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برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة األربعون ،مركز جنيف الدولي للمؤتمرات ،جنيف ،سويسرا،
 22-17يوليو/تموز 2017

المسائل الناشئة عن تقارير الهيئة واللجنة التنفيذية واألجهزة الفرعية
ترد يف ما يلي اجتماعات الدس ت ت تتت الغذائي املنعقدة بني س ت ت تتوتم يل  2016وماي يّا  2017اليت نشت ت ت ت ت
-1
عنها مس تتائ لإلحاطة و الختاذ إجراءات بشت ت ا من جانب اهليئة .وميكن االطالع على ال ثائق والتفاص تتي ذات الص تتلة
باملناقشات يف تقا ير اجتماعات جلان الدست الغذائي كما تويّنه احل اشي السفلية دناه.
مسائل لإلحاطة

الدو ة الثامنة واأل بع ن للجنة الدست الغذائي املعنية بنظافة األغذية
مشروع الخطوط التوجيهية المقترح بشأن مراقبة الهيستامين وخطط أخذ العينات للهيستامين
وافقت اللجنة على إحاطة الدو ة األ بعني للهيئة ب ا ست اص العم وفقا لإلطا الزمين األصلي هبدف إجناز
-2
1
العم اخلاص باهليستامني ،ي االعتماد عند اخلط ة  5يف عام  2018واالعتماد عند اخلط ة  8يف عام .2020
-3

وإن اهليئة مدع ّة إىل األخذ علما باملعل مات ال ا دة عاله.

الدو ة الثامنة والثالث ن للجنة الدست الغذائي املعنية ب ساليب التحلي و خذ العيّنات

وثائق المعلومات
وافقت اللجنة على نشر وثيقيت معل مات بش ن :املعايري اخلاصة بالطرق اليت تعتمد على "جمم عة من املك ّنات"،
-4
2
و مثلة عملية عن خطط خذ العينات.
1
2

الفقرة  51من ال ثيقة
الفقرتان  36و 62واملرفقان الرابع والسابع بال ثيقة REP17/MAS
REP11/FH
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-5

وإن اهليئة مدع ّة إىل األخذ علما باملعل مات ال ا دة عاله.

المسائل الواجب اتخاذ إجراءات بشأنها

الدو ة الثامنة والعشرون للجنة الدست الغذائي املعنية بالفاكهة واخلضر املصنّعة
المجهزة في المستقبل
العمل على مواصفات الدستور الغذائي الخاصة بالفاكهة والخضر
ّ
اقرتح ئيس اللجنتتة ن تنظر األخرية يف تعليق اجتمتتاعتتاىلتتا إىل ج ت غري مس ت ت ت ت ت تتمى نظرا إىل تتا جنزت عملهتتا
-6
ذا األول ية األك خال الدو ة املذك ة و ن املس تتائ العالقة ال ت عقد اجتماع فعلي .و حاطت مانة الدس تتت الغذائي
اللجنة علما ب نه ما زا هناك عم متوقي متعلّق باستعراض  18من م اصفات الدست الغذائي املتعلّقة بالفاكهة واخلضر
اجملهزة هبدف حتديد مهيتها بالنسوة إىل التجا ة الدولية ،و شا ت إىل احلاجة إىل مراجعة هذه امل اصفات.
ّ
وإقرا ا باالهتمام الذي ي ليه العديد من ال ف د ملراجعة امل اص ت ت تتفات القائمة ووا ت ت تتع م اص ت ت تتفات جديدة للفاكهة
-7
اجملهزة ،وافقت اللجنة على ن توعة مانة الدس ت تتت الغذائي برس ت تتالة تعمي  3يُطلب فيها تقدمي تعليقات بش ت ت ت ن
واخلض ت تتر ّ
مراجعة امل اصت ت ت ت تتفات املتوقية ،فضت ت ت ت تتال عن اقرتاحات لعم جديد .وترفع الولدان املعنية االقرتاحات لعم جديد مواشت ت ت ت تترة
إىل الدو ة الثالثة والس ت تتوعني للجنة التنفيذية عن طريق تقدمي وثائق مش ت تتا يع .وحتدد اهليئة ،اس ت تتتنادا إىل نتائج االس ت تتتعراض
4
التقييمي وحج العم اجلديد الذي متت امل افقة عليه ،إمكانيات عقد اجتماع فعلي للجنة.
وإن اهليئة مدع ّة إىل النظر يف الت صيات الصاد ة عن الدو ة الثالثة والسوعني للجنة التنفيذية بش ن االقرتاحات
-8
اجلديدة امن الوند  8من جدو األعما (اقرتاحات لعم جديد).

الدو ة الثالث ن للجنة التنسيق للدست الغذائي يف و وبا
السياسة الخاصة باللغات في لجنة التنسيق للدستور الغذائي في أوروبا
وافقت اللجنة على ن تطلب إىل منظمة األغذية والز اعة ومنظمة الصحة العاملية والدو ة األ بعني للهيئة النظر
-9
يف مت ي خدمات الرتمجة الف ية والتحريرية إىل اللغة الروسية لضمان حسن سري جلنة التنسيق للدست الغذائي يف و وبا
5
ملحة.
باعتوا ها مس لة ّ

3
4
5

ال ثيقة
الفقرات من  99إىل  116من ال ثيقة REP17/PFV
الفقرات من  59إىل  70من ال ثيقة REP/EUR
CL 2017/07-PFV
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 -10وإن اهليئة مدع ّة إىل النظر يف هذا الطلب امن الوند  13من جدو األعما ( مانة الدست الغذائي :املسائ
املالية واملتعلقة بامليزانية )6عند الوحة يف النفقات املرتوطة خبدمات الرتمجة الف ية والتحريرية اليت ت فّرها إىل جلان التنسيق
اإلقليمية.

الدو ة الثامنة واأل بع ن للجنة الدست الغذائي املعنية بنظافة األغذية
مشروع مدونة السلوك اإلقليمية المقترح لممارسات النظافة الخاصة باألغذية التي تباع في الشوارع في آسيا
ّقرت اللجنة مش تتروع مدونة الس تتل ك اإلقليمية املقرتح ملما س تتات النظافة اخلاص تتة باألغذية اليت تواع يف الشت ت ا ع
-11
يف آس تتيا و وص تتت اهليئة ب ن تنظر ،يف دو ىلا األ بعني ،يف إجراء تعديالت حبس تتب ت ص تتيات جلنة الدس تتت الغذائي املعنية
7
بنظافة األغذية.
 -12وإن اهليئة مدع ّة إىل خذ هذه التعديالت بعني االعتوا عند النظر يف اعتماد مدونة السل ك اإلقليمية ملما سات
النظافة اخلاصة باألغذية اليت تواع يف الش ا ع يف آسيا امن الوند  5من جدو األعما .

الدو ة الثالثة للجنة الدست الغذائي املعنية بالت اب و عشاب الطهي
استراتيجية لوضع مواصفات أفقية للتوابل وأعشاب الطهي
 -13وافقت اللجنة على ن ت صي اهليئة يف دو ىلا األ بعني باملصادقة على االسرتاتيجية املقرتحة ل اع جمم عة فقية
من امل اصفات (بناء على جزاء النواتات حبسب استخدامها يف قطاع الت اب و عشاب الطهي) مما مي ّكن اللجنة من زيادة
خمرجاىلا وإجناز عملها يف وقت حمدد .كما وافقت اللجنة على إطالع اهليئة ب نه ،ألغراض تيسري عملها ،مت واع الشك
8
العام للم اصفات و نه سيستخدم للم اصفات اجلديدة.
دع ة إىل إقرا اسرتاتيجية جلنة الدست الغذائي املعنية بالت اب و عشاب الطهي بش ن واع م اصفات
 -14وإن اهليئة م ّ
فقية للت اب و عشاب الطهي.

جلنة الدست الغذائي املعنية بالسكر
المواصفة الخاصة بعصير قصب السكر المجفف غير المنبذ (النطاق وتعريف المنتج)
 -15كانت اهليئة قد طلوت إىل جلنة الدست الغذائي املعنية بالسكر ت ايح نطاق امل اصفة وت فري دلّة على الدع
9
الدويل املق ّدم للنطاق احملدد هذا.
6
7
8
9

ال ثيقة
الفقرتان  8و 9واملرفق الثاين بال ثيقة REP17/FH
الفقرات من  59إىل  69من ال ثيقة REP17/SCH
الفقرات من  200إىل  203من ال ثيقة REP 16/CAC
CX/CAC 17/40/13
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 -16وبناء على طلب الدو ة التاسعة والثالثني للهيئة ،ع ّدت ك ل مويا ،باعتوا ها الولد املضيف للجنة الدست الغذائي
املعنية بالسكر وع العم باملراسلة ،اقرتاحا جديدا بش ن نطاق امل اصفة وتعريف املنتج (نظرا إىل ا تواط احلكمني بوعضهما
الوعض) ،ومت ت زيع االقرتاح التماسا للتعليقات عن طريق سالة التعمي  .CL 2016/45-CSواستنادا إىل التعليقات ال ا دة
ًّدا على سالة التعمي املذك ة ،قامت ك ل مويا يضا مبراجعة ك من النطاق وتعريف املنتج وخلصت إىل ن "التعليقات
ال ا دة من الولدان األعضاء واملراقوني يف الدست الغذائي بش ن نطاق امل اصفة ت هن عن دع دويل كوري له" .ويرد م جز
حتليلي عن التعليقات املق ّدمة ًّدا على سالة التعمي  CL 2016/45-CSوالنطاق املراجع وتعريف املنتج يف ال ثيقة
 CL 2017/45-CSاملعرواة على الدو ة األ بعني للهيئة لإلحاطة.
 -17وإن اهليئة مدع ّة إىل النظر يف اخلط ات القادمة الرامية إىل واع هذه امل اصفة مع األخذ يف احلسوان االقرتاحات
ال ا دة يف ال ثيقة  CL 2017/45-CSوالت صيات الصاد ة عن الدو ة التاسعة والثالثني للهيئة بش ن العم املستقولي.

جلنة الدست الغذائي املعنية باأللوان ومنتجات األلوان
المواصفة الخاصة بجبن الموزاريال
-18

وافقت اهليئة على مناقشة هذا الوند خال دو ىلا األ بعني.

-19

وإن اهليئة مدع ّة إىل مناقشة هذه املس لة.

10

المواصفة العامة الخاصة باألجبان المجهزة
 -20وافقت اهليئة على مناقشة هذا الوند خال دو ىلا األ بعني مع األخذ علما بعرض ني زيلندا جبمع ي فكا جديدة
11
ساسية ي فّرها األعضاء يف غض ن ذلك ،باعتوا ه الولد املضيف للجنة الدست الغذائي املعنية باأللوان ومنتجات األلوان.
-21

10
11

وإن اهليئة مدع ّة إىل مناقشة هذه املس لة.

ال ثيقة  ،CX/CAC 16/39/13والفقرة  197من ال ثيقة
ال ثيقة  ،CX/CAC 16/39/13-Add.1والفقرتان  198و 199من ال ثيقة REP16/CAC
REP16/CAC

