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

املسائل اليت أحالتها جلان الدستور الغذائي إىل اهليئة
(املسائل األخرى)
ألف  -مسائل للعلم
1

 -إن اهليئة مدعوة إىل أن تأخذ علما باملعلومات التالية:

جلنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية  /جلنة الدستور الغذائي املعنية بامللوثات يف األغذية  /جلنة الدستور الغذائي
املعنية مبخلفات املبيدات
وثائق إعالمية

1

وافقت الدورة السادسة واألربعون للجنة املعنية بالنظافة الغذائية ،والدورة التاسعة للجنة املعنية بامللوثات يف األغذية،

-2

والدورة السابعة واألربعون للجنة خملفات املبيدات ،على إتاحة الوثائق التالية كوثائق إعالمية ،وذلك متاشياً مع "التوجيه بشأن
الوثائق اإلعالمية":
 ال عملية اليت ستضطلع مبقتضاها جلنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية بعملها (جلنة الدستور الغذائي املعنيةبنظافة األغذية)؛
-

توجيهات خليارات إدارة املخاطر يف ضوء النتائج املختلفة لتقدير املخاطر (جلنة الدستور الغذائي املعنية بامللوثات يف
األغذية)؛

 -تطبيق التوجيهات لتيسري وضع حدود قصوى ملخلفات املبيدات بالنسبة للمحاصيل ذات االستخدامات الصغرية.

 1الوثيقة  REP15/FHالفقرة 11؛ الوثيقة  REP15/CFالفقرة 7؛ الوثيقة  REP15/PRالفقرة  111واملرفق  11اجلزء باء.
Mn862/A
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 - 3تتوفر

الوثائق

اإلعالمية

على

املوقع

اإللكرتوني

الدستور

هليئة

الغذائي:

()http://www.codexalimentarius.org/infodoc
جلنة الدستور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت
إدراج األحكام الواردة يف اجلدولني  3و 4يف اجلزء الرئيسي ملواصفة الزيوت النباتية املسماة ()CODEX STAN 210-1991

2

 -وافقت الدورة الرابعة والعشرون للجنة املعنية بالدهون والزيوت على اإلبقاء على األحكام الواردة يف اجلدولني  3و 4يف

4

املرفق املتعلق مب واصفة الزيوت النباتية املسماة ،وننه ال ينبغي النظر يف ن مقرتحات نررى لنقل األحكام م املرفق إ ى اجلزء
الرئيسي إ ى بعد مراجعة البارامرتات.
جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة لألغذية

احلكم اخلاص بالكاراجينان ( )INS 407يف مواصفة نغذية الرضع املركبة واألغذية املركبة لألغراض الطبية اخلاصة املخصصة
3
للرضع ()CODEX STAN 72-1981
1

-

نشارت الدورة السابعة واألربعون للجنة املعنية باملواد املضافة لألغذية ننه رالل الدورة التاسعة والثالثني للجنة املعنية

باملواد املضافة لألغذية ،مل يتم املوافقة على احلكم اخلاص بالكاراجينان يف مواصفة نغذية الرضع املركبة واألغذية املركبة
لألغراض الطبية اخلاصة املخصصة للرضع  ،يف انتظار تقييم جلنة اخلرباء املشرتكة بني املنظمتني املعنية باملواد املضافة لألغذية.
ويف ضوء نتائج التقييم التاسع والسبعني للجنة اخلرباء املشرتكة ،وافقت الدورة السابعة واألربعون للجنة املعنية باملواد املضافة
لألغذية على إقرار احلكم اخلاص بالكاراجينان ( )INS 407يف املواصفة.
باء  -مسائل معروضة الختاذ إجراء بشأنها
جلنة التنسيق املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية يف أوروبا
النظام اللغو للجنة التنسيق املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية يف نوروبا

4

6

-

دار نقاش مستفيض يف الدورة التاسعة والعشري للجنة التنسيق املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة

العاملية يف نوروبا بشأن النظام اللغو للجنة وإمكانية مشل إدراج لغة رمسية رابعة ،ن الروسية.
7

-

ولوحظ نن نمانة هيئة الدستور الغذائي غطت تكاليف ردمات الرتمجة التحريرية والرتمجة الفورية للغات الرمسية

الثالثة يف اهليئة ،وهي اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية  ،يف جلنة التنسيق املشرتكة بني املنظمتني يف نوروبا .وباإلضافة إ ى ذلك،
نرذت هولندا على عاتقها ،بصفتها منسق اللجنة ،مسؤولية تأمني الرتمجة التحريرية والرتمجة الفورية للغة رمسية إضافية يف
هيئة الدستور الغذائي ،ن الروسية.
 2الوثيقة  REP15/FOالفقرة .66

 3الوثيقة  REP15/FAالفقرة  22واملرفق .3
 4الوثيقة  REP15/EUROالفقرتني  21و.26

3
2
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 -وفيما يتعلق بإمكانية إدراج لغة رمسية رابعة ،ن الروسية ،ونظراً ألن نمانة الدستور الغذائي قد قدمت بالفعل ثالث

لغات (اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية) يف مقابل احلد األدنى احملدد بلغتني م نجل تشغيل اللجان ،على سبيل املثال جلنة
التنسيق املشرتكة بني املنظمتني يف نوروبا ،وكما يتضح م حقيقة نن البلد املضيف وفر التمويل اإلضايف إلتاحة لغة رمسية إضافية
(ن الروسية) ،لوحظ نن نمانة الدستور الغذائي ليست يف وضع ميّكنها م االلتزام بتوفري مزيد م املوارد للرتمجة التحريرية و/نو
الرتمجة الفورية للغة رمسية رابعة يف جلنة التنسيق املشرتكة بني املنظمتني يف نوروبا.
6

 -والحظت اللجنة نن اللغة الروسية تستخدم كلغة رمسية يف نكثر م

11

دول يف املنطقة .وإن إدراج اللغة الروسية كلغة

عمل للجنة التنسيق املشرتكة بني املنظمتني يف نوروبا نساسي إلعداد وتشغيل دورات اللجنة بطريقة سلسة .ولذلك ،اقرتح املنسق
نن يُطلب م اللجنة النظر يف إمكانية متويل ردمات الرتمجة التحريرية والرتمجة الفورية باللغة الروسية م نجل عمل جلنة
التنسيق املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية يف نوروبا.
11

 -وافقت اللجنة على نن تطلب م اهليئة النظر يف إمكانية متويل ردمات الرتمجة التحريرية والرتمجة الفورية يف اللغة

الروسية يف جلنة التنسيق املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية يف نوروبا.
11

 -إن اهليئة مدعوة إىل النظر يف هذا الطلب.

جلنة الدستور الغذائي املعنية بأساليب التحليل وأخذ العينات
األساليب األحيائية والوظيفية لتحديد مسوم القشريات املسببة للشلل يف مواصفة الررويات احلية اخلام الثنائية الصمامات
()CODEX STAN 292-2008
12

5

 -عندما مت النظر يف اعتماد القسم

I-8.6

6

"حتديد السموم البيولوجية يف مواصفة الررويات احلية اخلام الثنائية

الصمامات" ،مل تعتمد الدورة السابعة والثالثون هليئة الدستور الغذائي القسم

I-8.6.2

"األساليب اإلحيائية والوظيفية لتحديد

مسوم القشريات املسببة للشلل" .ونعادت الدورة السابعة والثالثون هليئة الدستور الغذائي القسم

I-8.6.2

إ ى اللجنة املعنية

بأساليب التحليل ونرذ العينات مع طلب إلعادة النظر يف كتابة األساليب يف هذا القسم ،وشجعت اللجنة على اإلسراع يف املضي
قدما يف مناقشتها بشأن طريقة التعامل مع األساليب البيولوجية م منظور نهج املعايري.

7

13

 -وافقت اللجنة املعنية بأساليب التحليل ونرذ العينات على احملافظة على تأييدها لألساليب يف القسم

I-8.6.2

"األساليب األحيائية والوظيفية لتحديد مسوم القشريات املسببة للشلل" يف املواصفة على ننها م النوع الرابع ،ووافقت على ننه
ينبغي النظر يف مسألة وضع املعايري لألساليب البيولوجية على وجه االستعجال.

 5الوثيقة  REP15/MASالفقرات .95-44
 6يرجى املالحظة ننه مت إعادة ترقيم هذا القسم على ننه  I-8.5يف املواصفة املنشورة للررويات احلية اخلام الثنائية الصمامات ()CODEX STAN 292-2008
 7الوثيقة  REP14/CACالفقرات .06-95

4
14
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 -إن اهليئة مدعوة إىل اعتماد األساليب البيولوجية والوظيفية لتحديد مسوم القشريات املسببة للشلل على النحو الذ

نقرتها فيه جلنة الدستور الغذائي املعنية بأساليب التحليل ونرذ العينات .وترد هذه األساليب يف امللحق األول هلذه الوثيقة.
جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية يف األغذية
السوماتوتروبينات البقرية املؤتلفة

8

11

 -نحاطت جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية يف األغذية يف دورتها الثانية والعشري علما بتقرير

جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية املعنية باملواد املضافة لألغذية .ووافقت اللجنة على نن
جلنة اخلرباء املشرتكة بني املنظمتني املعنية باملواد املضافة لألغذية قد تناولت مجيع األسئلة اليت طرحت عليها م قبل اهليئة،
ولك هناك آراء خمتلفة فيما يتعلق بردود جلنة اخلرباء املشرتكة بني املنظمتني املعنية باملواد املضافة لألغذية .ومبا ننه مل يتم
التوصل إ ى ن اتفاق ،ستحيل اللجنة املناقشة الواردة نعاله إ ى الدورة الثامنة والثالثني هليئة الدستور الغذائي لكي تنظر فيها.
16

 -وترد نسخة ع املناقشة يف امللحق الثاني.

17

 -ستنظر اهليئة يف هذه املسألة يف إطار البند ( 1ن) م جدول األعمال.

 8الوثيقة  REP15/RVDFالفقرات .41-33
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امللحق األول

مواصفة الررويات احلية اخلام الثنائية الصمامات

(I-8.6.2 )CODEX STAN 292-2008

األساليب األحيائية والوظيفية

لتحديد مسوم القشريات املسببة للشلل
السلعة

احلكم

الررويات احلية والنيئة مسوم
ذات املصراعني

AOAC 959.08

األحيائي للفئران

النوع الرابع

AOAC 2011.27

املستقبالت امللزمة

النوع الرابع

للشلل

الررويات احلية والنيئة مسوم
ذات املصراعني

القشريات

املسببة

األسلوب

املبدن

النوع

للشلل

القشريات

املسببة
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امللحق الثاني
مناقشة الدورة الثانية والعشرين للجنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية يف األغذية بشأن
السوماتوتروبينات البقرية املؤتلفة (( )somatotropinsالوثيقة  REP15/RVDFالفقرات )43-43
34

 -دعما لنتائج تقييم جلنة اخلرباء املشرتكة بني املنظمتني املعنية باملواد املضافة لألغذية ،نعربت الوفود ع رن مفاده نن

جلنة اخلرباء املذكورة قد تناولت بشكل واضح وثابت مجيع األسئلة اليت طرحتها الدورة اخلامسة والثالثون هليئة الدستور
الغذائي يف تقييم قو لضمان سالمة السوماتوتروبينات البقرية املؤتلفة م نجل صحة اإلنسان .ولذلك ،كانت هذه الوفود لصاحل
اعتماد احلدود القصوى للمخلفات املقرتحة يف اهليئة .وطلب نحد الوفود (بناء على نتائج تقييم جلنة اخلرباء) ،يف إشارة إ ى ورقة
االجتماع  ،11نن توصي اللجنة اهليئة بوقف حتديد احلدود القصوى ملخلفات السوماتوتروبينات البقرية املؤتلفة ع اخلطوة .2
ومت التأكيد على نن جلنة اخلرباء املشرتكة قد قيمت السوماتوتروبينات البقرية املؤتلفة ثالث مرات مبساعدة

11

ربري مستقل.

ونكد كل م التقييمات نن السوماتوتروبينات البقرية املؤتلفة ال متثل رطرا على صحة اإلنسان.
31

 -ونشارت هذه الوفود نيضا إ ى نن املخاوف بشأن مقاومة مضادات امليكروبات ،املتعلقة بالزيادة احملتملة اللتهاب الضرع

واستخدام مضادات امليكروبات ،قد مت تقييمها بعناية م قبل جلنة اخلرباء املشرتكة .ووفقا لتقرير جلنة اخلرباء املشرتكة مل
يك هناك زيادة يف التهاب الضرع بني األبقار اليت مت معاجلتها بالسوماتوتروبينات البقرية املؤتلفة واألبقار اليت مل تتم معاجلتها.
ونعيد التأكيد على ننه جيب على هيئة الدستور الغذائي نن تبين قراراتها على نسس علمية سليمة ،وقد نظرت جلنة اخلرباء
املشرتكة بالنسبة للسوماتوتروبينات البقرية املؤتلفة يف مجيع املعلومات العلمية املتاحة .وذكرت الوفود اليت تدعم نتيجة تقييم
جلنة اخلرباء املشرتكة نن مشروع احلدود القصوى ملخلفات السوماتوتروبينات البقرية املؤتلفة قد مت تعليقها عند اخلطوة

2

منذ

الدورة الثالثة والعشري هليئة الدستور الغذائي ( .)1666ولوحظ نيضا عدم وجود ن بيانات علمية متعارضة.
36

 -ونقرت الوفود اليت لديها خماوف فيما يتعلق بإعادة إجراء تقييم جلنة اخلرباء املشرتكة باجلهود اليت تبذهلا جلنة

اخلرباء املشرتكة للنظر يف اجلوانب املتعلقة يف مقاومة مضادات امليكروبات املرتبطة باستخدام السوماتوتروبينات البقرية م رالل
إمكانية زيادة استخدام املضادات احليوية لعالج التهاب الضرع ،وذلك متشيا مع الوالية املمنوحة للجنة اخلرباء املشرتكة م قبل
الدورة اخلامسة والثالثني هليئة الدستور الغذائي .ومع ذلك ،فقد نعربت ع قلقها العميق بشأن حقيقة ننه ليس هناك ندلة كافية
(عدم وجود دراسات حمددة) ،كما نشارت جلنة اخلرباء املشرتكة نفسها ،الستخالص استنتاجات بشأن العالقة بني استخدام
السوماتوتروبينات البقرية املؤتلفة وتطوير مقاومة ملضادات امليكروبات .وكان م رن هذه الوفود ننه لذلك ميك استبعاد املخاطر
املرتبطة مبقاومة مضادات امليكروبات .ونثار نحد الوفود املزيد م الشواغل ،ألنه كان هناك دراسات حديثة تشري إ ى نن حاالت
التهاب الضرع ازدادت بسبب ازدياد كمية احلليب العائد إ ى استخدام السوماتوتروبينات البقرية املؤتلفة .ومت التأكيد نيضا على
نن الصلة مباشرة بني استخدام املضادات احليوية يف احليوانات وزيادة مستويات مقاومة مضادات امليكروبات يف البشر قد مت
إظهارها بشكل واسع .وسلطت الوفود الضوء على نن خماوفها تتعلق بشكل راص باجلهود العاملية املبذولة حملاربة اخلطر
املتزايد ملقاومة مضادات امليكروبات ،املعرتف بها على نطاق واسع على ننها تهديد رطري على الصحة العامة على الصعيد
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العاملي ،واليت تتلقى نكرب قدر م االهتمام م املنظمتني الرئيسيتني للدستور الغذائي :منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة
العاملية ،م بني منظمات نررى.
37

 -وعالوة على ذلك ،فقد سلطت هذه الوفود الضوء على ننه بسبب تلك املخاوف كانت الدورة اخلامسة والثالثني هليئة

الدستور الغذائي قد فوضت حتديدا جلنة اخلرباء املشرتكة بني املنظمتني املعنية باملواد املضافة لألغذية ،لتنظر يف جوانب مقاومة
مضادات امليكروبات يف إعادة تقييمها للسوماتوتروبينات البقرية املؤتلفة .ونظرا لعدم اليقني العلمي املتبقي يف إعادة التقييم هذه ،مل
تتمك هذه الوفود م املوافقة على املضي قدما بشأن هذه املسألة.
32

 -ودعم املراقب م االحتاد الوطين للصحة هذه الوفود اليت مل توافق على املضي قدما يف هذه املسألة ،ونشار إ ى نن

استعراض جلنة اخلرباء املشرتكة للس وماتروبينات البقرية املؤتلفة مل يك كامال ألنه مل يأرذ يف االعتبار البيانات اخلاصة
بالصناعة اليت تظهر زيادة ملحوظة يف التهاب الضرع بعد حق السوماتروبيانات البقرية املؤتلفة ،مما ندى بدوره إ ى زيادة
استخدام املضادات احليوية لتجنب القيح والبكترييا يف احلليب.
36

 -وردا على املخاوف املثارة بشأن مقاومة مضادات امليكروبات ،نوضحت نمانة جلنة اخلرباء املشرتكة بأن جوانب التهاب

الضرع واخلطر على صحة اإلنسان م استخدام مضادات امليكروبات قد مت معاجلتها بالتفصيل يف استعراض جلنة اخلرباء
املشرتكة .ويف حني نن املنشورات السابقة قد نشارت إ ى زيادة يف حدوث التهاب الضرع ،مل جتد مراجعة منهجية للمنشورات منذ
الدورة اخلمسني للجنة اخلرباء املشرتكة ن ارتالف كبري يف نسبة حدوث التهاب الضرع بني األبقار املعاجلة بالسوماتوتروبينات
البقرية املؤتلفة واألبقار غري املعاجلة .وكانت جلنة اخلرباء املشرتكة قد استعرضت برنامج رصد ما بعد املوافقة ورلصت إ ى نن
األدلة املتاحة تشري إ ى نن املوافقة على السوماتوتروبينات البقرية املؤتلفة مل تؤد إ ى زيادة يف حدوث خملفات مضادات امليكروبات
غري املتوافقة يف احلليب .ومل يعثر البحث املنهجي يف املنشورات ن دارسة حمددة تربط استخدام السوماتوتروبينات البقرية
املؤتلفة بتطور مقاومة مضادات امليكروبات يف مسببات األمراض اللتهاب الضرع .واستخلصت جلنة اخلرباء املشرتكة ننه ال توجد
ندلة تشري إ ى نن استخدام السوماتوتروبينات البقرية املؤتلفة م شأنه نن يؤد إ ى زيادة اخلطر على صحة اإلنسان بسبب الزيادة
احملتملة يف استخدام مضادات امليكروبات لعالج التهاب الضرع نو إمكانية زيادة خملفات مضادات امليكروبات غري املتوافقة يف
احلليب .واستنادا إ ى االستعراض الواسع النطاق ،نعادت جلنة اخلرباء املشرتكة التأكيد على استنتاجها السابق بأنه ليس هناك
حاجة لتحديد املتحصل اليومي الرقمي واحلدود القصوى للمخلفات ،ونكدت املتحصل اليومي واحلدود القصوى للمخلفات "غري
احملددة" السابقة.

