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2020

برانمج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثالثة واألربعون
اعتماد نصوص الدستور الغذائي بصيغتها النهائية

1

املوحدة لوضع مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة ،تُعرض النصوص التالية على اهليئة
 -1مبوجب اإلجراءات ّ
من أجل اعتمادها:

-2



مشاريع املواصفات والنصوص ذات الصلة املعروضة عند اخلطوة



املعجلة (اخلطوة  5ألف)
مشاريع املواصفات والنصوص ذات الصلة املعروضة عند اخلطوة  5من اإلجراءات ّ



مشاريع املواصفات املقرتحة املعروضة عند اخلطوة
(اخلطوة )8/5



املواصفات والنصوص ذات الصلة األخرى

5

8

مع توصية من اجلهاز الفرعي املعين إبغفال اخلطوتني

 6و7

وترد هذه النصوص يف اجلزء  1من هذه الوثيقة.

 -3وترد التعليقات املقدمة وفقا لإلجراءات اخلاصة بوضع مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة يف الوثيقة
.CX/CAC 20/43/5
-4

1

وترد النصوص اليت أبقتها اهليئة عند اخلطوة  8يف اجلزء  2من هذه الوثيقة.

على حنو يشمل اجتماعات الدستور الغذائي يف الفرتة املمتدة بني سبتمرب /أيلول وديسمرب /كانون األول .2019
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2

اجلزء  – 1املواصفات والنصوص ذات الصلة املعروضة العتمادها
جهاز الدستور

الغذائي

جلنة تنسيق الدستور
الغذائي يف أفريقيا

املواصفات والنصوص ذات الصلة

الوثيقة املرجع

مشروع املواصفة اخلاصة ابملنتجات القائمة
املخمرة
على الكسافا املطبوخة ّ

REP20/AFRICA

مشروع املواصفة اخلاصة أبوراق اجلنتيوم
()Gnetum Spp
مشروع املواصفة اخلاصة بثمرة الكيوي

جلنة الدستور الغذائى
املعنية ابلفاكهة
واخلضر الطازجة

مشروع املواصفة اخلاصة ابلثوم
مشروع املواصفة اخلاصة ابلبطاطس الصاحلة
لالستهالك اآلدمي

الفقرة  ،76املرفق الثالث

رقم الوثيقة

اخلطوة

8 N07-2015

REP20/AFRICA

الفقرة  ،84املرفق الرابع

8 N09-2015

REP20/FFV

الفقرة  ،23امللحق الثاين

8 N11-2014

REP20/FFV

الفقرة  ،38املرفق الثالث

8 N09-2014

REP20/FFV

الفقرة  ،50املرفق الرابع

8 N08-2014

REP20/FFV

مشروع املواصفة اخلاصة ابليام

الفقرة  ،74املرفق
اخلامس

مشروع مدونة املمارسات املقرتح بشأن إدارة
األغذية املسببة للحساسية ملشغلي األعمال
الفقرة  ،26املرفق الثاين
التجارية الغذائية

8/5 N01-2018

REP20/FH

جلنة الدستور الغذائي
املعنية بنظافة األغذية

مشروع التنقيح املقرتح للمبادئ العامة لنظافة
األغذية ( )CXC 1-1969وامللحق اخلاص
بتحليل املخاطر ونقطة الرقابة احلرجة

جلنة تنسيق الدستور
الغذائي يف الشرق
األدىن

مشروع املواصفة اإلقليمية خلليط الزعرت

REP20/FH

الفقرة  ،88املرفق الرابع

8 N05-2018

8/5 N03-2016

REP20/NE

الفقرة

87

8 N13-2013

3

جهاز الدستور
الغذائي
جلنة الدستور الغذائي
املعنية ابلتغذية
واألغذية
لالستخدامات
التغذوية اخلاصة
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املواصفات والنصوص ذات الصلة

إدراج صمغ الزانثان ( )INS 415وأنواع
البكتني ( )INS 440يف الوثيقة
()CXS 72-1981

رقم الوثيقة

الوثيقة املرجع

REP20/NFSDU

الفقرة

166

اجلزء  – 2املواصفات والنصوص ذات الصلة اليت أبقتها اهليئة عند

-

اخلطوة

-

اخلطوة 8

املواصفات والنصوص ذات الصلة

الوثيقة املرجع

املالحظات

مشروع احلدود القصوى ملخلفات هرمون
السوماتوتروبني البقري

الوثيقة ،ALINORM 95/31
املرفق الثاين

أبقته اهليئة ،يف دورهتا الثالثة
والعشرين ،عند اخلطوة ( 8الفقرة 34
من الوثيقة )ALINORM 03/41

املالحظة  :1وافقت اهليئة ،يف دورهتا اخلامسة والثالثني ،على الطلب إىل جلنة اخلرباء املشرتكة واملعنية ابملواد املضافة اىل األغذية إعادة تقييم
الس وووماتروبني البقري ومواص وولة اإلبقاء على مش ووروع احلدود القص وووى ملخلفاته عند اخلطوة  8ريثما تعيد جلنة اخلرباء املش وورتكة واملعنية ابملواد
املض و و و و و و و و و وواف و و ووة إىل األغ و و ووذي و و ووة ال وت وق وي ويووم وتص و و و و و و و و و وودر توووص و و و و و و و وي و و ووات ال ول وج ون و و ووة امل وع ون وي و و ووة مب وخ ول وف و و ووات ال وع وق و و وواق و ال وب وي وط وري و و ووة يف األغ و و ووذي و و ووة
(املرجع :الفقرات  86-67من الوثيقة .)REP12/CAC
أقرت اهليئة ،يف دورهتا الثامنة والثالثني ،ص و ووحة عمليات تقييم املخاطر اليت ريها جلنة اخلرباء املش و وورتكة واملعنية ابملواد املض و ووافة
املالحظة َ :2

أقرت اهليئة ،بصووفتها اجلهاز الدويل املعين
إىل األغذية ابعتبارها األسووال العلمي السووليم ملداوالهتا بشووأن السوووماتوتروبينات البقرية املفتلفة .و ّ
إبدارة املخاطر بعدم التوصول إىل توافق يف اآلراء بشوأن اعتماد مشوروع احلدود القصووى للمخلفات.ويف ضووء ذل  ،وافقت اهليئة على إبقاء
مش و ووروع احلدود القص و وووى ملخلفات الس و وووماتوتروبينات البقرية املفتلفة عند اخلطوة  8إلاتحة املزيد من الوقت لتيس و و و بلورة توافق حمتمل يف
اآلراء وعلى إبقاء مش و و و و ووروع احلدود القص و و و و وووى للمخلفات مدرجا على جدول أعمال اهليئة ومفتوحا للنقاش (املرجع :الفقرات  63-49من
الوثيقة .)REP15/CAC

