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الخطوط التوجيهية بشأن التوسيم التغذوي
CAC/GL 2-1985

تم اعتمادها في عام  ،1985وتنقيحها في عامي  1993و ،2011وتعديلها في األعوام

 2003و2006

و 2009و 2010و 2012و 2013و 2015و.2016

تم اعتماد الملحق في عام  ،2011وتنقيحه في

األعوام  2013و 2015و 2016و2017
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الغرض من الخطوط التوجيهية
ضمان فعالية التوسيم التغذوي:
•
•
•
•

يف تزويد املستهلك مبعلومات عن غذاء معني حبيث يتسىن له القيام باختيار حكيم؛
يف توفري وسيلة لتوضيح معلومات احملتوى من املغذيات لغذاء معني على بطاقة التوسيم؛
يف تشجيع استخدام مبادئ تغذوية سليمة يف تركيب أغذية تكون مفيدة للصحة العامة؛
يف إتاحة الفرصة إلدراج معلومات تغذوية تكميلية على بطاقة التوسيم.

لضمان ألا يصف التوسيم التغذوي منتجا أو يعرض معلومات عنه تكون غري صحيحة أو مضللة أو خادعة
أو عدمية األمهية بأي شكل من األشكال.
لضمان عدم القيام بأي بيان تغذوي بغياب توسيم تغذوي.

مبادئ التوسيم التغذوي
ألف -بيان المغذيات
 ينبغي أن يكون الغرض من املعلومات املقدمة هو تزويد املستهلكني بوصف مناسب للمغذيات اليتحيتوي عليها الغذاء واليت تعترب ذات أمهية تغذوية .وينبغي هلذه املعلومات أل تدفع املستهلكني إىل
العتقاد بأن هناك معرفة كمية دقيقة ملا ينبغي لألشخاص تناوله من أجل احلفاظ على صحتهم،
وإمنا تقدمي فهم لكمية املغذيات اليت حيتوي عليها املنتج .وتقدمي وصف كمي أكثر دقة ملا حيتاجه
األفراد غري صاحل نظرا إىل عدم وجود طريقة جمدية ميكن من خالهلا استخدام املعرفة باحتياجات
األفراد ألغراض التوسيم.
باء -معلومات تغذوية تكميلية
 يتباين حمتوى املعلومات التغذوية التكميلية من بلد إىل آخر وداخل البلد الواحد من جمموعة سكانيةمستهدفة إىل أخرى حسب السياسة التعليمية للبلد واحتياجات اجملموعات املستهدفة.
جيم -التوسيم التغذوي
متعمد أن الغذاء الذي حيمل هذا التوسيم ينطوي بالضرورة
 ينبغي للتوسيم التغذوي ألا يعين بشكل اعلى أية ميزة تغذوية مقارنة بغذاء ل حيمله.
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النطاق
توصي هذه اخلطوط التوجيهية باعتماد إجراءات ألغراض التوسيم التغذوي لألغذية.
تنطبق هذه اخلطوط التوجيهية على التوس ي ي ي ي يييم التغذوي جلميع األغذية .وميكن وض ي ي ي ي ييع أحكام أكثر تفص ي ي ي ي يييال بالنس ي ي ي ي ييبة
إىل األغذية املوجهة لستخدامات غذائية خاصة.

-2

التعاريف
ألغراض هذه اخلطوط التوجيهية:
يش اكل التوسيم التغذوي وصفا يهدف إىل إحاطة املستهلك علما باخلصائص التغذوية لغذاء ما.
يتألف التوسيم التغذوي من عنصرين مها:
(أ) بيان املغذيات؛
(ب) املعلومات التغذوية التكميلية
بيان المغذيات هو بيان موحد أو قائمة حمددة مبحتوى غذاء ما من املغذيات.
البيان التغذوي هو أي عرض يش ي ي ي ي ي ييري أو يوحي أو يعين أن غذاء ما ينطوي على خص ي ي ي ي ي ييائص تغذوية معينة ،مبا يف ذلك
على س ي ي ي ي ي ييبيل الذكر ل احلص ي ي ي ي ي يير قيمة الطاقة واحملتوى من الربوتني والدهون والكربوهيدرات ،باإلض ي ي ي ي ي ييافة إىل احملتوى من
الفيتامينات واملعادن .ول تشكل األمور التالية بيانات غذائية:
(أ) ذكر املواد يف قائمة املكونات؛
(ب) ذكر املغذيات باعتبارها جزءا إلزاميا من التوسيم التغذوي؛
(ج) بيان كمي أو نوعي ملغذيات أو مكونات معينة على بطاقة التوسي ي ي ي ي ي ييم إذا كانت التشي ي ي ي ي ي يريعات الوطنية تنص
على ذلك.
المغذيات هي أي مادة تستهلك عادة كمكون لألغذية وهي:
(أ) توفار الطاقة؛
(ب) أو تكون ضرورية لنمو األفراد ولتطورهم وللحفاظ على حياهتم؛
(ج) أو يتسبب نقصها يف حدوث تغيريات بيولوجية وكيميائية أو فيزيولوجية حمددة.
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القيم المرجعية التغذوية 1هي جمموعية من القيم العيدديية اليت تس ي ي ي ي ي ييتنيد إىل بييانيات علميية ألغراض التوس ي ي ي ي ي يييم التغيذوي
والبيانات ذات الصلة .وتشتمل على نوعني من القيم وهي:
القيم المرجعية التغذوية المتعلّقة باالحتياجات وهي القيم املرجعية التغذوية القائمة على مس ي ي ي ي ي ييتويات املغذيات املرتبطة
بالحتياجات التغذوية،
القيم المرجعية التغذوية المتعلّقة باألمراض غير المعدية وهي القيم املرجعية التغذوية القائمة على مسي ي ييتويات املغذيات
املرتبطة باخنفاض خطر اإلصييابة بأمراض غري معدية مرتبطة بالنظام الغذائي مبا ل يشييمل األمراض أو الضييطرابات النامجة
عن نقص يف املغذيات.
السكريات هي مجيع العناصر األحادية السكر والثنائية السكر املوجدة يف غذاء ما.
األلياف الغذائية هي بوليمرات الكربوهيدرات 2اليت هلا عشر وحدات موحودية 3أو أكثر ،واليت ل حتللها اإلنزميات الذاتية
يف األمعاء الدقيقة لإلنسان وتنتمي إىل الفئات التالية:
• بوليمرات الكربوهيدرات القابلة لألكل اليت حتدث بشكل طبيعي يف األغذية مع استهالكها،
• بوليمرات الكربوهيدرات اليت مت احلصيول عليها من املواد الغذائية اخلام بوسيائل فيزيائية أو أنزميية أو كيميائية
واليت ثبت أن هلا أثرا فيزيولوجيا ذا فائدة بالنس ي ييبة إىل الص ي ييحة كما يتض ي ييح من األدلة العلمية املقبولة عموما
لدى السلطات املختصة،
• بوليمرات الكربوهيدرات الصطناعية اليت ثبت أن هلا أثرا فيزيولوجيا ذا فائدة بالنسبة إىل الصحة كما يتضح
من األدلة العلمية املقبولة عموما لدى السلطات املختصة،
األحماااض الاادهنيااة المتعاادد غير المشا ا ا ا اابعااة هي األمحيياض الييدهنييية ذات الروابط املزدوجيية املتقطعيية لييذرات امليثيلني
يف الشكل .cis-cis
األحماض الدهنية التقابلية :4لغرض اخلطوط التوجيهية بش ي ي ي ي ي ييأن التوس ي ي ي ي ي يييم التغذوي وغريها من املواص ي ي ي ي ي ييفات واخلطوط
التوجيهية ذات الصلة الصادرة عن الدستور الغذائي ،تعرف األمحاض الدهنية التقابلية على أهنا مجيع األيزومرات اهلندسية
من األمحاض الدهنية األحادية غري املشبعة واملتعددة غري املشبعة اليت هلا روابط مزدوجة غري مرتافقة ملادة الكربون -كربون،
وتقطعها جمموعة واحدة على األقل من امليثيلني ،يف الشكل التقابلي.

 1انظر أيضا ملحق املبادئ العامة لتحديد القيمة املرجعية التغذوية.
 2قد تتض ي ييمن األلياف الغذائية ،عندما تكون مش ي ي ييتقة من أص ي ي ييل نبان ،مركبات اللجنني ور أو مركبات أخرى مرتبطة بالس ي ييكريات املتعددة يف جدران
اخلاليا النباتية .وميكن أيضيا قيا هذه املركبات بواسيطة أسياليب حتليل معينة لأللياف الغذائية .ولكن هذه املركبات ل تدرج يف تعريف األلياف الغذائية
يف حال استخراجها وإعادة إدخاهلا يف غذاء ما.
 3ينبغي أن يرتك قرار إدراج الكربوهيدرات من  3إىل  9وحدات موحودية للسلطات الوطنية.
 4جيوز ألعضيياء هيئة الدسييتور الغذائي ،ألغراض التوسيييم التغذوي ،اسييتعراض إدراج أمحاض دهنية تقابلية حمددة ( )TFAsيف تعريف األمحاض الدهنية
التقابلية إذا توفرت بيانات علمية جديدة.
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بيان المغذيات

1-3

تطبيق بيان المغذيات

1-1-3

ينبغي أن يكون بيان املغذيات إلزاميا جلميع األغذية س ي ي ييابقة التغليف واليت توض ي ي ييع من أجلها بيانات غذائية أو ص ي ي ييحية،
على حنو ما حتدده اخلطوط التوجيهية املتعلقة بالتنويه الصحي والتنويه بالعناصر املغذية (.)CAC / GL 23-1997

2-1-3

ينبغي أن يكون بيان املغذيات إلزاميا جلميع األغذية األخرى س ي ي ي ي ييابقة التغليف باس ي ي ي ي ي يتثناء احلالت اليت ل تدعم الظروف
الوطنية فيها هذه البيانات .وجيوز إعفاء بعض األغذية على سبيل املثال ،على أسا انعدام أمهيتها التغذوية أو الغذائي ي ي ي ية
أو صغر حجم عبوهتا.

2-3

قائمة المغذيات

1-2-3

حيثما يطبق بيان املغذيات ،ينبغي أن يكون بيان األمور التالية إلزاميا:
قيمة الطاقة؛
وكميات الربوتني ،والكربوهيدرات املتاحة (أي الكربوهيدرات الغذائية باس ي ي ي ي ي ييتثناء األلياف الغذائية) ،والدهون ،والدهون
املشبعة ،والصوديوم ،5والسكريات الكلية؛
وكمية أي عنصر مغذ آخر يوضع بشأنه بيان يتعلق بالتغذية أو الصحة؛
كمية أي عنص ي ي ي ي ي يير مغذ آخر يعترب مهما للحفاظ على حالة تغذوية جيدة ،على حنو ما تنص عليه التشي ي ي ي ي ي يريعات الوطنية
أو اخلطوط التوجيهية الغذائية الوطنية.6

2-2-3

عندما يتم بشكل طوعي تبيان عنصر مغذ حمدد ،باإلضافة إىل العناصر الواردة يف القسم  ،1-2-3قد تتطلب التشريعات
الوطنية بيانا إلزاميا بكمية أي مغذيات أخرى تعترب مهمة للحفاظ على حالة تغذوية جيدة.

3-2-3

حيثما يطبق بيان حمدد يتعلق بالتغذية أو الص ي ي ي ييحة ،ينبغي حينها أن يكون بيان كمية أي عنص ي ي ي يير مغذ آخر ،يعترب مهما
للحفاظ على حالة تغذوية جيدة ،على حنو ما تنص عليه التشي ي ي ي يريعات الوطنية أو اخلطوط التوجيهية الوطنية الغذائية ،أمرا
إلزاميا.

4-2-3

عندما يتم القيام ببيان بش ي ييأن كمية ور أو نوب الكربوهيدرات ،ينبغي اإلش ي ييارة إىل كمية الس ي ييكريات الكلية باإلض ي ييافة إىل
املتطلبات الواردة يف القسم  .1-2-3كما جيوز ذكر كميات النشا ور أو غريه من مكونات الكربوهيدرات .وحيثما يوضع
بيان بشأن احملتوى من األلياف الغذائية ،ينبغي بيان كمية األلياف الغذائية.

 5قد تقرر السلطات الوطنية التعبري عن الكمية اإلمجالية للصوديوم يف معادلت امللح بتعبري "امللح".
 6ينبغي للبلدان ،اليت يشكل فيها مستوى املتناول من األمحاض الدهنية التقابلية أحد شواغل الصحة العامة ،النظر يف ذكر األمحاض الدهنية التقابلية
يف بطاقة التوسيم.
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5-2-3

حيثما يوضع بيان بشأن كمية ور أو نوب األمحاض الدهنية أو كمية الكولسرتول ،ينبغي ذكر كميات األمحاض الدهنية
املشبعة واألمحاض الدهنية غري املشبعة األحادية واألمحاض الدهنية املتعددة غري املشبعة والكوليسرتول ،وقد يتعني ذكر
كمية األمحاض الدهنية التقابلية وفقا للتشريعات الوطنية ،باإلضافة إىل متطلبات القسم  1-2-3وطبقا للقسم .7-4-3

6-2-3

باإلض ييافة إىل البيان اإللزامي مبوجب األقس ييام  1-2-3و 3-2-3و ،4-2-3جيوز ذكر الفيتامينات واملعادن وفقا للمعايري
التالية:
ينبغي أيضيا بيان الفيتامينات واملعادن اليت حددت بشيأهنا الكميات املوصيى اا ور أو اليت تكتسيي بأمهية تغذوي يف البلد
املعين فقط.
عنييدمييا يطبق بيييان املغييذيييات ،ينبغي عييدم ذكر الفيتييامينييات واملعييادن اليت توجييد بكميييات أقييل من  5يف املييائيية من القيميية
املرجعية التغذوية أو من التوجيهيات املعرتف اا رمسيا الصادرة عن السلطة املختصة بالنسبة إىل  100غرام أو  100ملليلرت
أو حصة واحدة كما هو وارد يف بطاقة التوسيم.

7-2-3

يف احلالة اليت خيض ي ي ييع فيها منتج ملتطلبات التوس ي ي يييم الواردة يف مواص ي ي ييفة للدس ي ي ييتور الغذائي ،ينبغي أن تكون ألحكام بيان
املغذيات الواردة يف هذه املواص ي ي ي ي ييفة األس ي ي ي ي ييبقية على أل تتعارض مع أحكام األقس ي ي ي ي ييام من  1-2-3إىل  6-2-3من هذه
اخلطوط التوجيهية.

3-3

حساب المغذيات

1-3-3

حساب الطاقة
ينبغي حساب كمية الطاقة املشار إليها باستخدام عوامل التحويل التالية:
الكربوهيدرات
الربوتني
الدهون
الكحول (اإليثانول)
احلمض العضوي

 4كيلو كالورير غرام  17 -كيلو جول
 4كيلو كالورير غرام  17 -كيلو جول
 9كيلو كالورير غرام  37 -كيلو جول
 7كيلو كالورير غرام  29 -كيلو جول
 3كيلو كالورير غرام –  13كيلو جول

CAC/GL 2-1985

2-3-3

7

حساب البروتين
ينبغي حساب كمية الربوتني املشار إليها باستخدام الصيغة التالية:
الربوتني = إمجايل كيلدال النيرتوجني ×

6.25

ما مل يقدم عامل خمتلف يف مواصفة من مواصفات الدستور الغذائي أو يف أسلوب حتليل الدستور الغذائي لذلك الغذاء.
4-3

عرض المحتوى من المغذيات

1-4-3

ينبغي أن يكون بيان احملتوى من املغذيات عدديا .ولكن ينبغي عدم استبعاد استخدام وسائل إضافية للعرض.

2-4-3

ينبغي التعبري عن املعلومات بش ي ي ييأن قيمة الطاقة بالكيلدال والس ي ي ييعر احلراري لكل  100غرام أو لكل  100ملليلرت أو لكل
جمموعة إذا كانت اجملموعة حتتوي على قطعة واحدة فحسي ي ي ي ييب .وباإلضي ي ي ي ييافة إىل ذلك ،ميكن إعطاء هذه املعلومات لكل
حصة كما هو وارد يف بطاقة التوسيم أو لكل قطعة شريطة ذكر عدد القطع اليت تتضمنها اجملموعة.

3-4-3

ينبغي التعبري عن املعلومات بش ي ي ي ي ي ييأن كميات الربوتني والكربوهيدرات والدهون يف األغذية بالغرام لكل  100غرام أو لكل
 100ملليلرت أو لكل جمموعة إذا كانت اجملموعة حتتوي على قطعة واحدة فحس ي ي ي ييب .وباإلض ي ي ي ييافة إىل ذلك ،ميكن إعطاء
هذه املعلومات لكل حصة كما هو وارد يف بطاقة التوسيم أو لكل قطعة شريطة ذكر عدد القطع اليت تتضمنها اجملموعة.

4-4-3

ينبغي التعبري عن املعلومات العددية بش ي ي ييأن الفيتامينات واملعادن بالوحدات املرتية ور أو كنس ي ي ييبة مئوية من القيمة املرجعية
التغذوية لكل  100غرام أو لكل  100ملليلرت أو لكل جمموعة إذا كانت اجملموعة حتتوي على قطعة واحدة فحس ي ي ي ي ي ييب.
وباإلض ييافة إىل ذلك ،ميكن إعطاء هذه املعلومات لكل حص يية كما هو وارد يف بطاقة التوس يييم أو لكل قطعة شي يريطة ذكر
عدد القطع اليت تتضمنها اجملموعة.
وعالوة على ذلك ،ميكن أيض ييا التعبري عن املعلومات بش ييأن الربوتني واملغذيات اإلض ييافية كنس ييبة مئوية من القيمة املرجعية
التغذوية يف احلالت اليت مت فيها حتديد مثل هذه القيمة.
وتنطبق القيم املرجعية التغذوية الواردة يف ما يلي على عامة السي ي ييكان بصي ي ييفتهم أفراد يزيد سي ي يينهم عن  36شي ي ييهرا .وينبغي
أن تُستخدم ألغراض التوسيم من أجل مساعدة املستهلكني على اختيار ما يتناولونه من أغذية صحية بصورة شاملة:
وهي تض ي ي ي ي ي ييم نوعني من القيم املرجعية التغذوية أي القيم املرجعية التغذوية املتعلاقة بالحتياجات والقيم املرجعية التغذوية
املتعلاقة باألمراض غري املعدية.7

7

يرد توضيح للمبادئ العامة والتعريفات ذات الصلة املستخدمة لوضع هذه القيم املرجعية التغذوية يف امللحق اذه الوثيقة.
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القيم املرجعية التغذوية املتعلاقة بالحتياجات
فيتامينات
فيتامني ألف (مكافئ نشاط الريتينول أو
مكافئ الريتنول  -ميكروغرام)

*800

فيتامني دال (ميكروغرام)

5

فيتامني جيم (ميكروغرام)

100

فيتامني كاف (ميكروغرام)

60

فيتامني هاء (ميكروغرام)

9

ثيامني (ملغ)

1.2

ريبوفالفني (ملغ)

1.2

**

نياسني (ملغ ،مكافئات النياسني)

15

فيتامني باء( 6ملغ)

1.3

فوليت (ميكروغرام ،مكافئات الفوليت
الغذائية)

400

فيتامني (باء ( )12ميكروغرام)

2.4

بانتوثينات (ملغ)

5

بيوتني (ميكروغرام)

30

**

المعادن
كلسيوم (ملغ)

1 000

مغنيسيوم (ملغ)

310

حديد (ملغ)

 15( 14يف املائة من المتصاص الغذائي؛ نظم غذائية متنوعة وغنية
وباللحوم واألمساك والدواجن ورأو الغنية بالفواكه واخلضار)
 10( 22يف املائة من المتصاص الغذائي؛ نظم غذائية غنية باحلبوب
أو اجلذور أو الدرنات ،مع بعض اللحوم واألمساك والدواجن ور أو
حتتوي على بعض الفواكه واخلضار)

زنك (ملغ)

**

 30( 11يف املائة من المتصاص الغذائي؛ نظم غذائية خمتلطة،
ونظم غذائية نباتية تُستهلك فيها منتجات األلبان والبيض وغري
القائمة على احلبوب الكاملة أو نسبة استخالص عالية للقمح
(أكثر من  90يف املائة) والدقيق.
 22( 14يف املائة من المتصاص الغذائي ،نظم غذائية قائمة على
احلبوب مع تناول أكثر من  50يف املائة من الطاقة من احلبوب أو
البقول ،وتناول كميات ضئيلة من الربوتينات احليوانية.

يود (ميكروغرام)

150

حنا (ميكروغرام)

900

**
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سيلينيوم (ميكروغرام)

60

منغنيز (ميكروغرام)

3

موليبدينوم (ميكروغرام)

45

فوسفور (مليغرام)

700

غير ذلك
بروتني (غرام)

50

*
يتعني على السلطات الوطنية ورأو
تستند قيمة  15ميكروغرام إىل احلد األدىن من التعرض ألشعة الشمس طوال السنة .ا
اإلقليمية املختصة أن حت ادد قيمة مرجعية تغذوية مناسبة تتعلق بالحتياجات ومتثل أفضل متثيل تعرض السكان ألشعة
الشمس وعوامل أخرى ذات صلة.
**
يتعني على السلطات الوطنية ورأو اإلقليمية املختصة أن حت ادد قيمة مرجعية تغذوية مناسبة تتعلق بالحتياجات ومتثل
ا
أفضل متثيل المتصاص الغذائي من نظم غذائية ذات صلة.

معامالت التحويل لمكافئات الفيتامين
فيتامين
نياسني

المكافئات الغذائية
مكافئات  1ملغ نياسني =

الفوليت

مكافئات  1ميكروغرام محض الفوليك الغذائي =

الفيتامني ألف

مكافئات  1ميكروغرام نشاط الريتينول =
أو
مكافئات  1ميكروغرام ريتينول =

فيتامني هاء

 1ملغ ألفا  -توكوفريول

 1ملغ نياسني
 60ملغ تربتوفان
 1ميكروغرام من الفوليت الغذائي
كمكمل
 0.6ميكروغرام محض الفوليك يضاف إىل األغذية أو
ا
يستهلك مع األغذية
كمكمل يتم تناوله قبل الفطور.
 0.5ميكروغرام محض الفوليك
ا
 1ميكروغرام ريتينول
 12ميكروغرام بيتا كاروتني
 24ميكروغرام كاروتينات طليعة فيتامني ألف األخرى
 1ميكروغرام ريتينول
 6ميكروغرام بيتا كاروتني
 24ميكروغرام كاروتينات طليعة فيتامني ألف األخرى
 1ملغ ألفا  -توكوفريول
(دلتا-ألفا-توكوفريول)

توفار عوامل التحويل ملكافئات الفيتامينات يف اجلدول معلومات داعمة لتمكني السلطات الوطنية ور أو اإلقليمية املختصة
من حتديد تطبيق مناسب للقيم املرجعية الغذائية اليت تتعلق بالحتياجات.
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القيم املرجعية الغذائية املتعلاقة باألمراض غري املعدية
مستويات املتناول القصوى
األمحاض الدهنية املشبعة
صوديوم
مستويات املتناول الواجب بلوغها
بوتاسيوم

 20غرام
 2000ملغ10
98

 3500ملغ

5-4-3

األقسييام 2-4-3

يف البلدان اليت تسييتخدم فيها عادة أحجام احلصييص ،ميكن عرض املعلومات املطلوبي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ية مبوجب
و 3-4-3و 4-4-3لكل حص ي يية كما هو وارد يف بطاقة التوس ي يييم أو لكل قطعة شي ي يريطة ذكر عدد القطع اليت تتضي ي يمنها
اجملموعة.

6-4-3

جييب ذكر الكربوهييدرات املوجودة على بطياقية التوس ي ي ي ي ي يييم بص ي ي ي ي ي ييفتهيا "كربوهييدرات" .وحيثميا ييذكر نوب الكربوهييدرات،
فإن ذلك ينبغي أن يلي مباشرة بيان حمتوى الكربوهيدرات الكلي بالشكل التايل:
"الكربوهيدرات  ...غرام ،منها السكريات  ...غرام".
وميكن أن يلي ذلك ما يلي ... "x" :غرام
حيث أن " "xمتثل السم احملدد ألي مكون آخر من مكونات الكربوهيدرات.

7-4-3

حيثما تذكر كمية ور أو نوب األمحاض الدهنية أو كمية الكولسرتول ،فإن ذلك ينبغي أن يلي مباشرة بيان إمجايل الدهون
وفقا للقسم .3-4-3
وينبغي استخدام الشكل التايل:
مجموع الدهون
األمحاض الدهنية املشبعة
األمحاض الدهنية التقابلية
األمحاض الدهنية األحادية املشبعة
منها
األمحاض الدهنية املتعددة املشبعة
الكولسترول

...

غرام

...
...
...
...

غرام
غرام
غرام

...

ملليغرام

 8تستند هذه القيمة إىل املتناول املرجعي من الطاقة البالغ  8370كيلوجولر  2000كيلو سعرة حرارية.
 9ارتكز اختيار هذا العنصر املغذي لتحديد قيمة مرجعية غذائية على "دليل مقنع" بوجود عالقة مع خطر اإلصابة مبرض غري ٍ
معد كما نص عليه تقرير
"النظام الغذائي والتغذية والوقاية من األمراض املزمنة" .العدد  916من سلسلة التقارير الفنية ملنظمة الصحة العاملية.2003 ،
 10ارتكز انتقاء هذه املغذيات لتحديد القيمة املرجعية الغذائية على دليل "عايل اجلودة" بوجود عالقة مع مؤشر بيولوجي بشأن خطر اإلصابة مبرض غري
معد لدى البالغني كما ورد يف اخلطوط التوجيهية ذات الصلة بشأن متناول الصوديوم والبوتاسيوم للبالغني واألطفال اخلاصة مبنظمة الصحة العاملية والصادرة
عام .2012

CAC/GL 2-1985

5-3

11

مستوى التحمل واالمتثال
ينبغي حتديد مس ي ييتوى التحمل فيما يتعلق بشي ي يواغل الص ي ييحة العامة ،وفرتة احلفظ ،ودقة التحليل ،وتقلب التجهيز ،والعطوبية
املتأصلة وتقلب العنصر املغذي يف املنتج ،ووفقا ملا إذا كان العنصر املغذي قد أضيف إىل املنتج أو يوجد بشكل طبيعي فيه.
مرجحة مس ي ييتمدة من البيانات اليت مت احلص ي ييول عليها
ينبغي أن تكون القيم املس ي ييتخدمة يف بيان املغذيات قيما متو اسي ي يطة ا
على وجه التحديد من حتليالت املنتجات اليت متثل املنتج الذي هو حمط الوسم.
يف احلالت اليت خيضييع فيها منتج ما ملواصييفة من مواصييفات الدسييتور الغذائي ،ينبغي أن تكون ملتطلبات مسييتوى التحمل
الواردة يف بيان املغذيات اليت وضعتها املواصفة األسبقية على هذه اخلطوط التوجيهية.

-4

المبادئ والمعايير المتعلقة بأهلية التوسيم التغذوي

1-4

مبادئ عامة
يف حي ييالي يية التوس ي ي ي ي ي يييم التغي ييذوي ،سي ي ي ي ي ي يواء أكي ييان يطبق بشي ي ي ي ي ي يكي ييل إلزامي أم طوعي ،ينبغي تطبيق مبي ييادئ األقس ي ي ي ي ي ي ي ييام
 1-1-8و 2-1-8و 3-1-8و 2-8من املواص ييفة العامة املتعلقة بتوس يييم األغذية املعبأة مس ييبقا (CODEX STAN 1-
 .)1985وينبغيي تطبيق األقسيام  1-1-8و 2-1-8و 3-1-8على أي بطاقات توسيم تغذوية تكميلية.

2-4

السمات المحدد للعرض
هتدف هذه التوصيات املتعلقة بالسمات احملددة للعرض إىل حتسني وضوح التوسيم التغذوي .ولكن جيوز للسلطات
املختصة حتديد أي وسيلة إضافية لعرض املعلومات اخلاصة بالتغذية مع مراعاة النُهج والقضايا العملية على املستوى
الوطين وبالستناد إىل احتياجات املستهلكني.
الشي ي ي ييكل  -ينبغي ذكر احملتوى من املغذيات يف شي ي ي ييكل أرقام وجداول .وحيثما ل يكون هناك حيز كاف لتقدمي البيانات
يف شكل جدول ،جيوز عرض بيان املغذيات يف شكل خطي.
ينبغي ذكر املغذيات يف ترتيب معني تضعه السلطات املختصة ،وأن يكون ذلك متناسقا عرب خمتلف املنتجات الغذائية.
اخلط  -ينبغي للسلطات املختصة النظر يف نوب اخلط واألسلوب واحلجم األدىن للخط لضمان وضوح التوسيم التغذوي.
التباين  -ينبغي احلفاظ على تباين مهم بني النص واخللفية حبيث تكون املعلومات املتعلقة بالتغذية مقروءة بشكل واضح.
العرض العددي – ينبغي أن يتماشى العرض العددي للمحتوى من املغذيات مع أحكام القسم .4-3
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المعلومات التكميلية عن التغذية
هتدف املعلومات التغذوية التكميلية إىل زيادة فهم املس ي ي ي ي ي ييتهلكني للقيمة التغذوية للغذاء الذي يتناولونه وإىل املس ي ي ي ي ي يياعدة
على تفسري بيان املغذيات .ويوجد عدد من السبل لعرض هذه املعلومات اليت قد تكون مناسبة لالستخدام على بطاقات
توسيم األغذية.
ينبغي أن يكون اس ي ييتخدام املعلومات التغذوية التكميلية على بطاقات توس ي يييم األغذية اختياريا ،وأن تقدم هذه املعلومات
فحسييب إضييافة إىل بيان املغذيات وليس عوضييا عنه ،باسييتثناء فيما يتعلق بالفئات السييكانية املسييتهدفة اليت تتسييم بارتفاب
نسي ي ي ي ييبة األمية ورأو مبعرفة قليلة نسي ي ي ي ييبيا عن التغذية .وبالنسي ي ي ي ييبة إىل هذه الفئات ،ميكن اسي ي ي ي ييتخدام رموز غذائية أو غريها
من العروض املصورة أو امللونة بغياب بيان املغذيات.
ينبغي للمعلومات التغذوية التكميلية على بطاقات توس ي ي ي ي ي يييم األغذية أن تقرتن بربامج تثقيف املس ي ي ي ي ي ييتهلكني لزيادة فهمهم
للمعلومات واستخدامهم هلا.
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الملحق :المبادئ العامة لتحديد القيم المرجعية للمغذيات لعامة السكان
-1

مقدمة
تطبق هذه املبادئ على حتديد القيم املرجعية للمغذيات الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي بالنسبة إىل عامة السكان
بصفتهم أفراد يزيد سنهم عن  36شهرا .وميكن استخدام هذه القيم ملساعدة املستهلكني على ( )1تقدير املسامهة النسبية
لفرادى املنتجات يف إمجايل املتناول الغذائي الصحي و( )2وملقارنة حمتوى املنتجات من املغذيات.
شج ََب احلكومات على استخدام القيم املرجعية للمغذيات ،أو النظر عوضا عن ذلك يف مدى مالءمة املبادئ العامة
وتُ َ
أدناه مبا يف ذلك مستوى األدلة املطلوبة ،وعوامل إضافية حمددة خاصة ببلد أو إقليم ما يف حتديد القيم املرجعية للمغذيات
اخلاصة به ألغراض التوسيم .فعلى سبيل املثال ،قد حتدد ،على املستوى الوطين ،القيم املرجحة على مستوى السكان
بالنسبة لعامة السكان من خالل ترجيح قيم مرجعية قائمة على أسس علمية للمتناول اليومي بالنسبة إىل فئات عمرية
وجنسية باستخدام بيانات التعدادات لبلد ونسب كل فئة عمرية وجنسية .وباإلضافة إىل ذلك ،قد حتدد احلكومات قيما
مرجعية ألغراض توسيم األغذية تأخذ بعني العتبار عوامل حمددة خاصة بالبلد أو اإلقليم تؤثر يف تناول املغذيات
أو استخدامها أو يف املتطلبات اخلاصة اا .وقد تنظر احلكومات أيضا فيما إذا كان يتعني أم ل حتديد قيم مرجعية منفصلة
لتوسيم األغذية لفئات معينة من عموم السكان.

-2

التعاريف
تشري القيم المرجعية للمتناول اليومي ،كما هي مستخدمة يف هذه املبادئ إىل القيم املرجعية لتناول املغ اذيات اليت توفارها
املخولة واليت ميكن أخذها بعني العتبار لدى حتديد قيمة مرجعية تغذوية
الفاو ومنظمة الصحة العاملية أو األجهزة العلمية ا
بناء على املبادئ واملعايري املنص ي ي ي ي ييوص عليها يف القس ي ي ي ي ييم  .3وميكن التعبري عن هذه القيم بطرق خمتلفة (كقيمة منفردة أو
كنطاق مثال) ،وهي تنطبق على عامة السكان أو على فئة منهم (التوصيات اخلاصة بفئة عمرية حمددة مثال).
مسا ا ا ا ااتوى المغااذيااات الفردي  11(INL98) 98هو القيم يية املرجعي يية للمتن يياول اليومي املق ييدرة لتلبي يية
الحتياجات من املغذيات ألشخاص يبدون مفعمني بالصحة يف مرحلة حياة وجمموعة جنسية حمددة.

98

يف امل ييائ يية من

المسااتوى األعلن من المتناول )UL( 12هو املس ييتوى األقص ييى من املتناول املعتاد من مجيع مص ييادر عنص يير ٍ
مغذ أو مواد
ذات صلة يعترب من غري املرجح أن يؤدي إىل آثار صحية ضارة بالنسبة إىل البشر.

 11ميكن لبلدان خمتلفة استخدام مصطلحات أخرى خمتلفة هلذا املفهوم ،على سبيل املثال ،الكمية الغذائية املوصى اا ( ،)RDAأو الكمية اليومية
املوصى اا ( ،)RDAأو متناول املغذيات املرجعي ( ،)RNIأو متناول السكان املرجعي (.)PRI
 12ميكن لبلدان خمتلفة اس ي ي ييتخدام مص ي ي ييطلحات أخرى خمتلفة هلذا املفهوم ،على س ي ي ييبيل املثال ،مسي ي ييتوى متناول املغذيات األعلى املسي ي ييموح به (،)UL
أو احلد األعلى من نطاق املتناول اآلمن.
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يش ي اكل النطاق المقبول لتوزيع المغذيات الكبير نطاقا مما يتم تناوله من مصييدر مع اني من الطاقة مرتبط خبطر منخفض
لإلص ييابة مبرض غري ٍ
معد ناجم عن النظام الغذائي املتابع مع توفري متناول مناس ييب من املغذيات األس يياس ييية .وغالبا ما يتم
التعبري عن املغذيات الكبرية بصفتها نسبة مئوية من املتناول من الطاقة.
خمول معرتف به غري الفاو ورأو منظمة الصي ي ييحة العاملية (الفاورمنظمة الصي ي ييحة العاملية) ،كما هو مسي ي ييتخدم
جهاز علمي ا
يف هذه املبادئ ،يشييري إىل منظمة مدعومة ايئة (هيئات) وطنية ورأو إقليمية خمتصيية تقدم بناء على الطلب مشييورة علمية
موثوقة مستقلة وشفافة * بشأن القيم املرجعية للمتناول اليومي من خالل تقييم أويل ** لألدلة العلمية ،واليت بالنسبة إليها
يعرتف اذه املشورة من خالل استخدامها يف وضع السياسات يف بلد أو أكثر.
خمول معرتف إليه لتحديد
* عند تقدمي مشورة علمية شفافة ،تتمتع اللجنة بإمكانية الوصول إىل ما نظر فيه جهاز علمي ا
قيمة مرجعية للمتناول اليومي من أجل فهم اشتقاق القيمة.
** ينطوي التقييم األويل على استعراض األدلة العلمية وتفسريها لوضع قيم مرجعية للمتناول اليومي ،بدل من اعتماد
خمول معرتف به آخر.
مشورة صادرة عن جهاز علمي ا
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اختيار مصادر بيانات مناسبة لتحديد القيم المرجعية للمغذيات
ينبغي مراعاة القيم املرجعية ل لمتناول اليومي اليت تقدمها منظمة األغذية والزراعةرمنظمة الص ي ي ي ي ي ييحة العاملية واليت تس ي ي ي ي ي ييتند
إىل استعراض حديث للعلوم بصفتها مصادر أولية لتحديد القيم املرجعية للمغذيات.
كما ميكن مراعاة القيم املرجعية للمتناول اليومي ذات الص ي ييلة اليت تعكس اس ي ييتعراض ي ييا مس ي ييتقال وحديثا للعلوم ،من أجهزة
خمولة معرتف اا .وينبغي إيالء أولوية أعلى للقيم اليت مت فيها تقييم األدلة من خالل استعراض منهجي.
علمية ا
وينبغي أن تعكس القيم املرجعية للمتناول اليومي التوصيات اخلاصة باملتناول لعامة السكان.
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اختيار المغذيات واألساس المالئم للقيم المرجعية للمغذيات
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اختيار المغذيات واألساس المالئم للقيم المرجعية للمغذيات المتعلّقة باالحتياجات
ينبغي للقيم املرجعية للمغذيات املتعلاقة بالحتياجات أن تس ي ي ييتند إىل مس ي ي ييتوى املغذيات الفردي  .(INL98) 98ويف بعض
احلالت اليت ل يوجد فيها مس ييتوى حمدد أو قدمي من مس ييتوى املغذيات الفردي  98لعنص يير من العناص يير املغذية بالنس ييبة
إىل جمموعةرجمموعات فرعية حمددة ،قد يكون من األنس ي ي ي ي ي ييب النظر يف اس ي ي ي ي ي ييتخدام القيم أو النطاقات املرجعية األخرى
املخولة املعرتف اا .وينبغي اسي ي ي ي ييتعراض السي ي ي ي ييتنتاج من هذه القيم
للمتناول اليومي اليت وضي ي ي ي ييعتها مؤخرا األجهزة العلمية ا
على أسا كل حالة على حدة.
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ينبغي حتديد القيم املرجعية للمغذيات املتعلاقة بالحتياجات لعامة الس ي ي ي ي ييكان من خالل احتس ي ي ي ي يياب متوس ي ي ي ي ييط القيم لفئة
سييكانية مرجعية خمتارة يزيد سيينها عن  36شييهرا .وتسييتند القيم املرجعية للمغذيات املتعلاقة بالحتياجات اليت تضييعها هيئة
الدستور الغذائي إىل أوسع نطاق عمري ينطبق على كل من الذكور البالغني واإلناث البالغات.
ولغرض حتديد هذه القيم املرجعية للمغذيات املتعلاقة بالحتياجات ،ينبغي اس ي ي ي ي ي ييتبعاد القيم اخلاص ي ي ي ي ي يية بالنس ي ي ي ي ي يياء احلوامل
واملرضعات.
2-2-3

اختيار املغذيات واألسا املالئم للقيم املرجعية للمغذيات املتعلاقة باألمراض غري املعدية
جيب النظر يف املعايري الواردة أدناه عند اختيار املغذيات لتحديد القيم املرجعية للمغذيات املتعلاقة باألمراض غري املعدية:




األدلة العلمية ذات الص ي ي ي ييلة املقنعة13ر املقبولة عموما 14أو مس ي ي ي ييتوى مش ي ي ي ييابه هلا من األدلة حبس ي ي ي ييب تص ي ي ي يينيف
 15GRADEعلى العالقة القائمة بني عنص ي ي ي ي ي يير ٍ
مغذ ،وخطر اإلص ي ي ي ي ي ييابة مبرض غري معد مبا يف ذلك املؤش ي ي ي ي ي ييرات
البيولوجية املصادق عليها خلطر اإلصابة مبرض لفئة أساسية واحدة على األقل من السكان (كالبالغني مثال).
أمهية العالقةرالعالقات القائمة بني املغذيات وخطر اإلصي ييابة مبرض غري ٍ
معد للصي ييحة العامة بالنسي ييبة إىل البلدان
األعضاء يف الدستور الغذائي.

جيب أن تكون األدلة العلمية ذات الص ي ي ي ييلة واخلاض ي ي ي ييعة لس ي ي ي ييتعراض األقران للقيم املرجعية الكمية للمتناول اليومي متاحة
ادف حتديد القيم املرجعية للمغذيات املتعلاقة باألمراض غري املعدية اليت تنطبق على عامة السكان.
خولة املعرتف اا
تتض ييمن القيم املرجعية للمتناول اليومي الص ييادرة عن الفاور منظمة الص ييحة العاملية أو األجهزة العلمية امل ا
اليت ميكن اللجوء إليهيا لتحيدييد القيم املرجعيية للمغيذييات املتعلاقية بياألمراض غري املعيديية ،قيميا ُحتيدد بكمييات مطلقية أو
كنسبة مئوية من املتناول من الطاقة.
وألغراض التطبيق العملي يف جمال التوس يييم التغذوي ،ينبغي حتديد قيمة مرجعية واحدة للمغذيات تكون متعلاقة باألمراض
غري املعدية بالنسبة إىل عامة السكان ،وذلك لكل عنصر ٍ
مغذ ميتثل للمبادئ واملعايري الواردة يف هذا امللحق.

 13عندما متت صياغة هذه املبادئ ،استُخدم تعريف ومعيار "الدليل املقنع" من التقرير الوارد يف ما يلي والصادر عن الفاور منظمة الصحة العاملية "النظام
الغذائي والتغذية والوقاية من األمراض املزمنة" .العدد  96من سلسلة التقارير الفنية ملنظمة الصحة العاملية.2003 ،
 14يعترب املصطلحان "األدلة املقنعة "ر "األدلة املقبولة عموما" مرادفني.
 15جلنة استعراض اخلطوط التوجيهية التابعة ملنظمة الصحة العاملية .دليل منظمة الصحة العاملية لوضع اخلطوط التوجيهية .جنيف .منظمة الصحة العاملية،
.)http://www.who.int/kms/handbook_2nd_ed.pdf( 2014
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وجيب حتديد القيمة املرجعية للمغذيات املتعلاقة باألمراض غري املعدية بالنسبة إىل عامة السكان استنادا إىل القيمة املرجعية
للمتناول اليومي لعامة السييكان أو البالغني ،أو إىل املتوسييط بالنسييبة إىل الرجال البالغني والنسيياء البالغات إذا ما مت حتديد
القيمة حبسب اجلنس.
وحيث ترتكز القيمة املرجعية للمتناول اليومي على نس ي ي ي ي ي ييبة مئوية للمتناول من الطاقة ،ينبغي التعبري عن القيمة املرجعية
الفردية للمغذيات املتعلاقة باألمراض غري املعدية باستخدام وحدن الغرام أو امللغرام بناء على متناول مرجعي لعامة السكان
مبقدار  8370كيلوجولر  2000كيلو سعرة حرارية.
وقد تسي ي ي ييتخدم احلكومات قيمة مرجعية للمغذيات متعلاقة باألمراض غري املعدية يكون قد ح اددها الدسي ي ي ييتور الغذائي بناء
على املتناول املرجعي من الطاقة مبقدار  8370كيلوجولر  2000كيلو س ي ي ي ي ي ييعرة حرارية ،أو قد تس ي ي ي ي ي ييتخلص قيمها املرجعية
اخلاصة للتوسيم التغذوي بناء على متناول مرجعي آخر للطاقة يأخذ يف احلسبان العوامل اخلاصة بالبلد أو اإلقليم املعين.
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النظر في القيم المرجعية للمتناول اليومي بالنسبة إلن المستويات العليا
ينبغي األخذ أيض ي ي ي ي ييا بعني العتبار ،عند حتديد القيم املرجعية للمغذيات لعامة الس ي ي ي ي ييكان ،القيم املرجعية للمتناول اليومي
املخولة املعرتف اا ،حيثما
بالنس ي ي ي ييبة إىل املس ي ي ي ييتويات العليا اليت حددهتا الفاورمنظمة الص ي ي ي ييحة العاملية أو األجهزة العلمية ا
ينطبق ذلك (مثل املستوى األعلى من املتناول ،والنطاق املقبول لتوزيع املغذيات الكبرية).

