A
البند (2ب) من جدول األعمال
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برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
اللجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي
الدورة السبعون
املقر الرئيسي ملنظمة الصحة العاملية ،جنيف ،سويسرا
 03يونيو/حزيران  0 -يوليو/متوز 5302

االستعراض التقييمي لوضع مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة
رصد التقدم احملرز يف وضع املواصفات
معلومات أساسية
 -1يف إطار االستعراض التقييمي ،تنظر هذه الوثيقة يف مجيع بنود العمل اليت هي قيد اإلعداد يف جلان الدستور الغذائي .أما
مشروع املواصفات والنصوص ذات الصلة املقدّمة إىل اهليئة العتمادها ،فمعروضة يف البند ( 2أ) من جدول األعمال .وترد بنود
العمل اجلديد يف البند ( 2ج) من جدول األعمال.
 - 2ووافقت الدورة الثالثة والستون للجنة التنفيذية ( )2002على أنه ينبغي إدراج قائمة بوثائق املناقشة يف الوثيقة عن
الرصد لغرض العلم فقط ،من أجل تقديم صورة كاملة عن عبء العمل اخلاص بكلّ جلنة ،ولكنها لن تُناقش على هذا النحو.
وهلذا أدرجت قائمة بوثائق املناقشة املتعلقة بالعمل اجلديد احملتمل بالنسبة لكل جلنة ،حسب مقتضى احلال.
-3
حمددة.

وهناك إشارة أيضاً يف املالحظات إىل التوصيات اليت قدمتها الدورات السابقة للجنة التنفيذية بالنسبة إىل بنود عمل

 -4طبقا للمادة اخلامسة  2-من الالئحة الداخلية ،والفقرات  5إىل  8من اجلزء " 2االستعراض التقييمي" من إجراءات
وضع املواصفات الغذائية والنصوص ذات الصلة ،فإن اللجنة التنفيذية مدعوة إىل استعراض حالة وضع مشروع املواصفات يف ضوء
اإلطار الزمين الذي وافقت عليه اهليئة .وعلى وجه اخلصوص ،قد تقرتح اللجنة التنفيذية متديد اإلطار الزمين ،أو إلغاء عمل
ما ،أو تقرتح أن تضطلع بالعمل جلنة أخرى خبالف اللجنة اليت كُلفت به أصالً.
 -5بغية تيسري القيام برصد التقدم احملرز يف وضع املواصفات،وافقت الدورة الثامنة واخلمسون للجنة التنفيذية ()2002
على تطبيق املعايري التالية:

817NM/A
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إذا تأخّر إحراز تقدّم لوضع مواصفات ما بسبب احلاجة إىل املشورة العلمية ،باستطاعة اللجنة التنفيذية تشجيع
كل من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية على عقد مشاورة خرباء إلسداء تلك املشورة يف التوقيت املناسب
والتوصية بوقف العمل ريثما تتوافر املشورة الفنية؛
يف حال إسداء املشورة العلمية وإذا كانت املواصفات املعنيّة قيد الدرس منذ أكثر من مخس سنوات ،جيدر
ث اللجنة املعنية على اختاذ اإلجراءات الالزمة ضمن مهلة زمنية حمددة؛
باللجنة التنفيذية أن حت ّ
إذا كان أحد البنود خاضعا للدرس منذ عدّة دورات ،من دون أن يؤدي ذلك إىل إحراز أي تقدّم ،وإذا مل يكن
هناك ما يشري إىل التوصل إىل توافق يف اآلراء ،بإمكان اللجنة التنفيذية أن تقرتح تعليق العمل عند خطوة معيّنة يف
إجراءات وضع املواصفات ،لفرتة زمنية حمددة أو أن تقرتح وقف العمل أو اختاذ إجراءات تصحيحية إلحراز تقدّم ،مع
1
مراعاة مجيع املعلومات اليت أعطاها اجلهاز الفرعي املختص.
 -2ال حتتوي هذه الوثيقة إال على العمل الذي قامت به اللجان اليت اجتمعت منذ انعقاد الدورة السابعة والثالثني هليئة
الدستور الغذائي (.)2014

اخلالصة والتوصيات
 -7إن العمل اإلمجالي للجان يتقدم حبسب اجلداول الزمنية لكل منها .إالً أن العمل على مخسة معايري من أصل
معيارا قد ختطى مهلته األصلية .ومن بني أسباب التأخري يف إجناز العمل ما يلي :الفرتات الزمنية الفاصلة بني اجتماعات
اللجان؛ ودرجة تعقيد املواضيع قيد املناقشة؛ واحلاجة إىل مشورة علمية إضافية واإلطار/اجلدول الزمين الذي ال يالئم طبيعة
املهمة .أما النهج الكفيلة بضمان احرتام اجلدول الزمين املقرر فتنطوي على ما يلي :زيادة استخدام جمموعات العمل الفعلية
قبل انعقاد دورات اللجان؛ وعقد اجتماعات أطول مدة وتقليص الفواصل الزمنية فيما بني االجتماعات .كما مت خفض عبء
العمل من خالل إيقاف بنود عمل معينة.
12

 -8يتفاوت عبء العمل ما بني اللجان :فإن بعضها له جدول أعمال مستفيض أكثر من سواها؛ ويف هذا الصدد ،اعتمدت
جلنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية خطة عمل مقدمة تساعد اللجنة على ضمان الدفق املتواصل من أجل جدول أعمال
مستدام وأيسر إدارة.
-2

وبالتالي ،من املقرتح أن توصي اللجنة التنفيذية كال من:
 جلنة الدستور الغذائي املعنية بالفاكهة واخلضر اجملهزة :بأن متنح األولوية الستكمال العمل على )1( :مشروعامللحق املقرتح املتعلق باألناناس املعلب و( )2مشاريع املالحق املقرتحة املتعلقة باخلضر السريعة التجميد (مبا يف ذلك
وسائل التحليل اخلاصة باخلضر السريعة التجميد) من أجل استكمال مراجعة املواصفات املتبقية اليت تتعلق بالفاكهة
واخلضر اجملهزة.

 1الوثيقة  ALINORM 06/29/3Aالفقرة  .47صادقت الدورة التاسعة والعشرون للجنة الدستور الغذائي ( )2002على املعاايري (املرجاع
 ،ALINORM 06/29/41الفقرة .)13
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 جلنة الدستور الغذائي املعنية بتوسيم األغذية :بأن متنح األولوية إىل استكمال تنقيح اخلطوط التوجيهية بشأن إنتاجوجتهيز وتوسيم وتسويق األغذية املنتجة عضويا :زراعة األحياء املائية العضوية.
 جلنة الدستور الغذائي املعنية بامللوثات يف األغذية :بأن تنقح اجلدول الزمين الستكمال العمل حول مشروع املستوياتالقصوى املقرتحة للرصاص يف املواصفة العامة للملوثات والسموم يف األغذية واألعالف وتشجع البلدان على تقديم البيانات
ضمن املُهل املطلوبة إىل النظام العاملي لرصد البيئة/برنامج رصد وتقدير التلوث الغذائي.

 جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات املبيدات :بأن تنقح اجلدول الزمين الستكمال العمل على تنقيح تصنيفاألغذية واألعالف مع مراعاة جمموعات السلع املتبقية/اجلديدة.
 اللجان كافة :بأن تدرس ضرورة وضع نهج إلدارة عملها شبيه بالنهج الذي تتبعه جلنة الدستور الغذائي املعنية بنظافةاألغذية (مع االعرتاف بالفرق بني املواضيع املدروسة ،وإجراءات العمل وغري ذلك من أمور ،بني خمتلف اللجان).
 الدورة الثامنة والثالثون هليئة الدستور الغذائي :بأن توافق على إيقاف العمل حول ( )Nمشروع املواصفة اإلقليميةاملقرتحة للعريان و( )2امللحق حول االعتبارات االحصائية واحلسابية بشأن املبادئ واخلطوط التوجيهية لوضع املعايري
امليكروبيولوجية اخلاصة باألغذية وتطبيقها (الوثيقة )CAC/GL 21-1997؛ بناء على ما اقرتحته جلنة التنسيق للدستور
الغذائي فى أوروبا ،وجلنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية تباعا.

4
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حالة وضع مشاريع املواصفات (غري تلك املقدمة من أجل اعتمادها)
جلنة الدستور الغذائي املعنيةة بالفاكهةة واخلضةر اجملهةزة
(الدورة السابعة والعشرون 05-8 ،سبتمرب/أيلول )5302

2

اإلطار الزمين

احلالة
الراهنة

رموز النواتج

2-1

2-1

رقم العمل أو
السنة

السنة
اهلدف

مشروع امللحق املقرتح املتعلق باألناناس املعلّب

N20-2011

2015

3/2/3

مشروع املالحق املقرتحة املتعلقة باخلضر السريعة التجميد (مباا
فيها وسائل التحليل اخلاصة باخلضر السريعة التجميد)

N19-2011

2015

3/2

املشورة العلمية

مالحظات تفسريية
من املتوقع إجراء املزيد من درس املشروع واستكماله عند الدورة الثامناة
والعشرين للجنة الدستور الغذائي املعنياة بالفاكهاة واخلضار اجملهازة
(.)2012
من املتوقع إجراء املزيد من درس املشروع واستكماله عند الدورة الثامناة
والعشرين للجنة الدستور الغذائي املعنياة بالفاكهاة واخلضار اجملهازة
(.)2012

وثائق املناقشة:
 وثيقة مناقشة حول توحيد مواصفات املنتجات اجلافة واجملففة حالة العمل حول مراجعة/تنقيح مواصفات الدستور الغذائي للفاكهة واخلضر اجملهزة (تقرير جار من إعداد أمانة اهليئة)تعليقات الرئيس/البلد املضيف:
حبسب ما يرد يف تعليقات الرئيس/البلد املضيف يف اجلزء  1من هذا االستعراض التقييمي ،اعتمدت جلنة الدستور الغذائي املعنية بالفاكهة واخلضر اجملهزة على نهاج ذي مساارين هلاذا العمال )1( :تنقايح املواصافات احلالياة و( )2وضاع
مواصفات جديدة .وبالنظر إىل حالة العمل اخلاص بالتنقيح وغياب أي اقرتاح بوضع مواصفات جديدة حاليا ،يعرت ف رئيس اللجنة أنه كمكن للجنة الدستور الغذائي املعنية بالفاكهة واخلضر اجملهزة أن تستكمل عملاها يف املساتقبل القرياب،
فيمكنها عندذاك أن تفكر يف التأجيل إىل أجل غري مسمى.

"رقم العمل" :رقم العمل أو السنة اليت جرت فيها املوافقة على العمل اجلديد أو السنة اليت بدأ فيها العمل ،حبسب احلالة.
"السنة اهلدف" :السنة اليت ينبغي خالهلا اعتماد النص عند اخلطوة  ،8بناء على موافقة اللجنة على أساس وثيقة املشروع (من عام  2004وما بعده) أو التاريخ الذي حتدده اللجنة ،حبسب احلالة.
"رموز املخرجات" :جيري استخدام الرموز التالية :1-1 :استعراض ووضع مواصفات للدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة املتعلقة بسالمة األغذية؛  : 2-1استعراض ووضع مواصفات للدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة املتعلقة جبودة األغذياة؛  :3-1اساتعراض ووضاع مواصافات
للدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة املتعلقة بتوسيم األغذية والتغذية؛  4-1استعراض ووضع مواصفات للدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة لفحص األغذية وإصدار الشهادات هلا وطرق أخذ العينات والتحليل.
املالحظات التفسريية :تتضمن قضايا حمددة ختص أحكاما ذات صلة فقط وحالة التأييد حبسب احلالة .ال ترد تعليقات حني ال توجد مشاكل حمددة فيما يتعلق باملعايري املذكورة يف االستعراض التقييمي أو قضايا أخرى ذات صلة.
2
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جلنة تنسيق الدستور الغةذائي يف أمريكةا الشةمالية وجنةوب
غرب احمليط اهلادئ املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعةة
ومنظمةةة الصةةحة العامليةةة (الةةدورة الثالثةةة عشةةرة52-50 ،
سبتمرب/أيلول )5302

مشروع املواصفة املقرتح لعصائر التوت اهلندي املخمرة

اإلطار الزمين
رقم العمل أو
السنة

السنة
اهلدف

N01-2013

2017

احلالة
الراهنة

رموز النواتج

3/2

2-1

مالحظات تفسريية

املشورة العلمية

العمل جار من خالل جمموعة العمال اإللكرتونياة .مان املتوقاع إحاراز
تقدم على صعيد املواصفة لادى الادورة الرابعاة عشارة للجناة التنسايق
للدستور الغذائي يف أمريكاا الشامالية وجناوب غارب احملايط اهلاادئ
(.)2012
مت طلاب املشااورة العلميااة مان خااالل جلنااة الدساتور الغااذائي املعنيااة
بامللوثات يف األغذية ،من جلنة اخلرباء املشرتكة باني منظماة األغذياة
والزراعة ومنظمة الصاحة العاملياة واملعنياة بااملواد املضاافة إىل األغذياة
بشأن احلدود القصوى اآلمنة ملادة السكوبوليتني.

وثائق املناقشة:
 وثيقة املناقشة اخلاصة بالكافا حالة تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للجنة التنسيق للدستور الغذائي يف أمريكا الشمالية وجنوب غرب احمليط اهلادئ للفرتة 2012-2014 جماالت العمل اجلديد اليت تهم اإلقليمتعليقات الرئيس/البلد املضيف:
متابعة وثيقة املناقشة اخلاصة بالكافا من خالل جمموعة العمل اإللكرتونية؛ من املتوقع اعتماد اخلطة االسرتاتيجية للجنة التنسيق للدستور الغذائي يف أمريكا الشمالية وجنوب غرب احمليط اهلادئ للفرتة  2012-2014وتنفيذها حبلاول عاام
2012؛ تتضمن جماالت العمل اجلديد اليت تهم اإلقليم قضايا مثل األمراض غري السارية.
جلنة تنسيق الدستور الغذائي يف أوروبا املشرتكة بني منظمة
األغذية والزراعة ومنظمة الصةحة العامليةة (الةدورة التاسةعة
والعشةةرون 03 ،سةةبتمرب/أيلول  0 -أكتوبر/تشةةرين األول
)5302
مشروع املواصفة اإلقليمية املقرتحة للعريان

اإلطار الزمين
رقم العمل أو
السنة

السنة
اهلدف

احلالة الراهنة

رموز
النواتج

املشورة العلمية

مالحظات تفسريية

N03-2011

2015

إيقاف العمل

2-1

-

مل تتوصل البلدان املختلفة يف اإلقليم إىل التعاون من أجل املوافقاة علاى
وسيلة إلنتاج العريان.

الوثائق األخرى:
 اخلطة االسرتاتيجية اإلقليمية للجنة التنسيق للدستور الغذائي يف أوروبا (سيتم النظر فيها واملوافقة عليها لدى الدورة الثالثني للجنة التنسيق للدستور الغذائي يف أوروبا ())2012تعليقات الرئيس/البلد املضيف:

6

CX/EXEC 15/70/3

جلنة الدستةور الغذائي املختصة بفحص واردات وصةةةادرات
األغذيةةةةة ونظةةةم رصةةدار الشةهةةةةادات (الةةدورة احلاديةةة
والعشرون 01-00 ،أكتوبر/تشرين األول )5302

اإلطار الزمين
رقم العمل أو
السنة

السنة
اهلدف

احلالة
الراهنة

رموز النواتج

املشورة العلمية

مالحظات تفسريية

وثيقتا املناقشة:
 وثيقة مناقشة حول قابلية مقارنة/تكافؤ النظم وثيقة مناقشة حول احتماالت استخدام الشهادات اإللكرتونية من جانب السلطات املختصة فضال عن االنتقال إىل إصدار الشهادات غري الورقيةتعليقات الرئيس/البلد املضيف:
تدارست اللجنة يف دورتها احلادية والعشرين املنعقدة يف أكتوبر/تشرين األول  2014وثيقة مناقشة بشأن النظر يف القضايا الناشئة والتوجهات املستقبلية لعمل اللجنة .وكانت الوثيقة نتيجة مناقشات عقدت على هامش الادورة العشارين للجناة
الدستور الغذائي املعنية بفحص واردات وصادرات األغذية ونظم إصدار الشهادات ،كجزء من االحتفاالت بالعيد اخلمسني للدستور الغذائي ،وقد اعرتفت املناقشات حباجة اللجنة إىل احملافظة على بند دائم على جدول أعماهلا كفيل بتيساري
النقاش بش أن اسرتاتيجيتها املستقبلية وخطة عملها .والحظت اللجنة من بني أمور أخرى أن اللجنة مستعدة لصياغة وثائق مناقشات بشأن قابلية مقارنة/تكافؤ النظم وبشأن الشهادات اإللكرتونية يف التجاارة الدولياة لذغذياة .وجياري إعاداد
الوثائق من خالل تبادالت غري رمسية بني أعضاء اللجنة ،وترأس كل من نيوزيلندا وهولندا هذا العمل ،بالتتابع .ومن شأن وثائق املناقشة أن تيسر النظر يف أولوية وضرورة إجناز عمال يف هاذين اجملاالني لادى الادورة التالياة للجناة الدساتور
الغذائي املعنية بفحص واردات وصادرات األغذية ونظم إصدار الشهادات يف فرباير/شباط .2012

جلنةةة الدسةةتور الغةةذائي املعنيةةة بتوسةةيم األغذيةةة (الةةدورة
الثانية واألربعون 52-50 ،أكتوبر/تشرين األول )5302

اإلطار الزمين

احلالة
الراهنة

رموز النواتج

3-1

3-1

رقم العمل أو
السنة

السنة
اهلدف

تنقيح الخطاوط التوجيهياة إلنتااج وتصانيع وتوسايم وتساويق
األغذية املنتجة عضويا :زراعة األحياء املائية العضوية

N13-2010

2014

3

تنقيح املواصفة العامة لتوسيم األغذية سابقة التغلياف :حتدياد
التاريخ

N10-2013

/2012

3

وثائق املناقشة:
 -وثيقة مناقشة حول توسيم العبوات غري املعدّة للبيع بالتجزئة

2017

املشورة العلمية

مالحظات تفسريية
خضع املشروع املقرتح ملناقشة مستفيضة لدى الادورة الثانياة واألربعاني
للجنة الدستور الغذائي املعنياة بتوسايم األغذياة ،ولكان بسابب ضايق
الوقت ،مل تتمكن اللجنة مان درس الوثيقاة بأكملاها .وماا زال الانص
يستوجب الكثري من العمل لتحسينه .أما التئاام جمموعاة عمال فعلياة
قبيل الدورة الثالثة واألربعني للجنة الدساتور الغاذائي املعنياة بتوسايم
األغذية فمن شأنه أن ييسر تقديم النص.
بسبب التغيريات الكبرية اليت أجرتها الدورة الثانية واألربعاون للجناة
الدستور الغذائي املعنية بتوسايم األغذياة واحلاجاة إىل معاجلاة بعاض
القضايا العالقة ،أعيد تنقيح املشروع املقرتح إىل اخلطوة .3
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اإلطار الزمين

جلنةةة الدسةةتور الغةةذائي املعنيةةة بتوسةةيم األغذيةةة (الةةدورة
رقم العمل أو
الثانية واألربعون 52-50 ،أكتوبر/تشرين األول )5302
السنة
 وثيقة مناقشة حول القضايا املتعلقة مببيعات األغذية على اإلنرتنت مقرتح لتنقيح اخلطوط التوجيهية العامة بشأن استخدام مصطلح "حالل" (الوثيقة )CAC/GL 24-1997تعليقات الرئيس/البلد املضيف:
تنقيح الخطوط التوجيهية إلنتاج وتصنيع وتوسيم وتسويق األغذية املنتجة عضويا :زراعة األحياء املائية العضوية :بسبب ضيق الوقت الناتج عن املناقشة املستفيضة والتغيريات اليت أدخلت على نص املشروع املقرتح ،وافقت اللجنة على
إعادة النص إىل اخلطوة  3لتعميمه من أجل إبداء التعليقات ،واستعدادا للدورة الثالثة واألربعني وافقت عل ى التئام جمموعة عمل فعلية بهدف السعي إىل حل االختالفات وإعداد مقرتحات للنظر فيها خالل الدورة التالية .وافق االحتاد
األوروبي على رئاسة جمموعة العمل الفعلية .ومن املتوقع هلذا العمل أن يتقدم إىل اخلطوة  5عقب الدورة الثالثة واألربعني.
تنقيح املواصفة العامة لتوسيم األغذية سابقة التغليف :حتديد التاريخ :بسبب التغيريات الكبرية اليت جرى إدخاهلا وبعض القضايا العالقة اليت تستدعي املزيد من النقاش ،وافقت اللجنة على إرجاع تنقيح املشروع املقرتح إىل اخلطوة 3
إلبداء مزيد من التعليقات وتدارسه يف الدورة الثالثة واألربعني .من املتوقع أن يتقدم هذا العمل إىل اخلطوة  5عقب الدورة التالية.
وثائق املناقشة :بسبب ضيق الوقت مل كمكن تناول وثائق املناقشة املذكورة أعاله ومن املتوقع أن جيري تناوهلا يف الدورة التالية للجنة.
مدة الفواصل الزمنية وعددها :من أجل إتاحة الوقت الكايف إلجراء مناقشة جيدة تتناول بنود جدول األعمال كافة ،جيري التخطيط الجتماع مدته  3أيام لدى الدورة الثالثة واألربعني املقبلة .وعند احلاجة ،كمكن النظر يف فاصل زمين أقصر
ما بني الدورات ( 12شهرا بدال من دورة الا 18شهرا) عقب الدورة الثالثة واألربعني.
السنة
اهلدف

اإلطار الزمين

جلنة التنسيق للدستور الغذائي يف آسيا املشرتكة بني منظمةة
األغذية والزراعة ومنظمة الصةحة العامليةة (الةدورة التاسةعة
عشرة 1-0 ،نوفمرب/تشرين الثاني )5302

رقم العمل أو
السنة

مشروع مواصفة منتجات طحلب البورفريا

N14-2011

مشروع مدونة السلوك اإلقليمياة املقرتحاة للممارساات الصاحية
املتبعة يف األغذية اليت تباع يف الشوارع

N05-2013

السنة
اهلدف

احلالة
الراهنة

رموز النواتج

احلالة
الراهنة

رموز النواتج

املشورة العلمية

املشورة العلمية

مالحظات تفسريية

مالحظات تفسريية

(بداية يف
عام )2015

3/2

2-1

-

توصلت الدورة التاسعة عشرة للجنة التنسيق للدستور الغاذائي يف سسايا
إىل اتفاق حول اسم املواصفة والقسمني املتعلقني با"النطاق" و"امللوثاات"
وأحرزت تقدما ملحوظا يف قسم "الوصف" حيث استوجب فقط تعرياف
 1-3-2-2البورفريا املقلية املعاجلاة بالزيات الصااأل لذكال ،بعاض
النقاااش .وبساابب ضاايق الوقاات ،مل تااتمكن جلنااة التنساايق للدسااتور
الغذائي يف سسيا من معاجلة األقسام األخرى ،ووافقت علاى العاودة إىل
اخلطوة  3/2من أجل قيام جمموعة العمل اإللكرتونية بإعادة الصياغة.
وسيكون من شأن التئاام جمموعاة عمال فعلياة قبيال الادورة العشارين
للجنة التنسيق للدستور الغذائي يف سسيا ،أن يسهل تقديم النص.

/2015

3/2

1-1

-

عقدت الدورة التاسعة عشرة للجنة التنسيق للدساتور الغاذائي يف سسايا
مناقشة عامة تناولت النطاق واهلادف واهليكلياة ووافقات علاى إعاادة

2017

2017

M
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جلنة التنسيق للدستور الغذائي يف آسيا املشرتكة بني منظمةة
األغذية والزراعة ومنظمة الصةحة العامليةة (الةدورة التاسةعة
عشرة 1-0 ،نوفمرب/تشرين الثاني )5302

اإلطار الزمين
رقم العمل أو
السنة

السنة
اهلدف

احلالة
الراهنة

رموز النواتج

املشورة العلمية

مالحظات تفسريية
املشروع إىل اخلطوة  3/2من أجل إعادة صياغته.
وسيكون من شأن التئاام جمموعاة عمال فعلياة قبيال الادورة العشارين
للجنة التنسيق للدستور الغذائي يف سسيا ،أن يسهل تقديم النص.

وثائق املناقشة:
 وثيقة مناقشة حول مشروب املاكجولي وثيقة مناقشة حول النتّو وثيقة مناقشة حول عني التنني اجملففةاملواضيع اليت مت إيقاف العمل بشأنها:
 ورقة مناقشة حول الصراصري الصاحلة لذكل ومنتجاتها ورقة مناقشة حول الساجمياتانج مشروع اخلطة االسرتاتيجية للجنة التنسيق للدستور الغذائي يف سسيا يف الفرتة 2020-2015تعليقات الرئيس/البلد املضيف:
مواصفة منتجات طحلب البورفريا :خيضع مشروع املواصفة املقرتحة إلعادة الصياغة من جانب جمموعة العمل اإللكرتونية مع احتمال التئام جمموعة عمل فعلية قبيل انعقاد الدورة املقبلة للجناة التنسايق للدساتور الغاذائي يف سسايا .وجياب
القيام باملزيد من األعمال للتوصل إىل اتفاق نهائي بشأن وصف املنتجات وأنواعها وأساليبها وتركيبتها/عوامل جودتها واملضافات الغذائية ،من أجل التقدم إىل اخلطوة التالية .ووافقت الدورة التاسعة عشرة للجنة التنسايق للدساتور الغاذائي يف
سسيا كذلك على أن مواصفة الدستور الغذائي العامة للملوثات والسموم يف األغذية واألعالف جيب أن تذكر على األقل يف املواصفة ،وأنه ب ناء على نتائج التقييم األولاي للتعارض ،اعتباار املساتويات القصوى/املساتويات التوجيهياة احملاددة أو
التدابري األخرى إلدارة املخاطر املتعل قة بالزرنيخ أو الكادميوم أو الرصاص يف منتجات طحلب ،البورفريا ،غري ضرورية .وطلب من األعضاء تقديم البيانات اخلاصة بالظهور واالستهالك إىل النظام العاملي لرصد البيئة/برنامج رصد وتقدير التلاوث
الغذائي من أجل القيام بتقدير موثوق للتعرض للزرنيخ والكادميوم والرصاص يف منتجات طحلب البورفريا .ويطلب من األعضاء املهتمني بوضع مستويات قصاوى للمعاادن الثقيلاة يف منتجاات طحلاب الباورفريا ،أن يعادوا وثيقاة مناقشاة لكاي
تتدارسها جلنة الدستور الغذائي املعنية بامللوثات يف األغذية.
مدونة املمارسات الصحية املتبعة يف األغذية اليت تباع يف الشوارع :بسبب طول الوثيقة وضيق الوقت املتاح ،مل تقم جلنة التنسيق للدستور الغذائي يف سسيا إال مبناقشة عامة تناولت نطاق الوثيقة وأهدافها وهيكلاها .وخيضاع مشاروع املدوناة
املقرتحة إىل إعادة الصياغة من قبل جمموعة العمل اإللكرتونية مع إمكانية التئام جمموعة عمل فعلية ق بيل الدورة التالية للجنة التنسيق للدستور الغذائي يف سسيا .وسوف يتم النظر يف مشروع املدونة املقرتحة بالتفصيل من قبل الادورة العشارين
للجنة التنسيق للدستور الغذائي يف سسيا من أجل تقدكمها إىل اخلطوة التالية.
مشروع اخلطة االسرتاتيجية للجنة التنسيق للدستور الغذائي يف آسيا للفرتة  5353-5302رأت الدورة التاسعة عشرة للجنة التنسيق للدستور الغذائي يف سسيا بأن اخلطط االسرتاتيجية اإلقليمية قد ال تكون ضرورية مباا أن جلاان التنسايق
اإلقليمية تؤدي دورا يف تقديم التغذية الراجعة والدعم إىل اخلطة االسرتاتيجية العاملية للدستور الغذ ائي .وأشارت إىل إمكانية توثيق أنشطة حمددة ملشروع اخلطة االسارتاتيجية اإلقليمياة الايت مل جيار تناوهلاا يف اخلطاة االسارتاتيجية العاملياة
باعتبارها قائمة من األنشطة ذات األولية أو كخطة عمل من دون عبء صياغة خطة اسرتاتيجية إقليمية وتنفيذها ورصدها.

9

CX/EXEC 15/70/3

اإلطار الزمين

جلنة تنسيق الدستور الغةذائي يف أمريكةا الالتينيةة والبحةر
احلالة
الكارييب املشةرتكة بةني منظمةة األغذيةة والزراعةة ومنظمةة
املشورة العلمية
رموز النواتج
السنة
رقم العمل أو
الراهنة
الصةةةةحة العامليةةةةة (الةةةةدورة التاسةةةةعة عشةةةةرة02-03 ،
اهلدف
السنة
نوفمرب/تشرين الثاني )5302
2-1
3/2
مشروع املواصفة اإلقليمية اخلاصة بالياكون
2017
N11-2013
تعليقات الرئيس/البلد املضيف:
من املتوقع أن تستكمل املواصفة اخلاصة بالياكون لدى الدورة العشرين للجنة تنسيق الدستور الغذائي يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب (.)2012

جلنةةة الدسةةتور الغةةذائي املعنيةةة بنظافةةة األغذيةةة (الةةدورة
السادسة واألربعون 50-01 ،نوفمرب/تشرين الثاني )5302

اإلطار الزمين

احلالة
الراهنة

رموز النواتج

املشورة العلمية

1-1

منظمة األغذية
والزراعة/منظمة الصحة
العاملية

1-1

منظمة األغذية
والزراعة/منظمة الصحة
العاملية

رقم العمل أو
السنة

السنة
اهلدف

مشروع اخلطوط التوجيهياة املقرتحاة ملكافحاة السااملونيال غاري
املسببة حلمى التيفوئيد يف حلم البقر واخلنزير

N02-2014

2018

3/2

مشروع اخلطوط التوجيهية بشأن تطبيق املبادئ العامة لنظافة
األغذية من أجل مكافحة الطفيليات اليت حتملها األغذية

N03-2014

2012

3/2

ملحق حول االعتبارات اإلحصائية والرياضية للمبادئ واخلطوط
التوجيهية املتعلقة بوضع املعاايري امليكروبيولوجياة ذات الصالة
باألغذية وتطبيقها (الوثيقة )CAC/GL 21-1997

N06-2010

2012

إيقاف العمل

1-1

منظمة األغذية
والزراعة/منظمة الصحة
العاملية

مالحظات تفسريية

مالحظات تفسريية
يعتمد التقدم يف هذا العمل علاى املشاورة العلمياة الصاادرة عان منظماة
األغذية والزراعة/منظمة الصاحة العاملياة .العمال جاار لادى جمموعاة
العمل الفعلية (مايو/أيار)؛ ولدى جمموعيت العمل اإللكرتونية والفعلياة
قبل انعقاد الدورة السابعة واألربعاني للجناة الدساتور الغاذائي املعنياة
بنظافاة األغذيااة .مت رفاع التقرياار األولااي املشارتك بااني املنظمااتني إىل
جمموعااة العمااال الفعلياااة .مت حتديااد موعاااد الجتمااااع اخلااارباء يف
سبتمرب/أيلول .2015
يأخذ العمل يف االعتبار املشورة العلمية الصادرة عان املنظماتني .العمال
جار لدى جمموعة العمل اإللكرتونية وسوف خيضع ملزيد مان املناقشاة
لدى جمموعة العمال الفعلياة قبيال انعقااد الادورة الساابعة واألربعاني
للجنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية
اعتمد تنقيح الوثيقة الرئيسية يف عام  2013فيما مت درس ماا إذا كاان
ينبغي تضمني ملحق يتعلق باالعتبارات اإلحصائية والرياضية.
مت وقف العمل ألن :دليل القيّمني على إدارة املخااطر بشاأن اجلواناب
اإلحصاائية للمعاايري امليكروبيولوجياة املتصالة باألغذياة ،الصاادر عان
منظمة األغذياة والزراعاة ومنظماة الصاحة العاملياة ،ياوفر اإلرشاادات
الالزمااة لفهاام االعتبااارات اإلحصااائية والرياضااية لوضااع املعااايري
امليكروبيولوجية وتطبيقها.

N1
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جلنةةة الدسةةتور الغةةذائي املعنيةةة بنظافةةة األغذيةةة (الةةدورة
السادسة واألربعون 50-01 ،نوفمرب/تشرين الثاني )5302

اإلطار الزمين
رقم العمل أو
السنة

السنة
اهلدف

احلالة
الراهنة

رموز النواتج

املشورة العلمية

مالحظات تفسريية

وثائق املناقشة:
 وثيقة مناقشة حول احلاجة إىل تنقيح مدونة املمارسات الصحية للفاكهة واخلضروات الطازجة اليت أعدها الدستور الغذائي(.الوثيقة )CAC/RCP 53-2003 وثيقة مناقشة حول تنقيح املبادئ العامة لنظافة األغذية (الوثيقة  )CAC/RCP 1-1969وفهرسها اخلاص بنظام حتليل مصادر اخلطر ونقاط الرقابة احلرجة العمل اجلديد املقرتح/خطة العمل املقدمةتعليقات الرئيس/البلد املضيف:
تواصل جلنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية العمل متوخية الكفاءة .ومن هذا املنطلق خفضنا عدد االجتماعات فيما بني اجللسات وفضلنا عقد اجتماعات جملموعات العمل الفعلية قبل انعقاد الدورات العامة لالجتماع السنوي للجنة
الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية .وقد طلبنا ،ونلنا ،دعما متواصال من املنظمتني فيما خص جممو عات العمل واملشاورات .وقد أجري عدد كبري من املناقشات التعاونية فيما يتعلق بالعمل على الساملونيال يف حلم البقر واخلنزير .وينبغي
الجتماع جمموعة العمل يف مايو/أيار ،الذي يستضيفه االحتاد األوروبي إىل جانب مشاورة اخلرباء اليت ستعقد قبل االجتماع التالي ،إنتاج وثيقة ناضحة جدا لكي تناقشها اللجنة بكامل أعضائها يف دورتها املقبلة يف نوفمرب/تشرين الثاني.
ونتوقع هلذا العمل أن يتقدم بسرعة .أما سائر األعمال األخرى فتتقدم حبسب ما هو مقرر مع استمرار ورود أعمال جديدة مقرتحة.
جلنةةةة الدسةةةتور الغةةةذائي املعنيةةةة بالتغذيةةةة واألغذيةةةة
لالسةةةتخدامات التغذويةةةة اخلاصةةةة( ،الةةةدورة السادسةةةة
والثالثون 58-52 ،نوفمرب/تشرين الثاني )5302
املشروع املقرتح للقيم املرجعية اإلضافية أو املنقحة للمغذيات
لغايات التوسيم يف اخلطوط التوجيهية لتوسيم
التغذية(.الفيتامينات  Aو Dو Eواملغنيسيوم والفوسفور والكروم
والنحاس والكلور واحلديد)

مراجعة املواصفة اخلاصة مبستحضر املتابعة

)STAN 156-1987

(CODEX-

اإلطار الزمين
رقم العمل أو
السنة

السنة
اهلدف

احلالة
الراهنة

N06-2008

2012

3/2

N07-2013

2017

3/2

وثيقتا املناقشة:
 وثيقة مناقشة حول مزاعم "اخللو" من األمحاض الدهنية املتقابلة -وثيقة مناقشة حول مواصفة األغذية جاهزة االستعمال

رموز النواتج

3-1

/ 2-1

3-1

املشورة العلمية

مالحظات تفسريية
أحيلت عدة قيم مرجعية للمغذيات ،إضافية أو منقحة ،العتمادها عند
اخلطوة  .8/5والعمل جار على املغذيات األخرى.
وهناك أيضا تعليقات من قبل الرئيس يف الوثيقة CX/EXEC
.15/70/2
العمل جار من خالل جمموعة العمل اإللكرتونية ومن املتوقاع أن تعقاد
جمموعة العمل الفعلياة قبال تااريخ الادورة الساابعة والاثالثني للجناة
الدساتور الغااذائي املعنيااة بالتغذيااة واألغذيااة لالسااتخدامات التغذويااة
اخلاصة.

NN

CX/EXEC 15/70/3

جلنةةةة الدسةةةتور الغةةةذائي املعنيةةةة بالتغذيةةةة واألغذيةةةة
لالسةةةتخدامات التغذويةةةة اخلاصةةةة( ،الةةةدورة السادسةةةة
والثالثون 58-52 ،نوفمرب/تشرين الثاني )5302

اإلطار الزمين
رقم العمل أو
السنة

السنة
اهلدف

احلالة
الراهنة

رموز النواتج

املشورة العلمية

مالحظات تفسريية

تعليقات الرئيس/البلد املضيف:
عقد ت جلنة الدستور الغذائي املعنية بالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية اخلاصة يف دورتها السادسة والثالثني مناقشات موسعة ومثرية للجدل بشأن بند "مراجعاة املواصافة اخلاصاة مبستحضار املتابعاة" علاى جادول األعماال وال سايما
احلاجة إىل مستحضر املتابعة ومواصفة للدستور لتلك املنتجات .ويف النهاية وافقت اللجنة على مواصلة تنقيح املواصفة من خالل جمموعة العمل اإللكرتونية (برئاسة نيوزيلندا مع مشاركة كل من فرنسا وإندونيسيا يف رئاستها) وانعقاد جمموعاة
عمل فعلية الحقا قبل الدورة املقبلة للجنة الدستور الغذائي املعنية بالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية اخلاصة.
وبناء على وثيقة مناقشة منقحة مبا فيها وثيقة مشروع يتعلق مبواصفة لذغذية اجلاهزة لالستعمال ،سوف تناقش جلنة الدستور الغذائي املعنية بالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية اخلاصة ،االقرتاح الذي تقدمت به اليونيسيف يف دورتها
األخرية إىل هيئة الدستور الغذائي سنة  2014من أجل وضع مواصفة للدستور لذغذية اجلاهزة لالستعمال من أجل إدارة أمور األطفال الذين يعانون من نقص حاد يف التغذية.

جلنة الدستور الغةذائي املعنيةة بالةدهون والزيةوت (الةدورة
الرابعة والعشرون 00-9 ،شباط/فرباير )5302

اإلطار الزمين
رقم العمل أو
السنة

السنة
اهلدف

احلالة
الراهنة

رموز النواتج

املشورة العلمية

وثائق املناقشة:
 وثائق مناقشة حول تعديالت املواصفة اخلاصة بالزيوت النباتية املسماة (الوثيقة )CODEX STAN 210-1999 تنقيح حدود أمحاض األولييك واللنولييك يف زيوت بذور دوار الشمس
 إدراج أحكام تتعلق بزيت اجلوز وزيت اللوز وزيت البندق وزيت الفستق احلليب وزيت الكتان وزيت األفوكادو
 استبدال قيمة احلمض باألمحاض الدهنية احلرة لزيوت النخيل العذراء
 إدراج بارامرتات للجودة فيما يتعلق بزيت خنالة األرز اخلام
 وثيقة مناقشة حول تعديل مواصفة الزيوت احليوانية املسماة (الوثيقة  :)CODEX STAN 211-1999إدراج الشحم غري املكرر الصاأل لذكلاملواضيع اليت مت إيقاف العمل بشأنها:
 وثائق مناقشة حول تنقيح تعديالت املواصفة اخلاصة بالزيوت النباتية املسماة (الوثيقة )CODEX STAN 210-1999 إدراج أحكام حول زيوت فول الصويا احملتوية على مستوى عال من محض األولييك.
 إدراج أحكام حول األمحاض احملتوية على مستويات عالية من األولييك والستياريك يف زيوت بذور دوار الشمس
 وثيقة مناقشة حول تنقيح مواصفة دهون زيت الزيتون وزيوت تفل الزيتون (الوثيقة  - )CODEX STAN 33-1981احملتوى من دلتا=7-ستيغماستينول وثيقة مناقشة حول تنقيح مدونة املمارسات لتخزين ونقل دهون وزيوت الطعام السائبة (الوثيقة )CAC/RCP 36-1987تعليقات الرئيس/البلد املضيف:
سوف يتم جتميع التعليقات الواردة بعد  20مايو/أيار ضمن الوثيقة .CX/EXEC 15/70/3 Add.1

مالحظات تفسريية

N2

CX/EXEC 15/70/3

جلنةةة الدسةةتور الغةةذائي املعنيةةة ب سةةاليب التحليةةل وأخةةذ
العيّنات (الدورة السادسة والثالثةون 51-50 ،فرباير/شةباط
)5302

اإلطار الزمين
رقم العمل أو
السنة

السنة
اهلدف

احلالة
الراهنة

رموز النواتج

العمل جارٍ

4-1

املشورة العلمية

مالحظات تفسريية

تأييد طرق للتحليل واملعاينة
وثائق املناقشة:
 معايري تأييد الطرق البيولوجية للكشف عن املواد الكيميائية الداعية للقلق إجراءات حتديد مستوى الشك يف نتائج القياسات اإلجراءات/اخلطوط التوجيهية لتحديد الطرق املكافئة لطرق النوع 1 النهج القائم على معايري للطرق اليت تستخدم "جمموع املكونات" أخذ العينات يف مواصفات الدستور استعراض وحتديث وسائل الدستور يف الوثيقة CODEX STAN 234 – 1999وثيقة معلومات :أمثلة عملية لدعم مبادئ أخذ العينات واالختبار يف التجارة الدولية لذغذية
تعليقات الرئيس/البلد املضيف:
قررت الدورة العامة إنشاء جمموعات عمل إلكرتونية للتوسع أكثر يف مواضيع وثائق املناقشة أعاله .سيتخذ قرار حول ضرورة عقد اجتماعات جملموعة العمل الفعلية قبل الدورة العامة بناء على التقدم الذي أحرزته جمموعات العمال وتعليقاات
البلدان األعضاء بشأن توصيات جمموعات العمل.

جلنة الدستور الغذائي املعنية بامللوثةات يف األغذيةة (الةدورة
التاسعة 53-02 ،مارس/آذار )5302

اإلطار الزمين

احلالة
الراهنة

رموز النواتج

املشورة العلمية

مالحظات تفسريية

1.1

الدورة الثالثة والسبعون
للجنة اخلرباء املشرتكة
بني منظمة األغذية
والزراعة ومنظمة الصحة
العاملية واملعنية باملواد
املضافة إىل األغذية

من املتوقع أن يتطلب استكمال مراجعة املستويات القصوى من دورتاني
إىل ثالث دورات إضافية للجنة الدساتور الغاذائي املعنياة بامللوثاات يف
األغذية .يعود جزء من التأخري إىل التأخر/التخلف عن تقديم البياناات
القطرية إىل النظام العااملي لرصاد البيئاة/برنامج رصاد وتقادير التلاوث
الغذائي من أجل مساعدة اللجنة على عملية املراجعة.

1-1

الدورة الثالثة والسبعون
للجنة اخلرباء املشرتكة

رقم العمل أو
السنة

السنة
اهلدف

مشاااروع مقااارتح للمساااتويات القصاااوى للرصااااص يف فواكاااه
وخضروات معينة (طازجة وجمهزة)

N04-2012

2015

3/2

مشاااروع املساااتوى األقصاااى املقااارتح للكاااادميوم يف الشاااوكوال
واملنتجات املشتقة من الكاكاو

N15-2014

2017

3/2

N1

CX/EXEC 15/70/3

جلنة الدستور الغذائي املعنية بامللوثةات يف األغذيةة (الةدورة
التاسعة 53-02 ،مارس/آذار )5302

اإلطار الزمين

احلالة
الراهنة

رموز النواتج

1-1

املشورة العلمية

رقم العمل أو
السنة

السنة
اهلدف

N14-2014

2017

4

N12-2014

2017

3/2

1-1

N13-2014

2017

3/2

1-1

-

-

-

-

1-1

العمل جار يف جلنة
اخلرباء املشرتكة بني
منظمة األغذية والزراعة
ومنظمة الصحة العاملية
واملعنية باملواد املضافة إىل
األغذية

مالحظات تفسريية

بني منظمة األغذية
والزراعة ومنظمة الصحة
العاملية واملعنية باملواد
املضافة إىل األغذية

مشروع املستويات القصوى املقرتحة إلمجالي الذيفانات الفطرية
يف الفول السوداني اجلاهز لذكل

مشروع مدونة املمارسات بشأن الوقاية من تلوث األرز باالزرنيخ
واحلد منه
مشروع مالحق مقرتحة ملدونة املمارساات املتعلّقاة بالوقاياة مان
تلااوّث احلبااوب بالااذيفانات الفطريااة واحلااد منااه (الوثيقااة
)CAC/RCP 51-2003

قائمااة أولويااات بامللوثااات واملااواد السااامة الطبيعيااة املقرتحااة
لتقييمها من جانب اللجنة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية

وثائق املناقشة:
 قلويدات فطر األرغوت (لتضمينها كملحق بامدونة املمارسات املتعلّقة بالوقاية من تلوّث احلبوب بالذيفانات الفطرية واحلد منه) -املستويات القصوى مليثيل الزئبق يف السمك

الدورة التاسعة والستون
والدورة املقبلة للجنة
اخلرباء املشرتكة بني
منظمة األغذية والزراعة
ومنظمة الصحة العاملية
واملعنية باملواد املضافة إىل
األغذية

طلباات الاادورة الثامنااة للجنااة الدسااتور الغااذائي املعنيااة بامللوثااات يف
األغذية القيام بتقدير ملدى التعرض مان حياث التاأثري علاى الصاحة،
وحساب معدالت املخالفات بناء على مستويات قصوى فرضية إلمجالي
األفالتوكسينات يف الفول السوداني اجلاهز لذكل .سوف يتم اساتئناف
العماال ساارعان مااا تصاابح نتااائج تقاادير التااأثري الااذي أجرتااه اللجنااة
املشااارتكة املعنياااة بااااملواد املضاااافة إىل األغذياااة ،متاحاااة .تنااادرج
األفالتوكسينات والذيفانات الفطرية حاليا على قائمة أولويات امللوثات
واملواد املسممة الطبيعية ،اخلاضعة لتقييم اللجنة املشرتكة املعنية باملواد
املضافة إىل األغذية.

N4

CX/EXEC 15/70/3

جلنة الدستور الغذائي املعنية بامللوثةات يف األغذيةة (الةدورة
التاسعة 53-02 ،مارس/آذار )5302

اإلطار الزمين
رقم العمل أو
السنة

السنة
اهلدف

احلالة
الراهنة

رموز النواتج

املشورة العلمية

مالحظات تفسريية

 املستويات القصوى للذيفانات الفطرية يف التوابلتعليقات الرئيس/البلد املضيف:
سوف يتم جتميع التعليقات الواردة بعد  20مايو/أيار ضمن الوثيقة .CX/EXEC 15/70/3 Add.1

جلنة الدسةتور الغةذائي املعنيةة بةاملواد املضةافة رذ األغذيةة
(الدورة السابعة واألربعون 51-50 ،مارس/آذار )5302
أحكام حول املاواد املضاافة إىل األغذياة يف اجلادولني  1و 2يف
فئااات األغذيااة ماان  2-01إىل  ،4-08مااع اسااتثناء فئااات
األغذياااة -04 ،5-2-2-04 ،4-2-2-04 ،4-2-1-04
 3-1-05 ،1-1-05 ،2-2-2و4-1-05
أحكام خبصوص النيسني ( )INS 234يف فئة األغذية -08
2-3
أحكام خبصوص مستخلصات كياجاا ( )(INS 999( 1) (2يف
فئة األغذية " 4-1-14املشروبات املنكهة القائمة علاى املااء،
مبااا فيهااا مشااروبات "الرياضااة" أو الطاقااة" أو ذات احمللااول
اإللكرتولييت واملشروبات اجلزيئية"

التوفيااق بااني األحكااام اخلاصااة باااملواد املضااافة إىل األغذيااة
ومواصاافات الساالع واألحكااام ذات الصاالة للمواصاافات العامااة
للمواد املضافة إىل األغذية

اإلطار الزمين
رقم العمل أو
السنة

السنة
اهلدف

احلالة
الراهنة

العمل جارٍ

-

خطوات منوعة

-

-

خطوات منوعة

-

-

3

العمل جارٍ

-

-

رموز النواتج

املشورة العلمية

مالحظات تفسريية

لتيسري التقدم على صعيد املواصفات العامة للمواد املضافة إىل األغذياة،
تعقد جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األغذياة اجتماعاا
جملموعة العمل الفعلية ملدة يومني قبيال كال دورة مان دورات اللجناة
إلعااداد التوصاايات اخلاصااة بالاادورة العامااة بشااأن العماال (أنظاار
اختصاصات جمموعة العمل الفعلياة يف الوثيقاة  ،REP15/FAالفقارة
.)117

استكملت جلنة الدساتور الغاذائي املعنياة بااملواد املضاافة إىل األغذياة
العمل حول التوفيق بني املواصفات السلعية اخلمس اخلاصة بااللحوم و
املواصافة اخلاصاة مبارق اللحاوم ومارق الادجاج (الوثيقاة CODEX
( )STAN 117-1981أحيلت العتمادها لدى الدورة الثامنة والثالثني
هليئة الدستور الغذائي) .بغية إجناز هذا العمال وضاعت اللجناة نهاج
شجرة القرارات الذي سوف يتواصل استخدامه للتوفياق باني األحكاام
املتعلقة باملواد املضاافة إىل األغذياة للمواصافات السالعية الايت تضاعها
اللجان غري الناشطة .وسوف تساتمر الادورة الثامناة واألربعاون للجناة
( )2012بالنظر يف التوفياق باني األحكاام املتعلقاة بااملواد املضاافة إىل
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جلنة الدسةتور الغةذائي املعنيةة بةاملواد املضةافة رذ األغذيةة
(الدورة السابعة واألربعون 51-50 ،مارس/آذار )5302

اإلطار الزمين

احلالة
الراهنة

رقم العمل أو
السنة

السنة
اهلدف

تنقيح نظام الرتقيم الدولي للمواد املضاافة إىل األغذياة (الوثيقاة
)CAC/GL 36-1989

العمل جارٍ

-

3/2/1

خصااائص هويااة ونقاااء املااواد املضااافة إىل األغذيااة (الوثيقااة
)CAC/MISC 6

العمل جارٍ

-

3/2/1

رموز النواتج

املشورة العلمية

مالحظات تفسريية
األغذية للمواصفات اخلاصة بالشوكوال ومنتجات الكاكاو.

الدورة الثمانون للجنة
اخلرباء املشرتكة بني
منظمة األغذية والزراعة
ومنظمة الصحة العاملية
واملعنية باملواد املضافة إىل
األغذية (يونيو /حزيران
)2015

وثائق املناقشة:
 وثيقة مناقشة حول استخدام مضافات غذائية حمددة يف إنتاج النبيذ وثيقة مناقشة حول املضافات الغذائية الثانويةتعليقات الرئيس/البلد املضيف:
سوف يتم جتميع التعليقات الواردة بعد  20مايو/أيار ضمن الوثيقة .CX/EXEC 15/70/3 Add.1

جلنة الدستور الغةذائي املعنيةة مبخلفةات املبيةدات (الةدورة
السابعة واألربعون 08-00 ،أبريل/نيسان )5302

اإلطار الزمين

رموز
النواتج

املشورة العلمية

مالحظات تفسريية

املستويات القصوى ملخلفاات مبيادات اآلفاات (مشاروع مقارتح
ومشروع)

العمل جار

ال يوجد

 4و7

1-1

العمل جار لدى االجتماع
املشرتك بني منظمة
األغذية والزراعة ومنظمة
الصحة العاملية بشأن
خملفات املبيدات

يعتمااد اسااتكمال تلااك املسااتويات القصااوى للمخلفااات علااى إعااادة
تقييم/مراجعة دورية من قبل االجتمااع املشارتك ،بنااء علاى اجلاداول
الزمنية وقوائم أولويات املبيدات

مشروع تنقيح تصنيف األغذياة واألعاالف :جمموعاات سالعية
منتقاة خاصة باخلضر (اجملموعة  –015البقول)

N11-2004
N09-2006

2012

7

1.1

-

رقم العمل أو
السنة

السنة
اهلدف

احلالة الراهنة

هذا جزء من التنقيح اجلاري لاتصنيف األغذية واألعالف الاذي يطباق
حاليا على جمموعات السلع اخلاصة باخلضر واحلبوب.

N6

CX/EXEC 15/70/3

جلنة الدستور الغةذائي املعنيةة مبخلفةات املبيةدات (الةدورة
السابعة واألربعون 08-00 ،أبريل/نيسان )5302

اإلطار الزمين
رقم العمل أو
السنة

السنة
اهلدف

احلالة الراهنة

رموز
النواتج

املشورة العلمية

3/2

مشروع التنقيح املقرتح لتصنيف األغذية واألعالف :جمموعاات
منتقاة جملموعات السلع اخلاصة باخلضر (اجملموعاة – 011
اخلضااار املثمااارة والفصااايلة القجملروعياااة واجملموعاااة – 014
اخلضروات البقولية)

2012

مشروع التنقيح املقرتح لتصنيف األغذية واألعالف :جمموعاات
السلع املنتقاة اخلاصة باخلضر (اجملموعة –020احلبوب)

2012

مشروع مقرتح للجدول  – 2أمثلة عان انتقااء السالع التثميلياة
(جمموعات السلع اخلاصاة باخلضار) واجلادول ( 3احلباوب)
إلدراجهااا يف املبااادئ واإلرشااادات النتقاااء الساالع التمثيليااة
الستشراف املستويات القصوى ملخلفات املبيادات للمجموعاات
السلعية)

2012

(اخلضروات
املثمرة غري
الفصيلة القرعية)
4

(اخلضروات
البقولية)
3/2

3/2

إرشاد بشأن معايري األداء احملددة ألساليب التحليل من أجل
حتديد خملفات مبيدات اآلفات
وثائق املناقشة:
 تأثري نقل اللوبياء إىل الفاصولياء (اجلافة) حبسب املستويات القصوى املوصى بها من جلنة الدستور للبازالءتعليقات الرئيس/البلد املضيف:
الدعم.
N09-2013

جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفةات العقةاقري البيطريةة
يف األغذية (الدورة الثانية والعشرون 51 ،أبريل/نيسان – 0
مايو/أيار )5302
مشروع املعدل النسيب املتوسط لنبتة كف الذئب

1-1

-

2012

اإلطار الزمين
رقم العمل أو
السنة

السنة
اهلدف

العمل جارٍ

-

3/2

احلالة
الراهنة
3

1-1

-

1-1

-

4-1/2-1

-

رموز النواتج

مالحظات تفسريية
وقد مت االحتفاظ بالعديد من جمموعاات السالع اخلاصاة باخلضار اآلن
عند اخلطوة  7بانتظار انتهاء تنقيح جمموعات السلع اخلاصة باخلضر
حبلول .2012
يتبع نهج تنقيح التنصيف حبسب جمموعات السلع اخلاصاة باخلضار
النهج املتبع لتنقيح جمموعات السلع اخلاصة بالفاكهة ،مبعنى أناه ال
جيب اعتماد جمموعات السلع عند اخلطاوة  8قبال أن يكتمال تنقايح
اجملموعة كلها بغية جتنب املشاكل املتعلقة بنقل سلع من جمموعة إىل
أخرى لدى استكمال اجملموعة كلها العتمادها نهائياا مان قبال جلناة
الدستور الغذائي.
وأشارت الدورة اخلامسة واألربعون للجناة ،وفقاا للانهج نفساه املتباع
جملموعات السلع اخلاصة بالفاكهة ،إىل أن استكمال جمموعات السلع
اخلاصة باخلضر العتمادها النهائي لدى اللجنة ساوف يساتوجب مان
دورتااني إىل ثااالث دورات للجنااة ،أي أنااه ماان املتوقااع اسااتكمال
جمموعات اخلضر يف عام .2012

املشورة العلمية

مالحظات تفسريية

الدورة الثامنة والسبعون
للجنة اخلرباء املشرتكة

أشارت الدورة الثامنة والسبعون للجنة إىل التشابه اهليكلي ماع أخضار
املالكيت ،وبناء على مراجعة املؤلفات استنتجت أنه ليس من املناسب
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CX/EXEC 15/70/3

جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفةات العقةاقري البيطريةة
يف األغذية (الدورة الثانية والعشرون 51 ،أبريل/نيسان – 0
مايو/أيار )5302

مشروع للمستويات القصوى املقرتحة للمخلفاات املتعلقاة مباادة
إيفريمكتني (عضالت املاشاية) وصاوديوم الالزالوسايد (أنساجة
الدجاج واحلبش والسمانى وطائر التدرج)

اإلطار الزمين
رقم العمل أو
السنة

العمل جارٍ

السنة
اهلدف

-

احلالة
الراهنة

4

رموز النواتج

املشورة العلمية

مالحظات تفسريية

بني منظمة األغذية
والزراعة ومنظمة الصحة
العاملية واملعنية باملواد
املضافة إىل األغذية

حتديد متناول يومي مقبول ومستويات قصوى للمخلفات بسبب طريقاة
العمل السمية املسببة للسرطان من خالل سلياة مسياة اجليناات .وبنااء
على هذا االساتنتاج قامات الادورة الثانياة والعشارون للجناة الدساتور
الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيطرياة يف األغذياة بتعمايم مشاروع
املعاادل النساايب املتوسااط لنبتااة كااف الااذئب عنااد اخلطااوة  3إلبااداء
التعليقات وسوف ينظر فيه لدى الدورة الثالثة والعشرين هلاذه اللجناة
(أكتوبر/تشرين األول )2012
إيفريمكتني
قامت الدورة الثانية والعشرون للجنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات
العقاقري البيطرياة يف األغذياة باإدراج ماادة إيفريمكاتني (إعاادة تقيايم
املتناول اليومي املقبول وحتديد مستويات قصاوى للمخلفاات) يف قائماة
األولويات لتقييمها من قبل جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذياة
والزراعة ومنظمة الصحة العاملياة واملعنياة بااملواد املضاافة إىل األغذياة.
ومبا أن إعادة التقييم قاد تاؤدي إىل حتدياد مساتويات قصاوى جديادة
للمخلفات ،وافقت الدورة الثانية والعشرون على االحتفااظ باملساتويات
القصااوى املقرتحااة احلاليااة عنااد اخلطااوة  4لدرسااها خااالل دورة يف
املستقبل (وسوف يأخذ درسها يف االعتبار إعادة التقييم من قبال جلناة
اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظماة الصاحة العاملياة
واملعنية باملواد املضافة إىل األغذية)
صوديوم الالزالوسيد
تقدم االحتاد األوروبي باستمارة شواغل بشأن الانهج املساتخدم لتقادير
تعرض املستهلك على املدى القصري .كما أعربت كندا عن قلقها مان أن
املستويات القصوى املقرتحة للمخلفات قد تعرض املستهلكني ملخلفاات
الالزالوسيد بنسابة تفاوق املتنااول الياومي املقباول .مشارية إىل ضارورة
معاجلة هاتني القضيتني وافقت الدورة الثانية والعشرون على االحتفااظ
باملستويات القصوى ملخلفات صوديوم الالزالوسيد عند اخلطاوة الرابعاة
للنظر فيها عند دورتهاا املقبلاة ،بنااء علاى توصايات الادورة احلادياة
والثمانني للجنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظماة

الدورة احلادية والثمانون
للجنة اخلرباء املشرتكة
بني منظمة األغذية
والزراعة ومنظمة الصحة
العاملية واملعنية باملواد
املضافة إىل األغذية
()2015
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CX/EXEC 15/70/3

جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفةات العقةاقري البيطريةة
يف األغذية (الدورة الثانية والعشرون 51 ،أبريل/نيسان – 0
مايو/أيار )5302

اإلطار الزمين
رقم العمل أو
السنة

السنة
اهلدف

احلالة
الراهنة

رموز النواتج

املشورة العلمية

مالحظات تفسريية
الصحة العاملية واملعنية باملواد املضافة إىل األغذية.

وثائق املناقشة:
 وثيقة مناقشة حول إقامة نظام تصنيف لتحديد أولويات عمل جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية يف األغذية وثيقة مناقشة حول الوجود غري املقصود ملخلفات العقاقري البيطرية يف السلع الغذائية نتيجة انتقال خملفات العقاقري إىل األعالف مسح عاملي لتوفري املعلومات إىل جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية يف األغذية من أجل نقل املكونات من قاعدة بيانات احتياجات البلدان من املساتويات القصاوى للمخلفاات إىل قائماة أولوياات جلناة اخلارباءاملشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واملعنية باملواد املضافة إىل األغذية
 قاعدة بيانات حول احتياجات البلدان من املستويات القصوى للمخلفاتتعليقات الرئيس/البلد املضيف:
لدينا دعم واسع للبنود املذكورة أعاله تعترب وثيقة املناقشة اليت تتناول الوجود غري املقصود للمخلفات الناجتة عن انتقال املبيدات مهمة لضمان حتديد نطاق عملنا حني ندرس خملفات العقاقري يف األعالف فال نتعدى على جمال اللجنة املعنياة
بامللوثات .وتعد ورقة املناقشة حول إقامة نظام تصنيف فرصة للجنة ا لدستور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية يف األغذية لكي تدرس أفضل املمارسات وجتمعها من اللجان األخرى اليت سبق هلا أن نفذت نظاما للتصانيف .وأخاريا،
املسح العاملي هو عمل مهم للجنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية يف األغذية لضمان أن نض ع مستويات قصوى للمخلفات ،ال سيما للبلدان النامية اليت حتتاج إليها بشكل كبري مع لفت االنتباه إىل االحتياجات ذات األولوية
فنتمكن من حتضري ملفات لرفعها إىل جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واملعنياة بااملواد املضاافة إىل األغذياة .وتعاد التادابري الثالثاة هاذه عماال اساتباقيا مان جاناب اللجناة لتعزياز أدائهاا يف تنفياذ
اختصاصاتها.

