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برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي
الدورة الثالثة والسبعون
المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية ،جنيف ،سويسرا
 13-10يوليو/تموز

2017

االستعراض التقييمي
جتمع هذه الوثيقة املعلومات بشأن عمل األجهزة الفرعية التابعة للدستور الغذائي اليت اجتمعت
1
يف الفرتة من  1يناير/كانون الثاين  2017إىل  31مارس/آذار 2017
-1

ترد يف الوثيقة  CX/EXEC 17/73/2املعلومات األساسية عن الوثيقة وهيكليتها.

2

مالحظات أمانة الدستور الغذائي
 -2بصووورة عامة ،يسووع عمل اللنان األربع قيد الدراسووة وفق اجلدول الزمين املقرر .وقد مت لفت انتباه اللننة التنفيذية
إىل املالحظات والتوصيات احملددة التالية:

الدورة الثانية والعشرون للننة التنسيق للدستور الغذائي يف أفريقيا
 -3لقد اتبع املش و و وورو املقرت للمواص و و ووفة القليمية لزبدة الش و و وويا ع املكررة املق ودر إىل هيئة الدس و و ووتور الغذائي (اهليئة)
يف دورهتا األربعني العتمادها النهائي عملية وضع املواصفات حبذافعها .إمنا سوف يتم النظر يف األحكار املتصلة بتوسيم
األ ذية يف املواص و و و و و ووفة لقرارها فقل بعد انتهاني الدورة األربعني للهيئة .ونظراو إىل أنو ال يتوقوع حص و و و و و ووول أ ص و و و و و ووعوبات
على ص ووعيد القرار ،يوص ووى باالقرتا على اهليئة يف دورهتا األربعني النظر يف اعتماد املواص ووفة رهناو باقرارها من جانب جلنة
الدستور الغذائي املعنية بتوسيم األ ذية يف دورهتا الرابعة واألربعني.

 1س وووف تدرع املعلومات املتص وولة بالدورة الثامنة والعشو ورين للننة الدس ووتور الغذائي املعنية بالفاكهة واخلض وور املصو ونوعة وبالدورة التاس ووعة للننة الدس ووتور
الغذائي املعنية بامللوثات يف األ ذية يف الوثيقة .CX/EXEC 17/73/2 Add.2
2
جتمع تعليقات الرؤساني اليت مل تكن قد وردت بعد وقت نشر هذه الوثيقة يف وثائق قاعة املؤمتر.
سوف و
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خيص عبني عمل اللننة واقرتاحات العمل اجلديد اليت سو و وووف تنظر فيها جلنة التنسو و وويق للدسو و ووتور الغذائي
 -4ويف ما و
يف أفريقيا يف دورهتا الثالثة والعشو و ورين ،يوص و ووى بدعوة اللننة إىل ترتيب أولويات العمل لوض و ووع مواص و ووفات إقليمية وحديد
مراحل هذا العمل بغية عدر التأثع س و و و و و وولباو على قدرهتا على االمتثال لدورها كلننة تنس و و و و و وويق إقليمية وإدارة البنود الواردة
على جدول األعمال األفقي للنان التنسيق القليمية.

الدورة الثالثة للننة الدستور الغذائي املعنية بالتوابل وأعشاب الطهي
 -5لقد اتبع املشو و ووروعان املقرتحان للمواصو و ووفتني القليميتني للكمون والزعرت ومشو و وورو املواصو و ووفة املقرت للفلفل األس و و وود
واألبيض واألخضوور واليت عرضووت عيعها على اهليئة يف دورهتا األربعني العتمادها النهائي عملية وضووع املواصووفات اذافعها.
إمنا سوووف يتم النظر يف األحكار املتصوولة بتوسوويم األ ذية يف املواصووفة لقرارها فقل بعد انتهاني الدورة األربعني للهيئة .ونظراو
إىل أنو ال يتوقوع حصو ووول أ صو ووعوبات على صو ووعيد القرار ،يوصو ووى باالقرتا على اهليئة يف دورهتا األربعني النظر يف اعتماد
املواصفات رهناو باقرارها من جانب جلنة الدستور الغذائي املعنية بتوسيم األ ذية يف دورهتا الرابعة واألربعني.
 -6يوص و ووى بأن تقرت اللننة التنفيذية هليئة الدس و ووتور الغذائي على اهليئة يف دورهتا األربعني متديد املهلة الزمنية وفقاو لطلب
الرب .
جلنة الدستور الغذائي املعنية بالتوابل وأعشاب الطهي يف دورهتا الثالثة إجناز العمل على مشرو املواصفة للزعرت و
خيص عبني عمل اللننة واقرتاحات العمل اجلديد (املواص و و و و و ووفات اجلماعية) اليت س و و و و و وووف تنظر فيها جلنة
 -7ويف ما و
الدس و و و و ووتور الغذائي املعنية بالتوابل وأعش و و و و وواب الطهي يف دورهتا الرابعة  ،يوص و و و و ووى بدعوة اللننة إىل حديد مراحل وض و و و و ووع
املواصفات لتتمكن من إدارة عملها بكفانية.

الدورة اخلامسة والعشرون للننة الدستور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت
 -8لقوود اتبع املش و و و و و وورو املقرت لزيوت األمسوواا املقو ودر إىل اهليئووة يف دورهتووا األربعني العتموواده النهووائي عمليووة وض و و و و و ووع
املواص و ووفات حبذافعها .إمنا س و وووف يتم النظر يف األحكار املتص و وولة بتوس و وويم األ ذية يف املواص و ووفة لقرارها فقل بعد انتهاني
الدورة األربعني للهيئة .ونظراو إىل أنو ال يتوقوع حصو و و ووول أ صو و و ووعوبات على صو و و ووعيد القرار ،يوصو و و ووى باالقرتا على اهليئة
يف دورهتا األربعني النظر يف اعتماد املواصفة رهناو باقرارها من جانب جلنة الدستور الغذائي املعنية بتوسيم األ ذية يف دورهتا
الرابعة واألربعني.
خيص عبني عمل اللننة واقرتاحات العمل اجلديد ،يوص ووى بالحاعة علماو دبادرة اللننة بوض وع توجيهات
 -9ويف ما و
ملراجعة البارامرتات أو إدراع بارامرتات جديدة وتعديالت حريرية على املواص ووفات القائمة اخلاص ووة بالدهون والزيوت س وويما
أن هذه التوجيهات سوف تساعد اللننة يف السرا بعملها.
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الدورة التاسعة واألربعون للننة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األ ذية
 -10يوص و ووى بالحاعة علماو دبادرة اللننة بوض و ووع وثيقة مناقش و ووة بش و ووأن االسو و ورتاتينية املس و ووتقبلية للننة اليت س و وووف
تساعدها يف ختصيص املوارد على حنو أفضل وحديد أولويات العمل ومعاجلة القضايا العالقة.

التوصيات
 -11إن اللننة التنفيذية مدعوة إلى إجراء است تتتعراض تقييمي لعمل اللنان متاش و ووياو مع الجراني ال و و و و و و و و ووموحد لوض و ووع
مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة ،اجلزني  ،2وخباصة ،لتقور كل جلنة دا يلي:
( )1النظر يف املواصفات والنصوص ذات الصلة املق ودمة إىل اهليئة العتمادها؛
( )2استعراض حالة وضع املواصفات حبسب العار الزمين الذ وافقت عليو اهليئة؛
( )3استعراض املقرتحات لوضع/تنقيح املواصفات؛
( )4األخذ بتوصيات أمانة الدستور الغذائي.

المرافق
املرفق  :1جلنة التنسيق للدستور الغذائي يف أفريقيا املشرتكة بني منظمة األ ذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ،الدورة الثانية
والعشرون ( 20-16يناير/كانون الثاين )2017
املرفق :2جلنة الدستور الغذائي املعنية بالتوابل وأعشاب الطهي ،الدورة الثالثة ( 10-6فرباير/شباط )2017
املرفق  :3جلنة الدستور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت ،الدورة اخلامسة والعشرون ( 17فرباير/شباط 3 -مارس/آذار )2017
املرفق  :4جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األ ذية ،الدورة التاسعة واألربعون ( 24-20مارس/آذار )2017

4

CX/EXEC 17/73/2 Add.1

المرفق

1

لجنتتة التنس ت ت ت ت تتيق للتتدس ت ت ت ت تتتور الغتتذائي في أفريقيتتا المش ت ت ت ت تتترةتتة بين منظمتتة األغتتذيتتة والزراعتتة ومنظمتتة الصت ت ت ت ت تحتتة العتتالميتتة (التتدورة الثتتانيتتة والعش ت ت ت ت تترون 20-16 ،ينتتاير/ةتتانون الثتتاني )2017
(الوثيقة )REP17/AFRICA
النصوص التي أُحيلت إلى هيئة الدستور الغذائي في دورتها األربعين العتمادها
الوثائق

مشو و و و و وورو املواصو و و و و ووفة القليمية املقرتحة لزبدة
الشيا ع املكررة

اإلطار الزمني
السنة
رقم تعريف
العمل أو السنة المستهدفة

N08-2015

2019

الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

المشورة
العلمية

8/5

2-1

-

مالحظات تفسيرية
انظر الفقرة  77واملرفق الثالث
الحظت جلنة التنسوويق للدسووتور الغذائي يف أفريقيا يف دورهتا الثانية والعشورين أنو ال توجد أية مسووائل
عالقة بالنسبة إىل مشرو املواصفة القليمية ،ووافقت بالتايل على إحالتو إىل اهليئة يف دورهتا األربعني
العتمادها.
اإلقرار
من املقرر املص وواقدة على أسو وواليب التحليل يف جلنة الدس ووتور الغذائي املعنية بأس وواليب التحليل وأخذ
العيونات (مايو/أيوار )2017
من املقرر املصادقة على التوسيم يف جلنة الدستور الغذائي املعنية بالتوسيم (أكتوبر/تشرين األول )2017

تعليقات رئيس اللجنة:
يش ودد الرئيس على التعاون واالهتمار اللذين أبدامها املندوبون و وأديا إىل إقرار الوثيقة اخلاصة بزبدة الشيا .متو إجناز العمل قبل الوقت احملدد.
وتبد اللننة تقديرها للدعم الذ وفورتو أمانة هيئة الدستور الغذائي وأفضى إىل إمتار العمل.
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النصوص التي أُحيلت إلى هيئة الدستور الغذائي في دورتها األربعين العتمادها عند الخطوة
اإلطار الزمني
السنة
رقم تعريف
العمل أو السنة المستهدفة

الوثائق

الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

5

المشورة
العلمية

مالحظات تفسيرية
انظر الفقرة  73واملرفق الثاين
إن جلنة التنسيق للدستور الغذائي يف أفريقيا يف دورهتا الثانية والعشرين:

مشرو املواصفة القليمية املقرتحة للمنتنات
الق ووائم ووة على الكسو و و و و و وواف ووا املطبوخ ووة امل ومرة
()Manihot spp.

N07-2015

2019

5

2-1

-

N09-2015

2019

5

2-1

-





الحظت أنو متو إحراز تقدر ملحوظ على صو ووعيد مشو وورو املواصو ووفة ،إمنا كانت بعض املسو ووائل
حبوواجووة إىل توضو و و و و و وويح ونقوواع ،مثوول عواموول اجلودة (معووايع ووددة)؛ امللوثووات؛ وأمسوواني أخر
لدراجها يف امللحق.
اتفقت على إحالة املش وورو املواص ووفة القليمية املقرتحة إىل اهليئة يف دورهتا األربعني العتمادها
عند اخلطوة .5

انظر الفقرة  82واملرفق الثاين
إن جلنة التنسيق للدستور الغذائي يف أفريقيا يف دورهتا الثانية والعشرين:
املواصفة القليميوة ألوراق
)Spp

اجلنتيور (Gnetum




الحظت أنو متو إحراز تقدر ملحوظ على صو ووعيد مشو وورو املواصو ووفة ،إمنا كانت بعض املسو ووائل
حباجة إىل توضيح ونقاع ،مثل العالقة بني جدول الرتكيب املباشر والنطاق؛ وشكل املواصفة.
اتفقت على إحالة املش وورو املواص ووفة القليمية املقرتحة إىل اهليئة يف دورهتا األربعني العتمادها
عند اخلطوة .5

تعليقات رئيس اللجنة:
متو تشكيل جمموعيت عمل أثناني انعقاد الدورات يف اجللسات العامة خالل الدورة ملشروعي املواصفتني القليميتني املقرتحتني .ومتحور عمل امجمموعتني حول ما يلي:



عرب عنها املندوبون
توفع االتساق بني اآلراني امل تلفة اليت و
التعويض عن املشاركة احملدودة لألعضاني خالل جمموعات العمل اللكرتونية.

ساعدت جمموعتا العمل اللتان تش وكلتا خالل الدورة يف تقدمي الوثيقة عند اخلطوة .5
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العمل الجاري (الخطوتان  3/2و)4
الوثائق

مش و و وورو املواص و و ووفة القليمية املقرتحة بش و و ووأن
اللحور امجمففة

اإلطار الزمني
السنة
رقم تعريف
العمل أو السنة المستهدفة

N07-2016

2019

الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

المشورة
العلمية

3/2

2-1

-

مالحظات تفسيرية
انظر الفقرة

70

اتفقت جلنة التنس و و و وويق للدس و و و ووتور الغذائي يف أفريقيا يف دورهتا الثانية والعش و و ورين على إعادة تش و و ووكيل
جمموعة عمل إلكرتونية ملواصو و و وولة إعداد مشو و وورو املواصو و ووفة القليمية املقرتحة ،مع األخذ يف االعتبار
التعليقات الواردة من اللننة ،ورفع تقرير هبذا الشأن إىل اللننة يف دورهتا التالية.

تعليقات رئيس اللجنة:
الحظت جلنة التنسيق للدستور الغذائي يف أفريقيا أنو مثة حاجة إىل إعادة تشكيل جمموعات عمل إلكرتونية .وكان ذلك يرمي إىل تيسع إدراع امجماالت احملددة وتوسيع مشاركة اخلرباني أيضاو.

وثائق المناقشة وغيرها
مالحظات تفسيرية

الوثائق
رص و وود اخلطة االس و ورتاتينية للننة التنس و وويق انظر الفقرة 62
للدس و ووتور الغذائي يف أفريقيا للفرتة  -2014الحظت جلنة التنسيق للدستور الغذائي يف أفريقيا يف دورهتا الثانية والعشرين:
:2019
 أمهية مواصو وولة تنفيذ اخلطة االسو ورتاتينية القليمية للننة للفرتة  ،2019-2014ووافقت على اسو ووت دار اخلطة االسو ورتاتينية القليمية ا الية وكذلك التعليقات الواردة خالل الدورة
لتوفع مدخالت لد وضع اخلطة االسرتاتينية العاملية اجلديدة للدستور الغذائي (.)2025-2020
 كانت مسؤولية تنفيذ اخلطة االسرتاتينية تقع على عاتق عيع األعضاني يف القليم.
املنسق الذ يعمل بشكل وثيق مع جهات االتصال للدستور الغذائي باعادة تفعيل مفهور إنشاني بنك بيانات إقليمي عن اخلرباني.
 أمهية إنشاني بنك بيانات لل رباني ،ووافقت على أن يقور و

وثيقة مناقش و و و و ووة بشو و و و و ووأن مواصو و و و و ووفة إقليمية انظر الفقرة
خممر ع كحويل قائم على ا بوب
لشراب و
ونعت سووازيالند على تقدمي وثيقة مناقشووة مع مشوورو وثيقة املشوورو تتضوومن
الحظت جلنة التنسوويق للدسووتور الغذائي يف أفريقيا يف دورهتا الثانية والعشورين املعلومات اليت متو توفعها ،وشو و
()Mahewu
مشرو اقرتا يف دورهتا املقبلة.
87

7

CX/EXEC 17/73/2 Add.1

 28و49

وثيقة مناقش ووة بش ووأن قانون متس ووق لأل ذية انظر الفقرتان
لإلقليم الذ تغطيو جلنة التنسوويق للدسووتور علبت جلنة التنسوويق للدسووتور الغذائي يف أفريقيا يف دورهتا الثانية والعش ورين إىل كينيا إعداد وتقدمي وثيقة مناقشووة مع وثيقة مشوورو ومشوورو قانون متسووق لأل ذية لإلقليم األفريقي لتنظر
الغذائي يف أفريقيا.
فيهما اللننة يف دورهتا املقبلة.
تعليقات رئيس اللجنة:
رصد اخلطة االسرتاتينية للننة التنسيق للدستور الغذائي يف أفريقيا للفرتة :2019-2014
تقر اللننة أن اخلطة االسرتاتينية القليمية ا الية ش وكلت نقطة بداية لتوفع املدخالت لل طة االسرتاتينية العاملية.
و

أثنت اللننة على إجنازات حساب أمانة الدستور الغذائي  1 -لتحقيق مشاركة فعالة يف اجتماعات الدستور الغذائي .ع أن املندوبني اعتربوا أن املساعدة املالية اليت تروكز على املشاركة ال تزال أساسية.

خممر ع كحويل قائم على ا بوب ()Mahewu
وثيقة مناقشة بشأن مواصفة إقليمية لشراب و
دعمت اللننة اقرتا العمل اجلديد املق ودر من سوازيالند سيما أن هذه السلعة شائعة االستهالا يف القليم الذ تغطيو جلنة التنسيق للدستور الغذائي يف أفريقيا.
وثيقة مناقشة بشأن قانون متسق لأل ذية لإلقليم الذ تغطيو جلنة التنسيق للدستور الغذائي يف أفريقيا
أقرت اللننة بالعا با اجة الطارئة إىل وضع قانون منوذجي لأل ذية ماية صحة املستهلكني ،وتقليص عبني األمراض اليت حملها األ ذية وتعزيز جتارة األ ذية بني البلدان األفريقية.
و

وشنعت اللننة كينيا على وضع وثيقة املشرو ووثيقة املناقشة.
و

عبء العمل اإلجمالي للجنة
دورات اللجنة
الدورة الثانية والعشوورون للننة التنسوويق
للدستور الغذائي يف أفريقيا

الخطوتان
1

 8و8/5

الخطوة
2

5

نصوص أخرى
العتمادها

العمل الجاري

العمل الجديد

وثيقة المناقشة

تم إلغاؤها والعمل أو
المواصفات التي ّ
وثائق المناقشة التي توقفت

-

1

-

3

-

مالحظات تفسعية:
نظراو إىل الوالية اخلاصووة املنوعة بلنان التنسوويق املشوورتكة بني منظمة األ ذية والزراعة ومنظمة الصووحة العاملية واليت تقضووي دا يلي )1( :حديد مشووكالت القليم واحتياجاتو يف ما يتعلق دواصووفات األ ذية وضووبطها؛ ( )2والرتويج يف
إعار اتصاالت اللننة للتبادل املشرتا للمعلومات بشأن املبادرا ت التنظيمية املقرتحة واملشكالت الناعة عن ضبل األ ذية والعمل على تعزيز البىن األساسية لضبل األ ذية؛ ( )3ولفت انتباه اهليئة إىل أ جوانب عمل للهيئة ذات
األمهية اخلاص ووة بالنس ووبة إىل القليم؛ ( )4وتش وونيع تنس وويق كافة اجلهود املتص وولة باملواص ووفات الغذائية القليمية اليت تبذهلا املنظمات ا كومية الدولية واملنظمات ع ا كومية الدولية يف القليم؛ ( )5وممارس ووة دور التنس وويق العار على
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مسوتو القليم ،إىل جانب الواائ األخر اليت قد توكلها هلا اهليئة؛ ( ) 6وتشونيع األعضواني على اسوت دار مواصوفات الدسوتور الغذائي والنصووص ذات الصولة (كما يرد وصوفها يف اختصواصوات جلان التنسويق املشورتكة بني منظمة
األ ذية والزراعة ومنظمة الصووحة العاملية -دليل الجرانيات) ،وعملية التنشوويل اجلارية ،ومن اهلار أالو يؤثر العمل احملدد (وخباصووة العمل على وضووع مواصووفات إقليمية) سوولباو على قدرة جلان التنسوويق القليمية على إدارة دورها اخلاص
والبنود األفقية الواردة على جدول أعماهلا.
وجير عمل جلنة التنسوويق للدسووتور الغذائي يف أفريقيا على صووعيد وضووع املواصووفات حسووب اجلدول املقرر ؛ وقد أجنزت اللننة يف دورهتا الثانية والعش ورين املواصووفة القليمية اخلاصووة بزبدة الشوويا ع املكررة قبل الوقت احملدد هلا ،ومن
املتوقع أن تننز اللننة يف دورهتا الثالثة والعش و وورين العمل على الوثائق الثالث األخر  .إمنا يبدو أن عبني العمل ا ايل يتطلوب جهوداو خاصو ووة من البلدان يف القليم الذ تغطيو اللننة يف دورهتا املقبلة .وسو وووف تنظر جلنة التنسو وويق
للدستور الغذائي يف أفريقيا يف اقرتاحني لعمل جديد ،وتباشر العمل على وضع خطة اسرتاتينية إقليمية جديدة سيما أن اخلطة االسرتاتينية القليمية ا الية تنتهي يف عار .2019
أ وكدت جلنة ا لتنسوويق للدسووتور الغذائي يف أفريقيا يف دورهتا الثانية والعشورين أن معايع حديد األولويات لوضووع أولويات العمل ،ومعايع اختاذ القرارات لوضووع مواصووفات الدسووتور الغذائي والنصوووص ذات الصوولة كما هي واردة يف دليل
الجرانيات كافيةو لضوومان إحراز تق ودر على صووعيد املواصووفات وجماالت العمل احمل وددة كأولويات يف الوقت املالئم من جانب جلنة التنسوويق للدسووتور الغذائي يف أفريقيا .بالتايل ،ما من ضوورورة حالياو لوض وع معايع جديدة ،إمنا يف حال
برزت هذه ا اجة يف املستقبل ،سوف تنظر جلنة التنسيق يف هذه املسألة (الفقرة .)39
تعليقات رئيس اللننة:
يوافق الرئيس على املالحظات التفسعية بشأن عبني العمل العايل للننة.

9
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المرفق

2

لجنة الدستور الغذائي المعنية بالتوابل وأعشاب الطهي (الدورة الثالثة 10-6 ،فبراير/شباط ( )2017الوثيقة )REP17/SCH
النصوص التي أُحيلت إلى الدورة األربعين لهيئة الدستور الغذائي العتمادها
الوثائق

اإلطار الزمني
السنة
رقم تعريف
العمل أو السنة المستهدفة

الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

المشورة
العلمية

8

2-1

-

8

2-1

-

مالحظات تفسيرية
انظر الفقرة  29واملرفق الثاين
إن جلنة الدستور الغذائي املعنية بالتوابل وأعشاب الطهي يف دورهتا الثالثة:



الحظت أنو متو إحراز تقدر ملحوظ على صعيد هذه املواصفة ،ومت وكنت من معاجلة عيع املسائل.
وافقت على إحالة مشرو املواصفة إىل اهليئة يف دورهتا األربعني العتمادها عند اخلطوة .8

اإلقرار
مش و و وورو املواص و و ووفة اخلاصو و ووة
بالكمون
و

N05-2014

مشرو املواصفة للزعرت

N07-2014

2017

ص ووادقت جلنة الدس ووتور الغذائي املعنية بتوس وويم األ ذية يف دورهتا الثالثة واألربعني على األحكار املتص وولة بتوس وويم األ ذية إمنا
جيب أن تصادق اللننة يف دورهتا الرابعة واألربعني على أحكار إضافية متصلة بالتوسيم (أكتوبر/تشرين األول .)2017
وص و و ووادقت جلنة الدس و و ووتور الغذائي املعنية باملواد املض و و ووافة إىل األ ذية يف دورهتا الثامنة واألربعني على األحكار املتص و وولة
باملواد املضافة إىل األ ذية.
وص و و ووادقت جلنة الدس و و ووتور الغذائي املعنية بأس و وواليب التحليل وأخذ العيونات يف دورهتا الس و ووابعة والثالثني على أس و و وواليب
التحليل؛ وجيب أن تص و و ووادق اللننة يف دورهتا الثامنة والثالثني على أسو و وواليب إضو و ووافية للتحليل ومشو و وورو خطة ألخذ
العيونات (مايو/أيوار )2017
انظر الفقرة  38واملرفق الثالث
إن جلنة الدستور الغذائي املعنية بالتوابل وأعشاب الطهي يف دورهتا الثالثة:


الحظت أنو متوت معاجلة عيع املسائل العالقة.

10
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اإلطار الزمني
السنة
رقم تعريف
العمل أو السنة المستهدفة

الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

المشورة
العلمية

مالحظات تفسيرية


وافقت على إحالة مشرو املواصفة إىل اهليئة يف دورهتا األربعني العتمادها عند اخلطوة .8

اإلقرار
جيب أن تصادق اللننة يف دورهتا الرابعة واألربعني على أحكار متصلة بتوسيم األ ذية (أكتوبر/تشرين األول .)2017
صادقت جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األ ذية يف دورهتا الثامنة واألربعني على األحكار املتصلة باملواد
املض و ووافة إىل األ ذية ،وس و وووف تؤخذ يف االعتبار التفس و وعات اليت تسو وومح باسو ووت دار عيع العوامل املض و و وادة للت ثر يف
اجلدول  3من املواصفة العامة للمواد املضافة إىل األ ذية.
صو و و ووادقت جلنة الدسو و ووتور الغذائي املعنية بأس و و وواليب التحليل وأخذ العيونات يف دورهتا الس و و ووابعة والثالثني على أسو و وواليب
التحليل ومن املتوقع أن تصادق اللننة يف دورهتا الثامنة والثالثني على خطة أخذ العيونات (مايو/أيوار )2017
انظر الفقرة  42واملرفق الرابع
إن جلنة الدستور الغذائي املعنية بالتوابل وأعشاب الطهي يف دورهتا الثالثة:



مشو و و و وورو املواصو و و و ووفة املقرتحة
للفلفوول األسو و و و و و ووود ،واألبيض
واألخضر

N04-2014

2017

8/5

2-1

-

الحظت أنو متوت معاجلة عيع املسائل العالقة.
وافقت على إحالة مشرو املواصفة املقرتحة إىل اهليئة يف دورهتا األربعني العتمادها عند اخلطوة .8/5

اإلقرار
ص و ووادقت جلنة الدس و ووتور الغذائي املعنية باملواد املض و ووافة إىل األ ذية يف دورهتا التاسو ووعة واألربعني على األحكار املتصو وولة
باملواد املضافة إىل األ ذية.
من املتوقع أن تتم املص ووادقة على األحكار املتص وولة بتوس وويم األ ذية وأس وواليب التحليل يف جلنة الدس ووتور الغذائي املعنية
بأس و و وواليب التحليل يف دورهتا الثامنة والثالثني (مايو/أيوار  )2017ويف جلنة الدسو و ووتور الغذائي املعنية بتوسو و وويم األ ذية يف
دورهتا الرابعة واألربعني (أكتوبر/تشرين األول  ،)2017على التوايل.
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الوثائق
تعليقات رئيس اللننة:

11

اإلطار الزمني
السنة
رقم تعريف
العمل أو السنة المستهدفة

الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

المشورة
العلمية

مالحظات تفسيرية

أمضووت اللننة  36شووهراو لصوويا ة مشوواريع املواصووفات لتوابل وأعشوواب الطهي اهلامة هذه ،ودجمت عيع التعليقات ذات الصوولة وعاجلت الش ووا ل من خالل جمموعات العمل اللكرتونية وخالل اجللسووات العامة ،لذا يوص وى باعتماد
هذه املشاريع.

العمل الجاري (الخطوتان  3/2و)4
الوثائق

اإلطار الزمني
السنة
رقم تعريف
العمل أو السنة المستهدفة

الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

المشورة
العلمية

3/2

2-1

-

مالحظات تفسيرية
انظر الفقرات من  51إىل

54

وافقت جلنة الدستور الغذائي املعنية بالتوابل وأعشاب الطهي يف دورهتا الثالثة على ما يلي:
مش و و و وورو املواص و و و ووفة املقرتحة
للزعرت الرب

N06-2014

2017






إعادة مشرو املواصفة املقرتحة إىل اخلطوة .3/2
يتم االجتار هبا
إنشوواني جمموعة عمل إلكرتونية لعداد نسو ة منقحة من مشوورو املواصووفة املقرتحة جلميع املنتنات اليت و
كزعرت بر والنظر يف كيفية دمج مش وورو مواص ووفة الحقاو ض وومن جمموعة يف النظار اجلديد الذ تض ووعو اللننة ،علماو
يتم إحراز تق ودر يف هذا العمل ،سوف تبحث الدورة الرابعة للننة يف إمكانية وق العمل.
وأنو يف حال مل و
إحاعة اللننة التنفيذية للهيئة علما بتمديد املهلة الزمنية حىت عار  2019لجناز العمل.

تعليقات رئيسي اللجنة:
يتماشى قرار اللننة مع عملها على عع التوابل وأعشاب الطهي هبدف وضع املزيد من املواصفات اجلماعية وتقليص عمل اللننة.
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اقتراحات العمل الجديد التي أُحيلت إلى هيئة الدستور الغذائي في دورتها األربعين للمصادقة عليها
الوثائق

اإلطار الزمني
السنة
المرجع ووثيقة
المستهدفة
المشروع

مواصو ووفة عاعية للنذور اجلافة والريزومات
والبصو و و و و و وويالت (الزجنبيوول اجلوواف أو امجمف
والثور اجلاف).

الفقرة
واملرفقان اخلامس
والسابع

2021

مواص و و و و و و وفووة عوواعيووة للفوواكهووة امجمففووة وأنوا
التوت (الفلف و و وول ا و و ووار امجمف والفلف و و وول
األمحر امجمف )

الفقرة  82واملرفق
السادس

2021

مواصو و و و و و ووفة عاعية لألجزاني الزهرية (القرنفل
والزعفران)

رموز
المخرجات

المشورة
العلمية

82

2-1

-

إن جلنة الدستور الغذائي املعنية بالتوابل وأعشاب الطهي يف دورهتا الثالثة:


2-1

-

2021

2-1

-

مواص و و و و و و وفووة عوواعيووة للبووذورة امجمففووة (جوزة
الطيب)

الفقرة
واملرفقان التاسع
وا اد عشر
الفقرة  82واملرفق
العاشر

2021

2-1

-

مواصفة عاعية لألوراق امجمففة (ا بق)

الفقرة  82واملرفق
الثامن

2021

2-1

-

تعليقات رئيس اللجنة:

مالحظات تفسيرية

82



ناقشت اسرتاتينية لوضع مواصفات عاعية أفقية للتوابل وأعشاب الطهي ،ووافقت على اعتماد فئة امجمموعة
باالستناد إىل أجزاني النباتات ،سيما أن هذا يوفور إمكانية تقسيم العمل إىل وحدات قابلة لإلدارة.
وافقت على ( )1أن اسو ورتاتينية اجلمع بني عدة منتنات قد تسو ووتوجب وضو ووع متطلبات عامة مجمموعة وددة
من التوابل اليت تندرع ضوومن الفئة ذاهتا من أجزاني النباتات يف حني أن املتطلبات اخلاصووة لكل نو من التوابل
ضم أحد أنوا التوابل أو أعشاب الطهي
أو األعشاب ضمن هذه الفئة احمل وددة قد توضع يف ملحق؛ ( )2وأن و
يف ملحق ملواصفة عاعية قد يتطلوب تقدمي وثيقة مشرو .

اكتملت وثائق املشرو للتوابل وأعشاب الطهي الفردية اليت سوف تشملها املواصفات اجلماعية اخلمس ،وهي توفور
معلومات مالئمة بشأن املعايع لتحديد أولويات العمل ،دا يف ذلك املعايع اليت تنطبق على السلع األساسية.

يتم االجتار هبا حول العامل؛ مع االفرتاض أن وضووع املواصووفات
ينطلق هذا القرار من مفهور أنو سوووف يلزر اللننة  30إىل  40سوونة على األقل لوضووع مواصووفات للتوابل وأعشوواب الطهي اهلامة (إن مل يكن جلميع السوولع املذكورة) اليت و
يتم بالسرعة ا الية ،أ دتوسل مواصفة واحدة يف السنة .ور م أن هذا النهج مؤقت ،فقد تدعمو اهليئة لتتمكن ال لننة من إهناني عملها يف فرتة زمنية معقولة .كما أن هذا النهج يتماشى مع اخلطة االسرتاتينية للدستور الغذائي.
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وثائق المناقشة وغيرها
الوثائق
للكمون والزعرت
خطل أخذ العيونات و

مالحظات تفسيرية
انظر الفقرة 57
وافقت جلنة الدستور الغذائي املعنية بالتوابل وأعشاب الطهي يف دورهتا الثالثة على ما يلي:

للكمون والزعرت.
 اعتماد وإدراع مشرو خطل أخذ العيونات يف مشروعي املواصفتني
و
للكمون والزعرت لقرارها من جانب جلنة الدستور الغذائي املعنية بأساليب التحليل وأخذ العيونات.
 إحالة مشرو خطل أخذ العيونات
و
اسو و و ورتاتينية لوض و و ووع مواصو و و ووفات عاعية انظر الفقرة 69
أفقية ،دا يف ذلك منوذع املواص ووفة العامة وافقت جلنة الدستور الغذائي املعنية بالتوابل وأعشاب الطهي يف دورهتا الثالثة على ما يلي:
لتسهيل عملية وضع مواصفات جديدة
 التوصية إىل اهليئة يف دورهتا األربعني املصادقة على االسرتاتينية لوضع مواصفات عاعية أفقية قد تسمح للننة بزيادة خمرجاهتا وإجناز عملها يف الوقت احملدد.
 إحاعة اهليئة علما بأنو سعياو لتيسع عملها وضع منوذع املواصفة العامة وقد يست َدر للمواصفات اجلديدة.
وثيقة مناقش ووة حول مص ووطلحات املس وورد انظر الفقرة 70
اخلاص بالتوابل وأعشاب الطهي
وافقت جلنة الدسووتور الغذائي املعنية بالتوابل وأعشوواب الطهي يف دورهتا الثالثة على ا فاظ على الوثيقة ( )CX/SCH 17/3/9كأداة مرجعية داخلية تسووت در حسووب املقتضووى لد صوويا ة
مواصفات ،والحظت أن هذه الوثيقة ال جيب أن تتعارض يف أ حال من األحوال مع دليل الجرانيات ،وخ اصة يف ما يتعلق بالتعريفات القائمة يف الدستور الغذائي مثل املواد املضافة إىل
امللوثات.
األ ذية و و
وثيقة مناقشو و و ووة حول مزيد من التنهيز -انظر الفقرة
يف سياق التوابل وأعشاب الطهي
وافقت جلنة الدستور الغذائي املعنية بالتوابل وأعشاب الطهي يف دورهتا الثالثة على أن تست َدر يف اللننة تعريفات "مزيد من التنهيز" و"التنهيز الصناعي".
75

تعليقات من رئيس اللننة:
وافقت اللننة على إعداد وثائق مناقشة كانت ضرورية قطعاو لتكوين فهم واضح وتوفع الوقت يف اجللسة العامة ،وقد جنح ذلك بالنسبة إىل اللننة ،وحالياو ال يتوفر للننة اقرتا جديد.
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عبء العمل اإلجمالي للجنة
دورات اللجنة
الدورة الثالثة للننة الدسو و و و و و ووتور الغذائي املعنية
بالتوابل وأعشاب الطهي

الخطوتان
3

 8و8/5

الخطوة
-

5

النصوص األخرى
العتمادها

العمل الجاري

العمل الجديد

وثيقة المناقشة

تم إلغاؤها ،والعمل أو
المواصفات التي ّ
وثائق المناقشة التي توقفت

1

-

5

-

4

مالحظات تفسيرية
يتقدر عمل جلنة الدستور الغذائي املعنية بالتوابل وأعشاب الطهي بصورة عامة بشكل جيد .وبعد انعقاد ثالث دورات منذ تأسيسها ،أحالت اللننة ثالث مواصفات إىل اهليئة العتمادها وال تزال تعمل على املواصفة اخلاصة بالزعرت
يتم االجتار هبا على أهنا زعرت وبر " .وقد مسح وضع هذه النصوص للننة وضع منوذع عار للمواصفات اخلاصة بالتوابل وأعشاب الطهي اليت سوف تضمن االتساق واملوانيمة بني
الرب اليت و
و
توسع نطاقها ليشمل "عيع املنتنات اليت و
املواصووفات اليت تضووعها اللننة .ودوازاة املناقشووة حول املواصووفات اخلاصووة بالسوولع الفردية ،وضووعت اللننة أيضواو اسورتاتينية جلمع التوابل وأعشوواب الطهي (باالسووتناد إىل أجزاني النباتات) ،األمر الذ قد مي وكن اجلنة من زيادة خمرجاهتا
وإجناز عملها املتعلق بتوحيد التوابل وأعشاب الطهي خالل فرتة ددة .وقد أحالت اللننة يف دورهتا الثالثة االقرتاحات بشأن مخس مواصفات عاعية ،تشمل سبع سلع أساسية ،إىل اهليئة يف دورهتا األربعني للمصادقة عليها كعمل
جديد.
وفيما تتسووق اسورتاتينية اللننة جلمع التوابل وأعشوواب الطهي مع تفضوويل الدسووتور الغذائي للمواصووفات الشوواملة مقابل املواصووفات اخل اصووة بالسوولع ،وتسوومح للننة التعنيل يف عملها بشووأن توحيد التوابل وأعشوواب الطهي (وضووعت
اللننة يف دورهتا األوىل قائمة شوواملة تتضوومن  113نوعاو من التوابل وأعشوواب الطهي) ،يبدو من الصووعب املباشوورة بالعمل على مخس مواصووفات عاعية جديدة يف الوقت ذاتو .بالتايل ،من املسووتحس ون أنو باالسووتناد إىل التقدر احملرز
يسهل إحراز تق ودر مطورد.
على صعيد هذه النصوص اجلديدة ،أن تنظر اللننة يف دورهتا املقبلة يف ما إذا كان هنج مطبق على مراحل و
تعليقات رئيس اللجنة:
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المرفق

3

لجنة الدستور الغذائي المعنية بالدهون والزيوت (الدورة الخامسة والعشرون ،ةوااللمبور ،ماليزيا 27 ،فبراير/شباط 3 -مارس/آذار ( )2017الوثيقة )REP17/FO
النصوص التي أُحيلت إلى هيئة الدستور الغذائي في دورتها األربعين العتمادها
الوثائق

اإلطار الزمني
السنة
رقم تعريف
العمل أو السنة المستهدفة

الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

المشورة
العلمية

8

2-1

-

مالحظات تفسيرية
انظر الفقرة  28واملرفق الثالث
وافقت جلنة الدستور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت يف دورهتا اخلامسة والعشرين على ما يلي:





مشرو مواصفة لزيوت األمساا

N09-2011

2015

إحالة مشرو مواصفة خاصة بزيوت األمساا إىل اهليئة يف دورهتا األربعني العتمادها عند اخلطوة .8
إعال جلنة الدس و و و و و ووتور الغذائي املعنية بامللوثات يف األ ذية على إجناز عملها ،وإعادة التأكيد على علبها إىل
اللننة وض ووع ا دود القص ووو للزرنيخ ،وخباص ووة الزرنيخ ع العض ووو  ،وا دود القص ووو للرص وواص يف زيوت
األمساا.
إعال جلنة الدس و و ووتور الغذائي املعنية بفحص الواردات والصو و ووادرات الغذائية ونظم إصو و وودار الشو و ووهادات على
شو و و ووا ل اللننة املعنية بالدهون والزيوت يف ما خيص أصو و ووالة زيوت األمساا امل تلفة ،وعلى أن هذه املسو و ووألة
سوف توىل االهتمار يف عملها على أصالة/سالمة األ ذية.

اإلقرار
صووادقت جلنة الدسووتور الغذائي املعنية باملواد املضووافة إىل األ ذية يف دورهتا السووابعة واألربعني على األحكار املتصوولة
باملواد املضافة إىل األ ذية ( .REP16/FA paraواملرفق )5
س وووف تنظر جلنة الدس ووتور الغذائي املعنية بتوس وويم األ ذية يف دورهتا الرابعة واألربعني يف األحكار املتص وولة بالتوس وويم
(أكتوبر/تشرين األول  )2017لقرارها.
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اإلطار الزمني
السنة
رقم تعريف
العمل أو السنة المستهدفة

مشو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وورو التنقيح املقرت
للمواصف ووة بش ووأن زيوت الزيتون
لب الزيتون( CODEX
وزيوت و
 :)STAN 33-1981تو ونو وق وي ووح
حدود مادة الكامبيستعول

N12-2015

مشو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وورو التنقيح املقرت
للمواصوف و و و و و و ووة بش و و و و و ووأن الزيوت
النبوواتيووة املس و و و و وموواة( CODEX
 :)STAN 210-1999تنقيح
معايع اجلودة بالنس ووبة إىل زيت
الفول السوداين

N11-2015

تعديل على األقس و و و و و و ووار املتعلقة
ب و و وواملنكه و و ووات يفCODEX :
( STAN 19-1981القسم -3
)3؛ و CODEX STAN
( 210-1999القس و و و و و ووم )1-4؛
وCODEX STAN 256-
( 2007القسم )6-4

-

الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

المشورة
العلمية

مالحظات تفسيرية
وس و و وووف تنظر جلنة الدس و و ووتور الغذائي املعنية بأس و و وواليب التحليل وأخذ العينات يف دورهتا الثامنة والثالثني (مايو/أيوار
 )2017يف أسوواليب التحليل وأحذ العينات لقرارها وإدراجها يف الطرق املوصووى هبا للتحليل واملعاينة (الوثيقة CXS
.)234-1999
انظر الفقرة  34واملرفق الرابع

2017

8/5

2-1

-

وافقت جلنة الدستور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت يف دورهتا اخلامسة والعشرين على إحالة مشورو التنقيح املقرت
لب الزيتون إىل اهليئة يف دورهتا األربعني العتمادها عند اخلطوة  8/5هبدف
للمواصفو و ووة خاصة بزيوت الزيتون وزيوت و
توفع الدعم العار لضم االقرتا بالنسبة إىل حدود مادة الكامبيستعول.

انظر الفقرة  48واملرفق السادس
2017

8/5

2-1

-

وافقت جلنة الدستور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت يف دورهتا اخلامسة والعشرين على إحالة مشورو التنقيح املقرت
املسماة إىل اهليئة يف دورهتا األربعني العتمادها عند اخلطوة .8/5
للمواصفوة اخلاصة بالزيوت النباتيوة و

انظر الفقرة  )3( 13واجلزني باني من املرفق الثاين
-

-

2-1

-

وافقت جلنة الدسوتور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت يف دورهتا اخلامسوة والعشورين على إحالة التعديل على األقسوار
املتعلقة باملنكهات يف املواصو و و و و و ووفات إىل اهليئة يف دورهتا األربعني العتمادها بنانيو على علب جلنة الدسو و و و ووتور الغذائي
املعنية باملواد املضافة إىل األ ذية يف دورهتا الثامنة واألربعني.
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اإلطار الزمني
السنة
رقم تعريف
العمل أو السنة المستهدفة

الوثائق

الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

المشورة
العلمية
انظر الفقرة  82واملرفق التاسع

تعديل على القسو ووم  2يف مرفق

املواصو و و و ووفة اخلاص و و و و ووة بالزيوت
النباتية املس و و و و وومواة ( CODEX

 :)STAN 210-1999نط و وواق
األمحو وواض الو وودهنيو ووة من زيو ووت
خنالة األرز اخلار

مالحظات تفسيرية

إن جلنة الدستور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت يف دورهتا اخلامسة والعشرين:


-

-

-

2-1




أقرت بووأن إدراع "مالحظووة" حول إمكووانيووة تطبيق تركيبووة األمحوواض الوودهنيووة من زيووت خنووالووة األرز اخلووار على
و
الشو و ووكل اخلار من الزيت مل يكن مع وداو لتوس و وويع نطاق املواص و ووفة اخلاص و ووة بالزيوت النباتية املسو و و ووماة ،إمنا لتوفع
الوضو بالنسبة إىل جتارة زيت خنالة األرز اخلار.
وافقت على إدراع مالحظة لإلشو و و ووارة إىل أن األمحاض الدهنية من زيت خنالة األرز اخلار املتوفرة يف املواصو و ووفة
تنطبق أيضاو على زيت خنالة األرز اخلار ع املع ود لالستهالا البشر املباشر.
وافقت على إحالة التعديل املقرت إىل اهليئة يف دورهتا األربعني العتماده.

تعليقات رئيس اللجنة:
متو إجناز عيع املواصفات الوارد وصفها أعاله اليت أحيلت إىل اهليئة العتمادها بعد مناقشات مكثفة.
وانعقدت جمموعة عمل مادية معنية دشوورو املواصووفة اخلاصووة بزيوت األمساا قبل اجللسووة العامة برئاسووة سووازيالند .وقد متو التوصوول إىل اتفاق عار وحققت إجنازات بشووأن مشوورو املواصووفة خالل اجتما جمموعة العمل املادية ،األمر
الذ مسح ملشوورو املواصووفة هذا أن يتقدر بشووكل سوولس خالل اجللسووة العامة .ويف ما خيص ش ووا ل جلنة الدسووتور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت بشووأن أصووالة زيوت خمتلفة ،وافقت اللننة على إبال جلنة الدسووتور الغذائي املعنية
بفحص الواردات والصادرات الغذائية ونظم إصدار الشهادات هبذه الشوا ل ،وبأهنا سوف تويل هذه املسألة االهتمار يف عملها على مصداقية/التكامل.
ويف هذه الرو من التسوية ،أحرز تقدر ملحوظ أيضاو على املستويات التالية:
أ-
ب-
ع-
د-

لب الزيتون ()CODEX STAN 33-1981؛
مشورو التنقيح املقرت للمواصفوة خاصة بزيوت الزيتون وزيوت و
وتنقيح حدود مادة الكامبيستعول :مشورو التنقيح املقرت للمواصفوة اخلاصة بالزيوت النباتيوة املسمواة ()CODEX STAN 210-1999؛
وتنقيح معايع اجلودة بالنسبة إىل زيت الفول السوداين؛
وتعديل على القسم  2يف مرفق املواصفة اخلاصة بالزيوت النباتية املسمواة ( :)CODEX STAN 210-1999نطاق األمحاض الدهنية من زيت خنالة األرز اخلار.
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النصوص التي أُحيلت إلى هيئة الدستور الغذائي في دورتها األربعين العتمادها عند الخطوة
الوثائق

مشو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وورو التنقيح املقرت
للمواصو وف و و و و و و و ووة اخلاص ووة بالزيوت
وماة ( CODEX
النباتيوة املسو و و و و و و
 :)STAN 210-1999إضو ووافة
زي و و ووت الن ي و و وول الع و و ووايل محض
األوليك

اإلطار الزمني
السنة
رقم تعريف
العمل او السنة المستهدفة

الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

5

المشورة
العلمية

مالحظات تفسيرية
انظر الفقرة  43واملرفق اخلامس
أحاعت جلنة الدسو ووتور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت يف دورهتا اخلامسو ووة والعش و ورين علماو بأنو أحرز تقدر ملحوظ
على صو ووعيد مشو وورو التنقيح املقرت (القس ووم  ،) 3وأن اس ووت دار مص ووطلح " زيت الن يل العايل محض األوليك" يف
تعري املنتج حباجة إىل مزيد من البحث ،ووافقت على ما يلي:

N10-2015

2019

5

2-1

-





وضع تعري املنتج يف القسم  1-2بني قوسني مربعني؛
إحالة مشرو التنقيح املقرت للمواصفة اخلاصة بالزيوت النباتيوة املسمواة إىل اهليئة يف دورهتا األربعني العتمادها
عند اخلطوة 5؛
علب مشو و ووورة جلنة الدسو و ووتور الغذائي املعنية بتوس و وويم األ ذية بش و ووأن ما قد يش و ووكل محض األولييك العايل أو
املتوسل يف الزيوت النباتية.

تعليقات رئيس اللجنة:
التوصل إىل اتفاق عار حول القسم  3من مشرو املواصفة ،أ الرتكيبة األساسية وعوامل اجلودة.
متو و
اهرت اختالفات يف اآلراني بني األعضوواني بشووأن القسووم  1-2بعنوان "تعري املنتج" حيث كانت هناا وجهات نظر متضوواربة حول ما إذا كان مصووطلح "محض األولييك العايل" مالئماو أو إذا كان من األفضوول وصو املنتج على أنو
"محض األولييك املتوسوول" .ونظراو إىل آثار التسوومية على األحكار اخلاصووة بالتوسوويم ،تطلب توجيهات ومشووورة جلنة الدسووتور الغذائي املعنية بتوسوويم األ ذية حبيث ميكن إحراز تقدر على صووعيد مشوورو املواصووفة هذا خالل الدورة
املقبلة للننة الدستور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت.
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اقتراحات العمل الجديد التي أُحيلت إلى هيئة الدستور الغذائي في دورتها األربعين للمصادقة عليها
الوثائق

تنقيح املواصفة اخلاصة بالزيوت
النباتيوة املسو و و و وومواة ( CODEX

 :)STAN 210-1999الرتكيبة
األسو و و وواسو و و ووية لزيوت بذور عبواد
الشمس

اإلطار الزمني
السنة
المرجع ووثيقة
المستهدفة
المشروع

رموز
المخرجات

المشورة
العلمية

مالحظات تفسيرية
اتفقت جلنة الدسو ووتور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت يف دورهتا اخلامسو ووة والعشو ورين على أن هدف العمل اجلديد املقرت يتمثل
يف تكيي بارامرتات تركيبة أمحاض األولييك واللنولييك لتقليص الفنوات القائمة يف نطاقات هذين ا مضو و و و ووني الدهنيني بني
بذور عبواد الشو وومس وزيوت عبواد الش و وومس ذات "ا مض املتوس و وول األولييك" ،والنظر يف التعريفات يف القسو ووم  1-2لعدر ربل
املنتج بنو البذور املصنو منها.
وافقت جلنة الدستور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت يف دورهتا اخلامسة والعشرين على ما يلي:

الفقرة  66واملرفق
السابع

2019

2-1

-





املباشرة بعمل جديد ملراجعة حدود أمحاض األولييك واللنولييك يف زيوت عبواد الشمس والتعريفات املرتبطة هبا يف القسم .1-2
تقدمي وثيقة املشرو إىل اهليئة يف دورهتا األربعني للمصادقة عليها كعمل جديد.
إنش و و وواني جمموعة عمل إلكرتونية لعداد املش و و وورو املقرت لتنقيح املواصو و ووفة اخلاصو و ووة بالزيوت النباتيوة املسو و وومواة ( CODEX
 )STAN 210-1999لتعميم التعليقات عند اخلطوة  ،3ولتنظر فيو اللننة يف دورهتا السادسة والعشرين ،رهناو دوافقة اهليئة
يف دورهتا األربعني على العمل.

خيص املعايع لتحديد أولويات العمل ،دا يف ذلك املعايع اليت
لقد اسوتكملت وثيقة املشورو  ،وهي توفور معلومات مالئمة يف ما و
تنطبق على السلع األساسية.

تنقيح املواصفة اخلاصة بالزيوت
النباتيوة املسو و و و وومواة ( CODEX

 :)STAN 210-1999إدراع
زيووت اجلوز وزيووت اللوز وزيووت
البندق وزيت الفسو و و و و و ووتق وزيت
بذور الكتان وزيت األفوكادو

الفقرة

70

2-1

أيودت جلنة الدسووتور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت يف دورهتا اخلامسووة والعش ورين بصووورة عامة العمل اجلديد املقرت  ،والحظت
أن أنوا الزيوت الستة املقرتحة لدراجها يف املواصفة اخلاصة بالزيوت النباتيوة املسمواة تربز كزيوت عالية القيمة وهامة من الناحية
التغذوية يف التنارة الدولية ،وأنو ينبغي تنظيمها نظراو إىل أمهيتها املتنامية يف التنارة الدولية.
والحظت اللننة أيضاو أن وثيقة املشرو تتطلوب التنقيح حبيث تعكس على حنو أفضل االجتاه العاملي يف التنارة بالزبوت الستة،
وإدراع بعض املعلومات الناقصة فيها.
لذا ،وافقت جلنة الدستور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت يف دورهتا اخلامسة والعشرين على ما يلي:
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اإلطار الزمني
السنة
المرجع ووثيقة
المستهدفة
المشروع

الوثائق

رموز
المخرجات

المشورة
العلمية

مالحظات تفسيرية


املباش و و وورة بعمل جديد لدراع زيت اجلوز وزيت اللوز وزيت البندق وزيت الفس و ووتق وزيت بذور الكتان وزيت األفوكادو يف



أن تقور إيران بتنقيح وثيقة املشوورو وتقدمي نس و ة معدلة عنها إىل اهليئة يف دورهتا األربعني للمصووادقة عليها كعمل جديد
من خالل أمانة الدستور الغذائي.
إنش وواني جمموعة عمل إلكرتونية لعداد املش وورو املقرت لتنقيح املواص ووفة اخلاص ووة بالزيوت النباتيوة املس وومواة لتعميم التعليقات
عند اخلطوة  ،3ولتنظر فيها اللننة يف دورهتا السادسة والعشرين ،رهناو دوافقة اهليئة يف دورهتا األربعني على العمل.



املواصفة اخلاصة بالزيوت النباتيوة املسمواة.

سيتم جتميع وثيقة املشرو  ،من إعداد إيران ،يف وثيقة منفصلة لالستعراض التقييمي.
يُرجى اإلشارة إىل أنو و
أيودت جلنة الدسو ووتور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت يف دورهتا اخلامسو ووة والعش و ورين بصو ووورة عامة العمل اجلديد املقرت  ،ووافقت
على ما يلي:

تنقيح املواصفة اخلاصة بالزيوت
النباتيوة املسو و و و وومواة ( CODEX

:)STAN
210-1999
اسو و و و و و ووتبدال القيمة ا مضو و و و و و ووية
بوواألمحوواض الوودهنيووة ا رة لزيووت
الن يل البكر وإدراع األمحاض
الدهنية ا رة بالنس و ووبة إىل زيت
نواة الن يل اخلار



الفقرة  75واملرفق
الثامن

(33-

)1981

STAN



خيص املعايع لتحديد أولويات العمل ،دا يف ذلك املعايع اليت
لقد اسوتكملت وثيقة املشورو  ،وهي توفور معلومات مالئمة يف ما و
تنطبق على السلع األساسية.

تنقيح املواص ووفة اخلاص ووة بزيوت
وب الوزيوتووون الفقرة  89واملرفق
الوزيوتووون وزيوووت لو و و و
CODEX

2019

2-1

-



املباشرة بعمل جديد الستبدال القيمة ا مضية باألمحاض الدهنية ا رة لزيت الن يل البكر وإدراع األمحاض الدهنية ا رة
بالنسبة إىل زيت نواة الن يل اخلار يف القسم  1من املرفق يف املواصفة اخلاصة بالزيوت النباتيوة املسمواة.
تقدمي وثيقة املشرو إىل اهليئة يف دورهتا األربعني للمصادقة عليها كعمل جديد.
الطلب إىل ماليزيا إعداد مش وورو التنقيح املقرت للمواص ووفة لتعميم التعليقات عند اخلطوة  ،3ولتنظر فيها اللننة يف دورهتا
السادسة والعشرين ،رهناو دوافقة اهليئة يف دورهتا األربعني على العمل.

العاشر

2021

2-1

-

أيودت جلنة الدس ووتور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت يف دورهتا اخلامس ووة والعشو ورين بص ووورة عامة االقرتا  ،مش ووعة إىل أن التنقيح
سو و و و و و وووف يأخذ يف االعتبار اختالفاو أكرب للزيوت القادمة من بلدان منتنة جديدة وتقليدية ،وتوفور أدوات أكثر ف عالية ملكافحة
الغش وتسهيل التنارة.
وبالتايل ،وافقت اللننة على ما يلي:


لب الزيتون.
املباشرة بعمل جديد على تنقيح القسمني  3و 8واملرفق اخلاص باملواصفة اخلاصة بزيوت الزيتون وزيوت و
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تقدمي وثيقة املشرو إىل اهليئة يف دورهتا األربعني للمصادقة عليها كعمل جديد.
إنش و و و و وواني جمموعة عمل إلكرتونية لعداد املش و و و و وورو املقرت لتنقيح املواص و و و وفة لتعميم التعليقات عند اخلطوة  ،3ولتنظر فيها
اللننة يف دورهتا السادسة والعشرين ،رهناو دوافقة اهليئة يف دورهتا األربعني على العمل.
عقد اجتما مجمموعة العمل املادية مباشرة قبل الدورة السادسة والعشرين للننة الدستور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت،
كي تنظر يف تقرير جمموعة العمل اللكرتونية وتبد تعليقاهتا عليو.

خيص املعايع لتحديد أولويات العمل ،دا يف ذلك املعايع اليت
لقد اسوتكملت وثيقة املشورو  ،وهي توفور معلومات مالئمة يف ما و
تنطبق على السلع األساسية.
تعليقات رئيس اللجنة:
بصووورة عامة ،روكزت املناقشووة بشووأن العمل اجلديد بشووكل كامل خالل اجللسووة العامة على تربير ا اجة إىل عمل جديد ،ولن تتم مناقشووة أ قيم مقرتحة ددة إىل حني مصووادقة اهليئة على العمل اجلديد .وجر نقاع لتقييم ما إذا
كانت وثائق املشرو املقدمة توفور معلومات مالئمة قائمة على معايع حديد أولويات العمل واخلطوط التوجيهية بشأن تطبيق املعايع لتحديد أولويات العمل (املعايع املنطبقة على السلع األساسية) كما هو وارد يف دليل الجرانيات،
املسماة ،اليت وضعتها جلنة الدستور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت يف دورهتا السادسة عشرة.
إضافةو إىل متطلبات ددة القرتا إضافة زيوت جديدة إىل مواصفة الزيوت النباتية و
وقد سادت رو من النيوة الطبية بني األعضاني الذين أبدوا االستعداد ملساعدة أعضاني آخرين يف حسني وثيقة املشرو لالستعراض التقييمي للننة التنفيذية.

وثائق المناقشة وغيرها
الوثائق

مالحظات تفسيرية

المواضيع قيد البحث
توجيهووات لتنقيح البووارامرتات أو إدراع بووارامرتات جووديوودة انظر الفقرة 9
وتعديالت حريرية يف املواصووفات القائمة اخلاصووة بالدهون أش ووارت جلنة الدس ووتور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت يف دورهتا اخلامس ووة والعش ورين إىل أنو مت وض ووع متطلبات خاص ووة لدراع الدهون والزيوت يف مواص وفاهتا خالل دورهتا
والزيوت.
السو ووادسو ووة عشو وورة ،لكن ال تزال التوجيهات ملعاجلة جوانب أخر من عملها ،مثل تنقيح /أو إدراع بارامرتات للدهون املسو و ووماة وتعديالت حريرية ع متوفرة .وملعاجلة هذه
اجلوانب وحسني إدارة عملها ،وافقت اللننة يف دورهتا اخلامسة والعشرين على أن تقور األمانة التابعة هلا باعداد وثيقة مناقشة لتلبية هذه االحتياجات.
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موانيمة األحكار املتص و و وولة باملواد املض و و ووافة إىل األ ذية مع انظر الفقرة )2( 13
املواصفات اخلاصة بالدهون والزيوت
وافقت جلنة الدسووتور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت يف دورهتا اخلامسووة والعش ورين على تشووكيل جمموعة عمل إلكرتونية من أجل )1( :اسووتعراض األحكار املتصوولة باملواد
املضوافة إىل األ ذية يف املواصوفات اخلاصوة بالدهون والزيوت (باسوتثناني املواصوفة اخلاصوة بزيوت األمساا) لتكون متوائمة مع املواصوفة العامة للموارد املضوافة إىل األ ذية ،أو
اقرتا تعديالت على البنود ا الية يف املواص ووفة العامة عند الض وورورة؛ ( )2ومواص وولة اس ووتكش وواف التربير التكنولوجي الس ووت دار املس ووتحلبات يف املنتنات اليت تش ووملها فئة
األ ذية  2-1-02واملواصفات القائمة للدهون والزيوت (باستثناني املواصفة اخلاصة بزيوت األمساا).
املعلومات بشو و ووأن رص و وود عملية تطبيق املواصو و ووفة اخلاص و ووة انظر الفقرة  )6( 28و()7
بزيوت األمساا يف ما خيص تطابق زيوت األمساا و
املسماة وافقت جلنة الدستور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت يف دورهتا اخلامسة والعشرين على ( )1الطلب إىل أمانة الدستور الغذائي إصدار تعميم لطلب معلومات لرصد عملية
مع املتطلبات (وخباصووة مالمح األمحاض الدهنية) وآثارها
املسماة مع املتطلبات (وخباصة مالمح األمحاض الدهنية) وآثارها على التنارة و( )2الطلب إىل شيلي وسوازيالند جتميع
تطبيق املواصفة يف ما خيص تطابق زيوت األمساا و
على التنارة (الردود على التعميم)
املعلومات املقدمة ورفع تقرير بشأهنا إىل اللننة يف دورهتا السادسة والعشرين.
اس ووتعراض قائمة الش ووحنات الس ووابقة املقبولة :املرفق الثاين انظر الفقرتني

 56و57

ملوودونووة املمووارس و و و و ووات لت زين ونقوول زيوت ودهون الطعوار وافقت جلنة الدستور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت يف دورهتا اخلامسة والعشرين على ما يلي:
السائبة ()CAC/RCP 36-1987
 الطلب إىل أمانة الدستور الغذائي إصدار تعميم لدعوة األعضاني واملراقبني املهتمني إىل اقرتا مزيد من التعديالت على املرفق الثاين.
 تشكيل جمموعة عمل إلكرتونية من أجل )1( :البحث يف االقرتاحات بشأن إضافة مواد جديدة إىل القائمة؛ ( )2وحديد أولويات املواد اليت سوف تقدر إىل منظمة
األ ذية والزراعة وإىل منظمة الصحة العاملية لتقييمها؛ ( )3والنظر يف اقرتاحات لزالة مواد من القائمة على ضوني بيانات جديدة؛ ( )4وإعداد تقرير لتنظر فيو اللننة
يف دورهتا السادسة والعشرين.
 إبال منظمة األ ذية والزراعة /منظمة الصووحة العاملية أن تقييم  23مادة شو وكلت أولوية بالنسووبة إىل جلنة الدسووتور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت ،وتشوونيع منظمة
األ ذية والزراعة /منظمة الصحة العاملية على تقييم املواد الثالثة والعشرين بأسر وقت ممكن.
قابلية تطبيق تركيبة األمحاض الدهنية بالنس و و و و و و وبة إىل زيوت انظر الفقرة
أخر واردة يف اجلدول  1من املواص و ووفة اخلاص و ووة بالزيوت إن جلنة الدستور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت يف دورهتا اخلامسة والعشرين:
النباتية املس و وومواة ( )CODEX STAN 210-1999يف ما
 ذ وكرت باالستنتاع اليت خلصت إليو اللننة يف دورهتا السادسة عشرة يف ما يتعلق بالنظر يف مسألة قابلية تطبيق اجلدول  1بعنوان "تركيبة األمحاض الدهنية يف الزيوت
يتعلوق بشكلها اخلار املطابق.
النبايتة " على زيوت خار يف وقت الحق.
 وافقت على تشكيل جمموعة عمل إلكرتونية لعداد وثيقة مناقشة تنظر فيها اللننة يف دورهتا السادسة والعشرين.
83

23
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الش و و ووحم ع املكرر الص و و ووا لألكل يف مواصو و ووفة الزيوت انظر الفقرتني
ا يوانية املسماة ()CODEX STAN 211-1999
أجلت جلنة الدسوتور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت يف دورهتا اخلامسوة والعشورين مناقشوة هذا املوضوو إىل دورهتا املقبلة مع الشوارة إىل أن أسورتاليا ال تزال جتمع البيانات
و
واملعلومات الضرورية لعداد وثيقة املناقشة ووثيقة املشرو .
85-84

إدراع األمحاض الدهنية ا رة كمعايع خلصو و و و و و ووائص اجلودة انظر الفقرة
بالنسووبة إىل زيت خنالة األرز يف املواصووفة اخلاصووة بالزيوت وافقت جلنة الدسووتور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت يف دورهتا اخلامسووة والعشورين على اقرتا تايلند إعداد وثيقة مناقشووة ،دا يف ذلك وثيقة مشورو تنظر فيهما اللننة يف
النباتية املسماة ()CODEX STAN 210-1999
دورهتا السووادسووة والعش ورين بشووأن إدراع األمحاض الدهنية ا رة كمعايع جودة يف املواصووفة اخلاصووة بالزيوت النباتية املسووماة ،مع الشووارة إىل أن هذه اخلصووائص تسووت در
حالياو يف التنارة.
90

تغيع يف درجات ا رارة لتحليل معامل االنكسار والكثافة انظر الفقرة
الظاهرية يف أولني الن يل العايل يف املواصو و و و ووفة اخلاصو و و و ووة تناولت جلنة الدس ووتور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت يف دورهتا اخلامس ووة والعشو ورين اقرتا ماليزيا بتغيع درجة ا رارة التنريبية لتحديد بعض البارامرتات (معامل االنكس ووار
ب ووالزيوت النب وواتي ووة املس و و و و وم وواة ( CODEX STAN 210-والكثافة الظاهرية) اخلاص و و و و و ووة بأولني الن يل العايل .ونظراو إىل تقدمي االقرتا يف وقت متأخر ،وافقت جلنة الدسو و و و ووتور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت يف دورهتا اخلامسو و و و ووة
)1999
والعشرين على علب تعليقات على االقرتا لتنظر فيو اللننة يف دورهتا السادسة والعشرين.
93

المواضيع التي تم إيقاف العمل بشأنها
نقوول األحكووار ،ع تلووك الواردة يف اجلوودولني  3و ،4من انظر الفقرة
املرفق إىل منت النص الرئيس و و و و و ووي ملواصو و و و ووفة الزيوت النباتية وافقت جلنة الدسووتور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت يف دورهتا اخلامسووة والعشورين على التوق عن البحث يف هذا املوضووو سوويما أنو مل يظهر دعم واضووح لنقل األحكار
املسماة ()Codex STAN 210-1999
الواردة يف اجلدولني  3و 4من املرفق إىل منت النص الرئيسي ملواصفة الزيوت النباتية املسماة.
53

تعليقات رئيس اللجنة:
 -1مثة عدد من األعمال اجلارية يف إعار هذه اللننة ،ومتكن االجتما من التداول بش ووأن عيع البنود الس ووبعة عش وور الواردة يف جدول أعمال هذه الدورة .وقد س وواعد تش ووكيل جمموعة عمل إلكرتونية لبعض البنود يف جدول
األعمال يف ضمان إحراز تق ودر خالل اجللسة العامة.
 -2متو تقدمي عدة اقرتاحات لعمل جديد خالل هذه الدورة .ولد اقرتا أ عمل جديد ،جر تذكع األعضاني بضرورة االمتثال إىل اخلطوط التوجيهية ذات الصلة ،وخباصة :
أ -املعايع لتحديد أولويات العمل؛
ب -و اخلطوط التوجيهية بشأن تطبيق املعايع لتحديد أولويات العمل (املعايع املنطبقة على السلع األساسية) يف دليل الجرانيات؛

CX/EXEC 17/73/2 Add.1

24

املسماة اليت وضعتها جلنة الدستور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت يف دورهتا السادسة عشرة.
ع -ومتطلبات إضافية القرتا إضافة زيوت جديدة إىل املواصفة اخلاصة بالزيوت النباتيوة و

عبء العمل اإلجمالي للجنة
دورات اللجنة
الدورة اخلامسة والعشرون للننة الدستور
الغذائي املعنية بالدهون والزيوت
مالحظات تفسعية:

الخطوتان

 8و8/5

3

الخطوة

5

النصوص األخرى
العتمادها

العمل الجاري

العمل الجديد

وثيقة المناقشة

تم إلغاؤها ،والعمل
المواصفات التي ّ
أو وثائق المناقشة التي توقفت

2

-

4

8

1

1

يتقدر عمل جلنة الدس و و ووتور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت بش و و ووكل جيد ،ومتكنت الدورة اخلامسو و ووة والعش و و وورون للننة أن حيل مخس وثائق العتمادها .ع أن عبني العمل العايل للننة ال يزال كبعاو (وثيقة واحدة عند اخلطوة ،5
يعنل يف عريقة عمل اللننة على اجلوانب احملددة يف املواصوفات ا الية ،ال
وأربعة بنود لعمل جديد ومثاين وثائق مناقشوة ،أربعة منها قد تصوبح أعماالو جديدة) .ور م أن وضوع توجيهات إضوافية ملعاجلة جوانب ددة من عملها قد و
تبني ما إذا كانت وثائق املشرو الكاملة مطلوبة هلذا النو
يزال من الضرور للننة أن تنظر يف إمكانية إقامة آليات (مثل خطة مستقبلية) قد تساعدها يف التعنيل بعملها .و وأما التوجيهات الضافية اليت جيب أن تضعها اللننة فقد و
من العمل.
تعليقات رئيس اللجنة:
مر الس و وونني .ولطاملا اس و ووتندت إدارة العمل يف اللننة على خطوط توجيهية واردة يف دليل الجرانيات ،وإىل
إن جلنة الدس و ووتور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت هي جلنة قائمة على الس و وولع ،وقد جنحت يف وضو ووع عدة مواصو ووفات على و
متطلبات إضافية حددهتا اللننة.
وجتدر الشارة إىل أنو ميكن عع عمل هذه اللننة بكل سهولة ضمن عدة جماالت كما يرد أدناه:
أ -وضع مواصفة للزيوت والدهون اجلديدة
أ -تنقيح ال بارامرتات أو إدراع بارامرتات جديدة يف املواصفة القائمة اخلاصة بالزيوت والدهون
ع -إجراني تعديالت حريرية على املواصفات القائمة اخلاصة بالزيوت والدهون

ولغرض وضووع مواصووفات للزيوت والدهون اجلديدة (البند (أ)) ،ح وددت جلنة الدسووتور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت يف دورهتا السووادسووة عشوورة متطلبات القرتا إضووافة زيوت جديدة إىل املواصووفة اخلاصووة بالزيوت النباتية املسوومواة
حيث تنطبق هذه املتطلبات أيضاو على الدهون ا يوانية اجلديدة.
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إمنا مل توض و و و و و ووع أ توجيهات ددة لتنقيح البارامرتات أو إدراع بارامرتات جديدة يف املواصو و و و و و ووفة القائمة للزيوت والدهون وإدخال تعديالت حريرية على املواصو و و و و و ووفات القائمة للزيوت والدهون (البندان (ب) و(ع)) .وقد ازدادت
االقرتاحات بش ووأن هذه األعمال اجلديدة خالل الدورات األخعة للننة .لذا ،حان الوقت لتبحث اللننة يف إمكانية وض ووع توجيهات ترمي إىل تس ووهيل عملها يف هذه امجماالت .وقد تتمكن هذه التوجيهات من مس وواعدة البلدان يف
إعداد اقرتاحاهتا بشكل أفضل حبيث تستنيب إىل املتطلبات ،وبالتايل إىل تيسع النقاع واختاذ القرارات من جانب اللننة.
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المرفق

4

لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى األغذية (الدورة التاسعة واألربعون 24-20 ،مارس/آذار ( )2017الوثيقة )REP17/FA
النصوص التي أُحيلت إلى هيئة الدستور الغذائي في دورتها األربعين العتمادها
الوثائق

مشو و وورو املواص و ووفات املقرتحة لتحديد
املواد املضو و و و و ووافووة إىل األ ووذيووة ودرجووة
نقاوهتا

اإلطار الزمني
السنة
رقم تعريف
العمل أو السنة المستهدفة

جار

-

الوضع
الحالي

8/5

رموز
المخرجات

2-1/1-1

المشورة العلمية
الدورة الرابعة والثمانون
للننة اخلرباني املشرتكة
بني منظمة األ ذية
والزراعة ومنظمة الصحة
العاملية واملعنية باملواد
املضافة إىل األ ذية
(يوليو/حزيران )2017

مالحظات تفسيرية
انظر الفقرة  41واجلزني أل من املرفق الثالث
وافقت جلنة الدس ووتور الغذائي املعنية باملواد املض ووافة إىل األ ذية يف دورهتا التاس ووعة واألربعني على
إحالة املواصو ووفات الكاملة اخلاصو ووة باملواد املضو ووافة إىل األ ذية واملنكهات (اجلديدة واملن وقحة) إىل
اهليئة يف دورهتا األربعني العتمادها عند اخلطوة .8/5
تُرجى اإلشارة إلى:

أن املواصوفات ،املعتمدة حسوب املرجع ،سووف تدرع يف قائمة الدسوتور الغذائي دواصوفات املواد
املضافة إىل األ ذية ()CAC/MISC 6
انظر الفقرتان  72و )1( 108واجلزني أل من املرفق السادس

مش و و و و و وورو ومش و و و و و وورو مقرت لألحكار
اخلاص ووة باملواد املضو ووافة إىل األ ذية يف

املواص و و و ووفة العامة للمواد املض و و و ووافة إىل
األ ذية

جار

-

 8/5و8

2-1/1-1

جلنة اخلرباني املشرتكة بني
منظمة األ ذية والزراعة
ومنظمة الصحة العاملية
واملعنية باملواد املضافة إىل
األ ذية

وافقت جلنة الدس ووتور الغذائي املعنية باملواد املض ووافة إىل األ ذية يف دورهتا التاس ووعة واألربعني على
ما يلي:




ا فاظ على املس ووتو األقص ووى للبنزوات يف فئة األ ذية  4-1-14عند  250ملغ/كلغ مع
املالحظة ( 13مثل محض البنزويك) ،وتنقيح املالحظة  301لتصو و ووبح "املسو و ووتو األقصو و ووى
املؤقت إىل حني انعقاد الدورة اخلمسني للننة.
إحالة املشو وورو واملشو وورو املقرت لألحكار اخلاص ووة باملواد املض ووافة إىل األ ذية يف املواص ووفة
العامة للمواد املضو و ووافة إىل األ ذية إىل اهليئة يف دورهتا األربعني العتمادمها عند اخلطوتني 8
و .8 /5
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اإلطار الزمني
السنة
رقم تعريف
العمل أو السنة المستهدفة

مشو و و وورو التنقيح املقرت ألمساني الفئات
ونظار الرتقيم الدويل للمواد املضافة إىل
األ ذية ()CAC/GL 36-1989

جار

تعوديول على مقودموة قوائموة الودسو و و و ووتور
الغذائي دواص و ووفات املواد املض و ووافة إىل
األ ذية ()CAC/MISC 6

-

-

الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

مالحظات تفسيرية

المشورة العلمية
انظر الفقرة  )1( 117واملرفق العاشر

8/5

2-1/1-1

-

وافقت جلنة الدس ووتور الغذائي املعنية باملواد املض ووافة إىل األ ذية يف دورهتا التاس ووعة واألربعني على
إحووالووة مشو و و و و و وورو التنقيح املقرت لنظووار الرتقيم الوودويل إىل اهليئووة يف دورهتووا األربعني العتموواده عنود
اخلطوة 8/5
انظر الفقرة  41واجلزني باني من املرفق الثالث

-

-

2-1/1-1

-

وافقت جلنة الدس ووتور الغذائي املعنية باملواد املض ووافة إىل األ ذية يف دورهتا التاس ووعة واألربعني على
إحالة تعديل على مقدمة قائمة الدسو و و و ووتور الغذائي دواصو و و و ووفات املواد املض و و و و ووافة إىل األ ذية
( )CAC/MISC 6-2016إىل اهليئة يف دورهتا األربعني العتماده.
يُرجى اإلشارة إلى أن
هذا التعديل مع ود ملعاجلة شوا ل الوفود بشأن الشارة إىل مواد مضافة ثانوية يف مواصفتني.

األحكار املنقحة اخلاصة باملواد املضافة
إىل األ ذية يف املواص و و ووفة العامة للمواد
املضو و و و و و و وواف ووة إىل األ ووذي ووة يف م ووا يتعلق
دوانيمة املواص و و ووفات اخلاصو و ووة دنتنات
األمساا امجممدة وموانيمة املواصو و و و ووفات

اخلاصو و ووة بأنوا معيونة من ا مضو و وويات
امل وع ولو وبو و ووة ( CODEX STAN 254-
 ،)2007وال و وط و ومو و وواعو ووم احمل و وفو ووواو و ووة

()CODEX STAN 13-1981
ومركزات الطماعم امجمهوزة ( CODEX
 ،)STAN 57-1981وزيتون امل ووائ وودة

انظر الفقرة  )1( 55النقاط (ع) و(د) و(ه)و واجلزني باني من املرفق السادس
وافقت جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األ ذية يف دورهتا التاسعة واألربعني على
إحالة عدد من األحكار اخلاصة باملواد املضافة إىل األ ذية يف املواصفة العامة للمواد املضافة إىل
األ ذية واملتصلة بعملها يف جمال املوانيمة إىل اهليئة يف دورهتا األربعني العتمادها.
-

-

-

2-1/1-1
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الوثائق
(،)CODEX STAN 66-1981
واألحكووار املتعلقووة حبمض ثنووائي أمني
إيثيلني رب و و وواعي محض األس و و و و و و وويتي و و ووك
( )EDTAللمواصفة اخلاصة باجلمرب
أو ال ووروبو ويو و ووان املو وعو ولوو و وب ( CODEX
)STAN 37-1981

اإلطار الزمني
السنة
رقم تعريف
العمل أو السنة المستهدفة

الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

األقسووار املنقحة املتعلقة باملواد املضووافة
إىل األ ذية يف املواص و و و و ووفات اخلاصو و و و ووة
بو و ووالوطومو و وواعوم احملوفوواو و ووة ( CODEX
 )STAN 13-1981ومو و و وورك و و و وزات

الطموواعم امجمهوزة
 ،)57-1981والزعنفيو ووات الس و و و و وريعو ووة
التنميوود ع املنزوعووة األحشو و و و و وواني أو
املنزوعة األحش وواني( CODEX STAN
 )36-1981واجلو وم وورب أو ال ووروبو ويو و ووان
السو وريع التنميد ( CODEX STAN
 ،)92-1981والكركن و وود (اللوبسو و و و وورت)
السو وريع التنميد ( CODEX STAN
 ،)95-1981وقطع ش و و ورائح السو و وومك
السريعة التنميد ( CODEX STAN
 ،)165-1989وش و و و و ورائح الس و و و و ومو ووك
السريعة التنميد ( CODEX STAN
 ،)190-1995واألصو و و ووابع السو و و وومكية

المشورة العلمية

مالحظات تفسيرية

انظر الفقرة  )1( 55النقطتني (أ) و(ب) واملرفق اخلامس
وافقت جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األ ذية يف دورهتا التاسعة واألربعني على
إحالة القسم املنقح املتعلق باملواد املضافة إىل األ ذية يف عدد من املواصفات اخلاصة بالسلع
األساسية املتصلة بعملها يف جمال املوانيمة إىل اهليئة يف دورهتا األربعني العتماده.

( CODEX STAN

-

-

-

2-1/1-1
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وقطع األمساا والشو و و و ورائح الس و و و وومكية
س و وريعة التنميد -املغطاة بفتات اخلبز
أو عنني للقلي ( CODEX STAN

29

اإلطار الزمني
السنة
رقم تعريف
العمل أو السنة المستهدفة

الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

المشورة العلمية

مالحظات تفسيرية

 ،)166-1989ومنتنات الس و ووكالوب
الطو وازج ووة والنيئ ووة الس و و و و و و وريع ووة التنمي وود
()CODEX STAN 315-2014
تعليقات رئيس اللجنة:

كل من املواصفات املتصلة باملواد املضافة إىل األ ذية ونظار الرتقيم الدويل واملواصفة العامة للمواد املضافة إىل األ ذية اليت تشكل العمل األساسي للننة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األ ذية عيعاو مهاماو منتظمة
يشكل و
تقور هبا اللننة .وختصص اللننة يومني إضافي ني مجمموعة العمل املادية يف كل دورة ملناقشة ا دود القصو املقبولة للمواد الفردية املضافة إىل األ ذية .وأحرز تقدر كبع خالل الدورة التاسعة واألربعني للننة سيما أنو متو االتفاق على
اعتماد أكثر من  400حكم .وعلماو أن املواص ووفة العامة للمواد املض ووافة إىل األ ذي ة جيب أن تش ووكل املرجع الوحيد للمواد املض ووافة إىل األ ذية يف نظار الدس ووتور الغذائي ،عملت اللننة على موانيمة العمل خالل دورات عدة .وبعد
إمتار عمل املوانيمة يف ما يتعلق باملواصووفات اخلاصووة بالسوولع األسوواسووية اخلاصووة باللحور ومنتنات اللحور والشوووكوال ومنتنات الكاكاو ،بدأت اللننة يف دورهتا التاسووعة واألربعني عمل املوانيمة يف ما يتعلق باألمساا ومنتنات األمساا
خالل هذه الدورة.
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العمل الجاري (الخطوات  ،3/2و 4و)7
الوثائق

مشو و و و و وورو ومشو و و و و وورو مقرت لألحكار
اخلاص ووة باملواد املض ووافة إىل األ ذية يف

املواص و و و ووفة العامة للمواد املض و و و ووافة إىل
األ ذية

اإلطار الزمني
السنة
رقم تعريف
السنة أو العمل المستهدفة

جار

-

الوضع
الحالي

خطوات
خمتلفة

رموز
المخرجا
ت

2-1/1-1

المشورة
العلمية

مالحظات تفسيرية
انظر الفقرة

109

سو و وووف تواصو و وول جلنة الدسو و ووتور الغذائي املعنية باملواد املض و ووافة إىل األ ذية يف دورهتا اخلمس و ووني العمل على
املواص ووفة العامة للمواد املض ووافة إىل األ ذية ،وس وووف تتطرق بش ووكل خاص إىل ما يلي )1( :الردود الواردة
من جلنة الدسووتور الغذائي املعنية بالفاكهة واخلضوور املص ونوعة وجلنة الدسووتور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت
بشأن التربير التكنولوجي للمواد املضافة إىل األ ذية يف فئات األ ذية ذات الصلة؛ ( )2ومشرو األحكار
املقرتحة الس و و و ورتات اللوتيني من ( Tagetes erectaنظار الرتقيم الدويل ( 161ب) ( ))3و الص و و وومغ العري
حبمض سو و و وووكسو و و ووينيك األوكتنيل املعدل (نظار الرتقيم الدويل  )423يف اجلدول 3؛ ( )3واألحكار اخلاصو و ووة
باملواد املضافة واملالحظة  22يف فئة األ ذية 1-1-01؛ ( )4واألحكار املتصلة بسرتات ثالثي الصوديور يف
فئة األ ذية 5-2-09؛ ( )5واألحكار يف فئة األ ذية 1-1-01؛ ( )6ومش و وورو ومش و وورو مقرت لألحكار
يف املواصو و ووفة العامة للمواد املضو و ووافة إىل األ ذية يف فئة األ ذية  0-16باس و ووتثناني املواد املض و ووافة اليت تتس و ووم
بواائ تكنولوجية للوون أو احملليات أو الدهنات أو النرتيت والنرتات واألحكار املتصلة بفئة األ ذية -14
3-2؛ ( )7واملش و و و وورو املقرت لألحكار املتص و و و وولة بفئة األ ذية  2-1-1باس و و ووتثناني األحكار اخلاص و و ووة باملواد
املضافة إىل األ ذية مع وايفة اللون واحمللوي.
انظر الفقرة )2( 117

تنقيح أمس و وواني الفئ و ووات ونظ و ووار الرتقيم
الوودويل للمواد املض و و و و ووافووة إىل األ ووذيووة

()CAC/GL 36-1989

جار

-

 1و 2و3

2-1/1-1

وافقت جلنة الدسو ووتور الغذائي املعنية باملواد املضو ووافة إىل األ ذية يف دورهتا التاسو ووعة واألربعني على تشو ووكيل
جمموعة عمل إلكرتونية تنظر يف ما يلي )1( :الردود على التعميم بش و و ووأن إدراع إض و و ووافة وتغيعات يف نظار
الرتقيم الدويل ()CL 2017/46-FA؛ ( )2وإض و و ووافة وايفة العامل املس و و ووت لب إىل محض املاليك- DL ،
(نظار الرتقيم الدويل )296؛ ( )3ومس و ووألة تسو وومية جليكوسو وويدات السو ووتيفيول والرقم حسو ووب نظار الرتقيم
الدويل.
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الوثائق

31

اإلطار الزمني
السنة
رقم تعريف
السنة أو العمل المستهدفة

املواص و و و و و ووفات اخلاصو و و و و ووة بتحديد املواد
املض و و و و و و ووافة إىل األ ذية ودرجة نقاوهتا
(الودورة الرابعوة والثموانون للننوة اخلرباني
املشو و و و وورتكة بني منظمة األ ذية والزراعة
ومنظمة الصو و ووحة العاملية واملعنية باملواد
املضافة إىل األ ذية)

جار

موانيمة األحكار اخلاصة باملواد املضافة
إىل األ ذية يف املواص و و و و ووفات اخلاص و و و ووة
بالس و و و و و وولع واألحكار ذات الص و و و و و وولة يف
املواص و ووفات العامة للمواد املض و ووافة إىل
األ و و ووذي و و ووة؛ وتنقيح النهج إزاني إدراع
قائمة املواص و و و ووفات اخلاصو و و ووة بالس و و و وولع
األس وواس ووية يف اجلدول  3من املواص ووفة
العامة للمواد املض و و و و و و ووافة إىل األ ذية،
وتوفع التوجيه ووات إىل اللن ووان املعنيووة
بالسلع األساسية بشأن املوانيمة.

جار

اقرتا إدراع إض و و و و و و ووافووات وتغيعات يف
قائمة األولويات للمواد املقرتحة لتقييم
جلنووة اخلرباني املشو و و و و و وورتكووة املعنيووة بوواملواد
املضافة إىل األ ذية

جار

تعليقات رئيس اللجنة:

-

الوضع
الحالي

رموز
المخرجا
ت

 1و 2و3

2-1/1-1

المشورة
العلمية

مالحظات تفسيرية

س و و و و وووف تنظر جلنة الدس و و و و ووتور الغذائي املعنية باملواد املضو و و ووافة إىل األ ذية يف دورهتا اخلمسو و و ووني يف اعتماد
مواصفات لتحديد املواد املضافة إىل األ ذية ودرجة نقاوهتا أعدهتا جلنة اخلرباني املشرتكة بني منظمة األ ذية
والزراعة ومنظمة الصوحة العاملية واملعنية باملواد املضوافة إىل األ ذية يف دورهتا الرابعة والثمانني (يونيو/حزيران
.)2017

انظر الفقرة  ،)2(55النقاط (أ) و(ب) و(ع) و(د)

-

-

-

-

2-1/1-1

2-1/1-1

وافقت جلنة الدسو ووتور الغذائي املعنية باملواد املضو ووافة إىل األ ذية يف دورهتا التاسو ووعة واألربعني على تشو ووكيل
جمموعة عمل إلكرتونية من أجل )1( :إجناز عمل املوانيمة للمواص ووفات املتبقية املتص وولة باألمساا ومنتنات
األمساا؛ ( )2والبحث يف هنج من وقح لوضع قائمة باملواصفات املطابقة اخلاصة بالسلع األساسية يف اجلدول
 3من املواصووفة العامة للمواد املضووافة إىل األ ذية؛ ( )3وإمتار موانيمة املواصووفة اخلاصووة ببعض أنوا الفاكهة
املعلبة (( )CODEX STAN 319-2015مالحق بش و و ووأن الجاص املعلوب واألناناس املعلوب)؛ ( )4وإمتار
التوجيهات للنان املعنية بالسوولع بشووأن موانيمة األحكار املتصوولة باملواد املضووافة إىل األ ذية يف املواصووفات
اخلاصة بالسلع مع املواصفة العامة للمواد املضافة إىل األ ذية.
سو و وووف تنظر جلنة الدسو و ووتور الغذائي املعنية باملواد املض و ووافة إىل األ ذية يف دورهتا اخلمس و ووني يف الردود على
التعميم بشأن قائمة األولويات للمواد املقرتحة لتقييم جلنة اخلرباني املشرتكة املعنية باملواد املضافة إىل األ ذية
(.)CL 2017/48-FA
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اإلطار الزمني
رموز
الوضع
مالحظات تفسيرية
المخرجا
الوثائق
السنة
رقم تعريف
الحالي
ت
السنة أو العمل المستهدفة
بشو ووأن املواصو ووفة العامة للمواد املضو ووافة إىل األ ذية :جتد اللننة نفسو ووها أمار عبني كبع من العمل وال س وويوما العديد من املس ووائل احملددة املتعلقة ببعض فئات األ ذية الفردية أو املواد .وينبغي مناقش ووة اآلالف من املش وواريع واملش وواريع
املقرتحة لألحكار يف النص اآلخر من فئة األ ذية يف املواصفة العامة للمواد املضافة إىل األ ذية ،حيث يتعلق العديد منها باملالحظة الشهعة "رقم ."161
المشورة
العلمية

يتعني موانيمة العديد من املواصووفات اخلاصووة بالسوولع األسوواسووية مع املواصووفة العامة للمواد املضووافة إىل األ ذية ،وهي تشووكل موضووو جلان ناشووطة معنية بالسوولع األسوواسووية يف اجتماعات مادية .وال يزال من
وبشووأن املوانيمة :ما زال و
الضرور توفع التوجيهات للنان املعنية بالسلع األساسية بشأن املوانيمة ،وسوف توضع خالل الدورة املقبلة.
بشأن قائمة األولويات :أدرع املزيد من املواد على قائمة األولويات اليت ينبغي ترتيب أولوياهتا على حنو أكرب يف ال املوارد احملدودة لد جلنة اخلرباني املشرتكة املعنية باملواد املضافة إىل األ ذية.

وثائق المناقشة وغيرها
مالحظات تفسيرية

الوثائق
جمهز" انظر الفقرة 90
وثيقة مناقشو ووة بشو ووأن اس و ووت دار مص و ووطلحي " ع و
و"عاد " يف املواصفة العامة للمواد املضافة إىل األ ذية أيدت جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األ ذية يف دورهتا التاسعة واألربعني اقرتا االحا د الروسي باعداد وثيقة مناقشة تق ودر خالل الدورة املقبلة للننة حول
جمهز" و"عاد " يف املواصفة العامة للمواد املضافة إىل األ ذية.
شوا لها بشأن است دار مصطلحي " ع و
وثيقة مناقشة بشأن است دار النرتات ( ) INS 251, 252انظر الفقرة
وأنوا النرتيت ()INS 249, 250
وافقت جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األ ذية يف دورهتا التاسعة واألربعني على تشكيل جمموعة عمل إلكرتونية ذات االختصاصات التالية:
106

باالستناد إىل الشوا ل اليت متو حديدها بالنسبة إىل است دار املواد املضافة إىل األ ذية للنرتات وأنوا النرتيت يف الوثيقة :CX/FA 17/49/11
( )1حليل املسائل اليت جيب أن تعاجلها اللننة واليت حتاع إىل املشورة العلمية ؛
( )2واقرتا هنج حول املسائل املتصلة بادارة امل اعر اليت جيب أن تعاجلها اللننة؛
( )3وتوضوويح نطاق املسووألة (املسووائل) اليت جيب أن تتناوهلا جلنة اخلرباني املشوورتكة املعنية باملواد املضووافة إىل األ ذية أو أ جهاز مالئم آخر مشوورتا بني منظمة األ ذية
والزراعة ومنظمة الصحة العاملية يقدر املشورة العلمية ،مع األخذ يف االعتبار جدو هذه املشورة وتوفور البيانات هلا.

33
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وثيقة مناقش و و ووة حول "االسو و و ورتاتينيات املسو و و ووتقبلية للننة انظر الفقرة
الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األ ذية"
وافقت جلنة الدس ووتور الغذائي املعنية باملواد املض ووافة إىل األ ذية يف دورهتا التاس ووعة واألربعني على أن رؤس وواني جمموعات العمل األربع (أ جمموعات العمل املعنية باملواصووفة
العامة للمواد املض ووافة إىل األ ذية)؛ واملوانيمة؛ ونظار الرتقيم الدويل وأولويات جلنة اخلرباني املش وورتكة املعنية باملواد املض ووافة إىل األ ذية) ،ومن خالل عملهم مع الص ووني (البلد
املضووي ل لننة الدسووتور الغذائي املعنية باملواد املضووافة إىل األ ذية) قد يضووعون وثيقة مناقشووة حول "االسورتاتينيات املسووتقبلية للننة الدسووتور الغذائي املعنية باملواد املضووافة
إىل األ ذية".
141

توقف /استكمال العمل
إلغاني بعض أحكار املواد املضووافة إىل األ ذية يف املواصووفة انظر الفقرة  )4( ،)2(108واملرفقني السابع والتاسع
العامة للمواد املضافة إىل األ ذية ووق العمل هبا
وافقت جلنة الدس ووتور الغذائي املعنية باملواد املض ووافة إىل األ ذية يف دورهتا التاس ووعة واألربعني على ( )1أن حيل إىل اهليئة يف دورهتا األربعني األحكار املتص وولة باملواد املض ووافة
إىل األ ذية يف املواصفة العامة للمواد املضافة إىل األ ذية واملوصى بالغائها؛ ( )2وإيقاف العمل يف عدد من األحكار املتصلة باملواد املضافة إىل األ ذية يف املواصفة العامة
للمواد املضافة إىل األ ذية.
وثيقة مناقش ووة بش ووأن اس ووت دار املواد املض ووافة إىل األ ذية انظر الفقرة
يف إنتاع النبيذ
نص ا اشو ووية اليت سو وووف ترفق باألحكار املتص و وولة باملواد املض و ووافة إىل األ ذية املنتمية إىل الفئات الوايفية التالية :منظِّمات ا موض و ووة
نظراو إىل ياب توافق يف اآلراني حول و
واملثبوتات ومضادات األكسدة لفئات األ ذية من النبيذ ،وافقت جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األ ذية يف دورهتا التاسعة واألربعني على وق العمل على
النظر يف هذا املوضو  ،والحظت أن األحكار املتصلة باملواد املضافة إىل األ ذية لنبيذ العنب (فئة األ ذية  )3-2-14سوف تبقى عند اخلطوة ا الية.
102

تعليقات رئيس اللجنة:
من املؤس و أن جلنة الدسووتور الغذائي املعنية باملواد املضووافة إىل األ ذية يف دورهتا التاسووعة واألربعني مل تتمكن من التوصوول إىل توافق يف اآلراني بشووأن األحكار املتصوولة باملواد املضووافة إىل األ ذية يف جمال إنتاع النبيذ .وسوووف يشوونع
الرئيس األعراف ذات الصلة على العمل على حل توفيقي.
وسوووف تناقش اللننة يف دورهتا اخلمسووني وثيقة املناقشووة حول اسورتاتينيتها .وكما اقرتحو الرئيس ،سوووف يسووت در مفهور "جلنة واحدة معنية باملواد املضووافة إىل األ ذية" لعداد الوثيقة مع الرتكيز على كيفية ختصوويص املوارد ،وترتيب
أولويات العمل ومعاجلة املسائل العالقة مثل املالحظة رقم  .161وقد حصدت اجلولة األوىل من التعليقات العديد من التعليقات القيومة والبنانية اليت وردت من البلدان األعضاني واملراقبني.

عبء العمل اإلجمالي للجنة
دورات اللجنة

الخطوتان

 8/5و8

الخطوة

5

نصوص أخرى
العتمادها

العمل الجاري

العمل الجديد

وثيقة مناقشة

تم إلغاؤها ،والعمل
المواصفات التي ّ
أو وثائق المناقشة التي توقفت

34

الدورة التاسو و و ووعة واألربعون للننة الدسو و و ووتور
الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األ ذية
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3

-

3

5

-

3

2

مالحظات تفسيرية:
يرتوكز عمل جلنة الدسووتور الغذائي املعنية باملواد املضووافة إىل األ ذية بشووكل أسوواسووي على املواصووفة العامة للمواد املضووافة إىل األ ذية ،وخاصووة السووتكمال النظر يف مشوواريع األحكار املعلقة (حوايل  )1 200وموانيمة األحكار اخلاصووة
باملواد املضافة إىل األ ذية يف املواصفات اخلاصة بالسلع األساسية مع تلك املوجودة يف املواصفة العامة للمواد املضافة إىل األ ذية .وتشمل األعمال األخر ذات الصلة باملواصفة العامة للمواد املضافة إىل األ ذية )1( :إعداد قائمة
أولويات للمواد اليت س و ووتقيمها جلنة اخلرباني املش و وورتكة بني املنظمة ومنظمة الص و ووحة العاملية املعنية باملواد املض و ووافة إىل األ ذية؛( )2واعتماد مواص و ووفات اجلودة والنقاوة اليت أعدهتا جلنة اخلرباني املش و وورتكة املعنية باملواد املض و ووافة إىل األ ذية؛
( )3وحديث (إدخال تعديالت على) نظم أمساني الفئات والرتقيم الدويل للمواد املض ووافة إىل األ ذية ( .)CAC/GL 36-1989وس ووتقور وثائق املناقش ووة املقرتحة (أ اس ووت دار النرتات وأنوا النرتيت واس ووت دار مص ووطلحات ددة يف
املواصفة العامة للمواد املضافة إىل األ ذية) دساعدة جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األ ذية أثناني النظر يف مسائل ددة خاصة باملواصفة العامة للمواد املضافة إىل األ ذية .و وأما الوثيقة حول االسرتاتينيات املستقبلية
للننة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األ ذية ،اليت سوف تستند إىل وثيقة املناقشة بشأن إدارة عمل اللننة ،اليت نظرت فيها الدورة التاسعة واألربعون للننة ،فسوف تعاجل اجلوانب املتعلقة بكيفية حسني عمل اللننة من
خالل حليل التحديات وا واجز الكرب اليت تعيق تقدر عمل اللننة (مثل املالحظة رقم 161؛ وقائمة األولويات بالنس ووبة إىل تقييم جلنة اخلرباني املش وورتكة بني املنظمة ومنظمة الص ووحة العاملية املعنية باملواد املض ووافة إىل األ ذية؛ واملوارد
احملدودة؛ واألحكار املتأخرة يف املواصفة العامة للمواد املضافة إىل األ ذية واملوانيمة ،وما إىل ذلك).
إن العمل ا ايل للننة قابل لإلدارة ويركز على املواصووفة العامة للمواد املضووافة إىل األ ذية ،اليت سوووف تصووبح لد إجنازها "املواصووفة الرمسية الوحيدة يف الدسووتور الغذائي السووت دار املواد املضووافة إىل األ ذية" .ويشوومل عمل اللننة
املتأخر موانيمة األحكار املتصلة باملواد املضافة إىل األ ذية يف  50مواصفة تقريباو للسلع األساسية (وضعتها جلان ع ناشطة ،بالضافة إىل األحكار املعلوقة يف املواصفة العامة للمواد املضافة إىل األ ذية .ومن املتوقع أن املناقشة بشأن
التعرف إىل التحديات املسووتقبلية اليت سوووف تواجهها اللننة
االس ورتاتينيات املسووتقبلية للننة خالل دورهتا اخلمسووني لن تسوواعدها يف حديد سووبل للتعنيل يف إجناز املواصووفة العامة للمواد املضووافة إىل األ ذية فحسووب ،إمنا أيض واو يف و
لد إجناز عملها على املواصفة العامة.
تعليقات رئيس اللجنة:
يتفق مع مالحظات األمانة .وس وووف تعمل اللننة على وض ووع املعايع لتحديد أولويات عبني العمل الذ يؤمل أن توافق عليها الدورة املقبلة ،مع االس ووتمرار يف الوقت ذاتو يف مناقش ووة املواص ووفة العامة واملوانيمة ونظار الرتقيم الدويل
وقائمة األولويات وما إىل ذلك ،على حنو فعال.

