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CX/EXEC 17/73/2

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 هليئة الدستور الغذائي اليت اجتمعت
1
بعد انعقاد الدورة التاسعة والثالثني هليئة الدستور الغذائي (يوليو/متوز  )2016حىت  31ديسمرب/كانون األول 2016
سوف يتم مجع املعلومات بشأن عمل اللجان اليت اجتمعت يف الفرتة من  1يناير/كانون الثاين
إىل  31مارس/آذار ،ومن  1أبريل/نيسان إىل  31مايو/أيار 2017
يف الوثيقتني CX/EXEC 17/73/2 Add.1و CX/EXEC 17/73/2 Add.2على التوايل.

2017

معلومات أساسية
 -1وفقاً لإلجراء الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمفوحد لوسع موالفات الدستور الغذائي والن و ذات ال لة ،اجلزء  ،2تقوم اللجنة التنفيذية
هليئة الدستور الغذائي مبا يلي:
( )1دراسة املوالفات املقرتحة من جلان الدستور الغذائي قبل أن تفقدَّم إىل اهليئة العتمادها من أجل:
-

1

التأ ّكد من االتساق مع والية الدستور الغذائي ،وقرارات اهليئة ،ون و الدستور الغذائي القائمة؛
كفالة الوفاء باشرتاطات اإلجراء اخلا بالت ديق ،حيثما يتناسب ذلك؛
التأ ّكد من الشكل ومن طريقة العرض؛
والتأ ّكد من االتساق اللفغوي.

سوف تفدرج املعلومات املتعلقة بالدورة الثامنة والعشرين للجنة الدستور الغذائي املعنية بالفاكهة واخلضر امل نّعة يف سميمة.
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( )2اس ـ ـ ــتعراض حالة وس ـ ـ ــع مشـ ـ ـ ـاريع املوال ـ ـ ــفات س ـ ـ ــمن اإلطار الزمين الذي وافقت عليه اهليئة ،ورفع تقرير بنتائجه
إىل اهليئة .وعلى وجه اخل ـ ـ ـ ـ ـ ــو  ،قد تقرتي اللجنة التنفيذية متديد اإلطار الزمين ،أو إلغاء عمل ما ،أو تقرتي
أن تضـ ـ ـ ــللع بالعمل جلنة أ ر الف اللجنة اليت فكلفت به أل ـ ـ ـ ـالً ،مبا يف ذلك عن طريق إنشـ ـ ـ ــاء عدد ّدد
2
من األجهزة الفرعية ،إذا كان ذلك مناسباً.
( )3إجراء االستعراض التقييمي القرتاحات وسع/تنقيح املوالفات 3مبا يشمل:
-

دراس ــة االقرتاحات لوس ــع/تنقيح املوال ــفات ،مع مراعاة معايري حتديد أولويات العمل  ،واخللة االس ـرتاتيجية
للهيئة والعمل املسانِد الالزم يف إطار التقييم املستقل للمخاطر؛
حتديد حاجات البلدان النامية إىل وسع املوالفات؛
إسداء املشورة بشأن احلاجة إىل تنسيق العمل بني األجهزة الفرعية ذات ال لة يف هيئة الدستور الغذائي؛
إس ـ ـ ــداء املش ـ ـ ــورة بش ـ ـ ــأن تش ـ ـ ــكيل اللجان وفرق املهام وحلّها ،مبا يف ذلك فرق املهام املخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املش ـ ـ ــرتكة
بني اللجان (يف اجملاالت اليت يقع فيها العمل سمن نلاق مهام عدد من اللجان)؛
وإجراء تقدير ّأويل للحاجة إىل مش ــورة اخلرباء العلمية وتوافر تلك املش ــورة من منيمة األزذية والزراعة ومنيمة
ال حة العاملية أو زريمها من األجهزة املتخ ة ذات ال لة ،وترتيب تلك املشورة حبسب األولوية.

 -2أجرت اللجنة التنفيذية هليئة الدس ـ ــتور الغذائي يف دوراا الثانية والس ـ ــبعني ( 30أزس ـ ــل /آ  1 -س ـ ــبتمرب/أيلول
رحبـت بـاهليكليـة اجلـديـدة ووجـدت أن املعلومـات
 )2016بعض املنـاقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات حول الوثيقـة اليت أفعيـدت هيكلتهـا ،وفيمـا ّ
اليت وفّرها رؤســاء جلان الدســتور الغذائي (مبا يف ذلك جلنة التنســيق املشــرتكة بني منيمة األزذية والزراعة ومنيمة ال ــحة
العاملية) مفيدة جداً ،ق ّدمت عدداً من االقرتاحات لتحس ــني الوثيقة حبيس تس ــتجيب على لو أفض ــل إىل حاجات اللجنة
4
التنفيذية هليئة الدستور الغذائي لد إجرائها االستعراض التقييمي.

 2اتفقت الدورة الثالثة والســتون للجنة التنفيذية ( ) 2009على وجو إدراج قائمة بوثائق املناقشــة يف الوثيقة عن الرلــد لغرض اإلحاطة فقن ،من أجل
بكل جلنة ،ولكنها لن تفناقش على هذا النحو.
تقدمي لورة كاملة عن عبء العمل اخلا
ّ
بغية تيسري القيام برلد التقدم احملرز يف وسع املوالفات ،اتفقت الدورة الثامنة واخلمسون للجنة التنفيذية ( )2006على تلبيق املعايري التالية )1( :لد
تأ ّ ر إحراز تق ّدم لوس ــع موال ــفات ما بس ــبب احلاجة إىل املش ــورة العلمية ،باس ــتلاعة اللجنة التنفيذية تش ــجيع كل من منيمة األزذية والزراعة ومنيمة
ال حة العاملية على عقد مشاورة رباء إلسداء تلك املشورة يف التوقيت املناسب والتولية بوقف العمل ريثما تتوافر املشورة الفنية؛ ( )2يف حال إسداء
حتس اللجنة املعنية على اختاذ اإلجراءات
املشورة العلمية وإذا كانت املوالفات املعنيّة قيد الدرس منذ أكثر من مخ سنوات ،جيدر باللجنة التنفيذية أن ّ
الالزمة ســمن مهلة زمنية ددة؛ ( )3إذا كان أحد البنود اســعا للدرس منذ ع ّدة دورات ،دون أن ييدي ذلك إىل إحراز أي تق ّدم ،وإذا ي يكن هنا
ما يش ـ ــري إىل التول ـ ــل إىل توافق يف ا راء ،ب مكان اللجنة التنفيذية أن تقرتي تعليق العمل عند لوة معيّنة يف إجراءات وس ـ ــع املوال ـ ــفات ،لفرتة زمنية
ددة أو أن تقرتي وقف العمل أو اختاذ إجراءات ت حيحية إلحراز تق ّدم ،مع مراعاة مجيع املعلومات اليت أعلاها اجلهاز الفرعي املختص.
3
أقراا اهليئة عند اختاذ قرار بشأن االسلالع بعمل جديد أو مراجعة كل حد من احلدود الق و ملستو
تتّبع اإلجراءات اليت حدداا اللجان املعنية و ّ
خملفات املبيدات أو العقاقري البيلرية أو اإلبقاء على املوالـ ــفة العامة املتعلقة باملواد املضـ ــافة إىل األزذية (مبا يف ذلك أسـ ــاليب التحليل وأ ذ العينات)،
واملوالفة العامة املتعلقة بامللوثات والسموم يف األزذية (مبا يف ذلك أساليب التحليل وأ ذ العينات) ،ونيام ت نيف األزذية ونيام الرتقيم الدويل.
 4الفقرات من  7إىل  14يف الوثيقة .REP17/EXEC1
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 -3وب ـ ــورة ال ـ ــة ،الحن أعض ـ ــاء اللجنة التنفيذية أن اهليكلية املراجعة حت ب عداد الوثيقة يف الوقت املناس ـ ــب
رحبوا باقرتاي األمانة تس ـ ـ ـ ـ ــليم الوثيقة
بفض ـ ـ ـ ـ ــل مس ـ ـ ـ ـ ــامهات رؤس ـ ـ ـ ـ ــاء اللجان واملعلومات الوقائعية املقدمة من األمانة ،كما ّ
على مراحل.
 -4كذلك ،أشــار أعضــاء اللجنة التنفيذية إىل أنه قد يكون من املفيد احل ــول على مزيد من املعلومات وآراء الرؤســاء
بشــأن عمل اللجان .واقرتحوا إمكانية أن توفّر األمانة املزيد من التوجيهات للرؤســاء بالنســبة إىل املســامهات املللوبة منهم
ليكون عمل اللجنة التنفيذية أكثر فعاليةً يف االس ــتعراض التقييمي ،وألقوا الض ــوء على أمهية احلفار على نيرة أفقية حيال
عمل اللجان والتفاعالت بينها.

هيكلية الوثيقة
 -5جتمع هذه الوثيقة معلومات ال ـ ـ ـ ــة باالس ـ ـ ـ ــتعراض التقييمي للاملا كان يتم جتميعها (قبل الدورة الس ـ ـ ـ ــبعني للجنة
التنفيذية هليئة الدستور الغذائي) يف املاسي يف ثالث وثائق منف لة .ويهدف اهليكل املراجع للوثيقة إىل تيسري االستعراض
التقييمي الذي جتريه اللجنة التنفيذية هليئة الدسـ ـ ـ ـ ــتور الغذائي من الل توفري نيرة شـ ـ ـ ـ ــاملة للعمل اإلمجايل الذي تقوم به
كل جلنة .ويتم ب ورة الة توفري املعلومات التالية لكل جلنة ،حسبما هو مالئم:
( )1الن و اليت متّت إحالتها إىل الدورة األربعني هليئة الدستور الغذائي العتمادها ب يغتها النهائية
( )2الن و اليت متّت إحالتها إىل الدورة األربعني هليئة الدستور الغذائي العتمادها عند اخللوة 5
( )3العمل اجلاري (عند خمتلف اخللوات)
( )4اقرتاحات العمل اجلديد اليت متّت إحالتها إىل الدورة األربعني هليئة الدستور الغذائي للم ادقة عليها
( )5وثائق املناقشة و/أو زريها
( )6عبء العمل اإلمجايل للجنة
وتتضــمن اجلداول (املرفقات )6-1تعليقات رئي اللجنة املعنية و مالحيات تفسـريية من إعداد أمانة الدســتور
-6
الغذائي بشأن :حالة اإلقرار ،حيثما انلبق ذلك ،وأي معلومات أ ر ذات ال لة ،حسبما هو مالئم .إسافةً إىل ذلك،
تتضمن املالحيات التفسريية املت لة باقرتاحات العمل اجلديد ولفاً موجزاً لنلاق العمل اجلديد.
-7

وتتضمن املالحيات التفسريية للجدول بشأن عبء العمل اإلمجايل:

( )1اعتبارات أمانة هيئة الدستور الغذائي؛
( )2وردود اللجنة على تول ــية الدورة الس ــبعني للجنة التنفيذية هليئة الدس ــتور الغذائي بالنير يف احلاجة إىل وس ــع
إلدارة عملها (افنير الفقرة  15من الوثيقة  )REP15/EXECحيثما يكون ذلك مالئماً.

4
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وبالنسبة إىل البنود يف عملية اخللوات ،تتوفر املعلومات بشأن:
 رقم تعريف العمل  :أو الس ـ ـ ـ ـ ـ ــنة اليت متّت فيها املوافقة على العمل اجلديد ،أو الس ـ ـ ـ ـ ـ ــنة اليت بدأ فيها العملبالفعل ،حبسب مقتضى احلال.
يتم فيها إقرار النص عند اخللوة  ،8كما اتفقت عليه اهليئة اس ـ ـ ــتناداً
 السن ن نننة المسن ن ننتهد ة  :الس ـ ـ ــنة اليت سـ ـ ـ ـ ّإىل وثيقة املشروع (اعتباراً من عام  2004ولاعدا) ،أو التاريخ الذي حتدده اللجنة ،حبسب مقتضى احلال.
 رموز المخرجات  :تفســتعمل الرموز التالية :1-1 :اســتعراض ووســع موالــفات الدســتور الغذائي والن ــوذات ال لة بشأن سالمة األزذية؛  :2-1استعراض ووسع موالفات الدستور الغذائي والن و ذات ال لة
بش ــأن جودة األزذية؛  :3-1اس ــتعراض ووس ــع موال ــفات الدس ــتور الغذائي والن ــو ذات ال ــلة بش ــأن
توســيم األزذية والتغذية؛  :4-1اســتعراض ووســع موالــفات الدســتور الغذائي والن ــو ذات ال ــلة بشــأن
التفتيش على األزذية وإلدار شهادات هلا وأساليب أ ذ العيّنات والتحليل.

ويوفّر اجلدول روابن إلكرتونية بتقارير اللجنة .وبالنســبة إىل وثائق املشــروع اليت جر اســتكماهلا بعد انعقاد دورة
-9
اللجنة (وزري املتضــمنة يف تقارير اللجنة) ،يتم توفري روابن إلكرتونية بالوثائق ذات ال ــلة يف الدورة األربعني هليئة الدســتور
الغذائي ،اليت تفدرج فيها وثائق املشروع بشكل مرفقات.
 -10وبالنس ــبة إىل جلان التنس ــيق املش ــرتكة بني منيمة األزذية والزراعة ومنيمة ال ــحة العاملية ،ف ن املعلومات الواردة
يف اجلدول ترّكز فقن على البنود اخلال ـ ـ ــة بكل جلنة تنس ـ ـ ــيق إقليمية (ولي على البنود يف جدول األعمال األفقي للجان
التنسيق اإلقليمية الست).
يتم إعداد وثيقة منف ـ ـ ــلة لالسـ ـ ــتعراض التقييمي عن االقرتاحات للعمل اجلديد ،حني ال تكون اللجنة
 -11وسـ ـ ــوف ّ
قد ق ّدمت مباشرة وثائق املشروع.
يتم جتميع التعليقات املقدمة من الرؤســاء بعد توزيع الوثيقة ،إســافةً إىل آ ر املعلومات عن حالة اإلقرار
 -12وســوف ّ
يف وثائق منف لة.

مالحظات أمانة هيئة الدستور الغذائي
 -13يسري بشكل عام عمل اللجان الست قيد الدراسة وفق اجلدول الزمين املقرر .وقد مت لفت انتباه اللجنة التنفيذية
إىل املالحيات والتوليات احملددة التالية:
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الدورة الرابعة عشرة للجنة تنسيق الدستور الغذائي يف أمريكا الشمالية وجنو زر احملين اهلادئ
خيص طلب جلنة تنسـ ــيق الدسـ ــتور الغذائي يف أمريكا الشـ ــمالية وجنو زر احملين اهلادئ بتمديد املهلة
 -14يف ما ّ
املخمر ،فقد تأ ر العمل
الزمنية إل اء العمل إىل عام  2020يف ما يتعلق بوسـ ـ ــع موالـ ـ ــفة إقليمية لع ـ ـ ــري التوت اهلندي ّ
بس ـ ــبب التجربة احملدودة نس ـ ــبياً لد بلدان احملين اهلادئ .وس ـ ــوف تس ـ ــتخدم موعة العمل اإللكرتونية من ـ ــة إلكرتونية
أتاحتها األمانة من شـ ــأ ا أن تي ّس ـ ـر النقاا وإلاز العمل ،وبالتايل من املتوقع أن ينتهي العمل سـ ــمن املهلة الزمنية املقرتي
متديدها.
 -15ويول ـ ـ ـ ــى بأن تقرتي اللجنة التنفيذية هليئة الدس ـ ـ ـ ــتور الغذائي على الدورة األربعني للهيئة متديد املهلة الزمنية وفقاً
لللب الدورة الرابعة عشــرة للجنة تنســيق الدســتور الغذائي يف أمريكا الشــمالية وجنو زر احملين اهلادئ .ويولــى أيضـاً
كل من منيمة األزذية والزراعة ومنيمة ال ــحة العاملية يف توفري مســاعدة إســافية لبلدان احملين اهلادئ يف ال
بأن تنير ّ
وسع املوالفات.

الدورة العشرون للجنة تنسيق الدستور الغذائي يف آسيا
 -16لقد اتبع مشـ ـ ـ ـ ــروع املوالـ ـ ـ ـ ــفة اإلقليمية املقرتحة ملنتجات اللحالب املق ّدم إىل هيئة الدسـ ـ ـ ـ ــتور الغذائي يف دوراا
األربعني العتمادها النهائي عملية وســع املوالــفات حبذافريها .إمنا ســوف يتم النير يف األحكام املت ــلة بتوســيم األزذية
يف املوال ـ ـ ــفة إلقرارها فقن بعد انتهاء الدورة األربعني للهيئة .ونيراً إىل أنه ال يفتوقّع ح ـ ـ ــول أي ل ـ ـ ــعوبات على ل ـ ـ ــعيد
اإلقرار ،يول ـ ـ ـ ـ ــى باالقرتاي على الدورة األربعني للهيئة النير يف اعتماد املوال ـ ـ ـ ـ ــفة رهناً ب قرارها من جانب جلنة الدس ـ ـ ـ ـ ــتور
الغذائي املعنية بتوسيم األزذية يف دوراا الرابعة واألربعني.
خيص عبء عمل اللجنة وعدد وثائق املناقش ـ ـ ــة اليت س ـ ـ ــوف تنير فيها جلنة التنس ـ ـ ــيق للدسـ ـ ـ ـتور الغذائي
 -17ويف ما ّ
يف آسـ ــيا يف دوراا احلادية والعش ـ ـرين ،يولـ ــى بدعوة اللجنة إىل ترتيب أولويات العمل لوسـ ــع موالـ ــفات إقليمية وحتديد
مراحل هذا العمل بغية عدم التأثري سـ ـ ـ ــلباً على قدراا على االمتثال لدور جلنة التنسـ ـ ـ ــيق اإلقليمية التابعة هلا ،وإدارة البنود
على جدول األعمال األفقي للجان التنسيق اإلقليمية.

الدورة الثالثة والعشرون للجنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيلرية يف األزذية
 -18نيراً إىل أن عدداً من املرّكبات يفس ـ ـ ــتخدم كعقاقري بيلرية ومبيدات للحشـ ـ ـ ـرات على حد سـ ـ ـ ـواء ،من الض ـ ـ ــروري
أن يقوم تعاون وثيق وتبادل للمعلومات بني جلنة الدس ـ ـ ـ ـ ـ ــتور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيلرية يف األزذية وجلنة
الدسـ ـ ــتور الغذائي املعنية مبخلفات املبيدات .لذا ،يولـ ـ ــى بأن تتبادل اللجنتان املعلومات بشـ ـ ــكل ناشـ ـ ــن حول املسـ ـ ــائل
املت لة بعملهما ،وأن تستكشفا إمكانية توثيق التعاون بينهما.
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الدورة العشرون للجنة التنسيق للدستور الغذائي يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 -19لقد اتبعت املوال ـ ــفة اإلقليمية اخلال ـ ــة بالياكون اليت قدمتها جلنة التنس ـ ــيق للدس ـ ــتور الغذائي يف أمريكا الالتينية
والبحر الكارييب إىل اهليئة يف دوراا األربعني العتمادها النهائي عملية وسع املوالفات حبذافريها.
 -20زري أن األحكام املت ــلة بتوس ــيم األزذية يف مش ــروع املوال ــفة اإلقليمية س ــوف تفق ّدم إىل جلنة الدس ــتور الغذائي
املعنية بتوس ــيم األزذية يف دوراا الرابعة واألربعني اليت س ــوف تنعقد يف أكتوبر/تشـ ـرين األول  2017إلقرارها .لذا ،يول ــى
باالقرتاي على الدورة األربعني للهيئة النير يف اعتماد املوالفة رهناً ب قرارها من جانب جلنة الدستور الغذائي املعنية بتوسيم
األزــذيــة يف دوراــا الرابعــة واألربعني ،وعلم ـاً أنــه يف حــال أد إقرار جلنــة الــدس ـ ـ ـ ـ ـ ــتور الغــذائي املعنيــة بتوس ـ ـ ـ ـ ـ ــيم األزــذيــة
إىل مراجعات/تعليقات أس ـ ــاس ـ ــية على أحكام التوس ـ ــيم ،س ـ ــوف تفق ّدم هذه األحكام املراجعة إىل الدورة احلادية واألربعني
للهيئة العتمادها.

الدورة الثامنة والعشرون للجنة الدستور الغذائي املعنية بالتغذية واألزذية لالستخدامات التغذوية اخلالة
 -21طلبت جلنة الدسـ ـ ـ ـ ــتور الغذائي املعنية بالتغذية واألزذية لالسـ ـ ـ ـ ــتخدامات التغذوية اخلالـ ـ ـ ـ ــة متديد املهلة النهائية
حىت عام  2018إللاز العمل على )1( :اسـ ــتعراض املوالـ ــفة اخلالـ ــة مبسـ ــتحضـ ــر املتابعة؛ ( )2وتعريف التدعيم احليوي؛
( )3و القيم املرجعية للمغذيات املرتبلة لر اإلل ـ ــابة باألمراض زري املعدية لألمحاض الدهنية أوميغا 3-ذات الس ـ ــلس ـ ــلة
مربرة بفعل طبيعة العمل وبانتظار املشورة العلمية.
اللويلة .وهذه الطلبات ّ
 -22ويوصى ى ى ىىح بلل نة ا الليذة التذفيذية لح اهليةة  ي ووراها ارأربع ن دمييي امللل الممذية وقةا لطل جلنة الدسـ ـ ـ ــتور
الغذائي املعنية بالتغذية واألزذية لالستخدامات التغذوية اخلالة.
 -23إسـ ـ ــافةً إىل ذلك ،يولـ ـ ــى بأن تبحس جلنة الدسـ ـ ــتور الغذائي املعنية بالتغذية واألزذية لالسـ ـ ــتخدامات التغذوية
اخلالة يف نـف فه بديلة إلحراز تقدم يف العمل على لعيد حتديد قيم مرجعية تغذوية متعلّقة باحتياجات الرسع األكرب سناً
واألطفال ال غار.

التوصيات
 -24إن اللجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي مدعوة إلى إجراء استعراض تقييمي لعمل اللجان متا شياً مع اإلجراء
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمفوحد لوســع موالــفات الدســتور الغذائي والن ــو ذات ال ــلة ،اجلزء ( 2كما جيري ولــفه يف الفقرة  )1و الــة،
لتقوم كل جلنة مبا يلي:

( )1النير يف املوالفات والن و ذات ال لة املق ّدمة إىل اهليئة العتمادها؛
( )2استعراض حالة تلوير املوالفات يف سوء اإلطار الزمين الذي وافقت عليه اهليئة؛
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( )3استعراض املقرتحات لوسع/تنقيح املوالفات؛
( )4األ ذ بتوليات أمانة الدستور الغذائي.

المرا ق
املرفق :1
املرفق :2
املرفق :3
املرفق :4
املرفق :5
املرفق :6

جلنة التنس ـ ـ ــيق للدس ـ ـ ــتور الغذائي يف أمريكا الش ـ ـ ــمالية وجنو زر احملين اهلادئ املش ـ ـ ــرتكة بني منيمة
األزذية والزراعة ومنيمة ال حة العاملية ،الدورة الرابعة عشرة ( 22 -19سبتمرب/أيلول )2016
جلنة التنسيق للدستور الغذائي يف آسيا ،الدورة العشرون ( 30-26سبتمرب/أيلول )2016
اللجنة املعنية مبخلفات العقاقري البيلرية يف األزذية ،الدورة الثالثة والعش ـ ـ ـ ـ ــرون ( 20-16أكتوبر/تشـ ـ ـ ـ ـ ـرين
األول )2016
اللجنة املعنية بنيافة األزذية ،الدورة الثامنة واألربعون ( 9-5نوفمرب/تشرين الثاين )2016
جلنة التنس ـ ــيق للدس ـ ــتور الغذائي يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب املش ـ ــرتكة بني منيمة األزذية والزراعة
ومنيمة ال حة العاملية ،الدورة العشرون ( 25-21نوفمرب/تشرين الثاين )2016
اللجن ــة املعني ــة ب ــالتغ ــذي ــة واألز ــذي ــة لالس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخ ــدام ــات التغ ــذوي ــة اخل ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ال ــدورة الث ــامن ــة والثالثون
( 9-5ديسمرب/كانون األول )2016
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المر ق

1

لجنة التنسيق للدستور الغذائي ي أمريكا الشمالية وجنوب غرب المحيط الهادئ المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
(الدورة الرابعة عشرة 22 -19 ،سبتمبر/أيلول ( )2016الوثيقة )REP17/NASWP
العمل الجاري (الخطوة  3/2والخطوة )4
الوثائق

اإلطار الزمني
رق ن ننم تن ن نعن ن نري ن ننف السن ن ن ن ن ن ن نن ن ننة
العمل أو السنة المستهد ة

الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

مالحظات تفسيرية

المشورة العلمية
افنير الفقرة

69

إن جلنة تنسيق الدستور الغذائي يف أمريكا الشمالية وجنو زر احملين اهلادئ ،يف دوراا الرابعة عشرة:

مش ـ ـ ــروع املوال ـ ـ ــفة اإلقليمية
املقرتحة بشــأن ع ــري التوت
املخمر
اهلندي ّ

تعليقات رئي اللجنة:

N01-2013

2017

3/2

1-2

جلـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــة اخلـ ـ ـ ـ ـ ـرباء
املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتكـ ـ ــة بـ ــني
منيمـ ــة األز ـ ــذيـ ــة
والزراع ـ ــة ومنيم ـ ــة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــة العــامليــة
امل ـ ـع ـ ـن ـ ـيـ ـ ــة ب ـ ـ ــاملـ ـواد
املض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إىل
األزذية



الحيت أن عدة قض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايا  ،مبا يف ذلك النلاق والتخمري وأس ـ ـ ـ ـ ــاليب التحليل ومسـ ـ ـ ـ ــتو التناول املأمون
للســكوبوليتني ،حباجة إىل املزيد من النقاا واتفقت على أن مشــروع املوالــفة اإلقليمية املقرتحة لي جاهزاً
للتقـ ــدم يف إجراء اخللوات .لـ ــذا ،اتفقـ ــت اللجنـ ــة على إعـ ــادة تشـ ـ ـ ـ ــكيـ ــل موعـ ــة العمـ ــل اإللكرتونيـ ــة،
اليت استضافتها تونغا ،إلعادة ليازة مشروع املوالفة اإلقليمية املقرتحة مع األ ذ يف االعتبار النقاا الذي
جر ومجيع التعليقات اخللية املقدمة الل الدورة.



وافقت على الللب إىل اللجنة التنفيذية للهيئة تأجيل إلاز العمل إىل عام  .2020وأش ـ ــارت إىل أن اإلطار
املخمر كان عام .2017
الزمين إللاز العمل على املوالفة اإلقليمية اخلالة بع ري التوت اهلندي ّ



حثّـت أعض ـ ـ ـ ـ ــاء اللجنـة على تزويـد جلنـة اخلرباء املشـ ـ ـ ـ ــرتكـة املعنيـة بـاملواد املض ـ ـ ـ ـ ــافـة إىل األزـذيـة بـالبيانات
عن أمن ّ /يّة السكوبوليتني (السمية واحلدوث واستخدام البيانات)
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اقتراحات العمل الجديد التي تمت إحالتها للدورة األربعين لهيئة الدستور الغذائي للمصادقة عليها
الوثائق

اإلطار الزمني
السنة
المرجع ووثيقة
المستهد ة
المشروع

املوالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفة اإلقليمية للكافا
مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـواجـ ـ ـ ــب
كش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا عند مزجه باملاء
تقدميها
البارد

رموز
المخرجات

المشورة العلمية

2-1

-

مالحظات تفسيرية
افنير الفقرات من  74إىل .76
أقرت جلنة تنس ـ ـ ـ ــيق الدس ـ ـ ـ ــتور الغذائي يف أمريكا الشـ ـ ـ ــمالية وجنو زر احملين اهلادئ باإلمجاع يف دوراا الرابعة
عشــرة بأمهية البدء بعمل جديد على الكافا ،وعلى وجو أن يقت ــر نلاق املوالــفة اإلقليمية على الكافا كش ـرا عند
مزجه باملاء البارد .لكن مع اإلقرار بض ـ ـ ــرورة مراجعة وثيقة املش ـ ــروع ،مبا يف ذلك من حيس النلاق والبيانات عن التجارة
واإلطار الزمين ،اتفقت اللجنة يف دوراا الرابعة عشـرة على الللب إىل فانواتو ،مبسـاعدة أسـرتاليا ونيوزيلندا ،مراجعة وثيقة
املشـ ــروع بشـ ــأن العمل اجلديد باالسـ ــتناد إىل النقاا أعاله لتقدميها إىل اللجنة التنفيذية للهيئة يف دوراا الثالثة والسـ ــبعني
من الل أمانة الدستور الغذائي.
يُرجى اإلشارة إىل أنه سوف يتم جتميع وثيقة املشروع ،من إعداد فانواتو ،يف وثيقة منف لة لالستعراض التقييمي.

تعليقات رئي اللجنة:

وثائق المناقشة وغيرها
مالحظات تفسيرية
الوثائق
رلــد اخللة االس ـرتاتيجية للجنة تنســيق الدســتور الغذائي يف إيقاف العمل .افنير الفقرة .55
أمريكا الشمالية وجنو زر احملين اهلادئ للفرتة 2019-2014
وافقت جلنة التنسيق للدستور الغذائي يف أمريكا الشمالية وجنو زر احملين اهلادئ يف دوراا الرابعة عشرة على إيقاف العمل برلد اخللة االسرتاتيجية
أقرت بضرورة أن تساهم اللجنة يف اخللة االسرتاتيجية العاملية.
اخلالة باللجنة للفرتة  2019-2014ورفع التقارير بشأ ا ،و ّ
تعليقات رئي اللجنة:
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عبء العمل اإلجمالي للجنة
دورات اللجنة
الدورة الرابعة عشـ ـ ـ ـ ـ ــرة للجنة
التنس ـ ـ ــيق للدس ـ ـ ــتور الغذائي
يف أمريكا الش ــمالية وجنو
زر احملين اهلادئ

الخطوتان

-

 5و8/5

الخطوة

-

5

نصوص أخرى
العتمادها

العمل الجاري

-

1

العمل الجديد

1

وثيقة النقاش

المواصفات التي تم
إلغاؤها ،والعمل أو وثائق
المناقشة التي توقفت

-

1

مالحيات تفسريية:
نيراً للوالية اخلالــة املنوطة بلجان التنســيق املشــرتكة بني منيمة األزذية والزراعة ومنيمة ال ــحة العاملية واليت تقضــي مبا يلي )1( :حتديد مشــكالت اإلقليم واحتياجاته يف ما يتعلق مبوالــفات األزذية وســبلها؛ ( )2والرتوي
يف إطار ات ــاالت اللجنة للتبادل املشــرت للمعلومات بشــأن املبادرات التنييمية املقرتحة واملشــكالت النامجة عن ســبن األزذية والعمل على تعزيز البىن األســاســية لضــبن األزذية؛ ( )3ولفت انتباه اهليئة إىل أي جوانب عمل للهيئة
ذات األمهية اخلال ــة بالنس ــبة إىل اإلقليم؛ ( )4وتش ــجيع تنس ــيق كافة جهود املت ــلة باملوال ــفات الغذائية اإلقليمية اليت تبذهلا املنيمات احلكومية الدولية واملنيمات زري احلكومية الدولية يف اإلقليم؛ ( )5وممارس ــة دور التنس ــيق العام
على مستو اإلقليم ،إىل جانب الوظائف األ ر اليت توكلها هلا اهليئة؛ ( )6وتشجيع األعضاء على استخدام موالفات الدستور الغذائي والن و ذات ال لة (كما يرد ولفها يف ا ت الات جلان التنسيق املشرتكة بني منيمة
األزذية والزراعة ومنيمة ال ــحة العاملية -دليل اإلجراءات) ،وعملية التنشــين اجلارية ،ومن اهلام أالّ ييثر العمل احملدد (و الــة العمل على وســع موالــفات إقليمية) ســلباً على قدرة جلان التنســيق اإلقليمية على إدارة دورها اخلا
والبنود األفقية الواردة على جدول أعماهلا.
ويبدو عبء العمل اجلاري للجنة التنسيق للدستور الغذائي يف أمريكا الشمالية وجنو زر احملين اهلادئ ممكن اإلدارة.
املخمر وللكافا كش ـ ـرا عند مزجه باملاء البارد ،وسـ ــوف متثل لد إلازها املوالـ ــفات األوىل للجنة .وقد ف ّ ـ ـ ـ ــت عدة دورات لتوسـ ــيح نلاق
وحتاول اللجنة منذ سـ ــنوات وسـ ــع موالـ ــفات إقليمية لع ـ ــري التوت اهلندي ّ
املوالفات والولول إىل اتفاق بشأ ا .وهبدف استكمال العمل املقرتي وفقاً للجدول الزمين ،سيكون من الضروري أن تكون مشاركة أعضاء اللجنة ناشلة وأن تقوم موعة العمل اإللكرتونية بعملها يف الوقت املناسب.
تعليقات رئي اللجنة:
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المر ق

2

لجنة التنسيق للدستور الغذائي ي آسيا (الدورة العشرون 30-26 ،سبتمبر/أيلول ( )2016الوثيقة )REP17/ASIA
النصوص التي تمت إحالتها للدورة األربعين لهيئة الدستور الغذائي العتمادها
الوثائق

اإلطار الزمني
السنة
رقم تعريف
العمل أو السنة المستهد ة

الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

المشورة العلمية

8/5

2-1

-

مالحظات تفسيرية
افنير الفقرة  95واملرفق

4

بعد أن الحيت جلنة التنس ـ ــيق للدس ـ ــتور الغذائي يف آسـ ــيا يف دوراا العش ـ ـرين أنه متّ معاجلة مجيع القضـ ــايا
العالقة ،أحالت مشـ ــروع املوالـ ــفة اإلقليمية املقرتحة ملنتجات اللحالب إىل الدورة األربعني للهيئة العتمادها عند
اخللوة .8/5
المصادقة
مش ـ ـ ــروع املوال ـ ـ ــفة اإلقليمية
املقرتحة ملنتجات اللحالب

N14-2011

2017

س ـ ـ ـ ـ ـ ــوف تبحس جلنة الد س ـ ـ ـ ـ ـ ــتور الغذائي املعنية باملواد املض ـ ـ ـ ــافة إىل األزذية يف دوراا التاس ـ ـ ـ ــعة واألربعني
(مارس/آذار  )2017يف األحكام اخلالة باملواد املضافة إىل األزذية إلقرارها.
وسـ ـ ـ ـ ــوف تنير جلنة الدسـ ـ ـ ـ ــتور الغذائي املعنية بأسـ ـ ـ ــاليب التحليل وأ ذ العينات يف دوراا الثامنة والثالثني
(مـ ــايو/أيـ ــار  )2017يف أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليـ ــب التحليـ ــل إلقراره ــا وإدراجه ــا يف اللرق املولـ ـ ـ ـ ــى هب ــا للتحلي ــل واملع ــاين ــة
(الوثيقة .)CXS 234-1999
ســوف تنير جلنة الدســتور الغذائي املعنية بتوســيم األزذية يف دوراا الرابعة واألربعني (أكتوبر/تش ـرين األول
 )2017يف األحكام املت لة بتوسيم األزذية إلقرارها.
أي إقرار آ ر زري مللو .

12

CX/EXEC 17/73/2

الوثائق

اإلطار الزمني
السنة
رقم تعريف
العمل أو السنة المستهد ة

مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع مـدونـة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلو
اإلق ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة امل ـ ـ ـق ـ ـ ــرتحـ ـ ــة
للممارس ــات ال ــحية املتبعة
يف األز ـ ــذي ـ ــة اليت تبـ ـ ــاع يف
الشوارع يف آسيا

N05-2013

تعديالت على املوال ـ ـ ـ ـ ـ ــفات
اإلقليمي ــة للجن ــة التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق
للدسـ ـ ـ ــتور الغذائي يف آسـ ـ ـ ــيا
CXS
(298R-2009
CXS
و322R-2015
و)CXS 306R-2011

-

/2015
2017

الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

مالحظات تفسيرية

المشورة العلمية
افنير الفقرة  98واملرفق

8/5

1-1

-

5

بعد أن الحيت جلنة التنس ـ ــيق للدس ـ ــتور الغذائي يف آسـ ــيا يف دوراا العش ـ ـرين أنه متّ معاجلة مجيع القضـ ــايا
العالقة ،أحالت مشـ ـ ـ ـ ــروع مدونة السـ ـ ـ ـ ــلو اإلقليم ية املقرتحة للممارسـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ــحية املتبعة يف األزذية اليت تباع
يف الشوارع يف آسيا إىل الدورة األربعني للهيئة العتمادها عند اخللوة .8/5
المصادقة
س ـ ــوف تنير جلنة الدس ـ ــتور الغذائي املعنية بنيافة األزذية يف دوراا الثامنة واألربعني (نوفمرب/تش ـ ـرين الثاين
 )2016يف األجزاء ذات ال لة يف املدونة إلقرارها.
أي إقرار آ ر زري مللو .
افنير الفقرات  52و 55و 58واملرفق

3

وافقت جلنة التنسيق للدستور الغذائي يف آسيا على ما يلي:

-

-

-1/1-1
4-1/2

-



اس ـ ــتبدال قائمة أس ـ ــاليب التحليل يف املوالـ ــفة اإلقليمية ملنت تامب ( )CXS 313R-2013بال ـ ــيغة
املوحدة اليت اعتمداا اهليئة يف دوراا التاسعة والثالثني.



إزالة احلكم اخلا بكلوريد البوتاس ــيوم ( )INS 508وفقاً لتول ــية جلنة الدس ــتور الغذائي املعنية باملواد
املضـ ــافة إىل األزذية يف دوراا السـ ــابعة واألربعني ،وإدراج حكم ا بأنواع التوكوفريول (INS 307
أ. .ج) عند حد أق ى قدره  200ملغ/كلغ يف املوالفة اإلقليمية ملنتجات فول ال ويا زري املخمرة
(.)CXS 322R-2015



إزالة كربيت هيدروجني الكالســيوم ( )INS 227وثنائي كربتيت البوتاســيوم ( )INS 228من املوالــفة
اإلقليمية ل ل ة الفلفل احلار ( )CXS 306R-2011وفقاً لتولية جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد
املضافة إىل األزذية يف دوراا السابعة واألربعني.
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الوثائق

اإلطار الزمني
السنة
رقم تعريف
العمل أو السنة المستهد ة

الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

مالحظات تفسيرية

المشورة العلمية
إقرار


سـ ـ ـ ــوف تنير جلنة الدسـ ـ ـ ــتور الغذائي املعنية باملواد املضـ ـ ــافة إىل األزذية يف دوراا التاسـ ـ ــعة واألربعني
(مارس/آذار  )2017يف احلكم اخلا بأنواع التوكوفريول ( INS 307أ. .ج) يف املوالـ ــفة اإلقليمية
ملنتجات فول ال ويا زري املخمرة ()CXS 322R-2015

تعليقات رئي اللجنة :متّ االتفاق على مشروعي املوالفتني من دون أي حتفيات ،وبالتايل ف ن احتمال إحالتهما إىل اللجنة سوف يعتمد فقن على القرارات اليت تأ ذها اللجان األفقية بشأن اإلقرار.

وثائق المناقشة وغيرها
مالحظات تفسيرية

الوثائق
وثيقة مناقشــة ووثيقة مشــروع افنير الفقرة 107
بشــأن وســع موالــفة إقليمية
حبثت جلنة التنســيق للدســتور الغذائي يف آســيا يف دوراا التاســعة عشــرة يف وثيقة مناقشــة بشــأن وســع موالــفة إقليمية للماكجويل ،من إعداد مجهورية كوريا ،ووافقت على النير يف دوراا املقبلة
للمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروبــات املنخفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف وثيقة مناقشة منقحة تعاجل سيالني طرحهما ممثل منيمة ال حة العاملية (يف ما يتعلق باملشروبات الكحولية) وتوفري املعلومات عن إنتاج منتجات مماثلة والتجارة هبا يف اإلقليم.
الكحول املعتمدة على األرز
و الل الدورة العش ـرين للجنة التنســيق للدســتور الغذائي يف آســيا ،شــرحت مجهورية كوريا لد عرض وثيقة املناقشــة املنقحة بأنه عقب املناقشــات اجلانبية حول املاكجويل الل الدورة ،قامت
(األنواع العكرة)
مبراجعة اقرتاحها لتوسيع نلاقه حبيس يشمل املشروبات املنخفضة الكحول املعتمدة على األرز (األنواع العكرة) لتكون املوالفة على قدر أكرب من العمومية والشمولية.
وعلى س ــوء النلاق املراجع للعمل اجلديد املقرتي ،طلبت الدورة العش ــرون للجنة التنس ــيق للدس ــتور الغذائي يف آس ــيا إىل مجهورية كوريا تنقيح وثيقة املناقش ــة ووثيقة املش ــروع مبس ــاعدة األعض ــاء
املهتمني يف اللجنة لتنير فيهما اللجنة الل الدوراا احلادية والعشرين.
وثيقة مناقشــة ووثيقة مشــروع افنير الفقرة
بشــأن وســع موالــفة إقليمية
حبثت جلنة التنسـيق للدسـتور الغذائي يف آسـيا يف دوراا التاسـعة عشـرة يف وثيقة مناقشـة بشـأن وسـع موالـفة إقليمية حول النتّو ،من إعداد اليابان ،ووافقت على النير يف دوراا املقبلة يف وثيقة
املخمرة
ملنتجات فول ال ويا ّ
لضم النتّو؛ وتربير وسع املوالفة.
ب ـ ـ ــالـ ـ ـبـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــريي ـ ـ ــا  Bacillusمناقشة منقحة توفر معلومات عن منتجات مماثلة يف اإلقليم؛ ويف إمكانية تنقيح املوالفات القائمة ّ
111

subtilis
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و الل الدورة العشـرين للجنة التنســيق للدســتور الغذائي يف آســيا ،اقرتحت اليابان لد عرض وثيقة املناقشــة املنقحة ،توســيع نلاق اقرتاي العمل اجلديد من ســلعة النتّو الوحيدة إىل منتجات
املخمرة ببكترييا  Bacillus subtilisلوسع موالفة أكثر مشوالً.
فول ال ويا ّ
وعلى س ــوء النلاق املراجع للعمل اجلديد املقرتي ،طلبت الدورة العش ــرون للجنة التنس ــيق للدس ــتور الغذائي يف آس ــيا إىل اليابان تنقيح وثيقة املناقش ــة ووثيقة املش ـروع مبس ــاعدة األعض ــاء املهتمني
يف اللجنة لتنير فيهما اللجنة الل الدوراا احلادية والعشرين.
وثيقة مناقشــة ووثيقة مشــروع افنير الفقرة
بشــأن وســع موالــفة إقليمية
الل الدورة العش ـ ـرين للجنة التنسـ ــيق للدسـ ــتور الغذائي يف آسـ ــيا ،عرسـ ــت ال ـ ــني وثيقة مناقش ــة تقرتي فيها عمالً جديداً بشـ ــأن وس ــع موال ــفة إقليمية للعجائن السـ ـريعة التجميد (جياوزي)
للعجائن الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعة التجميد (نوع من األزذية السريعة التجميد امل نوعة من اللحم املفروم أو احملشو باخلضار يف قلعة رقيقة من العجني واملغلقة بعدها بثنيها).
(جياوزي)
وطلبت الدورة العشـ ــرون للجنة التنسـ ــيق للدسـ ــتور الغذائي يف آسـ ــيا إىل ال ـ ــني تنقيح وثيقة املناقش ــة ووثيقة املشـ ــروع املتعلقتني بالعمل اجلديد لتنير فيهما يف دوراا املقبلة ،و ال ــة توفري املزيد
من املعلومات بشأن تنويع التشريعات الوطنية والشوازل املت لة بسالمة األزذية ،والعوائق أمام التجارة وقابلية هذا املنت لعملية التوليف.
115

وثيقة مناقشــة ووثيقة مشــروع افنير الفقرة
بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن وس ـ ـ ـ ـ ـ ــع موال ـ ـ ـ ـ ـ ــفة
الل الدورة العشـرين للجنة التنسـيق للدسـتور الغذائي يف آسـيا ،عرسـت ال ـني وثيقة مناقشـة تقرتي فيها عمالً جديداً بشـأن وسـع موالـفة إقليمية للزونغزي (وهو زذاء لـيين تقليدي م ـنوع
إقليميـ ــة/مـ ـ ّ
ـدونـ ــة ممـ ــارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة من األرز اللزج واحملشو بأنواع خمتلفة من احلشوات ،مغلّفة يف أوراق اخليزران أو زريها من األوراق املسلحة الكبرية وملهوة عن طريق التبخر أو الغلي).
للزونغزي
وطلبت الدورة العشــرون للجنة التنســيق للدســتور الغذائي يف آســيا إىل ال ــني تنقيح وثيقة املناقشــة ووثيقة املشــروع املتعلقتني بالعمل اجلديد لتنير فيهما الل دوراا املقبلة ،و الــة لتوفري املزيد
من املعلومات عن أنواع هذا املنت وقابليته لعملية التوليف والشوازل املت لة بسالمة األزذية والعوائق أمام التجارة ،والبحس يف ما إذا كانت ليازة مدونة ممارسات هلذا املنت أكثر مالءمةً.
118

تعليقات رئي اللجنة :ال يوجد أي عمل جار يف الوقت احلاس ـ ــر على وس ـ ــع املوال ـ ــفات متأ راً يف جلنة التنس ـ ــيق للدس ـ ــتور الغذائي يف آس ـ ــيا .وبالنس ـ ــبة إىل االقرتاحات اجلديدة ،من اهلام أن يسـ ــتجيب األعضـ ــاء على لو مالئم
إىل املعايري اليت تنلبق على السلع ،و الة العوائق أمام التجارة والقابلية لعملية التوليف.
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عبء العمل اإلجمالي للجنة
دورات اللجنة
ال ـ ــدورة العشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون للجن ـ ــة
التنس ـ ـ ــيق للدس ـ ـ ــتور الغذائي
يف آسيا
مالحيات تفسريية:

الخطوتان

2

 8و8/5

الخطوة

5

نصوص أخرى
العتمادها
1

العمل الجاري

العمل الجديد

وثيقة المناقشة

المواصفات التي تم
إلغاؤها ،والعمل أو وثائق
المناقشة التي توقفت

4

نيراً للوالية اخلالــة املنوطة بلجان التنســيق املشــرتكة بني منيمة األزذية والزراعة ومنيمة ال ــحة العاملية واليت تقضــي مبا يلي )1( :حتديد مشــكالت اإلقليم واحتياجاته يف ما يتعلق مبوالــفات األزذية وســبلها؛ ( )2والرتوي
يف إطار ات ــاالت اللجنة للتبادل املشــرت للمعلومات بشــأن املبادرات التنييمية املقرتحة واملشــكالت النامجة عن ســبن األزذية والعمل على تعزيز البىن األســاســية لضــبن األزذية؛ ( )3ولفت انتباه اهليئة إىل أي جوانب عمل للهيئة
ذات األمهية اخلال ــة بالنس ــبة إىل اإلقليم؛ ( )4وتش ــجيع تنس ــيق كافة اجلهود املت ــلة باملوال ــفات الغذائية اإلقليمية اليت تبذهلا املنيمات احلكومية الدولية واملنيمات زري احلكومية الدولية يف اإلقليم؛ ( )5وممارس ــة دور التنس ــيق العام
على مستو اإلقليم ،إىل جانب الوظائف األ ر اليت توكلها هلا اهليئة؛ ( )6وتشجيع األعضاء على استخدام موالفات الدستور الغذائي والن و ذات ال لة (كما يرد ولفها يف ا ت الات جلان التنسيق املشرتكة بني منيمة
األزذية والزراعة ومنيمة ال ــحة العاملية -دليل اإلجراءات) ،وعملية التنشــين اجلارية ،ومن اهلام أالّ ييثر العمل احملدد (و الــة العمل على وســع موالــفات إقليمية) ســلباً على قدرة جلان التنســيق اإلقليمية على إدارة دورها اخلا
والبنود األفقية الواردة على جدول أعماهلا.
وحالياً ،ال جتري جلنة التنس ـ ــيق للدس ـ ــتور الغذائي يف آس ـ ــيا أي عمل على إجراء اخللوات ،س ـ ــيما أ ا ألزت املوالـ ــفة اإلقليمية ملنتجات اللحالب ومدونة الس ـ ــلو اإلقليمية للممارسـ ــات ال ـ ــحية املتبعة يف األزذية اليت تباع
يف الش ـوارع .إمنا نيرت اللجنة يف دوراا احلالية يف أربع وثائق مناقشــة تقرتي عمالً جديداً حول وســع موالــفات إقليمية (افنير أعاله) ،وقد تللب إليها اهليئة يف دوراا األربعني أن تضــع موالــفة إقليمية لعني التنني اجملففة (حســب
القرار املتعلق ب مكانية إرجاء جلنة الدســتور الغذائي املعنية بالفاكهة واخلضــر امل ـنّعة) .وعلى ســوء ذلك ،قد يكون من الضــروري للدورة احلادية والعشـرين للجنة التنســيق للدســتور الغذائي يف آســيا أن ترتّب أولويات العمل على وســع
موالفات إقليمية وأن جتريه على مراحل حبيس ال ييثر سلباً على قدراا على االمتثال لدور جلان التنسيق اإلقليمية وإدارة البنود الواردة على جدول األعمال األفقي هلذه اللجان.
تعليقات رئي اللجنة :قد يتح ّدد عبء عمل اللجنة باملبادرات اليت يتخذها األعضاء واملنسقون وزريهم يف اللات البنود األفقية إعداداً للدورة احلادية والعشرين للجنة التنسيق للدستور الغذائي يف آسيا.

16

CX/EXEC 17/73/2

المر ق

3

لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية ي األغذية (الدورة الثالثة والعشرون 20-16 ،أكتوبر/تشرين األول ( )2016الوثيقة )REP17/RVDF
النصوص التي أُحيلت إلى الدورة األربعين لهيئة الدستور الغذائي العتمادها
الوثائق
مشـ ـ ـ ـ ــروع املسـ ـ ـ ـ ــتويات الق ـ ـ ـ ـ ــو
املقرتحة للمخلفات املتعلقة مبادة
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودي ـ ــوم ال ـ ــالزال ـ ــوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد
(الكبد والكلى والعضل واجللد +
ال ـ ـ ــدهــن يف ال ـ ـ ــدج ـ ـ ــاج واحل ـبــش
والس ـ ــما وطائر التدرج) (الدورة
الثـامنـة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبعون للجنـة اخلرباء
املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتكــة بني منيمــة األزــذيــة
والزراعة ومنيمة ال ـ ـ ـ ـ ــحة العاملية
املعني ـ ــة بـ ـ ــاملواد املضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ــة إىل
األزـ ـ ــذيـ ـ ــة)؛ مـ ـ ــادة إيـفــريمـكـتــني
(الدهن والكبد والكلى والعضـ ـ ـ ــل
يف امل ــاش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ــة) (ال ــدورة احل ــادي ــة
والثمانون للجنة اخلرباء املشـ ـ ـ ـ ــرتكة
بني منيم ـ ــة األز ـ ــذي ـ ــة والزراع ـ ــة
ومنيمة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة العاملية املعنية
باملواد املضافة إىل األزذية)؛ مادة
تيفلوبينزورون (شـ ـ ـ ـ ـ ـرائح وعض ـ ـ ـ ـ ــل

اإلطار الزمني
السنة
رقم تعريف
العمل أو السنة المستهد ة

الوضع
الحالي

رموز
المشورة العلمية
المخرجات

مالحظات تفسيرية
افنير الفقرات  60و 62و 66واملرفق
لوديوم الالزالوسيد

-

-

8/5

1-1

4

الــدورتــان الثــامنــة
أبقت جلنة الدس ـ ـ ـ ــتور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيلرية يف األزذية يف دوراا الثانية والعش ـ ـ ـرين
والس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــون
املسـ ــتويات الق ـ ــو للمخلفات اليت أولـ ــت هبا الدورة الثامنة والسـ ــبعون للجنة اخلرباء املشـ ــرتكة بني منيمة
واحل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
األزذية والزراعة ومنيمة ال حة العاملية املعنية باملواد املضافة إىل األزذية عند اخللوة  4نيراً إىل االستمارات
والثم ــانون للجن ــة
كل من كندا واالحتاد األورويب عن شوازلهما بالنسبة إىل تقييم املرّكب.
اخلرباء املش ـ ـ ـ ـ ـ ــرتكة اليت قدمها ّ
ووفّرت الدورة احلادية والثمانون للجنة اخلرباء املشـ ـ ـ ــرتكة بني منيمة األزذية والزراعة ومنيمة ال ـ ـ ــحة
ب ـ ــني مـ ـ ـنـ ـ ـيـ ـ ـمـ ـ ــة
األزــذيــة والزراعــة العاملية املعنية باملواد املض ـ ــافة إىل األزذية ( )2015التفس ـ ـريات عن الش ـ ـوازل ،وأ ّكدت املس ـ ــتويات الق ـ ــو
ومنيمة ال ـ ـ ــحة للمخلفات اليت أولــت هبا الدورة الثامنة والســبعون للجنة اخلرباء املشــرتكة ،والنه املســتخدم لتقدير التعرض
العـ ـ ــاملي ـ ــة املعني ـ ــة إليها ملقارنته باملتناول اليومي امليكروبيولوجي املقبول.
باملواد املضافة إىل
ولد مناقشـ ـ ــة مش ـ ـ ــروع املس ـ ـ ــتويات الق ـ ـ ــو املقرتحة للمخلفات يف الدورة الثالثة والعشـ ـ ـرين للجنة
األزذية
الدسـ ـ ـ ـ ـ ــتور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيلرية يف األزذية ،أيّدت الوفود رفع املسـ ـ ـ ـ ــتويات الق ـ ـ ـ ـ ــو
( 2013و )2015للمخلفات بالنير إىل إجابات الدورة احلادية والثمانني للجنة اخلرباء املشـ ـ ـ ـ ــرتكة بني منيمة األزذية والزراعة
خيص
ومنيمة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة العاملية املعنية باملواد املض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافة إىل األزذيةّ .
وعرب االحتاد األورويب عن حتفيه يف ما ّ
التقييم الذي أجرته جلنة اخلرباء املشرتكة ،وبالتايل ي يدعم مشروع املستويات الق و املقرتحة للمخلفات.
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الوثائق
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلمون) (ال ـ ــدورة احل ـ ـ ــادي ـ ــة
والثمانون للجنة اخلرباء املشـ ـ ـ ـ ــرتكة
بني منيم ـ ــة األز ـ ــذي ـ ــة والزراع ـ ــة
ومنيمة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة العاملية املعنية
باملواد املضافة إىل األزذية)

اإلطار الزمني
السنة
رقم تعريف
العمل أو السنة المستهد ة

الوضع
الحالي

رموز
المشورة العلمية
المخرجات

مالحظات تفسيرية
وأحالت الدورة الثالثة والعش ـ ــرون للجنة الدسـ ــتور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيلرية يف األزذية
املستويات الق و للمخلفات إىل اهليئة يف دوراا األربعني العتمادها عند اخللوة .8/5
مادة اإليفريمكتني
أبقت الدورة الثانية والعش ـ ـ ـ ـ ــرون للجنة الدسـ ـ ـ ــتور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيلرية يف األزذية
على املستويات الق و للمخلفات اليت أولت هبا الدورة الثامنة والسبعون للجنة اخلرباء املشرتكة على سوء
طلب إعادة تقييم املتناول اليومي املقبول وحتديد مستويات ق و للمخلفات.
وحبثت الدورة الثالثة والعش ـ ـ ـ ـ ــرون للجنة يف املسـ ـ ـ ــتويات الق ـ ـ ـ ــو اجلديدة للمخلفات اليت أولـ ـ ـ ــت
هبا الدورة احلادية والثمانون للجنة اخلرباء املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتكة ،وأحالتها إىل اهليئة يف دوراا األربعني العتمادها عند
اخللوة  .8/5وتوقف العمل باملستويات الق و السابقة للمخلفات (افنير أدناه).
مادة التيفلوبينزورون
أدرجت الدورة الثانية والعشـ ـ ــرون للجنة الدس ـ ــتور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيلرية يف األزذية
املرّكب يف قائمة األولويات ليخضع لتقييم جلنة اخلرباء املشرتكة.
وحبثت الدورة الثالثة والعش ـ ـ ـ ــرون للجنة الدس ـ ـ ــتور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيلرية يف األزذية
يف املســتويات الق ــو للمخلفات اليت أولــت هبا الدورة احلادية والثمانون للجنة اخلرباء املش ـرتكة ،وأحالتها
إىل اهليئة يف دوراا األربعني العتمادها عند اخللوة .8/5

تعليقات رئي اللجنة:
عرب االحتاد األورويب عن قلقه إزاء تأثري تمل جلرعة
متّ التولل إىل إمجاع جيّد يف اللجنة للتقدم يف ماديت اإليفريمكتني والتيفلوبينزورون .ويف حني متّ التولل إىل إمجاع عام للتقدم أيضاً يف مادة لوديوم الالزالوسيد يف اللجنةّ ،
مرجعية حادة ميكروبية ،ولعدم وســع جلنة اخلرباء املشــرتكة عملية/إجراء من أجل معاجلة هذه املســألة .ومتّ إرســال هذه الش ـوازل العلمية اليت أفثريت بدايةً الل الدورة الثانية والعش ـرين للجنة الدســتور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري
كل من هذه النقاط و ل ـ ــت إىل أن ا ثار امليكروبية احلادة احملتملة على اجلينات امليكروبية يف املعدة واألمعاء لد اإلنسـ ــان
البيلرية يف األزذية ،يف اسـ ــتمارة شـ ـوازل إىل الدورة احلادية والثمانني للجنة اخلرباء املشـ ــرتكة اليت عاجلت ّ
تلري لراً س ـ ــئيالً جداً ،وإىل أن جرعة مرجعية حادة ميكروبية لن تكون س ـ ــرورية .و ل ـ ــت جلنة اخلرباء املشـ ــرتكة إىل أن املتناول اليومي املقبول من امليكروبات مالئم ،وأنه جر اسـ ــتخدام منوذج التعرض الغذائي املزمن املناسـ ــب.
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اإلطار الزمني
مالحظات تفسيرية
الوثائق
السنة
رقم تعريف
العمل أو السنة المستهد ة
كذلك ،الحيت أمانتا جلنة اخلرباء املشـ ــرتكة الل الدورة الثالثة والعش ـ ـرين للجنة الدسـ ــتور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيلرية يف األزذية أن مشـ ــروع اخللوط التوجيهية جلرعة مرجعية حادة ميكروبية الذي وسـ ــعته جلنة اخلرباء
وعرب االحتاد األورويب عن حتفيه وعدم متكنه من دعم مش ــروع املس ــتويات
املش ــرتكة ،والذي بات متاحاً حالياً إلبداء التعليقات عليه يش ــري إىل التفكري احلايل للجنة اخلرباء املش ــرتكة حول كيفية معاجلة اجلرعة املرجعية احلادة امليكروبيةّ .
الق و املقرتحة يف الدستور الغذائي (افنير الفقرتني  56و 57من الوثيقة .)REP17/RVDF
الوضع
الحالي

رموز
المشورة العلمية
المخرجات

النصوص التي أُحيلت إلى الدورة األربعين لهيئة الدستور الغذائي العتمادها عند الخطوة
الوثائق

مش ـ ـ ــروع التول ـ ـ ــية ب دارة املخاطر
املقرتي لنبتة كف الذئب

اإلطار الزمني
السنة
رقم تعريف
العمل أو السنة المستهد ة

-

-

الوضع
الحالي

5

رموز
المشورة العلمية
المخرجات

مالحظات تفسيرية
افنير الفقرة  50واملرفق

5

1-1

2

بدأت جلنة الدس ـ ـ ـ ــتور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيلرية يف األزذية يف دوراا الثانية والعش ـ ـ ـرين
العمل على تولــية الــة ب دارة املخاطر لنبتة كف الذئب عقب التقييم الذي أجرته الدورة الثامنة والســبعون
للجنة اخلرباء املش ــرتكة بني منيمة األزذية والزراعة ومنيمة ال ــحة العاملية املعنية باملواد املض ــافة إىل األزذية.
وبس ــبب ا راء املتباينة حول إدراج اجلملة األ رية للتول ــية ب دارة املخاطر يف النثال عن أحد تدابري التخفيف
كف الــذئــب يف األزــذيــة (مثالً عــدم اس ـ ـ ـ ـ ــتخــدام هــذا املرّك ـب
من املخــاطر للوقــايــة من املخلفــات يف نبتــة ّ
يف احليوانات املنتجة لألزذية) ،قررت اللجنة إرس ـ ـ ـ ــال اخليارين (أي مع املثال ومن دونه) إىل اخللوة  3لتنير
فيهما جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيلرية يف األزذية يف دوراا الثالثة والعشرين.

ال ـ ــدورة الثـ ـ ــامن ـ ــة
والس ـ ـ ــبعون للجنة
اخلرباء املش ـ ـ ـ ـ ـ ــرتكة
ب ـ ــني مـ ـ ـنـ ـ ـيـ ـ ـمـ ـ ــة
األزــذيــة والزراعــة
ومنيمة ال ـ ـ ــحة
وأعادت الوفود يف الدورة الثالثة والعشـ ـ ـ ـ ـ ـرين للجنة الدسـ ـ ـ ــتور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيلرية
العـ ـ ــاملي ـ ــة املعني ـ ــة
خيص اخليارين ،وي تتمكن من االتفاق على تسوية لغوية.
باملواد املضافة إىل يف األزذية التأكيد على ا راء السابقة يف ما ّ
األزذية ()2013
وقامت الدورة الثالثة والعش ــرون للجنة ب حالة التول ــية ب دارة املخاطر كخيار ( 1الذي يتض ــمن املثال)
أقرت أن القرار قد يس ـ ـ ــمح لألعض ـ ـ ــاء
إىل الدورة األربعني هليئة الدس ـ ـ ــتور الغذائي العتمادها عند اخللوة  ،5و ّ
نص واختاذ قرار ائي الل الدورة الرابعة والعشرين للجنة.
بالتفكري أكثر يف ّ
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الوثائق

اإلطار الزمني
السنة
رقم تعريف
العمل أو السنة المستهد ة

الوضع
الحالي

رموز
المشورة العلمية
المخرجات

مالحظات تفسيرية
وعربت الواليات املتحدة األمريكية عن حتفيها على العبارة األ رية يف التولية ب دارة املخاطر.
ّ

تعليقات رئي اللجنة:
متّ التول ــل إىل إمجاع عام يف اللجنة على توفري ل ــيازة للتول ــية ب دارة املخاطر ملخلفات نبتة كف الذئب يف األزذية وعلى الرس ــالة األس ــاس ــية بض ــرورة الوقاية من خملفات نبتة كف الذئب يف األزذية .وبقيت اللجنة منقســمة
خيص إسافة العبارة األ رية (اخليار  .)1ويف حني كان هذا اخليار مفضالً لد معيم الذين أ ذوا الكالم ،تَد ّ ل البعض أيضاً تأييداً للخيار  2ونـف فه أ ر  .وظهرت بعض الشوازل إزاء سررورة استخدام اللغة ذااا على لو
يف ما ّ
متســق فيما اعترب البعض أنه من الضــروري وســع لــيازة الــة باملرّكب .وعقب مناقشــات كثرية ،متّ التولــل إىل إمجاع ب حالة التولــية ب دارة املخاطر كما وردت يف اخليار  1إىل الدورة األربعني للهيئة عند اخللوة  .5زري أن الذين
اعرتس ـوا على إدراج املثال احمل ّدد يف اخليار  1بقوا على موقفهم (افنير التحفن ال ــادر عن الواليات املتحدة األمريكية يف الفقرة  52من الوثيقة  .)REP17/RVDFونتيجة املناقشــة الواســعة النلاق ،دار جدال بشــأن فوائد اســتخدام
ليازة ددة يف التولية ب دارة املخاطر تكون الة بالعقاقري البيلرية مقابل ليازة موحدة ومتسقة.

العمل الجاري (الخطوتان  3/2و)4
الوثائق
مش ـ ـ ـ ــروع املس ـ ـ ـ ــتويات الق ـ ـ ـ ــو
املقرتحـة للمخلفـات هليـدروكلوريد
الـزيـلـب ـ ـ ــاتـريول (ال ـ ـ ــدهـن والـكـبـ ـ ــد
والكلى والعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل يف املاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية)
(الــدورة احلــاديــة والثمــانون للجنـة
اخلرباء املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتك ـ ــة بني منيم ـ ــة
األزذية والزراعة ومنيمة ال ـ ــحة
العاملية املعنية باملواد املض ـ ـ ـ ـ ــافة إىل
األزذية)

اإلطار الزمني
السنة
رقم تعريف
العمل أو السنة المستهد ة

-

-

الوضع
الحالي

4

رموز
المشورة العلمية
المخرجات

1-1

مالحظات تفسيرية

الــدورتــان الثــامنــة افنير الفقرة  74واملرفق .5
ح ّددت جلنة اخلرباء املشــرتكة بني منيمة األزذية والزراعة ومنيمة ال ــحة العاملية املعنية باملواد املضــافة
والس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــون
واحل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إىل األزذية يف دوراا الثامنة والســبعني املتناول اليومي املقبول ،إمنا ي تتمكن من التولــية مبســتويات ق ــو
والثم ــانون للجن ــة للمخلفات نيراً إىل أن البيانات ي تكن كافية.
اخلرباء املشـ ـ ـ ـ ـ ــرتكة
ومتكنت جلنة اخلرباء املشـرتكة بني منيمة األزذية والزراعة ومنيمة ال ـحة العاملية املعنية باملواد املضـافة
ب ـ ــني مـ ـ ـنـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ـ ــة إىل األزذية يف دوراا احلادية والثمانني من التولية مبستويات ق و للمخلفات .إمنا على سوء النقاا بني
األزــذيــة والزراعــة جلنة اخلرباء املشــرتكة واجلهات الراعية ل ــناعة األدوية حول بعض احلدود يف البيانات املق ّدمة ســابقاً ،وعرض
ومنيمة ال ـ ـ ــحة اجلهات الراعية توفري بيانات إســافية إىل جلنة اخلرباء املشــرتكة ،وافقت الدورة الثالثة والعشــرون للجنة الدســتور
العـ ـ ــاملي ـ ــة املعني ـ ــة الغــذائي املعنيــة مب خلفــات العقــاقري البيلريــة يف األزــذيــة على اقرتاي الرئي ب ـ بقــاء املسـ ـ ـ ـ ــتويــات الق ـ ـ ـ ـ ــو
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الوثائق

تعليقات رئي اللجنة:

اإلطار الزمني
السنة
رقم تعريف
العمل أو السنة المستهد ة

الوضع
الحالي

رموز
المشورة العلمية
المخرجات

مالحظات تفسيرية

بـاملواد املض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافة للمخلفات عند اخللوة  4لتنير فيها الل دوراا املقبلة يف سـ ـ ـ ــوء تقييم جلنة اخلرباء املشـ ـ ـ ــرتكة لدراس ـ ـ ـ ـات
إىل األز ـ ـ ـ ـ ــذيـ ـ ـ ـ ــة إسافية.
( 2013و)2015
كما أن النقاا الذي جر الل الدورة الثالثة والعش ـ ـ ـرين للدورة ألقى الضـ ـ ــوء على موقف عدد من
واجتم ـ ـ ــاع جلنـ ـ ــة الوفود بش ــأن نقل الزيلباتريول يف إجراء اخللوات إىل لوة متقدمة ،وحتديد مس ــتويات ق ــو للمخلفات،
اخلرباء املشـ ـ ـ ـ ـ ــرتكة وب ورة عامة بشأن إنفاق املوارد على تقييم عوامل تعزيز النمو.
لعام 2017

مكملة توفرها اجلهة الراعية .وعكســت بعض التد الت ا تالفاً يف الرأي إزاء وس ـع موالــفة للدســتور الغذائي
ي يربز أي اعرتاض هام على التقييم املســتمر للزيلباتريول من جانب جلنة اخلرباء املشــرتكة باالســتناد إىل معلومات ّ
للزيلباتريول أو ألي اســتخدام للعقاقري لغرض زري عالجي .وتبقى هذه املســألة األ رية موســوع الف كبري دا ل اللجنة حيس تدعو جهة إىل ســرورة وســع هذه املوالــفات يف حال أمكن إثبات الســالمة فيما تعترب جهة أ ر أنه
ال جيب وسـ ـ ــع مثل هذه املوال ـ ـ ــفات .وتعك بعض احلج املقدمة زيا امل ـ ـ ــادقة احمللية على اس ـ ـ ــتخدام العقاقري لغرض زري عالجي ،أو حىت أن هذه االس ـ ـ ــتخدامات يورة على ال ـ ـ ــعيد احمللي ،وأ ا تبدو ارج االعتبارات
يف إجراءات الدس ـ ـ ــتور الغذائي .إمنا متّ التولـ ـ ـ ــل إىل إمجاع عام للس ـ ـ ــماي للجنة اخلرباء املش ـ ـ ــرتكة ب جراء تقييم آ ر للزيلباتريول مبا يتيح للجنة إجراء أفض ـ ـ ـ ــل تقييم ممكن للمخاطر عقب تقدمي اقرتاي هبذا ال ـ ـ ــدد من جانب الرئي
(افنير الفقرات من  69إىل  71يف الوثيقة .)REP17/RVDF
و ّأما مسـ ــألة وسـ ــع موالـ ــفات مل خلفات العقاقري البيلرية املسـ ــتخدمة ألزراض زري األزراض العالجية فتبقى موسـ ــع انقسـ ــام دا ل اللجنة ،من دون أي حل واسـ ــح هلا .وهي تعك الوسـ ــع احلايل لبقاء تقنيات إعادة تركيب
احلمض النووي عند اخللوة  8يف اهليئة ،والت ويت الذي يثري انقساماًكبرياً إللاز املستويات الق و ملخلفات املبيد راكتوبامني ،يف اهليئة أيضاً ،واخلالف احلايل دا ل اللجنة حول الزيلباتريول.

21

CX/EXEC 17/73/2

اقتراحات العمل الجديد التي أُحيلت إلى الدورة األربعين لهيئة الدستور الغذائي للمصادقة عليها
الوثائق

مشـ ـ ـ ــروع قائمة أولويات العقاقري
البيلري ــة اليت تتلل ــب تقييمـ ـاً أو
إعـ ــادة تقييم من جـ ــانـ ــب جلنـ ــة
اخلرباء املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتكـ ــة بني منيمـ ــة
األزذية والزراعة ومنيمة ال حة
العاملية املعنية باملواد املضـ ـ ــافة إىل
األزذية

اإلطار الزمني
السنة
المرجع ووثيقة
المستهد ة
المشروع

رموز
المخرجات

مالحظات تفسيرية

المشورة العلمية
افنير الفقرتني  113و 138واملرفق

6

أحالت الدورة الثالثة والعشـ ـ ـ ـ ــرون للجنة الدس ـ ـ ــتور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيلرية يف األزذية
قائمة العقاقري البيلرية للتقييم أو إعادة تقييم من جانب جلنة اخلرباء املشرتكة إىل الدورة األربعني هليئة الدستور
الغذائي للم ادقة عليها.

-

-

1-1

وتتضمن قائمة األولويات سبعة مرّكبات (مثل األموكسيسيلني واألمبيسيللني والنيرتات الفرعي للبزموت
اجتماع جلنة اخلرباء املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتكة
والفلوميرتين واهلالكينول واللوفينوروم واملونيبانتيل) أ ّكد األعضـ ـ ـ ــاء توفّر حزمة بيانات بشـ ـ ـ ــأ ا يف الوقت احمل ّدد
بني منيم ــة األز ــذي ــة والزراع ــة
(مثالً يف مارس/آذار  2017كح ّد أق ى) ليقوم اجتماع جلنة اخلرباء املشرتكة عام  2017بتقييمها.
ومنيمة ال ـ ـ ـ ــحة العاملية املعنية
وقد أفس ـ ــيف مرّكب اإلثيون األقدم عهداً إىل القائمة علماً وأن جلنة اخلرباء املش ـ ــرتكة قد تبادر إىل تقييم
باملواد املض ــافة إىل األزذية عام
2017
البيــانــات املتوفرة ،مبــا يف ذل ـك م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر البيــانــات زري التقليــديــة وبيــانــات املخلّفــات اليت قــدمتهــا األرجنتني
وأوروزواي .ويف حال تع ّذر اس ـ ـ ــتكمال التقييم ،فحت ّدد جلنة اخلرباء املش ـ ـ ــرتكة الثغرات من حيس البيانات وتوفر
املشورة للجنة حول كيفية االرتقاء بالعمل على هذا املرّكب.
يُرجى اإلش ن ننارة إىل أن اقرتاحات العمل اجلديد على وس ـ ــع مس ـ ــتويات ق ـ ــو للمخلفات يف العقاقري
البيلرية ال ختضع لالستعراض التقييمي.

تعليقات رئي اللجنة:
إســافة إىل املرّكبات الســبعة اليت تلتزم اللجنة بشــكل واســح بتوفري بيانات بشــأ ا إىل جلنة اخلرباء املشــرتكة بني منيمة األزذية والزراعة ومنيمة ال ــحة العاملية املعنية باملواد املضــافة إىل األزذية دعماً لتقييمات املخاطر املللوبة،
متّ إسافة مرّكب واحد ،هو اإلثيون ،مع اإلقرار أنه من زري املرجح أن تدعم املعلومات املتوفرة تقييماًكامالً للمخاطر جتريه جلنة اخلرباء املشرتكة .وقد جر نقاا كثيف دا ل اللجنة ،مشل أمانيت جلنة اخلرباء املشرتكة ،بشأن استخدام
هذا املرّكب كمثل يســمح للجنة وجلنة اخلرباء املشــرتكة بالنير إىل البيانات اليت ميكن إتاحتها للعامة .وعالوةً على ذلك ،من شــأن تقييم اإلثيون أن يســمح خلرباء اللجنة املشــرتكة التولــية مبس ـارات بديلة ممكنة ملعاجلة املســائل املت ــلة
بتقييم املخاطر (افنير الفقرات من  130إىل  138يف الوثيقة .)REP17/RVDF
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وثائق المناقشة وغيرها
مالحظات تفسيرية

الوثائق
وثيقة مناقشة حول املستويات الق و للمخلفات جملموعات افنير الفقرة 18
من أنواع األ ا
سوف تبحس الدورة الرابعة والعشرون للجنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيلرية يف األزذية يف وثيقة مناقشة ستنير يف جدو حتديد مستويات ق و
للمخلفات جملموعات من أنواع األ ا (الزعنفيات والقشريات والر ويات) على سوء ال حة العامة والتجارة الدولية.
قاعدة بيانات عن احتياجات البلدان للمسـ ـ ـ ــتويات الق ـ ـ ـ ــو
للمخلفات

افنير الفقرة .103
بدأت جلنة الدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيلرية يف األزذية يف دوراا الثامنة عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ( )2009بوسـ ـ ـ ـ ــع قاعدة بيانات عن احتياجات البلدان.
واســتمرت الواليات املتحدة األمريكية منذ ذلك احلني يف لــيانة وحتديس قاعدة البيانات باالســتناد إىل املســامهات اليت وفّراا البلدان .وتتضــمن قاعدة البيانات احلالية
(املرفق  1يف الوثيقة  )CX/RVDF 16/23/9 Add.1طلبات لوسع مستويات ق و للمخلفات لـ 87نوعاً من العقاقري البيلرية من  21بلداً.
وس ـ ـ ـ ــوف تنير جلنة الدس ـ ـ ـ ــتور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيلرية يف األزذية يف دوراا الرابعة والعش ـ ـ ـرين يف نس ـ ـ ــخة منقحة لقاعدة البيانات باالس ـ ـ ــتناد
إىل الردود على الوثيقة .CL 2016/42-RVDF
 103و104

حتليل نتائ املسـ ـ ـ ــح العاملي لتوفري املعلومات للجنة الدس ـ ـ ـ ــتور افنير الفقرتني
الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيلرية يف األزذية من أجل
نيرت جلنة الدستور الغذائي املعنية مب خلفات العقاقري البيلرية يف األزذية يف دوراا الثالثة والعشرين يف تقرير موعة العمل اإللكرتونية اليت كانت مكلّفة بتنفيذ
نق ــل ّ
املكون ــات من ق ــاع ــدة بي ــان ــات احتي ــاج ــات البل ــدان من مسـ ـ ـ ـ ــح عاملي عن االحتياجات من حيس العقاقري البيلرية باالسـ ـ ـ ـ ــتناد إىل التنفيذ الوطين .وتض ـ ـ ـ ــمن التقرير دراسـ ـ ـ ـةً أولية للنتائ  ،مبا يف ذلك موجزاً للعقاقري البيلرية
املستويات الق و للمخلفات إىل قائمة أولويات جلنة اخلرباء اليت اعتربها كل بلد عند الدرجة األعلى.
املش ـ ــرتكة بني منيمة األزذية والزراعة ومنيمة ال ـ ــحة العاملية
سـ ـ ــوف تنير جلنة الدسـ ـ ــتور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيلرية يف األزذية يف دوراا الرابعة والعشـ ـ ـرين يف تقرير موعة العمل اإللكرتونية الذي س ـ ــوف:
املعنية باملواد املضافة إىل األزذية
( )1يدرس نتائ املسـ ـ ـ ــح العاملي؛ ( )2وحي ّدد العقاقري البيلرية ذات األولوية والثغرات من حيس املعلومات حبيس فجتري جلنة اخلرباء املشـ ـ ـ ــرتكة تقييماً ناجحاً وش ـ ـ ـ ــامالً؛
( )3ويولي بنه للح ول على املعلومات املللوبة.
وثيقة مناقش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عن تقييم التربير املنلقي للرتاجع يف املرّك بات افنير الفقرة
اجلديدة الواجب إدراجها يف قائمة أولويات جلنة الدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتور
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف تنير جلنــة الــدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتور الغــذائي املعنيــة مبخلفــات العقــاقري البيلريــة يف األزــذيــة يف دوراــا الرابعــة والعش ـ ـ ـ ـ ـرين يف وثيقــة املنــاقش ـ ـ ـ ـ ــة اليت أعــداــا منيمــة
الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيلرية يف األزذية لتقييمها  HealthforAnimalsواليت سوف تعرض اعتبارات قلاع ال ناعة يف ما يتعلق برتاجع عدد املرّكبات املقدمة إىل جلنة اخلرباء املشرتكة لتقييمها.
من جانب جلنة اخلرباء املش ـ ـ ـ ــرتكة بني منيمة األزذية والزراعة
ومنيمة ال حة العاملية املعنية باملواد املضافة إىل األزذية
115
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مالحظات تفسيرية

الوثائق
وثيقة مناقش ــة حول أنس ــجة الفض ــالت القابلة لألكل (تعريف الفقرة 130
ممكن وأنسـ ـ ـ ــجة الفض ـ ـ ــالت القابلة لألكل اهلامة بالنسـ ـ ـ ــبة إىل
سوف تنير جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيلرية يف األزذية يف دوراا الرابعة والعشرين يف تقرير موعة العمل اإللكرتونية اليت فكلّفت ب عداد
التجارة الدولية)
وثيقة مناقش ـ ـ ــة اس ـ ـ ــتجابةً إىل الللب املقدم من الدورة احلادية والثمانني للجنة اخلرباء املش ـ ــرتكة إىل جلنة الدسـ ـ ــتور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيلرية يف األزذية
بتوفري تعريف للفضالت القابلة لألكل .
وثيقة مناقش ـ ـ ـ ــة حول مراجعة املعايري السـ ـ ـ ـ ــتخدام األسـ ـ ـ ـ ــاليب الفقرة
التحليليـ ــة للمخلف ـ ــات املتع ـ ــددة لتحـ ــديـ ــد وتعريف العق ـ ــاقري
س ـ ــوف تنير جلنة الدس ـ ــتور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيلرية يف األزذية يف دوراا الرابعة والعش ـ ـرين يف وثيقة مناقشـ ــة حول العمل اجلديد على مراجعة
البيلرية يف األزذية يف الوثيقة CAC/GL 71-2009
املعايري الس ـ ــتخدام األس ـ ــاليب التحليلية للمخلفات املتعددة يف اخللوط التوجيهية لت ـ ــميم وتنفيذ برام الرقابة الوطنية لضـ ــمان سـ ــالمة األزذية املرتبلة باسـ ــتخدام
العقاقري البيلرية يف احليوانات املنتجة لألزذية (.)CAC/GL 71-2009
131

توقف /استكمال العمل
وثيقة مناقش ـ ـ ـ ــة حول الوجود زري املق ـ ـ ـ ـ ــود ملخلفات العقاقري افنير الفقرة
البيلرية يف السـ ـ ـ ـ ـ ــلع الغذائية نتيجة انتقال خملفات العقاقري إىل
نيرت جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيلرية يف األزذية يف دوراا الثالثة والعشرين يف وثيقة املناقشة ووافقت على ما يلي:
األعالف
 طلب املشورة العلمية من منيمة األزذية والزراعة/منيمة ال حة العاملية حول مسألة املخلفات اليت ال ميكن تفاديها وزري املق ودة يف العقاقري البيلرية امل ادق
عليها يف األزذية والناجتة عن انتقال العقاقري البيلرية إىل األعالف.
88



وقف مناقشة هذه املسألة بانتيار نتيجة امل شورة العلمية املقدمة من منيمة األزذية والزراعة/منيمة ال حة العاملية

وثيقة مناقشة حول إقامة نيام ت نيف لتحديد أولويات عمل افنير الفقرة
جلنـة الـدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتور الغـذائي املعنيـة مبخلفـات العقـاقري البيلريـة يف
وافقت جلنة الدس ـ ـ ــتور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيلرية يف األزذية يف دوراا الثالثة والعش ـ ـ ـ ـرين على وقف العمل بالنير يف هذه املسـ ـ ــألة ،وعلى أنه قد
األزذية
يكون من الضروري إعادة النير يف أداة لرتتيب األولويات يف حال استوجب عبء عمل اللجنة يف املستقبل ذلك.
92
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تعليقات رئي اللجنة:

مالحظات تفسيرية

الوثائق

إن مشـ ــروعني من بني املشـ ــاريع اجلديدة ،ومها وثيقة املناقشـ ــة بشـ ــأن املسـ ــتويات الق ـ ــو للمخلفات جملموعات من أنواع األ ا  ،ووثيقة املناقشـ ــة بشـ ــأن املسـ ــتويات الق ـ ــو للمخلفات يف أنسـ ــجة الفضـ ــالت ،يسـ ــتجيبان
إىل طلبات التوجيه الواردة من الدورة احلادية والثمانني للجنة اخلرباء املشــرتكة .وقد ســبق للجنة وجلنة اخلرباء املشــرتكة أن ناقشــتا هاتني املســألتني ،كما أن اجلهود احلالية ترمي إىل توفري القاعدة لوســع قرار أكثر ل ـرامةً يف االجتماعات
املستقبلية للجنة.
وثالثة من هذه املشــاريع وهي :قاعدة البيانات عن احتياجات البلدان وحتليل املســح العاملي ووثيقة املناقشــة بشــأن التربير املنلقي لرتاجع املرّكبات اجلديدة ،تعك مشــكلة للاملا أقرت هبا اللجنة من حيس توفّر البيانات لدعم
تقييم نــاجح للمخــاطر جتريــه جلنــة اخلرباء املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتكــة بــالنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة إىل خملفــات العــديــد من العقــاقري البيلريــة املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدمــة حول العــاي واليت تيدي إىل خملفــات يف جتــارة األزــذيــة .وترمي اجلهود احلــاليــة إىل السـ ـ ـ ـ ـ ـمــاي للجنــة بــالرتكيز
على املرّكبات/االحتياجات ذات األولوية األعلى ،وبالسعي إىل وسع نـف فه س تعزز املوارد لتوفري البيانات مبا يتيح للجنة اخلرباء املشرتكة إجراء تقييم للمخاطر يفضي إىل التولية مبستويات ق و للمخلفات.

عبء العمل اإلجمالي للجنة
دورات اللجنة
الدورة الثالثة والعش ــرون للجنة الدس ــتور الغذائي
املعنية مبخلفات العقاقري البيلرية يف األزذية

الخطوتان
و8/5
1

8

الخطوة
1

5

نصوص أخرى
العتمادها

العمل الجاري

العمل الجديد

وثيقة المناقشة

المواصفات التي تم إلغاؤها ،والعمل أو وثائق
المناقشة التي توقفت

1

1

6

3

مالحيات تفسريية:
يرتكز عمل جلنة الدسـتور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيلرية يف األزذية على وسـع مسـتويات ق ـو للمخلفات/التولـيات إلدارة املخاطر بالنسـبة إىل خملفات العقاقري البيلرية .وما عدا املسـتويات الق ـو للمخلفات
والتولــيات إلدارة املخاطر ،وســعت اللجنة ثالثة ن ــو أ ر فحســب وال س ـيما :اخللوط التوجيهية لت ــميم وتنفيذ برام الرقابة الوطنية لضــمان ســالمة األزذية املرتبلة باســتخدام العقاقري البيلرية يف احليوانات املنتجة لألزذية
(الوثيقة  ،)CAC/GL 71-2009واليت ســتبحس اللجنة يف دوراا الرابعة والعشـرين يف اقرتاي عمل جديد بشــأ ا ملراجعة املعايري الســتخدام أســاليب حتليلية متعددة املخلفات؛ ومســرد امل ــللحات والتعاريف (خملفات العقاقري البيلرية
يف األزذية) (الوثيقة )CAC/MISC 5-1993؛ ومدونة الس ـ ـ ـ ــلو للحد من مقاومة املض ـ ـ ـ ــادات امليكروبية واحتوائها( ،)CAC/RCP 61-2005واليت سـ ـ ـ ـ ـ ــتبحس يف مراجعتها كل من موعة العمل املادية املعنية مبقاومة مض ـ ـ ـ ــادات
امليكروبات املنشأة جديداً وفريق املهام املعين مبضادات امليكروبات.
وأع ّدت جلنة الدس ـ ــتور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيلرية يف األزذية يف دوراا الثالثة والعشـ ـ ـرين قائمة بأولويات التقييم وإعادة التقييم من جانب جلنة اخلرباء املشـ ــرتكة اليت من شـ ــأ ا أن تزيد عدد املس ـ ــتويات الق ـ ــو
للمخلفات والتولــيات إلدارة املخاطر اخلالــة بالدســتور الغذائي .وتضــم قائمة األولويات احلالية انية مرّكبات للتقييم وإعادة التقييم من جانب جلنة اخلرباء املشــرتكة (يف نوفمرب/تشـرين الثاين  ،2016أبلغت نيوزيلندا أمانة جلنة اخلرباء
املشرتكة أن اجلهة الراعية لنيرتات البزموت ي تعد يف موقع يتيح هلا توفري البيانات األولية الضرورية لتقييم جلنة اخلرباء املشرتكة .ويتمحور النقاا اجلاري يف جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيلرية يف األزذية حول زيادة
توفر املسـتويات الق ـو للمخلفات اخلالـة بالدسـتور الغذائي للعقاقري البيلرية من الل اسـتخدام نـف فه وآليات خمتلفة مثل :وسـع قاعدة بيانات لالسـتجابة إىل احتياجات البلدان النامية من حيس املسـتويات الق ـو للمخلفات
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بالنس ــبة إىل مرّكبات قائمة أو إس ــافية؛ ووس ــع مس ــتويات ق ــو للمخلفات ال ــة بالدس ــتور الغذائي من الل اس ــتقراء املس ــتويات الق ــو للمخلفات إىل أنواع أ ر ؛ والبحس يف وس ــع مس ــتويات ق ــو إس ــافية للمخلفات
من املرّكبات ذااا ألنسجة أ ر ؛ وحتسني احلوار والتعاون مع قلاع لناعة األدوية.
تكمل العمل الرئيســي للجنة بشــأن وســع مســتويات ق ــو للمخلفات/التولــيات
إن عمل جلنة الدســتور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيلرية يف األزذية قابل لإلدارة إمنا ميكن النير يف معاجلة العمل يف االت أ ر ّ
التلرق إىل املستويات الق و للمخلفات بالنسبة إىل املرّكبات اليت تفستخدم
إلدارة املخاطر ،مثل أعالف احليوانات .وإسافةً إىل ذلك ،ينبغي النير يف إمكانية تعزيز التعاون مع جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات املبيدات لد
ّ
كعقاقري بيلرية ومبيدات للحشرات على حد سواء.
وتبقى املس ــألة احلا ة اليت تيثر على قدرة جلنة الدس ــتور الغ ذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيلرية يف األزذية لتعجيل العمل على املس ــتويات الق ــو للمخلفات ،هي وس ــع مس ــتويات ق ــو للمخلفات بالنس ــبة إىل املواد
املستخدمة ألزراض زري عالجية (مثل عوامل تعزيز النمو) اليت ما زالت تستقلب املواقف .كما أن تيسري احلوار بني األطراف ارج الدورات قد يساعد يف حتديد حلول ممكنة ملعاجلة هذه املسألة.
تعليقات رئي اللجنة:
إســافةً إىل املشــورة اليت جرت مناقشــتها أعاله،
املخاطر ملخلفات العقاقري البيلرية يف األزذية.

ـ ــت اللجنة أيض ـاً الكثري من الوقت واملوارد للنير يف مبادئ حتليل املخاطر اليت تلبقها جلنة الدســتور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيلرية يف األزذية ،وســياســة حتليل

وتناقش اللجنة على لو ناشـن مسـألة االنتقال زري املق ـود ملخلفات العقاقري البيلرية يف األعالف احليوانية؛ وقد تفو ّسـع نتائ هذا النقاا نلاق العمل يف اللجنة يف حال اتففق على أن املسـألة تسـتوجب تقدمي مشـورة إسـافية
للمجتمع الدويل إن بشكل ن و توجيهية أو توليات إلدارة املخاطر أو بشكل حدود ق و مولى هبا للرتكز املسموي به للمخلفات يف األزذية النامجة عن عمليات إد ال زري مق ودة.
كما أن املش ـ ــكلة اللويلة األجل على ل ـ ــعيد توفر البيانات لدعم تقييم جلنة اخلرباء املش ـ ــرتكة ملخلفات العقاقري البيلرية ولوسـ ــع مس ـ ــتويات ق ـ ــو للمخلفات يف العقاقري البيلرية النامجة عن اسـ ــتخدامات زري عالجية تبقى
مشكلة تكافح اللجنة ملعاجلتها.
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المر ق

4

لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظا ة األغذية (الدورة الثامنة واألربعون 11-7 ،نو مبر/تشرين الثاني )REP17/FH( )2016
النصوص التي أُحيلت إلى الدورة األربعين لهيئة الدستور الغذائي العتمادها
اإلطار الزمني
السنة
رقم تعريف
العمل أو السنة المستهد ة

الوثائق

تنقيح مدونة املمارســات ال ــحية
للفاكهة واخلضر اللازجة (الوثيقة

N04-2016

2018

)CAC/RCP 53-2003

الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

مالحظات تفسيرية

المشورة العلمية
افنير الفقرة  36واملرفق

8/5

1-1

-

3

بعدما الحيت جلنة الدس ـ ـ ـ ــتور الغذائي املعنية بنيافة األزذية يف دوراا الثامنة واألربعني
أنه متّت معاجلة مجيع القضـ ـ ـ ـ ــايا العالقة ،أحالت مش ـ ـ ـ ـ ــروع التنقيح املقرتي ملدونة املمارسـ ـ ـ ـ ــات
ال ـ ــحية للفاكهة واخلض ـ ــر اللازجة (الوثيقة  )CAC/RCP 53-2003إىل الدورة األربعني هليئة
الدستور الغذائي العتمادها عند اخللوة .8/5

تعليقات رئي اللجنة:
توجهت اللجنة الص الش ــكر لعمل وفد الربازيل على التفاين واجلهود املبذولة إللاز هذا التنقيح  .ويف حني توقعنا أن لتاج إىل وقت إس ــايف ،ف ن العمل اجلاد الذي قام به املندوبون قبل االجتماع و الل اجللس ـة العامة ح
ّ
ب لاز العمل بسرعة .ولي من املتوقع ورود أي اعرتاسات الل اجتماع هيئة الدستور الغذائي .كما يف ّتوقع احل ول على موافقة باإلمجاع.

العمل الجاري (الخطوتان  3/2و)4
الوثائق

تنقيح املبـ ــادئ العـ ــامـ ــة لنيـ ــافـ ــة
األزذية (الوثيقة CAC/RCP 1-
 ) 1969وامللحق اخل ـ ــا

بني ـ ــام

اإلطار الزمني
السنة
رقم تعريف
العمل أو السنة المستهد ة

الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

مالحظات تفسيرية

المشورة العلمية

املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة العلميـ ــة للجن ـ ــة افنير الفقرة
اخلرباء املش ـ ــرتكة بني منيمة
العمل جار حبسب اجلدول الزمين.
األز ــذي ــة والزراع ــة ومنيم ــة
32

N03-2016

2021

3/2

1-1
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الوثائق
حتلي ــل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر اخللر ونق ــاط
الرقابة احلرجة

اإلطار الزمني
السنة
رقم تعريف
العمل أو السنة المستهد ة

الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

المشورة العلمية

مالحظات تفسيرية

ال ـ ــحة العاملية سـ ــرورية يف
ــال امليــاه بــالنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة إىل
سـ ـ ــالمة األزذية ومالءمتها
على امتــداد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلــة
الغ ــذائي ــة ،وجوان ــب أ ر
قد تيهر الل هذا العمل

أنشـ ــأت جلنة الدسـ ــتور الغذائي املعنية بنيافة األزذية يف دوراا الثامنة واألربعني موعة
عمل إلكرتونية من أجل )1( :موال ـ ــلة تنقيح املقدمة وإجراء تنقيح للجزءين الثاين (ممارس ـ ــات
النيافة ال ـ ـ ـ ـ ــحية اجليدة) والثالس (نيام حتليل م ـ ـ ـ ــادر اخللر ونقاط الرقابة احلرجة) بالتوازي
مع تعميمهمــا إلبــداء التعليقــات عنــد اخللوة 3؛ و( )2البحــس يف مــا إذا أمكن إدراج جوانــب
عن االلتزام واملسيولية يف ال سالمة األزذية ،مبا يف ذلك ثقافة سالمة األزذية.
افنير الفقرات

مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع التوجيه ـ ــات املقرتحـ ــة
بش ـ ـ ــأن مراقبة اهلس ـ ـ ــتامني و لن
أ ذ العينات

N02-2016

2020

3/2

1-1

 39و51-49

أحالت هيئة الدس ــتور الغذائي يف دوراا التاس ــعة والثالثني هذا العمل إىل جلنة الدس ــتور
طلب ـ ــت جلنـ ــة ال ـ ــدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتور الغذائي املعنية بنيافة األزذية عقب تأجيل اللجنة املعنية باأل ا واملنتجات السـ ـ ـ ـ ــمكية إىل
مسمى.
الغ ـ ــذائي املعني ـ ــة بنيـ ـ ــاف ـ ــة أجل زري ّ
األزــذيــة يف دوراــا الثــامنــة
واتفقــت جلنــة الــدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتور الغــذائي املعنيــة بنيــافــة األزــذيــة يف دوراــا الثــامنــة واألربعني
واألرب ـ ـعـ ــني إىل م ـ ـن ـ ـي ـ ـمـ ـ ــة على احلدود الزمنية األساسية إللاز العمل.
األزـ ــذيـ ــة والزراعـ ــة/منيمـ ــة
وني رت جلنــة الــدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتور الغــذائي املعنيــة بنيــافــة األزــذيــة يف دوراــا الثــامنــة واألربعني
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ــة الع ـ ــامليـ ــة إجراء
يف النقاط التالية واختذت قراراً بشأ ا:
مراجعة لألدبيات بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن
النه لتنقيح مــدونــة املمــارسـ ـ ـ ـ ـ ــات بشـ ـ ـ ـ ـ ــأن األ ــا واملنتجــات السـ ـ ـ ـ ــمكيــة (الوثيقــة
املرض املت ـ ــل باهلس ـ ــتامني
)CAC/RCP 52-2003
يف ك السلمون
وافقت على وس ـ ـ ــع توجيهات منف ـ ـ ــلة بشـ ـ ــأن مراقبة اهلسـ ـ ــتامني واختاذ قرار يف مرحلة
الحقة بشأن الشكل األ ري يف الوثيقة .CAC/RCP 52-2003
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الوثائق

اإلطار الزمني
السنة
رقم تعريف
العمل أو السنة المستهد ة

الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

مالحظات تفسيرية

المشورة العلمية

إدراج اجلــدول  3-2من التقرير بعنوان اجتمــاع اخلرباء املشـ ـ ـ ـ ــرت بني منيمــة األزــذيــة
والزراعة ومنيمة ال ــحة العاملية بشــأن خماطر اهليســتامني واألمحاض األمينية األ ر البيولوجية
املنشأ من األ ا واملنتجات السمكية على ال حة العامة (يوليو/متوز )2012
يبني األنواع
وافقت على وسع جدول باالستناد إىل اجلدول  3-2يف مشروع التوجيهات ّ
املت ــلة بتشـ ـ ّكل ااهليس ــتامني باس ــتخدام اإلس ــم العلمي فقن؛ لوس ــع عنوان مب ّسـ ـن للجدول؛
وتوفري رابن باجلدول .3-2
ك السلمون
طلبت إىل منيمة األزذية والزراعة/منيمة ال ـ ـ ـ ــحة العاملية إجراء اسـ ـ ـ ــتعراض لألدبيات
بشأن األمراض املت لة باهليستامني يف ك السلمون للبحس يف إدراجها يف القائمة.
إدارة العمل
وافقت على مباشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة العمل على التوجيهات ملراقبة اهليسـ ـ ـ ـ ــتامني على أن يتبعه ع مل
على لن أ ذ العيّنات.
وأنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأت موعة عمل إلكرتونية لتنقيح توجيهات مراقبة اهليسـ ـ ـ ـ ــتامني يف الوثيقة
 CAC/RCP 52-2003بالنس ــبة إىل تس ــمم األ ا بالس ــكومربوتوكس ــني باس ــتخدام ممارس ــات
النيافة اجليدة و حتليل خماطر نقلة املراقبة احلرجة.

تعليقات رئي اللجنة:
تس ـ ــتجيب اللجنة إىل تكليف هيئة الدس ـ ــتور الغذائي ،ووس ـ ــعت جدوالً زمنياً و لات رئيسـ ــية إللاز العمل بأسـ ــرع طريقة ممكنة .وتناولت إحد النقاط اهلامة يف النقاا مسـ ــألة إدراج اجلدول  3-2من تقرير اجتماع اخلرباء
املشــرت بني منيمة األزذية والزراعة ومنيمة ال ــحة العاملية بشــأن خماطر اهليســتامني واألمحاض األمينية األ ر البيولوجية املنشــأ من األ ا واملنتجات الســمكية على ال ــحة العامة (يوليو/متوز  .)2012وا تارت اللجنة اســتخدام
لنص الدســتور الغذائي .وجرت مناقشــة كثيفة حول احلاجة إىل سـ ّـم ك الســلمون .وعلى الرزم من التفس ـريات العديدة اليت أعلاها ممثل منيمة األزذية والزراعة ،عرســت بعض الوفود إلغاء هذه اجملموعة الت ــنيفية
نســخة مبســلة ّ
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اإلطار الزمني
مالحظات تفسيرية
المشورة العلمية
الوثائق
السنة
رقم تعريف
العمل أو السنة المستهد ة
من الوثيقة .وكحل وســن ،طلبت اللجنة أن جتري منيمة األزذية والزراعة/منيمة ال ــحة العاملية اســتعراس ـاً لألد بيات بشــأن األمراض املت ــلة باهليســتامني يف ك الســلمون لتبحس موعة العمل يف إدراج ك الســلمون يف قائمة
املعرسة.
األنواع ّ
الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

ونتوقع أن يتقدم هذا العمل بشكل فعاّل بقيادة وفدي اليابان والواليات املتحدة األمريكية.

اقتراحات العمل الجديد التي أُحيلت إلى الدورة األربعين لهيئة الدستور الغذائي للمصادقة عليها
الوثائق
تعليقات رئي اللجنة:

اإلطار الزمني
المرجع ووثيقة المشروع

السن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننن ن ن ن ن ن ننة
المستهد ة

رموز
المخرجات

المشورة العلمية

مالحظات تفسيرية

ي تفق ّدم أي اقرتاحات لعمل جديد ،زري أن جلنة الدستور الغذائي املعنية بنيافة األزذية تففكر للمستقبل ،وقد متّ تعديل لة عمل مقدمة حبيس يفزال العمل على وسع مالحق عن اللماطم واجلزر ملدونة املمارسات ال حية
للفاكهة واخلض ـ ـ ــر اللازجة ،باالسـ ـ ـ ـ ـتناد إىل تول ـ ـ ـ ــيات موعة العمل اإللكرتونية بتنقيح املدونة ،والعمل على مدونة ممارس ـ ـ ــات النيافة لتجهيز أرجل الض ـ ـ ــفادع ( ،)CAC/RCP 30-1983بس ـ ـ ــبب عدم االهتمام .ومت تنقيح العمل

على بكترييا  STEC /VTECالقولونية يف البقر لإلش ــارة فقن إىل س ــبن بكترييا  toxin-Shigaاملنتجة لقولونيات اإليكويل باالس ــتناد إىل تقرير اخلرباء املش ــرت بني منيمة األزذية والزراعة ومنيمة ال ــحة العاملية والعمل العالق على
ال فة.
ورتّبت اللجنة العمل على  STECمن بني أعلى أولويااا .وقد جر عمل منيمة األزذية والزراعة /منيمة ال حة العاملية بناءً على طلب جلنة الدستور الغذائي املعنية بنيافة األزذية يف دوراا السابعة واألربعني حتضرياً للعمل
عما إذا كانت ترزب يف املشـ ـ ــاركة
املسـ ـ ـ ــتقبلي يف هذا اجملال .ونيراً إىل أن أوروزواي ّ
عربت عن اهتمامها هبذا العمل يف املاسـ ـ ــي (يف حني أش ـ ـ ــارت إىل عدم قدراا على قيادة العمل) ،سـ ـ ــألت الواليات املتحدة األمريكية أوروزواي ّ
يف القيادة مع بلد آ ر .وقال املندو املناو املشــار للواليات املتحدة يف نيام املعلومات اخلالــة باألمن الغذائي أنه ب مكان الواليات املتحدة املشــاركة يف قيادة هذا العمل ،فأعلنت أوروزواي أن ب مكا ا املش ـاركة يف القيادة زري
عربت الواليات املتحدة عن نيّتها املشاركة مع أوروزواي يف وسع وثيقة مناقشة عن عمل جلنة الدستور الغذائي املعنية بنيافة األزذية
أن مواردها ستكون دودة ،مثالً من حيس الرتمجة واستضافة موعات عمل مادية .وبناءً عليهّ ،
حول  STECعقب انعقاد الدورة التاسـ ــعة واألربعني للجنة ،سـ ــيما أن املعلومات املنبثقة عن االجتماع املشـ ــرت بني منيمة األزذية والزراعة ومنيمة ال ـ ــحة العاملية ،واليت سـ ــوف تفق ّدم إىل اللجنة يف دوراا التاسـ ــعة واألربعني ،كانت
هامة لتحديد نلاق العمل الواجب اقرتاحه .وأشارت الواليات املتحدة إىل أمهية أن يقوم ممثلون عن الواليات املتحدة وأوروزواي اللذين سيتوليان قيادة العمل حبضور اجتماع اخلرباء املقبل املشرت بني منيمة األزذية والزراعة ومنيمة
ال حة العاملية بشأن تقييم املخاطر امليكروبيولوجية لالستماع إىل املناقشات .ووافقت جلنة الدستور الغذائي املعنية بنيافة األزذية يف دوراا الثامنة واألربعني على هذا النه .
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وثائق المناقشة وغيرها
مالحظات تفسيرية

الوثائق
اقرتاي ل ــدم مجيع التوجيه ــات اخل ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة افنير الفقرة 55
مبكــافحــة اللفيليــات اليت حتملهــا األزــذيــة:
وافقــت جلنــة الــدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتور الغــذائي املعنيــة بنيــافــة األزــذيــة يف دوراــا الثــامنــة واألربعني على اإلبقــاء على اخللوط التوجيهيــة ملكــافحــة ش ـ ـ ـ ـ ـريليــة حلم البقر يف حلوم األبقــار الــداجنــة
اخللوط التوجيهيــة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن تلبيق املبــادئ ( )CAC/GL 85-2014واخللوط التوجيهية ملكافحة الشعرينة احللزونية يف حلوم اخلنزير ( )CAC/GL 86-2015كوثيقتني منف لتني.

العــامــة لنيــافــة األزــذيــة من أجــل مكــافحــة
اللفيليات اليت حتملها األزذية
لة العمل املقبلة

افنير الفقرة  59واملرفق

4

وافقت جلنة الدس ـ ـ ـ ـ ـ ــتور الغذائي املعنية بنيافة األزذية يف دوراا الثامنة واألربعني على )1( :لة العمل املقبلة املع ّدلة؛ ( )2وتشـ ـ ـ ـ ــكيل موعة عمل مادية معنية بأولويات العمل
يف اللجنة؛ ( )3وإعادة النير يف ترتيب األولويات.
إعداد وثيقة مناقشة بشأن العمل املستقبلي افنير الفقرة
على بكتريي ـ ـ ــا  STECلتنير فيه ـ ـ ــا جلن ـ ـ ــة
وافقت جلنة الدسـ ـ ـ ـ ــتور الغذائي املعنية بنيافة األزذية يف دوراا الثامنة واألربعني على أن تقوم الواليات املتحدة وأوروزواي ب عداد وثيقة مناقشـ ـ ـ ــة بشـ ـ ـ ــأن العمل املسـ ـ ـ ــتقبلي
الدس ـ ـ ــتور الغذائي املعنية بنيافة األزذية يف
على بكترييا  STECلتنير فيها اللجنة يف دوراا اخلمسني.
دوراا اخلمسني
وسوف تعتمد هذه الوثيقة على املشورة العلمية بشأن بكترييا  STECاليت تقدمها حالياً منيمة األزذية  /الزراعة ومنيمة ال حة العاملية.
تعليقات رئي اللجنة:
63

عبء العمل اإلجمالي للجنة
دورات اللجنة
الدورة الثامنة واألربعون للجنة الدسـ ـ ـ ـ ــتور
الغذائي املعنية بنيافة األزذية

الخطوتان
 8و8/5
1

الخطوة

5

نصوص أخرى
العتمادها

العمل الجاري

العمل الجديد

وثيقة المناقشة

المواصفات التي تم إلغاؤها والعمل أو وثائق
المناقشة التي توقفت

2

-

1

1
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مالحيات تفسريية:
عبء العمل اإلمجايل احلايل جلنة الدستور الغذائي املعنية بنيافة األزذية قابل لإلدارة.
نيراً إىل أن الدورة الثامنة واألربعني للجنة الدستور الغذائي املعنية بنيافة األزذية ي ترسل أي اقرتاحات لعمل جديد إىل هيئة الدستور الغذائي ،فهذا سوف ييثر سلباً على قدرة اللجنة على التقدم يف عملها بالنسبة إىل تنقيح
املبادئ العامة لنيافة األزذية وامللحق اخلا بنيام حتليل م ــادر اخللر ونقاط املراقبة احلرجة  .كما أن إمكانية تركيز موارد اللجنة ووقتها على هذا العمل س ــوف يتيح مش ــاركة أوس ــع وبناء إمجاع حول أحد الن ــو األهم واألكثر
تلبيقاً من بني ن و الدستور الغذائي.
ومن املتوقع أن تتكمن اللجنة يف دوراا املقبلة من حتديد نلاق العمل اجلديد بشـ ــأن وسـ ــع توجيهات مكافحة بكترييا  STECعلى سـ ــوء املشـ ــورة العلمية اليت يقدمها اجتماع اخلرباء املشـ ــرت بني منيمة األزذية والزراعة
ومنيمة ال حة الدولية بشأن تقييم املخاطر امليكروبيولوجية.
تعليقات رئي اللجنة:
تود جلنة الدس ـ ــتور الغذائي املعنية بنيافة األزذية أن تشـ ــكر األمانة على الدعم الذي توفّره هلا كل عام .ويود الرئي ب ـ ــورة الـ ــة هذا العام ،إلقاء الضـ ــوء على املشـ ــورة العلمية اليت يوفّرها املوظفون املعينون من منيمة
ّ
األزذية والزراعة ومنيمة ال ـ ــحة العاملية للجنة .ف ن الوثائق الواسـ ــعة النلاق والشـ ــاملة واملف ـ ــلة اليت تضـ ــعها موعات اخلرباء املشـ ــرتكة بني املنيمتني باسـ ــتمرار تشـ ــكل األسـ ــاس للعمل السـ ـريع الذي تقوم به اللجنة .وأفضـ ــل مثال
على ذلك هو العمل الذي جر حىت ا ن على بكترييا  STECوالذي سوف يسمح للجنة بالتعجيل بوسع وثائق مت لة بالدستور الغذائي حبيس يكون العمل مقبوالً بالنسبة إىل اهليئة يف اية امللاف.
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المر ق

لجنة التنسيق للدستور الغذائي ي أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي (الدورة العشرون 25-21 ،نو مبر/تشرين الثاني ( )2016الوثيقة

5

)REP17/LAC

النصوص التي أُحيلت إلى الدورة األربعين لهيئة الدستور الغذائي العتمادها
الوثائق

اإلطار الزمني
السنة
رقم تعريف
العمل أو السنة المستهد ة

الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

المشورة العلمية

8/5

2-1

-

مالحظات تفسيرية
افنير الفقرة  123واملرفق

3

بعد أن أشــارت جلنة التنســيق للدســتور الغذائي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف دوراا العش ـرين إىل أنه
متّت معاجلة مجيع القضايا العالقة ،أحالت مشروع املوالفة اإلقليمية املقرتحة اخلالة بالياكون إىل الدورة األربعني
هليئة الدستور الغذائي العتمادها عند اخللوة .8/5
مش ـ ـ ــروع املوال ـ ـ ــفة اإلقليمية
املقرتحة اخلالة بالياكون

N11-2013

2017

المصادقة
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف تنير جلنة الدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتور الغذائي املعنية باملواد املض ـ ـ ـ ـ ــافة إىل األزذية يف دوراا التاسـ ـ ـ ـ ــعة واألربعني
(مارس/آذار  )2017يف األحكام املت لة باملواد املضافة إىل األزذية إلقرارها.
وسوف تنير جلنة الدستور الغذائي املعنية بتوسيم األزذية يف دوراا الرابعة واألربعني (أكتوبر/تشرين األول
 )2017يف األحكام املت لة بتوسيم األزذية.
أي إقرار آ ر زري مللو .

تعليقات رئي اللجنة:
حييت هذه املوالفة بدعم كامل من اإلقليم ،وي تتم إثارة أي قضية مثرية للجدل.
وس ــوف تقوم جلنة التنس ــيق للدس ــتور الغذائي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف املس ــتقبل بتحليل إمكانية نقل هذه املوال ــفة إىل جلنة الدس ــتور الغذائي املعنية بالفاكهة واخلض ــر اللازجة حبثاً عن نلاق دويل ،أو رفع تول ــية
هبذا األمر إىل املنسق املقبل للجنة.
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وثائق المناقشة وغيرها
مالحظات تفسيرية

الوثائق
رلــد اخللة االس ـرتاتيجية للجنة التنســيق افنير الفقرات من  111إىل 114
للـ ــدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتور الغ ــذائي ألمريكـ ــا الالتيني ــة
أشـارت جلنة التنسـيق للدسـتور الغذائي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف دوراا العشـرين إىل أمهية موالـلة تنفيذ اخللة االسـرتاتيجية للجنة للفرتة  ،2019-2014وإىل أ ا مسـيولية
والبحر الكارييب للفرتة 2019-2013
تقع على عاتق مجيع البلدان األعضــاء يف اإلقليم .كما الحيت اللجنة يف دوراا العشـرين أنه ينبغي للتقرير عن تنفيذ اخللة االسـرتاتيجية للجنة أن حي ّدد الثغرات ويرتّب أولويات املعلومات
عن األنشلة.
تعليقات رئي اللجنة:
يتفق اإلقليم إىل درجة كبرية مع اخللة االس ـ ـ ـرتاتيجية اإلقليمية ،وقد ثبت ذلك الل الدورة العش ـ ـ ـ ـرين للجنة التنس ـ ـ ــيق للدس ـ ـ ــتور الغذائي يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ،حيس حت ّدث العديد من املندوبني على لو إجيايب
عن ا ثار اإلجيابية لوجود لة إقليمية والعمل بناءً عليها ،وعن سرورة احلفار على لة اسرتاتيجية إقليمية واملنافع املتأتية عنها.
وعربت عدة وفود عن رزبتها يف احل ول على املزيد من املعلومات عن اخللة االسرتاتيجية للجنة.
ّ

وسوف تبدأ أمانة اللجنة بتحليل مالءمة اخللة واحلاجة إىل ليازة لة إقليمية جديدة وآثارها حاملا يتوفر املزيد من املعلومات عن لة اللجنة.

عبء العمل اإلجمالي للجنة
دورات اللجنة
الدورة العشــرون للجنة التنســيق للدســتور
الغذائي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب

الخطوتان
و8/5
1

8

الخطوة
-

5

نصوص أخرى
العتمادها

العمل الجاري

-

-

العمل الجديد

وثيقة المناقشة

المواصفات التي تم إلغاؤها والعمل أو وثائق
المناقشة التي توقفت

1

1

مالحيات تفسريية:
نيراً للوالية اخلالــة املنوطة بلجان التنســيق املشــرتكة بني منيمة األزذية والزراعة ومنيمة ال ــحة العاملية واليت تقضــي مبا يلي )1( :حتديد مشــكالت اإلقليم واحتياجاته يف ما يتعلق مبوالــفات األزذية وســبلها؛ ( )2والرتوي
يف إطار ات ــاالت اللجنة للتبادل املشــرت للمعلومات بشــأن املبادرات التنييمية املقرتحة واملشــكالت النامجة عن ســبن األزذية والعمل على تعزيز البىن األســاســية لضــبن األزذية؛ ( )3ولفت انتباه اهليئة إىل أي جوانب عمل للهيئة
ذات األمهية اخلال ــة بالنس ــبة إىل اإلقليم؛ ( )4وتش ــجيع تنس ــيق كافة اجلهود املت ــلة باملوال ــفات الغذائية اإلقليمية اليت تبذهلا املنيمات احلكومية الدولية واملنيمات زري احلكومية الدولية يف اإلقليم؛ ( )5وممارس ــة دور التنس ــيق العام
على مستو اإلقليم ،إىل جانب الوظائف األ ر اليت توكلها هلا اهليئة؛ ( )6وتشجيع األعضاء على استخدام موالفات الدستور الغذائي والن و ذات ال لة (كما يرد ولفها يف ا ت الات جلان التنسيق املشرتكة بني منيمة
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األزذية والزراعة ومنيمة ال ــحة العاملية -دليل اإلجراءات) ،وعملية التنشــين اجلارية ،ومن اهلام أالّ ييثر العمل احملدد (و الــة العمل على وســع موالــفات إقليمية) ســلباً على قدرة جلان التنســيق اإلقليمية على إدارة دورها اخلا
والبنود األفقية الواردة على جدول أعماهلا.
وال جتري جلنة التنسـ ــيق للدسـ ــتور الغذائي يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب حالياً أي عمل يف ال إجراءات اخللوات سـ ــيما أ ا ألزت املوالـ ــفة اإلقليمية اخلالـ ــة بالياكون .كما أن رلـ ــد اخللة االسـ ـرتاتيجية للجنة للفرتة
 2019-2013سوف يسمح لإلقليم بتحديد الثغرات وترتيب أولويات األنشلة .ونيراً لإلطار الزمين احلايل للخلة االسرتاتيجية اإلقليمية ،ينبغي للمنسق أن يبحس يف البدء بوسع لة اسرتاتيجية إقليمية جديدة.
تعليقات رئي اللجنة:
كل من املواسيع الواردة على جدول األعمال.
إن عبء العمل احلايل للجنة قابل لإلدارة ويسمح ب جراء نقاا مالئم حول ّ
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المر ق

6

لجنة الدستور الغذائي المعنية بالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية الخاصة (الدورة الثامنة والثالثون 12-5 ،ديسمبر/كانون األول ( )2016الوثيقة )REP17/NFSDU
النصوص التي أُحيلت إلى الدورة األربعين لهيئة الدستور الغذائي العتمادها
الوثائق

اإلطار الزمني
السنة
رقم تعريف
العمل أو السنة المستهد ة

الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

مالحظات تفسيرية

المشورة العلمية
افنير الفقرتني  26و 28واملرفق

القيم املرجعيــة للمغــذيــات للفيتــامني
(إي) وعوام ــل التحوي ــل ملك ــافئ ــات
الفيتامني (إي)

N06-2008

2016

8/5 ،8

3-1

القيم املرجعيــة للمغــذيــات للفيتــامني
(دال)

N06-2008

2016

8/5 ،8

3-1

3

وافقت جلنة الدسـ ــتور الغذائي املعنية بالتغذية واألزذية لالسـ ــتخدامات التغذوية اخلالـ ــة يف دوراا
مـنـيـمـ ـ ــة األز ـ ـ ــذيـ ـ ــة
وال ــزراع ـ ـ ــة/مـ ـنـ ـيـ ـمـ ـ ــة الثامنة والثالثني على ما يلي:
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ــة الع ـ ــامليـ ــة  إحــالــة القيم املرجعيــة للمغــذيــات للفيتــامني (إي) مبعــدل  9ملغ/اليوم إىل الــدورة األربعني للهيئــة
واهلـيـئ ـ ـ ــات الـعلميـ ـ ــة
العتمادها عند اخللوة  ،8مع اإلشارة إىل حتفن ال ني على هذا القرار.
املوثوقة املعرتف هبا  إحالة ميلغرام واحد من التوكوفريول ألفا بول ـ ـ ــفه مكافئاً زذائياً للفيتامني (إي) إىل الدورة األربعني
للهيئة العتماده عند اخللوة  ،8/5مع اإلشارة إىل حتفيات ماليزيا وإندونيسيا
مـنـيـمـ ـ ــة األز ـ ـ ــذيـ ـ ــة افنير الفقرة  36واملرفق
وال ــزراع ـ ـ ــة/مـ ـنـ ـيـ ـمـ ـ ــة
وافقت جلنة الدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتور الغذائي املعنية بالتغذية واألزذية لالسـ ـ ـ ـ ــتخدامات التغذوية اخلال ـ ـ ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ــة الع ـ ــامليـ ــة
يف دورا ـ ــا الث ـ ــامنـ ــة والثالثني على رفع القيم املرجعيـ ــة للمغـ ــذيـ ــات للفيتـ ــامني (دال) ملـ ــا يرتاوي بني
واهلـيـئ ـ ـ ــات الـعلميـ ـ ــة
 5و 15مايكروزراماً/اليوم مع حاشية منقحة العتمادها عند اخللوة 8/5
املوثوقة املعرتف هبا
3

تعـ ـ ــديالت حتريريـ ـ ــة على موالـ ـ ـ ـ ـف ـ ــة
الدسـ ـ ـ ـ ــتور الغذائي اخلالـ ـ ـ ـ ــة بأزذية
األطفــال املعلّبــة ( CODEX STAN
)73-1981؛ موالفة الدستور الغذائي
لألزــذيــة املعتمــدة على احلبو اجملهزة

افنير الفقرة  16واملرفق
-

3-1

2

وافقت جلنة الدسـ ــتور الغذائي املعنية بالتغذية واألزذية لالسـ ــتخدامات التغذوية اخلالـ ــة يف دوراا
الثامنة والثالثني على اقرتاحات جلنة الدســتور الغذائي املعنية باملواد املضــافة إىل األزذية بشــأن التعديالت
التحريرية املت لة باالستخدام املالئم مل للح املواد املنكهة يف خمتلف موالفات اللجنة.
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الوثائق

للرسع واألطفال ال

غار ( CODEX

)STAN 74-1981؛ املوالفة اخلالة
مبسـ ـ ـ ـ ــتحضـ ـ ـ ـ ــر املتــابعــة ( CODEX
)STAN 156-1987؛ اخل ـ ـ ـل ـ ـ ــوط
التوجيهيــة بش ـ ـ ـ ـ ــأن األزــذيــة التكميليـة
املركبة للرس ـ ـ ــع األكرب س ـ ـ ــناً واألطفال
ال غار ()CAC/GL 8-1991
أســاليب حتليل األحكام يف موال ـفة
املسـ ـ ــتحض ـ ـ ـرات اخلالـ ـ ــة بالرسـ ـ ــع
واملسـ ـ ـ ــتحض ـ ـ ـ ـرات املسـ ـ ـ ــتخدمة يف
أزراض طبية الة بالرسع

()CODEX STAN 72-1981

اإلطار الزمني
السنة
رقم تعريف
العمل أو السنة المستهد ة

الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

مالحظات تفسيرية

المشورة العلمية

افنير الفقرات من  180إىل

190

اختذت جلنة الدس ــتور الغذائي املعنية بالتغذية واألزذية لالس ــتخدامات التغذوية اخلال ــة يف دوراا
الثامنة والثالثني عدة قرارات تت ـ ـ ـ ــل بأس ـ ـ ـ ــاليب حتليل أحكام املوال ـ ـ ــفة CODEX STAN 71-1981
اليت سوف فحتال إىل جلنة الدستور الغذائي املعنية بأساليب التحليل.
يُرجى اإلشارة إىل أن جلنة الدستور الغذائي املعنية بأساليب التحليل قد سبق ولادقت على عدة
أس ـ ـ ــاليب حتليل فيما سـ ـ ــوف تنير يف دوراا الثامنة والثالثني يف أسـ ـ ــاليب أ ر  .وسـ ـ ــوف تق ّدم اللجنة
يف دوراــا الثــامنــة والثالثني القــائمــة الكــاملــة ألس ـ ـ ـ ـ ــاليــب التحليــل إىل الــدورة األربعني للهيئــة العتمــادهــا
وإدراجها يف املوالفة .CODEX STAN 234-1999

تعليقات رئي اللجنة:
لقد ض ـ ـ ـ ــعت مجيع االقرتاحات الوارد ولـ ـ ـ ــفها أعاله إىل نقاا كثيف الل الدورة الثامنة والثالثني للجنة الدس ـ ـ ـ ــتور الغذائي املعنية بالتغذية واألزذية لالس ـ ـ ـ ــتخدامات التغذوية اخلال ـ ـ ــة .ووافقت اللجنة باإلمجاع على إحالة
كل من ماليزيا وإندونيسـ ـ ـ ـ ــيا على حتفيهما يف ما يتعلق بعوامل التحويل
االقرتاحات إىل الدورة األربعني للهيئة العتمادها .لذا ،من املتوقع أن تعتمد هيئة الدسـ ـ ـ ـ ـ ــتور الغذائي يف دوراا األربعني هذه االقرتاحات .ومن املرجح أن يبقي ّ
ملكافئات الفيتامني (إي).
ومع اعتماد القيم املرجعية للمغذيات للفيتامني (إي) (وعوامل التحويل) والفيتامني (دال) ،س ـ ــوف يفنجز العمل املع ّقد وال ّـ ـ ـ عب لتنقيح القيم املرجعية للمغذيات القائمة ول ـ ــيازة قيم إس ـ ــافية ألزراض التوس ـ ــيم (الفيتامينات
واملعادن) لعامة السكان.
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العمل الجاري (الخطوتان  3/2و)4
الوثائق

اإلطار الزمني
رقن ننم ت ن نع ن نرين ننف الس ن ن ن ن ن ن ن نن ن ننة
العمل أو السنة المستهد ة

الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

مالحظات تفسيرية

المشورة العلمية

منيمـ ـ ــة األز ـ ـ ــذيـ ـ ــة افنير الفقرة
وال ــزراع ـ ـ ــة/مـ ـنـ ـيـ ـمـ ـ ــة
وافقت جلنة الدس ــتور الغذائي املعنية بالتغذية واألزذية لالس ــتخدامات التغذوية اخلال ــة يف دوراا الثامنة
عربت عن اهتمامها مبوال ـ ـ ـ ـ ـ ــلة هذا العمل
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ــة العـ ــامليـ ــة والثالثني على تأجيل النقاا حىت الدورة املقبلة .وكانت اللجنة قد ّ
واهليئ ـ ـ ــات العلميـ ـ ــة من الل موعة عمل إلكرتونية ،إمنا ي يكن باإلمكان إجياد رؤساء مشاركني لقيادة هذا العمل الكثيف.
املوثوقة املعرتف هبا
افنير الفقرات من  122إىل  123و 125و 127واملرفق 4
40

القيم املرجعيـ ــة للمغـ ــذي ـ ــات
سـع األكرب ســناً واألطفال
للر ّ
ال غار

N06-2008

2019

3/2

3-1

إن جلنة الدسـ ـ ـ ـ ــتور الغذائي املعنية بالتغذية واألزذية لالسـ ـ ـ ــتخدامات التغذوية اخلالـ ـ ـ ــة يف دوراا الثامنة
والثالثني:


تنقيح املوالـ ـ ـ ـ ــفة اخلال ـ ـ ـ ـ ــة
مبستحضر املتابعة
(CODEX STAN 156-

)1987

N07-2013

2017

3/2 ،4

3-1

منيمـ ـ ــة األز ـ ـ ــذيـ ـ ــة
وال ــزراع ـ ـ ــة/مـ ـنـ ـيـ ـمـ ـ ــة
ال حة العاملية



تولــلت إىل اتفاقات بشــأن عدة متللبات يف املوالــفة؛ اقرتحت مثالً مشــروع الرتكيبة األســاســية وعوامل
اجلودة (اجلزء ألف :مس ـ ــتحض ـ ــر املتابعة للرسـ ــع األكرب سـ ــناً)؛ وبعض عوامل الرتكيبة األسـ ــاسـ ــية واجلودة
(اجلزء باء :األطفال ال غار) ،اليت متّ إبقاؤها عند اخللوة .4

أنشأت موعة عمل إلكرتونية إللاز )1( :احل ّد األد ملتللبات ومستويات الربوتني لإلسافة اال تيارية
سـع األكرب ســناً ( 12-6شــهراً) (اجلزء الفرعي
حلمض  DHAإىل الرتكيبة األســاســية ملســتحضــر املتابعة للر ّ
 3من اجلزء ألف)؛ ( )2واملتللبات العالقة بالنسـ ـ ـ ــبة إىل الرتكيبة األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية للمنت لألطفال ال ـ ـ ـ ــغار
( 36-12ش ـ ـ ـ ـ ــهراً) (اجلزء الفرعي  3من اجلزء باء)؛ ( )3وتعريفات املنت الواردة سـ ـ ـ ـ ــمن التعريف ،1-2
مبا يف ذلك إسـم املنت لألطفال يف عمر  12إىل  36شـهراً؛ واسـتعراض النلاق واألجزاء املت ـلة بالتوسيم
مع نقلة متايز عند عمر  12ش ـ ـ ــهراً ،بالنس ـ ـ ــبة إىل اجلزءين ألف وباء من مش ـ ـ ــروع املوال ـ ـ ـ ــفة باالس ـ ـ ـ ــتناد
إىل مناقش ــات جلنة الدس ــتور الغذائي املعنية بالتغذية واألزذية لالس ــتخدامات التغذوية اخلال ــة يف دوراا
نص.
الثامنة والثالثني ،واقرتاي مشروع ّ
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اإلطار الزمني
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الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

المشورة العلمية

3/2

3-1

-

مالحظات تفسيرية
يُرجى اإلش ن ننارة إىل أن جلنة الدس ـ ـ ــتور الغذائي املعنية بالتغذية واألزذية لالس ـ ــتخدامات التغذوية اخلال ـ ــة
يف دوراــا الثــامنــة والثالثني اقرتحــت مراجعــة املهلــة الزمنيــة إللــاز هــذا العمــل على النحو التــايل :اعتمــاده عنــد
اخللوة  5يف عام  2018هبدف اعتماده من جانب الدورة األربعني للهيئة يف يوليو/متوز .2019
افنير الفقرة

146

إن جلنة الدسـ ـ ـ ـ ــتور الغذائي املعنية بالتغذية واألزذية لالسـ ـ ـ ــتخدامات التغذوية اخلالـ ـ ـ ــة يف دوراا الثامنة
والثالثني:
املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع املـقــرتي لـتـعـريــف
التدعيم احليوي

N05-2015

املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع امل ـقــرتي ل ـل ـق ـيــم
املــرجـعـيـ ـ ــة لـلـمـغـ ـ ــذي ـ ـ ــات –
األمراض زري املعدية بالنســبة
إىل الـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــون واألمحـ ـ ـ ــاض
الـ ــدهنيـ ــة ألوميغـ ــا  3طويلـ ــة
السلسلة

N06-2015

2016



أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إىل احلاجة إىل إجراء مزيد من النقاا حول بعض املعايري و ال ـ ـ ـ ـ ــة املعيار ( 6طرق اإلنتاج
واحلاشية امللابقة هلا) واتفقت على ما يلي:



إعادة تش ـ ـ ـ ـ ــكيل موعة عمل إلكرتونية لتنقيح املعايري باالسـ ـ ـ ــتناد إىل النقاا الذي جر الل الدورة،
والتعليقات اخللية الواردة إىل الدورة ،ووسع تعريف للتدعيم احليوي لتنير فيه الل دوراا املقبلة؛

يُرجى اإلش ن ننارة إىل أن جلنة الدس ـ ـ ــتور الغذائي املعنية بالتغذية واألزذية لالس ـ ــتخدامات التغذوية اخلال ـ ــة
يف دوراـا الثـامنـة والثالثني اقرتحـت مراجعـة املهلـة الزمنيـة إللـاز هـذا العمـل هبـدف اعتمـاده من جـانـب الـدورة
األربعني للهيئة يف يوليو/متوز .2019
افنير الفقرة

2016

3/2

3-1

154

ـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوعـ ـ ــة اخل ـ ـ ـرباء
وافقت جلنة الدس ــتور الغذائي املعنية بالتغذية واألزذية لالس ــتخدامات التغذوية اخلال ــة يف دوراا الثامنة
االس ـ ـ ــتش ـ ـ ــارية املعنية
بالتوجيهات التغذوية والثالثني على ما يلي:
ال ـت ـ ـ ــاب ـعـ ـ ــة مل ـن ـي ـمـ ـ ــة  تأجيل النقاا إىل دوراا املقبلة ،وإجراء نقاا الل الدورة املقبلة حول تفس ــري البند  2-1-3من املبادئ
ال حة العاملية
العامة لتحديد القيم املرجعية للمغذيات لعامة السكان.
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إعادة تش ـ ـ ـ ـ ــكيل موعة العمل اإللكرتونية حبيس تأ ذ يف االعتبار التقرير النهائي ال ـ ـ ـ ــادر عن موعة
اخلرباء االس ـ ــتش ـ ــارية املعنية بالتوجيهات التغذوية التابعة ملنيمة ال ـ ــحة العاملية ،وتقدمي تولـ ــيات بشـ ــأن
القيم املرجعية للمغذيات املتعلّقة باألمراض زري املعدية لتنير فيها اللجنة يف دوراا املقبلة.

يُرجى اإلش ن ننارة إىل أن جلنة الدس ـ ـ ــتور الغذائي املعنية بالتغذية واألزذية لالس ـ ــتخدامات التغذوية اخلال ـ ــة
يف دوراا الثامنة والثالثني اقرتحت مراجعة املهلة الزمنية إللاز هذا العمل حبلول عام .2018
مش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع اخللوط التوجيهية
املقرتح ــة لألز ــذي ــة العالجي ــة
اجلاهزة لالستخدام

افنير الفقرة
N05-2016

2020

3/2

3-1

-

166

وافقت جلنة الدس ــتور الغذائي املعنية بالتغذية واألزذية لالس ــتخدامات التغذوية اخلال ــة يف دوراا الثامنة
والثالثني على تش ــكيل موعة عمل إلكرتونية ملوال ــلة وس ــع اخللوط التوجيهية املقرتحة إلبداء التعليقات عند
اخللوة  3والبحس فيها يف الدورة املقبلة.

تعليقات رئي اللجنة:
حبثت جلنة الدس ــتور الغذائي املعنية بالتغذية واألزذية لالس ــتخدامات التغذوية اخلال ــة يف دوراا الثامنة والثالثني دداً يف وس ــع قيم تغذوية مرجعية للرس ــع األكرب س ــناً واألطفال ال ــغار إمنا ي تتمكن من التول ــل إىل نتيجة
بشأن كيفية مواللة العمل على هذه القضية.
وينبغي للجنة أن تنير يف إمكانية وقف هذا العمل يف دوراا املقبلة يف حال عدم إجياد رئي مشار (أو أكثر) لقيادة موعة العمل اإللكرتونية ،وإذا ي تتوفر املشورة العلمية الضرورية ،من جانب اجتماعات اخلرباء املشرتكة
بشأن التغذية مثالً.
للرسع األكرب سناً وملنتجات األطفال ال غار
خيص الرتكيبة األساسية ملستحضر املتابعة ّ
وميثل استعراض املوالفة اخلالة مبستحضر املتابعة مهمةً هامة إمنا معقدة جداً .وقد متكنت اللجنة حىت ا ن من إحراز تقدم كبري يف ما ّ
أيضـاً .وقد كان العمل املمتاز الذي قامت به موعة عمل مادية اجتمعت ليوم واحد قبل انعقاد الدورة الثامنة والثالثني للجنة مفيداً جداً ملداوالت اللجنة .وســوف تناقش اللجنة يف دوراا التاســعة والثالثني مشــروع النلاق واألجزاء
املت لة بالتوسيم اليت وسعتها موعة العمل اإللكرتونية .وسيكون من ال عب التولل إىل إمجاع بشأن هذه األجزاء من املوالفة املنقحة .ورهناً بالرزبة يف الولول إىل تسوية ،قد يكون من املمكن التولل إىل اتفاق الل الدورة
التاسعة والثالثني للجنة إلحالة مشروع املوالفة املنقحة إىل اهليئة العتمادها عند اخللوة .5
ويف ما يتعلق بوسع تعريف للتدعيم احليوي  ،قد يكون من املمكن إحراز تقدم جيد الل الدورة التاسعة والثالثني للجنة باالستناد إىل عمل موعة العمل اإللكرتونية.
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اإلطار الزمني
مالحظات تفسيرية
المشورة العلمية
الوثائق
رقن ننم ت ن نع ن نرين ننف الس ن ن ن ن ن ن ن نن ن ننة
العمل أو السنة المستهد ة
وقررت جلنة الدس ـ ــتور الغذائي املعنية بالتغذية واألزذية لالس ـ ــتخدامات التغذوية اخلالـ ــة يف دوراا الثامنة والثالثني تأجيل النقاا حول القيم املرجعية للمغذيات – األمراض زري املعدية بالنسـ ــبة إىل الدهون واألمحاض الدهنية
ألوميغا  3طويلة السلسلة إىل الدورة املقبلة مع األ ذ يف االعتبار التقرير النهائي عن نتائ االستعراسات املنهجية وحتليل موعة اخلرباء االستشارية املعنية بالتوجيهات التغذوية التابعة ملنيمة ال حة العاملية لألمحاض الدهنية املتعددة
زري املشـبعة اليت سـتكون متاحةً يف أبريل/نيسـان  . 2017وسـوف تنير اللجنة يف دوراا التاسـعة والثالثني يف ما إذا كانت نتائ االسـتعراسـات املنهجية اليت أجراا موعة اخلرباء االسـتشـارية املعنية بالتوجيهات التغذوية التابعة ملنيمة
ال حة العاملية تدعم القيم املرجعية للمغذيات – األمراض زري املعدية بالنسبة إىل الدهون واألمحاض الدهنية ألوميغا  3طويلة السلسلة املقرتحة .وإذا ي تكن هي احلال ،ينبغي مناقشة إمكانية وقف هذا املشروع.
الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

و ّأما العمل على وسـ ــع لوط توجيهية لألزذية العالجية اجلاهزة لالسـ ــتخدام فهو يسـ ــري يف االجتاه ال ــحيح .وحييى هذا املش ــروع اهلام بدعم كبري يف جلنة الدسـ ــتور الغذائي املعنية بالتغذية واألزذية لالس ــتخدامات التغذوية
اخلالة .وقد ش ّكلت توليات موعة العمل اإللكرتونية يف ما خيص هيكلية ومضمون اخللوط التوجيهية قاعدةً ممتازة للمداوالت الل الدورة الثامنة والثالثني للجنة.

وثائق المناقشة وغيرها
مالحظات تفسيرية

الوثائق
مزاعم اخللو من األمح ـ ــاض ال ـ ــدهنيـ ــة افنير الفقرة 170
املتقابلة
وافقت جلنة الدســتور الغذائي املعنية بالتغذية واألزذية لالســتخدامات التغذوية اخلالــة يف دوراا الثامنة والثالثني على الللب أوالً إىل جلنة الدســتور الغذائي املعنية بأســاليب التحليل
مراجعة ما إذا كانت األساليب الثالثة تنلبق على حتديد األمحاض الدهنية املتقابلة كما ترد يف اخللوط التوجيهية بشأن التوسيم التغذوي ( )CAC/GL 2-1985ويف تعريف منيمة ال حة
العاملية ،باالستناد إىل الرد الوارد من جلنة الدستور الغذائي املعنية بأساليب التحليل ،للنير يف املستو املقرتي للمزاعم.
ا ل ـ ـي ـ ـ ــة/اإلط ـ ـ ــار لـ ـل ـ ـب ـ ـح ـ ـ ــس يف تـ ــربيـ ــر افنير الفقرة
تكنولوجي /البح ــس يف تربير تكنولوجي
وافقت جلنة الدســتور الغذائي املعنية بالتغذية واألزذية لالســتخدامات التغذوية اخلالــة يف دوراا الثامنة والثالثني على )1( :تأجيل مواءمة املواد املضــافة إىل األزذية ،إىل حني تنهي
لبعض املواد املضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافــة إىل األزــذيــة أو جلنة الدستور الغذائي للمواد املضافة إىل األزذية العمل على التوجيهات؛ ( )2وتشكيل موعة عمل إلكرتونية من أجل( :أ) اقرتاي آلية أو إطاراً للنير يف التربير التكنولوجي للمواد املنوي
التأكيد عليه
إدراجها على قائمة األولويات للمواد لتقييم جلنة اخلرباء املش ـ ـ ـ ــرتكة املعنية باملواد املض ـ ـ ـ ـافة إىل األزذية؛ ( ) والبحس يف تربير تكنولوجي ل ـ ـ ــمغ اجليالن والتأكيد عليه؛ (ج) واقرتاي كيفية
التعامل مبواد جديدة سبق أن قيّمتها جلنة اخلرباء املشرتكة املعنية باملواد املضافة إىل األزذية ،إمنا ي يتأكد التربير التكنولوجي بشأ ا من جانب جلنة الدستور الغذائي املعنية بالتغذية واألزذية
لالستخدامات التغذوية اخلالة (مثل لمغ الزنتان والبكتني).
178
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تع ــدي ــل اجلزء  ،6الفقرة  33من مب ــادئ افنير الفقرة  )1( 12واملرفق

2

حتليــل املخــاطر التغــذويــة واخلل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوط
وافقت جلنة الدســتور الغذائي املعنية بالتغذية واألزذية لالســتخدامات التغذوية اخلالــة يف دوراا الثالثة والثالثني على اقرتاي جلنة الدســتور الغذائي املعنية باملبادئ العامة ،الذي أقرته
التوجيهي ـة للتلبي ـق يف عم ـل جلنة التغذيـة هيئة الدستور الغذائي يف دوراا التاسعة والثالثني ،بتعديل مبادئ حتليل املخاطر التغذوية واخللـ ـ ــوط التوجيهيـ ـ ــة للتلبيـ ـ ــق يف عمـ ـ ــل جلنة التغذيـ ـ ــة واألزذية لالستخدامات التغذوية اخلالة
واألزذية لالستخدامات التغذوية اخلالة من أجل إدراج اجتماع اخلرباء املشرت املعين بالتغذية كم در رئيسي للمشورة العلمية.
يف دليل اإلجراءات.
يُرجى اإلشارة إىل أن الدورة األربعني هليئة الدستور الغذائي سوف تبحس يف هذه املسألة سمن البند  4من جدول األعمال تعديالت يف دليل اإلجراءات .
تعليقات رئي اللجنة:
متّ التولــل إىل إمجاع يف جلنة الدســتور الغذائي املعنية بالتغذية واألزذية لالســتخدامات التغذوية اخلالــة على أمهية مزاعم اخللو من األمحاض الدهنية املتقابلة  .وســتكون اللجنة يف دوراا التاســعة والثالثني جاهزة لبدء العمل
خيص أساليب التحليل املالئمة لتحديد األمحاض الدهنية املتقابلة.
على مستو املزاعم ،باالستناد إىل وثيقة املناقشة الشاملة اليت قدمتها كندا وتوليات جلنة الدستور الغذائي املعنية بأساليب التحليل يف ما ّ
كما أن وســع آلية أو إطاراً للنير يف التربير التكنولوجي للمواد املضــافة اجلديدة إىل األزذية املنوي إدراجها يف قائمة األولويات للمواد لتقييم جلنة اخلرباء املشــرتكة املعنية باملواد املضــافة إىل األزذية هو إجراء ذو ال ــلة وســروري
ألن جلنة الدس ـ ــتور الغذائي املعنية باملواد املض ـ ــافة إىل األزذية تللب إىل جلنة الدس ـ ــتور الغذائي املعنية بالتغذية واألزذية لالس ـ ــتخدامات التغذوية اخلالـ ــة التأكيد على احلاجة التكنولوجية للمواد املعنية .وينبغي اسـ ــتكمال هذا العمل
سمن إطار زمين معقول.
وقد وفرت جلنة الدس ــتور الغذائي املعنية بالتغذية واألزذية لالس ــتخدامات التغذوية اخلال ــة يف دوراا الثامنة والثالثني الدعم باإلمجاع القرتاي جلنة الدس ــتور الغذائي املعنية باملبادئ العامة من أجل إدراج اجتماع اخلرباء املش ــرت
املعين بالتغذية كم در رئيسي للمشورة العلمية يف املبادئ لتحليل املخاطر التغذوية واخللوط التوجيهية ذات ال لة .وهذا هام جداً بالنسبة إىل عمل جلنة الدستور الغذائي املعنية بالتغذية واألزذية لالستخدامات التغذوية اخلالة.

عبء العمل اإلجمالي للجنة
دورات اللجنة
ال ــدورة الث ــامن ــة والثالثون للجن ــة ال ــدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتور
الـغـ ـ ــذائـي املـعـنـيـ ـ ــة ب ـ ـ ــالـتـغـ ـ ــذي ـ ـ ــة واألز ـ ـ ــذي ـ ـ ــة
لالستخدامات التغذوية اخلالة
مالحيات تفسريية:

الخطوتان
و8/5
2

8

الخطوة
-

5

نصوص أخرى
العتمادها
2

العمل الجاري
5

العمل الجديد
-

وثيقة المناقشة

المواصفات التي تم إلغاؤها ،والعمل أو وثائق المناقشة
التي توقفت

2

1

من املتوقع أن يكون عمل جلنة الدستور الغذائي املعنية بالتغذية واألزذية لالستخدامات التغذوية اخلالة سمن املهل الزمنية اجلديدة املقرتحة يسري يف االجتاه ال حيح.
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وتفعز إحد هذه ال ــعوبات يف إحراز تقدم على لــعيد العمل على القيم املرجعية للمغذيات للرســع األكرب ســناً واألطفال ال ــغار إىل طبيعة ومد العمل .وقد يكون من الضــروري التفكري يف ســبل بديلة هلذا النه  ،مثالً
من الل مساعدة من جانب منيمة األزذية والزراعة أو منيمة ال حة العاملية أو اجتماع اخلرباء املشرت املعين بالتغذية عوساً أن يتم ذلك من الل موعة العمل اإللكرتونية.
وقد يستفيد العمل على مستحضر املتابعة واألزذية العالجية اجلاهزة لالستخدام من مشاورة رباء منيمة األزذية والزراعة لتوفري لوط توجيهية بشأن األساليب لتقييم جودة الربوتني ،اليت جيري النير فيها حالياً.
ويتأثر قدر كبري من العمل دا ل جلنة الدس ـ ــتور الغذائي املعنية بالتغذية واألزذية لالس ـ ــتخدامات التغذوية اخلالـ ــة (مثالً على مس ـ ــتحض ـ ـرات الرس ـ ــع ،ومس ـ ــتحض ـ ـرات املتابعة واألزذية العالجية اجلاهزة لالسـ ــتخدام) باخللوط
التوجيهية ال ادرة عن منيمة ال حة العاملية والقرارات ال ادرة عن مجعية ال حة العاملية .وستكون مناقشات اللجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي يف دوراا السابعة والثالثني حول العالقات بني سياسات منيمة األزذية والزراعة
ومنيمة ال حة العاملية واسرتاتيجيااما و لوطهما التوجيهية وعمل الدستور الغذائي هامةً إلجراء مزيد من املناقشات يف اللجنة.
تعليقات رئي اللجنة:
لد جلنة الدسـتور الغذائي املعنية بالتغذية واألزذية لالسـتخدامات التغذوية اخلالـة برنام عمل كامل .وزالباً ما تكون املشـاريع معقدة ولـعبة وتتللب مشـورة علمية .ومن شـأن املشـورة العلمية اخلارجية اليت يق ّدمها اجتماع
وتعجل عمل اللجنة.
اخلرباء املشرت املعين بالتغذية أن تدعم ّ

