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برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثامنة والثالثون
جنيف ،سويسرا 11-6 ،يوليو/متوز 5112

مقرتحات بشأن إعداد مواصفات جديدة ونصوص ذات صلة
ترد يف ما يلي قائمة باجاقرتاحات لوضع مواصفات جديدة ونصوص ذات صلة ،مبا يف ذلك مرجع وثعقةة املشةرو يف التقريةر
ذي الصلة .وترد وثائق املشاريع ال ي مل تدرج يف التقرير ونعد ّت يف صعغتما النمائعة بعد انتماء دورة اللجنة املعنعة ،مرفقةة
بمذه الوثعقة كمالحق .ويرجى من اهلعئة نن تقر ّر ما لذا كانت سترطلع بعمل جديد ن جا يف كل حالة مةن احلةاجات ،مةع
نخذ اجاستعراض التقععمي الذي نجرته اللجنة التنفعذية يف احلسبان ،ونن حتدد اجلماي الفرعي نو ني جماي آخر جيدر بةه
تأدية العمل .ويحرجى من اهلعئة حبث هذه اجاقرتاحات يف ضوء خطتما اجاسرتاتعجعة للفرتة  4102-4102ومعايري حتديةد
نولويات العمل ولنشاء نجمزة فرععة.
اجلهاز التابع هليئة الدستور الغذائي
جلنةةة الدسةةتور الغةةذائي املعنعةةة بفض ة الةةواردات والصةةادرات
الغذائعة ونظ لصدار الشمادات
جلنةةة الدسةةتور الغةةذائي املعنعةةة بفض ة الةةواردات والصةةادرات
الغذائعة ونظ لصدار الشمادات
جلنةةة الدسةةتور الغةةذائي املعنعةةة بفض ة الةةواردات والصةةادرات
الغذائعة ونظ لصدار الشمادات
جلنةةة الدسةةتور الغةةذائي املعنعةةة بفض ة الةةواردات والصةةادرات
الغذائعة ونظ لصدار الشمادات

املرجع ووثيقة املشروع

النص

الفقرتان  42و،42
املبادئ و/نو اخلطوط التوجعمعةة لتبةاد
املرفق الثالث
املعلومات (مبا يف ذلك اجاستبعانات) بةني
بالوثعقة REP 15/FICS
البلدان لدع استرياد األغذية وتصديرها
الفقرتةةةةةةةةةةةان  63و،63
التوجعمةةةات بشةةةأن رصةةةد نداء الةةةنظ
املرفةةةةةةةةةق الرابةةةةةةةةةع
الوطنعة ملراقبة األغذية
بالوثعقة REP 15/FICS
املبةةادئ واخلطةةوط التوجعمعةةة لتبةةاد
الفقرتةةةةةةةةةةةان  23و،23
املعلومةةات يف حةةاجات الطةةوارئ اخلاصةةة
املرفةةةةةةةةق اخلةةةةةةةةام
بسالمة األغذية
بالوثعقة REP 15/FICS
(( )CAC/GL 19-1995تنقعح)
اخلطوط التوجعمعة لتباد املعلومات بني الفقرتةةةةةةةةةةةان  42و،44
البلةدان بشةأن رفة األغذيةة املسةةتوردة املرفةةةةةةةةق السةةةةةةةةاد

سوف تنشر وثائق العمل على املوقع اإللكرتوني للدستور الغذائي على العنوان :
ويرجى من املندوبني الكرا نن يحضرروا معم ل ى اجاجتما يمعع الوثائق ال ي م ّ توييعما.

www.codexalimentarius.org
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جلنة الدستور الغةذائي املعنعةة بالتغذيةة واألغذيةة لالسةتددامات
التغذوية اخلاصة
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النص

املرجع ووثيقة املشروع

(( )CAC/GL 25- 1997تنقعح)

بالوثعقة REP 15/FICS

تعريف التدعع البعولوجي

الفقرتةةةةةةةان  032و،034
املرفةةةةةةةةةق السةةةةةةةةةابع
بالوثعقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
REP 15/NFSDU

القةةةع املرجععةةةة للمغةةةذيات املقرتحةةةة
جلنة الدستور الغةذائي املعنعةة بالتغذيةة واألغذيةة لالسةتددامات للمغةةةذيات املرتبطةةةة خبطةةةر اإلصةةةابة الفقرة  ،020املرفق التاسع
باألمراض غري املعدية لألمحاض الدهنعةة بالوثعقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
التغذوية اخلاصة
نومعغةةا 6-ذات السلسةةلة الطويلةةةREP 15/NFSDU EPA
وDHA
الفقةةرة  ،30املرفةةق الثةةاني
املواصفة اإلقلعمعة للضو اجملففة
جلنة تنسعق الدستور الغذائي يف نفريقعا
بالوثعقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
REP 15/AFRICA

جلنة تنسعق الدستور الغذائي يف نفريقعا

املواصفة اإلقلعمعة للمنتجات القائمة على
الكسافا املدم ّرة واملطبوخة

جلنة تنسعق الدستور الغذائي يف نفريقعا

املواصفة اإلقلعمعة لزبدة الكريتة

جلنة تنسعق الدستور الغذائي يف نفريقعا

املواصفة اإلقلعمعة ألوراق

جلنة الدستور الغذائي املعنعة بالدهون والزيوت

جلنة الدستور الغذائي املعنعة بالدهون والزيوت

جلنة الدستور الغذائي املعنعة بالدهون والزيوت
جلنة الدستور الغذائي املعنعة بامللوثات يف األغذية

الفقةرة  ،36املرفةق الثالةث
بالوثعقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

REP 15/AFRICA
الفقةةرة  ،34املرفةةق الرابةةع

بالوثعقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
REP 15/AFRICA
الفقرة  ،33املرفق اخلةام

Gnetum Spp

لضافة ييت الندعل مع محة الزيتعةك
املرتفةةع ل ى املواصةةفة اخلاصةةة بةةالزيوت
النباتعةةة املسةةماة ( CODEX STAN
( )210-1999تنقعح)
تنقعح تركعبة األمحاض الدهنعة وعناصةر
نخرى جلودة لزيةت الفسةتق يف املواصةفة
اخلاصةةةة بةةةالزيوت النباتعةةةة املسةةةماة
()CODEX STAN 210-1999
(تنقعح)
تنقةةعح حةةد ّ الكمبعسةةتريو يف املواصةةفة
اخلاصةةة بزيةةت الزيتةةون وبزيةةت لةة  ّ
الزيتةةون ( – CODEX STAN 33
( )1981تنقعح)
مدونةةة املمارسةةات للوقايةةة مةةن تلةةو

بالوثعقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
REP 15/AFRICA

الفقرة  ،22املرفق السةاد
بالوثعقة REP15/FO

الفقرة  ،23املرفةق السةابع
بالوثعقة REP15/FO

الفقرة  ،002املرفق الثةامن
بالوثعقة REP15/FO
الفقرة  ،026املرفق الثةامن
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النص

املرجع ووثيقة املشروع

التوابل بالسمو الفطرية واحلد منه

بالوثعقة REP 15/CF

فئةةة األغذيةةة " 10.0اللةةن واملشةةروبات
القائمة على األلبان" وفئاتما الفرععة مةن
املواصفة العامة اخلاصة باملواد املرافة ل ى
جلنة الدستور الغذائي املعنعة باملواد املرافة ل ى األغذية
األغذية ()CODEX STAN 192-1995
(جلنةةة الدسةةتور الغةةذائي املعنعةةة بةةاملواد
املرافة ل ى األغذية) (تنقعح)
القسمان -0-2ج و-0-4ج مةن املواصةفة
العامة اخلاصة بتوسع املةواد املرةافة ل ى
جلنة الدستور الغذائي املعنعة باملواد املرافة ل ى األغذية
األغذية عنةد بععمةا ( CODEX STAN
( )107-1981تنقعح)
وضةةع اجلةةداو الزمنعةةة هلعئةةة الدسةةتور
الغذائي والقائمةة ذات األولويةة ملبعةدات
اآلفةةات لتقععممةةا مةةن جان ة اجاجتمةةا
جلنة الدستور الغذائي املعنعة مبدلفات املبعدات
املشةةةةةرت بةةةةةني منظمةةةةةة األغذيةةةةةة
والزراعة/منظمةةة الصةةضة العاملعةةة بشةةأن
خملفات املبعدات
القائمة ذات األولويةة للعقةاقري البعطريةة
ال ي تقترةي تقععمةا نو لعةادة تقعةع مةن
جلنةةة الدسةةتور الغةةذائي املعنعةةة مبدلفةةات العقةةاقري البعطريةةة
جان جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة
يف األغذية
األغذية والزراعة ومنظمة الصضة العاملعةة
املعنعة باملواد املرافة
املواصةةفة اخلاصةةة مبسةةاحعق منتجةةات
جلنة الدستور الغذائي املعنعة باأللبان ومنتجات األلبان
األلبان اخلالعة من الربوتني

الفقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة ،24
املرفق احلادي عشر
بالوثعقة REP15/FA

الفقةةةةةةةةةةةةةةةةةرة ،032
املرفةةةةق الرابةةةةع عشةةةةر
بالوثعقة REP15/FA

الفقةةةةةةةةةةةةةةةةةرة ،034
املرفةةةةق الثةةةةاني عشةةةةر
بالوثعقة REP15/PR

الفقةةةةةةةةةةةةةةةةةرة ،004
املرفةةةةةةةةةق الثةةةةةةةةةامن
بالوثعقة REP15/RVDF
انظر امللحق  1هلذه الوثعقة
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امللحق 1

مشروع وثيقة:
مواصفة الدستور الغذائي ملساحيق مصل اللنب
من إعداد جمموعة العمل اإللكرتونية بقيادة الدامنرك ورئاسة نيوزيلندا بالتشارك
-1

الغرض من املواصفة ونطاقها

ستعاجل املواصفة تعريف املساحعق املصنوعة من مشةتقات األلبةان اخلالعةة مةن الةربوتني املسةتددمة كمكو ّنةات يف األغذيةة
وجودة تركعبتما وسالمتما.
وتعترب مساحعق مشتقات األلبان اخلالعة من الربوتني جمموعة من منتجات اللن ال ي تت ّسة برتكّةز عةا لالكتةوي ،ولةديما
قاس مشرت يتمث ّل يف نن ّما تصن ّع من خةال جتفعةف املنتجةات اخلالعةة مةن الةربوتني نو منتجةات مشةابمة ،والة ي يةت  ّ
احلصو علعما عن طريق ليالة ،دهون وبروتني اللن ،بأكرب قدر ممكن ،من املواد السائلة اخلا ال ي حتتوي على الالكتةوي
من قبعل اللن (املنزو الدس  ،املنزو الدس جزئعا ،والكامل الدس ) ،والقشدة ،واملدع احمللّى و/نو مصل اللن .وتصم ّ
عادة مساحعق منتجات األلبان اخلالعة من الربوتني ،حس املواد اخلا املستددمة ،كمسةاحعق لةن خةا مةن الةربوتني،
نو مساحعق مصل اللن ،نو مساحعق خالعة من الربوتني من مشتقات األلبان.
ومسضوق مصل اللن هو مسضوق من منتجات األلبان اخلالعةة مةن الةربوتني الة ي يةت  ّ احلصةو علعمةا مةن مصةل اللةن.
ويستدرج مصل اللن بواسطة عملعة معكانعكعة (على سبعل املثا الرتشعح الغشائي) ،نو بفعل الرغط احلراري ،من خال
ليالة بروتعنات اللن من املصل .وحتد ّد مواصفة مساحعق مصل اللن مصل اللن ( )CODEX STAN 289-1995على نن ّةه
منتج من منتجات اللن املصن ّع من اجلن و/نو الكايين.
ومسضوق اللن اخلالي من الربوتني مسضوق يت  ّ احلصو علعه من اللن اخلالي من الةربوتني .وحتةد ّد مواصةفات مسةاحعق
اللةةن ومسةةاحعق القشةةدة ( ،)CODEX STAN 207-1999ومةةزيج اللةةن املنةةزو الدسةة املبدةةر والةةدهون النباتعةةة
( ،)CODEX STAN 250-2006ومةةةزيج اللةةةن املنةةةزو الدسةةة والةةةدهون النباتعةةةة علةةةى شةةةكل مسةةةضوق
( ،)CODEX STAN 251-2006ومزيج اللن املنزو الدس املركّةز احمللةى والةدهون النباتعةة (CODEX STAN 252-
 ،)2006واأللبان املبد ّرة ( ،)CODEX STAN 281-1971واأللبان املركةز ّة واحملةالة (،)CODEX STAN 282-1971
كمنتجات نلبان يت  ّ احلصو علعما من خال ليالة الربوتني والدهون من اللةن ،نو اللةن املنةزو الدسة جزئعةا نو املنةزو
الدس بواسطة الرتشعح الدقعق.
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اجلدوى ودقة التوقيت

 ّم لدخا مساحعق مشتقات األلبان اخلالعة مةن الةربوتني يف سةبععنعات ومثانعنعةات القةرن املاضةي مةع تطةو ّر تكنولوجعةا
الرتشعح الغشائي .لجاّ نن ّ لدخاهلا مل يكن ناجضا ألن ّ املنتج كان شديد اجاسرتطاب (كانت نسبة الالكتوي اجملفةف مرتفعةة للغايةة)،
واستعع عن السوق الناشئة مبساحعق الالكتوي ل ى حد ّ كبري .ومنذ ذلةك احلةني ،تطةو ّرت تكنولوجعةا جتفعةف املسةاحعق
وبات ممكنا العو مراقبة عملعة التبلور ،وبالتالي تصنعع مساحعق "سلسلة اجانسعاب" .ويربي العو حج متنةا مةن اإلنتةاج
وعدد كبري من شركات األغذية املندرطة يف تصنعع هذه املنتجات وجتارتما واستددامما.
غري نن ّه مل يوضع تعريف واحد متفق علعه دولعا نو تسمعة لتوسع هذه املنتجات ،ما ميكن نن يةددي ل ى ممارسةات جتاريةة
غري عادلة ول ى ترلعل املستملكني ،مثال يف ما خي اإلشارة ل ى مساحعق منتجات األلبةان اخلالعةة مةن الةربوتني يف قائمةة
مكو ّنات نغذية نخرى .ويسفر نيرا غعاب مواصفة دولعة هلذا النو من املنتجات عن مشاكل مع البلةدان الة ي تسةمح فقةط
باسترياد منتجات هلا مواصفات خاصة بالرتكعبة (لما يف تشريعاتما الوطنعة نو باعتبارها من مواصفات الدستور الغذائي).
وترتبط قرعة نخرى يف جما التجارة يف مسةاحعق منتجةات األلبةان اخلالعةة مةن الةربوتني حبقعقةة نن ّ منتجةات مشةابمة
تستدد نصال كمكو ّنات يف العلف احلعواني .وند ّى هذا الوضع ل ى تردد يف بع األسةواق يف اجاعةرتاف بالدرجةة الغذائعةة
ملساحعق منتجات األلبان اخلالعة من الربوتني على نن ّما مكو ّنات مالئمة ومأمونة يف األغذية .ونفرةى ذلةك ل ى فةرض قعةود
على الواردات يف بع البلدان و/نو ل ى تسويق غري صضعح هلذه املنتجةات بوصةفما "جاكتةوي" نو "مسةضوق مصةل اللةن".
ويشكّل نيرا عد وجود مواصفات دولعة عةامال وراء الةرتدد يف قبةو مسةاحعق منتجةات األلبةان اخلالعةة مةن الةربوتني يف
املنتجات املدصصة للمعونة الغذائعة.1
ونظرا ل ى القعود اآلنف ذكرها ،جا بد ّ من وضع مواصفة للدستور الغذائي تغطي اهلوية والرتكعبة والتوسع واجلةودة ،وتكةون
مرجعا يف التجارة.
ومن شأن وضع مواصفة ملساحعق منتجات األلبةان اخلالعةة مةن الةربوتني يف الدسةتور الغةذائي نن يسةاه نيرةا يف محايةة صةضة
املستملكني ،حعث ستعاجل املواصفة املواد املرافة ل ى األغذية وتشري ل ى وثائق مالئمة حو سالمة األغذية يف الدستور الغذائي.

 1يشري العديد من املواصفات اخلاصة مبكو ّنات منتجات األلبان املدصصة للمعونة الغذائعة ،على النضةو احملةد ّد مةن العونعسةعف وبرنةامج األغذيةة
العاملي ،ل ى مواصفات قائمة يف الدستور الغذائي (ني مساحعق اللن ،الالكتوي ،مساحعق مصل اللن)* .وتشمل األمثلة املكم ّالت الغذائعة القائمة علةى
الةةةةدهون ( LNS-LQو )LNS-MQعلةةةةةى املوقةةةةع اإللكرتونةةةةةي ل لمنتةةةةةدى العةةةةاملي للصةةةةةعادين والعةةةةةاملني يف صةةةةعد األ ةةةةةا :
http://foodqualityandsafety.wfp.org/specifications;jsessionid=BCEEF351C1966A0C7565463C44D4AFBB
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اجلوانب الرئيسية اليت سيتم تناوهلا

ستكون املواصفة مواصفة خاصة بالسلع طبقا لنموذج مواصفات نخرى يف الدستور الغذائي خاصة مبنتجات األلبةان وضةعتما
جلنة الدستور الغذائي املعنعة باأللبان ومنتجات األلبان .وهةذا يقترةي وضةع تعريةف للمنةتج الشةامل ملسةاحعق منتجةات
األلبان اخلالعة من الربوتني وتعريفات ملنتجات مساحعق اللن اخلالي من الربوتني ومساحعق مصةل اللةن األكثةر حتديةدا.
لضافة ل ى ذلك ،ستشمل هذه املواصفة حتديدا للرتكعبة األساسعة وعناصر اجلودة ،واملواد املرةافة ل ى األغذيةة ،والتوسةع .
وستعاجل التعديالت املالئمة على املنتج من قبعل للغاء التمعدن اجلزئي .وسعت  ّ تناو سالمة األغذية مةن خةال اإلشةارة ل ى
املواصفات واخلطوط التوجعمعة ومدونات املمارسة ذات الصلة يف الدستور الغذائي.
-4

التقدير على أساس معايري لوضع أولويات العمل

املعيار العام
تمدف املواصفة ل ى ضمان ممارسات جتارية عادلة من خال حتديد تعريف املنتج وتركعبته وتسةمعاته ،ول ى ضةمان محايةة
املستملك من خال لدراج لشارات ل ى مواصفات الدستور الغذائي املعنعة بالسالمة الغذائعة والتوسع املناسبة.
املعايري املطبقة على السلع األساسية

(أ)

حجم اإلنتاج واالستهالك يف فرادى البلدان وحجم ومنط التجارة بني البلدان
جغرافعة يف العامل على األقل وبكمعةات تفةوق 421 111

تنتج مساحعق منتجات األلبان اخلالعة من الربوتني يف ثالثة نقالع
طن مرتي (انظر اجلدو ندناه) .وتقد ّ البعانات حس اإلقلع لتاليف عرض البعانات الواردة من فرادى الشركات.

البعانات مقد ّمة من اجاحتاد الدولي لأللبان
اإلنتاج
(األرقا باألطنان املرتية)
أمريكا الشمالية
مسضوق اللن اخلالي من الربوتني
مسضوق مصل اللن
أمريكا الالتينية
مسضوق اللن اخلالي من الربوتني
مسضوق مصل اللن
أوروبا
مسضوق اللن اخلالي من الربوتني
مسضوق مصل اللن

2114

2113

الصادرات

الصادرات

اإلنتاج

24,948

10,433

24,993

10,497

464,937

251,293

470,335

256,428

0

0

0

0

22,570

17,982

23,730

18,119

1,500

800

1,650

850

202,720

148,800

212,300

150,500
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البعانات مقد ّمة من اجاحتاد الدولي لأللبان
اإلنتاج
(األرقا باألطنان املرتية)

أوقيانوسيا
مسضوق اللن اخلالي من الربوتني
مسضوق مصل اللن
آسيا
مسضوق اللن اخلالي من الربوتني
مسضوق مصل اللن
اجملموع

2114

2113

الصادرات

الصادرات

اإلنتاج

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

716,675

429,308

0

0
733,008

436,394

يتبع ّن نن ّ البعانات املقد ّمة نعاله جا تعطي معلومات وافعة عن اإلنتاج والتجةارة حعةث مل يكةن ممكنةا سةض البعانةات مةن
يمعع البلدان ال ي تصن ّع مساحعق ملنتجات األلبان اخلالعة من الربوتني .وبالنسبة ل ى استمال مساحعق منتجةات األلبةان
اخلالعة من الربوتني ،فال تتوافر بعانات من هذا النو .
ويفس ّر احلج العاملي إلنتاج مساحعق منتجات األلبان اخلالعة من الربوتني وجتارتما واستمالكما وضع مواصفة دولعة ذات صلة.

(ب)

تنويع التشريعات الوطنية والنتائج الواضحة أو العراقيل احملتملة أمام التجارة العاملية

جا تتوافر حالعا مواصفات وطنعة ولكن هنا مواصفات جتارية نو نن ّما قعد اإلعداد.
هنا جمموعة واسعة من مساحعق منتجات األلبان اخلالعة من الربوتني ال ي ختتلف من حعث الرتكعبة واجلودة وال ي يت  ّ
تبادهلا راهنا يف السوق الدولعة .وجا يساه هذا التنو ّ ل ى جان غعاب مواصفة دولعةة حمةددة بوضةو تغطّةي البةارامرتات
األساسعة للرتكعبة واجلودة يف حتفعز النمو وتنمعة التجارة الدولعة يف هذه املنتجةات .وند ّى غعةاب مواصةفة حمةددة املعةامل
هلذه الفئة من املنتجات ل ى بعع مساحعق منتجات األلبان اخلالعة من الربوتني حتت تسمعات نخرى غري مالئمةة ملنتجةات
األلبان (من قبعل مسضوق مصل اللن والالكتوي).
وتتواجد بع املنتجات ذات الصلة ال ي تحصن ّع من مصل اللن نو اللن باستددا تكنولوجعا مشةابمة ولكن ّمةا تبةا حتةت
مسمعات خمتلفة .2وحتتوي هذه املنتجات على مكو ّنات نقل من الالكتوي ومكو ّنات نكثر من الربوتني واألمال مقارنةة مةع
مساحعق منتجات األلبان اخلالعة من الربوتني .وميكن ليالء عنايةة للصةعوبات يف مواصةلة التجةارة يف هةذه املنتجةات ،لن
وجدت ،نثناء صعاغة املواصفة.

2

على سبعل املثا "منتجات نلبان صلبة" ،حتت لحدى مواصفات املعمد األمريكي ملنتجات األلبان.
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(ج)

إمكانات السوق الدولية أو اإلقليمية

تستدد مساحعق منتجات األلبان اخلالعةة مةن الةربوتني كمكو ّنةات يف نغذيةة نخةرى (مةثال منتجةات األلبةان ،منتجةات
املدابز ،الوجبات اخلفعفة ،املشروبات ،احللوى ،املثلجات ،وصناعة احللويةات ،لخل ).بفعةل قةدرتما احمللعةة واملعةز ّية
للنكمة يف املقا األو ّ  .وتوفّر مساحعق منتجات األلبان اخلالعة من الربوتني منافع تغذوية مقارنة مع نغذية حملعة نخةرى،
ويعزى ذلك ل ى حمتوياتما الطبعععة من الكالسعو والفوسفور واملغنعسعو والبوتاسعو .
وحتى العو  ،تأت ّت الزيادة يف مبععات مساحعق منتجات األلبان اخلالعة من الربوتني بصورة جزئعة عن نسعارها الة ي تقةل
بصورة بسعطة عن نسعار مساحعق مصل اللن والالكتوي ،وبفعل منافعما احلسعة نيرا ني نكمة نقل مرارة ونثر نقةل لطعة
املعادن نسبة ل ى مسضوق مصل اللن (كمعة نقل من املركبات النعرتوجعنعة املر ّة) ونثر نقوى لنكمةة اللةن عنةدما ترةاف ل ى
نغذية نخرى (مثال الشوكوجاته ،ننوا اخلبز) مقارنة مع ما ميكن احلصو علعه عند استددا الالكتوي.
نظمر الالكتوي نثرا معز ّيا للنمو لدى صغار اخلنايير املفطومة حديثا ومفعوجا مفعدا على اجلماي اهلرمي ،ما يددي ل ى ييةادة
منو بكترييا  LACTOBACILLIو BIFIDOBACTERIAيف القولون ،4 ،3وعند اإلنسان ،لوحظ نثر الالكتوي يف اجلماي اهلرةمي
لدى البالغني الذين يعانون من نق يف الالكتاي ويظمر عند األطفا اخلدج الذين يعانون من نشاط غري نرج لالكتاي وكةذلك
لدى األطفا الذين يولدون يف نوانم  . 5وميكن نن يكون لالكتوي نثرا مشابما لناحعة التكةوين اجلةع لةدى األطفةا الةذين
يعانون سوء التغذية حعث يربي نق ثانوي يف الالكتوي .ومن شأن لضافة الالكتوي ل ى غذاء األطفةا الةذي يسةج ّلون درجةة
معتدلة من سوء التغذية نن يزيد من كثافة الطاقة وحيتمل نن حيس ّن استساغة املعونة الغذائعة .ومقارنة مع سةكر القصة ،
الذي يستدد حالعا لزيادة كثافة الطاقة يف بع منتجات املعونة الغذائعة ،فإن ّ الالكتةوي حيتةوي علةى مسو ّسةات نقةل.6
ونخريا ،قد يعز ّي الالكتوي امتصاص املعادن لدى الرضع وصغار األطفا .
وحتتوي الريمةة املعدنعةة ملنتجةات األلبةان اخلالعةة مةن الةربوتني بالدرجةة األو ى علةى معةادن معةز ّية للنمةو (البوتاسةعو
واملغنعسعو والفوسفور والزنك )7والكالسعو  .ويف العمو  ،يعترب حج هذه املعادن ،وكذلك املعةدجات النسةبعة للمغةذيات يف
منتجات األلبان اخلالعة من الربوتني مممة إلدماجما يف غذاء األطفا الذين يعانون من سوء التغذيةة بصةورة معتدلةة ،طاملةا
تدخذ يف اجاعتبار التوصعات بشأن متناو املغذيات العومي لدى هذه الشرحية من السكان.
وبفعل هذه املنافع ،تنمو سوق مساحعق منتجات األلبان اخلالعة من الربوتني لناحعة احلج  ،وكةذلك التطبعةق يف جمموعةة
متنو ّعة من األغذية.
3
4
5

الالكتويMicrob Ecol Health Dis 1993, 73–76 .

 ،Kimura M. ،Ito Mنثر الالكتوي على اجملاري الدقعقة يف هر
 Szilagyiونخرون  ،األثر املتمايز للنمط الظاهري لالكتوي/الالكتاي على البكترييا القولونعةCan J Gastroenterol 2010; 24: 373–379 .
 ،Coppa GV, Zampini L, Galeazzi T, Gabrielli O.بكترييةةا اجلمةةاي اهلرةةمي يف اللةةن املدص ة جاسةةتعما اإلنسةةان :اسةةتعراض

Dig. Liver Dis. 2006 Dec; 38, Suppl 2: S291 – S294
6
WH, Lawrence RA

 .Bowenمقارنةةة املفعةةو املسةةو ّ للكةةوجا والعسةةل ولةةن األبقةةار واللةةن املدصة

Pediatrics. 2005; 116, 921-927
 Fleisher Michaelsen 7ونخرون،

يف تغذية اإلنسان،

لن األبقار يف معاجلة نق

جاسةةتعما اإلنسةةان وسةةكر القصة

التغذية املعتد واحلاد يف البلةدان املندفرةة الةدخل حةو اللةن ومنتجةات اللةن

ص.4100 ،Karger Medical and Scientific Publishers, .000-22.
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وتساه السوق املتنامعة ملركّزات بروتني اللن (مثال مركّز بروتني مصل اللن) يف ييادة حج منتجةات األلبةان اخلالعةة مةن
الربوتني املتاحة للتجفعف كي تصبح مساحعق ملنتجات خالعة من الربوتني .وبالتالي ،فإن ّ اإلمداد احملتمل ملنتجات اللةن
الصلبة املتبقعة إلنتاج مساحعق منتجات األلبان اخلالعة من الربوتني مرتفع.
ويتوقع نن تساه املواصفة على حنو لجيابي يف تنمعة السةوق والتجةارة يف جمةا مسةاحعق منتجةات األلبةان اخلالعةة مةن
الربوتني بشكل نكرب.

(د)

إمكانية إخضاع السلعة للتوحيد القياسي

8

ميكن لخرا السلعة للتوحعد القعاسي .وهذا يتجلّى من خال طبععة البارامرتات املزمع توحعةدها وتترةم ّن هةذه املعةايري
املكونات املعروفة نفسما ال ي تعاجلما مواصفات الدستور الغذائي املعنعة مبنتجات احللع اجملفف األخرى (ني الالكتوي
والربوتني ودس احللع والرماد والرطوبة).
ويتمث ّل العامل الرئعسي يف تركعبة مساحعق منتجات األلبان اخلالعة من الربوتني يف الالكتوي الذي يشكّل ة املنتج.
وجا ميكن تفادي مكو ّنات نخرى لأللبان من قبعل بروتني احللع واألمال العروية ال ي هي مكو ّنات مقبولة يف املنتج وال ي
سعضدد حمتواها بواسطة املواد اخلا ونسةلوب ليالةة الةربوتني املسةتدد  .وتتةألّف األمةال العرةوية مةن مكو ّنةات اللةن
(فوسفات الكالسعو  ،وسعرتات الكالسعو  ،والكلوريد) .وحني يكون مصل اللن األسا  ،تتواجد نيرا بقايا األمةال الة ي
تتشةكّل خةةال الةةتدمري املعكروبعولةةوجي للةةن األجبةةان (مةةثال الالكتةةات ،الربوبعونةةات ،السةةعرتات ،حسة الثقافةةات
املستددمة) .وتكون األمال من األنوا نفسما املوجودة يف مسضوق مصل اللن .وحيتوي نيرا مسضوق مصل اللن املنتج من
احلم على نمال تتشكّل عند ترسع الكاييني .ومن شأن مواصلة املعاجلة نن تقلل من حمتويات املكو ّنات املةذكورة آنفةا
(مثال ليالة التمعدن).
يتكو ّن حمتوى النعرتوجني يف مساحعق منتجات األلبان اخلالعة مةن الةربوتني ،الةذي حيتسة علةى نن ّةه "بةروتني" ،مةن
نمحاض نمعنعة حر ّة ومعدجات مرتفعة نسبعا من مركبات نعرتوجعنعة مةن قبعةل العوريةا ونسة البعةورين والكريةاتني .ولةن
ة للمنتجات ،ولن تسو ّق علةى نن ّمةا حتتةوي
يكون وضع حد ّ ندنى للربوتني يف املواصفات مالئما حعث ل  ّن الربوتني لع
على كمعات كبرية من الربوتني.
وبالتالي ،من املناس حتديد احملتوى األقصى فقط للربوتني.
حيد ّد التواين يف الرتكعبة بني الالكتوي وبروتني اللن واألمال يف فرادى مسةاحعق منتجةات األلبةان اخلالعةة مةن الةربوتني
بواسطة املواد اخلا ونسلوب ليالة الربوتني املستدد .
8

يشري مصطلح "توحعد املعايري" ل ى وضع مواصفة للسلع يف الدستور الغذائي ولع ل ى توحعد مواصفات مكو ّنات املنتجات للوفاء باملواصفات اخلاصة بالرتكعبة.
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وستعاجل املواصفة الشروط اخلاصة بالرتكعبة للمكو ّنات التالعة:





احلد ّ األدنى لالكتوي ،مثال نشري ل ى  33يف املائة (كتلة/كتلة) على نن ّه من الالكتوي الالمائي
املستويات القصوى لربوتني اللن (مثال نقل من  3يف املائة) ،ودس احللع والرماد
احلدود الدنعا لربوتني اللن ودس اللن والرماد لعست مطلوبة حعث نن ّمةا جا تشةكّل بةارامرتات حمةد ّدة لتعريةف
مساحعق منتجات األلبان اخلالعة من الربوتني
احلد ّ األقصى للماء ألسباب متصلة باحلفاظ على السالمة واجلةودة خةال التدةزين ،مةثال الرطوبةة  4يف املائةة،
مبا يف ذلك املاء الناج عن تبلور الالكتوي.

وبالنسبة ل ى املواد املرافة ل ى األغذية ،يتمث ّل الغرض يف حتديد الفئات الوظعفعة املربرة مةن الناحعةة التكنولوجعةة .وميكةن
لدماج قائمة مقابلة بفرادى املواد املرافة املالئمة يف هذه الفئات الوظعفعة نو تقةدميما ل ى اللجنةة املعنعةة بةاملواد املرةافة ل ى
األغذية إلدماجما يف املواصفات العامة حو املواد املرافة ل ى األغذية.

تغطية املواصفات العامة القائمة أو املقرتحة للقضايا الرئيسية املتعلقة حبماية املستهلك والتجارة

هـ)

جا يشمل حالعا الدستور الغذائي ني مواصفات تغطّي هوية مسضوق منتجات األلبان اخلالعة من الربوتني.
وتعترب مساحعق منتجات األلبان اخلالعة من الربوتني منتجات نلبان ختتلف عن منتجي اللن اجاثنني اللذين حيتويان علةى
الالكتوي واللذين تغطعمما املواصفات اخلاصة بالسلع يف الدستور الغذائي ،ني:



وتغطي املواصفة اخلاصة بالسكريات ( )CODEX STAN 212-1999الالكتوي احملد ّد على نن ّه الالكتوي املنعةز
املركّز بالكامل،
وتغطّي املواصفة اخلاصة مبساحعق مصل اللن ( )CODEX STAN 289-1995مسةاحعق مصةل اللةن احملةد ّدة
على نن ّما مصل لن جمفّف نو مح جمفّف.

 ّم ليالء اجاعتبار إلدماج مسضوق منتجات األلبان اخلالعة من الربوتني يف املواصفة القائمةة اخلاصةة مبسةاحعق مصةل اللةن
( .)CODEX STAN 289-1995غري نن ّ مساحعق منتجات األلبان اخلالعة من الربوتني ختتلف عن مساحعق مصةل اللةن
من حعث املواد اخلا املستددمة ،والتصنعع ،والرتكعبة ،واجاستددا  .وبالتالي ،يقةرت وضةع مواصةفة منفصةلة ملسةاحعق
منتجات األلبان اخلالعة من الربوتني.
ولن حيد تداخل يف النطاق بني مواصفة السلع اخلاصةة مبسةاحعق منتجةات األلبةان اخلالعةة مةن الةربوتني واملواصةفتني
القائمتني اجاثنتني ملساحعق مصل اللن والسكريات على التوالي.
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(و)

00

عدد السلع اليت يتعيّن وضع مواصفات منفصلة هلا سواء كانت هذه السلع خام أو شبه مصنعة أو مصنعة

سعشمل العمل جمموعة من السلع احملددة جعدا .ولع هنا ني مواصفة نخرى خاصة بالسلع قائمة يف الدسةتور الغةذائي
تغطّي نو ميكن توسعع نطاقما لتغطي مساحعق منتجات األلبان اخلالعة من الربوتني بفعل خصائصةما احملةددة .وبالتةالي،
من الررورة مبكان وضع مواصفة منفصلة ملساحعق منتجات األلبان اخلالعة من الربوتني.

(ز) العمل الذي قامت به منظمات دولية أخرى يف هذا اجملال و/أو الـذي تقرتحـه األجهـزة احلكوميـة الدوليـة
األخرى ذات الصلة
وقامت اجلمععة األوروبعة ملنتجات مصل اللن بعمل حترريي للضصو على املوافقةة بشةأن املتطلبةات الرتكعبعةة ملسةضوق
مصل اللن .ويعترب املعمد األمريكي ملنتجات األلبان ،وهو يمععة جتارية ميث ّل قطا مكونات األلبان ،مبا يف ذلةك نغلبعةة
مصن ّعي ومسو ّقي مسضوق منتجات األلبان اخلالعة من الربوتني يف الوجايات ،نشطا نيرا يف هذا اجملا .
صلة املواصفات بأهداف الدستور الغذائي االسرتاتيجية
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يتماشى وضع مواصفة يف الدستور الغذائي ملساحعق منتجات األلبان اخلالعة من الربوتني مع األهداف اجاسرتاتعجعة للدستور
الغذائي على النضو التالي:



-6

تعزي املواصفة الدستور الغذائي كونه اجلماي الدولي البةاري الةذي يرةع املواصةفات الغذائعةة حلمايةة صةضة
املستملكني وضمان ممارسات عادلة يف جتارة األغذية.
حتقق املواصفة اهلدف  0من اخلطة اجاسرتاتعجعة للفرتة  ،4102-4102واآليل ل ى وضع مواصفات غذائعةة
دولعة ملعاجلة قرايا األغذية احلالعة والناشئة ،وخاصة النشاط " ،4-4-0وضع مواصةفات دولعةة ولقلعمعةة
ومراجعتما عند اجاقتراء ،لتلبعة اجاحتعاجات ال ي عب ّر عنمةا األعرةاء وملواجمةة العوامةل الة ي تةدثر علةى
سالمة األغذية والتغذية واملمارسات العادلة يف جتارة األغذية".
معلومات حول العالقة بني االقرتاح ووثائق الدستور القائمة األخرى

ستستدد هذه املواصفة ل ى جان يمعع مواصفات الدسةتور القائمةة وذات الصةلة .وسةتأخذ يف اجاعتبةار نحكةا املواصةفة
العامة للدستور الغذائي جاستددا مصطلضات منتجات األلبان ( ،)CODEX STAN 206-1999واملبةادئ العامةة لنظافةة
األغذية ( ،)CAC/RCP 1-1969ومدونة ممارسات النظافة لأللبان ومنتجات األلبةان ( ،)CAC/RCP 57-2004واملبةادئ
واخلطةوط التوجعمعةة املتعلقةة بوضةةع املعةايري املكروبعولوجعةة ذات الصةةلة باألغذيةة وتطبعقمةا (،)CAC/GL 21-1997
واملواصفة العامة لتوسةع األغذيةة املعبةأة ( ،)CODEX STAN 1-1985واملواصةفة العامةة للملوثةات والسةمو يف األغذيةة
والعلف ( ،)CODEX STAN 193-1995واملواصفة العامة للمواد املرافة ل ى األغذية (.)CODEX STAN 192-1995
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حتديد االحتياجات إىل مشورة اخلرباء العلمية ومدى توافرها

لع هنا حاجة ل ى مشورة اخلرباء العلمعة.
-8

حتديد احلاجة إىل إسهام فين يف املواصفة من أجهزة خارجية ليتم التخطيط لذلك

لع هنا حاجة ل ى مشورة اخلرباء العلمعة.
-9

اإلطار الزمين املقرتح إلجناز العمل اجلديد

اجاتفاق على مباشرة العمل اجلديد على املواصفة اخلاصةة مبسةاحعق منتجةات األلبةان اخلالعةة مةن
الربوتني من جان هعئة الدستور الغذائي
تعمع مشرو

املواصفة املقرتحة إلبداء التعلعقات عند اخلطوة 6

معاينة جلنة الدستور الغذائي املعنعة باأللبان ومنتجات األلبان عند اخلطوة 2

اجاعتماد عند اخلطوة  4نو ( 2/4حس التقد احملري) من جان هعئة الدستور الغذائي
حبث جلنة الدستور الغذائي املعنعة باأللبان ومنتجةات األلبةان مشةرو املواصةفة عنةد اخلطةوة ،3
يف حا اجاقتراء
اعتماد املواصفة من جان هعئة الدستور الغذائي

يولعو/متوي 4104

سبتمرب/نيلو
4104
مطلع 4103
يولعو/متوي 4103
مطلع 4103
يولعو/متوي 4103

