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CX/EXEC 16/71/1

برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة
الصحة العالمية
اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي
الدورة الحادية والسبعون
المقر الرئيسي لمنظمة األغذية والزراعة ،روما ،إيطاليا 02-02 ،يونيو /حزيران
0212

استعراض تقييمي
مشاريع المواصفات والنصوص ذات الصلة بها العتمادها؛ ورصد وضع
المواصفات؛
واقتراحات إعداد مواصفات جديدة والنصوص ذات الصلة)
تجمع هذه الوثيقة معلومات عن العمل الذي قامت به األجهزة الفرعية لهيئة الدستور الغذذاي ،التذ،
اجتمعت ف ،الفترة من  22فبراير /شباط إلى  01مايو/أيار  2102وتلك الت ،تعمل بالمراسلة فقط.
-0

ترد المعلومات األساسية وهيكل الوثيقة والتوصيات ف ،الوثيقة

CX/EXEC 16/71/2

1

تتضمن هذه الوثيقة أيضا وثيقة المشروع لعمل جديد بشأن مواصذفة إقليميذة للحذو المجففذة
-2
قدمتها مجددا بوتسوانا وكينيا (كمنسق إقليم ،للجنة التنسيق للدستور الغذاي ،فى أفريقيا) بناء على
طلب هيئة الدسذتور الغذذاي ،فذ ،دورتهذا الذدورة النامنذة والن ثذين أن تقذو بوتسذوانا بالتعذاون مذع
منسق لجنة التنسيق للدستور الغذاي ،ف ،أفريقيا بتنقيح وثيقة المشروع وإيضاح القضايا المعلقة ك،
2
تنظر فيها اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذاي ،ف ،دورتها الحادية والسبعين .
المرفقات
اللجنذذة المعنيذذة بأسذذاليب التحليذذل وأ ذذذ العينذذات الذذدورة السذذابعة والن ثذذون
المرفق :0
( 22-22فبراير/شباط )2102
اللجنة المعنية بالمواد المضافة إلى األغذية الدورة النامنة واألربعون (-01
المرفق :2
 01مارس /آذار )2102
اللجنذة المعنيذذة بالملوثذذات فذذ ،األغذيذة الذذدورة العاشذذرة ( 1-1أبريذذل/نيسذذان
المرفق :3
)2102
اللجنة المعنية بمخلفات مبيدات اآلفذات الذدورة النامنذة واألربعذون (31-22
المرفق :1
أبريل/نيسان )2102
اللجنة المعنية بتوسيم األغذيذة الذدورة النالنذة واألربعذون ( 03-9مذايو/أيذار
المرفق :2
)2102
اللجنة المعنية باأللبان ومنتجات األلبان (تعمل بالمراسلة فقط)
المرفق :2
1
2

ستجمع تعليقات رؤساء اللجان الت ،لم تتلق وقت نشر هذه الوثيقة ف ،وثايق توفر ف ،غرف االجتماعات.
الفقرة  19من الوثيقة REP15/CAC
MQ871/A
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المرفق:7اللجنة المعنية بالسكر (تعمل بالمراسلة فقط)
اللجنة المعنية بالحبوب والبقول والحبوب البقولية (تعمل بالمراسلة فقط)
المرفق :1
وثيقة المشروع لعمل جديد على مواصفة إقليمية للحو المجففة (أفريقيا)
المرفق :9

MQ871/A
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اللجنة المعنية بأساليب التحليل وأخذ العينات ،الدورة السابعة والثالثون ( 02-00فبراير /شباط
النصوص المحالة إلى الدورة التاسعة والثالثين لهيئة الدستور الغذائي لالعتماد النهائي
اإلطار الزمني
رقم
رموز
الحالة
الوثائق
السنة
التعريف
الراهنة المخرجات
المستهدفة
بالعمل أو
سنة العمل

المرفق

(REP16/MAS) )0212

أساااااااليب التحلياااااال وأخااااااذ العينااااااات فااااااي
مواصفات الدستور الغذائي

جار

-

-

تعليقات الرئيس:
يقترح اعتمادها من جانب هيئة الدستور الغذائي .ليست هناك قضايا أخرى للتفكير فيها.
العمل الجاري
اإلطار الزمني
رقم التعريف
الحالة الراهنة
الوثائق
السنة
بالعمل أو
المستهدفة
سنة العمل

استعراض وتحديث األساليب في الوثيقاة
CODEX STAN 234-1999

جار

المشورة العلمية

1-0

رموز
المخرجات

1

المالحظات التفسيرية
أنظر  REP16/MASالفقرة  11والمرفق النان،
سذذتدرط طذذرت التحليذذل وأ ذذذ العينذذات الم ذذادت
عليهذا متذى اعتمذدت فذ ،الوثيقذة CODEX STAN
 234-199حسب االقتضاء .

المشورة العلمية

المالحظات التفسيرية
أنظر  REP16/MASالفقرة .12
يهدف هذا العمل الجاري إلى إزالة أوجذه
عذذد االتسذذات وتحذذدي أسذذاليب التحليذذل
(و طذذط أ ذذذ العينذذذات) وودذذع ديباجذذذة
للمواصذذفة .وذلذذك بق ذذد جعذذل المواصذذفة
 CODEX STAN 234-1999الوثيقذذذذذة
المرجعيذذذذة الوحيذذذذذدة للدسذذذذذتور الغذذذذذذاي،
ألسذذاليب التحليذذل (و طذذط أ ذذذ العينذذات
حسذذب االقتضذذاء) .ولذذن تتضذذمن الوثيقذذة
 CODEX STAN 234-1999مذذن أسذذاليب
التحليل و طط أ ذ العينذات إال تلذك التذ،
تقذذذذذع دذذذذذمن نطذذذذذات ا ت ذذذذذا لجنذذذذذة
الدستور الغذاي ،المعنية بأسذاليب التحليذل

4

الوثائق
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اإلطار الزمني
رقم التعريف
السنة
بالعمل أو
المستهدفة
سنة العمل

الحالة الراهنة

رموز
المخرجات

المالحظات التفسيرية

المشورة العلمية

وأ ذ العينات.
وقذذذد اتفقذذذت اللجنذذذة علذذذى إجذذذراء دا لذذذ،
ل ذذذيانة الوثيقذذذة CODEX STAN 234-
1999

تعليقات الرييس:
هذه المسألة هامة جدا وتدعمها اللجنة دعما مطلقا .ويتوقع أن يتواصل العمل للسنوات القادمة بما ف ،ذلذك تذدقيق مواصذفات الدسذتور الغذذاي ،وإيضذاح أوجذه عذد االتسذات فيهذا
والقيا بمزيد من التنقيحات الطفيفة المحتملة لدليل اإلجراءات .وبما أنه تقرر وجود مرجع واحد لألساليب يحال اآلن التنقيح ف ،دليذل اإلجذراءات لتعتمذده هيئذة الدسذتور الغذذاي،
(اعتمدته ف ،وقت سابق لجنة الدستور الغذاي ،المعنية بالمبادئ العامة)
أوراق التباحث وغيرها
مالحظات تفسيرية
الوثائق
المرجع REP16/MAS :الفقرتان  21و 73والمرفق النال .
يوفر تنقيح مبادئ لودذع أسذاليب التحليذل فذ ،هيئذة الدسذتور الغذذاي ،إيضذاحا لق ذد
نه ودع معايير أداء األساليب .تنقيح صيغة للمواصذفات السذلعية للدسذتور الغذذاي،
نذذاجم عذذن اتخذذاذ قذذرار أن ت ذذبح الوثيقذذة  CODEX STAN 234-1999المرجذذع الوحيذذد
لألساليب.
تعدي ت ف ،دليل اإلجراءات :القسم مبذادئ لودذع أسذاليب التحليذل فذ ،هيئذة الدسذتور المصادقة:
الغذذذاي ،القسذذم الفرعذذ ،التوجيهذذات العمليذذة لتطبيذذق الذذنه القذذايم علذذى المعذذايير فذذ ،صادقت عليها لجنة الدستور الغذاي ،المعنية بالمبادئ العامة ف ،دورتها الن ثذين (أنظذر
الدسذذتور الغذذذاي ،؛ والقسذذم صذذيغة للمواصذذفات السذذلعية للدسذذتور الغذذذاي ،القسذذم REP16/GP
الفقرة )7
الفرع ،أساليب التحليل وأ ذ العينات".
الخطذوط التوجيهيذة العامذة بشذأن أ ذذ العينذات )( (CAC/GL 50 – 2004مقتذرح إلد ذذال أنظر  REP16/MASالفقرة 22
سذتهدف ورقذة التباحذ إلذى تحديذد التحسذينات التذ ،أد لذت علذى الوثيقذة – CAC/GL 50
تعدي ت)
 2004بناء على طلب من لجنة الدستور الغذاي ،المعنية باألسماك والمنتجات السمكية.
أنظر  REP16/MASالفقرة 22
توجيهات بشأن نه المعايير لألساليب الت ،تستخد مجموع المكونات
سيستلز العمل تقذديم توجيذه للجذان الدسذتور وللجنذة الدسذتور الغذذاي ،المعنيذة بأسذاليب
التحليذذل وأ ذذذ العينذذات .وسذذتنظر هذذذه اللجنذذة فذذ ،دورتهذذا النامنذذة والن ثذذين فذذ ،كيفيذذة
المض ،بالعمل قدما.
أنظر  REP16/MASالفقرة 71
معايير الم ادقة على األساليب البيولوجية للكشف عن المواد الكيميايية الداعية للقلق
سيتناول هذا العمل معايير الم ادقة على األساليب البيولوجية.
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أنظر  REP16/MASالفقرتين  91و99
أمنلة عملية على ا تيار الخطط المناسبة أل ذ العينات (وثيقة معلومات)
من المقرر أن تنجذز اللجنذة المعنيذة بأسذاليب التحليذل وأ ذذ العينذات فذ ،دورتهذا النامنذة
والن ثين ) (2017هذه األمنلة العملية.
إجذذراءات تحديذذد مسذذتوا عذذد اليقذذين فذذ ،نتذذاي القياسذذات (تحسذذينات وتعذذدي ت علذذى أنظر  REP16/MASالفقرة 019
ستحدد ورقة التباح هذه مجاالت إلد ال تحسذينات وتعذدي ت علذى الوثيقذة CAC/GL
الوثيقة )CAC/GL 54-2004

ودع إجراءات /طوط توجيهية لتحديد التكافؤ لألساليب من النوع األول (متوقف)

54-2004

أنظر  REP16/MASالفقرة
أوقف التباح ف ،هذا التكافؤ لعد وجود توافذق فذ ،اآلراء بشذأن اسذتخدا نهذ التكذافؤ
ونطاقه .وقد ينظر فيه مرة أ را ف ،المستقبل عندما يتوفر المزيد من المعلومات.
20

تعليقات الرييس:
الخطوط التوجيهية العامة بشأن أ ذ العينات )( (CAC/GL 50 – 2004مقترح إلد ال تعدي ت)
استنادا إلى توصيات (من من لجنة الدستور الغذاي ،المعنية باألسماك والمنتجات السمكية) بتحسين سهولة استخدا الخطذوط التوجيهيذة بشذأن أ ذذ العينذات )(CAC/GL 50-2004
يقترح أن تدرس مجموعة عمل (برياسة نيوزيلندا) اإلمكانيات وتقو بإعداد مقترح لعمل جديد.
توجيهات بشأن نه المعايير لألساليب الت ،تستخد مجموع المكونات
تدعم اللجنة بالكامل مجموعة العمل (برياسة المملكة المتحدة) المعنية بالتوجيهات بشأن نه المعايير لألساليب الت ،تسذتخد مجمذوع المكونذات  .قذد ال يكذون القسذم الحذال ،فذ،
دليل اإلجراءات بشأن التوجيهات العملية لتطبيق النه القايم على المعايير ف ،الدستور الغذاي ،مناسبا دايما لـ مجموع المكونات ولذذلك يقتذرح إجذراء تعذديل اآلن العتمذاده
(أنظر الجدول أع ه) .ستودع بالتف يل وثيقة توجيه مع أمنلة (إلى لجان الدستور الغذاي .)،وستقرر الدورة المقبلة للجنة المعنيذة بأسذاليب التحليذل وأ ذذ العينذات كيفيذة المضذ،
بهذا العمل قدما.
معايير الم ادقة على األساليب البيولوجية للكشف عن المواد الكيميايية الداعية للقلق
ينبغ ،استمرار مجموعة العمل بشأن معايير الم ادقة على األساليب البيولوجية للكشف عن المواد الكيميايية الداعية للقلذق .وقذد أصذبحت مجموعذة أسذاليب بيولوجيذة متذوفرة
بالفعل .وف ،مرحلة الحقة قد تتخذ اللجان السلعية ذات ال لة قرارا حول هذه األساليب وبدايلها الكيميايية.
أمنلة عملية على ا تيار الخطط المناسبة أل ذ العينات (وثيقة معلومات)
المق ذود مذذن األمنلذذة العمليذة علذذى ا تيذذار الخطذط المناسذذبة أل ذذذ العينذات تكملذذة الوثيقذذة  .CAC/GL 83-2013وقذذد أنجذز بالفعذذل عمذذل كنيذر ولذذم تعذذد هنذاك حاجذذة إال إلذذى بعذ
التعدي ت التقنية فقط ويرحب أيضا بمقترحات إدراط المزيد من األمنلة.
إجراءات تحديد مستوا عد اليقين ف ،نتاي القياسات (تحسينات وتعدي ت على الوثيقة CAC/GL 54-2004
ودذذعت وثيقذذة إجذذراءات تحديذذد مسذذتوا عذذد اليقذذين فذذ ،نتذذاي القياسذذات أوال بالع قذذة مذذع األمنلذذة العمليذذة .وبمذذا أن إجذذراءات تحديذذد مسذذتوا عذذد اليقذذين فذذ ،نتذذاي القياسذذات
( )CAC/GL 54-2004توفر معلومات هامة ذات صلة ينبغ ،ف ،المقا األول تحديد مجاالت التحسين مع األ ذ بالحسبان وثيقة المعلومات المعدة.
ودع إجراءات /طوط توجيهية لتحديد التكافؤ لألساليب من النوع األول (متوقف)
نظرا لعدد من النقاط المنيرة للقلق (منل غرض العمل وفيما يتعلق بإمكانية تطبيق النه اإلح اي ،المقترح) لذم تذتمكن اللجنذة مذن التوصذل إلذى توافذق فذ ،اآلراء بشذأن اسذتخدا
نه التكافؤ ونطاقه واتفقت على إنهاء العمل الحال ،وإعادة النظر ف ،هذه القضية ف ،المستقبل عندما يتوفر المزيد من المعلومات.
العبء اإلجمالي لعمل اللجنة
الخطوة 8
دورات اللجنة

الخطوة

5

نصوص أخرى

العمل الجاري

العمل الجديد

ورقة تباحث

مواصفات ملغاة،
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والخطوة

8 /5

العتمادها

وعمل متوقف أو
ورقة تباحث متوقفة

الذذذذذذذذذدورة السذذذذذذذذذابعة
والن ثذذذذذذذون للجنذذذذذذذذة
0
2
0
0
0
المعنيذذذذذذذة بأسذذذذذذذاليب
التحليل وأ ذ العينات
تعليقات الرييس:
الم ادقة على األساليب وتحدينها ف ،المواصفة  CODEX STAN 234-1999عم ن جاريان وستواصل اللجنة المعنية بأساليب التحليل وأ ذ العينات فذ ،دورتهذا النامنذة والن ثذين
بح الوثايق عن مجموع المكونذات وعذن األمنلذة العمليذة علذى ا تيذار طذط أ ذذ العينذات وعذن إجذراءات تحديذد مسذتوا عذد اليقذين .ويتوقذع أن يتواصذل العمذل فذ ،مجذال
األساليب البيولوجية وعلى الخطوط التوجيهية أل ذ العينات.
م حظات تفسيرية:
تتعامل اللجنة مع البنود الدايمة منل الم ادقة على أساليب التحليل و طط أ ذ العينات وذلك يستغرت جزءا كبيرا من العمل .وهناك قيد اإلعذداد عذدد مذن أورات التباحذ التذ،
يتوقع أن تؤدي إلى برنام عمل كامل للجنة ف ،السنوات القادمة .وباإلدافة إلى ذلك فإن ودع المواصذفة  CODEX STAN 234-1999كمرجذع وحيذد للدسذتور الغذذاي ،ألسذاليب
التحليل و طط أ ذ العينات سيستغرت قدرا كبيرا من العمل ف ،الدورات المقبلة.
وفيما يتعلق بتوصية اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذاي ،ف ،دورتها السبعين استدعت اللجنة المعنية بأساليب التحليل وأ ذ العينذات ردهذا علذى رصذد الخطذة االسذتراتيجية فذ،
دورتها األ يرة بأنه ليست هناك حاجة إلى ودع نه جديد إلدارة عملها إال أنه يمكن النظر ف ،منل هذا النه ف ،المستقبل إذا لز األمر.
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لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى األغذية ،الدورة الثامنة واألربعون ( 18-11مارس /آذار )REP16/FA( )0212
النصوص المحالة إلى الدورة التاسعة والثالثين لهيئة الدستور الغذائي لالعتماد النهائي
اإلطار الزمني
رموز
الحالة
رقم التعريف
المشورة العلمية
الوثائق
السنة
المخرجات
الراهنة
بالعمل أو
المستهدفة
سنة العمل

مشذذذذروع المواصذذذذفات المقترحذذذذة لهويذذذذة
ونقاء المواد المضافة إلى األغذية

جار

1/2

2-0/0-0

االجتمذذذذاع الحذذذذادي
والنمذذذذذانون للجنذذذذذة
الخبذذذراء المشذذذتركة
بين منظمة األغذيذة
والزراعذذة ومنظمذذة
ال ذذذذذحة العالميذذذذذذة
المعنيذذذذذذذة بذذذذذذذالمواد
المضذذذذذذذذذافة إلذذذذذذذذذى
األغذية.

المشذذذروع والمشذذذذروع المقتذذذرح ألحكذذذذا
المذذذواد المضذذذافة فذذذ ،المواصذذذفة العامذذذة
للمواد المضافة إلى األغذية

جار

1/2
و1

2-0/0-0

لجنذذذذذذذذة الخبذذذذذذذذذراء
المشذذذذذذذذتركة بذذذذذذذذين
منظمذذذذذذة األغذيذذذذذذة
والزراعذذة ومنظمذذة
ال ذذذذذحة العالميذذذذذذة
المعنيذذذذذذذة بذذذذذذذالمواد
المضذذذذذذذذذافة إلذذذذذذذذذى
األغذية.

المرفق

0

المالحظات التفسيرية
أنظذذذذذر  REP16/FAالفقذذذذذرة  )0( 31والمرفذذذذذق
النال الجزء (ألف)
وافقذذت لجنذذة الدسذذتور الغذذذاي ،المعنيذذة بذذالمواد
المضذذذافة إلذذذى األغذيذذذة فذذذ ،دورتهذذذا النامنذذذة
واألربعذذذين علذذذى إحالذذذة  1مواصذذذفات كاملذذذة
للمذذواد المضذذافة إلذذى األغذيذذة أعذذدها االجتمذذاع
الحادي والنمانون للجنة الخبراء المشتركة بذين
منظمذذذة األغذيذذذة والزراعذذذة ومنظمذذذة ال ذذذحة
العالمية المعنيذة بذالمواد المضذافة إلذى األغذيذة
(يونيذذذو/حزيران  )2102إلذذذى الذذذدورة التاسذذذعة
والن ثين لهيئة الدستور الغذاي ،العتمادها.
أنظر  REP16/FAالفقذرة  91والمرفذق السذابع
األجزاء ألف-واو
وافقذذت لجنذذة الدسذذتور الغذذذاي ،المعنيذذة بذذالمواد
المضذذذافة إلذذذى األغذيذذذة فذذذ ،دورتهذذذا النامنذذذة
واألربعذذين علذذى أن تحيذذل إلذذى الذذدورة التاسذذعة
والن ثذذذين لهيئذذذة الدسذذذتور الغذذذذاي ،ل عتمذذذاد
المشذذروع والمشذذروع المقتذذرح ألحكذذا المذذواد
المضذذافة إلذذى األغذيذذة فذذ ،الجذذدولين  0و 2فذذ،
فئذذات األغذيذذة مذذن  .210إلذذى .411مذذع اسذذتبعاد
أحكذذا المذذواد المضذذافة إلذذى األغذيذذة التذذ ،لهذذا
وظيفذذذة اللذذذون أو التحليذذذة  .كذذذذلك أحالذذذت
لجنة الدستور الغذاي ،المعنية بذالمواد المضذافة
إلذذى األغذيذذة فذذ ،دورتهذذا النامنذذة واألربعذذين
تعذذدي ت أ ذذرا ألحكذذا المذذواد المضذذافة إلذذى

8

الوثائق

مشذذروع تنقذذيح مقتذذرح للمواصذذفة العامذذة
للمواد المضافة إلذى األغذيذة فئذة األغذيذة
 10.0اللذذذبن والمشذذذروبات القايمذذذة علذذذى
منتجذذات األلبذذان (التذذ ،أعيذذدت تسذذميتها
األلبذذذذذان السذذذذذايلة ومنتجذذذذذات األلبذذذذذان )
وفئاتها الفرعية وما يترتب على ذلك مذن
تغييرات
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اإلطار الزمني
رقم التعريف
السنة
بالعمل أو
المستهدفة
سنة العمل

N14-2015

2107/2102

الحالة
الراهنة

1/2

رموز
المخرجات

2-0/0-0

المشورة العلمية

المالحظات التفسيرية
األغذية فذ ،المواصذفة العامذة للمذواد المضذافة
إلذذى األغذيذذة التذذ ،نشذذأت عذذن التباح ذ بشذذأن:
النيسين )(INS 234؛ ومستخل ذات كياجذا (INS
)999(i) (ii؛ أحكذذا جديذذدة ومنقحذذة للمواصذذفة
العامذذة للمذذواد المضذذافة إلذذى األغذيذذة؛ ومسذذايل
محالذذذة مذذذن الذذذدورة الرابعذذذة والن ثذذذين للجنذذذة
المعنيذذة باألسذذماك والمنتجذذات السذذمكية؛ وتقيذذيم
التعرض للبنذزوات الذذي أجرتذه لجنذة الخبذراء
المشذذذذتركة بذذذذين منظمذذذذة األغذيذذذذة والزراعذذذذة
ومنظمذذذذة ال ذذذذحة العالميذذذذة المعنيذذذذة بذذذذالمواد
المضافة إلى األغذية.
أنظذذر  REP16/FAالفقذذرة  17والمرفذذق النذذان،
عشر.
وافقت للجنذة الدسذتور الغذذاي ،المعنيذة بذالمواد
المضذذذافة إلذذذى األغذيذذذة فذذذ ،دورتهذذذا النامنذذذة
واألربعذذين علذذى أن تحيذذل إلذذى الذذدورة التاسذذعة
والن ثين لهيئذة الدسذتور الغذذاي ،ل عتمذاد فئذة
األغذيذذة المعدلذذة ( 0-10التذذ ،أعيذذدت تسذذميتها
األلبذذان السذذايلة ومنتجذذات األلبذذان ) وفئاتهذذا
الفرعية وما يترتب على ذلك من تغييرات.
شمل التنقيح :إعادة تنظذيم وإعذادة تسذمية أربذع
من فئات األغذيذة هذ 0-10،و  0-0-10و -0-10
 3و  1-0-10وإدذذافة فئذذة جديذذدة (أي )2-0-10
لتغطية ألبان سايلة أ را (الحليب العادي).
كمذذذا أدا هذذذذا التنقذذذيح إلذذذى بعذذذ التغييذذذرات
الناجمة عنه ف ،مذا يتعلذق بفئذات أغذيذة أ ذرا
فذذذ ،المواصذذذفة العامذذذة للمذذذواد المضذذذافة إلذذذى
األغذية بما ف ،ذلك :تنقيح فئة األغذيذة -2.-10
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الوثائق

مشذذروع التعذذدي ت المقترحذذة علذذى نظذذا
التذذذذرقيم الذذذذدول ،للمذذذذواد المضذذذذافة إلذذذذى
األغذية )(CAC/GL 36-1989
مشروع تنقيح مقترح للقسمين -0-1ط و-2
-0ط من المواصفة العامة الخاصة بتوسذيم

المذذواد المضذذافة إلذذى األغذيذذة عنذذد بيعهذذا
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اإلطار الزمني
رقم التعريف
السنة
بالعمل أو
المستهدفة
سنة العمل

جار

N15-2015

2107/2102

الحالة
الراهنة

رموز
المخرجات

1/2

2-0/0-0

1/2

2-0/0-0

المشورة العلمية

المالحظات التفسيرية
 0.األلبذذذذذذان المخمذذذذذذرة (العاديذذذذذذة) لتشذذذذذذمل
المشذذذروبات العاديذذذة الم ذذذنوعة مذذذن األلبذذذان
المخمذذرة؛و تنقذذيح فئذذة األغذيذذة  .010للسذذماح
للمنتجات العاديذة مذن فئذة األغذيذة الجديذدة -10
 2-0.بذذذاحتواء مكونذذذات غيذذذر لبنيذذذة ال تضذذذف،
نكهة عن ق ذد؛ وبعذ التغييذرات التحريريذة
األ ذذرا لعنذذاوين وواصذذفات عذذدد مذذن فئذذات
األغذيذذذذة باإلدذذذذافة إلذذذذى ملحذذذذق للجذذذذدول 3
والملحذذذق جذذذيم مذذذن المواصذذذفة العامذذذة للمذذذواد
المضافة إلى األغذية
ستنظر لجنذة الدسذتور الغذذاي ،المعنيذة بذالمواد
المضذذذافة إلذذذى األغذيذذذة فذذذ ،دورتهذذذا التاسذذذعة
واألربعذذذين فذذذ ،مذذذدا م ءمذذذة أحكذذذا المذذذواد
المضذذذافة إلذذذى األغذيذذذة المدرجذذذة فذذذ ،فئذذذات
األغذية المعاد تسذميتها وفذ ،مقترحذات إلعذادة
إيذذراد محتويذذات الفئذذة الغذاييذذة الجديذذدة 2-0-10
األلبان السايلة األ را (العادية ) .
أنظر  REP16/FAالفقذرة  001والمرفذق النالذ
عشر
وافقذذت لجنذذة الدسذذتور الغذذذاي ،المعنيذذة بذذالمواد
المضذذذافة إلذذذى األغذيذذذة فذذذ ،دورتهذذذا النامنذذذة
واألربعذين علذى أن تحيذل إلذى الذدورة التاسذعة
والن ثذذذين لهيئذذذة الدسذذذتور الغذذذذاي ،ل عتمذذذاد
مشروع التعدي ت المقترحة على نظا التذرقيم
الدول ،للمواد المضافة إلى األغذية.
أنظذذذذذذذر  REP16/FAالفقذذذذذذذرة  022والمرفذذذذذذذق
الخامس عشر.
وافقذذت لجنذذة الدسذذتور الغذذذاي ،المعنيذذة بذذالمواد
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اإلطار الزمني
رقم التعريف
السنة
بالعمل أو
المستهدفة
سنة العمل

الوثائق

بوصذذذذفها كذذذذذلك
)1981

(107- CODEX

الحالة
الراهنة

رموز
المخرجات

STAN

األقسا المنقحة الخاصذة بذالمواد المضذافة
إلذذذى األغذيذذذة لمواصذذذفات زبذذذدة الكاكذذذاو
)CODEX
STAN
(86-1981
والشذذذذذذوكوالتة ومنتجذذذذذذات الشذذذذذذوكوالتة
) (CODEX STAN 87-1981وعجينذذذذة
الكاكذذذذذاو (شذذذذذراب الكاكاو/الشذذذذذوكوالتة)
وكعكذذذة الكاكذذذاو (CODEX STAN 141-
 )1983ومسذحوت الكاكذاو والخلذيط الجذاف
مذذن الكاكذذاو والسذذكر ( CODEX STAN
)105-1981

جار

-

2-0/0-0

المشورة العلمية

المالحظات التفسيرية
المضذذذافة إلذذذى األغذيذذذة فذذذ ،دورتهذذذا النامنذذذة
واألربعذذين علذذى أن تحيذذل إلذذى الذذدورة التاسذذعة
والن ثين لهيئة الدستور الغذذاي ،ل عتمذاد عنذد
الخطذذوة  1/2مشذذروع التنقذذيح المقتذذرح للوثيقذذة
.CODEX STAN 107-1981
وفذذذذر التنقذذذذيح ودذذذذوحا لوصذذذذف واسذذذذتخدا
الم طلحات .واقترحت لجنة الدستور الغذذاي،
المعنيذذذة بذذذالمواد المضذذذافة إلذذذى األغذيذذذة فذذذ،
دورتهذذا النامنذذة واألربعذذين اسذذتخدا م ذذطلح
منكذذذذذذذذذذذذذه وم ذذذذذذذذذذذذذطلح ،طبيعذذذذذذذذذذذذذ،
و اصطناع ،؛ وكذذلك اإلعذ ن عذن مكونذات
األغذية عندما تستخد كجذزء مذن تحضذيرات
األغذية.
المصادقة:
صذذادقت عليذذه لجنذذة الدسذذتور الغذذذاي ،المعنيذذة
بتوسيم األغذية فذ ،دورتهذا النالنذة واألربعذين.
(أنظر  REP16/FLالفقرة ))0(22
أنظذذذذر  REP16/FAالفقذذذذرة )0( 22أ والمرفذذذذق
الخامس
وافقذذت لجنذذة الدسذذتور الغذذذاي ،المعنيذذة بذذالمواد
المضذذذافة إلذذذى األغذيذذذة فذذذ ،دورتهذذذا النامنذذذة
واألربعذذين علذذى أن تحيذذل إلذذى الذذدورة التاسذذعة
والن ثذذذين لهيئذذذة الدسذذذتور الغذذذذاي ،ل عتمذذذاد
األقسا المنقحة الخاصذة بذالمواد المضذافة إلذى
األغذيذذة لمواصذذفات زبذذدة الكاكذذاو ( CODEX
 )STAN 86-1981والشذذذذوكوالتة ومنتجذذذذات
الشذذذذوكوالتة )(CODEX STAN 87-1981
وعجينذذة الكاكذذاو (شذذراب الكاكاو/الشذذوكوالتة)
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الوثائق

األحكذذذذا المنقحذذذذة الخاصذذذذة بذذذذالمواد
المضذذافة إلذذى األغذيذذة فذذ ،المواصذذفة
العامذذة للمذذواد المضذذافة إلذذى األغذيذذة
المتعلقذذذة بالمواءمذذذة بذذذين المواصذذذفات
السذذلعية األربذذع للشذذوكوالتة ومنتجذذات
الشوكوالتة والمواصفات السلعية التذ،
حددتها لجنة الدسذتور الغذذاي ،المعنيذة
باألسماك والمنتجات السمكية

تعديل مواصفة مواد الذ هدهن الدهنيذة اللبنيذة
()CODEX STAN 253-2006
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اإلطار الزمني
رقم التعريف
السنة
بالعمل أو
المستهدفة
سنة العمل

جار

الحالة
الراهنة

رموز
المخرجات

-

2-0/0-0

-

2-0/0-0

المشورة العلمية

المالحظات التفسيرية
وكعكذذة الكاكذذاو ()CODEX STAN 141-1983
ومسحوت الكاكاو والخليط الجذاف مذن الكاكذاو
والسكر (.)CODEX STAN 105-1981
أنظذذر  REP16/FAالفقذذرة  )0( 22ب والمرفذذق
السابع الجزء زاي والجزء حاء
وافقذذت لجنذذة الدسذذتور الغذذذاي ،المعنيذذة بذذالمواد
المضذذذافة إلذذذى األغذيذذذة فذذذ ،دورتهذذذا النامنذذذة
واألربعذين علذى أن تحيذل إلذى الذدورة التاسذعة
والن ثذذذين لهيئذذذة الدسذذذتور الغذذذذاي ،ل عتمذذذاد
األحكا الخاصة بالمواد المضذافة إلذى األغذيذة
فذذذ ،المواصذذذفة العامذذذة للمذذذواد المضذذذافة إلذذذى
األغذيذذة المتعلقذذة بالمواءمذذة بذذين المواصذذفات
السذذذذذذذلعية األربذذذذذذذع للشذذذذذذذوكوالتة ومنتجذذذذذذذات
الشوكوالتة والمواصفات السلعية التذ ،حذددتها
لجنذذذذة الدسذذذذتور الغذذذذذاي ،المعنيذذذذة باألسذذذذماك
والمنتجات السمكية.

لجنذذذذذذذذة الخبذذذذذذذذذراء
المشذذذذذذذذتركة بذذذذذذذذين
منظمذذذذذذة األغذيذذذذذذة
والزراعذذة ومنظمذذة
ال ذذذذذحة العالميذذذذذذة
المعنيذذذذذذذة بذذذذذذذالمواد
المضذذذذذذذذذافة إلذذذذذذذذذى
األغذية.

أنظر  REP16/FAالفقرة 023
هذذذا التعذذديل نذذاجم عذذن تنقذذيح القسذذمين -0-1ط
و-0-2ط من المواصفة العامة الخاصذة بتوسذيم
المواد المضافة إلى األغذية عند بيعها بوصفها
كذلك ()CODEX STAN 107-1981

تعليقات الرييس:
أحرزت لجنة الدستور الغذاي ،المعنية بالمواد المضافة إلى األغذية ف ،دورتها النامنة واألربعين تقدما بشأن أحكا المواصفة العامة للمواد المضافة إلى األغذية الباقيذة مذن السذنة
السابقة .وال تزال المواصفة العامة للمواد المضافة إلى األغذية قيد التطوير إذ اعتمد ف ،الجدولين  0و  2من هذذه المواصذفة مذا يقذرب مذن  3111مذن أحكذا المذواد المضذافة إلذى
األغذية وهناك ما يقرب من  2111منها عند الخطوة  1/3أو الخطوة  7/2وهذه ه ،المذرة األولذى التذ ،تنهذ ،فيهذا مجموعذة العمذل الفعليذة البنذد الخذا بهذا علذى جذدول األعمذال
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اإلطار الزمني
رقم التعريف
المشورة العلمية
الوثائق
السنة
بالعمل أو
المستهدفة
سنة العمل
بتقديم توصيات لـ  101من أحكا المواصفة العامة للمواد المضافة إلى األغذية ( 272حكما ل عتماد و 72حكما للتوقيف و 71حكما جديدا).
الحالة
الراهنة

العمل الجاري
الوثائق

مشذذذذذروع ومقتذذذذذرح مشذذذذذروع ألحكذذذذذا
المواصذذذفة العامذذذة للمذذذواد المضذذذافة إلذذذى
األغذية

اإلطار الزمني
رقم التعريف
السنة
بالعمل أو
المستهدفة
سنة العمل

جار

رموز
المخرجات

الحالة الراهنة

رموز
المخرجات

المشورة العلمية

طوات
مختلفة

2-0/0-0

لجنذذذذذذذة الخبذذذذذذذراء
المشذذذذذذذتركة بذذذذذذذين
منظمذذذذذة األغذيذذذذذة
والزراعة ومنظمة
ال ذذذذحة العالميذذذذة
المعنيذذذذذذة بذذذذذذالمواد
المضذذذذذذذذافة إلذذذذذذذذى
األغذية

المالحظات التفسيرية

المالحظات التفسيرية
 010و012

أنظر  REP16/FAالفقرتين
ستواصذذذل لجنذذذة الدسذذذتور الغذذذذاي ،المعنيذذذة
بذذالمواد المضذذافة إلذذى األغذيذذة فذذ ،دورتهذذا
التاسذذعة واألربعذذين العمذذل علذذى المواصذذفة
العامذذذذذة للمذذذذذواد المضذذذذذافة إلذذذذذى األغذيذذذذذة
وستتناول علذى وجذه الخ ذو  )0(:أحكذا
المذذواد المضذذافة إلذذى األغذيذذة التذذ ،أوقفتهذذا
لجنذذذذة الدسذذذذتور الغذذذذذاي ،المعنيذذذذة بذذذذالمواد
المضذذافة إلذذى األغذيذذة فذذ ،دورتهذذا النامنذذة
واألربعين على طوة فذ ،اإلجذراء الخذا
بذذذذذذذذالخطوات؛ ( )2مسذذذذذذذذتويات اسذذذذذذذذتخدا
البنزوات ف ،فئة األغذية  01.0.1والمبررات
التقنيذذذة لهذذذذا االسذذذتخدا ؛ ( )3أحكذذذا مذذذواد
مضذذافة لألغذيذذة معلقذذة تخذذأل فئذذة األغذيذذة
 2.1الحلويات وفئة األغذية  2.0منتجذات
الكاكاو ومنتجذات الشذوكوالتة بمذا فذ ،ذلذك
مقلذدات وبذدايل الشذوكوالتة ؛ ( )1المواءمذة
بذذذين أحكذذذا المذذذواد المضذذذافة لألغذيذذذة فذذذ،
المواصذذذذفة العامذذذذة للمذذذذواد المضذذذذافة إلذذذذى
األغذية المتعلقة بمواصفة األسذماك المد نذة
واألسماك مد نذة المذذات واألسذماك المجففذة
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مراجعذذذة نظذذذا التذذذرقيم الذذذدول ،للمذذذواد
المضذذذافة إلذذذى األغذيذذذة (CAC/GL 36-
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جار

 0و2و3

2-0/0-0

)1989

مواصذذفات هويذذة ونقذذاء المذذواد المضذذافة
إلى األغذيذة (االجتمذاع النذان ،والنمذانون
للجنذذذة الخبذذذراء المشذذذتركة بذذذين منظمذذذة
األغذيذذذذة والزراعذذذذة ومنظمذذذذة ال ذذذذحة
العالميذذذة المعنيذذذة بذذذالمواد المضذذذافة إلذذذى
األغذية)

جار

0و2و3

2-0/0-0

مواءمذذذذذذة األحكذذذذذذا الخاصذذذذذذة بذذذذذذالمواد

جار

-

2-0/0-0

االجتمذذذذاع النذذذذذان،
والنمذذذذانون للجنذذذذة
الخبذذراء المشذذتركة
بذذذذذذذذذذين منظمذذذذذذذذذذة
األغذيذذة والزراعذذة
ومنظمذذذذة ال ذذذذحة
العالميذذذذذة المعنيذذذذذة
بذذذذالمواد المضذذذذافة
إلى األغذية

المد نذذة ()CODEX STAN 311-2013؛()2
مدا م ءمة أحكا المواد المضذافة لألغذيذة
فذذ ،المواصذذفة العامذذة للمذذواد المضذذافة إلذذى
األغذية فئذة األغذيذة  10.0المنقحذة األلبذان
السايلة ومنتجات األلبان وأقسذامها الفرعيذة
ذات ال ذذذذذلة؛ ( )2اسذذذذذتخدا ومسذذذذذتويات
اسذتخدا الحمذ الشذحم) INS 355( ،؛ ()7
مقترحات جديدة إلد ال أحكا تتعلق بالمواد
المضذذافة إلذذى األغذيذذة فذذ ،المواصذذفة العامذذة
للمواد المضافة إلذى األغذيذة أو تنقذيح أحكذا
كهذه.
أنظر  REP16/FAالفقرة 019
وافقت لجنة الدستور الغذاي ،المعنية بذالمواد
المضذذافة إلذذى األغذيذذة فذذ ،دورتهذذا النامنذذة
واألربعين على
علذذى إنشذذاء مجموعذذة عمذذل إلكترونيذذة تقذذو
بإعذذذذذذداد مقتذذذذذذرح لتنقذذذذذذيح نظذذذذذذا التذذذذذذرقيم
الذذذذذدول ،للمذذذذذواد المضذذذذذافة إلذذذذذى األغذيذذذذذة
) (CAC/GL 36-1989علذذذى أسذذذاس الذذذردود
على الرسالة التعميمية الت ،طلبت مقترحات
لتغييذذرات و/أو إدذذافات علذذى نظذذا التذذرقيم
الدول.،
سذذذذتنظر لجنذذذذة الدسذذذذتور الغذذذذذاي ،المعنيذذذذة
بذذالمواد المضذذافة إلذذى األغذيذذة فذذ ،دورتهذذا
التاسذذعة واألربعذذين فذذ ،اعتمذذاد مواصذذذفات
هوية ونقاء المواد المضافة إلى األغذية الت،
أعذذذدها االجتمذذذاع النذذذان ،والنمذذذانون للجنذذذة
الخبذذذذراء المشذذذذتركة بذذذذين منظمذذذذة األغذيذذذذة
والزراعة ومنظمذة ال ذحة العالميذة المعنيذة
بذذذذذذذالمواد المضذذذذذذذافة إلذذذذذذذى األغذيذذذذذذذة
(يونيو/حزيران .)2102
أنظر  REP16/FAالفقرة )2(22
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المضذذذافة إلذذذى األغذيذذذة فذذذ ،مواصذذذفات
السذذذذذذلع مذذذذذذع أحكذذذذذذا ذات صذذذذذذلة فذذذذذذ،
المواصذذفات العامذذة للمذذواد المضذذافة إلذذى
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وافقت لجنة الدستور الغذاي ،المعنية بذالمواد
المضذذافة إلذذى األغذيذذة فذذ ،دورتهذذا النامنذذة
واألربعذذذذين علذذذذى إنشذذذذاء مجموعذذذذة عمذذذذل
إلكترونيذذة( :أ) تقذذو بإعذذداد مقتذذرح لمواءمذذة
المواصذذفات العشذذر ( )01لمنتجذذات األسذذماك
المجمذذذذذدة فذذذذذ ،إطذذذذذار  F.C 9.2.1و:9.2.2
مواصفات منتجات األسقلوب النيذ الطذازط
والمجمذذذد سذذذريعا (CODEX STAN 315-
)2014؛ مواصفة الزعنفيات المجمذدة سذريعا
غير المنزوعة األحشاء والمنزوعة األحشاء
()Codex Stan 36-1981؛ مواصذفة الجمبذري
أو الروبيان المجمد سريعا ( CODEX STAN
)92-1981؛ مواصفة الكركنذد المجمذد سذريعا
()CODEX STAN 95-1981؛ مواصذفة قطذع
شذذرايح السذذمك المجمذذدة سذذريعا ( CODEX
)STAN 165-1989؛ مواصذفة شذرايح السذمك
المجمذذدة سذذريعا ()Codex Stan 190-1995؛
مواصذذذذفة الحبذذذذار النذذذذ،ء المجمذذذذد سذذذذريعا
()CODEX STAN 191-1995؛ مواصذذذذفة
الر ويذذات الحيذذة النيئذذة النناييذذة ال ذذمامات
()CODEX STAN 292-2008؛ مواصذذذذفة
أسذذذماك األبذذذالون الحيذذذة وأسذذذماك األبذذذالون
النيئذذذذذذذة الطازجذذذذذذذة المبذذذذذذذردة أو المجمذذذذذذذدة
ل سذذته ك المباشذذر أو لمزيذذد مذذن التجهيذذز
()CODEX STAN 312-2013؛ مواصذذذذفة
األصذذذابع السذذذمكية المجمذذذدة سذذذريعا وقطذذذع
السمك وشرايح السذمك  -المغطذاة بذالخبز أو
بعجينذة ()CODEX STAN 166-1989؛ (ب)
ودع طوط توجيهيذة للجذان السذلعية للقيذا
بعمل بشأن المواءمة؛ ط) النظر ف ،األعمال
التذذ ،لذذم تذذتمكن الذذدورة النامنذذة واألربعذذون
للجنذذذذة الدسذذذذتور الغذذذذذاي ،المعنيذذذذة بذذذذالمواد
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المضافة إلى األغذية من معالجتها.

تعليقات الرييس:
جميع العمل الجاري فذ ،دورة لجنذة الدسذتور الغذذاي ،المعنيذة بذالمواد المضذافة إلذى األغذيذة هذذه عمذل روتينذ ،علذى بنذود مذن جذدول األعمذال .وقذد ركذزت اللجنذة علذى أعمذال
المواءمة منذ دورتها الرابعة واألربعين .وودعت طذة معقولذة جذدا ألعمذال المواءمذة لألسذماك والمنتجذات السذمكية للذدورة المقبلذة .وسذتحل الموايمذة أوجذه عذد االتسذات بذين
مواصفات الدستور الغذاي ،لكل سلعة على حدة.
أوراق التباحث وغيرها
الوثائق
إلغاء بع أحكا المذواد المضذافة إلذى األغذيذة فذ ،المواصذفة العامذة للمذواد المضذافة
إلى األغذية ووقف العمل بها
ورقذذة تباح ذ بشذذأن إدارة عمذذل لجنذذة الدسذذتور الغذذذاي ،المعنيذذة بذذالمواد المضذذافة إلذذى
األغذية

ورقة تباح بشأن استخدا النترات ( )INS 251, 252والنتريتات ()INS 249, 250

ورقة تباح باستخدا المواد المضافة لألغذية ف ،إنتاط النبيذ

ورقة تباح عن المواد النانوية المضافة إلى األغذية

مالحظات تفسيرية
الفقرات  )0(32و( )2و )2(020و )2(023والمرفق  1والفقرة  )3(91والمرفق

العاشر.

أنظر  REP16/FAالفقرتين  01و003
اسذذتجابة لطلذذب اللجنذذة التنفيذيذذة لهيئذذة الدسذذتور الغذذذاي ،فذذ ،دورتهذذا السذذبعين النظذذر فذذ،
الحاجذة إلذذى ودذذع نهذ إلدارة أعمالهذذا وافقذذت لجنذذة الدسذذتور الغذذذاي ،المعنيذذة بذذالمواد
المضافة إلى األغذية ف ،دورتها النامنة واألربعين على إعداد ورقة تباح مذوجزة عذن
كيذذف يمكذذن للجنذذة أن تحسذذن إدارة أعمالهذذا لتنظذذر فيهذذا فذذ ،دورتهذذا المقبلذذة .وسذذتتناول
الورقة أيضا الحاجة إلى تحسين تحديد أولويات الطلبات وتقييم االحتياجذات التكنولوجيذة
لهذه الطلبات.
أنظر  REP16/FAالفقرتين  20و22
ستحدد ورقذة التباحذ الشذواغل المتعلقذة باسذتخدا النتذرات ( )INS 251, 252والنتريتذات
( )INS 249, 250كمواد مضافة إلى األغذيذة لتنظذر فيهذا لجنذة الدسذتور الغذذاي ،المعنيذة
بالمواد المضافة إلى األغذية ف ،دورتها التاسعة واألربعين.
أنظر  REP16/FAالفقرة 97
ستأ ذ ورقذة التباحذ بالحسذبان القضذايا التذ ،تذم تحديذدها فذ ،الوثيقذة CX/FA 16/48/13
المتعلقة بالنه المختلفة للتعبير عن الحد األق ى للمواد المضافة الت ،لم يحذدد المتنذاول
اليوم ،المقبول لها ف ،النبيذذ (أي علذى أسذاس ممارسذات الت ذنيع الجيذدة وعلذى أسذاس
عددي) والمواقف الت ،أعرب عنها ف ،الدورة النامنة واألربعين للجنة الدسذتور الغذذاي،
المعنيذذة بذذالمواد المضذذافة إلذذى األغذيذذة وفذذ ،وثذذايق غرفذذة االجتماعذذات المختلفذذة .وعلذذى
وجذذه الخ ذذو ( )0ستضذذع ورقذذة التباح ذ وتحلذذل توصذذيات إلد ذذال تعذذدي ت علذذى
المواصفة العامذة للمذواد المضذافة إلذى األغذيذة فيمذا يتعلذق بذالمواد المضذافة إلذى النبيذذ؛
و( )2ستنظر ف ،األحكا المتعلقة بالمواد المضافة المنتميذة إلذى الفئذات الوظيفيذة التاليذة:
منظمات الحمودة والمنبتات ومضادات األكسدة.
أنظر  REP16/FAالفقرتين  032و032
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ا تتمت الدورة النامنة واألربعون للجنذة الدسذتور الغذذاي ،المعنيذة بذالمواد المضذافة إلذى
األغذية التباحذ فذ ،المذواد المضذافة النانويذة ووافقذت علذى مواصذلة الممارسذة الحاليذة
القايمة على معالجة استخدامها باستخدا م حظات دمن نظا فئات األغذية الحال ،ف،
المواصفة العامة للمواد المضافة إلى األغذية.

تعليقات الرييس:
ت قدرا كبيرا من الوقت لبح مسألة المواد النانوية المضافة إلى األغذية .وقد حددت اللجنة عددا مذن الخيذارات لمعالجذة المذواد المضذافة إلذى
عقدت اللجنة عدة دورات و
األغذية النانوية ف ،أعمال ذات صلة .ومع ذلك لم تتمكن اللجنة من التوصل إلى توافق ف ،اآلراء بشأن أي من التوصيات الت ،أثارها بعذ الوفذود والتذ ،تختلذف عذن الودذع
الراهن .ونظرا لمحدودية الموارد وافقت اللجنة على االستمرار ف ،الممارسة الحالية لمعالجة استخدا المواد المضافة النانوية.
ولزيادة تحسين كفاءة اللجنة واأل ذ باالعتبار التقد السليم الذي أحرزته المواصفة العامة للمواد المضافة إلى األغذية ف ،هذذه الذدورة وافقذت اللجنذة باإلجمذاع علذى إعذداد ورقذة
تباح لتحسين إدارة عمل لجنة الدستور الغذاي ،المعنية بالمواد المضافة إلى األغذية
العبء اإلجمالي لعمل اللجنة
مواصفات ملغاة،
نصوص أخرى
الخطوة 8
وعمل متوقف أو
ورقة تباحث
العمل الجديد
العمل الجاري
الخطوة 5
دورات اللجنة
العتمادها
والخطوة 8/5
ورقة تباحث متوقفة
الذذذذذذذذذذدورة النامنذذذذذذذذذذة
واألربعذذذذذذون للجنذذذذذذة
الدسذذذذذذذتور الغذذذذذذذذاي،
0
1
1
3
2
المعنيذذذذذذذذذة بذذذذذذذذذالمواد
المضافة إلى األغذية
م حظات تفسيرية:
التركيز الرييس ،لعمل لجنة الدستور الغذاي ،المعنية بالمواد المضافة إلى األغذية هو المواصفة العامة للمواد المضافة إلى األغذية و اصة استكمال النظر فذ ،مشذاريع األحكذا
المعلقة (حوال )0211 ،ومواءمة األحكا الخاصة بالمواد المضافة إلى األغذية ف ،مواصفات السلع مع تلك الموجودة ف ،المواصذفة العامذة للمذواد المضذافة إلذى األغذيذة .وتشذمل
األعمال األ را ذات ال لة بالمواصفة العامة للمواد المضافة إلى األغذية )0( :إعداد قايمة أولويات للمواد الت ،ستقيمها لجنذة الخبذراء المشذتركة بذين المنظمذة ومنظمذة ال ذحة
العالمية المعنية بالمواد المضافة إلى األغذية؛ ( )2تبن ،مواصفات التعريذف والنقذاء التذ ،أعذدتها لجنذة الخبذراء المشذتركة بذين المنظمذة ومنظمذة ال ذحة العالميذة المعنيذة بذالمواد
المضذافة إلذى األغذيذة؛ ( )3تحذدي (إد ذال تعذدي ت علذى) نظذم أسذماء الفئذات والتذرقيم الذدول ،للمذواد المضذافة إلذى األغذيذة ) .(CAC/GL 36-1989وستسذاعد أورات التباحذ
المقترحة لجنة الدستور الغذاي ،المعنية بالمواد المضافة إلى األغذية أثناء النظر ف ،مسذايل محذددة اصذة بالمواصذفة العامذة للمذواد المضذافة إلذى األغذيذة (أي اسذتخدا النتذرات
والنتريتات؛ واستخدا المواد المضافة إلى األغذية ف ،إنتاط النبيذ) وبشأن إدارة عمل لجنة الدستور الغذاي ،المعنية بالمواد المضافة إلى األغذية.
تعليقات الرييس:
أشارت اللجنة إلى الحاجة إلى ودع وثيقة استراتيجية إلدارة عبء العمل بقدر من الكفاءة أكبر .وستجري فذ ،الذدورة القادمذة مناقشذة ورقذة التباحذ التذ ،يفتذرض أن تنظذر فذ،
األولويات إلى جانب تقديم مشورة علمية .ونأمذل بذذلك أن تسذتطيع اللجنذة بنذاء طذة عمذل تكامليذة تتوافذق مذع الخطذة االسذتراتيجية لهيئذة الدسذتور الغذذاي ،فذ ،السذنوات القليلذة
القادمة.
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اللجنة المعنية بالملوثات في األغذية ،الدورة العاشرة ( 8-1أبريل/نيسان )REP16/CF( )12
النصوص المحالة إلى الدورة التاسعة والثالثين لهيئة الدستور الغذائي لالعتماد النهائي
اإلطار الزمني
رموز
الحالااااااااااااة
رقم التعريف
الوثائق
السنة
المخرجات
الراهنة
بالعمل أو
المستهدفة
سنة العمل

مشذذذذروع المسذذذذتويات الق ذذذذوا المقترحذذذذة
للزرنيخ غير العضوي ف ،األرز المقشور

مشذذذذروع المسذذذذتويات الق ذذذذوا المقترحذذذذة
للرصا ف ،ع ذاير وع ذارات الفاكهذة
الجاهزة للشرب؛ (إدراط ثمرة زهذرة األآل
)passion fruit؛ الفواكذذذه المعلبذذذة (إدراط
العنبيذذذذذات والفواكذذذذذه ال ذذذذذغيرة األ ذذذذذرا
المعلبذذذة)؛ والخضذذذروات المعلبذذذة (إدراط
الخضذروات الورقيذذة المعلبذذة والخضذذروات
البقوليذذذذة المعلبذذذذة)؛ المربيذذذذات والهذذذذ
والمرم د (مستوا أق ذى أ فذ وإدراط
المربذذى)؛ مخلذذل الخيذذار (مسذذتوا أق ذذى
أ ف )؛البنذذذذذذدورة المحفوظذذذذذذة (مسذذذذذذتوا
أق ذذذذى أ فذذذذ وحذذذذذف الم حظذذذذة عذذذذن
تطبيذذق معامذذل التركيذذز)؛ وزيتذذون المايذذدة
(مستوا أق ى أ ف )
مشروع التنقذيح المقتذرح لمدونذة ممارسذات
الوقايذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة والتخفيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذف

N12-2011

2103

1

0-0

المرفق

2

المشورة العلمية

المالحظات التفسيرية

االجتمذذذذذذاع النذذذذذذان،
والسذذذذذذبعون للجنذذذذذذة
الخبذذذراء المشذذذتركة
بين منظمذة األغذيذة
والزراعذذة ومنظمذذة
ال ذذذذذذحة العالميذذذذذذة
المعنيذذذذذذذة بذذذذذذذالمواد
المضذذذذذذذذذافة إلذذذذذذذذذى
األغذية

أنظر  REP16/CFالفقرة  12والمرفق النان،
يكمذذل هذذذذا المشذذذروع العمذذذل علذذذى المسذذذتويات
الق وا للزرنيخ غير العضوي ف ،األرز.
مالحظااة :اعتمذذدت هيئذذة الدسذذتور الغذذذاي ،فذذ،
دورتهذذذذا السذذذذابعة والن ثذذذذين ) (2014المسذذذذتوا
األق ذذذى للذذذزرنيخ غيذذذر العضذذذوي فذذذ ،األرز
(المقشور)

N04-2012

2102

1/2

0-0

االجتمذذذذذذاع النالذذذذذذ
والسذذذذذذبعون للجنذذذذذذة
الخبذذذراء المشذذذتركة
بين منظمذة األغذيذة
والزراعذذة ومنظمذذة
ال ذذذذذذحة العالميذذذذذذة
المعنيذذذذذذذة بذذذذذذذالمواد
المضذذذذذذذذذافة إلذذذذذذذذذى
األغذية

أنظر  REP16/CFالفقرة  19والمرفق النال
هذذذا جذذزء مذذن العمذذل الجذذاري علذذى مراجعذذة
المستويات الق وا للرصذا فذ ،المواصذفة
العامذذة بشذذأن الملوثذذات والسذذمو فذذ ،األغذيذذة
واألع ف )(CODEX STAN 193-1995
مالحظاة :نظذرا للعمذل المتبقذ ،علذى مراجعذة
المسذذتويات الق ذذوا للرصذذا فذذ ،مواصذذفة
الدستور الغذاي ،العامة للملوثات والسذمو فذ،
األغذيذذة واألعذذ ف قذذد تذذود اللجنذذة التنفيذيذذة
لهيئذذذذة الدسذذذذتور الغذذذذذاي ،الطلذذذذب مذذذذن لجنذذذذة
الدستور الغذاي ،المعنية بالملوثات ف ،األغذيذة
تعيين مهلة واقعية إلنجاز هذا العمل.

N13-2014

2107

1

0-0

-

أنظر  REP16/CFالفقرة  021والمرفق الرابع
ة لهذذا
إكمال العمل قبل الفترة الزمنية المخ
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الوثائق
من تلوث الحبوب الغذايية بالسمو الفطريذة
()CAC/RCP 51-2003
مشذذذذذذذروع الم حذذذذذذذق المقترحذذذذذذذة بشذذذذذذذأن
الزيرالينذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذون والفومذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذونيزين
واالوكراتوكسذذذذذذين ألذذذذذذف والتريكوثسذذذذذذين
واألف توكسذذذين لمدونذذذة ممارسذذذات الوقايذذذة
والتخفيف من التلذوث بالسذمو الفطريذة فذ،
الحبوب الغذايية )(CAC/RCP 51-2003
تعليقات الرييس:
العمل الجاري (الخطوة  2/0والخطوة )1
الوثائق
مشروع الملحق المقترح بشذأن األرغذوت
وقلويدات األرغذوت فذ ،الحبذوب (ملحذق
لمدونذذذذذة ممارسذذذذذات الوقايذذذذذة والتخفيذذذذذف
مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن تلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوث الحبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوب
الغذايية بالسمو الفطريذة (CAC/RCP 51-
)2003
مشذذذذروع مقتذذذذرح للمسذذذذتويات الق ذذذذوا
للرصذذذا فذذذ ،فواكذذذه و ضذذذار معينذذذة
(طازجذذذذذة ومجهذذذذذزة) وأصذذذذذناف أغذيذذذذذة
مختذذذارة أ ذذذرا :الع ذذذاير والع ذذذارات
المستخرجة ح ريا من العنبيذات والنمذار
ال ذذذذغيرة األ ذذذذرا؛ ضذذذذار الكرنذذذذب

19

اإلطار الزمني
رقم التعريف
السنة
بالعمل أو
المستهدفة
سنة العمل

N13-2014

2107

اإلطار الزمني
رقم التعريف
السنة
بالعمل أو سنة
المستهدفة
العمل

الحالااااااااااااة
الراهنة

رموز
المخرجات

المالحظات التفسيرية

المشورة العلمية
العمل.

1/2

الحالة
الراهنة

0-0

رموز
المخرجات

N13-2014

2107

3

0-0

N04-2014

2102

3/2

0-0

-

المشورة العلمية

-

أنظر  REP16/CFالفقرة  021والمرفق الرابع
ة لهذذا
إكمال العمل قبل الفترة الزمنية المخ
العمل.

المالحظات التفسيرية

أنظر  REP16/CFالفقرة  012والمرفق الخامس
يجري العمل ف ،المواعيد المحددة.

االجتمذذذذذذاع النالذذذذذذ
والسذذذذذذبعون للجنذذذذذذة
أنظر  REP16/CFالفقرة 12
الخبذذذراء المشذذذذتركة
أنظر المستويات الق وا للرصا
بذذين منظمذذة األغذيذذة
عند الخطوة .1
والزراعذذذة ومنظمذذذة
ال ذذذذذذحة العالميذذذذذذة

العتمادها

20

الوثائق
المعلبذذذذة؛ الخضذذذذروات الورقيذذذذة المعلبذذذذة
والخضذذروات البقوليذذة المعلبذذة؛ الكسذذتناء
المعلبذذذذة وهذذذذريس الكسذذذذتناء المعلبذذذذة؛
الفطريذذات والفطذذر؛ صل ذذة المذذانجو؛
ومركذذذذزات البنذذذذدورة المجهذذذذزة وفئذذذذات
جديذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدة مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن األغذيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة
أي األسماك والبقول
مشذذذذذذروع مدونذذذذذذة ممارسذذذذذذات الوقايذذذذذذة
والتخفيف من تلوث األرز بالزرنيخ
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اإلطار الزمني
رقم التعريف
السنة
بالعمل أو سنة
المستهدفة
العمل

الحالة
الراهنة

رموز
المخرجات

المشورة العلمية

المالحظات التفسيرية

المعنيذذذذذذذة بذذذذذذذالمواد
المضذذذذذذذذذذافة إلذذذذذذذذذذى
األغذية

أنظر  REP16/CFالفقرة 011
يجري العمل ف ،المواعيد المحددة.

N12-2014

2107

3/2

0-0

-

مشذذذذروع المسذذذذذتوا األق ذذذذى المقتذذذذذرح
للكذذذذادميو فذذذذ ،الشذذذذوكوالتة والمنتجذذذذات
المشتقة من الكاكاو

N15-2014

2107

3/2

0-0

مشذروع مدونذذة السذلوك المقترحذذة للوقايذذة
والتخفيذذف مذذن التلذذوث بالسذذمو الفطريذذة
ف ،التوابل ومرفقاتها

االجتمذذذذذذاع النالذذذذذذ
والسذذذذذذبعون للجنذذذذذذة
الخبذذذذراء المشذذذذتركة
بذذين منظمذذة األغذيذذة أنظر  REP16/CFالفقرة 009
والزراعذذذة ومنظمذذذة يجري العمل ف ،المواعيد المحددة.
ال ذذذذذذذحة العالميذذذذذذذة
المعنيذذذذذذذذة بذذذذذذذذالمواد
المضافة إلى األغذية

N13-2015

2101

3/2

0-0

-

 REP16/CFأنظر الفقرة
يجري العمل ف ،المواعيد المحددة.

المشذذروع المقتذذرح للحذذدود الق ذذوا مذذن
السذذمو الفطريذذة مذذن نذذوع األف توكسذذين
ف ،الفول السودان ،الجاهز لألكل

N14-2014

2107

3/2

0-0

االجتمذذذذذذاع التاسذذذذذذع
والسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتون
واالجتماعذذذذذذذذذذذذذذذذذات
المسذذذذذذتقبلية للجنذذذذذذة
الخبذذذراء المشذذذذتركة
بذذين منظمذذة األغذيذذة
والزراعذذذة ومنظمذذذة

037

أنظر  REP16/CFالفقرة
أوقفذذذذت لجنذذذذة الدسذذذذتور الغذذذذذاي ،المعنيذذذذة
بالملوثذذات فذذ ،األغذيذذة فذذ ،دورتهذذا التاسذذعة
( )2102العمل بانتظذار الح ذول علذى مزيذد
من المشذورة مذن االجتمذاع النالذ والنمذانين
للجنذذذذة الخبذذذذراء المشذذذذتركة بذذذذين المنظمذذذذة
ومنظمذذذة ال ذذذحة العالميذذذة المعنيذذذة بذذذالمواد
073
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الوثائق

قايمذذة بالملوثذذات والسذذميات الطبيعيذذة ذات
األولوية المقترحة للتقيذيم مذن جانذب لجنذة
الخبذذراء المشذذذتركة بذذذين منظمذذذة األغذيذذذة
والزراعذذذذذة ومنظمذذذذذة ال ذذذذذحة العالميذذذذذة
والمعنية بالمواد المضافة إلى األغذية

21

اإلطار الزمني
رقم التعريف
السنة
بالعمل أو سنة
المستهدفة
العمل

-

-

الحالة
الراهنة

-

تعليقات من الرييس:
أوراق التباحث وغيرها
الوثائق
إلغذذاء مسذذتويات الحذذد األق ذذى للرصذذا فذذ ،مواصذذفة الدسذذتور الغذذذاي ،العامذذة
للملوثذذات والسذذمو فذذ ،األغذيذذة واألع ذ ف وبالتحديذذد :التذذوت المعلذذب والفراولذذة
المعلبذذذة والفاصذذذوليا الخضذذذراء المعلبذذذة والفاصذذذوليا الشذذذمعية المعلبذذذة والبذذذازالء
الخضراء المعلبة والمربيات (الفاكهة المحفوظة) والهذ ومخلذل الخيذار والبنذدورة
المحفوظة وزيتون المايدة

رموز
المخرجات

0-0

المشورة العلمية

المالحظات التفسيرية

ال ذذذذذذحة العالميذذذذذذة
المعنيذذذذذذذة بذذذذذذذالمواد
المضذذذذذذذذذذافة إلذذذذذذذذذذى
األغذيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة
واالجتماعذذذذذذذذذذذذذذذذذات
المسذذذذذذذتقبلية لجنذذذذذذذة
الخبراء المشتركة

المضافة إلى األغذية (نوفمبر /تشرين النذان،
 .)2102ستعد الهند متبعذة نذوات تقيذيم لجنذة
الخبذذذذذراء المشذذذذذتركة مقترحذذذذذا للمسذذذذذتوا
األق ذذى لتنظذذر فيذذه لجنذذة الدسذذتور الغذذذاي،
المعنيذذة بالملوثذذات فذذ ،األغذيذذة فذذ ،دورتهذذا
الحادية عشرة (.)2107
قد تود اللجنة التنفيذية لهيئة الدسذتور الغذذاي،
الطلذذب مذذن لجنذذة الدسذذتور الغذذذاي ،المعنيذذة
بالملوثذذات فذذ ،األغذيذذة تعيذذين مهلذذة واقعيذذة
إلنجاز هذا العمل.
أنظر  REP16/CFالفقرة  171والمرفق السادس
يتقذذذد العمذذذل بانتظذذذا وفقذذذا ل حتياجذذذات التذذذ،
تحذذذذذددها لجنذذذذذة الدسذذذذذتور الغذذذذذذاي ،المعنيذذذذذة
بالملوثات ف ،األغذية وتوفر البيانات من الدول
األعضاء المهتمة باألمر وموارد لجنة الخبذراء
المشذذذذتركة بذذذذين منظمذذذذة األغذيذذذذة والزراعذذذذة
ومنظمذذذذة ال ذذذذحة العالميذذذذة المعنيذذذذة بذذذذالمواد
المضافة إلى األغذية

لجنذذذذذذذذذة الخبذذذذذذذذذراء
المشذذذذذذذذتركة بذذذذذذذذين
منظمذذذذذذذة األغذيذذذذذذذة
والزراعذذذة ومنظمذذذة
ال ذذذذذذحة العالميذذذذذذة
المعنيذذذذذذذة بذذذذذذذالمواد
المضذذذذذذذذذذافة إلذذذذذذذذذذى
األغذية  -جار

مالحظات تفسيرية
أنظر  REP16/CFالفقرة  90والمرفق النال
إجراء تابع ناجم عذن مراجعذة المسذتويات الق ذوا للرصذا فذ ،مواصذفة الدسذتور
الغذاي ،العامة للملوثات والسمو ف ،األغذية واألع ف الت ،تتطلب إلغذاء المسذتويات
الق ذذوا الحاليذذة واالستعادذذة عنهذذا بمسذذتويات ق ذذوا جديذذدة كمذذا اعتمذذدتها هيئذذة
الدسذذذتور الغذذذذاي ،فذذذ ،دورتهذذذا األربعذذذين (أنظذذذر المسذذذتويات الق ذذذوا للرصذذذا
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العتمادها عند الخطوة )1
أنظر  REP16/CFالفقرة
ورقة تباح بشأن المستويات الق وا للسمو الفطرية ف ،التوابل
ستنظر لجنذة الدسذتور الغذذاي ،المعنيذة بالملوثذات فذ ،األغذيذة فذ ،دورتهذا الحاديذة عشذرة
) (2017فذذ ،ورقذذة التباح ذ التخذذاذ قذذرار بشذذأن الحاجذذة إلذذى عمذذل جديذذد علذذى المسذذتويات
الق وا للتوابل للموافقة عليه كعمل جديد من هيئة الدستور الغذاي.،
أنظر  REP16/CFالفقرتين  021و020
ورقة تباح بشأن مينيل الزيبق ف ،السمك
ستساعد ورقة التباح لجنة الدستور الغذاي ،المعنية بالملوثات ف ،األغذيذة فذ ،دورتهذا
الحاديذذة عشذذرة علذذى ودذذع ال ذذيغة النهاييذذة لمقترحهذذا لعمذذل جديذذد علذذى المسذذتويات
الق وا لمينيل الزيبق ف ،أنواع أسماك محذددة (طازجذة و /أو معالجذة) للموافقذة عليذه
كعمل جديد من هيئة الدستور الغذاي.،
ورقة تباح بشأن ثناييات الفينيل المتعددة الكلورة غير الشبيهة بالديوكسين ف ،مدونذة أنظر  REP16/CFالفقرة 073
ممارسذذات الوقايذذة والتخفيذذف مذذن الديوكسذذينات وثنذذاي ،الفينيذذل متعذذدد الكلذذور الشذذبيه يفترض أن تساعد ورقة التباح لجنة الدسذتور الغذذاي ،المعنيذة بالملوثذات فذ ،األغذيذة
فذذ ،دورتهذذا الحاديذذة عشذذرة علذذى اتخذذاذ قذذرار بشذذأن الحاجذذة إلذذى تنقذذيح المدونذذة السذذالفة
بالديوكسين
الذكر.
متابعذة تقيذيم لجنذة الخبذراء المشذتركة بذين منظمذة األغذيذة والزراعذة ومنظمذة ال ذحة أنظر  REP16/CFالفقرة 073
يفترض أن تساعد ورقة التباح لجنة الدستور الغذاي ،المعنية بالملوثات ف ،األغذية فذ،
العالمية المعنية بالمواد المضافة إلى األغذية -البيروليزيدن شبه القلوي
دورتهذذذذا الحاديذذذذة عشذذذذرة علذذذذى اتخذذذذاذ قذذذذرار بشذذذذأن دذذذذرورة وجذذذذدوا عمذذذذل جديذذذذد
على البيروليزيدن شبه القلوي (تنقيح المدونة و/أو ودع حدود ق وا للبيروليزيذدن شذبه
القلوي)
تعليقات الرييس:
011
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اعتبارات عامة بشأن لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في األغذية
دورات اللجنة
الدورة العاشرة للجناة
الدساااااااتور الغاااااااذائي
المعنية بالملوثات فاي
األغذية
تعليقات الرييس:

الخطوة  8والخطوة
8/5
1

الخطوة

-

5

نصااااااااوص أخاااااااارى
العتمادها

العمل الجاري

2

العمااااااااااااال
الجديد

ورقة تباحث

1

مواصااااااافات ملغااااااااة،
وعمااااااال متوقاااااااف أو
ورقة تباحث متوقفة
0

م حظات تفسيرية:
التركيز الرييس ،للجنة الدستور الغذاي ،المعنية بالملوثات ف ،األغذية هذو تطذوير مسذتويات ق ذوا للملوثذات والسذمو فذ ،األغذيذة واألعذ ف ومذدونات ممارسذات لتذوفير
تدابير تخفيف تسذاعد البلذدان علذى فذ تلذوث األغذيذة واألعذ ف بالملوثذات و/أو تقذديم المعونذة ل متنذال للحذدود الق ذوا المعتمذدة مذن هيئذة الدسذتور الغذذاي .،وفذ ،هذذا
ال دد تشكل أورات التباح أداة رييسية لمساعدة اللجنة على اتخاذ قرار بشأن القيا بعمل جديذد مذع دذمان الوفذاء بالمتطلبذات الذواردة فذ ،دليذل اإلجذراءات وفذ ،مواصذفة
الدستور الغذاي ،العامة للملوثات والسمو ف ،األغذية واألع ف.
ف ،هذا اإلطار أعادت اللجنة تأكيد قرارها السابق بأن التوجيهات المن و عليها ف ،دليل اإلجراءات وف ،مواصفة الدستور الغذاي ،العامة للملوثات والسمو ف ،األغذيذة
واألع ف كافية لضمان شفافية وكفاءة إدارة العمل ولذا لم تكن هناك حاجة إلى توجيهات إدافية.
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اللجنة المعنية بمخلفات مبيدات اآلفات (الدورة الثامنة واألربعون 22-05 ،أبريل/نيسان )REP16/PR( )0212
النصوص المحالة إلى الدورة التاسعة والثالثين لهيئة الدستور الغذائي لالعتماد النهائي
اإلطار الزمني
رموز
الحالة
رقم التعريف
المشورة العلمية
الوثائق
السنة
الراهنة المخرجات
بالعمل أو
المستهدفة
سنة العمل
االجتمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاع
المشذذذذذترك بذذذذذين
منظمذذذة األغذيذذذة
والزراعذذذذذذذذذذذذذذذذذة
ومنظمة ال ذحة
0-0
1/2
جار
مشروع الحدود الق وا لمبيدات اآلفات
العالميذذذذة بشذذذذأن
مخلفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات
المبيدات
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المرفق

المالحظات التفسيرية

أنظر

REP16/PR

الفقرة  113والمرفق النان،

تعليقات الرييس:
تلقى المستويات الق وا للمبيذدات بوصذفها النذات الرييسذ ،للجنذة الدسذتور الغذذاي ،المعنيذة بمخلفذات المبيذدات مقرونذا بالمشذورة العلميذة ال ذادرة عذن االجتمذاع المشذترك بذين
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة ال حة العالمية بشأن مخلفات المبيدات مزيدا من القبول من األعضاء والمراقبين ف ،هيئة الدستور الغذاي ،رغم أن هناك دايما وجهذات نظذر
مختلفة بشأن كل من المستويات الق وا الموصى بها يتناولها الحادرون ل جتماع السنوي للجنة الدستور الغذاي ،المعنية بمخلفات المبيدات استنادا إلى سياساتهم الخاصذة بشذأن
س مة األغذية أو اهتماماتهم الخاصة بشأن مدا م ءمة المستويات المعنية لبع الفئات السكانية أو استنناء هذه الفئات من انطباقها .علذى أيذة حذال مذع التحسذين المسذتمر لمبذدأ
تحليل المخاطر الذي تطبقه لجنة الدستور الغذاي ،المعنية بمخلفات المبيدات توشك جودة المستويات الق وا الموصذى بهذا علذى االقتذراب مذن تحقيذق الهذدف المتمنذل بذأن تكذون
انعكاسا للممارسات الزراعية وأن يجري التقليل من المخاطر ال حية إلى مستوا مقبول.

1
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النصوص المحالة إلى الدورة التاسعة والثالثين لهيئة الدستور الغذائي العتمادها عند الخطوة
اإلطار الزمني
رموز
الحالة
رقم التعريف
الوثائق
السنة
الراهنة المخرجات
بالعمل أو
المستهدفة
سنة العمل
2

مشذذذذروع تنقذذذذيح مقتذذذذرح لت ذذذذنيف األغذيذذذذة
واألع ف (مجموعات سذلع منتقذاة):مجموعذة
 -121أعشاب الحبوب الغذايية

N11-2004
N09-2006

2102

2

0-0

مشذذروع الخطذذوط التوجيهيذذة المقترحذذة بشذذأن
معذذايير األداء لطذذرت التحليذذل مذذن أجذذل تحديذذد
مخلفات مبيدات اآلفات ف ،األغذية

N09-2013

2102

2

1-0/2-0

تعليقات الرييس:

المشورة العلمية

-

المالحظات التفسيرية
أنظر  REP16/PRالفقرة  010والمرفق العاشر
وافقذذذت لجنذذذة الدسذذذتور الغذذذذاي ،المعنيذذذة بمخلفذذذات
المبيذذذذدات علذذذذى المحاصذذذذيل فذذذذ ،المجموعذذذذة .121
وستنظر ف ،دورتها التاسعة واألربعين ف ،ت ذنيف
السذذلع فذذ ،مجموعذذات فرعيذذة مختلفذذة بغيذذة ودذذع
ال يغة النهايية لهذه المجموعة ف ،عا .2107
غيذذر أن اللجنذذة قذذد تنتظذذر ودذذع ال ذذيغة النهاييذذة
لمجموعذذات سذذلعية أ ذذرا ذات صذذلة (األعشذذاب)
وأمنلة على سلع ممنلة قبذل إرسذال المجموعذة 121
إلذذذذى هيئذذذذة الدسذذذذتور الغذذذذذاي ،ل عتمذذذذاد النهذذذذاي.،
وسذذيكون هذذذا الذذنه متمشذذيا مذذع الذذنه المتبذذع فذذ،
تنقيح الت نيف (أنظر المجموعة  – 102البقول).
أنظذذذذر  REP16/PRالفقذذذذرة  023والمرفذذذذق الحذذذذادي
عشر
أشذذذارت لجنذذذة الدسذذذتور الغذذذذاي ،المعنيذذذة بمخلفذذذات
المبيدات إلذى اتفذات عذا بشذأن الخطذوط التوجيهيذة.
مع ذلك وفذ ،دذوء التغييذرات التذ ،أجريذت علذى
الوثيقة اتفقت اللجنة على إعادة النظر ف ،الخطذوط
التوجيهية ف ،دورتها القادمة السذتكمالها واعتمادهذا
النهذذذاي ،مذذذن هيئذذذة الدسذذذتور الغذذذذاي ،فذذذ ،دورتهذذذا
األربعذذين ) .(2017وسذذيتيح ذلذذك إجذذراء مشذذاورات
وطنيذذذة علذذذى نطذذذات واسذذذع بذذذين مختلذذذف أصذذذحاب
الم ذذلحة مذذع األ ذذذ باالعتبذذار أهميذذة هذذذه الوثيقذذة
لتحديذذذذد مخلفذذذذات مبيذذذذدات اآلفذذذذات وأثرهذذذذا علذذذذى
الممارسذذات التنظيميذذة إلنفذذاذ المسذذتويات الق ذذوا
لمبيدات اآلفات.
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اإلطار الزمني
رقم التعريف
المالحظات التفسيرية
المشورة العلمية
الوثائق
السنة
بالعمل أو
المستهدفة
سنة العمل
استغرت تنقيح ت نيف هيئة الدستور الغذاي ،الذي اعتمد ف ،عا  2112وقتا طوي منذ اعتماد الت ذنيف فذ ،عذا  .0919وقذد نظمذت لجنذة الدسذتور الغذذاي ،المعنيذة بمخلفذات المبيذدات
العمل الجاري لجميع المجموعات السلعية طوة بخطوة لكن ودع ال يغة النهايية للعمل استغرت وقتا طوي  .العيب هو الحالة المربكذة لذبع السذلع التذ ،تغيذرت مجموعتهذا .أمذا
الميزة فه ،الجمع الشامل لكافة السلع الممكنة كأغذية أو أع ف حيوانية الت ،لفتت انتباه األعضاء والمراقبين .ويتطلب التوصل إلى توافق فذ ،اآلراء حذول الت ذنيف فذ ،مجموعذات
تنازالت من أصحاب الم لحة ف ،حين أن استخدا كل من السلع متنوع جدا من مجموعة سكانية إلى أ را وأن سلوك المخلفات يتغير وفقا للمناخ المحل ،والنقافة ومذا إلذى ذلذك
ف ،جميع أنحاء العالم.
العمل الجاري
اإلطار الزمني
رموز
الحالة
رقم التعريف
المالحظات التفسيرية
المشورة العلمية
الوثائق
السنة
الراهنة المخرجات
بالعمل أو
المستهدفة
سنة العمل
أنظذذذر  REP16/PRالفقذذذرة  001والمذذذرفقين الرابذذذع
والخامس
االجتمذذذذاع المشذذذذترك يعتمد ودع ال يغة النهايية لهذه الحذدود الق ذوا
بذذذين منظمذذذة األغذيذذذة علذذذذذى النظذذذذذر فذذذذذ ،الشذذذذذواغل أو إعذذذذذادة التقيذذذذذيم
والزراعذذذذذة ومنظمذذذذذة (اسذذذتخدامات جديدة/إدذذذافية اسذذذتعراض دوري
مشذذروع ومشذذروع مقتذذرح للحذذدود الق ذذوا
0-0
 1و7
جار
ال حة العالميذة بشذأن وغيذذر ذلذذك) مذذن جانذذب االجتمذذاع المشذذترك بذذين
لمبيدات اآلفات
مخلفذذذذذذذات المبيذذذذذذذدات منظمة األغذية والزراعة ومنظمة ال حة العالميذة
)(2016
بشذذذأن مخلفذذذات المبيذذذدات وفقذذذا لجذذذداول وقذذذوايم
األولويذذذذات للمبيذذذذدات التذذذذ ،وافقذذذذت عليهذذذذا لجنذذذذة
الدستور الغذاي ،المعنية بمخلفات المبيدات
أنظر  REP16/PRالفقرة  022والمرفق السابع
هذا التنقيح جزء من تنقيح أوسذع لت ذنيف األغذيذة
واألع ف .يجري التنقيح بالتوازي مع العمل الذذي
مشذذروع تنقذذيح لت ذذنيف األغذيذذة واألعذذ ف
يجري على ودع أمنلذة عذن سذلع ممنلذة إلدراجهذا
N11-2004
7
2102
0-0
(المجموعات السذلعية الخاصذة بالخضذروات:
N09-2006
فذذ ،المبذذادئ والخطذذوط التوجيهيذذة ال تيذذار عينذذات
المجموعة  – 102البقول)
الحالة
الراهنة

رموز
المخرجات

تمنيليذذذذة مذذذذن السذذذذلع ألغذذذذراض اسذذذذتقراء الحذذذذدود
الق ذذذذذوا مذذذذذن مخلفذذذذذات مبيذذذذذدات اآلفذذذذذات فذذذذذ،
المجموعذذذات السذذذلعية لتيسذذذير تحديذذذد مجموعذذذات
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الوثائق
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اإلطار الزمني
رقم التعريف
السنة
بالعمل أو
المستهدفة
سنة العمل

الحالة
الراهنة

رموز
المخرجات

المشورة العلمية

المالحظات التفسيرية
مستويات ق وا و اصة للمحاصيل النانوية.
وافقذذذت لجنذذذة الدسذذذتور الغذذذذاي ،المعنيذذذة بمخلفذذذات
المبيذذدات علذذى العمذذل حسذذب المجموعذذات السذذلعية
وودذذعت ال ذذيغة النهاييذذة ألول مجموعذذة سذذلعية
وأمنلة عن سلع ممنلة (الفاكهة) ف ،عا .2102
وباتباع النه نفسه أشذارت لجنذة الدسذتور الغذذاي،
المعنيذذة بمخلفذذات المبيذذدات فذذ ،دورتهذذا الخامسذذة
واألربعذذين ( )2103إلذذى أن ودذذع ال ذذيغة النهاييذذة
للمجموعذذذة السذذذلعية التاليذذذة واألمنلذذذة عذذذن السذذذلع
الممنلة (الخضروات) يفترض أن يستغرت دورتين
إلذذذى ثذذذ ث مذذذن دورات لجنذذذة الدسذذذتور الغذذذذاي،
المعنية بمخلفات المبيدات أي ف ،عا .2102
تأجل ودذع ال ذيغة النهاييذة للمجموعذات السذلعية
مذن الخضذروات حتذذى عذا  2107بسذبب صذذعوبات
ف ،التوصل إلى اتفذات بشذأن المجموعذات الفرعيذة
للمحاصيل وأثر نقل سذلع معينذة مذن مجموعذة إلذى
مجموعة أ را ف ،المستويات الق ذوا الموصذى
بها.
يعنذذذ ،دذذذمنا الذذذنه الذذذذي اتبعتذذذه لجنذذذة الدسذذذتور
الغذذذذاي ،المعنيذذذة بمخلفذذذات المبيذذذدات فيمذذذا يتعلذذذق
بتنقيح الت ذنيف أنذه ال ينبغذ ،اعتمذاد أي مجموعذة
سلع من الخضروات عند الخطوة  1على أن يكتمذل
تنقذذيح المجموعذذة بأكملهذذا تجنبذذا للمشذذاكل التذذ ،قذذد
تنشذذذذأ لذذذذدا إجذذذذراء تعذذذذدي ت عبذذذذر المجموعذذذذات
المختلفة قد تكذون دذرورية للحفذاظ علذى االتسذات
التحريذذذري والتقنذذذ ،عنذذذد ودذذذع ال ذذذيغة النهاييذذذة
للمجموعذذة بأكملهذذا العتمادهذذا ب ذذورة نهاييذذة مذذن
هيئة الدستور الغذاي.،
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الوثائق

CX/EXEC 16/71/2 Add.1

اإلطار الزمني
رقم التعريف
السنة
بالعمل أو
المستهدفة
سنة العمل

الحالة
الراهنة

رموز
المخرجات

مشذذذروع تنقذذذيح مقتذذذرح لت ذذذنيف األغذيذذذة
واألعذذذ ف (المجموعذذذات السذذذلعية النباتيذذذة

األ را):
•المجموعة  101الخضروات البقولية
•المجموعذذذذة  100الخضذذذذروات المنمذذذذرة
القرعيات

2102

1

0-0

مشذذذروع تنقذذذيح مقتذذذرح لت ذذذنيف األغذيذذذة
واألع ف:

•المجموعذذذة  -120األعشذذذاب للسذذذكريات أو
إنتاط القطر و
•المجموعذذذذذة  -121البذذذذذذور للمشذذذذذروبات
والحلويات

2102

مشروع الجداول المقتذرح علذى أمنلذة مختذارة
مذذذن السذذذلع الممنلذذذة (إلدراجهذذذا فذذذ ،مبذذذادئ

وإرشذذذادات ا تيذذذار السذذذلع الممنلذذذة السذذذتقراء
الحذذذدود الق ذذذوا لمخلفذذذات مبيذذذدات اآلفذذذات
للمجموعات السلعية)

2102

3/2

3/2

0-0

المشورة العلمية

المالحظات التفسيرية
أكملذذت لجنذذة الدسذذتور الغذذذاي ،المعنيذذة بمخلفذذات
المبيذذذذدات التباحذذذذ بشذذذذأن المجموعذذذذة السذذذذلعية
للخضار .غير أن التجميع وإد ذال التعذدي ت علذى
النحذذو المشذذار إليذذه أع ذ ه سذذيتطلب ودذذع ال ذذيغة
النهاييذذذة للمجموعذذذة بأكملهذذذا مذذذن جانذذذب الذذذدورة
التاسذذعة واألربعذذين للجنذذة العتمادهذذا النهذذاي ،فذذ،
الدورة األربعين لهيئة الدستور الغذاي.)2107( ،
أنظذذذذر  REP16/PRالفقذذذذرتين 022و 031والمذذذذرفقين
النامن والتاسع
ودذذعت لجنذذة الدسذذذتور الغذذذاي ،المعنيذذة بمخلفذذذات
المبيدات ال يغة النهايية لهذاتين المجمذوعتين لكنهذا
سذذذذتنتظر التجميذذذذذع وإد ذذذذال التعذذذذذدي ت ل تسذذذذذات
التحريذذذري والفنذذذ ،للمجموعذذذات السذذذلعية الخاصذذذة
بالخضروات (أنظر مجموعة  – 102البقول).
أنظر  REP16/PRالفقرتين 012و021
تواصذذذل لجنذذذة الدسذذذتور الغذذذذاي ،المعنيذذذة بمخلفذذذات
المبيذذذدات العمذذذل علذذذى هذذذذه السذذذلع بهذذذدف ودذذذع
صذذذيغتها النهاييذذذة فذذذ ،دورتهذذذا التاسذذذعة واألربعذذذين
(( )2107أنظذذر المجموعذذة  – 121أعشذذاب الحبذذوب
الغذايية)
أنظر  REP16/PRالفقرة 027
يعن ،النه المتبع ف ،تنقيح الت نيف دذمنا أن مذن
الضروري أن تستكمل األمنلة على السذلع التمنيليذة
المرتبطذذة بالمجموعذذات السذذلعية فذذ ،الت ذذنيف مذذع
استكمال ما يطابقها من المجموعذات السذلعية .ولذذا
يتوقذذذع أن تودذذذع ال ذذذيغة النهاييذذذة لألمنلذذذة علذذذى
السذذذذلع التمنيليذذذذة للمجموعذذذذات السذذذذلعية الخاصذذذذة
بالخضروات فذ ،الذدورة التاسذعة واألربعذين للجنذة
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اإلطار الزمني
رقم التعريف
السنة
بالعمل أو
المستهدفة
سنة العمل

الحالة
الراهنة

رموز
المخرجات

المشورة العلمية

المالحظات التفسيرية
الدستور الغذاي ،المعنية بمخلفات المبيذدات )(2017
العتمادهذذذا النهذذذاي ،فذذذ ،الذذذدورة األربعذذذين لهيئذذذة
الدستور الغذذاي( )2107( ،أنظذر المجموعذة – 102
البقول).
سيتقد العمذل علذى مجموعذات السذلع األ ذرا مذع
اسذتكمال التنقذذيح الجذاري للمجموعذذات السذلعية فذذ،
الت نيف (أنظر المجموعتين  120و.)121

تعليقات الرييس:
آلية منالية وإن لم يكن هناك ما هو منال.،
يشكل القيا باإلجراء ذي الخطوات النمان مع حل سريع لودع المستويات الق وا الموصى بها من لجنة الدستور للتعوي
استغرت تنقيح ت نيف هيئة الدستور الغذاي ،الذي اعتمد ف ،عا  2112وقتا طوي منذ اعتماد الت ذنيف فذ ،عذا  .0919وقذد نظمذت لجنذة الدسذتور الغذذاي ،المعنيذة بمخلفذات المبيذدات
العمل الجاري لجميع المجموعات السلعية طوة بخطوة لكن ودع ال يغة النهايية للعمل استغرت وقتا طوي  .العيب هو الحالة المربكذة لذبع السذلع التذ ،تغيذرت مجموعتهذا .أمذا
الميزة فه ،الجمع الشامل لكافة السلع الممكنة كأغذية أو أع ف حيوانية الت ،لفتت انتباه األعضاء والمراقبين .ويتطلب التوصل إلى توافق فذ ،اآلراء حذول الت ذنيف فذ ،مجموعذات
تنازالت من أصحاب الم لحة ف ،حين أن استخدا كل من السلع متنوع جدا من مجموعة سكانية إلى أ را وأن سلوك المخلفات يتغير وفقا للمناخ المحل ،والنقافة ومذا إلذى ذلذك
ف ،جميع أنحاء العالم .وهذا أمر مهم بخاصة ف ،ا تيار السلع الممنلة.
مقترحات العمل الجديد المحالة للموافقة إلى الدورة التاسعة والثالثين لهيئة الدستور الغذائي
اإلطار الزمني
الحالة
المشورة العلمية
رموز المخرجات
الوثائق
الهااااااااد
الراهنة
وثيقة مرجعية والمشروع
العام
أنظر  REP16/PRالفقرتين  012و013
االجتمذذذذذاع المشذذذذذترك
يتقد العمل بانتظا وفقذا ل حتياجذات التذ ،تحذددها
ودع جداول وقايمة أولويات مبيذدات اآلفذات
بذذذين منظمذذذة األغذيذذذة
لجنذذذذة الدسذذذذتور الغذذذذذاي ،المعنيذذذذة بالملوثذذذذات فذذذذ،
الخاصذذة بهيئذذة الدسذذتور الغذذذاي ،لتقييمهذذا مذذن
والزراعذذذذذة ومنظمذذذذذة
 REP16/PRالمرفق النان،
األغذيذذذذة وتذذذذوفر البيانذذذذات مذذذذن الذذذذدول األعضذذذذاء
0-0
جانب االجتماع المشترك بين منظمة األغذيذة
ال حة العالميذة بشذأن
عشر
المهتمذذة بذذاألمر ومذذوارد االجتمذذاع المشذذترك بذذين
والزراعة/منظمذذذذة ال ذذذذحة العالميذذذذة بشذذذذأن
مخلفذذذذذذذات المبيذذذذذذذدات
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة ال حة العالميذة
مخلفات المبيدات
(جار)
بشأن مخلفات المبيدات.
تعليقات من الرييس:
حتى اآلن تجري جيدا مها الجدولة وتحديد األولويات .ومن الوادح أن هناك فجذوة فذ ،القذدرات بذين العذرض والطلذب فذ ،مذا يتعلذق بقيذا االجتمذاع المشذترك بذين منظمذة األغذيذة
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اإلطار الزمني
الوثائق
الهااااااااد
وثيقة مرجعية والمشروع
العام
والزراعة/منظمة ال حة العالمية بشأن مخلفات المبيدات بإدارة وقت التقيذيم .إن عذدد المسذتويات الق ذوا الموصذى بهذا مذن لجنذة الدسذتور ال يكفذ ،وبدرجذة كبيذرة لتلبيذة احتياجذات
األعضاء والمراقبين.
أوراق التباحث وغيرها
مالحظات تفسيرية
الوثائق
ورقة تباحذ بشذأن التنقذيح الممكذن لمعذادالت التقذديرات الدوليذة للمتنذاول لألجذل الق ذير أنظر  REP16/PRالفقرة 093
للنظذر فيهذذا مذذن جانذذب الذذدورة التاسذذعة واألربعذين للجنذذة الدسذذتور الغذذذاي ،المعنيذذة بمخلفذذات
()IESTI
المبيدات )(2017
تأثير نقذل اللوبيذاء إلذى الفاصذولياء (الجافذة) علذى المسذتويات الق ذوا الموصذى بهذا مذن متوقف
أنظر  REP16/PRالفقرة 020
لجنة الدستور للبازالء
َ
رْ
أ ذذذت توصذذيات التباح ذ فذذ ،المجموعذذة المنقحذذة  – 100الخضذذروات المنمذذرة والق عي ذات
والمجموعة  – 101الخضذروات البقوليذة وكذذلك فذ ،سياسذة لجنذة الدسذتور الغذذاي ،المعنيذة
بمخلفذات المبيذدات فيمذا يتعلذق بتنقذيح الت ذنيف واألثذر المحتمذل علذى المسذتويات الق ذوا
الموصى بها من لجنة الدستور.
تعليقات الرييس:
الشعور العا حول مبادئ تحليل المخاطر هو أنها معقدة وال يفهمها جميع المندوبين فهما جيدا .وهنذاك قضذايا أساسذية ينبغذ ،تناولهذا منذل مسذتوا الحمايذة المناسذب ومسذايل تقنيذة مذن
مدا تمنيلية بيانات االسته ك .ستكون ورقة التباح مفيدة لجعل الناس على دراية بالمفهو وتسهيل اتخاذ القرارات.
الحالة
الراهنة

رموز المخرجات

المشورة العلمية
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عبء العمل اإلجمالي للجنة
دورات اللجنة

الخطااااااااااااااااااااااوة
والخطوة 8/5

8

الخطوة

5

نصاااااااوص أخااااااارى
العتمادها

العمل الجاري

العمل الجديد

ورقة تباحث

مواصاااااافات ملغاااااااة،
وعماااااال متوقااااااف أو
ورقة تباحث متوقفة

الذذذذذذذذذذدورة النامنذذذذذذذذذذة
واألربعذذذذذذذون للجنذذذذذذذة
0
0
0
7
2
الدسذذذذذذذتور الغذذذذذذذذاي0 ،
المعنيذذذذذذذة بمخلفذذذذذذذات
المبيدات
تعليقات الرييس:
هناك على األقل حاجة إلى تنقيح البيانات المجمعة عن االسته ك لتحقيق اتسات العلم بين مدير المخاطر ومقدر المخاطر ومع هيئات التشاور العلم ،كذلك
م حظات تفسيرية:
التركيز الرييس ،ألعمال لجنة الدستور الغذاي ،المعنية بمخلفات المبيدات هذو ودذع المسذتويات الق ذوا لمبيذدات اآلفذات والتنقذيح ذو ال ذلة بت ذنيف األغذيذة واألعذ ف .وقذد
ودعت اللجنة إجراءات تسمح بتقد عملها األساس ،بشكل مطرد.
مالحظة :قد تود اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذاي ،الطلب من لجنة الدستور الغذاي ،المعنية بمخلفات المبيدات تعيين مهلة واقعية إلنجاز تنقيح ت نيف األغذية واألع ف.
وفيما يتعلق بتوصية اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذاي ،ف ،دورتها السبعين أكدت لجنة الدستور الغذاي ،المعنية بمخلفات المبيذدات أن التوجيذه الذوارد فذ ،دليذل اإلجذراءات و
مبادئ تحليل المخاطر الت ،تطبقها لجنة الدستور الغذاي ،المعنية بمخلفات مبيدات اآلفات كانت كافية لضمان شذفافية وكفذاءة إدارة العمذل ولذذا ليسذت هنذاك حاجذة إلذى توجيهذات
إدافية.
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المرفق

(REP16/FL) )0212

اللجنة المعنية بتوسيم األغذية (الدورة الثالثة واألربعون 12-9 ،مايو /أيار
النصوص المحالة إلى الدورة التاسعة والثالثين لهيئة الدستور الغذائي العتمادها عند الخطوة
اإلطار الزمني
الحالاااااااااااة رماااااااوز
رقم التعريف
الوثائق
المخرجات
الراهنة
بالعمااااااااال أو السنة المستهدفة
سنة العمل

5

5

تنقيح المواصذفة العامذة لتوسذيم األغذيذة
السابقة التغليذف :ودذع ع مذة التذاريخ

N10-2013

(مشروع مقترح)

2107/2102

3-0

2

المشورة العلمية

المالحظات التفسيرية

-

أنظر  REP16/FLالفقرة  19والمرفق النان،
تذذذذم التوصذذذذل إلذذذذى توافذذذذق فذذذذ ،اآلراء علذذذذى
المشروع المقتذرح والمسذألة الوحيذدة المعلقذة
التذذ ،تحتذذاط مزيذذدا مذذن النظذذر هذذ ،مشذذروع
معذذايير اإلعفذذاء مذذن ودذذع ع مذذة التذذاريخ.
ينبغذذ ،إكمذذال هذذذه المسذذألة فذذ ،الذذدورة المقبلذذة
للجنة.

تعليقات الرييس:
بنذد مذذن بنذود جذذدول أعمذذال إيجذاب ،جذذدا .تذذوفرت للجنذة فرصذذة للتفكيذذر مليذا فذذ ،المعذايير ألنهذذا صذذيغت وعردذت فذذ ،االجتمذذاع .ال يتوقذع نشذذوء مسذذايل فذ ،الذذدورة الرابعذذة
واألربعين للجنة الدستور الغذاي ،المعنية بتوسيم األغذية.
العمل الجاري
الوثائق

تنقذذذيح الخطذذذوط التوجيهيذذذة بشذذذأن إنتذذذاط
وتجهيذذذذذز وتوسذذذذذيم وتسذذذذذويق األغذيذذذذذة
المنتجذذة عضذذويا :تربيذذة األحيذذاء الماييذذة
العضوية( .مشروع مقترح)

اإلطار الزمني
الحالاااااااااااة رمااااااااوز
رقم التعرياف
السااااااااااااااااااانة
المخرجات
الراهنة
بالعمااااااااال أو
المستهدفة
سنة العمل

N13-2010

2101

1

3-0

المشورة العلمية

-

المالحظات التفسيرية
أنظر  REP16/FLالفقرة 27
ال زال هذذذا العمذذل قيذذد النقذذا علذذى مذذدا عذذدة
دورات مذذذذن ذذذذ ل مجموعذذذذات عمذذذذل فعليذذذذة
وإلكترونية على السواء.
بذل جهد كبير فذ ،هذذا العمذل وأحذرز تقذد
ولكذذذن تعذذذذر علذذذى لجنذذذة الدسذذذتور الغذذذذاي،
المعنية بتوسذيم األغذيذة التوصذل إلذى توافذق
فذذ ،اآلراء بشذذأن عذذدد مذذن القضذذايا الهامذذة
التقنية جدا وبع المبادئ العامة.
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اإلطار الزمني
الحالاااااااااااة رمااااااااوز
رقم التعرياف
السااااااااااااااااااانة
المخرجات
الراهنة
بالعمااااااااال أو
المستهدفة
سنة العمل

المشورة العلمية

المالحظات التفسيرية
أشذذذارت اللجنذذذة أنهذذذا قذذذد ال تكذذذون المحفذذذل
المناسذذذذذب لبحذذذذذ المسذذذذذايل التقنيذذذذذة جذذذذذدا
واقترحذذذت أن تقذذذو الهيئذذذة إمذذذا ( )0بتحديذذذد
جهذذاز فرعذذ ،مختلذذف لمواصذذلة العمذذل؛ أو
( )2وقف العمل.

تعليقات الرييس:
كانت االستراتيجية ف ،االجتماع تحديد ما إذا كان من الممكن التوصل إلى توافق ف ،اآلراء بالسع ،إلى إد ال لغة قايمة على النتاي للقضايا المعلقة .وكانت النتيجة التأكذد مذن أن
بع الوفود كان يسعى إلى أن تدرط ف ،الخطوط التوجيهية معايير تقنية محددة قد ال تكون مدعومة من وفود أ را .وبمجرد أن أدركت اللجنذة ذلذك بودذوح أوصذت بتوقيذف
العمل دون أن تنشأ أية اعترادات.
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مقترحات العمل الجديد المحالة للموافقة إلى الدورة التاسعة والثالثين لهيئة الدستور الغذائي
اإلطار الزمني
الحالة
الوثائق
وثيقاااااااااااة مرجعياااااااااااة
الراهنة
الهد العام
والمشروع

رموز المخرجات

المشورة العلمية

-

أنظر  REP16/FLالفقرة
كذذان هنذذاك توافذذق كامذذل فذذ ،اآلراء علذذى بذذدء هذذذا
العمل الجديد.
يسذذذعى هذذذذا العمذذذل إلذذذى ودذذذع توجيهذذذات لتوسذذذيم
الحاويات غير المستخدمة ف ،تجارة التجزية الت،
ال تكون موجهة إلذى البيذع المباشذر إلذى المسذتهلك.
سذذذينظر العمذذذل فذذذ ،تذذذوفير توجيهذذذات للسذذذلطات
المخت ة ويسذعى إلذى ذلذك .وسذيأ ذ فذ ،االعتبذار
المعلومذذذات مذذذن الم ذذذالح التجاريذذذة إلذذذى م ذذذالح
تجاريذذة أ ذذرا مذذن ذ ل توس ذيم الحاويذذات غيذذر
المسذذذذتخدمة فذذذذ ،تجذذذذارة التجزيذذذذة وغيرهذذذذا مذذذذن
الوسذذذذايل مذذذذع إيذذذذ ء االعتبذذذذار الواجذذذذب لضذذذذمان
الممارسذذذذات المبتكذذذذرة والتركيذذذذز علذذذذى مجذذذذاالت
المخاطر الت ،تحددها السلطات المخت ة.
سذذذيتم فذذذ ،مرحلذذذة الحقذذذة اتخذذذاذ قذذذرار حذذذول أيذذذن
ستودع هذه التوجيهات.
21

توجيهات لتوسذيم الحاويذات غيذر المسذتخدمة
ف ،تجارة التجزية

 REP16/FLالفقرة
المرفق النال

21

2109

3-0

تعليقات الرييس:
سيكون هذا عم جديدا منيرا ل هتما مع إمكانية جيدة ألن يفض ،إلى ودع مواصفات تيسذر التجذارة وكفذاءة ال ذناعة والسذ مة .وقذد تهذتم بذه لجنذة الدسذتور الغذذاي ،المعنيذة
بفحأل الواردات وال ادرات الغذايية ونظم اصدار الشهادات ف ،المستقبل نظرا الرتباطه مباشرة باستيراد وت دير المواد الغذايية وإن كان من السابق ألوانه التأكد من ذلك.
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أوراق التباحث وغيرها
الوثائق
ادعاءات أفضليات المستهلك
توسيم واجهة العلب بالمعلومات التغذوية

العمل المستقبل،

قضايا متعلقة بمبيعات األغذية على اإلنترنت (متوقف)

مقترح لتنقيح الخطوط التوجيهية العامة بشأن استخدا م طلح حذ ل
( )1997متوقف)

تعليقات

الرييس:

ادعاءات أفضليات المستهلك:

(CAC/GL 24-

مالحظات تفسيرية
أنظر  REP16/FLالفقرة 22
أنظذذر الم حظذذة أدنذذاه علذذى مقتذذرح تنقذذيح الخطذذوط التوجيهيذذة العامذذة بشذذأن اسذذتخدا
م طلح ح ل )(CAC/GL 24-1997
 REP16/FLالفقرة 71
وافقت لجنة الدستور الغذاي ،المعنية بتوسيم األغذية على النظر ف ،ورقة تباحذ بشذأن
هذه المسألة ف ،دورتها القادمة .سذتعد مجموعذة العمذل اإللكترونيذة ورقذة التباحذ هذذه
بهدف اقتراح عمل جديد للجنة بشأن توسيم واجهة العلب بالمعلومات التغذوية.
وسيؤ ذ بالحسبان عمل منظمة ال حة العالمية ف ،هذا الشأن.
 REP16/FLالفقرة 70
تقذذو لجنذذة الدسذذتور الغذذذاي ،المعنيذذة بتوسذذيم األغذيذذة حاليذذا بتحديذذد األعمذذال المسذذتقبلية
للجنذة .وسذتنظر الذذدورة القادمذة فذ ،ورقذذة تباحذ تلخذأل األعمذذال التذ ،سذبق تحديذذدها
واألعمال الجارية الراهنة والقضايا المستجدة ليمكن بعد تعيين األولويذات تحديذد العمذل
المستقبل.،
 REP16/FLالفقرة 22
وافقت لجنة الدستور الغذاي ،المعنيذة بتوسذيم األغذيذة علذى التوقذف عذن النظذر فذ ،هذذه
المسذذألة إذ لذذم تقذذد أي ورقذذة لينظذذر فيهذذا ,ويمكذذن أن ينظذذر فذذ ،هذذذه المسذذألة فذذ ،عمذذل
مستقبل( ،أنظر الم حظة عن العمل المستقبل ،أع ه).
 REP16/FLالفقرة 22
وافقت لجنة الدستور الغذاي ،المعنية بتوسيم األغذيذة علذى عذد المضذ ،قذدما فذ ،تنقذيح
 CAC/GL 24-1997كمذا كذان مقترحذا لكنهذا أشذارت إلذى أن المقتذرح أثذار سذؤاال حذول
كيفية التعامل مع ادعاءات أفضليات المستهلك بطريقة أوسع .ولذا اتفق على النظذر فذ،
ورقة تباح بشأن ادعاءات أفضليات المستهلك (ف ،سيات والية لجنة الدستور الغذذاي،
المعنية بتوسيم األغذية) ف ،الذدورة القادمذة للجنذة التاحذة المجذال لهذا للنظذر فذ ،أفضذل
السبل لتناول منل هذه االدعاءات.
وأشذذارت اللجنذذة أيضذذا إلذذى أن هنذذاك قضذذايا ذات صذذلة بهذذذه المسذذألة تقذذع ذذارط نطذذات
واليذذة اللجنذذة وأن النقذذا بالنسذذبة للجنذذة الدسذذتور الغذذذاي ،المعنيذذة بتوسذذيم األغذيذذة ال
يحذذول دون نقذذا تقذذو بذذه هيئذذة الدسذذتور الغذذذاي /،اللجنذذة التنفيذيذذة للهيئذذة فيمذذا يتعلذذق
باآلثار المحتملة األوسع لهيئة الدستور الغذاي.،
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تشكل االدعاءات (منل عضوي معدل وراثيا ح ل كوشير طبيع )،تحديا هاما للسذلطات المخت ذة وهذ ،ذات أهميذة كبيذرة للمسذتهلكين وال ذناعة .وإلنهذا كذذلك لذيس مذن
المستغرب أن يكون من المرغوب فيه ودع مواصفات دستور غذاي ،تتناولها .غير أن من بالغ ال عوبة التوصل إلى توافذق فذ ،اآلراء بشذأنها نظذرا لتنذوع اآلراء والمعتقذدات
وف ،كنير من األحيان يمكن أن يتطور البحذ فيهذا إلذى مناقشذات تقنيذة معقذدة .والخطذر فذ ،التركيذز علذى االدعذاءات التذ ،تتعلذق بجذزء فقذط مذن األغذيذة المتذاجر بهذا هذو أن
يستحوذ هذا التركيز على قدر من قدرات لجنة الدستور الغذاي ،المعنية بتوسيم األغذية الت ،ينبغذ ،أن تتوجذه إلذى معالجذة قضذايا تنطبذق علذى جميذع أو معظذم األغذيذة.و ب ذفت،
الرييس فإن ،آمل أن يتطور هذا النقا إلى إلقاء نظرة استراتيجية على المبادئ واألدوار/المسذؤوليات التذ ،ترشذد اسذتخدا االدعذاءات لضذمان أال تكذون كاذبذة أو مضذللة بذدال
من النه الحال ،الذي يقو على محاولة التوصل إلى اتفات على تعريف ملز لما يشكل ادعاء.
أعتقد أن مسايل ادعاءات الح ل والعضوي تشير إلى بع قضايا أكبر يجدر أن تنظر فيها اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذاي:،
 هل اللجان األفقية المكلفة بالنظر ف ،األغذية جميعها ه ،المكان المناسب إلجراء مناقشات تقنية حول مجموعة فرعية صغيرة من األغذية؟ هل لدا أعضاء اللجان األفقية المعرفة الت ،تمكنهم من بحذ المسذايل التقنيذة المتعلقذة بقطذاع صذغير مذن قطاعذات صذناعة األغذيذة أو التذ ،تهذم عذددا محذدودا مذنالبلدان؟
ة ذات األهمية الدولية؟ وكيف تنبغ ،معالجتها؟
 -إذا لم يكن األمر كذلك عنديذ أين ينبغ ،أن توجه المسايل المتخ

توسيم واجهة العلب بالمعلومات

التغذوية:

قد يشكل ذلك مشكلة صعبة ألنه يد ل ف ،صميم تحدي التوسيم – تتنافس طايفة واسعة من الم الح المتنافسة علذى مسذاحة محذدودة علذى الوسذم .غيذر أن المسذألة هامذة وتنطبذق
على األغذية جميعها .أظن أنها ست بح مقترحا لعمل جديد بعد الدورة القادمة للجنة الدستور الغذاي ،المعنية بتوسيم األغذية.

العمل المستقبل:،

أثبتت المناسبة الجانبية الت ،أعدتها أمانة هيئة الدستور الغذاي ،أنها مفيدة ف ،توليد نقا حذول كيفيذة تحديذد األعمذال المسذتقبلية المفيذدة .وتتبذع هذذه العمليذة المنذال النذاجح فذ،
لجنة الدستور الغذاي ،المعنيذة بفحذأل الذواردات وال ذادرات الغذاييذة ونظذم إصذدار الشذهادات .ومذن المتوقذع أن يمكذن تجميذع القضذايا الدوليذة المتعلقذة بالتوسذيم الوفذود مذن
التفكير االستراتيج ،حول األعمال الجديدة المحتملة قبل اجتماع لجنة الدستور الغذاي ،المعنية بتوسيم األغذية وأن يسفر ذلك عن مقترحات ملموسة.

عبء العمل اإلجمالي للجنة
دورات اللجنة
الذذذذذذذذذذذدورة النالنذذذذذذذذذذذة
واألربعذذذذذذون للجنذذذذذذة
الدسذذذذذذذتور الغذذذذذذذذاي،
المعنيذذذذذذذذذة بتوسذذذذذذذذذيم
األغذية
تعليقات الرييس:

الخطااااااااااااااااااااااوة
والخطوة 8/5

-

8

الخطوة

0

5

نصااااااوص أخاااااارى
العتمادها

-

العمل الجاري

0

العمل الجديد

0

ورقة تباحث

مواصاااااافات ملغاااااااة،
وعماااااال متوقااااااف أو
ورقة تباحث متوقفة

3

2
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م حظات تفسيرية:
لدا لجنة الدستور الغذاي ،المعنية بتوسيم األغذية جدول أعمال محدود ف ،الوقت الراهن بشأن جوانذب توسذيم محذددة منذل ودذع ع مذات التذاريخ .لكذن مذن المتوقذع أن تسذاعد
ورقة التباح بشأن العمل المستقبل ،اللجنة على تحديد اتجاه عملها ف ،المستقبل.
ف ،ما يتعلق بتوصية اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذاي ،ف ،دورتها السبعين أشذارت لجنذة الدسذتور الغذذاي ،المعنيذة بتوسذيم األغذيذة إلذى أنذه ال حاجذة إلذى ودذع نهذ إلدارة
عملها بشكل مشابه للجنة الدستور الغذاي ،المعنية بنظافة األغذية إذ أن عبء العمل فذ ،الوقذت الحادذر يبذرر طذة عمذل كهذذه .غيذر أن اللجنذة قذد تنظذر فذ ،هذذه الحاجذة فذ،
المستقبل.

CX/EXEC 16/71/2 Add.1

38

اللجنة المعنية باأللبان ومنتجات األلبان (تعمل بالمراسلة فقط)
النصوص المحالة إلى الدورة التاسعة والثالثين لهيئة الدستور الغذائي العتماد ها عند الخطوة
اإلطار الزمني
رموز
الحالة
رقم التعريف
الوثائق
السنة
المخرجات
الراهنة
بالعمل أو
المستهدفة
سنة العمل

المرفق

2

5

المشورة العلمية

المالحظات التفسيرية
أنظر  CL 2015/02-MMPالمرفق األول
أعدت مجموعة عمل إلكترونية مشروع مقتذرح
للمواصفة الخاصة بمساحيق األلبان الخاليذة مذن
البروتين وعمم لتقديم تعليقات عليه عند الخطذوة
 3فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ،الوثيقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة
CL 2015/28-MMP

مشذذذذذروع مقتذذذذذرح للمواصذذذذذفة الخاصذذذذذة
بمساحيق األلبان الخالية من البروتين

N16-2015

2107

2

2-0

-

ونظذذرا لمسذذتوا توافذذق اآلراء علذذى المشذذروع
المقتذذذذذذرح رأت نيوزيلنذذذذذذدا بوصذذذذذذفها البلذذذذذذد
المضيف للجنة الدستور الغذاي ،المعنية باأللبذان
ومنتجات األلبذان أن مذن غيذر الضذروري عقذد
مجموعة عمل فعليذة لتنقذيح المشذروع المقتذرح.
ولذذذا نقحذذت نيوزيلنذذدا المشذذروع المقتذذرح علذذى
أسذذاس التعليقذذات الت ذ ،وردت وعمذذم للح ذذول
على تعليقات عليه عند الخطوة  3ف ،الوثيقة CL
 2016/02-MMPالمرفق األول).
وعمذذم تحليذذل الذذذردود علذذى CL 2016/2-MMP
جنبا إلى جنب مع توصذيات نيوزيلنذدا للح ذول
علذذى تعليقذذات فذذ ،الوثيقذذة CL 2016/12-MMP
بهذذذدف تقذذذديم تحليذذذل للتعليقذذذات مذذذع المشذذذروع
المقترح للمواصفة إلى الدورة التاسعة والن ثذين
لهيئة الدستور الغذاي.،
قامذذذذت نيوزيلنذذذذدا بتحليذذذذل التعليقذذذذات وأوصذذذذت
ب ذذفتها ريذذيس لجنذذة الدسذذتور الغذذذاي ،المعنيذذة
باأللبذذذان ومنتجذذذات األلبذذذان برفذذذع المشذذذروع
المقتذذرح إلذذى الخطذذوة  2لمواصذذلة العمذذل عذذن
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اإلطار الزمني
رقم التعريف
السنة
بالعمل أو
المستهدفة
سنة العمل

الوثائق

اإلطار الزمني
رقم
السنة
عريف
لعمل المستهد
فة
سنة
لعمل

N16
2014

2102

الحالة
الراهنة

رموز
المخرجات

المالحظات التفسيرية

المشورة العلمية

طريق المراسلة على القضايا المتعلقذة باسذتخدا
العوامل المضادة للتكتل وتقذديم تقريذر بالنتذاي
إلذذى الذذدورة األربعذذين لهيئذذة الدسذذتور الغذذذاي،
)( (2017أنظر .)CX/CAC 16/39/4 Add.2

تعليقات الرييس:
أحرزت مجموعة العمل اإللكترونية تقدما جيدا ومن المعقول الخلو إلى أن هنذاك تأييذدا واسذع النطذات لرفذع المشذروع المقتذرح للمواصذفة الخاصذة بمسذاحيق منتجذات األلبذان
الخالية من البروتين إلى الخطوة  .2وتتعلق القضية العالقة الرييسية باستخدا العوامل المضادة للتكتل .ويقترح أن تواصل لجنة الدستور الغذاي ،المعنية باأللبذان ومنتجذات األلبذان
العمل عن طريق المراس ت بشأن استخدا العوامل المضادة للتكتل وتقديم تقرير عن النتاي إلى الدورة األربعين .ويشار إلى أن األحكا األفقية فذ ،مشذروع المواصذفة سذتتطلب
م ادقة اللجان ذات ال لة.
العمل الجاري
المشورة
رموز
الحالة
الراهنة المخرجات العلمية

2

2-0

-

المالحظات التفسيرية

الوثيقة  CL 2015/34-MMPالملحق 0
اجتمعت مجموعة عمل فعلية ف ،ديسمبر /كانون األول  2102للنظر ف ،القضايا العالقذة فيمذا يتعلذق بمشذروع المواصذفة .وعمذم مشذروع المواصذفة وتقريذر م
الفعلية للح ول على تعليقات عند الخطوة  2ف ،الوثيقة .CL 2015/34-MMP
قامت نيوزيلندا بوصفها البلد المضيف للجنة الدستور الغذاي ،المعنية باأللبان ومنتجات األلبان بتحليذل التعليقذات و ل ذت إلذى أنذه ال يوجذد توافذق فذ ،اآلرا
األساسية من هذه المواصفة .وعمم التحليل جنبا إلى جنب مع االستنتاجات والتوصيات للح ول على تعليقات ف ،الوثيقة CL 2016/06-MMP
يتضح من الردود أنه ال تزال هناك ا ت فات هامة بين األعضاء على مشروع المواصفة وعلى ما إذا كان ينبغذ ،المضذ ،قذدما فذ ،هذذا المودذوع :يذرا بع
ينبغ ،وقف العمل ولكن من ناحية أ را يدعو عدد من البلدان إلى مواصلة الجهود لودع مواصفة دوليذة للجذبن المجهذز بغيذة التودذيح فذ ،مذا يتعلذق بمح
ومن المكونات األ را غير اللبنية.
وبالنظر لهذذا الودذع تطذرح نيوزيلنذدا بوصذفها ريذيس لجنذة الدسذتور الغذذاي ،المعنيذة باأللبذان ومنتجذات األلبذان أسذئلة علذى هيئذة الدسذتور الغذذاي ،بشذأن
منتجات الجبن المجهز ومنطق وتبرير مواصلة العمل والخيارات البديلة للتعامل مع التفضي ت الوطنية ف ،حالة عد وجود مواصفة دولية.
(أنظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرmicrosofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2Ffao -who-codexalimentarius%2Fsh-

%2F%3Flnk%3D1%26url%3Dhttps%25253A%25252F%25252Fworkspace.fao.org%25252Fsites%25252Fcodex%25252FMeetings%25252FCX-
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اإلطار الزمني
رقم
السنة
عريف
لعمل المستهد
فة
سنة
لعمل
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المشورة
رموز
الحالة
الراهنة المخرجات العلمية

المالحظات التفسيرية

)CX/CAC 16/39/13 Add.1 701-39%25252FWD%25252Fcac39_13Add1e.pdf

:
قرير المقد إلى هيئة الدستور الغذاي ،بشذأن الذردود علذى  CL 2016/6-MMPيظذل تحقيذق توافذق فذ ،اآلراء علذى مشذروع المواصذفة للجذبن المجهذز (عنذد الخطذوة  )2صذعبا للغايذة .وفذ ،حذين نظذر إلذى اسذتراتيجية
مواصفة عامة للجبن المجهز على غرار المواصفة العامة للجبن كطريقة ممكنة للمض ،قدما إال أن ذلك لم يساعد فعليا ف ،عملية إيجاد توافق فذ ،اآلراء بشذأن القضذايا الحاسذمة المتعلقذة بمحتذوا الجذبن وتسذمية ال
نات.
منقسما بين األعضاء إذ يدعو بع البلدان إلى التوقف عن العمل ف ،حين تدعو بلدان أ را إلى مواصلة العمل .وكما يدرك األعضاء جيدا شهد هذا العمل تاريخا طوي لم يتحقق فيه إال القليل من النجاح أحيانذا
ت .ومن اإلن اف القول إ ن كافة الخيارات الممكنة للمض ،قدما ف ،ودع مواصفة دولية قد استكشفت دون تحقيق نجاح يذكر .وف ،هذه الحالة ينبغ ،طرح أسئلة جدية حول جدارة مواصلة العمل حول المشروع
ردود على  CL 2016/16-MMPليس باإلمكان التوصية بالتقد ف ،المشروع الراهن للمواصفة العامة المقترحة للجبن المجهذز .ويتضذمن التقريذر المقذد إلذى هيئذة الدسذتور الغذذاي ،قايمذة بالمسذايل الرييسذية التذ ،تذؤثر
أن استمرار العمل أو التوقف عنه.
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عبء العمل اإلجمالي للجنة
دورات اللجنة

الخطوة 8
والخطوة 8/5

الخطوة

5

نصوص أخرى
العتمادها

العمل الجاري

العمل
الجديد

ورقة تباحث

مواصفات ملغاة،
وعمل متوقف أو
ورقة تباحث متوقفة

لجنذذذذذذذذذذة الدسذذذذذذذذذذتور
الغذذذذذذذذذاي ،المعنيذذذذذذذذة
0
0
باأللبذذذذذان ومنتجذذذذذات
األلبان
تعليقات الرييس:
هناك حاليا بندان على برنام عمل لجنة الدستور الغذاي ،المعنية باأللبان ومنتجات األلبان وهما:
 ودع مواصفة عامة للجبن المجهز؛
 ومشروع مواصفة اصة بمساحيق منتجات األلبان الخالية من البروتين.
أحرز تقد جيد ف ،ودع مشروع مواصفة لمساحيق منتجات األلبان الخالية من البروتين ورهنا بنجاح ا تتا المباحنذات بشذأن القضذايا المتبقيذة يتوقذع أن يقذد مشذروع
مواصفة مساحيق منتجات األلبان الخالية من البروتين إلى هيئة الدستور الغذاي ،ف ،دورتها األربعين العتماده عند الخطوة .1
ما زال إحراز تقد فيما يتعلق بالجبن المجهز بعيد المنال .وف ،حين أحرز تقد جيد على مذا يبذدو علذى مسذتوا مجموعذة العمذل أثذارت التعليقذات ال حقذة (ردا علذى CL
 )2016/6-MMPو اصة حول نطات المواصفة (وتلك قضية جوهرية) أسئلة حول قيمة وجدوا ودع مواصفة للدسذتور الغذذاي ،ال تشذمل المجموعذة الكاملذة مذن الجذبن
المجهز المتداولة ف ،السوت الدولية .وال تزال أراء األعضاء متباينة حول قضايا أساسية ه ،قضايا محتوا الجبن وتسمية المنت واستخدا المنبتات والمنخنات.
وهناك للجنة الدستور الغذاي ،المعنية باأللبان ومنتجات األلبان بند عمل آ ر هو مسألة أحكا المواد المضافة لألغذية ف ،مواصفة الدستور الغذاي ،لجبنة الموزاري  .وقذد
دعذذت هيئذذة الدسذذتور الغذذذاي ،فذذ ،دورتهذذا النامنذذة والن ثذذين األعضذذاء إلذذى تقذذديم تعليقذذات بشذذأن التبريذذر التكنولذذوج ،السذذتخدا المذذواد الحافظذذة والعوامذذل المضذذادة للتكتذذل
للمعالجة السطحية لجبنة الموزاري ذات المحتوا العال ،من الرطوبة .وسينظر ف ،الردود على التعميم ) (CL 2015/26-CACف ،الدورة المقبلة وقذد يذؤدي ذلذك إلذى عمذل
جديد ممكن يتعلق بتنقيح أحكا المواد المضافة إلى األغذية.
مستقب سيعتمد برنام عمل وطريقة عمذل لجنذة الدسذتور الغذذاي ،المعنيذة باأللبذان ومنتجذات األلبذان علذى قذرارات هيئذة الدسذتور الغذذاي ،إزاء العمذل الحذال ،كمذا هذو
مودح أع ه وعلى احتمال تحديد مقترحات للعمل فذ ،المسذتقبل .ورهنذا باعتمذاد مشذروع مواصذفة مسذاحيق منتجذات األلبذان الخاليذة مذن البذروتين عنذد الخطذوة  2مذن
المتو ى االستمرار ف ،القيا بمزيد من العمل من ل الوسذايل اإللكترونيذة .وبشذكل مشذابه يتوقذع أن يكذون باإلمكذان التقذد مذن ذ ل الوسذايل اإللكترونيذة بذأي عمذل
ممكن بشأن تنقيح أحكا المواد المضافة إلى األغذية ف ،مواصفة الدستور الغذاي ،لجبنذة المذوزاري  .أمذا العامذل الرييسذ ،المحذدد الوحيذد اآل ذر فهذو نوايذا هيئذة الدسذتور
الغذاي ،فيما يتعلق بالعمل الجاري بشأن الجبن المجهز.
م حظات تفسيرية:
لقد أعادت هيئة الدستور الغذاي ،ف ،دورتها السابعة والن ثين ( )2101تنشذيط لجنذة الدسذتور الغذذاي ،المعنيذة باأللبذان ومنتجذات األلبذان للعمذل فذ ،البدايذة بالمراسذلة بشذأن
ودع مواصفة للجبن المجهز .وف ،عا  2102أكدت هيئة الدستور الغذاي ،ف ،دورتها السابعة والن ثين أن عذا  2102اإلطذار الزمنذ ،المحذدد إلنجذاز العمذل .وبنذاء علذى
ذلك بوسع اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذاي ،أن تقترح :تمديد اإلطار الزمن ،أو إلغاء العمل أو أن تقو بالعمل لجنة أ را غير تلك الت ،عهد إليها بالعمل أصذ بمذا
ف ،ذلك إنشاء عدد محدود من األجهزة الفرعية.
قد يستمر العمل بالمراسلة على ودع مواصفات مساحيق منتجات األلبان الخالية من البروتين؛ غير أن اآلراء المتباينة بشأن استخدا فئات معينة من المواد المضذافة إلذى
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األغذية قد يجعل العمل بالمراسلة

صعبا.

43

CX/EXEC 16/71/2 Add.1

المرفق

اللجنة المعنية بالسكر (تعمل بالمراسلة فقط)
العمل الجاري
الوثائق

المواصذذذذفة المقترحذذذذة لع ذذذذير ق ذذذذب
السكر المجفف وغير المركز بالطرد

اإلطار الزمني
رقم التعريف
السنة
بالعمل أو
المستهدفة
سنة العمل

الحالة الراهنة

رموز
المخرجات

المشورة العلمية

7/2

2-0

-

N13-2011

المالحظات التفسيرية
 CL 2015/19-CSوCL 2016/15-CS

2102

(ف ،البداية
)2103

7

الوثيقتان
مذذذن المقذذذرر ودذذذع ال ذذذيغة النهاييذذذة منذذذذ
سذذذنوات (مذذذدد اإلطذذذار الزمنذذذ ،ل سذذذتكمال
ثذذ ث سذذنوات متتاليذذة) .وال تذذزال القضذذايا
التذذ ،أدت إلذذى تذذأ ير إنجذذاز هذذذه المواصذذفة
كما ه ،دون تغيير وه ،تؤثر على األحكذا
األساسذذية للمواصذذفة المتعلقذذة بجذذودة المنذذت
وهويته أي اسم المنت ونطاقذه و اي ذه
الكيميايية والتوسيم وأساليب التحليذل (عمليذا
المواصفة بأكملها).

تعليقات الرييس:
هناك أمور يمكن فيها عند التخطيط األولى لعمل ما تحديد تاريخ جدير بالم داقية لنهايته .ف ،الحالة الت ،نحذن ب ذددها وبسذبب مذا يلذ ،مذن بذين جوانذب أ ذرا ال يذتم الوفذاء
ايأل المنتجات المشابهة لخ ايأل المنتجات المحلية المقترحة وعملياتها وف ،الم الح التجاريذة التذ ،تنشذأ طذوال العمليذة التنظيميذة وعذد
بالموعد النهاي :،اال ت فات ف،
إدراك بع األعضاء للمنت المقترح .وقد يعن ،ذلك أن يكون التخطيط األول ،ف ،المسذتقبل أكنذر دقذة بالتعذاون بذين أصذحاب الشذأن (العضذو المتقذد بذالمقترح واللجنذة التنفيذيذة
لهيئة الدستور الغذاي ،واألعضاء اآل ذرو ن إلذخ) وإمعذان النظذر فذ ،اإلطذار المفذاهيم ،للمودذوع المقتذرح وفذ ،الجذدوا وفذ ،احتمذال الحاجذة إلذى اجتماعذات فعليذة والتوقيذت
والحاجة إلى إجراء مشاورات رسمية مع لجان أ را وما إلى ذلك.
األعضاء والمراقبين ما يخل بوتيرة العمل.
من ناحية أ را ف ،بع الحاالت تطرأ ل هذه العملية تغييرات ف ،مواقف بع
ومن المست وب ف ،حاالت مشابهة أن يوقف رييس اللجنة أو المنسق العمل ويقترح يارات جديدة لتسريع وتيرة عمل المشروع المعن.،
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العمل الجاري
دورات اللجنة

الخطوة 8
والخطوة 8/5

الخطوة
5

نصوص أخرى
العتمادها

العمل الجاري

العمل الجديد

ورقة تباحث

مواصفات ملغاة،
وعمل متوقف أو
ورقة تباحث متوقفة

-

-

اللجنة المعنية بالسكر
تعليقات الرييس:
أوال ال يمكن تفسير عدد الرسايل التعميمية على امتداد عملية معينة على أنه مؤشر سبب ،للتوقف عن العمل إذ أنه قد يكون مؤشرا على تعقيد مودوع معين.
ثانيا مع التسليم بأن للهيئة أن تتخذ القرار األكنر م ءمة تشير الرياسة إلى أنها فوجئت باقتراح األمانة تغيير اللجنة لمواصلة العمل ف ،المسذتقبل؛ الواليذات محذددة
ما لم تقم الهيئة نفسها بتعديل والية لجنة واحدة أو أكنر من اللجان.
ثالنا يتضمن اقتراح عقد اجتماع فعل ،العديد من الجوانب الت ،يمكن أن تنظر الهيئة فيها عدا عن تحليل األمانة (منل إمكانية التمويذل المشذترك ل جتمذاع) باالعتمذاد
ة للتعاون الذدول.،ولم تسذتبعد كولومبيذا بوصذفها البلذد المضذيف الحذال ،االستضذافة
على مساهمات من ال ندوت االستئمان ،للدستور الغذاي ،أو األموال المخ
النفقات من مواردها الخاصة.
بما ف ،ذلك تغطية بع
وأ يرا من الوادح أن هناك منتجات من المعقول توحيدها قياسيا ولكننا نعتقد أنذه ينبغذ ،أال يذتم اللجذوء إلذى إجذراء متطذرف منذل تعليذق العمذل إال عنذدما تسذتنفد
السبل جميعا.
م حظات تفسيرية
أعذادت هيئذة الدسذذتور الغذذاي ،فذ ،دورتهذذا الرابعذة والن ثذين تنشذذيط لجنذة الدسذذتور الغذذاي ،المعنيذة بالسذذكر لتبذدأ العمذل بالمراسذذلة .ويقت ذر هذذا العمذذل علذى ودذذع
مواصفة مقترحة لع ير ق ب السكر المجفف غير المركز بالطرد *.ونتيجة لذلك عندما يسذتكمل العمذل علذى هذذه المواصذفة ينبغذ ،تأجيذل اللجنذة المعنيذة بالسذكر
إلى أجل غير مسمى .وقد اعتمدت هيئة الدستور الغذاي ،ف ،دورتها السادسة والن ثين ) (2013هذه المواصفة عند الخطوة  2فقط ف ،دوء التعليقذات المستفيضذة التذ،
تذذم تلقيهذذا .ثذذم أعيذذدت المواصذذفة إلذذى الخطذذوة  2مذذرتين (عذذا  2101وعذذا  )2102نظذذرا للمسذذايل المعلقذذة المت ذذلة بهويذذة المنذذت (اسذذم/نطات المنذذت ) ونوعي ذة المنذذت
(الخ ايأل الكيميايية و فه) .وكانت هيئذة الدسذتور الغذذاي ،فذ ،دورتهذا النامنذة والن ثذين ) (2015قذد أعذادت المواصذفة إلذى الخطذوة  2للح ذول علذى مزيذد مذن
التعليقات على أن يكون مفهموما أنه ما لم يتم التوصذل إلذى توافذق فذ ،اآلراء بشذأن اعتمذاد المواصذفة النهذاي ،فذ ،الذدورة التاسذعة والن ثذين لهيئذة الدسذتور الغذذاي،
ينبغ ،النظر ف ،عقد اجتماع فعل ،للجنة أو التوقف عن العمل على المواصفة.
لقد تأ ر إنجاز المواصفة مدة ث ث سنوات .وينأل رصد التقد المحرز ف ،ودع المواصفات على أنه يجوز للجنة التنفيذيذة لهيئذة الدسذتور الغذذاي ،أن تقتذرح تمديذد
اإلطار الزمن ،للعمل؛ أو إلغاءه؛ أو أن تقو بالعمل لجنة غير اللجنة الت ،عهد إليها أص بهذا العمل ( )...إذا كان ذلك مناسبا.
وكما هو مبين ف ،دليل اإلجراءات قد تود للجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذاي ،النظر ف ،الخيارات التالية:
(ط( )0التوقف عن العمذل :كذان اإلطذار الزمنذ ،المحذدد السذتكمال المواصذفة عذا  2103أي كذان مقذررا أن تنجذز المواصذفة قبذل ثذ ث سذنوات .ولذم يحذرز أي تقذد
ملحوظ بشأن القضايا األساسية المتعلقة بهوية المنت وجودته بعد أن أصدرت سذبعة تعميمذات .وفذ ،المرحلذة الحاليذة لذيس هنذاك أي توافذق فذ ،اآلراء علذى هذذه
القضايا .ونظرا ل عوبة تحقيق توافق ف ،اآلراء قد يكون أحد الخيارات هو التوقف عن العمل بسبب عد قابلية المنت للتوحيد القياس.،
( )2عقد اجتماع فعل ،للجنة :يمكن النظر ف ،هذذا الخيذار شذريطة تذوفر المذوارد الماليذة والبشذرية لكذل مذن المنظمذين واألعضذاء/المراقبين فذ ،الدسذتور الغذذاي.،
وباإلدافة إلى ذلك ينبغ ،أيضا تحديد توفر الوقت ف ،تقويم اجتماعات الدستور الغذذاي .،وإذا كذان هذذا الخيذار مقبذوال مذن الضذروري النظذر فذ ،هذذا االعتبذار
وغيره من االعتبارات ذات ال لة المتعلقة بعقد اجتماع فعل ،للجنة وتجدر اإلشارة إلى أن البلد المضيف ليس ف ،ودع يسذمح لذه باستضذافة اجتمذاع فعلذ .،وإذا
تعذر تحقيق توافق ف ،اآلراء ينبغ ،وقف العمل.
-

-

-

0

-
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( )3تحديد لجنة مناسبة غير اللجنة المعنية بالسكر لودع ال يغة النهايية للمواصفة :يمكن النظر ف ،ذلك إذا ما حددت لجنة ناشطة مع األ ذ بالحسذبان مذن بذين
أمور أ را ا ت اصات تلك اللجنة الناشطة وعبء عملها الحال ،أو طتها الحالية وما إذا كان تكليفها بهذا العمل سيسذفر عذن تكذاليف إدذافية للبلذد المضذيف
للجنة الناشطة.
( )1تمديد اإلطار الزمن :،هذا الخيار غير قابل للتطبيق على أساس االعتبذارات التذ ،طرحهذا البلذد المضذيف فذ ،ملحذق الوثيقذة  .CL 2016/15-CSوباإلدذافة إلذى
ذلك منح تمديد الموعد النهاي ،بالفعل لن ث سنوات متتاليذة دون تحقيذق توافذق فذ ،اآلراء علذى القضذايا األساسذية التذ ،حذددها البلذد المضذيف فذ ،الذدورة النامنذة
والن ثين لهيئة الدستور الغذاي REP15/CAC( ،الفقرة .)11
* ال يزال اسم المواصفة يخضع للتباح ليعكس بشكل أفضل طبيعة المنت  .وقد أدا االسم األصل ،باإلسبانية  panelaإلذى بعذ االلتبذاس بذين البلذدان الناطقذة

باإلسبانية الت ،تستخد االسم نفسه لمنتجات مختلفة عن تلك الت ،يشملها نطات المواصفة.
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اللجنة المعنية بالحبوب والبقول والحبوب البقولية (تعمل بالمراسلة فقط)
العمل الجاري
اإلطار الزمني
رقم التعريف
الحالة الراهنة
الوثائق
السنة
بالعمل أو
المستهدفة
سنة العمل

مشروع مقترح لمواصفة للكينوا

N17-2015

2109

3/2

المرفق

8

رموز
المخرجات

المشورة العلمية

المالحظات التفسيرية

2-0

-

يجذذذري العمذذذل تبعذذذا للجذذذدول الزمنذذذ :،فقذذذد
أنشذذئت مجموعذذة عمذذل إلكترونيذذة .وودذذع
رييس المجموعة والذرييس المشذارك جذدول
أعمذذذذذذال اسذذذذذذتنادا إلذذذذذذى اإلطذذذذذذار الزمنذذذذذذ،
المن ذذو عليذذه فذذ ،وثيقذذة المشذذروع .كمذذا
أعدا أيضا مشروعا أوليا لينظر فيذه أعضذاء
المجموعذذة .وسذذيقد المشذذروع المقتذذرح إلذذى
أمانة هيئة الدستور الغذاي ،لتعلذق عليذه عنذد
الخطوة  3ف ،الن ف النان ،من عا .2102

تعليقات الرييس (بوليفيا):
امتناال ألحكا اجتماع هيئة الدستور الغذاي ،يجري ودع مواصذفة الدسذتور الغذذاي ،لحبذوب الكينذوا مذن جانذب مجموعذة عمذل إلكترونيذة مذن ذ ل المن ذة االفترادذية لهيئذة
الدستور الغذاي.،
العمل الجاري
مواصفات ملغاة،
نصوص أخرى
الخطوة 8
وعمل متوقف أو
ورقة تباحث
العمل الجديد
العمل الجاري
الخطوة 5
دورات اللجنة
العتمادها
والخطوة 8/5
ورقة تباحث متوقفة
لجنذذذذذة الدسذذذذذتور
الغذذذذاي ،المعنيذذذة
0
بالحبوب والبقول
والحبوب البقولية
تعليقات الرييس:
-

م حظات تفسيرية  :أعادت هيئة الدستور الغذاي ،ف ،دورتها النامنة والن ثين تنشيط لجنة الدستور الغذاي ،المعنية بالحبوب والبقول والحبوب البقولية لبدء العمذل بالمراسذلة.
ويقت ر هذا العمل على ودع مواصفة للكينوا .وبناء على ذلك عندما يستكمل العمل على هذه المواصفة ينبغ ،تأجيل اللجنة إلى أجل غير مسمى.
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مقترحات العمل الجديد المحالة إلى الدورة التاسعة والثالثين لهيئة الدستور الغذائي العتمادها
اإلطار الزمني
الحالة
الوثائق
الهد
الراهنة
وثيقة مرجعية والمشروع
العام

مواصفة إقليمية للحو المجففة (أفريقيا)

CX/CAC 16/39/7Add.1
الملحق 0

2109

2-0

المرفق

9

رموز المخرجات

المشورة العلمية

-

قذذذذذدمت بوتسذذذذذوانا وكينيذذذذذا (بوصذذذذذفهما المنسذذذذذقين
اإلقليميذذذين للجنذذذة التنسذذذيق للدسذذذتور الغذذذذاي ،فذذذى
أفريقيذذا) وثيقذذة المشذذروع مجذذددا بنذذاء علذذى طلذذب
هيئة الدستور الغذاي ،ف ،دورتها النامنة والن ثين
وذلذذذك لتنقذذذيح وثيقذذذة المشذذذروع وإيضذذذاح المسذذذايل
العالقذذة (أي تقذذديم تحديذذد للنغذذرات فذذ ،مواصذذفات
الدسذذذتور الغذذذذاي ،القايمذذذة التذذذ ،سذذذيتناولها العمذذذل
الجديد؛ وحجم اإلنتاط واالسته ك ف ،كل بلد علذى
حدة فض عن أحجا وأنماط التجارة بين البلدان؛
ومعلومذذات عذذن الع قذذة بذذين المقتذذرح ون ذذو
هيئة الدستور الغذاي ،األ را).
تحليل
ال تزال هناك ثغرات ف ،وثيقذة المشذروع فذ ،عذدد
من المجاالت )0( :غذرض العمذل وتوقيتذه يشذيران
إلى أن العمل الجديد سيغط ،مسايل صذحية مغطذاة
ف ،موادع أ را ف ،ن ذو الدسذتور الغذذاي،؛
( )2تشير بيانذات اإلنتذاط والتجذارة مذن اإلقلذيم إلذى
كينيا وجنوب أفريقيا فقط.

