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

املسائل احملالة على اهليئة من جلان وفرق مهام الدستور الغذائي
النظر يف إمكانية مواصلة العمل بشأن وضع مواصفة/مواصفات للجنب املصنّع
(إعداد أمانيت اللجنة املعنية باأللبان ومنتجات األلبان وهيئة الدستور الغذائي)

معلومات أساسية
وافقت الدورة الرابعة والثالثون للهيئة على تعليق قرار وقف العمل بشأن وضع مواصفات للجنب املصنّع حتى
-1
دورتها املقبلة ،وطلبت من األمانة العامة هليئة الدستور أن تقوم ،بالتشاور الوثيق مع رئيس اللجنة املعنية باأللبان ومنتجات
إمشانية مواصلة العمل .وفق ًا لذلك ،صدر خطاب التعميم CL 2011/20-
األلبان ،بإعداد خطاب تعميم الستششا
 CAC/MMPسعياً إىل احلصول على معلومات مفصّلة عن املشاكل التجارية املرتبطة بهذه املنتجات وعلى ردود على
األسئلة بشأن نطاق وحمتوى املواصفات الفنية احملتملة هلذه املنتجات ،وذلك لتيسري مزيد من النقاش بشأن املواصفات
اجلديدة احملتملة للجنب املصنّع.
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استعراض الردود
استُلمت ردود على خطاب التعميم من  21بلدًا عضوًا ومنظمة عضوة واحدة ومنظمة عضوة بصفة مراقب واحدة.1
-2
ويتضمن امللحق  1موجزاً لردود األعضاء على خمتلف املسائل اليت تضمنها خطاب التعميم .وتعرض هذه الوثيقة حتليالً
للردود بقصد تيسري مواصلة النظر يف هذه املسألة.
مشاكل جتارية
أشارت غالبية الردود ( )11إىل أنه مل تشن هناك مشاكل جتارية كبرية ال بسبب تنوع التشريعات وال لعدم وجود
-3
مواصفات أو متطلبات تشريعية .وجاء بعض الردود من دول مصدرة رئيسية للجنب املصنّع.
-1
التالية:

أشار هؤالء األعضاء ( )9الذين أفادوا أن هناك مشاكل يف التجارة الدولية تتعلق بهذه املنتجات إىل األسباب



التوسيم غري الشايف أو غري الصحيح للجنب املصنّع املستورد ،فال ميشن للمستهلشني حتديد طبيعة املنتج الذي
يشرتونه وقد يُضلّلون أيض ًا مبنتجات مقلّدة أو منتجات تتضمن حمتوىً جنب منخفضاً؛
املواصفات املختلفة يف البلدان املستوردة ،ما يؤدي إىل زيادة تشاليف إنتاج الرتكيبات املختلفة وكذلك زيادة تشاليف
التسويق؛
عدم وجود مواصفات يف البلدان املستوردة ،ما يؤدي إىل صعوبة يف احلصول على تصريح لتسويق املنتجات؛
ليس هناك من املواصفات الوطنية غري القليل وال توجد مواصفات دولية ميشن أن ترجع هلا البلدان لضمان السالمة
واجلودة ومحاية مصاحل املستهلشني واملنتجني وميشن أن يستخدمها املسؤولون عن إنفاذ القوانني ومشافحة الغش؛
هناك اختالفات يف املتطلبات ،حتى بني الدول امللتزمة مبعايري الدستور الغذائي ،ما حيول دون التسويق؛
ختتلف املنتجات يف تشوينها؛ فبعضها ال يليب احلد األدنى من املتطلبات؛ وتستبدل كلياً أو جزئياً دهون احلليب
بدهون نباتية؛ وتضا كميات صغرية من النشا كمشون من املشونات؛
االفتقار إىل وثائق مرجعية إلصدار شهادات صحية وتصاريح مبيعات.











1

اجلزائر وأسرتاليا وكندا وكولومبيا وكوستاريشا وكوبا وإكوادور ومصر واالحتاد األوروبي وفرنسا وإيران واليابان وكينيا وليتوانيا واملشسيك ونيوزيلندا

والفلبني وبولندا ومجهورية سلوفاكيا وسويسرا والواليات املتحدة األمريشية وأوروغواي واالحتاد الدولي لأللبان .جتميع للتعليقات اليت قدمت إىل هيئة
الدستور الغذائي  /اللجنة املعنية باأللبان ومنتجات األلبان  ،CL 2011/20 CAC/MMPباللغة األصلية فقط ،وهو متاح فقط بالششل اإللشرتوني على
خادم بروتوكول نقل امللفات (  )FTPملنظمة األغذية والزراعة على الرابط التالي:
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/CAC/cac35/cac35_10_app2x.pdf
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هل ينبغي على هيئة الدستور الغذائي القيام مبزيد من العمل لوضع مواصفة (أو أكثر) تغطي اجلنب املصنّع؟
ال تؤيد أربع عشرة من املنظمات العضوة أو العضوة بصفة مراقب الثالث والعشرين اليت ردت على خطاب التعميم
-5
القيام مبزيد من العمل لوضع مواصفات ،وأيدت تسع مواصلة العمل على وضع مواصفة هيئة دستور غذائي بشأن اجلنب
املصنّع واحدة أو أكثر .وقد اقرتح أحد الردود أن من املفيد توثيق احتياجات كل منطقة ،وأيد ردٌّ آخر وضع مواصفات على
املستوى اإلقليمي للشرق األدنى.
أساس املواصفة  /املواصفات (نطاق مواصفات اجلنب املصنّع وحمتواها وأوجهها الفنية)
طُلب ممن اعتربوا أنه يتعني على هيئة الدستور الغذائي القيام مبزيد من العمل لوضع مواصفة /مواصفات تقديم
-6
مالحظات أو اقرتاحات حمددة بشأن النطاق ،وتركيب املنتج ،وحمتوى اجلنب فيه ،ومنتجات احلليب وغري احلليب
وغريها من املشونات املسموح بها ،واملواصفات الفنية ،وتوسيم كل منتج اعترب أن من الضروري أن تشون له مواصفات دولية.
تراوحت الردود على هذا اجلزء من االستبيان من اقرتاحات عامة لوضع مواصفات للجنب املصنّع إىل اقرتاحات
-7
مفصّلة تغطي النطاق ووصف املنتج وتركيبه .ومشلت الردود مقرتحات ملواصفات حمددة ،مبا يف ذلك للجنب املصّنع ،واجلنب
املبسرت املصنّع ،واجلنب املعامل على حرارة فائقة (طويل احلفظ) ،وجنب الفرش (على اخلبز) املصنّع ،ومستحضرات اجلنب
املصنّع ،وأصنا اجلنب اخلاصة ،واألجبان املصنّعة النظرية اليت حتتوي مشونات من غري األلبان .واقرتح أحد الردود وضع
مواصفات عامة تشمل مجيع أنواع األجبان املصنّعة املمشنة .واقرتح رد آخر مواصفات للمعاجلات احلرارية املختلفة.
عرضت أربعة ردود (كولومبيا وكوستاريشا واإلكوادور واألوروغواي) مقرتحات لصياغة تفصيلية لــ( :أ) اجلنب
-8
املصنّع أو جنب الفرش (على اخلبز) املصنّع من صنف واحد أو أكثر ،و(ب) مستحضرات اجلنب املصنّع .وأيدت كوبا مقرتح
كوستاريشا .واستندت ثالثة من مقرتحات الصياغة األربعة على املواصفات امللغية ( CODEX/STAN 285/1978,
 CODEX/STAN 287/1978 ,CODEX/STAN 286/1978مع تنويعات).
مربرات أخرى للمواصفات املقرتحة
قدمّت عدة بلدان تربيراً مفصال للقيام مبزيد من العمل .وكانت املربرات أن كالً من إنتاج وجتارة اجلنب املصنّع
-9
كبري وآخذ يف االزدياد ،وأن هناك تنوع ًا يف التشريعات ،وأن املواصفة /املواصفات ضرورية حلماية املستهلشني فيما يتعلق
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بالصحة واحليلولة دون ممارسة الغش ولتحقيق جتارة عادلة .وأشري أيضاً إىل أن منتجات اجلنب املصنّع مصدر لربوتني
احلليب وأن املواصفات قد تشون مفيدة يف تلبية توقعات املستهلشني.

أساس كون املواصفات املقرتحة مقبولة
 -11طُلب ممن اقرتحوا مواصفات تقديم مزيد من التفسري بشأن األسا الذي ميشن أن تقوم عليه املواصفة/املواصفات
املقرتحة مقبولة دولياً ،مع األخذ باالعتبار طبيعة املناقشات السابقة يف جلنة الدستور الغذائي املعنية باأللبان ومنتجات
األلبان وهيئة الدستور الغذائي .ومن بني التفسريات املقدمة ما يلي:




االفتقار إىل موارد يف البلدان لوضع مواصفات علمية ذات أسا فين؛
تشجع اخلطو التوجيهية االبتشار وتشنولوجيات اإلنتاج اجلديدة وتتعهد بالعناية التجارة وتبادل التشنولوجيا؛
ستحدد املواصفات اخلواص الوظيفية املطلوبة ،أي االستقرار احلراري.

حتليل واستنتاجات
 -11مل تؤيد غالبية األعضاء الذين ردوا على خطاب التعميم مواصلة العمل بشأن اجلنب املصنّع .ومعظم هؤالء األعضاء
منتجون ومصدرون رئيسيون للجنب املصّنع ومل حيددوا أية مشاكل جتارية رئيسية تتعلق بهذه املنتجات.
 -12أما البلدان التسعة اليت أيّدت مواصلة العمل فقد ذهبت إىل أن هناك حاجة إىل مواصفات دولية لتوحيد تركيب
هذه املنتجات ووصفها وتوسيمها ،وللمساعدة على وضع مواصفات وطنية وتيسري التنظيم على احلدود .وبينما ميشن أن يفهم
اهتمام هذه الدول بوضع مواصفات دولية ،من املهم دراسة هذه املقرتحات مقابل االعتبارات اهلامة الدقيقة التالية:





ما إذا كانت املشاكل اليت مت حتديدها توفر أساسا كافيا ملواصلة العمل وما إذا كانت مقرتحات القيام بعمل جديد
تتفق مع معايري هيئة الدستور الغذائي لتحديد أولويات العمل ،وبششل خاص املعايري السارية على السلع
األساسية؛
ما إذا كانت املواصفة/املواصفات الدولية أجنع الوسائل ملعاجلة املشاكل اليت مت حتديدها؛
ما إذا كانت مشاريع الصياغات املقرتحة توفر نهج ًا سليماً وجديدًا مبا فيه الشفاية ملواصلة العمل على وضع
مواصفات دولية للجنب املصنّع ،مع األخذ باالعتبار العمل السابق للجنة الدستور الغذائي املعنية باأللبان ومنتجات
األلبان على مدى فرتة طويلة من الزمن.
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معايري حتديد أولويات العمل واملعايري املنطبقة على السلع
فُحصت املعلومات املقدمة من البلدان اليت تدعو إىل مواصلة العمل على اجلنب املصنّع مقابل معايري هيئة الدستور الغذائي
لتحديد أولويات العمل واخلطو التوجيهية بشأن تطبيق معايري لتحديد أولويات العمل (املعايري املنطبقة على السلع) .وأدى
حتليل الردود إىل ما يلي:

حجم اإلنتاج واالستهالك والتجارة
 -11على الرغم من أن بعض البلدان أثار خماو بشأن حواجز واقعة أو حمتملة أمام جتارة اجلنب املصنّع ،فإن
حجمي إنتاج وجتارة هذه املنتجات آخذان يف التزايد باطراد يف مجيع أحناء العامل ،ومل يُشر املنتجون واملص ّدرون الرئيسيون
هلذه املنتجات إىل أية مشاكل كبرية تتعلق بالتجارة .إن حجم اإلنتاج وحجم التجارة كبريان ،لشن ذلك قد ال يشري حبد
ذاته إىل ضرورة وجود مواصفات للمنتج .كذلك جيري االجتار بالشثري من املنتجات املصنعة دون مواصفات حمددة ،ومل يورد
أي من املستوردين واملصدرين الرئيسيني للجنب املصنّع (أسرتاليا وكندا واالحتاد األوروبي واليابان ونيوزيلندا وسويسرا) أية
عوائق حمددة أمام التجارة ومل يروا أن هناك حاجة إىل مواصفة/مواصفات دولية.

تنوع التشريعات الوطنية والعوائق للتجارة الدولية اليت يبدو أنها نامجة أو ميكن أن تنجم عن ذلك
 -15كانت األسباب الرئيسية اليت قدّمت للسعي إىل حتديد مواصفات دولية للجنب املصّنع هي وجود تشريعات وطنية
متنوعة أو عدم وجود مواصفات وطنية .وقد أشارت كولومبيا إىل وجود مشاكل يف التصدير إىل اإلكوادور وبريو بسبب عدم
وجود مواصفات طوعية أو إلزامية .وأبلغت أوروغواي أن باملستطاع االجتار باجلنب املصنّع حبرية يف منطقة السوق املشرتكة
اجلنوبية (يف أمريشا الالتينية (مريكوسور) على أسا لوائحها الفنية اإلقليمية اليت تشمل تعريف وجودة اجلنب املبسرت أو
اجلنب املصنّع طويل احلفظ ،لشن االجتار خارج هذه املنطقة يواجه معيقات بسبب املتطلبات الوطنية املختلفة.
 -16بصر النظر عن التعليقات الواردة أعاله ،أشارت إحصاءات التجارة اليت تقدمها بلدان منطقة أمريشا الالتينية أن
جتارة اجلنب املصّنع منت باطراد يف السنوات األخرية .ويف حني أن من الصحيح متاماً أن مواصفات ومتطلبات منتجات
اجلنب املصنًع تتنوع يف أجزاء العامل املختلفة ،ال يبدو أن ذلك قد خلق أي عوائق رئيسية للتجارة الدولية يف هذه املنتجات،
كما يتبني من إحصاءات التجارة .واألرجح أنه لن يشون باإلمشان التغلب على املشاكل املرتبطة بتنوع التشريعات الوطنية أو
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عدم وجودها من خالل وضع مواصفة/مواصفات دولية ،إذ البد من أن تشون هذه املواصفة/املواصفات عريضة جداً لتستوعب
طيف ًا واسع ًا من املنتجات اليت جيري االجتار بها حالياً ولتسمح بتطوير املنتجات وباالبتشار ،وسيظل املنتجون واملسوقون
حباجة إىل حتضري منتجات وفقاً الحتياجات أسواقهم احملددة .وكان هذا النهج فعالً واحدًا من اخليارات اليت نظرت فيها
الفرق العاملة املتعاقبة للجنة الدستور الغذائي املعنية باأللبان ومنتجات األلبان ،لشنه فشل بسبب املواقف الوطنية الصلبة
املتعلقة باألحشام اليت تتواءم إىل حد كبري كلٌ مع مواصفاتها الوطنية.

قابلية السلعة للتوحيد القياسي
 -17على الرغم من أفضل اجلهود اليت بذلتها جلنة الدستور الغذائي املعنية باأللبان ومنتجات األلبان للتوصل إىل توافق
يف اآلراء على مدى فرتة طويلة من الزمن ،فإنها مل تتمشن من التوصل إىل اتفاق على املشونات األساسية للجنب املصنّع .وال
تقدم مقرتحات صياغة املواصفة/املواصفات احملددة استجابة لـخطاب التعميم  CL 2011/20-CAC/MMPأي أسا جديد
أو ذي جدوى ملواصلة العمل .وتستند ثالثة منها إىل املواصفات امللغية ،اليت أبطلت بسبب قرار اللجنة بعد التحليل أن هذه
املواصفات قدمية وغري سليمة من الناحية الفنية .فهي ،على سبيل املثال ،ال متيز بوضوح بني اجلنب املصنّع ومستحضرات
اجلنب املصنّع ،إذ أن حمتوى اجلنب يف كل منتج يقرر بوسائل خمتلفة غري متوافقة.
 -18من اجلدير باملالحظة أيضاً ،أن املقرتحات األربعة اليت قدمت توصيات حمددة بشأن املشونات األساسية للجنب
املصنّع (حمتوى اجلنب واستخدام مواد حمددة ووصف املنتج) كانت بشأن املشونات ذاتها اليت كانت موضع نقاش واسع يف
الفرق العاملة التابعة للجنة على مدى تسع جلسات عقدت خالل فرتة  11سنة .وكان من بني االقرتاحات أحشام تتعلق
مبحتوى اجلنب وباستخدام مواد خمتلفة (مثل النشا واجليالتني) يف إنتاج اجلنب املصنّع .وهذه يف الواقع هي
املشونات/اجملاالت ذاتها اليت مل تتمشن اللجنة من التوصل إىل توافق دولي بشأنها .وتوضح املقرتحات أيضا تنوع اآلراء
بشأن هذه املنتجات .وال توفر االقرتاحات األخرية أي أسا جديد أو ذي جدوى ملواصلة العمل.
 -19من احملتمل أن تواجه الدعوات إىل وضع مواصفة/مواصفات على املستوى اإلقليمي القضايا نفسها اليت يواجهها
وضع مواصفة/مواصفات دولية ،وهي تثري خماو بشأن احلواجز احملتملة أمام التجارة الدولية يف منتجات يتاجر بها على
الصعيد العاملي .وهذا واضح من تعليقات أوروغواي اليت أبلغت عن وجود مواصفات/متطلبات خمتلفة يف منطقة أمريشا
الالتينية .على أي حال ،بالنظر إىل الطابع العاملي لتجارة اجلنب املصنّع ،فإن من املششوك فيه ما إذا كان وضع مواصفات
على املستوى اإلقليمي ستشون له صلة بالواقع أو قيمة خاصة .وحيمل أعضاء اللجنة املعنية باأللبان ومنتجات األلبان
وجهات نظر متباينة جداً بشأن قيمة املواصفات اإلقليمية ،كما يتضح من تعليقات جلان التنسيق اإلقليمية املختلفة.
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 -21يف ظل الوضع الراهن ،من غري احملتمل أن يعاجل وضع مواصفة/مواصفات دولية للجنب املصنّع املشاكل اليت
حددها من أجابوا على خطاب التعميم .ولن تضيف مواصفة/مواصفات حمددة للجنب املصنّع سوى القليل جداً للحماية اليت
توفرها بالفعل مواصفات الدستور الغذائي احلالية .وبقدر ما هو معرو  ،اعتمد عدد صغري فحسب من البلدان املواصفات
امللغية وبالشاد استخدمتها الصناعة.

تغطية املواصفات العامة املوجودة حاليًا أو املقرتحة للحماية الرئيسية للمستهلك وقضايا التجارة
 -21هناك عدد من مواصفات الدستور الغذائي ذو عالقة باجلنب املصنّع .فاملواصفة العامة الستخدام مصطلحات
منتجات األلبان ( ،)CODEX STAN 206-1999واملواصفة العامة لتوسيم األغذية سابقة التغليف
) (CODEX STAN 1-1985تتعلقان بتسمية وتوسيم املنتجات واملواصفة العامة للجنب )(CODEX STAN 283-1978
ومواصفات أصنا اجلنب احملددة تتعلق باملواد اخلام .وهناك مواصفات عامة أخرى ،تتعلق بالنظافة وباملضافات الغذائية
وامللوثات وطرق التحليل وأخذ العينات اليت توفر توجيه ًا بشأن مشونات معينة من مشونات اجلنب املصنّع .ويف الواقع،
تنطبق هذه املواصفات على اجلنب املصنّع وكذلك على جمموعة واسعة من األغذية املصنعة األخرى.

استنتاجات
 -22تؤكد املقرتحات املقدمة رداً على خطاب التعميم الصعوبات ذاتها اليت واجهتها جلنة الدستور الغذائي املعنية
باأللبان ومنتجات األلبان خالل  11عاماً من املداوالت اليت أجرتها بشأن هذه املسألة .وكما لوحظ يف الفقرة  11من تقرير
االجتماع األخري جملموعة العمل الفعلية بشأن مشروع املواصفة املقرتحة للجنب املصنّع" 2الصعوبة األساسية حملاولة وضع

هذه املواصفة هو أنه يتعني عليها األخذ باالعتبار أصنا املنتجات املتنوعة جدًا املسوّقة بوصفها جبن ًا مصنّع ًا ويف الوقت
ذاته ترك جمال لالبتشار" .واحلقيقة هي أن اجلنب املصنّع كما نعرفه وصف عام جملموعة كاملة من املنتجات ذات

اخلصائ الرتكيبية والوظيفية املتفاوتة .واملنتجات اليت تطور وتباع يف األسواق يف الوقت الراهن حول العامل مدفوعة مبزيج
من املمارسات التقليدية وأذواق املستهلشني وأفضلياتهم والتطورات التشنولوجية واخلصائ الوظيفية .وتوضح جمموعة واسعة
من منتجات اجلنب املصنّع اليت تباع حول العامل تأثري ابتشار املنتجات والنمو املدفوع بالسوق .ومن نواحٍ عديدة ،ال خيتلف
اجلنب املصنّع واملنتجات ذات الصلة اختالفاً بيناً عن اجملموعة الواسعة من األطعمة املصنّعة املوجودة على رفو املتاجر
الشبرية يف أجزاء خمتلفة من العامل .وال يبدو أن عدم وجود مواصفات تضعها هيئة الدستور الغذائي قد أعاق إنتاج هذه
املنتجات واالجتار بها .كذلك فإن املصاحل املتعلقة بصحة وسالمة املستهلك مغطاة جيداً بالفعل باملواصفات األفقية املوجودة
حالياً ومل تنشأ حاجة قليلة إن وجدت إىل وضع مواصفات حمددة لسلع حمددة .وباملثل ،فإن املواصفات العامة املتعلقة
2

تقرير جمموعة العمل الفعلية عن مشروع املواصفة املقرتحة للجنب املصنع
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بتوسيم ووصف املنتج واإلعالن عن العنصر التغذوي تعاجل كافة املسائل األساسية الالزمة لدعم التنظيم وتوفري املعلومات
للمستهلك على املستوى الوطين.
 -23يف اخلتام ،ال توفر املقرتحات املقدمة رداً على خطاب التعميم أي أسا جديد أو عملي ملواصلة العمل على
مواصفة أو أكثر تضعها هيئة الدستور الغذائي بشأن اجلنب املصنّع .فمن الصعب تربير مواصلة العمل بشأن اجلنب املصنّع
على أسا معايري هيئة الدستور الغذائي لتحديد أولويات العمل واملعايري اليت تنطبق على السلع األساسية .وال يوجد توافق
دولي يف اآلراء بشأن بعض املشونات األساسية ،من مثل كمية اجلنب واستخدام مشونات خمتلفة ،مثل اجليالتني والنشا،
وتوسيم ووصف املنتجات .ويف حني أن عدم وجود مواصفات سلعية للجنب املصنّع قد يشون مصدر صعوبة لبعض البلدان
املستوردة واملصدرة ،فإن هناك توجيه ًا كافياً للبلدان ،من خالل املواصفات األفقية املختلفة اليت تتعلق بنظافة األغذية
والتوسيم واملضافات الغذائية وامللوثات ،ميشنها من معاجلة االهتمامات األساسية املتعلقة بوصف املنتج وتوفري معلومات
للمستهلك .وال يثري عدم وجود مواصفات حمددة للجنب املصنّع أية خماو تتعلق بالسالمة الغذائية .وقد تشون طريقة
معاجلة االهتمامات املشروعة هلذه البلدان املعنية بضمان أن يليب اجلنب املصنّع الذي يباع يف أسواقها متطلبات معينة (مثل
احلد األدنى من مستويات الربوتني واإلعالن عن املشونات من األلبان وغري األلبان) هي وضع لوائح تنظيمية حمددة على
املستوى الوطين.

التوصيات
-21

يوصى أن تلحظ الدورة الـخامسة والثالثني للهيئة االستنتاجات التالية اليت توصل هلا آخر

حتليل:

( -)1مل حتدد غالبية البلدان اليت ردت على خطاب التعميم أي عوائق رئيسية أو مشاكل ترتبط بالتجارة الدولية
مبنتجات اجلنب املصنّع؛
( -)2ميثل اجلنب املصنّع واملنتجات ذات الصلة اليت تنتج حالياً ويتجر بها دولياً يف الوقت الراهن جمموعة متنوعة
من املنتجات ذات خصائ تركيبية ووظيفية خمتلفة وغري قابلة للتوحيد القياسي بسهولة؛
( -)3مل يوفر تقييم املقرتحات األربعة احملددة لوضع مواصفات دستور غذائي للجنب املصنّع أي أسا جديد أو ذي
جدوى ملواصلة العمل ،إذ تضمنت اقرتاحات خمتلفة بشأن املشونات األساسية للجنب (حمتوى اجلنب واستخدام
املضافات الغذائية واملثبتات) اليت مل يشن باستطاعة جلنة الدستور الغذائي املعنية باأللبان ومنتجات األلبان
التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأنها على مدى فرتة طويلة من الزمن؛
( -)1توفر مواصفات الدستور الغذائي املوجودة (السلع اجلنيسة والعامة على حد سواء) توجيهاً كافياً بشأن اجلوانب
األساسية لصحة وسالمة هذه املنتجات وتوسيمها لتوفري معلومات للمستهلك؛
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( -)5للبلدان خيار حتديد يف اللوائح الوطنية واملتطلبات الرتكيبية ،من مثل احلد األدنى ملستويات الربوتني ،توخي ًا
ألهدا تغذوية حمددة؛
( -)6ال توفر الردود واملقرتحات احملددة أي أسا جديد أو عملي ملواصلة العمل على وضع مواصفات للجنب

املصنّع.
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امللحق

1

ملخص الردود على خطاب التعميم  CL 2011/20-CAC/MMPــ اجلنب املصنّع
 -1اسم العضو أو املنظمة الدولية الذي قدّم أو اليت قدّمت مالحظات:
استلمت ردود من  21عضوًا ومنظمة واحدة عضوة ومنظمة واحدة بصفة مراقب.
اجلزء  :0معلومات مفصّلة عن مشاكل جتارية مرتبطة بتجارة اجلنب املصنّع.

 -1أذكر تفاصيل املشاكل التجارية اليت نشأت فيما يتعلق باجلنب املصنّع ،مبا يف ذلك اسم البلد:

-1
-2

البلد اجمليب
اجلزائر
أسرتاليا

-3
-1

كندا
كولومبيا

-5

كوستاريشا

-6
-7

كوبا
اإلكوادور

-8

مصر

املالحظات
توسيم اجلنب املصنّع املستورد
جيري تبادل منتجات اجلنب املصنّع حبرية يف التجارة الدولية .ال مشاكل أو عوائق معروفة أمام
التجارة الدولية.
ال علم بأية مشاكل ذات شأن
هناك مشاكل تسويق يف اإلكوادور وبريو ألنه ال يوجد معيار طوعي أو تشريع أو إطار مرجعي
دولي .ال توجد مششلة يف كولومبيا فيما يتعلق بالتصنيع والتسويق.
عدم وجود معايري متجانسة للتوصيف والرتكيب والتوسيم عند املتاجرة مع أمريشا الوسطى
ومنطقة البحر الشارييب وأمريكا الشمالية ،ما يؤدي إىل تشاليف إعادة حتضري لشل من املنتجات
املستوردة واملصدرة .وهذا أمر تزداد أهميته مع تزايد أحجام االجتار يف السنوات األخرية .جيري
االجتار مبنتجات اجلنب املصنّع املقلدة يف هذه األسواق.
بعد إلغاء مواصفات الدستور الغذائي ،مل يعد هناك معيار مرجعي على الصعيد الدولي.
تضع اإلكوادور اللمسات األخرية ملواصفات وطنية على أسا معيار الدستور الغذائي 286
( .Codex Stan (286وهناك حاجة إىل مواصفات دستور غذائي للجنب املصنّع واملنتجات
الشبيهة ،وذلك يف مصلحة الشركات املصنعة للجنب واملستهلشني والسلطات الوطنية .ومن
املستحسن التمييز بني منتجات تعتمد على احلليب وأخرى حتتوي نسب ًا من مشونات من غري
احلليب ،وذلك خللق ظرو جتارة عادلة وتوفري معلومات توسيم الجتناب تضليل املستهلشني.
ال دليل على وجود أية مششلة ذات شأن
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البلد اجمليب
 -9االحتاد
األوروبي
 -11فرنسا
 -11إيران
-12
-13
-11
-15
-16

اليابان
كينيا
ليتوانيا
املشسيك
نيوزيلندا

-17
-18
-19

الفلبني
بولندا
مجهورية
سلوفاكيا
سويسرا

21

أوروغواي

-21

11

املالحظات
مل يبلغ عن أية مشاكل جتارية كبرية يف االحتاد األوروبي ،ال يف الصادرات وال يف الواردات
ال توجد أية مشاكل جتارية يف فرنسا ،ال يف الصادرات وال يف الواردات
ألف  -تستخدم إيران جبنة الفيتا كأسا والسعر مرتفع واملنافسة صعبة
باء  -اجلبنة املقلّدة غري موسّمة بششل صحيح ،ويقارن الزبائن السعر
مل يتأكد وجود مشاكل جتارية
ال شيء ،لشن عدم وجود مواصفة/مواصفات يششل حتدياً للجنب املصنّع احمللي واملستورد.
––

ال علم بأية مششلة
ال توجد قضايا ماثلة للعيان .محاية املستهلك والتجارة العادلة مغطاتان مبواصفات الدستور
الغذائي األخرى ذات الصلة
ال ينطبق
مل تبلغ السلطات املختصة عن أية مشاكل جتارية تتعلق سواء باالسترياد أو بالتصدير
ال توجد مشاكل جتارية
ال توجد مششالت جتارية نامجة عن عدم وجود مواصفات .يتطلب سوق الواليات املتحدة إشعارًا
بسالمة األغذية ،لشن ذلك ليس تقييدًا للتجارة.
خارج منطقة السوق املشرتكة اجلنوبية (يف أمريشا الالتينية) ،ينبغي على املصنّعني تشييف
الرتكيبات والتوسيم لشل بلد.
ال علم بأية مشاكل

 -22الواليات
املتحدة
األمريكية
 -23االحتاد الدولي ال دليل على وجود مششلة هامة.
لأللبان

قدِّم معلومات حمددة عن احلاالت اليت خيلق فيها تنوع التشريعات مشاكل جتارية تتعلق باجلنب املصنّع:
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البلد اجمليب
 -1اجلزائر

املالحظات
ال توجد تشريعات وطنية للجنب املصنّع .تعود السلطات املسؤولة عن رصد الغش واحليلولة دونه
إىل معايري الدستور الغذائي.
––
––
املواصفات الوطنية قليلة يف املنطقة؛ االختالفات يف املتطلبات حتول دون التسويق يف غالبية البلدان
امللتزمة مبواصفات الدستور الغذائي.
 -1ختتلف املنتجات يف تركيبها (الدهون أو الربوتني أو احملتوى الرطوبي)
 -2ال يليب بعض املنتجات احلد األدنى من املتطلبات ،على سبيل املثال ،مواد خام من غري
األلبان حتل حمل األلبان.
 -3ال توجد قواعد دستور غذائي قد تششل مرجعية للدول حلماية صحة ومصاحل املستهلشني
واملنتجني.

 -6كوبا

ليست لدى كوبا أية مواصفات دولية تشون مبثابة مرجعية لضمان السالمة واجلودة ومحاية املصاحل
التجارية
غري متوفرة
ال دليل على وجود مششلة ذات شأن
ال علم حباالت خيلق فيها تنوع التشريعات مشاكل للتجارة

 -2أسرتاليا
 -3كندا
 -1كولومبيا
 -5كوستاريشا

-7
-8
-9
-11
-11

اإلكوادور
مصر
االحتاد
األوروبي
فرنسا
إيران

 -12اليابان
 -13كينيا
 -11ليتوانيا
 -15املشسيك
 -16نيوزيلندا

ال علم حباالت خيلق فيها تنوع التشريعات مشاكل للتجارة
تؤثر االختالفات يف الرتكيبات والتشنولوجيا على سعر املنتج.
يعين التوسيم غري الشايف أن املستهلشني ال يستطيعون التعر على اجلبنة املقلدة ،ما يؤدي إىل
فوضى بشأن السعر
مل يتأكد حدوث أية مشاكل جتارية.
ال شيء
ملنتجات بالرتكيب نفسه متطلبات توسيم خمتلفة يف بلدان مستوردة خمتلفة ،على سبيل املثال،
التسمية وتوسيم األغذية.
ليست هناك يف املشسيك مواصفات رمسية .تنطبق املواصفات العامة ــ ال توجد مشاكل
ال توجد قضايا ماثلة للعيان .تغطي مواصفات الدستور الغذائي العامة األخرى ذات الصلة محاية
املستهلك والتجارة العادلة.
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-17
-18
-19
-21
-21

البلد اجمليب
الفلبني
بولندا
مجهورية
سلوفاكيا
سويسرا
أوروغواي
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املالحظات
ال ينطبق
ال توجد مشاكل جتارية
ال علم بوجود أية مشاكل
––
تطبق أوروغواي مواصفات السوق املشرتكة اجلنوبية (يف أمريشا الالتينية) للجنب املصنّع .يعيق تنوع
اللوائح التنظيمية يف البلدان املستوردة التجارة ،ذلك أن منتجات التصدير ينبغي أن متتثل
ملواصفات السوق املشرتكة وكذلك البلد املستورد .يتعني على الشركات إعادة تركيب املنتجات تبع ًا
للوائح البلدان املستوردة.
ال علم بأية مشاكل جتارية دولية

 -22الواليات
املتحدة
األمريكية
 -23االحتاد الدولي ال دليل على وجود مششلة ذات شأن
لأللبان
قدِّم معلومات حمددة عن احلاالت اليت خلق فيها عدم وجود تشريع مشاكل جتارية تتعلق باجلنب املصنّع (أشِر إىل اسم
البلد الذي تنطبق عليه هذه احلالة):
البلد اجمليب
 -1اجلزائر

 -2أسرتاليا
 -3كندا
 -1كولومبيا
 -5كوستاريشا

املالحظات
يؤدي االفتقار إىل لوائح تنظيمية وطنية جزائرية وإىل مواصفات من الدستور الغذائي إىل مشاكل يف
التسويق والتجارة من حيث املواصفات الفنية :بششل أساسي استبدال دهون احلليب أو استبداهلا
جزئياً بدهون نباتية ،وإضافة كميات صغرية من النشا كمشون.
––
––
مشاكل تسويق يف اإلكوادور وبريو بسبب عدم وجود مواصفات طوعية أو تشريع أو إطار مرجعي
دولي .ال توجد مششلة يف كولومبيا ال يف التصنيع وال يف التسويق.
عدم استيفاء املنتجات املوجودة يف السوق الوطنية احلد األدنى من املتطلبات الرتكيبية (مثل
استخدام مواد خام من غري األلبان أو الدهون أو الربوتني أو احملتوى الرطوبي) ما يضلل املستهلك
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البلد اجمليب
 -6كوبا
 -7اإلكوادور

-11
-11

مصر
االحتاد
األوروبي
فرنسا
إيران

-8
-9

-12
-13
-11
-15
-16

اليابان
كينيا
ليتوانيا
املشسيك
نيوزيلندا

-17
-18
-19

الفلبني
بولندا
مجهورية
سلوفاكيا
سويسرا
أورغواي
الواليات
املتحدة
األمريكية
االحتاد الدولي

-21
-21
-22

-23

املالحظات
وخيلق منافسة غري عادلة.
يعتمد إذن ما قبل التسويق بششل كبري على مواصفات الدستور الغذائي .وبدون مواصفات الدستور
الغذائي قد تصبح يف السوق منتجات ال تفي باملتطلبات.
يف كثري من األحيان ،تسبب عدم وجود تشريعات مبشاكل يف تصنيع واسترياد وتسويق منتجات
اجلنب ،ويف احلصول على شهادات صحية وأذون مبيعات ،ذلك أنه ال توجد وثائق مرجعية
لسالمة وتعريف املنتجات.
ال دليل على وجود أية مششلة ذات شأن
ال علم حباالت خيلق فيها عدم وجود تشريع مشاكل كبرية
ال علم حباالت ميشن أن خيلق فيها عدم وجود تشريع مشاكل
ميشن أن تؤثر على التجارة الرتكيبات املختلفة والتشنولوجيا املختلفة والتوسيم غري الصحيح
والتوسيم املشرتك جلميع أصنا اجلنب املصنّع.
مل يتأكد وجود أية مشاكل جتارية
ال شيء ،إذ ال توجد مواصفات أو خطو توجيهية
––
ال توجد مششلة حمددة
ال توجد قضايا واضحة .تغطي مواصفات الدستور الغذائي العامة األخرى ذات الصلة محاية
املستهلك والتجارة العادلة.
ال ينطبق
ال توجد مشاكل جتارية
ال علم بوجود أية مشاكل
––
––
ال علم بأية مشاكل جتارية دولية

ال دليل على وجود أية مششلة ذات شأن يف التجارة الدولية
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البلد اجمليب
لأللبان

15

املالحظات

جزء  :2معلومات مفصّلة عن النطاق واحملتوى احملتمل واملواصفات الفنية احملتملة اليت ميكن أن تكون هلا عالقة
باجلنب املصنّع
هل تعترب أن الدستور الغذائي جيب أن يقوم مبزيد من العمل لوضع مواصفة (أو أكثر) تغطي اجلنب املصنّع؟
البلد اجمليب
 -1اجلزائر
 -2أسرتاليا

 -3كندا

-1
-5
-6
-7
-8

كولومبيا
كوستاريشا
كوبا
اإلكوادور
مصر

 -9االحتاد
األوروبي
 -11فرنسا
 -11إيران

املالحظات
أساسي لتطوير معايري ومواصفات وذلك للحماية من ممارسات الغش وتعزيز تدابري الرصد.
ال تؤيد يف هذا الوقت وضع مواصفة دولية أو مواصفات إقليمية .وظّفت جلنة الدستور الغذائي
املعنية باأللبان ومنتجات األلبان كافة الوسائل لوضع مواصفة لشنها مل تتمشن من االتفاق على
الرتكيب.
ال تدعم مواصلة العمل :االفتقار إىل توافق يف اآلراء وعدم وجود مشاكل كبرية يف التجارة .مل يشن
باستطاعة جلنة الدستور الغذائي املعنية باأللبان ومنتجات األلبان حل القضايا األساسية .تُسوّق
أصنا كثرية من منتجات على أنها جنب مصنّع.
نعم ،استئنا العمل على تنقيح مواصفات اجلنب املصنّع ومستحضراته
نعم ،اقرتحت مواصفتان
ينبغي على هيئة الدستور الغذائي القيام بعمل جديد
نعم .ينبغي على هيئة الدستور الغذائي القيام بعمل بشأن مواصفتني فنيتني للجنب املصنّع.
ال .من غري املرجح أن تشون مواصلة العمل حامسة .قضايا سالمة األغذية تشملها مواصفات هيئة
الدستور الغذائي األفقية .تؤيد وجهة نظر جلنة الدستور الغذائي املعنية باأللبان ومنتجات األلبان.
ال ينبغي القيام بأي عمل لوضع مواصفة/مواصفات .كان مستحيالً يف جلنة الدستور الغذائي املعنية
باأللبان ومنتجات األلبان التوصل إىل توافق يف اآلراء .ال توجد مشاكل يف التجارة الدولية ،وال
ينبغي إهدار املوارد الشحيحة املتوفرة هليئة الدستور الغذائي.
ال ينبغي القيام مبزيد من العمل .كان مستحيالً يف الفريق العامل التوصل إىل توافق يف اآلراء ومن
غري احملتمل أن حيدث ذلك يف املستقبل ،وال توجد مشاكل يف التجارة الدولية.
نعم ،قد يشون وجود مواصفة إقليمية مفيدًا للتجارة ،وهناك حاجة إىل مواصفات للجبنة املصنّعة
املقلّدة.
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البلد اجمليب
 -12اليابان
-13
-11
-15
-16

كينيا
ليتوانيا
املشسيك
نيوزيلندا

 -17الفلبني
 -18بولندا

 -19مجهورية
سلوفاكيا
 -21سويسرا

املالحظات
نؤيد قرار جلنة الدستور الغذائي املعنية باأللبان ومنتجات األلبان بوقف العمل .هناك يف السوق
الدولية أصنا كثرية من اجلنب املصنّع ،ومن الصعب وضع مواصفات شاملة.
نعم ،مواصفات شاملة جلميع أنواع اجلنب املصنّع.
نعم
ليس ذلك مطلوبا ،ولشن ميشن توثيق احتياجات املناطق اجلغرافية.
ال .مل تستطع جلنة الدستور الغذائي املعنية باأللبان ومنتجات األلبان االتفاق على أوجه مهمة ألية
مواصفة حمتملة ،واألرجح أال يشون القيام مبزيد من العمل مثمراً.
ال نؤيد القيام مبزيد من العمل .لتنوع التشريعات يف كل بلد ،مل تستطع جلنة الدستور الغذائي
املعنية باأللبان ومنتجات األلبان التوصل إىل توافق يف اآلراء.
ال نؤيد القيام مبزيد من العمل .مل تستطع جلنة الدستور الغذائي املعنية باأللبان ومنتجات األلبان
التوصل إىل توافق يف اآلراء ،وال توجد مشاكل جتارية .املواصفات اإلقليمية ختتلف عن إجراءات
الدستور الغذائي وقد تضع حواجز أمام التجارة.
ال .كان مستحيالً التوصل إىل توافق يف اآلراء.

ال .مل تستطع جلنة الدستور الغذائي املعنية باأللبان ومنتجات األلبان التوصل إىل توافق يف اآلراء.
ال مواصفات إقليمية ألن اجلنب املصنّع ينتج ويتاجر به يف العامل بأسره.
نعم .مواصفات بتصنيفات خمتلفة وفقا للخصائ الوظيفية والنشهات واملعاجلة احلرارية .النظر يف
 -21أوروغواي
مواصفة أخرى للمنتجات اليت حتتوي على نسبة منخفضة من األلبان ومشونات من غري األلبان.
ال .نؤيد قرار جلنة الدستور الغذائي املعنية باأللبان ومنتجات األلبان بوقف العمل وإلغاء املواصفات
 -22الواليات
املوجودة حالياً .ال تعشس املنتجات املتاجر بها املواصفات املوجودة ،ومع ذلك ال توجد عوائق
املتحدة
معروفة أو حمتملة للتجارة.
األمريكية
 -23االحتاد الدولي ال .مل تستطع جلنة الدستور الغذائي املعنية باأللبان ومنتجات األلبان التوصل إىل اتفاق .ساهم
االحتاد الدولي لأللبان يف ذلك عن كثب ،ومن غري احملتمل أن يشون القيام مبزيد من العمل
لأللبان
حامساً .نؤيد وجهات نظر جلنة الدستور الغذائي املعنية باأللبان ومنتجات األلبان.
إذا كانت اإلجابة "نعم" على السؤال  ،5يرجى اإلجابة على األسئلة التالية  6إىل
حدِّد أسا كل مواصفة تقرتحها بوصف:

:8
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نطاق املنتج /املنتجات اليت تنبغي تغطيتها (أي اسم املنتج  /املنتجات ،الوصف  /األوصا املطابقة ،مشرياً إىل ما
إذا كانت حتتوي على اجلنب ومنتجات احلليب األخرى ومنتجات من غري احلليب):
تركيب كل منتج  /منتجات (على سبيل املثال ،النسبة املئوية للدُهن يف املادة اجلافة ،النسبة املئوية للمادة اجلافة):
كمية اجلنب يف املنتج  /املنتجات ،وكيف يتم التعبري عن حمتوى اجلنب (أي ما إذا أعرب عنه على أسا وزن
املنتج أو على أسا املادة اجلافة):
منتجات احلليب املسموح

بها:

املنتجات من غري احلليب املسموح بها (على سبيل املثال ،إضافة نشهات إىل األطعمة ،الزيوت
املشونات األخرى املسموح بها (مثل اجليالتني) والفئات الوظيفية ملضافات

النباتية):

األغذية:

املواصفات الفنية لشل منتج  /منتجات:
أحشام التوسيم اخلاصة بشل منتج  /منتجات:
تيقن من أن احلدود الفاصلة بني املنتجات واضحة ،مبا يف ذلك احلدود مع األغذية ذات الصلة.
البلد اجمليب
 -1اجلزائر
 -2أسرتاليا
 -3كندا
 -1كولومبيا

-5

كوستاريشا

 -6كوبا

املالحظات
اجلنب املصنّع وجنب الفرش (على اخلبز) املصنّع ومستحضرات اجلنب املصنّع وأصنا
اخلاصة .سرتسل معلومات أخرى بعد استشارة صناعة األلبان الوطنية.
––
––

تقدمت مبقرتحات لصياغة مواصفات لـ:
اجلنب املصنّع أو جنب الفرش (على اخلبز) املصنّع ،من صنف أو أكثر
مستحضرات اجلنب املصنّع
تقدمت مبقرتحات لصياغة مواصفات لـ:
اجلنب املصنّع أو جنب الفرش (على اخلبز) املصنّع ،من صنف أو أكثر
مستحضرات اجلنب املصنّع
نؤيد مقرتح كوستاريشا
املهم إقامة متييز واضح بني املنتجات ،وبينها وبني أغذية أخرى شبيهة.

اجلنب
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البلد اجمليب
 -7اإلكوادور

-8
-9
-11
-11

مصر
االحتاد
األوروبي
فرنسا
إيران

 -12اليابان
 -13كينيا
-11
-15
-16
-17
-18
-19
-21
-21

ليتوانيا
املشسيك
نيوزيلندا
الفلبني
بولندا
مجهورية
سلوفاكيا
سويسرا
أوروغواي

 -22الواليات
املتحدة
األمريكية

املالحظات

تقدمت مبقرتحات لصياغة مواصفات لـ:
اجلنب املصنّع أو جنب الفرش (على اخلبز) املصنّع ،من صنف أو أكثر
مستحضرات اجلنب املصنّع
على أسا مواصفيت هيئة الدستور الغذائي  286و287
––
––
––
جنب مصنّع ( ميشن فرشه على اخلبز أو تقطيعه إىل شرائح أو يشون على ششل كتل) حيتوي 51
يف املائة من اجلنب الطبيعي كحد أدنى.
جنب مصنّع نظري مبشونات من األلبان وغري األلبان
تركيب مقرتح
––
مواصفة عامة تغطي جمموعة من الرتكيبات واحملتوى يشمل مجيع أصنا اجلنب املصنّع املمشنة
احملتوى من اجلنب على أسا املادة اجلافة.
––
غري متوفرة
––
––
––
––
––

تقدمت مبقرتحات لصياغة مواصفات للجنب املصنّع واجلنب املصنّع املبسرت واجلنب املصنّع املعامل
على حرارة فائقة (طويل احلفظ)
––

19
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البلد اجمليب املالحظات
 -23االحتاد الدولي ––
لأللبان

يرجى تقديم أي مربر آخر لشل مواصفة تقرتحها ،كما توصف يف معايري هيئة الدستور الغذائي لتحديد أولويات العمل
واخلطو التوجيهية بشأن تطبيق معايري لتحديد أولويات العمل (املعايري املطبقة على السلع):3

-1
-2
-3
-1

البلد اجمليب
اجلزائر
اسرتاليات
كندا
كولومبيا

 -5كوستاريشا

املالحظات
––
––
––

 -1محاية املستهلشني من حيث الصحة ومنع ممارسة الغش .املنتجات مصدر من مصادر بروتني
احلليب؛ وتضمن املواصفة هذا العنصر ،وحتول دون تضليل املستهلشني مبنتجات مقلدة تفتقر إىل
احملتوى الالزم من الربوتني ومتشن من متييز املنتجات .يشيع استخدام اجلنب املصنّع يف
السندويشات واستهالكه آخذ يف االزدياد يف مجيع أحناء العامل.
 -2تنوع التشريعات الوطنية (أنظر الردود السابقة).
 -3هناك جتارة يف مجيع أحناء العامل ،يف املناطق وبينها ،ويف البلدان.
جرى توفري اإلحصاءات التجارية.
 -1هناك حاجة إىل مواصفات سلعية أساسية كاملة للجنب املصنّع وملستحضرات اجلنب املصنّع،
وذلك لتوحيد التجارة والتسويق ،وبالتالي تيسري التجارة.
يششل الدستور الغذائي أسا التشريعات الغذائية يف أمريشا الالتينية ومنطقة البحر الشارييب.
وهذا يضمن أن املواصفات ال تششل العراقيل يف وجه التجارة ،وأنها مربرة من الناحية الفنية وانها
تششل نقطة مرجعية يف قضايا النزاع التجاري .عند التفاوض على اتفاقات جتارية مع بلدان خارج
املنطقة قد ال يشون هناك إطار دولي حلماية صحة ومصاحل املستهلك.
من حيث معايري العمل يف املستقبل:
(أ) إنتاج اجلنب كبري وآخذ يف االزدياد
(ب) ليس هناك على الصعيد الدولي اتساق ما بني التشريعات الوطنية اخلاصة باجلنب املصنّع،

3

دليل هيئة الدستور الغذائي لإلجراءات ،اإلصدار الـ  ،21الصفحات ( 13- 11النسخة اإلجنليزية)
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البلد اجمليب

-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-11
-15
-16
-17
-18
-19
-21
-21

كوبا
اإلكوادور
مصر
االحتاد
األوروبي
فرنسا
إيران
اليابان
كينيا
ليتوانيا
املشسيك
نيوزيلندا
الفلبني
بولندا
مجهورية
سلوفاكيا
سويسرا
أورغواي

املالحظات
وال يوجد اتفاق بني املنتجني الرئيسيني
(ج) هناك أحجام جتارة كبرية ومتزايدة يف اجلنب املصنّع يف املنطقة
(د) يربر حجم اإلنتاج والتجارة وضع مواصفات تتعلق باجلودة والتوسيم
(هـ) أُبطلت مواصفات الدستور الغذائي املوجودة؛ ومن الضروري وجود مواصفات لفائدة
املستهلشني والتجارة العادلة
(و) ال يوجد ،على ما هو معرو  ،عمل دولي آخر
سيشون وضع املواصفات متسقاً مع األهدا االسرتاتيجية هليئة الدستور الغذائي
نؤيد كوستاريشا
غري متوفرة
––

مل يسبق يف أي وقت أن ثبت أن هناك عقبات حمتملة أمام التجارة
––
––
––

جيري حالي ًا اإلجتار باملنتج فعالً على املستوى الدولي
––

غري متوفرة
––
––
––
––

––

من املهم أن تشون هناك مواصفات ،وذلك للدفاع عن أصالة املنتجات اليت تتششل من اجلنب
واأللبان كمشونات رئيسية ومتييزها عن املنتجات اليت حتتوي على نسبة منخفضة من احلليب أو
اليت متت االستعاضة عنها مبشونات من غري احلليب.
النظر يف صياغة مواصفة أخرى للمنتجات اليت يشون حمتوى األلبان فيها منخفض ًا تسمح مبشونات
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البلد اجمليب

 -22الواليات
املتحدة
األمريكية
 -23االحتاد الدولي
لأللبان

21

املالحظات
من غري األلبان؛ التمييز أساسي الجتناب تضليل املستهلشني.
––

––

يرجى ،من وجهة نظركم ،توضيح األسا الذي قد جيعل املواصفة/املواصفات املقرتحة مقبولة دوليا ،مع األخذ باالعتبار
طبيعة املناقشات السابقة يف جلنة الدستور الغذائي املعنية باأللبان ومنتجات األلبان وهيئة الدستور الغذائي:
 -1كولومبيا
 -5كوستاريشا

 -6كوبا
 -7اإلكوادور

 -21أوروغواي

قد يضعف تصنيع وتضعف جتارة اجلنب املصنّع يف البلدان اليت ليس لديها مواصفات ،كما قد
تتدهور التجارة داخل املناطق ويف ما بينها.
يؤدي إبطال مواصفات الدستور الغذائي إىل فراغ علمي وقانوني يف بلدان تعتمد على مواصفات
الدستور الغذائي .وتفتقر مثل هذه البلدان إىل املوارد لتطوير مواصفات علمية قائمة على
التشنولوجيا؛ وقد تتعرض صحة املستهلك للخطر أو قد يضلل املستهلك ،وقد تقوم حواجز فنية
أمام التجارة .ولذا ينبغي وضع خطو توجيهية هلذا النوع من اجلنب تشجع االبتشار
وتشنولوجيات اإلنتاج اجلديدة وتعزز التجارة وتبادل التشنولوجيا.
نؤيد كوستاريشا
جتتنب املواصفتان املقرتحتان التعريفات املتداخلة للمنتجات .حيدد احلد األدنى حملتوى اجلنب
خاصية املنتج ،دون استبعاد املتطلبات الرتكيبية ألسباب وظيفية ،أي استقرار مراحل الصلب-
السائل خالل التعرض احلراري ،ومييز اجلنب املصنّع عن املستحضرات القائمة على اجلنب.
سيتغلب مرجع تضعه هيئة الدستور الغذائي على التباين املوجود يف املعايري بني البلدان .وسيميز
بوضوح األجبان املصنّعة ذات حمتوى األلبان املرتفع عن غريها من األجبان ال يتوفر هلا ذلك ،ما
سييسر التجارة الشفافة.

