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برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة اخلامسة والثالثون ،مقر منظمة األغذية والزراعة
روما ،إيطاليا 7-2 ،يوليو/متوز 2102

االقرتاحات لوضع مواصفات جديدة والنصوص ذات الصلة واالقرتاحات لوقف العمل
ترد يف اجلدول  0قائمة باالقرتاحات لوضع مواصفات جديدة ونصوص ذات الصلة مبا يف ذلك مرجع وثيقة
املشروع يف التقرير ذي الصلة .ووثائق املشاريع اليت مل تدرج يف التقرير ووضعت يف صيغتها النهائية بعد انتهاء دورة
اللجنة املعنية ،ترد مرفقة بهذه الوثيقة .ويرجي من اهليئة أن تقرر ما إذا كانت ستضطلع بعمل جديد أم ال يف كل
حالة من احلاالت ،مع أخذ االستعراض التقييمي الذي أجرته اللجنة التنفيذية يف احلسبان ،وحتدد اجلهاز الفرعي أو
أي جهاز آخر جيدر به تأدية العمل .ويرجى من اهليئة النظر يف هذه االقرتاحات يف ضوء خطتها االسرتاتيجية للفرتة

 8002-8002ومعايري حتديد أولويات العمل وإنشاء األجهزة الفرعية.

وترد يف اجلدول  2قائمة باالقرتاحات لوقف العمل .ويرجى من اهليئة أن تقرر ما إذا كان سيتم وقف العمل
أم ال.

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقةمن أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت
على العنوان التاليwww.fao.org :
ME032/A

CX/CAC 12/35/9

2

اجلدول  :0مقرتحات األعمال اجلديدة
اللجنة املسؤولة

املواصفات والنصوص ذات الصلة

املرجع ووثيقة املشروع

جلنة الدستور الغذائي
املعنية بنظافة األغذية
جلنة الدستور الغذائي
املعنية بنظافة األغذية
جلنة الدستور الغذائي
املعنية بامللوثات يف
األغذية
جلنة الدستور الغذائي
املعنية بامللوثات يف
األغذية

مراجعة مدونة املمارسات الصحية املتعلقة بالتوابل
والنباتات العطرية اجملففة
ملحق عن التوت ملدونة املمارسات الصحية املتعلقة
بالفاكهة واخلضر الطازجة )(CAC/RCP 53-2003

الفقرتان  ،022-021املرفق السابع
من الوثيقة REP12/FH
الفقرتان  ،040-021املرفق الثامن
من الوثيقة REP12/FH
الفقرة  ،004املرفق السابع من
الوثيقة REP12/CF

مدونة املمارسات املتعلقة مبكافحة احلشائش ومنع
وتقليل التلوث بالبريوليزيدن شبه القلوي يف األغذية
واألعالف
مراجعة احلدود القصوى للرصاص يف عصائر الفاكهة،
واأللبان ،ومنتجات األلبان الثانوية ،ومستحضرات
الرضع ،والفاكهة واخلضروات املعلبة ،والفاكهة
واحلبوب الغذائية (ماعدا الكناغوا واحلنطة السوداء
والكينوا) يف املواصفة العامة بشأن امللوثات والسموم يف

الفقرة  ،081املرفق الثامن من
الوثيقة REP12/CF

األغذية واألعالف
جلنة الدستور الغذائي
املعنية بامللوثات يف
األغذية
جلنة الدستور الغذائي
املعنية بامللوثات يف
األغذية
جلنة الدستور الغذائي
املعنية بامللوثات يف
األغذية
جلنة الدستور الغذائي
املعنية بامللوثات يف
األغذية

ملحق عن منع وتقليل األفالتوكسينات واألكراتوكسني
ألف يف الذرة الرفيعة ملدونة املمارسات املتعلقة بالوقاية

الفقرة ،021املرفق التاسع من
الوثيقةREP12/CF

( )CAC/RCP 51-2003
مدونة ممارسات منع وتقليل تلوث الكاكاو
باألكراتوكسني ألف

الفقرة  ،040املرفق العاشر من
الوثيقة REP12/CF

مدونة ممارسات تقليل وجود محض اهليدروسيانيك يف
الكسافا

الوثيقة  REP12/CFالفقرة ،011
(انظر امللحق  0هلذه الوثيقة)

مشروع احلدود القصوى املقرتحة للكسافا ومنتجات
الكسافا

الفقرة  011من الوثيقة
( REP12/CFانظر امللحق  0هلذه
الوثيقة)

والتقليل من تلوث احلبوب بالسموم الفطرية
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اللجنة املسؤولة

املواصفات والنصوص ذات الصلة

املرجع ووثيقة املشروع

جلنة الدستور الغذائي
املعنية بامللوثات يف
األغذية

مشروع املستويات املقرتحة للنويدات املشعة يف األغذية

الدستور
اللجنة
املعنية
الغذائي
مبخلفات املبيدات
جلنة الدستور الغذائي
مبخلفات
املعنية
العقاقري البيطرية يف
األغذية
جلنة الدستور الغذائي
مبخلفات
املعنية
العقاقري البيطرية يف
األغذية

قائمة أولويات حتديد احلدود القصوى للمستويات
املسموح بها ملبيدات اآلفات

الفقرة  011من الوثيقة
(REP12/CFانظر امللحق  2هلذه
الوثيقة)
الفقرة  ،011املرفق الثالث عشر من
الوثيقة REP12/PR

قائمة أولويات العقاقري البيطرية اليت تتطلب تقييما أو
إعادة تقييم من جانب جلنة اخلرباء املشرتكة بني الفاو
ومنظمة الصحة العاملية املعنية باملواد املضافة إىل األغذية

الفقرة ،001املرفق التاسع من
الوثيقة REP12/RDVF 001

توصيات إلدارة خماطر خملفات العقاقري البيطرية اليت
مل تصدر توصيات عن املتناول اليومي املقبول
و/أو احلدود القصوى ملستويات املخلفات بشأنها من
جانب جلنة اخلرباء املشرتكة بني الفاو ومنظمة الصحة
العاملية املعنية باملواد املضافة إىل األغذية وذلك نتيجة
شواغل تتعلق حتديدا بالصحة البشرية

الفقرات
 ،022-024املرفق العاشر من
الوثيقة ،REPH12/RDVF

اجلدول :2مقرتحات لوقف العمل
اللجنة املسؤولة

املواصفات والنصوص ذات الصلة

الدستور مشروع ومشروع مقرتح ألحكام املواد املضافة إىل األغذية
جلنة
املعنية ضمن أحكام املواصفات العامة للمواد املضافة إىل األغذية
الغذائي
باملواد املضافة إىل
األغذية

املرجع
املرفق السابع من الوثيقة
REP12/FA
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امللحق 0

وثيقة مشروع
اقرتاح الستعراض احلدود القصوى حلمض اهليدروسيانيك يف الكسافا ومنتجات الكسافا
ووضع حدود قصوى جديدة للسلع األخرى ووضع مدونة ممارسات لتقليل وجود محض
اهليدروسيانيك يف األغذية
-0

الغرض من العمل اجلديد ونطاقه

إن الغرض من العمل اجلديد املقرتح هو محاية صحة البشر من خالل إدارة املخاطر اليت يفرضها وجود محض
اهليدروسيانيك يف بعض األغذية .وسيستعرض العمل مستويات احلد األقصى حلمض اهليدروسيانيك يف مواصفات
الدستور الغذائي احلالية ،وال سيما بالنسبة للكسافا املرة والكسافا احللوة مع إمكانية مراجعة هذه احلدود القصوى؛
والنظر يف حتديد حدود قصوى جديدة لسلع إضافية ،مثل رقائق الكسافا اجلاهزة لألكل :وضع مدونة ممارسات لتقليل
وجود محض اهليدروسيانيك يف الكسافا ومنتجات الكسافا ،يشمل اجلوانب الزراعية وطرق التجهيز وحتديد الطرق
املناسبة لتحليل محض اهليدروسيانيك يف األغذية.
-2

أهمية املوضوع وحسن توقيته

أجرت جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية املعنية باملواد املضافة إىل
األغذية ،يف دورتها الثانية والسبعني ،تقييما ملخاطر مادة غلوكوسيد السيانوجني يف األغذية .وميكن أن تسبب مادة
غلوكوسيد السيانوجني تسمما حادا للبشر ،وكذلك العديد من األمراض املزمنة املرتبطة بإنتاج الكسافا غري اجملهزة
بشكل كامل .وحددت اللجنة جرعات مرجعية حادة قدرها  0.01مليغرام/كغ من وزن اجلسم ،معربا عنه بالسيانيد.
وتقرر أيضا متحصل يومي أقصى مؤقت مسموح به قدره  0.0 8ميليغرام /كغ من وزن اجلسم ،كسيانيد .وتشري
تقديرات التعرض الغذائي ،باستخدام تقديرات متحفظة (التحويل الكامل لغلوكوسيد السيانوجني إىل سيانيد
اهليدروجني؛ وعدم التخفيض نتيجة إعداد األغذية أو جتهيزها) ،إىل احتمال وجود جتاوزات يف اجلرعات املرجعية
احلادة وشبه املزمنة لدى بعض الفئات السكانية.
ونظرا هلذه اآلثار الصحية احملتملة ،من املهم النظر فيما إذا كانت احلدود القصوى احلالية ملواصفات السلع
األساسية تكفل احلماية ،وما إذا كان يلزم حتديد حدود قصوى يف السلع األخرى .وجيدر أيضا وضع توجيهات لتقليل
مستويات محض اهليدروسيانيك يف األغذية.
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اجلوانب الرئيسية اليت ينبغي تغطيتها

سريكز العمل اجلديد املقرتح على مراجعة احلدود القصوى لغلوكوسيد السيانوجني يف الكسافا ويف منتجات
الكسافا ،والنظر يف ما إذا كان ينبغي حتديد حدود قصوى لألغذية األخرى املصنعة من الكسافا ،وخاصة رقائق الكسافا.
وباإلضافة إىل ذلك سرتكز مدونة املمارسات على املمارسات الزراعية وطرق التجهيز والطبخ للحد من مستويات سيانيد
اهليدروجني يف األغذية املشتقة من الكسافا.
-4

تقييم على أساس معايري حتديد أولويات العمل

أ -محاية املستهلك من ناحية الصحة وسالمة األغذية ،وضمان اتباع ممارسات عادلة يف جتارة األغذية مع
مراعاة االحتياجات اليت أمكن التعرف عليها يف البلدان النامية.

من شأن مراجعة احلدود القصوى املتعلقة بالكسافا واحتمال حتديد حدود قصوى جديدة أن يكفل أال تكون
مستويات محض اهليدروسيانيك يف األغذية ضارة بصحة املستهلكني.

ب -تنوع التشريعات الوطنية والعوائق الظاهرة أو احملتملة النامجة عنها اليت تواجه التجارة الدولية.

بالنسبة للبلدان املهتمة مبراجعة احلدود القصوى اخلاصة بها حلمض اهليدروسيانيك يف ضوء تقرير جلنة
اخلرباء املشرتكة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية ،سيقدم هذا العمل اجلديد مواصفات دولية ميكن
االعتماد عليها وميكن أن توفر بالتالي نهجا دوليا أكثر اتساقا إزاء هذه السموم الطبيعية.

ج -العمل الذي قامت به بالفعل منظمات دولية أخرى يف هذا اجملال و /أو الذي اقرتحته األجهزة احلكومية
املعنية
الدولية
يشري تقييم جلنة اخلرباء املشرتكة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية إىل أهمية النظر يف ما إذا كان ينبغي
وضع حدود قصوى توفر مزيدا من احلماية للصحة .وهناك عدد من مطبوعات املنظمة اليت تتناول
املمارسات الزراعية والتصنيعية اجليدة لزراعة الكسافا وجتهيزها (يُرجع إليها
يف الوثيقة  :CX/CF 09/3/11وثيقة مناقشة بشأن مادة غلوكوسيد السيانوجني).
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الصلة بأهداف الدستور الغذائي االسرتاتيجية

اهلدف  :0الرتويج ألطر تنظيمية سليمة
سيعتمد العمل على املعلومات العلمية اليت تقوم بتقييمها جلنة اخلرباء املشرتكة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية.
اهلدف  :2تشجيع التطبيق األوسع واملتسق للمبادئ العلمية وحتليل املخاطر
سيعتمد هذا العمل اعتمادا كبريا على عمل جلنة اخلرباء املشرتكة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية ،وفقا ملبادئ حتليل
املخاطر اليت تتبعها جلنة الدستور الغذائي املعنية بامللوثات يف األغذية على النحو املبني يف دليل اإلجراءات.
اهلدف  :3تعزيز قدرات هيئة الدستور الغذائي على إدارة أعماهلا
سيساعد هذا العمل هيئة الدستور الغذائي يف حتقيق هدفها املتمثل يف تعزيز قدراتها على إدارة أعماهلا ،وبالتحديد
االستجابة بسرعة وكفاءة للتطورات الدولية ،من خالل وضع تدابري مناسبة إلدارة املخاطر استجابة لتقييم للمخاطر
جتريه جلنة اخلرباء املشرتكة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية .وستقدم مدونة املمارسات وثيقة ميكن هليئة الدستور
الغذائي الرجوع إليها وميكن استخدامها من قبل الدول املنتجة واملستهلكة للكسافا.
اهلدف  :4الرتويج للتعاون بني هيئة الدستور الغذائي واملنظمات الدولية ذات الصلة
طلبت جلنة الدستور الغذائي املعنية بامللوثات يف األغذية يف عام  8001من جلنة اخلرباء املشرتكة املعنية باملواد املضافة
إىل األغذية إجراء تقييم ملادة غلوكوسيد السيانوجني كنتيجة لوثيقة مناقشة بشأن وجود هذه املادة وجوانب سالمة
األغذية ( .)CX / CF 09/3/11ويعترب هذا العمل بالتالي جزءا من سلسلة متوالية تبدأ بقيام هيئة الدستور الغذائي
بتحديد مسألة ما ،وطلب مشورة من جلنة اخلرباء املشرتكة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية ،ومتتد إىل تقييم تدابري
إدارة املخاطر ثم النظر الحقا يف اختاذ تدابري مناسبة يف هذا الصدد.
اهلدف  :5تشجيع احلد األقصى من مشاركة األعضاء بشكل فعال
سيستلزم هذا العمل مساهمات من البلدان املنتجة للكسافا ،فضال عن تلك اليت تستورد الكسافا ومنتجاتها وجتهزها
وتستهلكها.
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معلومات عن العالقة القائمة بني هذا االقرتاح وغريه من وثائق الدستور الغذائي املوجودة

نوقشت مادة غلوكوسيد السيانوجني يف الدورة الرابعة للجنة الدستور الغذائي املعنية بامللوثات يف األغذية
املعقودة يف عام ( 8001انظر أعاله) .وهناك عدد من مواصفات هيئة الدستور الغذائي اليت تتضمن إشارة إىل احلدود
القصوى ملادة غلوكوسيد السيانوجني يف الكسافا ومنتجاتها:
•
•
•
•
-7

مواصفة الدستور الغذائي  :0121-010مواصفة بشأن الغاري
مواصفة الدستور الغذائي  :0121-011مواصفة بشأن دقيق الكسافا الصاحل لألكل
مواصفة الدستور الغذائي  :802- 822مواصفة بشأن الكسافا احللوة
مواصفة الدستور الغذائي  :8000-200مواصفة بشأن الكسافا املرة

حتديد االحتياجات إىل مشورة اخلرباء العلمية ومدى توافرها
مل حتدد أي احتياجات لتقديم مشورة إضافية.

-8

حتديد االحتياجات إىل مساهمة تقنية يف املواصفات من أجهزة خارجية.

مل تعرب حاليا أجهزة خارجية أخرى عن احتياجها إىل مساهمة تقنية إضافية .ويتوقع من أعضاء هيئة
الدستور الغذائي أن جيروا مشاورات مع األجهزة التقنية يف بلدانهم للتعرف على املعلومات املفيدة ملدونة املمارسات،
واالستفادة منها يف استعراض احلدود القصوى القائمة وإمكانية حتديد حدود قصوى لسلع أخرى.
-9

اإلطار الزمين املقرتح الستكمال العمل اجلديد ،مبا يف ذلك تاريخ البدء ،والتاريخ املقرتح لالعتماد عند

اخلطوة  ،5والتاريخ املقرتح لالعتماد من قبل اللجنة.
سيبدأ العمل بعد أن توافق هيئة الدستور الغذائي على العمل اجلديد يف يوليو /متوز  ،8008وستعتمده جلنة
الدستور الغذائي املعنية بامللوثات يف األغذية وتقوم هيئة الدستور الغذائي بوضعه يف صيغته النهائية يف عام .8001
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امللحق 2

وثيقة مشروع
اقرتاح من أجل "استعراض املستويات التوجيهية احلالية للنويدات املشعة يف
األغذية ووضع توجيه بشأن تفسري هذه املستويات وتطبيقها"
-0

الغرض من العمل اجلديد ونطاقه

إن الغرض من العمل اجلديد املقرتح هو تقييم املراجعة احملتملة للمستويات التوجيهية للدستور الغذائي
بالنسبة للنويدات املشعة يف األغذية ،والقيام فيما يتعلق باستعراض املستويات التوجيهية بوضع توجيه واضح بشأن
تفسري املستويات التوجيهية وتطبيقها.
-2

أهمية املوضوع وحسن توقيته

عقد االجتماع الفين الذي نظمته املنظمة عن التأهب والتصدي حلاالت الطوارئ النووية واإلشعاعية اليت تؤثر
على األغذية والزراعة يف عام  8000يف سياق حادث فوكوشيما النووي بعد الزلزال الكبري والتسونامي اللذين وقعا شرق
اليابان عام  .8000وحدد االجتماع أن هناك حاجة إىل وضع توصيات بشأن كيفية تقدير املستويات الوطنية املرجعية يف
األغذية واألعالف ،مبا يف ذلك حتديد مستويات العمل .وباإلضافة إىل ذلك ،أشار االجتماع السادس عشر للجنة
املشرتكة بني الوكاالت املعنية بالسالمة اإلشعاعية إىل أن القيم املنخفضة لليود يف املستويات التوجيهية للنويدات املشعة
يف األغذية يف املواصفة العامة بشأن امللوثات والسموم يف األغذية واألعالف (مواصفة الدستور الغذائي  )0111-012ميكن
أن تربر مراجعة املواصفات.
ويف الدورة السادسة للجنة الدستور الغذائي املعنية بامللوثات يف األغذية املعقودة يف عام  ،8008قدم تقرير عن
أنشطة الشعبة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية للتقنيات النووية يف جمال األغذية
والزراعة املتصلة بعمل الدستور الغذائي .والحظت منظمة الصحة العاملية أن عدة بلدان واجهت ،بعد وقوع حادث
حمطة فوكوشيما داييتشي للطاقة النووية ،صعوبات يف ما يتعلق بتفسري وتطبيق املستويات التوجيهية للنويدات املشعة
يف األغذية اليت تتلوث يف أعقاب حالة طوارئ نووية أو إشعاعية ،ويف املواصفة العامة بشأن امللوثات والسموم يف األغذية
واألعالف ،وقد جيدر النظر يف هذه املستويات التوجيهية الحتمال تنقيحها و/أو توضيحها.
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اجلوانب الرئيسية اليت ينبغي تغطيتها

يركز العمل اجلديد املقرتح على مراجعة املستويات التوجيهية احلالية للنويدات املشعة يف األغذية ،وخاصة
املستويات التوجيهية لليود .وفيما يتعلق باستعراض املستويات التوجيهية ،يركز العمل اجلديد على وضع توجيهات
واضحة للحكومات الوطنية بشأن تفسري املستويات التوجيهية وتطبيقها ،قد تتضمن توصيات متعلقة باألغذية اليت
تتجاوز املستويات التوجيهية ،وتوصيات بشأن كيفية اعتماد قيم خمتلفة لالستخدام الداخلي يف أقاليمها يف حالة
التلوث اإلشعاعي الواسع االنتشار ،وحتديد األغذية اليت تُستهلك بكميات صغرية ،يف ضوء الدروس املستفادة من
التجربة األخرية.
-4

التقييم على أساس معايري لتحديد أولويات العمل

(أ) محاية املستهلك من ناحية الصحة وسالمة األغذية ،وضمان اتباع ممارسات عادلة يف جتارة األغذية
ومراعاة االحتياجات اليت أمكن التعرف عليها يف البلدان النامية.

حتمي املستويات التوجيهية للنويدات املشعة يف األغذية املستهلكني من احتمال التعرض للعناصر املشعة يف
األغذية بعد حالة طوارئ نووية.

(ب) تنوع التشريعات الوطنية والعوائق الظاهرة أو احملتملة النامجة عنها اليت تواجه التجارة الدولية
سيعيد هذا العمل اجلديد دراسة املستويات التوجيهية للنويدات املشعة يف األغذية يف أعقاب حالة طوارئ

نووية ،ويقدم توجيها بشأن تفسري وتطبيق هذه املستويات يف جتارة األغذية اليت قد تتعرض للتلوث
بالنويدات املشعة اليت تشكل خطرا على املستهلكني .وسيسهل التطبيق املنسق للمبادئ التوجيهية التجارة
الدولية يف هذه الظروف.

(ج) العمل الذي قامت به بالفعل منظمات دولية أخرى يف هذا اجملال
سيتم تناول املعلومات املنبثقة عن االجتماعات اليت عقدت مؤخرا ،مثل االجتماع الفين ملنظمة األغذية
والزراعة واللجنة املشرتكة بني الوكاالت املعنية بالسالمة اإلشعاعية.
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صلة املواصفة بأهداف الدستور الغذائي االسرتاتيجية

يقع العمل املقرتح ضمن مجيع األهداف االسرتاتيجية اخلمسة للدستور الغذائي:

اهلدف  :0الرتويج ألطر تنظيمية سليمة
ستساعد نتائج هذا العمل يف الرتويج ألطر تنظيمية سليمة يف جمال التجارة الدولية من خالل استخدام املعرفة العلمية
واخلربة العملية للوقاية واحلد من تلوث األغذية بالنويدات املشعة يف أعقاب حاالت الطوارئ النووية.

اهلدف  :8الرتويج لتطبيق املبادئ العلمية وحتليل املخاطر على أوسع نطاق ممكن وبصورة متسقة.
سيطبق هذا العمل أحدث املعلومات العلمية املتعلقة بعواقب التلوث العرضي لألغذية بالنويدات املشعة وذلك يف ما
يتصل مبخاطر الصحة العامة بعد تعرض املستهلك هلا ،وبالتجارة الدولية باألغذية امللوثة.

اهلدف  :2تعزيز قدرات هيئة الدستور الغذائي على إدارة أعماهلا
من شأن مراجعة املستويات التوجيهية للنويدات املشعة يف األغذية وتقديم توجيه واضح بشأن تفسري وتطبيق هذه
املستويات أن يقلل النزاعات احملتملة بني البلدان اليت تتجر بأغذية حيتمل تعرضها للتلوث بالنويدات املشعة نتيجة
أحداث وحوادث نووية.

اهلدف  :4الرتويج للتعاون بني الصالت املستمرة بني هيئة الدستور الغذائي واهليئات األخرى املتعددة األطراف.
سيعزز هذا العمل التعاون بني الدستور الغذائي واملنظمات الدولية اليت هلا شأن يف جمال األنشطة النووية وأخطارها
احملتملة ،وخصوصا الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

اهلدف  :1تشجيع تطبيق مواصفات الدستور الغذائي بأقصى قدر
سيقلل هذا العمل اخلالفات احملتملة بني البلدان يف تفسري املستويات التوجيهية للنويدات املشعة وبالتالي يشجع
االتباع العاملي للمستويات التوجيهية للنويدات املشعة يف األغذية يف التجارة الدولية بعد حالة طوارئ نووية.
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معلومات عن العالقة القائمة بني هذا االقرتاح وغريه من وثائق الدستور الغذائي املوجودة
-6
يرتبط هذا العمل اجلديد ارتباطا مباشرا مبواصفات الدستور الغذائي احلالية للنويدات املشعة ضمن املواصفات
العامة للملوثات والسموم يف األغذية واألعالف اليت وضعتها هيئة الدستور الغذائي
(مواصفة الدستور الغذائي ) 0111-012
-7

حتديد االحتياجات ملشورة اخلرباء العلمية ومدى توافرها

ستقدم امل نظمة ومنظمة الصحة العاملية والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقييمات للمخاطر تستند إىل القرائن
العلمية احلديثة بشأن املستويات التوجيهية لليود ،مع ضمان االتساق مع مستويات النويدات املشعة األخرى.
-8

حتديد االحتياجات إىل مدخالت تقنية يف املواصفات من أجهزة خارجية

تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات علمية إضافية بشأن مراجعة املستويات التوجيهية لليود ،مع
ضمان االتساق مع مستويات النويدات املشعة األخرى.
النطاق الزمين املقرتح الستكمال العمل اجلديد مبا يف ذلك تاريخ البدء ،والتاريخ املقرتح لالعتماد عند
-9
اخلطوة  ،5والتاريخ املقرتح لالعتماد من قبل اهليئة ،على أال يتجاوز اإلطار الزمين عادة  5سنوات.
إذا أقرت هيئة الدستور الغذائي هذا العمل اجلديد يف عام  ،8008فسيتم تعميم مشروع املستويات التوجيهية
املقرتحة املنقحة والتوجيه املتعلق بتفسري هذه املستويات وتطبيقها للتعليق عليهما عند اخلطوة  2والنظر فيهما عند
اخلطوة أربعة من جانب جلنة الدستور الغذائي املعنية بامللوثات يف دورتها السابعة يف عام  .8002ومن املتوقع أن يتم
االعتماد من جانب اهليئة عند اخلطوة  1يف عام  ،8002وعند اخلطوة  2يف عام .8004

