيقة CAC/CX 15/38/8 Corrigendum
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الملحق
معلومات عن التبرير التكنولوجي الستخدام المواد الحافظة ومضادات ال ّرص
لمعالجة الطبقة السطحية لجبنة الموزاريال ذات نسبة الرطوبة العالية
(تحليل الردود على الوثيقة )CL 2015/26-CAC
معلومات أساسية
 -1خالل الدو ة الثامنة والثالثين لهيئة الدستو الغذائ  ،أبلغ أمانة الدستو الغذائ الهيئة بأن
فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدول
التتتتتتتذ يتتتتتتتو د الوظتتتتتتتائف التكنولوجيتتتتتتتة لمضتتتتتتتافات األغذيتتتتتتتة فتتتتتتت المواصتتتتتتتفة الخاصتتتتتتتة
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/shproxy/en/?lnk=1&url=https%3A%2F%2Fworkspace.fao.org%2Fsites%2Fcodex%2FStandar
 ds%2FCODEX+STAN+262-2006%2FCXS_262e.pdfبجبنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوزا يال

(الوثيقتتة  ،)CODEX STAN 262-2006بقيتت خانتتتان فا غتتتان تخصتتان استتتخدام المتتواد الحافظتتة
ومضادات الرّص لمعالجتة اليبقتة الستيحية لجبنتة المتوزا يال ذات نستبة الرطوبتة العاليتة .إال أنته
تعذ العثو عل سج واضا لقرا لجنة الدستو الغذائ المعنية باأللبان ومنتجات األلبان بشتأن
كيفية م ء هاتين الخانتين (أ ما إذا كان هاتان الفئتان الوظيفيتان متن المضتافات الغذائيتة لتديهما
مبر ات تكنولوجية).
-2

ومن أج اتخاذ قرا مستنير بشأن مسا العم الواجب اتباعه ،وافق اللجنة عل ما يل :





تأجي النظر ف هذه المسألة حت انعقاد دو تها المقبلة.
إصتتتدا تعمتتتي إلتتت كافتتتة األعضتتتاء والمتتتراقبين التماستتتا ا لمعلومتتتات حتتتول المبتتتر ات
التكنولوجية الستخدام المواد الحافظة ومضادات الرّص لمعالجة اليبقتة الستيحية لجبنتة
الموزا يال ذات نسبة الرطوبة العالية.
اتخاذ قرا لد انعقاد الدو التاسعة والثالثين لهيئة الدستو الغذائ بشأن مستا العمت
7
الواجب اتباعه عل أساس تحلي من إعداد األمانة للردود عل التعمي .

 -3وت توزي الوثيقة  CL 2015/26-CACالت تيلب تقدي معلومات بشأن تبرير استخدام المتواد
الحافظة ومضادات الرّص لمعالجة اليبقتة الستيحية لجبنتة المتوزا يال ذات نستبة الرطوبتة العاليتة
ف سبتمبر/أيلول  2414بحلول  29فبراير/شباط  2416كمهلة أخيرة.
 -4وقد طلب الوثيقة  CL 2015/26-CACتحديداا من األعضاء والمتراقبين تقتدي معلومتات بشتأن
استخدام المواد الحافظتة ومضتادات الترّص لمعالجتة اليبقتة الستيحية لجبنتة المتوزا يال ذات نستبة
الرطوبة العالية والمبر ات التكنولوجية المتصلة بها عبر استخدام نماذ محددة.
 -4وو دت تعليقتتتات متتتن األ جنتتتتين والبرازيتتت وكنتتتدا واالتحتتتاد األو وبتتت ودولتتته األعضتتتاء
ونيوزيلنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا
وستتتنغافو ة والستتتودان .وقتتتد جتتتر تجميتتت التعليقتتتات التتتوا دة وهتتت متاحتتتة علتتت هتتتذا التتترابط
.ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/CAC/CAC39/Comments in reply to CL2016-26-CAC_Compilation.pdf
تحليل الردود على الوثيقة
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CL 2015/26-CAC

الفقرتان  97و 95من الوثيقة  REP15/CACوالوثيقة

CAC/CX 15/38/8 Corrigendum
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فاء :2هل الفئات الوظيفيةة التاليةة جةائزة االسةتخدام فةي بلةدك مةن أجةل معالجةة الطبقةة السةطحية
لجبنة الموزاريال ذات نسبة الرطوبة العالية
-6

أجاب ستة أعضاء عل فاء( 1امتنع األ جنتين عن اإلجابة).

 -7وأشا ت الردود (انظر الجدول أدناه) إل جواز استتخدام المتواد الحافظتة ومضتادات الترّص
عل حد سواء من أج معالجة اليبقة السيحية لجبنة الموزا يال ذات نسبة الرطوبة العالية .وكتان
هناك استثناءان :السودان الذ ال يجيز استخدام أ من الفئتين والبرازيت التذ ال يستما باستتخدام
مضادات الرّص.
األعضاء
األ جنتين
البرازي
كندا
التتتدول األعضتتتاء فتتت
االتحاد األو وب
نيوزيلندا
سنغافو ة
السودان

المواد الحافظة
ال جواب
نع
نع
نع
المضتتافات الغذائيتتة الفرديتتة INS 200 ،حم ت
السو بيك و INS 202سو بات البوتاسيوم و INS
 203ستتتو بات الكلستتتيوم جتتتائز االستتتتخدام فتتت
الجبن غير المنضج بصو ة عامة.
نع
نع
ال

مضادات ال ّرص
ال جواب
ال
نع
نع
المضتتتتتافات الغذائيتتتتتة الفرديتتتتتةINS 460(ii) ،
مستتتحوق الستتتليلوز جتتتائز االستتتتخدام فقتتتط فتتت
الموزا يال المبشو ة والمقيعة إل شرائا
نع
نع
ال

فاء :1في حال جواز االستخدام ،عددوا المضافات الغذائية الفردية التي تنتمي إلةى هةاتين الفئتةين
ال عن الكمية أو الكميات النموذجية المضافة عملياا
من مضافات األغذية المستخدمة فض ا
 -5وأجاب ك األعضاء (باستثناء السودان الذ ال يجيز استخدام هاتين الفئتين) عل السؤالين.
 -9ودلّ اإلجابتات (التت تترد فت الجتدول أدنتاه) علت أن عتدد المضتافات الغذائيتة ومستتوياتها
القصو تتفاوت بين بلد وآخر .وتختلف الكميات النموذجية بين بلد وآختر .كت المضتافات الغذائيتة
CODEX
STAN
المتتتتتتتتتتتذكو ة فتتتتتتتتتتت اإلجابتتتتتتتتتتتات تتتتتتتتتتتترد فتتتتتتتتتتت الوثيقتتتتتتتتتتتة 262-
2006https://www.google.com/url?q=http://www.codexalimentarius.org/input/download/stand

ards/10749/CXS_262e.pdf&sa=U&ved=0CAQQFjAAahUKEwiY8vXTrerHAhWMgJIKHR
 vCAnc&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNF9A5wa5gAyMuojPR4Stmc3qFv8oQولكتتتتن

الكميات المستخدمة ال تتماش م أحكام المواصفة.

المواد الحافظة
 -14تُستخدم المواد الحافظة عامة إلطالتة العمتر التخزينت والحتؤول دون نمتو العفتن والفيريتات
والكائنات الدقيقة األخر (األ جنتين والبرازي ونيوزيلندا وسنغافو ة).
 -11قدم األ جنتين والبرازي ونيوزيلندا معلومتات عتن عمليتة التصتني (الخيتوة المحتددة متن
عمليتتة التصتتني ) وشتتك المتتواد (متتثالا جافتتة أو مذوبتتة فت المتتاء) والحتترا ة النموذجيتتة للجبنتتة لتتد
إضافة تلك المواد.
األعضاء

األ جنتين

الةةةةةر م
بحسب
نظةةةةةةام
التر يم
الدولي

المضةةةةةافات الكميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مالحظات
النموذجيةةةةةةةةةةةةةةة
الغذائية
المضةةةةةةةةةةةةةةةةةةافة
(ملةةة /كلةةة مةةةن
الجبنة)

المبرر التكنولوجي

عملية التصنيع

متتن أج ت إطالتتة العمتتر (أ) الخيتتتتوة المحتتتتددة
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األعضاء

الةةةةةر م
بحسب
نظةةةةةةام
التر يم
الدولي

البرازي

234

الناتاميسين

كندا

254

متتتتتتتتتتزيج
حمتتتتتتتتتتتتت
البروبيونيك ملتتتغ/كلتتتغ كحتتتد
بروبيونتتتات أقصتتتتتتت متتتتتتتن
حمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
الكلسيوم
بروبيونتتتات البروبيونيتتتتتتتتتتك
الصوديوم وبروبيونتتتتتتتتتات
الكلستتتتتتتتتتتتتتتتتتيوم
وبروبيونتتتتتتتتتات
الصوديوم
السو بات  3444ملتتتغ/كلتتتغ
كحتتتتتتد أقصتتتتتت
(متتتتتتتزيج متتتتتتتن
البروبيونتتتتتتتتتات
والسو بات)
الناتاميسين  24ملتتتتتتغ/كلتتتتتتغ
علتتتتت مستتتتتاحة

252
251

-244
243

234

المضةةةةةافات الكميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مالحظات
النموذجيةةةةةةةةةةةةةةة
الغذائية
المضةةةةةةةةةةةةةةةةةةافة
(ملةةة /كلةةة مةةةن
الجبنة)

 4ملغ/كلغ

2 444

المبرر التكنولوجي

عملية التصنيع

التخزين ت للجبنتتة عبتتر
حمايتهتتتتا متتتتن الفستتتتاد
النتتتتتتاتج عتتتتتتن العفتتتتتتن
والفيريتتتتتات (عامتتتتت
مضاد للفيا ).

متتتتتن العمليتتتتتة :منتتتتتتج
الجبنتتتتة النهتتتتائ قبيتتتت
التعليتتتب ،وضتتتعه فتتت
محلتتول متتائ كحتتول
أو ش هتتتذا المحلتتتول
عل سيا الجبنة.
(ب) الشك مذوب فت
متتتتزيج متتتتن الكحتتتتول
والماء.
( ) الحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترا ة
النموذجية للجبنة وقت
اإلضتتتتتتتتافة :تختلتتتتتتتتف
د جتتتتتتتتات الحتتتتتتتترا ة
بحستتتتتتتتتتتتب عمليتتتتتتتتتتتتة
التصتتتتتتتتني  ،ويمكتتتتتتتتن
إلضتتتتتتتافة المضتتتتتتتاف
الغذائ أن يكتون علت
د جتتة حتترا ة مرتفعتتة
أو منخفضتتتتة أو علتتتت
د جة حرا ة الغرفة.
يستخدم الناتاميسين ف
محلتتتتتتتول بحتتتتتتترا ة 4
د جتتتات مئويتتتة علتتت
اليبقة السيحية لجبنتة
الموزا يال

الحتتتتتتتؤول دون نمتتتتتتتو
 يستتتتتخدم فتتتتالمعالجتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الفيتتتتتتتتو الستتتتتتتتكرية
الستتتتتتتتتتتتتتتتتيحية والعفن.
وحسب.
 مكافئ وضعهعلتتت مستتتاحة 1
ملغ/ديستتتتتتتتيمتر
مربتتت بعمتتتق ال
يزيد عن  2مل
 فقتتط للمعالجتتةالسيحية للجبنة
عل شتك قيت
أو شرائا.
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األعضاء

الةةةةةر م
بحسب
نظةةةةةةام
التر يم
الدولي

التتتتتتتتتتتدول - 244
األعضتتاء 243
فتتتتتتتتتتتتتتتتت
االتحتتتتتتتتاد
األو وب
241
نيوزيلندا

سنغافو ة

- 244
243

234

234

المضةةةةةافات الكميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مالحظات
النموذجيةةةةةةةةةةةةةةة
الغذائية
المضةةةةةةةةةةةةةةةةةةافة
(ملةةة /كلةةة مةةةن
الجبنة)
14ملتتغ/كلتتغ ف ت
حتتتتتتتال كانتتتتتتت
الجبنتتتة مقيعتتتة
شرائا صغيرة
غير مستخدم
حمتتتتتتتتتتتتت
الستتتتتو بيك
والسو بات
ستتتتتتتتو بات  944ملغ/كلغ
الصوديوم

يصتتت إلتتت متتتا
حمتتتتتتتتتتتتت
الستتتتتو بيك مجموعتتتته 1444
وأمتتتتتتتتتتتال جتتتتتتتتتزء فتتتتتتتتت
الصتتتتتوديوم المليون
والبوتاسيوم
والكلستتتتتيوم
التابعة له
يجوز استخدامه
النييسين
بموجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب
مما ستتتتتتتتتتتتتتتات
التصني الجيدة
الناتاميسين يستتتما بوضتتتعه
علتتتتتتت قشتتتتتتترة
الجبنتتتتتتتة عتتتتتتتن
طريق الغمر أو
التترش بحيتتث ال
تزيتتتتتتتتد نستتتتتتتتبة
الناتاميستتين متتن
اليبقة السيحية
وحت عمق يق
عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 4
ملمتتتترات ،عتتتن
 1ملغ/ديستتتتيمتر
مرب .

المبرر التكنولوجي

يستتتتتتتتخدم ستتتتتتتو بات
الصتتتتتتتوديوم لحمايتتتتتتتة
وحفظ اليبقة السيحية
للمتتتتوزا يال المقيعتتتتة
شتتتترائا صتتتتغيرة متتتتن
النشتتتتاط المكروبتتتت أو
علتتتت األقتتتت تخفيفتتتته.
يختتتزن المنتتتتج مبتتترداا
وقتتتتتتد يكتتتتتتون عمتتتتتتره
التخزين أطول.
إن استخدام هذه المتواد
الحافظتتتتتة فتتتتت جبنتتتتتة
المتتوزا يال ذات نستتبة
الرطوبة العالية يساعد
علت منت نمتتو العفونتتة
وغيرهتتا متتن الكائنتتات
الدقيقة غير المرغتوب
فيهتتتتتتتا أو الممرضتتتتتتتة
والت ت قتتد تنمتتو بستتبب
ا تفا نسبة الرطوبة.
ال يفتتتتتتتتتتتتتتتر
وجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود
الناتاميستتتتتتتتتتتتين
علتتتتتتت عمتتتتتتتق
يتجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاوز
التتتتتـ  4ملتتتتت وال
يجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب أن
يستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعم
بتتتتاالقتران متتتت
حمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
السو بيك.

مضادات الرّص
 -12تستخدم مضادات الرّص عادة لمن التكدس (كندا ونيوزيلندا وسنغافو ة).
 -13قدم كندا ونيوزيلندا معلومات عن عملية التصني .

عملية التصنيع

يوضتتتت علتتتت اليبقتتتتة
الستتتتتتتيحية لشتتتتتتترائا
المتتتوزا يال الصتتتغيرة
المبردة أو المجلدة.
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المبرر التكنولوجي

األعضاء الةةةةةةر م المضةةةةةةةةةةةةةةةةافات الكميةةةة النموذجيةةةة مالحظات
المضةةافة (ملة /كل ة
بحسةةب الغذائية
من الجبنة)
نظةةةةةةةام
التةر يم
الدولي
442
للجتتبن المبشتتو لمن التكدس
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيليكات  24 444ملغ/كلغ
كندا
َ
(مزيج من ستيليكات أو المقيتتت إلتتت
يوم
س
ل
ك
ال
ِ ِ
 )i(464الستتتتليلوز دقيتتتتق الكلستتيوم والستتليلوز شتترائا صتتغيرة
التبلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  /دقيتتتتتتتتتتق التبلتتتتتتتتتتو فقط
والسليلوز)
السليلوز
غير مستخدم
التتتتتتتتتتتتدول  )ii(464مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحوق -
السليلوز
األعضتتتاء
فتتتتتتتتتتتتتتتتتت
االتحتتتتتتتتتاد
األو وب
متتتن أجتتت الحتتتؤول
نيوزيلندا  )i(464الستتتتليلوز دقيتتتتق  14 444ملتتتتتتغ/كلتتتتتتغ
دون تكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدس
(أ  1ف المائة)
التبلو
الموزا يال المقيعة
إل شترائا صتغيرة
ومعبتتتأة (متتتثالا فتتت
علتتب متتن الكرتتتون
زنة  12كيلوغرامتاا)
ومباعتتة أو مصتتد ة
لالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخدام
التجتتتتتا  .يختتتتتزن
المنتج مجلتداا مبترداا
وقتتتتد يكتتتتون عمتتتتره
التخزينتتتتت أطتتتتتول.
وبالتتتتتتتتال تكتتتتتتتون
مضتتتتادات التتتتترّ ص
ضتتتترو ية لتفتتتتاد
التكتتدس الشتتديد ف ت
علبة الكرتون.
سنغافو ة  )i(464الستتتتليلوز دقيتتتتق مما ستتات التصتتني هتتتتتتتذه المتتتتتتتادة إن الليونتتتتتة ونستتتتتبة
المضتتتتتتتتتتتتتتتتتتافة الرطوبة العاليتة فت
التبلتتو (ستتليلوز الجيدة
مصتتنفة كعامتت مكعبتتتتتتتتتتتتتتتتتات و/أو
متهل )
شتترائا المتتوزا يال
استحالب/تثبي
بموجتتتب لتتتوائا عاليتتتتتتتة الرطوبتتتتتتتة
األغذيتتتة ولكتتتن تزيتتدان متتن احتمتتال
يمكننتتتا الستتتما التصتتتتتتتاق القيتتتتتتت
باستتتتتتتتتتتتتخدامها الواحتتتدة بتتتاألخر .
كمضتتاد للتترص أمتتتتا استتتتتخدام هتتتتذه
المواد المضتافة فقتد
ف الجبنة.
 )ii(464مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحوق مما ستتات التصتتني هتتتتتتتذه المتتتتتتتادة يفيد فت خفت هتذا
المضتتتتتتتتتتتتتتتتتتافة االحتمال.
الجيدة
السليلوز
مصتتنفة كعامتت
استحالب/تثبي
بموجتتتب لتتتوائا
األغذيتتتة ولكتتتن
يمكننتتتا الستتتما
باستتتتتتتتتتتتتخدامها
كمضتتاد للتترص
ف الجبنة.
441
ثتتتتتتتان أكستتتتتتتيد يصتتت حتتتت  2فتتت

عملية التصنيع

بعد التقيي

يوضتتتتت علتتتتت
اليبقة السيحية
للشتتتتتتتتتتتتتتتتتتترائا
الصتتتتغيرة متتتتن
المتتتتتتتتتتتتوزا يال
المبتتتتتتتتتتتتتتردة أو
المجلدة.
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األعضاء

الةةةةةةر م المضةةةةةةةةةةةةةةةةافات الكميةةةة النموذجيةةةة مالحظات
المضةةافة (ملة /كل ة
بحسةةب الغذائية
من الجبنة)
نظةةةةةةةام
التةر يم
الدولي
الستتتتتتتتتتتتتتيليكون ،المائتتتة علتتت أستتتاس
المادة الجافة
البلو
442
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيليكات يصتتت حتتتت  2فتتت
َ
المائتتتة علتتت أستتتاس
يوم
س
ل
ك
ال
ِ ِ
المادة الجافة
 )i(443ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيليكات يصتتت حتتتت  2فتتت
الملغنيستتتتتتتتتتتيوم ،المائتتتة علتتت أستتتاس
المادة الجافة
مركب

المبرر التكنولوجي

عملية التصنيع

فاء :3معلومات عن التجارة بةالموزاريال ذات نسةبة الرطوبةة العاليةة حةين تعةالج بواسةطة المةواد
الحافظة
 -14وحدها البرازي وكندا ونيوزيلندا أجاب علت هتذا الستؤال .أشتا ت كنتدا إلت أن المتوزا يال
ذات نسبة الرطوبة العالية ،حين تعالج بواسية المواد الحافظة ،تبا فقط ف بلتد التصتني  ،فيمتا أن
كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالا متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن البرازيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ونيوزيلنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا أشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا تا
إل أنها تبا أيضا ا دولياا.

فاء :4معلومات عن التجارة بالموزاريال ذات نسبة الرطوبة العالية حين تعةالج بواسةطة مضةادات
ال ّرص
 -14وحدها كندا ونيوزيلندا أجاب علت هتذا الستؤال .أشتا ت كنتدا إلت أن المتوزا يال ذات نستبة
الرطوبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة العاليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة،
حين تعالج بواسية مضادات الرّص ،تبا فقط ف بلد التصني فيمتا أن نيوزيلنتدا أشتا ت إلت أنهتا
تبا أيضا ا دولياا.
االستنتاج والتوصيات
 -16أظهرت اإلجابات جواز استخدام المواد الحافظة ومضادات الترّص علت حتد ستواء فت عتدد
من البلدان من أجت معالجتة اليبقتة الستيحية لجبنتة المتوزا يال ذات نستبة الرطوبتة العاليتة .ولكتن
حيثما يكون االستخدام جائزاا ،يختلف نو المضافات الغذائية والمستويات القصو بين بلتد وآختر.
وإن عتتتتتتتتتتتتدد اإلجابتتتتتتتتتتتتات المحتتتتتتتتتتتتدودة علتتتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتتتؤالين فتتتتتتتتتتتتاء/3فتتتتتتتتتتتتاء 4يجعتتتتتتتتتتتت
من الصعب التوص إل استنتا أكيد بشأن الجوانب المتصلة بالتجتا ة .ولكتن يبتدو أن ثمتة تجتا ة
محلية ودوليتة علت حتد ستواء بتالموزا يال ذات نستبة الرطوبتة العاليتة والمعالجتة بتالمواد الحافظتة
و/أو مضادات الرّص الت تنتجها تلك البلدان.
 -17إن الهيئتتة متتدعوة إلت النظتتر فت الخيتتا ين التتتاليين لمستتا العمت الواجتتب اتختتاذه بشتتأن هتتذه
المسألة:
الخيا  :1اليلب إل لجنة الدستو الغذائ المعنية باأللبان ومنتجات األلبان أن تنظر ف هذه
المسألة وأن تعد اقتراحا ا بتعدي مواصفة جبنة الموزا يال.
الخيا  :2اليلب إل لجنة الدستو الغذائ المعنيتة بتالمواد المضتافة إلت األغذيتة تنتاول هتذه
المستتألة فت ستتياق عملهتتا المتعلتتق بمواءمتتة األحكتتام المتعلقتتة بمضتتافات األغذيتتة التتوا دة ف ت
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مواصتفات الدستتو الغتتذائ الخاصتة بالستتل األساستية ،واألحكتام ذات الصتتلة فت المواصتتفة
العامة للمواد المضافة إل األغذية.

