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CX/EXEC 16/71/2

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
االستعراض التقييمي

0212

(مشاريع المواصفات والنصوص ذات الصلة العتمادها؛ رصد وضع المواصفات؛
واقتراحات إعداد مواصفات جديدة والنصوص ذات الصلة)
تجمع هذه الوثيقة المعلومات بشأن العمل الذي أجرته األجهزة الفرعية لهيئة الدستور الغذائي التي
اجتمعت بعد انعقاد الدورة الثامنة والثالثين للهيئة (يوليو/تموز  )5102حتى  52فبراير/شباط .5102
سوف يتم جمع المعلومات بشأن العمل الذي أجرته اللجان التي اجتمعت من  0مارس/آذار حتى 01
مايو/أيار 5102

في الوثيقة .CX/EXEC 16/71/2 Add.1

معلومات أساسية
وفقا ً لإلجراء الـ ُموحد لوضع مواصففات الدسفتور الغفذائي والن فوت ذات ال فلةز الجفزء
-0
5ز تقوم اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي بما يلي:
( )0دراسففة المواصفففات المقترحففة مففن لجففان الدسففتور الغففذائي أبففل أن تُق ف لدم ئلففى الهيئففة
العتمادها من أجل:
 التأ ّكففد مففن االتمففا مففع واليففة الدسففتور الغففذائيز وأففرارات الهيئففةز ون ففوت
الدستور الغذائي القائمة؛
 كفالة الوفاء باشتراطات اإلجراء الخات بالت ديقز حيثما يتناسب؛
 التأ ّكد من الشكل وطريقة العرض؛
 التأ ّكد من االتما اللُغوي.
( )5استعراض حالة وضع مشروع المواصفات ففي ضفوء اإلطفار الزمنفي الفذي وافقفت
عليففه الهيئففةز ورفففع تقريففر بنتائجففه ئلففى الهيئففة .وعلففى وجففه الخ ففوتز أففد تقتففر
اللجنة التنفيذية تمديد اإلطار الزمنيز أو ئلغاء عمل ماز أو تقتر أن تضطلع بالعمل
لجنة أخرى بخالف اللجنة التي ُكلفت به أصالًز بما ففي ذلف عفن طريفق ئنشفاء عفدد
ً1
مح ّدد من األجهزة الفرعيةز ئذا كان ذل مناسبا.
 1اتفقت الدورة الثالثة والمتون للجنة التنفيذية ( )5112على وجوب ئدراج أائمة بوثائق المناأشة في الوثيقة عن الرصد
فقطز
اإلحاطة
لغرض
من أجل تقديم صورة كاملة عن عبء العمل الخات بك ّل لجنةز ولكنها لن تُناأش على هذا النحو .بغية تيمير القيام برصد
التقدم المحرز في وضع المواصفاتز اتفقت الدورة الثامنة والخممون للجنة التنفيذية ( )5112على تطبيق المعايير التالية:
( )0ئذا تأ ّخر ئحراز تق ّدم لوضع مواصفات ما بمبب الحاجة ئلى المشورة العلميةز باستطاعة اللجنة التنفيذية تشجيع كل من
منظمة األغذي ة والزراعة ومنظمة ال حة العالمية على عقد مشاورة خبراء إلسداء تل المشورة في التوأيت المناسب
والتوصية بوأف العمل ريثما تتوافر المشورة الفنية؛ ( )5في حال ئسداء المشورة العلمية وئذا كانت المواصفات المعنيّة أيد
ّ
تحث اللجنة المعنية على اتخاذ اإلجراءات الالزمة ضمن
الدرس منذ أكثر من خمس سنواتز يجدر باللجنة التنفيذية أن
مهلة زمنية محددة؛ ( )3ئذا كان أحد البنود خاضعا للدرس منذ ع ّدة دوراتز دون أن يؤدي ذل ئلى ئحراز أي تق ّدمز وئذا لم
التوصل
ئلى
يشير
ما
هناك
يكن
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( )3ئجراء االستعراض التقييمي لمقترحات وضع/تنقيح المواصفات 2التي تتضمن:








دراسففة االأتراحففات لوضففع/ئعادة النظففر فففي المواصفففاتز مففع مراعففاة معففايير
تحديد أولويات العمفل ز والخطفة االسفتراتيجية للهيئفة والعمفل الممفانزد الفالزم ففي
ئطار التقدير الممتقل للمخاطر؛
تحديد حاجات البلدان النامية ئلى وضع المواصفات؛
ئسداء المشورة بشأن الحاجة ئلى تنميق العمفل بفين األجهفزة الفرعيفة ذات ال فلة
في هيئة الدستور الغذائي؛
ئسداء المشورة بشأن تشكيل اللجان وفر المهام وحلّهاز بما ففي ذلف ففر المهفام
ة المشتركة بين اللجان (في المجاالت التي يقع فيها العمل ضفمن نطفا
المخ
مهام عدد من اللجان)؛
وئجراء تقدير أ ّولي للحاجة ئلى مشورة الخبراء العلمية وتفوافر تلف المشفورة مفن

منظمففة األغذيففة والزراعففة ومنظمففة ال ففحة العالميففة أو غيرهمففا مففن األجهففزة
ة ذات ال لةز وترتيب تل المشورة بحمب األولوية.
المتخ

هيكل الوثيقة
تجمع هذه الوثيقة المعلومات الخاصة باالستعراض التقييمفي والتفي كفان يفتم تجميعهفا (أبفل
-5
الدورة المبعين للجنة التنفيذية لهيئة الدسفتور الغفذائي) بشفكل تقليفدي ضفمن ثفالق وثفائق منف فلة.
ويهدف الهيكل المراجع للوثيقة ئلى تيمير االستعراض التقييمي الفذي تجريفه اللجنفة التنفيذيفة لهيئفة
الدستور الغذائي من خالل توفير نظرة شاملة للعمل اإلجمالي الذي تقوم به كل لجنة .ويفتم ب فورة
خاصة توفير المعلومات التالية لكل لجنةز حمبما هو مالئم:
()0
()5
()3
()4
()2
()2

الن ففوت التفففي ت ّمففت ئحالتهفففا للفففدورة التاسففعة والثالثفففين لهيئففة الدسفففتور الغفففذائي
العتمادها النهائي
الن ففوت التفففي ت ّمففت ئحالتهفففا للفففدورة التاسففعة والثالثفففين لهيئففة الدسفففتور الغفففذائي
العتمادها عند الخطوة 2
العمل الجاري (خطوات مختلفة)
اأتراحات العمل الجديد التفي ت ّمفت ئحالتهفا للفدورة التاسفعة والثالثفين لهيئفة الدسفتور
الغفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففذائي
للم ادأة عليها
وثائق المناأشة و/أو وثائق أخرى
عبء العمل اإلجمالي للجنة

تتضمن الجداول (المرفقات  )2-0التعليقات التي يبديها رئيس اللجنة المعنيفةز و مالحظفات
-3
تفمفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففيرية
من ئعداد أمانة الدستور الغذائي بشأن :حالة اإلأرارز حيثما انطبق ذل ز وأي معلومات أخفرى ذات
ال فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففلةز حمفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففبما
ئلى توافق في اآلراءز بإمكان اللجنة التنفيذية أن تقتر تعليق العمل عند خطوة معيّنة في ئجراءات وضع المواصفاتز لفترة
زمنية محددة أو أن تقتر وأف العمل أو اتخاذ ئجراءات ت حيحية إلحراز تق ّدمز مع مراعاة جميع المعلومات التي أعطاها
الجهاز الفرعي المختص.
 2تتّبع اإلجراءات التي حددتها اللجان المعنية وأأرّتها الهيئة عند اتخاذ أرار بشأن االضطالع بعمل جديد أو مراجعة كل
حد من الحدود الق وى لممتوى مخلفات المبيدات أو العقاأير البيطرية أو اإلبقاء على المواصفة العامة المتعلقة بالمواد
المضافة ئلى األغذية (بما في ذل أساليب التحليل وأخذ العينات)ز والمواصفات العامة المتعلقة بالملوثات والمموم في
األغذية (بما في ذل أساليب التحليل وأخذ العينات)ز ونظام ت نيف األغذية ونظام الترأيم الدولي.
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هو مالئم .ئضافةً ئلى ذل ز تتضمن المالحظات التفميرية المت لة بمقترحات العمفل الجديفد وصففا ً
موجزاً لنطا العمل الجديد.
-4

وتتضمن المالحظات التفميرية للجدول بشأن عبء العمل اإلجمالي:
( )0اعتبارات أمانة هيئة الدستور الغذائيز
( )5وردود اللجنففة علففى توصففية الففدورة المففبعين للجنففة التنفيذيففة لهيئففة الدسففتور الغففذائي
بففالنظر ففففي الحاجفففة ئلفففى وضفففع نهفففن إلدارة عملهفففا (أُنظفففر الفقفففرة  55مفففن الوثيقفففة
 )REP15/EXECحيثما يكون ذل مالئماً.

-2

بالنمبة ئلى البند في عملية الخطواتز تتوفر المعلومات بشأن:
" رقم تعريف العمل  :أو المنة التي ت ّمفت فيهفا الموافقفة علفى العمفل الجديفدز أو المفنة
التي بدأ فيها العمل بالفعلز بحمب مقتضى الحال.
 السنة المستهدفة  :المنة التي يت ّم فيها ئأرار النص عنفد الخطفوة 8ز كمفا وافقفت عليفه
الهيئة على أساس وثيقة المشروع (اعتبفاراً مفن عفام  5114وصفاعدا)ز أو التفاريا الفذي
تحدده اللجنةز بحمب مقتضى الحال.
" رموووو المخرجوووات  :تمفففتعمل الرمفففوز التاليفففة :0-0 :اسفففتعراض وتطفففوير مواصففففات
الدستور الغذائي والن وت ذات ال لة بشأن سالمة األغذيفة؛  :5-0اسفتعراض وتطفوير
مواصفففففات الدسففففتور الغففففذائي والن ففففوت ذات ال ففففلة بشففففأن جففففودة األغذيففففة؛ :3-0
اسففتعراض وتطففوير مواصفففات الدسففتور الغففذائي والن ففوت ذات ال ففلة بشففأن توسففيم
األغذية والتغذية؛  :4-0استعراض وتطوير مواصفات الدسفتور الغفذائي والن فوت ذات
ال لة بشأن التفتيش على األغذية وئصدار شهادات لها وأساليب أخذ العيّنات والتحليل.

يوفّر الجدول روابط ئلكترونيفة بتقفارير اللجنفة .وبالنمفبة ئلفى وثفائق المشفروع التفي جفرى
-2
استكمالها بعد انعقاد دورة اللجنة (وغير المتضمنة في تقارير اللجنة)ز يتم تفوفير روابفط ئلكترونيفة
بالوثائق ذات ال لة في الفدورة التاسفعة والثالثفين لهيئفة الدسفتور الغفذائيز التفي تُفدرج فيهفا وثفائق
المشروع بشكل مرفقات.
التوصيات
ئن اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي مدعوة إلى إجراء استعراض تقييمي لعمل اللجان
-7
ً
تمشيا مع اإلجراء الفـ ُموحد لوضفع مواصففات الدسفتور الغفذائي والن فوت ذات ال فلةز الجفزء 5
(كما يجري وصفه في الفقرة  )0وبخاصةز لتقوم كل لجنة بما يلي:
( )0النظر في المواصفات والن وت ذات ال لة المق ّدمة ئلى الهيئة العتمادها؛
( )5اسففتعراض حالففة تطففوير المواصفففات فففي ضففوء اإلطففار الزمنففي الففذي وافقففت عليففه
الهيئة؛
( )3واستعراض المقترحات لوضع/تنقيح المواصفات.
المرفقات
المرفق  :0لجنفففة الدسفففتور الغفففذائي المعنيفففة بالتوابفففل وأعشفففاب الطهفففيز الفففدورة الثانيفففة (08-04
سبتمبر/أيلول )5102
المرفق  :5لجنففة الدسففتور الغففذائي المعنيففة بالفاكهففة والخضففروات الطازجففةز الففدورة التاسففعة
عشففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرة
( 01-2أكتوبر/تشرين األول )5102

4
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المرفق  :3لجنفففة الدسفففتور الغفففذائي المعنيفففة باألسفففماك والمنتجفففات المفففمكيةز الفففدورة الرابعفففة
والثالثفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففون
( 54-02أكتوبر/تشرين األول )5102
المرفق  :4لجنفففة الدسفففتور الغفففذائي المعنيفففة بنظاففففة األغذيفففةز الفففدورة المفففابعة واألربعفففون (00-2
نوفمبر/تشرين الثاني )5102
المرفق  :2لجنففة الدسففتور الغففذائي المعنيففة بالتغذيففة واألغذيففة لالسففتخدامات التغذويففة الخاصففةز
الدورة المابعة والثالثون ( 57-53نوفمبر/تشرين الثاني )5102
المرفق  :2لجنة الدستور الغذائي المعنية بفحص الفواردات وال فادرات الغذائيفة ونظفم ئصفدار
الشهاداتز الدورة الثانية والعشرون ( 05-2فبراير/شباط )5102

5

CX/EXEC 16/71/2

لجنة الدستور الغذائي المعنية بالتوابل وأعشاب الطهي( :الدورة الثانية 11-11 ،سبتمبر/أيلول )0212
(الوثيقة )REP16/SCH
النصوص التي أُحيلت إلى الدورة التاسعة والثالثين لهيئة الدستور الغذائي العتمادها عند الخطوة 2
الجدول الزمني
رمو
الوضع
الوثائق
السنة
رقم التعريف
المخرجات
الحالي
المستهدفة
أو السنة

مشروع المواصفة المقترحة للك ّمون

N05-2014

5107

2

5-0

مشروع المواصفة المقترحة للزعتر

N07-2014

5107

2

5-0

المرفق

المشورة العلمية

1

المالحظات التفسيرية
الوثيقة REP16/SCHز الفقرة  52والمرفق .3
نظرت اللجنة في هذه الوثيقة للمرة األولى.
وت ّم ئحراز تقفدم ملحفوف ففي مشفروع المواصففة
ئنمففا احتاجففت ممففألتان ئلففى مزيففد مففن النقففا ز
وهمفففا تحديفففد مزيفففد مفففن خطفففط التجهيفففز وأخفففذ
العيّنات.
جار بحمب الجدول.
العمل ٍ
الوثيقة REP16/SCHز الفقرة  37والمرفق .4
نظرت اللجنة في هذه الوثيقة للمرة األولى.
وت ّم ئحراز تقفدم ملحفوف ففي مشفروع المواصففة
ئنمففا احتاجففت ممففألتان ئلففى مزيففد مففن النقففا ز
وهمفففا تحديفففد مزيفففد مفففن خطفففط التجهيفففز وأخفففذ
العيّنات.
جار بحمب الجدول.
العمل ٍ

تعليقات رئيس اللجنة:
كان نص مشاريع المواصفات األربعة التي أعدتها مجموعات العمل اإللكترونية مماثالً من حيث النطا في ما يخص المزيد من التجهيز ز غير أنه خفالل الجلمفة العامفة أبفدى
بعض األعضاء ألقهم بشأن استخدامهز ولذا ُوضع بين أوسين مربعين .وأد ت ّم ّ
توخي الحذر سيما أن اللجنة ب دد وضع مواصفات للمرة األولى للتوابل وأعشاب الطهفيز ويمكفن
اعتبار هذا مرجعا ً للعمل الممتقبلي.
العمل الجاري
الوثائق

الجدول الزمني
السنة
رقم التعريف
المستهدفة
أو السنة

الوضع
الحالي

رمو
المخرجات

المشورة العلمية

المالحظات التفسيرية
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الوثائق

الجدول الزمني
السنة
رقم التعريف
المستهدفة
أو السنة

الوضع
الحالي

رمو
المخرجات

مشروع المواصفة المقترحة للفلفل األسودز
واألبيض واألخضر

N04-2014

5107

3/5

5-0

مشروع المواصفة المقترحة للزعتر البرّ ي

N06-2014

5107

3/5

5-0

المشورة العلمية

المالحظات التفسيرية
الوثيقة REP16/SCHز الفقرة .50
نظرت اللجنة في هذه الوثيقة للمرة األولى.
جمعففت اللجنففة تعليقففات ئضففافية بشففأن كففل أمففم
من أأمام مشروع المواصففة المقترحفةز واتفقفت
علففى ئعففادة مشففروع المواصفففة المقترحففة ئلففى
الخطوتين  3/5إلعادة صياغتهز وتوزيعفه إلبفداء
المالحظات بحيث تنظر فيه الدورة المقبلة.
جار حمب الجدول.
العمل ٍ
الوثيقة REP16/SCHز الفقرة .30
نظرت اللجنة في هذه الوثيقة للمرة األولى.
في ضفوء العديفد مفن الممفائل التفي لفم يفتم حلّهفاز
اتفقفففت اللجنفففة علفففى ئعفففادة مشفففروع المواصففففة
المقترحففة ئلففى الخطففوتين  3/5إلعففادة صففياغتهز
وتوزيعففه إلبففداء المالحظففات بحيففث تنظففر فيففه
الدورة المقبلة.
جار حمب الجدول.
العمل ٍ

تعليقات رئيس اللجنة:
من المتوأع أن تقوم المداوالت في الجلمة العامة للجنة الدستور الغذائي المعنية بالتوابل وأعشاب الطهي حول مشفروع المواصففة المقترحفة للفلففل األسفودز واألبفيض واألخضفر
والزعتر البري بمماعدة مجموعات العمل اإللكترونية في صياغة مشفاريع مواصففات مقترحفة شفاملة لهفذه التوابل/األعشفاب الهامفة .وأفد يمفهّل ذلف أيضفا ً ئنجفاز العمفل ضفمن
اإلطار الزمني المقتر .
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وثائق المناقشة وغيرها
الوثائق

المالحظات التفسيرية

الوثيقة REP16/SCHز الفقرة .43
نظرت الدورة الثانية للجنة الدستور الغذائي المعنية بالتوابل وأعشاب الطهي في وثيقة المناأشة للمرة األولىز واتفقت على مراجعفة
وثيقة مناأشفة بشفأن جمفع التوابفل وأعشفاب
هذه الوثيقة لتنظر فيها اللجنة في دورتها المقبلفة .ومفن خفالل عمليفة التنقفيح المراجعفةز أفد تحفاول أيضفا ً تحديفد بعفض المجموعفات
الطهي
الفرعية بهدف التوصية بوضع مواصفات المجموعة والبحث في ئمكانية ئنشاء نموذج لمواصفات المجموعة للتوابل.
الوثيقة REP16/SCHز الفقرتان  23و.24
نظرت لجنة الدستور الغذائي المعنية بالتوابل وأعشاب الطهي في دورتها الثانية في عدة مقترحفات لعمفل جديفد (ردود علفى الوثيقفة
 )CL 2014/04-SCHوجمعتها ضمن ثالق فئات هي:
 -0الموصى بالموافقة عليها :الزنجبيل الجاف أو المجففز الفلفل الحار والفلفل األحمر المجفف؛ والثوم المجفف
اأتراحففففات للعمففففل الجديففففد علففففى التوابففففل
 -5الموافقة المشروطة :الحبق؛ الزعفران وجوزة الطيب
وأعشاب الطهي
ُ -3ر ّدت إلعادة وضعها :الكزبرة والقرنفل
يطلب الجزء باء من الوثيقفة  CL 2015/27-CSHمقترحفات للعمفل الجديفد لتنظفر فيهفا مجموعفة عمفل مفا بفين الفدورات سفوف تنشفئها
الدورة الثالثة للجنة الدستور الغذائي المعنية بالتوابل وأعشاب الطهي.
الوثيقة REP16/SCHز الفقرة .22
بهدف تمهيل عملية وضع المواصفات للتوابل وأعشاب الطهفيز سفوف تعف ّد الفدورة الثالثفة للجنفة الدسفتور الغفذائي المعنيفة بالتوابفل
ممفرد الم فطلحات والمنتجففات لمزيفد مففن
وأعشاب الطهي وثيقة مناأشة تتعلق بممرد م طلحات ومنتجات لمزيد من التجهيز بحيث يوضح على نحو أكبر معنى مزيفد مفن
التجهيز
التجهيز وكيفية تطبيقه في نطا لجنة الدستور الغذائي المعنية بالتوابل وأعشاب الطهي.
تعليقات رئيس اللجنة:
يمكن أن تماعد وثيقة المناأشة بشأن المجموعات/المجموعات الفرعية في وضع مواصفات جماعية لعدد كبير من التوابل/أعشاب الطهي بما يخفّض وأت عمل اللجنة.
كما أن ئعداد مجموعة العمل بين الدورات للقوائم ذات األولوية لن يماعد في تالفي مناأشة االأترا ذاته مراراً وتكراراً فحمبز ئنما أد يحمّن ئدارة عمل اللجنة.
وأد يقلّص ممرد الم طلحات والمنتجات الوأت المخ ص للنقا في الجلمة العامة .فإن توضيح معنى م طلح المنتجات لمزيفد مفن التجهيفز أفد يمفهّل تحديفد نطفا العمفل
في الممتقبل.
كل ما تق ّدم هام جداً بالنمبة ئلى لجنة الدستور الغذائي المعنيفة بالتوابفل وأعشفاب الطهفي سفيما أنهفا ففي المراحفل األولفى مفن عمليفة وضفع المواصففات .كمفا أنفه أفد يمفهّل وضفع
ن وت الدستور الغذائي في فترة أأ ر.
أعباء العمل اإلجمالية في اللجنة
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الخطوة

 1و 1 /2

الخطوة

2

نصوووووووص أخوووووور
العتمادها

العمل الجاري

العمل الجديد

وثووووائق المناقشووووة العموووووووول المتوقووووووووف/
وثيقة المناقشة
وغيرها

الفففدورة الثانيفففة للجنفففة
الدسففففففففتور الغففففففففذائي
3
5
5
المعنيفففففففففة بالتوابفففففففففل
وأعشاب الطهي
تعليقات رئيس اللجنة:
يشكل ئعداد أائمة ذات أولوية خطوة ئلى األمام لتقليص الوأت المخ ص في الجلمة العامة لمناأشة االأتراحات التي سبق أن جرى تقفديمها واستعراضفهاز ويمفاعد اللجنفة أيضفا ً
في ئدارة عملها.
المالحظات التفميرية:
تتولى اللجنة ئدارة عملها بشكل جيد سيما أنه يتقدم بحمب الجدول.
وتقوم لجنة الدسفتور الغفذائي المعنيفة بالتوابفل وأعشفاب الطهفي بترتيفب أولويفات االأتراحفات للعمفل الجديفدز وفقفا ً لمعفايير تحديفد أولويفات العمفل (المعفايير المطبقفة علفى المفلع
األساسية)ز المح ّددة في دليل اإلجراءات؛ ولم تق ّدم لجنة الدستور الغذائي المعنية بالتوابل وأعشاب الطهي ففي دورتهفا الثانيفة أي مقترحفات لت فاد عليهفا هيئفة الدسفتور الغفذائي
في دورتها التاسعة والثالثين ز سيما أنه لم يت ّم استكمال أي من المواصفات األربع أيد التطوير.
ويتطلب وضع المواصفات األولى عمالً ئضافيا ً من جانب اللجنة نظراً ئلفى أن النقفا يشفمل الجوانفب األفقيفة ففي المواصففات للتوابفل وأعشفاب الطهفيز والجوانفب المحف ّددة ففي
الملع األساسية الفردية .وئن التق ّدم المطّرد المحرز على صعيد هذه المواصفات األولى سوف يؤثر ب ورة ئيجابيفة علفى العمفل الممفتقبلي للجنفةز بمفا ففي ذلف وضفع مواصففات
مجموعات.
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المرفق

0

لجنة الدستور الغذائي المعنية بالفاكهة والخضر الطا جة (الدورة التاسعة عشرة 9-2 ،أكتوبر/تشرين األول ( )0212الوثيقة )REP16/FFV
النصوص التي أُحيلت إلى هيئة الدستور الغذائي في دورتها التاسعة والثالثين العتمادها النهائي
الجدول الزمني
الوثائق
المشورة
رمو
المالحظات التفسيرية
الوضع الحالي
السنة
رقم التعريف
العلمية
المخرجات
المستهدفة
أو السنة
الوثيقفففففة REP16/FFVز الفقفففففرة  20والمرففففففق
الثالث.
نظرت لجنة الدستور الغذائي المعنية بالفاكهفة
والخضر الطازجة في دورتها التاسفعة عشفرة
( )5102في هذه الوثيقفة مفرة واحفدة وأنجزتهفا
أبل المنة الممتهدفة:
اإلقرار:
5-0
5107
N10-2014
8/2
مشروع المواصفة المقترحة للباذنجان
المواد المضافة ئلى األغذية :ال أحكام
أساليب التحليل وأخذ العيّنات :ال أحكام
الملوّثفات والنظاففة :نفصّ موحّ فد كمفا يفرد فففي
دليل اإلجراءات
توسفففيم األغذيفففة :لإلأفففرار مفففن أبفففل الفففدورة
الرابعفففة والعشفففرين للجنفففة الدسفففتور الغفففذائي
المعنية بتوسيم األغذية ()5102
تعليقات رئيس اللجنة:
ال تعليقات.
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النصوص التي أُحيلت إلى هيئة الدستور الغذائي في دورتها التاسعة والثالثين العتمادها عند الخطوة
الجدول الزمني
الوثائق
رمو
الوضع الحالي
رقم التعريف
المخرجات
السنة المستهدفة
أو السنة
2

مشروع المواصفة المقترحة للثوم

N09-2014

5107

2

5-0

مشففروع المواصفففة المقترحففة لفاكهففة
الكيوي

N11-2014

5107

2

5-0

تعليقات رئيس اللجنة:
ال تعليقات.

المشورة
العلمية

-

المالحظات التفسيرية
الوثيقففففة REP16/FFVز الفقففففرة  71والمرفففففق
الرابع.
نظففففرت لجنففففة الدسففففتور الغففففذائي المعنيففففة
بالفاكهفففة والخضفففر الطازجفففة ففففي دورتهفففا
التاسعة عشرة في هذه الوثيقة مرة واحدة.
جار بحمب الجدول.
العمل ٍ
الوثيقففففة REP16/FFVز الفقففففرة  72والمرفففففق
الخامس.
نظففففرت لجنففففة الدسففففتور الغففففذائي المعنيففففة
بالفاكهفففة والخضفففر الطازجفففة ففففي دورتهفففا
التاسعة عشرة ( )5102ففي هفذه الوثيقفة مفرة
واحدة.
جار بحمب الجدول.
العمل ٍ
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العمل الجاري
الوثائق

مشففففففففروع المواصفففففففففة المقترحففففففففة
للبطاطس ال الحة لألكل

تعليقات من رئيس اللجنة:
ال تعليقات.
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الجدول الزمني
السنة
رقم التعريف
المستهدفة
أو السنة

N08-2014

5107

الوضع الحالي

3/5

رمو
المخرجات

5-0

المشورة
العلمية

-

المالحظات التفسيرية
الوثيقففففة REP16/FFVز الفقففففرة  83والمرفففففق
المادس.
نظففففرت لجنففففة الدسففففتور الغففففذائي المعنيففففة
بالفاكهفففة والخضفففر الطازجفففة ففففي دورتهفففا
التاسعة عشرة في هذه الوثيقة مرة واحدة.
لقففد أُحففرز تقففدم علففى هففذا ال ففعيد ئنمففا ثمففة
حاجففففة ئلففففى ئجففففراء اسففففتعراض جففففوهري
لألحكام الرئيمية.
ومن المتوأع أن تمفتكمل اللجنفة ففي دورتهفا
العشفففففرين ( )5107هفففففذه المواصففففففة وفقفففففا ً
للجدول.
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اقتراحات العمل الجديد التي أُحيلت إلى هيئة الدستور الغذائي في دورتها التاسعة والثالثين للمصادقة عليها
الجدول الزمني
المشورة
رمو
المرجع
المالحظات التفسيرية
الوثائق
المخرجات العلمية
السنة المستهدفة
ووثيقة
المشروع
الوثيقة REP16/FFVز الفقرة 22
اتفقت لجنفة الدسفتور الغفذائي المعنيفة بالفاكهفة والخضفر الطازجفة ففي دورتهفا التاسفعة عشفرة علفى
التوصففية بالموافقففة علففى العمففل الجديففد بشففأن التمففر الطففازج مففن أزبففل الهيئففة فففي دورتهففا التاسففعة
والثالثينز وطلبت ئلى الهند ئعداد وثيقة مشروع منقحة لتقفديمها ئلفى اللجنفة التنفيذيفة لهيئفة الدسفتور
الوثيقففففففففففففففة ( 5151ثفففففالق دورات
المواصفففففف
الغذائي لضمان أن يشمل النطا التمر الطازج مقارنةً بالتمر المجفف الفذي تغطيفه المواصففة بشفأن
الغذائي
الدستور
للجنة
CX/CAC
5-0
فففة للتمففر 16/39/7
التمور (.)CODEX STAN 143-1985
المعنيففففففففة بالفاكهففففففففة
الطازج
الملحق 0
سوف تبحث المواصفة في ميزات الجودة األساسية في نخيل التمور الطازجة ( Phoenix dactylifera
والخضر الطازجة)
 L.مففن ف ففيلة  )Arecaceaeبعففد عمليففة مالئمففة مففن التحضففير والتغليففف .وتُمففتثنى التمففور الطازجففة
المع ّدة للتجهيز ال ناعي.
تعليقات رئيس اللجنة:
ال تعليقات.
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وثائق المناقشة وغيرها
المالحظات التفسيرية

الوثائق

الوثيقة REP16/FFVز الفقرتان  011و 010والمرفق المابع.
هذه الوثيقة أيد النقا منذ عام .5113
أنجزت لجنة الدستور الغذائي المعنية بالفاكهة والخضر الطازجة ففي دورتهفا التاسفعة عشفرة المخطفط مفا عفدا بالنمفبة ئلفى :المتطلبفات
مخطط لمواصففات الدسفتور الغفذائي بشفأن الفدنيا (تطبيففق أواعففد ال ففحة النباتيفة علففى وجففود اآلفات/الضففرر الفذي تمففببه اآلفففات)؛ تحديففد الحجفم (تطبيففق األحكففام المعنيففة بتحديففد
الفاكهففة والخضفففر الطازجفففة بمففا ففففي ذلففف الحجففم للمنتجففات ال ففغيرة)؛ درجففات تفففاوت النوعيففة (درجففات التفففاوت الممففمو بهففا بالنمففبة ئلففى التلففف فففي الفئتففين الممتففازة
و األولى واألرأام المت لة بهما على التوالي)؛ العبوات غيفر المخ ّ فة للبيفع بالتجزئفة (أابليفة تطبيفق هفذا الحكفم لتفوفير معلومفات
ممرد الم طلحات
ب ورة منف لة عن تل الواردة على العبوة) .ومن المتوأع أن تنجز اللجنة هذه الممائل في دورتها المقبلة.
كذل ز اتفقت اللجنة على وضفع ممفرد للم فطلحات كملحفق للمخطفط بحيفث يكفون مجفديا ً لفهفم وتطبيفق الم فطلحات الممفتخدمة ففي
المخطط/مواصفات الدستور الغذائي بشأن الفاكهة والخضر الطازجة.
الوثيقة REP16/FFVز الفقرة 22
اأتراحففات للعمففل الجديففد بشففأن مواصفففات صدرت رسالة دوريفة لفدعوة األعضفاء ئلفى تقفديم اأتراحفات للعمفل الجديفد .وسفوف تنظفر لجنفة الدسفتور الغفذائي المعنيفة بالفاكهفة
الدسففتور الغففذائي بشففأن الفاكهففة والخضففر والخضر الطازجة في دورتهفا العشفرين ففي جميفع االأتراحفاتز وسفتتخذ أفراراً بشفأن تقفديمها ئلفى هيئفة الدسفتور الغفذائي للموافقفة
عليها باالستناد ئلى ئنجاز المواصفات أيد الدراسة.
الطازجة
تعليقات رئيس اللجنة:
ال تعليقات.
أعباء العمل اإلجمالية في اللجنة
دورات اللجنة
الففدورة التاسففعة عشففرة
للجنففة الدسففتور الغففذائي
المعنيفففففففففة بالفاكهففففففففففة
والخضر الطازجة
تعليقات رئيس اللجنة:
ال تعليقات.

الخطوة

 1و 1 /2

0

الخطوة

2

5

نصوووووووص أخوووووور
العتمادها
-

العمل الجاري
0

العمل الجديد
0

وثووووائق المناقشووووة العموول المتوقف/ورقووة
المناقشة
وغيرها
5

-
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المالحظات التفميرية:
أعادت لجنة الدستور الغذائي المعنية بالفاكهفة والخضفر الطازجفة التأكيفد علفى أن معفايير تحديفد األولويفات لوضفع أولويفات العمفلز ومعفايير اتخفاذ القفرارات لوضفع مواصففات
الدستور الغذائي والن وت ذات ال لة كما هي واردة في دليل اإلجفراءات كافيفةً لضفمان ئحفراز تقف ّدم علفى صفعيد المواصففات ومجفاالت العمفل المحف ّددة كأولويفات ففي الوأفت
المالئم.
وأعباء العمل اإلجمالية في الدورة المقبلة مماثلة ألعباء العمل في الدورة الحاليةز وأد تبيّنت ئمكانية ئدارتها ضمن الوأت المخ ّ ص لالجتماع (أي أسبوع واحد).
سفوف تقفوم لجنفة الدسفتور الغفذائي المعنيفة بالفاكهفة والخضفر الطازجفة ففي دورتهفا العشففرين بمفا يلفي )0( :البحفث ففي ئتمفام المواصففات حمفب الخطفوتين (الثفومز وفاكهفة الكيففويز
والبطاطس ال الحة لألكل)؛ ( )5مناأشة المواصفة بشأن التمفور الطازجفة للمفرة األولفى؛ ( )3النظفر ففي االأتراحفات للعمفل الجديفد؛ و( )4ئتمفام مخطفط مواصففات الدسفتور الغفذائي
بشففففففففففففففففففففففففففففأن الفاكهففففففففففففففففففففففففففففة والخضففففففففففففففففففففففففففففر الطازجففففففففففففففففففففففففففففة (الممففففففففففففففففففففففففففففائل العالقففففففففففففففففففففففففففففة) ومباشففففففففففففففففففففففففففففرة النقففففففففففففففففففففففففففففا بشففففففففففففففففففففففففففففأن
ممرد الم طلحات.
وينبغي تقييم القيمة المضافة لممرد الم طلحات على نحو أكبرز وبخاصة في ما يتعلق بكيفية تيميره لعملية وضع مواصفات الدستور الغذائي بشأن الفاكهة والخضفر الطازجفة؛
واإلطار الزمني المقرر إلنجازه والنهن الضروري لوضعه بحيث ال يؤثر سلبا ً على العمل الرئيمي في وضع مواصفات الجودة للفاكهة والخضر الطازجة.
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المرفق

2

لجنة الدستور الغذائي المعنية باألسماك والمنتجات السمكية (الدورة الرابعة والثالثون 01-19 ،أكتوبر/تشرين األول ( )0212الوثيقة )REP16/FFP
النصوص التي أُحيلت إلى هيئة الدستور الغذائي في دورتها التاسعة والثالثين العتمادها النهائي
اإلطار الزمني
الوثائق
مخرجات
الوضع
المالحظات التفسيرية
المشورة العلمية
السنة
رقم التعريف
الرمو
الحالي
المستهدفة
أو السنة
الوثيقة REP16/FFPز الفقرة  08والمرفق الثالث
أُنجز العمل ضمن اإلطار الزمني المقرّ ر.
اإلقرارات:
األحكففام ذات ال ففلة بالنظافففة التففي أأرتهففا لجنففة
المشففروع المقتففر لمدوّنففة الممارسففات
0-0
8
5102
N03-2013
5-0
الدسفففتور الغفففذائي المعنيفففة بنظاففففة األغذيفففة ففففي
الخاصة بت نيع صل ة األسماك
دورتها المابعة واألربعين.
أي ئأرارات أخرى غير مطلوبة.

المشففروع المقتففر لمدونففة الممارسففات
بشفففففأن تجهيفففففز منتجفففففات اإلسفففففقالوب
الطازجة والنيئة المريعة التجميد

-

5102

8/2

0-0

-

المشففروع المقتففر لمدونففة الممارسففات
بشففففأن األسففففماك والمنتجففففات المففففمكية
(القمم المتعلق بكافيار سم الخفش)

N16-2011

5104

8/2

0-0

-

الوثيقة REP16/FFPز الفقرة  54والمرفق الرابع.
أُنجفففز العمفففل بعفففد المفففنة الممفففتهدفة نظفففراً ئلفففى
الحاجة لمواءمفة المدونفة مفع سفنة المواصففة ذات
ال ففلةز والتففي أنجزتهففا لجنففة الدسففتور الغففذائي
المعنيففففة باألسففففماك والمنتجففففات المففففمكية فففففي
دورتها الثالثة والثالثين واعتمدتها هيئة الدستور
الغذائي في دورتها المابعة والثالثين (.)5104
أُجففري عمففل مكثّفف مففن خففالل مجموعففة العمففل
اإللكترونيةز ومجموعة العمل الماديفة والمناأشفة
خالل الدورة الرابعة والثالثين للجنة.
اإلقرارات:
أي ئأرار غير مطلوب.
الوثيقفففففففة REP16/FFPز الفقفففففففرة  52والمرففففففففق
الخامس.
أُنجففز العمففل بعففد التففاريا الممففتهدف فيمففا اتفقففت
لجنفففففة الدسفففففتور الغفففففذائي المعنيفففففة باألسفففففماك
والمنتجات الممكية في دورتهفا الثالثفة والثالثفين
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الوثائق

اإلطار الزمني
السنة
رقم التعريف
المستهدفة
أو السنة

الوضع
الحالي

مخرجات
الرمو

المشورة العلمية

على ئعادة المدونة ئلى الخطوة .3
أُجففري عمففل مكثففف مففن خففالل مجموعففة العمففل
اإللكترونيفةز ومجموعففة العمففل الماديففة ومناأشففة
خالل الدورة الرابعة والثالثين للجنة.
اإلقرارات:
األحكففام ذات ال ففلة بالنظافففة التففي أأرتهففا لجنففة
الدسفففتور الغفففذائي المعنيفففة بنظاففففة األغذيفففة ففففي
دورتها المابعة واألربعين.
أي ئأرارات أخرى غير مطلوبة.
الوثيقة REP16/FFPز الفقرة 8
لفففم ت فففاد الفففدورة الرابعفففة والثالثفففون للجنفففة
الدستور الغفذائي المعنيفة بأسفاليب التحليفل وأخفذ
العيّنات على خطط أخذ العيّنات ففي المواصففات
الممففف ّماة مفففع العلفففم أنفففه ال ينبغفففي اإلشفففارة ئلفففى
التوجيه العام بشأن أخفذ العيّنفات .وأفد طُلفب ئلفى
لجنفففففة الدسفففففتور الغفففففذائي المعنيفففففة باألسفففففماك
والمنتجففات المففمكية وضففع خطففط أكثففر مالءمففة
ألخذ العيّنات.

خطفففففط أخفففففذ العيّنفففففات ففففففي مشفففففروع
المواصففففة الخاصفففة بأسفففماك األبفففالون
الحية وبأسماك األبالون الخفام الطازجفة
المبفرّدة أو المج ّمفدة لالسفتهالك المباشفر
أو لمزيفففففففففففففففد مفففففففففففففففن التجهيفففففففففففففففز
()CODEX STAN 312-2013؛

ّ
المدخنففة
المواصفففة الخاصففة باألسففماك
واألسففففماك ّ
مدخنففففة المففففذا واألسففففماك
ّ
المدخنفة (CODEX STAN 311-
المج ّفففة
)2013؛ والمواصففففة الخاصفففة بمنتجفففات
المحفففففار المروحفففففي النفففففيء الطفففففازج
والمريع التجميد (CODEX STAN 315-
)2014

المالحظات التفسيرية

-

-

-

0-0

-

وبنففا ًء علففى هففذه المشففورةز بحثففت الففدورة الثالثففة
والثالثففففون للجنففففة الدسففففتور الغففففذائي المعنيففففة
باألسفماك والمنتجففات المفمكية فففي وضفع خطففط
ألخففففذ العيّنففففات .ولففففم توضففففع أي خطففففط ألخففففذ
العيّنففاتز ئنمففا طُلففب ئلففى لجنففة الدسففتور الغففذائي
المعنيفففة بأسفففاليب التحليفففل وأخفففذ العيّنفففات ففففي
دورتهفففا الخاممفففة والثالثفففين تفففوفير مزيفففد مفففن
التوجيهات.
وأففففد وفففففرت لجنففففة الدسففففتور الغففففذائي المعنيففففة

CX/EXEC 16/71/2

الوثائق
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اإلطار الزمني
السنة
رقم التعريف
المستهدفة
أو السنة

الوضع
الحالي

مخرجات
الرمو

المشورة العلمية

المالحظات التفسيرية
بأسفففاليب التحليفففل وأخفففذ العيّنفففات ففففي دورتهفففا
الخاممة والثالثفين خططفا ً ألخفذ العيّنفات لتنظفر
فيهففا الففدورة الرابعففة والثالثففون للجنففة الدسففتور
الغففذائي المعنيففة باألسففماك والمنتجففات المففمكية.
وأد وافقت هفذه اللجنفة علفى خطفط أخفذ العينفات
المقترحففففة (مففففا عففففدا خطففففط أخففففذ عيّنففففات مففففن
الطفيليات).
وحالمففا يففت ّم اعتمففاد خطففط أخففذ العيّنففاتز سففوف
تكففون المواصفففات الففثالق المففذكورة أعففاله أففد
اكتملت.
الوثيقفففففففة REP16/FFPز الفقفففففففرة  22والمرففففففففق
المادس.

التعففففديالت علففففى األحكففففام المت ففففلة
بفففالمواد المضفففافة ئلفففى األغذيفففة ففففي
المواصففففففففففات بشفففففففففأن األسففففففففففماك
والمنتجات الممكية

-

-

-

0-0

-

بففدأت لجنففة الدسففتور الغففذائي المعنيففة باألسففماك
والمنتجفففففات المفففففمكية ففففففي دورتهفففففا الحاديفففففة
والثالثففين ( )5100العمففل علففى مراجعففة األحكففام
المت فففلة بفففالمواد المضفففافة ئلفففى األغذيفففة ففففي
الن فففففوت المت فففففلة باألسفففففماك والمنتجفففففات
المففمكية بهففدف مواءمتهففا مففع المواصفففة العامففة
للمفففواد المضفففافة ئلفففى األغذيفففةز ومواءمفففة اسفففم
المففففواد المضففففافة ئلففففى األغذيففففة مففففع الوثيقففففة
.CAC/GL 36-1989
ونظفففففرت لجنفففففة الدسفففففتور الغفففففذائي المعنيفففففة
باألسففففماك والمنتجففففات المففففمكية فففففي دورتهففففا
الرابعفففة والثالثفففين فقفففط ففففي األحكفففام العالقفففة
المت لة بالمواد المضفافة ئلفى األغذيفة الفواردة
مففن دورتهففا الثالثففة والثالثففينز ور ّكف زت عملهففا
علففى ت ففحيح التناأضففات/المغالطات وغيرهففا
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الوثائق

اإلطار الزمني
السنة
رقم التعريف
المستهدفة
أو السنة

الوضع
الحالي

مخرجات
الرمو

المشورة العلمية

المالحظات التفسيرية
من التغييرات ذات طابع تحريري.
نرجو اإلشارة إلى ما يلي:
أدرجففت لجنففة الدسففتور الغففذائي المعنيففة بففالمواد
المضففففافة ئلففففى األغذيففففة فففففي دورتهففففا الثامنففففة
واألربعففين سفوربات ال ففوديوم ( )INS 201فففي
أائمة المواد ذات األولويفة لتقييمفه مفن أبفل لجنفة
الخبراء المشتركة المعنيفة بفالمواد المضفافة ئلفى
األغذيفففففة (المواصففففففة وتقيفففففيم المفففففالمة علفففففى
المففواء)ز بانتظففار تأكيففد لجنففة الدسففتور الغففذائي
المعنية بالمواد المضافة ئلى األغذية ففي دورتهفا
التاسعة واألربعين.
وأد توفر لجنة الدسفتور الغفذائي المعنيفة بفالمواد
المضافة ئلى األغذية ئجابةً على الوضع النهفائي
للمركففففب فففففي الممففففتقبل (الوثيقففففة REP16/FAز
الفقرة .))4( 0050
لففذاز ينبغففي مراجعففة الحكففم المت ففل بمواصفففة

الرنجففففة األطلمففففية المملحففففة وسففففم اإلسففففبرط
المملفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففح
()CODEX STAN 244-2004ز وبمواصفة المم
ّ
ّ
المملففففح المجفففففف مففففن نففففوع
المملففففح والمففففم
الغادسفففيّات ( )CODEX STAN 167-1989ففففي
مرحلة الحقة.
وينبغي مراجعة الحكم المت ل بثنائي الفوسففات
الثنفففائي ال فففوديوم (( )INS 450 )iوالحمفففض
الفوسففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففوري
ّ
المعلفب
( )INS 338في مواصفة التونة والبونيت
()CODEX STAN 70-1981ز ومواصففففة لحفففم
ّ
المعلفب ()CODEX STAN 90-1981
المفلطعون
لت حيح خطأ في التبليغ عن الوحدات التي تبفيّن
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اإلطار الزمني
السنة
رقم التعريف
المستهدفة
أو السنة

الوضع
الحالي

مخرجات
الرمو

المشورة العلمية

المالحظات التفسيرية
الحففففدود الق ففففوى (أي  01ملغ/كففففغ مقابففففل
غ/كففغ) فففي المواصفففات المنشففورة علففى الموأففع
الشبكي للدستور الغذائي.
01

اإلقرار من جانب لجنة الدسوتور الغوذائي المعنيوة
بالمواد المضوافة إلوى األغذيوة :لفيس ضفروريا ئذ
ما من تغييرات في الحدود الق وى.

التعففففففديالت علففففففى الجففففففزء  4-7تقففففففدير
المحتوى الممكي ففي مواصففة األصفابع
المففففمكية وأطففففع األسففففماك والشففففرائح
الممكية واألسفماك الملبمفة بفالطحين أو
المعجّنففففة المعاملففففة بالتجميففففد المففففريع
(الوثيقة )CODEX STAN 166-1989

التعديالت على الجزء  -00تجهيز المفم
ّ
المملح والمجففف ففي مدونفة الممارسفات
بشفففففأن األسفففففماك ومنتجفففففات األسفففففماك
()CAC/RCP 52-2003

-

الوثيقة REP16/FFPز الفقرة  23والمرفق المابع.
يشفففكل هفففذا التعفففديل نتيجفففة سفففنوات عديفففدة مفففن
النقفففا حفففول الطريقفففة الفضفففلى للتعامفففل مفففع
عوامل النتفروجين ففي المواصففة المفابقة الفذكر
(أي األسفففففاليب الممفففففتخدمة ففففففي تحديفففففد هفففففذه
العواملز وفعاليتها في تحديد محتوى األسماك.
لقفد اعتمفد ئتمفام العمفل علفى دعفم الففاو مفن حيففث
نشففر عوامففل النتففروجين علففى موأعهففا الشففبكيز
وعلى التحديث الممفتمر لهفذه المعلومفات ووضفع
ئجراء موحّد ألخذ العينات والتحليل ففي مفا يتعلفق
بعوامل النتروجين.
اإلقرارات:
أأرّتهففا لجنففة الدسففتور الغففذائي المعنيففة بأسفففاليب
التحليففففل وأخففففذ العيّنففففات فففففي دورتهففففا المففففابعة
والثالثين.
الوثيقفففففة REP16/FFPز الفقفففففرة ( 22أ) والمرففففففق
الثامن.
يففؤدي التعففديل ئلففى دمففن المعلومففات األساسففية
الففواردة مففن المرفففق فففي الففنص الرئيمففي .وهففذا
يتبع أراراً اتخذته لجنة الدستور الغفذائي المعنيفة
باألسماك ومنتجات األسماك في دورتها الرابعفة
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الوثائق

اإلطار الزمني
السنة
رقم التعريف
المستهدفة
أو السنة

مخرجات
الرمو

الوضع
الحالي

المشورة العلمية

المالحظات التفسيرية

والثالثفففين بوأفففف العمفففل علفففى مرفقفففات مدونفففة
الممارسففات بشففأن األسففماك ومنتجففات األسففماك
(( )CAC/RCP 52-2003أُنظر أدناه).

تعليقات رئيس اللجنة:
جرى ئتمام جميع المواصفات الوارد وصفها أعاله العتمادها من أبل هيئة الدستور الغذائي بموجب ئجماع بعد عمل مكثف جرى في هذا ال دد.
أساليب أخذ العينات في مواصفات الملع األساسية :أن ح بتشجيع لجنفة الدسفتور الغفذائي المعنيفة بأسفاليب التحليفل وأخفذ العيّنفات علفى تنقفيح المواصففة الحاليفة بشفأن أخفذ العينفات
لتحمين سهولة استخدامها من أبل األجهزة الفرعية وممتخدمين آخرين.
التعديالت المقترحة على المواصفة  :CODEX STAN 166-1989اتفقت لجنة الدستور الغذائي المعنية باألسماك والمنتجات الممكية على التعفديالت (علفى غفرار التعفديالت المفابقة ففي
المواصفة بشأن الرخويات الثنائية ال ّمام) حيث يمكن معالجة الحاجة الممتقبلية إلضافة المعلومات بشأن األساليب أو حيفث يمكفن معالجفة معلومفات عفن األنفواع بطريقفة فعالفة مفن
خالل استخدام الموأع الشبكي المالئم للفاو عوضا ً عن التعديالت التي أجراها الدستور الغذائي على المواصفة.
اقتراحات العمل الجديد التي أُحيلت إلى هيئة الدستور الغذائي في دورتها التاسعة والثالثين للمصادقة عليها
الوثيقة

اإلطار الزمني
السنة
المرجع ووثيقة
المستهدفة
المشروع

رمو المخرجات

التوجيهفات بشففأن مكافحفة الهمففتامين فففي

مدوّنفففففة الممارسفففففات بشفففففأن األسفففففماك
والمنتجفات المفمكية (  CAC / RCP 52-الوثيقفففففففففففففففففففففففة
CX/CAC
16/39/7

 ) 2003وخطففففففط أخففففففذ العينففففففات فففففففي
المواصففففففففففففات بشفففففففففففأن األسفففففففففففماك الملحق الثاني
والمنتجات الممكية

5151

0-0
5-0

المشورة العلمية
مشففففاورة الخبففففراء
المشفففففففتركة بفففففففين
منظمففففففة األغذيففففففة
والزراعة ومنظمفة
ال فففففحة العالميفففففة
بشففففأن الهيمففففتامين
واألحمفففففففففففففففففففاض
األمينيففففة األخففففرى
البيولوجيفففة المنشفففأ
مفففففففففن األسفففففففففماك
والمنتجات الممكية

المالحظات التفسيرية
Ref. REP16/FFP, paras 72 and 80b) and c).

الوثيقة REP16/FFPز الفقرتان  75و( 81ب) و(ج).
سففوف يففؤدي العمففل الجديففد ئلففى ( )0مراجعففة مدوّنففة
الممارسات بشأن األسماك والمنتجات المفمكية ( CAC
 ) / RCP 52-2003لتوفير توجيهات كاملة بشأن مكافحفة
المكومبروتوكمين/الهيمفففففتامين و( )5وضفففففع خطفففففط
جديففدة ألخففذ عيّنففات الهيمففتامين فففي المواصفففات ذات
ال لة لألسماك والمنتجات الممكية.
وسفففوف يأخفففذ العمفففل ففففي االعتبفففار مشفففاورة الخبفففراء
المشفففتركة بفففين منظمفففة األغذيفففة والزراعفففة ومنظمفففة
ال حة العالمية بشأن الهيمتامين واألداة المشتركة بفين
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اإلطار الزمني
السنة
المرجع ووثيقة
المستهدفة
المشروع

الوثيقة

رمو المخرجات

المالحظات التفسيرية

المشورة العلمية

على ال حة العامة منظمففة األغذيففة والزراعففة ومنظمففة ال ففحة العالميففة
ألخذ عينات الهيمتامين.

تعليقات رئيس اللجنة:
بما أن لجنة الدستور الغذائي المعنية باألسماك والمنتجات الممكية اعتبرت أن ما من حاجة لعقد دورات منتظمة في الممتقبلز يُتوأع ئجراء عمفل ئضفافي علفى الممفائل المت فلة
بالهيمتامين من خالل مجموعات عمل ئلكترونيةز أو عند الضرورةز من خالل مجموعات عمل مادية.
وب فتي رئيس اللجنةز أوصي بأن تنظر هيئة الدستور الغذائي بعناية في هذا العمل عوضا ً عن وضعه تحت مظلة لجنفة الدسفتور الغفذائي المعنيفة بنظاففة األغذيفة .وبرأيفيز هفذا
سوف يتيح ئحراز تقدم في هذا المجال بحيث يت ّم ترتيبه وتيميره حمب ئجراءات العمل العادية واألولويات.
وثائق المناقشة وغيرها
المالحظات التفسيرية
الوثائق
المرفقفات  00-0لمدوّنفة الممارسفات بشفأن األسفماك والمنتجفات المفمكية (  CAC / RCPتوقف العمل بها (الوثيقة REP16/FFPز الفقرة ( 22ب))
جرى نقل المعلومات ذات ال لة الواردة من المرففق  2ئلفى المدونفة الرئيمفية (القمفم )00
)52-2003
المملفح والمفم المجففف ّ
ّ
المملفح ففي مدونفة
(أُنظر التعديل على القمفم  -00تجهيفز المفم

الممارسففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففات بشففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففأن األسففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففماك
والمنتجات الممكية ( )CAC / RCP 52-2003أعاله.

اأترا مواصفة شرائح أسماك بيراروكو الطازجة المبردة أو األسماك الكاملة

تعليقات رئيس اللجنة:
ال تعليقات.
أعباء العمل اإلجمالية للجنة
دورات اللجنة
الفففففففففدورة الرابعفففففففففة

الخطوة

 1و 1 /2
3

الخطوة

2
-

نصوووووووص أخوووووور
العتمادها
4

توقف العمل بها (الوثيقة REP16/FFPز الفقرة )72
أ ف ّدمت كولومبيففا اأتراح فا ً فففي الففدورة الثالثففة والثالثففين للجنففة الدسففتور الغففذائي المعنيففة
باألسففماك والمنتجففات المففمكية التففي طلبففت ئلففى كولومبيففا تقففديم ورأففة نقففا ووثيقففة
مشففروع .وبمففا أنففه لففم يففت ّم تقففديم أي اأتففرا ز اتفقففت اللجنففة علففى وأففف النظففر فففي هففذه
الممألة.

العمل الجاري
-

العمل الجديد
0

أوراق النقووووووووووووا
وغيرها
-

العمووووووول المتوقوووووووف/
وثيقة المناقشة
5
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والثالثففففففففون للجنففففففففة
الدسفففففففتور الغفففففففذائي
المعنيففففففة باألسففففففماك
والمنتجات الممكية
تعليقات رئيس اللجنة:
بما أن لجنة الدستور الغذائي المعنية باألسماك والمنتجات الممكية اعتبرت أن ما من حاجة لعقد دورات منتظمة في الممتقبلز توأّع ئجراء مزيد من العمل على الممائل المت فلة
بالهيمتامين من خالل مجموعات عمل ئلكترونية أو عند الضرورةز من خالل مجموعات عمل مادية.
وب فتي رئيس اللجنةز أوصي بأن تنظر هيئة الدستور الغذائي بعناية في هذا العمل عوضا ً عن وضعه تحت مظلة لجنفة الدسفتور الغفذائي المعنيفة بنظاففة األغذيفة .وبرأيفيز هفذا
سوف يتيح ئحراز تقدم في هذا المجال بحيث يت ّم ترتيبه وتيميره حمب ئجراءات العمل العادية واألولويات.
المالحظات التفميرية:
ّ
أنجففزت لجنففة الدسففتور الغففذائي المعنيففة باألسففماك والمنتجففات المففمكية فففي دورتهففا الرابعففة والثالثففين العمففل علففى جميففع البنففود فففي الخطففواتز وحلففت الممففائل المت ففلة بعوامففل
النتروجين والمرفقات للوثيقة CAC/RCP 52-2003؛ والممألة الوحيدة التي جرى تحديدها للعمل الجديد كان وضع التوجيهات وخطط أخذ العيّنفات للهيمفتامين ولفم تُقف ّدم أي طلبفات
جديدة لمزيد من العمل .كما أن حجم العمل العالق لم يبرّ ر عقد دورات منتظمة للجنة.
وبحثت لجنة الدستور الغذائي المعنية باألسماك والمنتجات الممكية في دورتها الرابعة والثالثين في خيارين للتعامل مع العمل الجديد على الهيمتامين )0( :تأجيلفه ئلفى أجفل غيفر
مم ّمى وئحالة العمل على الهيمتامين ئلى اللجان ذات ال لة؛ و( )5ئجراء/اسفتكمال العمفل المحف ّدد عبفر المراسفلة .ومفع اإلأفرار بأنفه )0( :ينبغفي وضفع العمفل الجديفد كمجموعفة
واحدة من العمل؛ ( )5ش ّكلت لجنة الدستور الغذائي المعنية باألسماك والمنتجات الممكية المنتدى األكثر مالءمفة إلجفراء هكفذا عمفل؛ و( )3أفد ال يحظفى العمفلز ففي حفال أجرتفه
لجنة أخرىز بنفس االهتمام واألولويةز أو أد تطغفى عليفه ممفائل أوسفع نطاأفا ًز مفن أبيفل مكافحفة الهيمفتامين ففي األغذيفة ب فورة عامفةز واتفقفت لجنفة الدسفتور الغفذائي المعنيفة
باألسماك والمنتجات الممكية في دورتها الرابعة والثالثين على متابعة العمل بالمراسلةز سيما أن حجم العمل العالق لم يبرّ ر عقد دورات مادية للجنة.
وعلفى ضفوء ئنجفاز العمفل علفى مدونفة الممارسفات بشفأن األسفماك والمنتجفات المفمكية ()CAC / RCP 52-2003ز تنفوي أمانفة الدسفتور الغفذائي ئعفداد مراجعفة تحريريفة للوثيقفة
 CAC/RCP 52-2003بحلول الدورة المقبلة لهيئة الدستور الغذائي لضمان االتما اللغوي في الوثيقة بكاملها.
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المرفق

1

لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة األغذية (الدورة السابعة واألربعون 11-9 ،نوفمبر/تشرين الثاني ( )0212الوثيقة )REP16/FH
النصوص التي أُحيلت إلى هيئة الدستور الغذائي في دورتها التاسعة والثالثين العتمادها النهائي
الوضع
اإلطار الزمني
الحالي
المشورة
المالحظات التفسيرية
رمو المخرجات
الوثائق
تعريف
العلمية
السنة
العمل أو
المستهدفة
السنة
الوثيقة REP16/FHز الفقرة  55والمرفق الثاني.
انطلففق هففذا العمففل عففام  5103وتففم ئنجففازه أبففل
سنتين من موعده.
منظمففة األغذيففة دعمفففت الففففاو ومنظمفففة ال فففحة العالميفففة هفففذا
الخطوط التوجيهية لمكافحفة المفالمونيال
العمفففل عبفففر ( )0ئجفففراء اسفففتعراض منهجفففي
والزراعة/
0-0
8/2
5108
غيفففر الممفففببة لحمفففى التيفويفففد ففففي لحفففم N02-2014
منظمففة ال ففحة لضففمان تحديففد أي تففدابير ذات ال ففلة لمكافحففة
البقر والخنزير
المففالمونيال فففي األبقففار والخنففازيرز و( )5عقففد
العالمية
اجتمفففاع للخبفففراء السفففتعراض األسفففاس الفنفففي
لتدابير التخفيف /التدخل المقترحة.

الخطوط التوجيهية بشأن تطبيفق المبفاد
العامففة لنظافففة األغذيففة مففن أجففل مكافحففة
الطفيليات التي تحملها األغذية

N03-2014

5102

/82

0-0

الوثيقة REP16/FHز الفقرة  31والمرفق الثالث.
انطلففق هففذا العمففل عففام  5103وتففم ئنجففازه أبففل
منظمففة األغذيففة سنتين من موعده.
دعمفففت الففففاو ومنظمفففة ال فففحة العالميفففة هفففذا
والزراعة/
منظمففة ال ففحة العمل عبر عقد اجتماع خبراء حفول الت فنيف
الممفففتند ئلفففى معفففايير متعفففددة إلدارة مخفففاطر
العالمية

الطفيليات التي تحملها األغذية.

مشروع الملحفق األول المقتفر بعنفوان
أمثلففة عففن المعففايير الميكروبيولوجيففة
ألغذيففة منخفضففة الرطوبففة حففين ت ُعتبففر
مالئمففة تمشففيا ً مففع المبففاد والخطففوط

التوجيهيفففففففففففة لوضفففففففففففع المعفففففففففففايير
الميكروبيولوجية ذات ال لة باألغذية

N06-2013

5102

/82

0-0

-

الوثيقة REP16/FHز الفقرة  40والمرفق الرابع.
انطلق هذا العمل عام .5103
ور ّكففز العمفففل أوالً علفففى الفففنص الرئيمفففي/العام
الذي اعتُمد عام 5102ز تبعه وضع المالحق.
جار بحمب الجدول.
والعمل على المالحق ٍ
دعمفففت الففففاو ومنظمفففة ال فففحة العالميفففة هفففذا
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اإلطار الزمني
الوثائق
وتطبيقهففففففففففففففففففا ()CAC/GL21-1997
والملحففق الثففاني بعنففوان التوجيهففات
لوضع بفرامن الرصفد البيئفي لمكافحفة
الم فا لمونيال واألنتروباكتيرسففاكاز فففي
مجفففا الت تجهيفففز األغذيفففة المنخفضفففة
الرطوبففة لمدونففة الممارسففات النظيفففة
بشفففأن األغذيفففة المنخفضفففة الرطوبفففة
).(CAC/RCP 75-2015

تعريف
العمل أو
السنة

الوضع
الحالي

السنة
المستهدفة

رمو المخرجات

المشورة
العلمية

المالحظات التفسيرية

العمل عبر عقفد اجتمفاع خبفراء حفول ت فنيف
األغذيففة المنخفضففة الرطوبففة دعمفف ًا للمخففاطر
الميكروبيولوجية.

الوثيقة REP16/FHز الفقرة  40والمرفق الرابع.
هفففذا الملحفففق جفففزء مفففن مجموعفففة المالحفففق

مشفففففروع الملحففففففق الثالفففففث التوابففففففل
واألعشففاب العطريفففة المجففففة لمدونفففة

الممارسفات النظيففة لألغذيفة المنخفضفة
الرطوبة )(CAC/RCP 42-1995

لمدونة الممارسات النظيفة لألغذيفة المنخفضفة
الرطوبففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة
()CAC/RCP 75-2015

اعتماد

0-0

ئنففه تكييف/تعففديل لمدونففة الممارسففات النظيفففة
للتوابفففففففل واألعشفففففففاب العطريفففففففة المجفففففففففة
(42-1995

 )CAC/RCPبحيفففث يشفففكل ملحقفففا ً

لمدونة الممارسات النظيفة لألغذيفة المنخفضفة
الرطوبة (.)CAC/RCP 75-2015
(أُنظر المالحظة أدناه بالنمبة ئلى ئلغفاء مدونفة
الممارسففففففات النظيفففففففة للتوابففففففل واألعشففففففاب
العطرية المجففة (.))CAC/RCP 42-1995

تعليقات رئيس اللجنة:
نقيم عالأة عمل ممتازة مع األمانةز والفاو /ومنظمة ال حة العالميةز والمندوبين القطريين وهذا يمهّل عمل الرئيس .وبالنمبة ئلى كلّ هذه الوثائقز عقدت الففاو ومنظمفة ال فحة
العالمية مشاوراتز وصاغت تقاريرز ووفّرت المواد لتنظر فيها اللجنة أبل المداوالت .وصل المنفدوبون ئلفى االجتمفاع محضّ فرين جيفداً وممفتعدين للتوصفل ئلفى ئجمفاع .وخفالل

25

CX/EXEC 16/71/2

اإلطار الزمني

الوضع
الحالي

الوثائق
تعريف
العمل أو
السنة
ُ
ّ
االجتماعز كانت األمانة متوفرة لوضع ئطار مالئم للمناأشة ومعالجة أي ممألة ئجرائية .وأد أدمت المنتجفات النهائيفة لتنظفر فيهفا الهيئفة أبفل موعفدها المحفدد ففي الجفدول .كانفت
هذه جهود جماعية رائعة حقاً.
وكتوصية لعمل ممتقبليز أد أشجع اللجفان علفى أن تحفاول أبفل سفنتين علفى األأفل (أو أكثفر) تحديفد العمفل الفذي سفتطلبه أجهفزة الخبفراء لفدينا .فهفذا يمفمح لهفا بتوأفع الحاجفاتز
والميزانية وموارد الموففين بما يعطي اللجان وأتفا ً كافيفا ً لت فل محضّ فرة ئلفى االجتمفاع .وفيمفا أفد يتطلفب هفذا األمفر أساسفا ً مفن اللجفان توفيفف مزيفد مفن الوأفت لتنظفيم العمفل
الممتقبلي وترتيب أولوياتهز حالما تنطلق الدورة من المفترض أن ي بح من األسهل ئدارة الدفقز كما أن اللجان ستعمل بشكل أسرع.
وب ورة تقليديةز تمثل أحد العوامل المقيّدة في توفر وثائق مترجمةز ونحن محظوفون بأن البلد المضيف ساعدنا كثيراً في هذه الممألةز وتم ّكنت مجموعات العمفل المضفيفة مفن
توفير ممتوى معينا ً من الدعم اللغوي.
السنة
المستهدفة

الوثائق

اإلطار الزمني
السنة
تعريف العمل
المستهدفة
أو السنة

تنقفففيح المبفففاد العامفففة لنظاففففة األغذيفففة
(الوثيقففة  )CAC/RCP 1-1969وملحقهفففا الوثيقة
REP16/FH
الخففات بنظففام تحليففل م ففادر الخطففر المرفق الخامس
ونقاط الرأابة الحرجة

5150

الوضع
الحالي

0-0

رمو المخرجات

المشورة
العلمية

المالحظات التفسيرية

رمو المخرجات

المشورة العلمية

المشفففففففففورة العلميفففففففففة
للخبففراء المشففتركة بففين
الفففاو ومنظمففة ال ففحة
العالميففة ضففرورية فففي
مجال المياه بالنمبة ئلى
سفففففففففففالمة األغذيفففففففففففة
ومالءمتهففا علففى امتففداد
الملمفففففففففلة الغذائيفففففففففةز
وجوانفففففب أخفففففرى أفففففد
تظهر خالل هذا العمل.

الوثيقة REP16/FHز الفقرة .42
يتمثفففل نطفففا العمفففل الجديفففد بتنقفففيح وتحفففديث المبفففاد
العامفففة لنظاففففة األغذيفففة (الوثيقفففة )CAC/RCP 1-1969
وملحقهففا الخففات بنظففام تحليففل م ففادر الخطففر ونقففاط
الرأابة الحرجة  -بما يجعل الفنص أسفهل للفهفم والتنفيفذ
عبفففر الملمفففلة الغذائيفففة .ويشفففكل هفففذا الفففنص األسفففاس
لجميع المفدوّنات بشفأن مفدونات ممارسفات النظاففة ففي
المدوّنففةز كمففا أنففه يُمففتخدم بشففكل كبيففر ويمثففل مرجع فا ً
دوليفففاً .ويجفففري تنفيفففذ مبفففادرات عديفففدة علفففى ال فففعيد
الففدوليز وهففذا هففام للدسففتور الغففذائي لض فمان أن تففوفّر
هفففذه المبفففاد العامفففة وملحقهفففا الخفففات بنظفففام تحليفففل
م فففففادر الخطفففففر ونقفففففاط الرأابفففففة الحرجفففففة أفضفففففل
التوجيهفففات المتفففوفرة الممفففتندة ئلفففى معلومفففات علميفففة
حالية.
ستتولى مجموعة عمل ئلكترونية القيام بهذا العمل.
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تنقفففففيح مدونفففففة الممارسفففففات ال فففففحية الوثيقة
للفاكهة والخضروات الطازجفة (الوثيقفة
المرفق المادس
)CAC/RCP 53-2003
REP16/FH

5108

0-0

-

الوثيقة REP16/FHز الفقرة .42
يقضي هدف هذا العمل بتنقيح وئعادة هيكلفة المدونفة بمفا
يضفففمن التوحيفففد بفففين جميفففع أجفففزاء المدونفففة الرئيمفففية
وملحقاتهاز وئزالة مواطن االزدواجية.
ستتولى مجموعة عمل ئلكترونية القيام بهذا العمل.

تعليقات رئيس اللجنة:
لقد جرت صياغة هذه الوثيقة أوالً عام  .0222لكن العالم بات مختلفا ً جداً ويتعين علينا أن ن وغ هذه النمخة الجديدة بحيث تبقى مالئمة لمنوات عفدة .وففي حفين انخرطفت اللجنفة
في تنقيح المباد العامة لنظافة األغذيةز تقرّ بأن سنوات عديدة من العمل تنتظرنا .وهذه وثيقة أساسية للجنة كما أنهفا تُمفتخدم ففي جميفع أنحفاء العفالم .ويجفب أن نتفروّ ى جفداً ففي
المناأشةز وأن تشمل مبادرات دولية أخرى تغطي نطاأا ً مماثالً .وأتوأّع ح ول مناأشة ناشطة جداً.
ً
ً
من الضروري أيضا ً تنقيح مدونة الممارسات ال حية للفاكهة والخضروات الطازجة للحفاف على نصّ منظم جيدا ومبمفط بمفا يحقفق مزيفدا مفن الكففاءة وتحفديث وثيقفة ُوضفعت
منذ  02عاماً.
اقتراحات العمل الجديد التي أُحيلت إلى هيئة الدستور الغذائي في دورتها التاسعة والثالثين للمصادقة عليها
وثائق المناقشة وغيرها
الوثائق
اأتراحات العمل الجديد /خطة العمل الممتقبلية

مدوّنة الممارسات ال حية للتوابل واألعشاب العطرية المجففة (الوثيقفة
)1995

CAC/RCP 42-

المالحظات التفسيرية
جار (الوثيقة REP16/FHز الفقرة  25والمرفق المابع)
ألغيت (الوثيقة REP16/FHز الفقرة ( 41أ))
أتى اإللغاء ئثر ض ّم هذه المدونة كملحق لمدونة الممارسات ال حية لألغذية المنخفضة
الرطوبة (الوثيقة .)CAC/RCP 42-1995
أُنظر المالحظة أعفاله بشفأن المالحفق لمدونفة الممارسفات ال فحية لألغذيفة المنخفضفة

الرطوبففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة
(الوثيقة .)CAC/RCP 42-1995

تعليقات رئيس اللجنة:
نظراً ئلى تعقيد وحجم الوثائق التي تعمل عليها لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة األغذية حالياًز سوف يتعفيّن علينفا أن نجفري تقييمفا ً متأنيفا ً للعمفل الممفتقبلي مفع الموازنفة بفين
األنشطة الداخلية وئرساء األسس لبنود أخرى في أائمة أولوياتنا .وسوف نحاول أن نكون مراعين جداً لحاجات الوفودز وألعباء األعمفال التفي نحف ّددها لمجموعفات الخبفراء لفدينا
في منظمة ال حة العالمية والفاو .وأد سفمح التخطفيط المتفأني اليفوم للجنفة الدسفتور الغفذائي المعنيفة بنظاففة األغذيفة بإتمفام المهفام أبفل موعفدها المحفدد .وعلينفا أن نفوائم أفدرات
األمانة ومتطلبات الخبراء لمتابعة عملنا بنجا .
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عبء األعمال اإلجمالي في اللجنة
الخطووووووووووووووة 1
الخطوة 2
دورات اللجنة
و1/2
الفففففففففففدورة المفففففففففففابعة
واألربعففففففففون للجنففففففففة
الدسفففففففففتور الغفففففففففذائي 3
المعنية بنظافة األغذية
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نصووووووووص أخووووووور
العتمادها

العمل الجاري

0

العمل الجديد
5

-

أوراق المناقشوووووووووووووووووة العمووول المتوقوووف /وثيقوووة
المناقشة
وغيرها
-

0

تعليقات رئيس اللجنة:
ال يمكنني أن أشيد بما يكفي بالعمل الذي تقوم به دومفا ً األمانفة والففاو ومنظمفة ال فحة العالميفة للجنفة الدسفتور الغفذائي المعنيفة بنظاففة األغذيفة .وبمفا أن بعفض المنفدوبين ألجفل
طويل ينتقلون ئلى أنشطة أخرىز يجب أن نبذل جهوداً خاصة لالستمرار في اعتماد موأف منفتح وأائم على اإلجماع .وآمل بأن يشارك كل مندوبز أكان جديداً أو أفديماًز بنشفاط
في المناأشات بحيث يبقى نقاشنا متنوعا ً فكريا ً ويتوصل ئلى ئجماع في الرأي .وأبدي ألقي حيال االتجاه إلضفاء الطابع اإلأليمفي علفى اآلراء حيفث يوجّ فه النقفا بعفض الممثلفين
اإلأليميين .وال ش ّ في أن االبتكار الجماعي والمخيّلة والقدرة على حلّ المشاكل لدى األفراد سوف تتعرّ ض جميعها للخطر في حال استمر هذا االتجاه اإلأليمي في النمو.
المالحظات التفميرية:
ئن عمل لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة األغذية مقرّ ر في العملية التي ستقوم اللجنة بعملها بموجبها  .وئن خطة العمل المقدمة تماعد اللجنفة علفى وضفع خطتهفا وبرنفامن
عمل يمكنها ئدارته؛ وتوفّر أيضا ً توجيهات للفاو/منظمة ال حة العالمية بشأن الحاجة ئلفى مشفورة علميفة .وأفد طلبفت لجنفة الدسفتور الغفذائي المعنيفة بنظاففة األغذيفة ففي دورتهفا
المابعة واألربعين ئلى الفاو/منظمة ال حة العالمية ئجراء استعراض أبل بداية العمل الجديد (مثالً على بكتيريا  STEC /VTECالقولونية) سيما أن هذا العمفل كفان مفن األولويفات
الق وى في خطة العمل المقدمة.
كما أن ئتمام الن وت وتقديمها ئلى الخطوة  8/2واعتمادها سفمح للجنفة االضفطالع ببنفدي عمفل جديفدين .ومفن المقفرر أن يكفون العمفل الجديفدز وبخاصفة تنقفيح المبفاد العامفة
لنظافة األغذية وملحقها الخات بنظام تحليل م ادر الخطر ونقاط الرأابة الحرجةز مكثفا ً وأن يأخذ الكثير من وأت اللجنة في المنوات القليلة المقبلة.
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الملحق
لجنة الدستور الغذائي المعنية بالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية الخاصة (الدورة السابعة والثالثون 02-02 ،نوفمبر/تشرين الثاني ( )0212الوثيقة )REP16/NFSDU
النصوص التي أُحيلت إلى هيئة الدستور الغذائي في دورتها التاسعة والثالثين العتمادها النهائي
الوثائق

القففيم المرجعيففة للمغففذيات ألغففراض
التوسففففيم فففففي الخطففففوط التوجيهيففففة
الخاصفففففففففة بالتوسفففففففففيم التغفففففففففذوي

اإلطار الزمني
تعريف
العمل أو السنة المستهدفة
السنة

N06-2008

5102

الوضع
الحالي

8/2

رمو المخرجات المشورة العلمية

3-0

)(CAC/GL 2-1985

التعففففديالت علففففى الملحففففق للخطففففوط
التوجيهية بشأن توسيم التغذية
(( )CAC/GL 2-1985ئضفافة تعريفف
للهيئفففة العلميفففة المخت فففة المعتفففرف
بها

-

-

اعتماد

الفاو/منظمففففففففففففففة
ال فففحة العالميفففة
والهيئففات العلميففة
المخت ففففففففففففففففففففة
المعترف بها

التعديالت على الجزء 01ز أسفاليب
التحليففل فففي مواصفففة بففدائل حليففب

األ ّم للر ّ
ضفففف ع و بففففدائل حليففففب األ ّم
فففففة
لألغفففففراض الطبيفففففة المخ
للر ّ
ضفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف ع
()CODEX STAN 72-1981

-

-

-

الوثائق
الوثيقة REP16/NFSDUز الفقرة (25أ) والمرفق
الثانيز الجزء األول.
انطلق هذا العمل عام  5117ويت ّم علفى مراحفل.
ويجري العمفل علفى القفيم المرجعيفة للمغفذيات
بحمب الجدول.
الوثيقة REP16/NFSDUز الفقرة (25أ) والمرفق
الثانيز الجزء الثاني.
اتفقت اللجنة سابقا ً على تعريف الهيئة العلميفة
المخت ة المعترف بها  .وأد جرى تعديل هفذا
التعريف ويُرسل العتماده وئدراجه في الوثيقفة
.CAC/GL 2-1985

0-0

0-0

2

-

الوثيقفففة REP16/NFSDUز الفقفففرة  24والمرففففق
الخامسز الجزء األول.
هففففذا تعففففديل نففففتن عففففن اإلشففففارة ئلففففى الطففففر
الموصفففى بهفففا للتحليفففل والمعاينفففة ( CODEX
)STAN 234-1999ز ئثففر تحديففد أسففاليب التحليففل
إلأرارها من أبل لجنة الدسفتور الغفذائي المعنيفة
بأسففاليب التحليففل وأخففذ العيّنففات وئدراجهففا فففي
مواصفة الدستور الغذائي0222-534.

تعليقات رئيس اللجنة:
ناأشت لجنة الدستور الغذائي المعنية بالتغذيفة واألغذيفة لالسفتخدامات التغذويفة الخاصفة بشفكل مكثفف القفيم المرجعيفة المقترحفة للمغفذيات للفيتفامين (أ) (بمفا ففي ذلف الموازيفات
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اإلطار الزمني
الوثائق
تعريف
الوثائق
رمو المخرجات المشورة العلمية
العمل أو السنة المستهدفة
السنة
الغذائيففة وعوامففل التحويففل)ز والفيتففامين (هففـ)ز والماغنمففيومز والحديففد (بمففا فففي ذلف الوصففف الغففذائي والحواشففي)ز والق ففدير والفوسفففور باالسففتناد ئلففى تقريففر مجموعففة العمففل
اإللكترونية ومع األخذ في االعتبار أحدق المعارف والبيانات العلمية .لذاز تقتر اللجنة اعتماد هيئة الدستور الغذائي لهذه المواصفة عند الخطوة  8/2مع ئغفال الخطوتين  2و.7
العمل الجاري
اإلطار الزمني
الوثائق
الوضع
المالحظات التفسيرية
رمو المخرجات المشورة العلمية
السنة
العمل
تعريف
الحالي
المستهدفة
أو السنة
الوثيقفففففففففة REP16/NFSDUز الفقفففففففففرة ( 25ب)
والمرفق الثانيز الجزء الثالث
يشففكل هففذا العمففل جففزءاً مففن العمففل اإلجمففالي
الفففففففففاو /منظمففففففففة
علففففى القففففيم المرجعيففففة للمغففففذيات الجديففففدة أو
القففففففففيم المرجعيففففففففة للمغففففففففذيات
ال فففففحة العالميفففففة
المنقّحة .ومن المتوأفع أن تمفتكمل اللجنفة القفيم
للفيتففففففففففامين (د) والموازيففففففففففات
3-0
3
5102
N06-2008
والهيئففففات العلميففففة
المرجعية للمغفذيات للفيتفامين (د) والموازيفات
الغذائية وعامل التحويل للفيتامين
المخت ة المعترف
الغذائيفففففة وعامفففففل التحويفففففل للفيتفففففامين (هفففففـ)
(هـ)
بها
في دورتها الثامنة والثالثين.
الوضع
الحالي

استعراض المواصفة بشأن بفدائل
حليب األم للمتابعة

()CODEX STAN 156-1987
(الجفففففزء  0-0-5و 5-5والتركيبفففففة
األساسففية والعناصففر االختياريففة
( 2أشهر 05 -شهراً)

استعراض المواصفة بشأن بفدائل

N07-2013

5107

4

3-0/5-0

N07-2013

5107

3/5

3-0/5-0

الوثيقة REP16/NFSDUز الفقرة (20أ) والمرفق
الثالثز الجزء األول.
ناأشت لجنة الدسفتور الغفذائي المعنيفة بالتغذيفة
واألغذيففة لالسففتخدامات التغذويففة الخاصففة فففي
دورتهفففا المفففابعة والثالثفففين هفففذا الجفففزء مفففن
التنقيح واتفقت عليهز ئنمفا تف ّم اإلبقفاء عليفه عنفد
الخطففوة  4ئلففى حففين تجففري مناأشففة األجففزاء
األخففرى واالتفففا عليهففا (فففي الففدورة الثامنففة
والثالثففين للجنففة) إلحففراز تقففدم فففي مجموعففة
كاملة من التنقيحات في مختلف الخطوات.
جار بحمب الجدول.
العمل ٍ
الوثيقة REP16/NFSDUز الفقرة (20أ) والمرفق
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الوثائق

حليفففب األم للمتابعفففة (
)STAN 156-1987

أخرى)

اإلطار الزمني
السنة
تعريف العمل
المستهدفة
أو السنة

الوضع
الحالي

رمو المخرجات

الثالثز الجزء الثاني (أُنظر أعاله)
فار بحمففب الجففدولز وسففوف تقففوم بففه
العمففل جف ٍ
مجموعفففة عمفففل ئلكترونيفففة ومجموعفففة عمفففل
مادية.
الوثيقة REP16/NFSDUز الفقرة 70
وافقفففت هيئفففة الدسفففتور الغفففذائي ففففي دورتهفففا
الثامنففة والثالثففين ( )5102علففى العمففل وناأشففته
لجنفففففة الدسفففففتور الغفففففذائي المعنيفففففة بالتغذيفففففة
واألغذيففة لالسففتخدامات التغذويففة الخاصففة فففي
دورتها المابعة والثالثين.

CODEX

(أجفففففزاء

تعريف التدعيم البيولوجي

N05-2015

5102

المشورة العلمية

المالحظات التفسيرية

3/5

3-0

لفن يُنجففز العمففل بحمففب الحف ّد الزمنففي المقتففر
(العتمففاده عففام  .)5102وأففد وفّففرت اللجنففة فففي
دورتهففففففا المففففففابعة والثالثففففففين المزيففففففد مففففففن
التوجيهات بشأن ما يجب النظر فيه لدى وضع
التعريففف الففذي سيتواصففل تطففويره مففن خففالل
مجموعة عمل ئلكترونية.
وسفففوف تبحفففث مجموعفففة العمفففل اإللكترونيفففة
أيضا ً في الممفألة التفي أثارتهفا اللجنفة التنفيذيفة
لهيئففة الدسففتور الغففذائي وأأرّتهففا هيئففة الدسففتور
الغذائي بشأن كيفية استخدام التعريفف والموأفع
األفضل إلدراجه فيه.
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الوثائق

القففففففففيم المرجعيففففففففة للمغففففففففذيات
المقترحففففة للمغففففذيات المرتبطففففة
بخطفر اإلصففابة بففاألمراض غيففر
المعديففففففة لألحمففففففاض الدهنيففففففة
أوميغا 3-ذات الململة الطويلة

31

اإلطار الزمني
السنة
تعريف العمل
المستهدفة
أو السنة

N06-2015

5102

الوضع
الحالي

رمو المخرجات

المشورة العلمية

المالحظات التفسيرية
الوثيقة REP16/NFSDUز الفقرة 81
وافقفففت هيئفففة الدسفففتور الغفففذائي ففففي دورتهفففا
الثامنففة والثالثففين ( )5102علففى العمففل وناأشففته
لجنفففففة الدسفففففتور الغفففففذائي المعنيفففففة بالتغذيفففففة
واألغذيففة لالسففتخدامات التغذويففة الخاصففة فففي
دورتها المابعة والثالثين.

/35

3-0

منظمففففففة األغذيففففففة
والزراعففة /منظمففة
ال فففففحة العالميفففففة
والهيئففففات العلميففففة
المخت ة المعترف
بها

لفن يُنجففز العمففل بحمففب الحف ّد الزمنففي المقتففر
(العتماده عام  )5102نظراً ئلى وجوب معالجة
عدد من القضفايا الرئيمفية .وهفي تشفمل ممفألة
توفير أدلّة علميفة كافيفة لفدعم الفرابط بفين القفيم
المرجعية للمغذيات والح ّد من مخاطر الوفيفات
بمفففبب أمفففراض القلفففب التاجيفففة؛ ومفففا ئذا تففف ّم
اسففتيفاء جميففع المعففايير لوضففع أيمففة تغذويففة
مرجعيففة ؛ ومففا ئذا أُخففذت فففي االعتبففار جميففع
الهيئات العلمية المخت ة المعترف بها.
لدى تحديد القيم المرجعية للمغذياتز تتبع لجنفة
الدسفففتور الغفففذائي المعنيفففة بالتغذيفففة واألغذيفففة
لالستخدامات التغذوية الخاصة المبفاد العامفة

لتحديد القيم المرجعيفة للمغفذيات للمفكان عامفة
(ملحفففق بفففالخطوط التوجيهيفففة بشفففأن التوسفففيم
التغذوي.)CAC/GL 2-1985-
وسيتواصففل العمففل مففن خففالل مجموعففة عمففل
ئلكترونيفففة ئثفففر المبفففاد العامفففة لتحديفففد القفففيم

المرجعية للمغذيات للمكان

(وبالتفففالي تحديفففد الهيئفففات العلميفففة المخت فففة
المعتففرف بهففا باسففتخدام التعريففف الخففات بهففا
(أُنظففففر التعريففففف الجديففففد العتمففففاده أعففففاله)
وباستخدام المعلومات العلمية المت لة بهاز مع
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الوثائق

اإلطار الزمني
السنة
تعريف العمل
المستهدفة
أو السنة

الوضع
الحالي

رمو المخرجات

المشورة العلمية

المالحظات التفسيرية
األخفففذ ففففي االعتبففففار أيضفففا ً عمفففل مجموعففففة
الخبفففففراء االستشفففففارية المعنيفففففة بالتوجيهفففففات
التغذوية (منظمة ال حة العالمية).

تعليقات رئيس اللجنة:
تم ّكنت لجنة الدستور الغذائي المعنية بالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية الخاصة من أن تمتكمل تقريبا ً عملها على القيم المرجعية للمغفذيات اإلضفافية أو المنقحفة ألغفراض
التوسيم (الفيتامينات والمعادن) للمكان في دورتها األخيرة .وت ّم تأجيفل اتخفاذ القفرار بشفأن القفيم المرجعيفة التغذويفة للفيتفامين (د) والموازيفات الغذائيفة وعامفل التحويفل للفيتفامين
(هـ) ئلى الدورة المقبلة .ومن المفترض أن تتمكن من التوصل ئلى ئجماع على هاتين النقطتين خالل دورتها الثامنة والثالثين.
ً
وتبحث لجنة الدستور الغذائي المعنية بالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية الخاصة أيضا ً في وضع أيم تغذويفة مرجعيفة للرضفع األكبفر سفنا واألطففال ال فغار .وبمفا أن هفذا
العمل حظي بالكثير من الدعمز اتفقت اللجنة على ئنشاء مجموعة عمل ئلكترونية ذات اخت اصات لتقيفيم الحاجفة والقيمفة لوضفع القفيم المرجعيفة للمغفذيات المتعلّقفة باالحتياجفات
للرضع األكبر سنا ً واألطفال ال غارز والحاجة ئلى المشورة العلمية التي توفرها اجتماعات الخبراء المشتركة بشأن التغذية .غير أن أي بلد عضو لم يكن ممتعداً لقيادة مجموعفة
العمل اإللكترونية .وفي حال فهرت الحالة ذاتها في الدورة المقبلة ولم يكفن أي بلفد عضفو ممفتعداً لرئاسفة مجموعفة العمفل اإللكترونيفةز ينبغفي أن تبحفث اللجنفة ففي توأيفف هفذا
العمل .وتقضي نقطة هامة في معرفة ما ئذا كانت اجتماعات الخبراء المشتركة بشأن التغذية أادرة على توفير المشورة العلمية.
ويشكل تعديل مواصفة بدائل حليفب األم للمتابعفة ( )CODEX STAN 156-1987مهمفة صفعبة جفدا تطفر تحفدياً .وأفد اتخفذت اللجنفة أفراراً صفائبا ً بتنفيفذ هفذا العمفل علفى مراحفل.
وتمكنت اللجنة في دورتها المابقة من ئحراز تقدم في ما يت ل بالتركيبة األساسفية لحليفب المتابعفة لألطففال األكبفر سفنا ً ( 2ئلفى  05شفهراً) والمنتجفات الموجهفة ل فغار األطففال
على أساس نتائن خلص ئليها اجتماع مجموعة عمل مادية لمدة ليوم واحد أبل انعقاد دورة اللجنة.
وفي ما يتعلق بتعريف التدعيم البيولوجي ز أ ّدمت مجموعة العمل اإللكترونية في وثيقتها أربعة خيارات لتعريففه .واتفقفت اللجنفة علفى مناأشفة هفذه الخيفارات األربعفةز وطلبفت
ئلى مجموعة العمل اإللكترونية ت قديم اأترا وحيد لمشفروع تعريفف تناأشفه اللجنفة ففي دورتهفا الثامنفة والثالثفين .غيفر أن مناأشفة اللجنفة ففي دورتهفا المفابعة والثالثفين للمعفايير
الوارد وصفها في وثائق عمل مجموعة العمل اإللكترونية كانت مفيدة جداً.
ولم تتمكن اللجنة في دورتها المابعة والثالثين أن تتوصل ئلى ئجماع حول مشروع القيم المرجعية للمغذيات المرتبطة بخطر اإلصابة باألمراض غير المعدية لألحمفاض الدهنيفة
أوميغا 3-ذات الململة الطويلة التي اأترحتها مجموعة العمل اإللكترونية بمبب آراء متباينة حول األدلّة العلمية لدعم القفيم المرجعيفة للمغفذيات المقترحفة .وفهفرت بشفكل بفديهي
الحاجة ئلى مشورة علمية خارجية .وجرى نقا حول ما ئذا كفان يجفب أن يُطلفب ئلفى اجتماعفات الخبفراء المشفتركة بشفأن التغذيفة تفوفير المشفورة العلميفةز أو مفا ئذا كفان يجفب
استخدام عمل مجموعة الخبراء االستشارية المعنية بالتوجيهات التغذوية على األحماض الدهنية المتعفددة غيفر المشفبعة كقاعفدة علميفة نظفراً ئلفى أن هفذه المجموعفة كانفت أصفالً
تبحث في ئجراء استعراض له .وبعد مناأشات مطوّلة أفهر خاللها ممثلو الفاو ومنظمة ال حة العالمية مواأف أويةز اتفقت اللجنة على ئعادة تشكيل مجموعة العمل اإللكترونيفة
إلعادة تقييم البيانات العلمية مع األخذ في االعتبار عمل مجموعة الخبراء االستشفارية المعنيفة بالتوجيهفات التغذويفة التابعفة لمنظمفة ال فحة العالميفة .وففي حفال لفم يتفوفر تقريفر
كاف من انعقاد الدورة المقبلة للجنة الدستور الغذائي المعنية بالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية الخاصةز لفن تكفون اللجنفة ففي موأفع
مجموعة الخبراء (التمهيدي) أبل وأت
ٍ
لمناأشة هذا البند على نحو أكبر أو التوصفل ئلفى نتيجفة بشفأنه .ويعتمفد ئحفراز اللجنفة لتقفدم علفى صفعيد هفذا العمفل علفى الجفدول الزمنفي لمجموعفة الخبفراء االستشفارية المعنيفة
بالتوجيهات التغذوية التابعة لمنظمة ال حة العالمية .ومن المرجح أن يتأجل استكمال هذا العمل.
برأييز من المؤسف أن اللجنة لم تتمكن من التوصل ئلى ئجماع إلطال عملية اجتماعات الخبراء المشتركة بشأن التغذية للمرة األولى -وبخاصة نظفراً ئلفى أن هفذه االجتماعفات
أد أُنشئت كمبادرة مشتركة بين الفاو ومنظمة ال حة العالمية بطلب خات من لجنة الدستور الغذائي المعنية بالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية الخاصة.
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اقتراحات العمل الجديد التي أُحيلت إلى هيئة الدستور الغذائي في دورتها التاسعة والثالثين للمصادقة عليها
اإلطار الزمني
رمو
المشورة العلمية
الوثيقة
السنة
المرجع ووثيقة
المخرجات
المستهدفة
المشروع
البيففففان المشففففترك
لعفففففام  5117بفففففين
منظمففففة ال ففففحة
العالميففة وبرنففامن
األغذيففة العففالميز
الخطفففففوط التوجيهيفففففة لألغذيفففففة الوثيقة
3-0
5151
REP16/NFSDU
واللجنففففة الدائمففففة
الجاهزة لالستعمال
المرفق 4
للتغذيفففففة التابعفففففة
لمنظومففففة األمففففم
المتحفففففففففففففففففففففففدةز
واليونيمف
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المالحظات التفسيرية
الوثيقة REP16/NFSDUز الفقرتان .88-87
ينبغفففي أن يحففف ّدد نطفففا العمفففل الجديفففد األغذيفففة الجفففاهزة
لالسففففتعمال مففففن حيففففث تركيبتهففففا والجوانففففب المت ففففلة
بمففففالمتها .وسففففوف تففففوفّر الخطففففوط التوجيهيففففة مرجعففففا ً
لل ففففناعةز والممففففتهلكين والهيئففففات الرأابيففففة الحكوميففففة
لمتابعففة وتففوفير اإلطففار الففالزم لتففأمين اإلمففداد الممففتمر
ة للمعونة الغذائية ففي حفاالت الطفوار
لمنتجات مخ
تكون آمنة ومالئمة تغذوياً.
وسوف تقوم مجموعة عمل ئلكترونية بهذا العمل.

تعليقات رئيس اللجنة:
حظي هذا العمل الجديد الهام بقدر كبير من الدعم خالل الدورة المابعة والثالثين للجنة بعد أن اأتفر ممثفل اليونيمفف وضفع خطفوط توجيهيفة ولفيس مواصففة لألغذيفة الجفاهزة
لالستعمال.
وثائق المناقشة وغيرها
المالحظات التفسيرية
الوثائق
الوثيقة Ref. REP16/NFSDUز الفقرة 82
وثيقة مناأشة حول مزاعم الخلو من األحماض الدهنية المتقابلة
سوف يمتمر النقا خالل الدورة الثامنة والثالثين للجنة
مواءمة األحكام المت لة بفالمواد المضفافة ئلفى األغذيفة ففي المواصففات التفي وضفعتها الوثيقة Ref. REP16/NFSDUز الفقرة .22
على ضوء أرار اللجنة بعدم استخدام أائمة رغبات بعد اليوم لضفم المفواد المضفافة ئلفى
لجنة الدستور الغذائي المعنية بالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية الخاصة
األغذيففة فففي المواصفففة CODEX STAN 72-1981ز اتفقففت اللجنففة علففى بففدء البحففث فففي
مواءمففة األحكففام المت ففلة بففالمواد المضففافة ئلففى األغذيففة فففي مواصفففات مختلفففة تحففت
واليتهففا مففع أحكففام ذات ال ففلة فففي المواصفففة العامففة الخاصففة بففالمواد المضففافة ئلففى
األغذية.
تعليقات رئيس اللجنة:
باالستناد ئلى ورأة المناأشة حول مزاعم الخلو من األحماض الدهنية المتقابلةز سوف تبحث لجنفة الدسفتور الغفذائي المعنيفة بالتغذيفة واألغذيفة لالسفتخدامات التغذويفة الخاصفة
في دورتها الثامنة والثالثين ما ئذا كانت أعباء عمل اللجنة سوف تممح لها االضطالع بعمل جديد.
كما سوف يتم النظر في مواءمة األحكام المت لة بالمواد المضافة ئلى األغذية في المواصفات التي وضعتها اللجنة مع األخذ في االعتبار برنامن العمل الكامل للجنة.
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أعباء العمل اإلجمالية في اللجنة
دورات اللجنة

الخطوة
و1/2

1

الخطوة

2

نصوص أخر
العتمادها

العمل الجاري

العمل الجديد

وثائق المناقشة
وغيرها

المواصفات التي تم
إلغاؤها ،والعمل أو
وثائق المناقشة التي
توقفت

الففدورة المففابعة والثالثففون
لجنفففففة الدسفففففتور الغفففففذائي
0
0
0
2
5
0
المعنيففة بالتغذيففة واألغذيففة
لالسففففففففففففففففففففففففففففففففتخدامات
التغذوية الخاصة
تعليقات رئيس اللجنة:
ئن المشورة العلمية الخارجية من أبل اجتماعات الخبراء المشتركة بشأن التغذية سوف تفدعم وتمفرّ ع عمفل اللجنفة .وعلفى سفبيل المثفالز كفان وضفع أفيم تغذويفة مرجعيفة متعلّقفة
باالحتياجات ئضافية أو جديدة للفيتامينات والمعادن مهمةً صعبة استهلكت وأتا ً طويالً بمبب غياب مشورة علمية خارجية .لذاز ينبغي ئطال عملية اجتماعات الخبفراء المشفتركة
بشأن التغذية في الحاالت التي تمتوجب مشورة علمية.
المالحظات التفميرية:
لدى اللجنة برنامن عمل كامل وأد أحرزت تقدما ً على صعيد استعراض المواصفة المعنية بممتحضر المتابعة التي تُطبق على مراحل .وحتى تاريخهز يبقى العمفل علفى التركيبفة
األساسية والعناصر االختيارية ( 05-2شهراً)ز ئضافة ئلى القمم المتعلق بتعريفات المنتن عند الخطوة  4بانتظار االتفا على األجفزاء األخفرى مفن أجفل نقفل مجموعفة كاملفة مفن
التنقيحات خطوة ئلى األمام .كذل ز واصفلت اللجنفة ئحفراز تقف ّدم ففي وضفع أفيم مرجعيفة تغذويفة متعلّقفة باالحتياجفات ألغفراض التوسفيم ففي الخطفوط التوجيهيفة الخاصفة بتوسفيم
التغذية )(CAC/GL 2-1985؛ واتفقت على ضم تعريف عملي للهيئات العلمية الرسمية المعترف بهفا ففي ملحفق الوثيقفة CAC/GL 2-1985زوالعمفل علفى تحديفد أفيم مرجعيفة تغذويفة
متعلّقة باالحتياجات للرضع األكبر سنا ً واألطفال ال غار.
وفي ما يتعلق بتوصية الدورة المبعين للجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائيز فقد استذكرت اللجنة ر ّدها على رصد الخطة االسفتراتيجية ففي دورتهفا المفابقة بفأن مفا مفن ضفرورة
لوضع نهن جديد إلدارة عملها.

CX/EXEC 16/71/2

36

الملحق
لجنة الدستور الغذائي المعنية بفحص الواردات والصادرات الغذائية ونظم إصدار الشهادات (الدورة الثانية والعشرونز  05-2فبراير/شباط ( )5102الوثيقة )REP16/FICS
النصوص التي أُحيلت إلى هيئة الدستور الغذائي في دورتها التاسعة والثالثين العتمادها النهائي
اإلطار الزمني
رمو
الوضع
المالحظات التفسيرية
المشورة العلمية
الوثائق
السنة
تعريف العمل
المخرجات
الحالي
المستهدفة
أو السنة
الوثيقة REP16/FICSز الفقرة  52والمرفق الثاني.
انطلففق العمففل عففام  5102وأُنجففز أبففل سففنتين مففن
موعده المحدد.
وت ف ّم تيمففير اإلنجففاز المبكففر لهففذا العمففل بفضففل
مجموعففات عمففل ئلكترونيففة وور عمففل غيففر
مشفففففروع مبفففففاد مقترحفففففة وخطفففففوط
رسفففمية أامفففت بتعريفففف نطفففا العمفففل الجديفففد
توجيهيفففة بشفففأن تبفففادل المعلومفففات بفففين
4-0
5108
N01-2015
(ووافقت عليه هيئة الدستور الغذائي في دورتهفا
8/2
البلففففدان الممففففتوردة والم ففففدرة لففففدعم
الثامنففة والثالثففين)ز وأع ف ّدت المشففروع المقتففر .
التجارة باألغذية
وأد طفوّ رت مجموعفة عمفل ماديفة (انعقفدت ففي
يوليو/تموز  )5102المشروع المقتفر علفى نحفو
أكبفر ثففم أُرسففل إلبفداء التعليقففات عليففهز ونظففرت
فيففففه اللجنففففة فففففي دورتهففففا الثانيففففة والعشففففرين
واستكملته.
مشفففروع المراجعفففة المقترحفففة للمبفففاد
الوثيقة REP16/FICSز الفقرة  43والمرفق الرابع.
ففففادل
والخطفففففوط التوجيهيفففففة بشفففففأن تبف
4-0
5108
N03-2015
انطلففق العمففل عففام  5102وأُنجففز أبففل سففنتين مففن
8/2
المعلومات عفن حفاالت طفوار سفالمة
موعده المحدد.
2

األغذية

)(CAC/GL 19-1995

مشفففروع المراجعفففة المقترحفففة للمبفففاد
التوجيهية لتبادل المعلومات بفين البلفدان
بشففففففأن رفففففففض األغذيففففففة الممففففففتوردة

)CAC/GL 25-1997

N04-2015

5108

8/2

4-0

الوثيقفففففففة REP16/FICSز الفقفففففففرة  48والمرففففففففق
الخامس.
انطلففق العمففل عففام  5102وأُنجففز أبففل سففنتين مففن
موعده المحدد.

تعليقات رئيس اللجنة:
ُ
لقد جرت مناأشة الوثائق الثالثة التي أحيلت ئلى الهيئة العتمادهفا بشفكل ممفهب ضفمن مجموعفات عمفل ئلكترونيفة وماديفة .والتأمفت اللجنفة لفتفرة ممف ّددة (سفتة أيفام) ليتمفنى لهفا
الوأت الكافي للبحث بشكل كامل في مشروع المواصفات .وأد جرى وضع مشروع هذه المباد التوجيهية علفى نحفو منففتحز وشفمولي وشففاف وبدرجفة مشفاركة عاليفة مفن أبفل
أعضاء هيئة الدستور الغذائي (والفاو ومنظمة ال حة العالمية) .ولم تبق أي أضية عالقة في أي من هذه الن وت.
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اإلطار الزمني
السنة
تعريف العمل
المستهدفة
أو السنة

الوضع
الحالي

رمو
المخرجات

المشورة العلمية

النصوص التي أُحيلت إلى هيئة الدستور الغذائي في دورتها التاسعة والثالثين العتمادها عند الخطوة
اإلطار الزمني
الوثائق
رمو
الوضع
رقم تعريف
السنة
المخرجات
الحالي
العمل أو
المستهدفة
السنة

المالحظات التفسيرية

2

مشفففروع التوجيهفففات المقترحفففة لرصفففد
األداء التنظيمي لنظم مراأبة األغذية

N02-2015

5102

2

المشورة
العلمية

المالحظات التفسيرية
الوثيقفففففة REP16/FICSز الفقفففففرة  35والمرففففففق
الثالث.
نظرت لجنفة الدسفتور الغفذائي المعنيفة بفحفص
الففواردات وال ففادرات الغذائيففة ونظففم ئصففدار
الشهادات مرة واحدة فقط في هذه الوثيقة.
جار بحمب الجدول.
العمل ٍ

4-0

تعليقات رئيس اللجنة:
ً
ً
ً
ّ
يشكل رصد األداء التنظيمي لنظم مراأبة األغذية موضوعا معقدا جدا .وأد شكل مشروع التوجيهات المقترحة موضوع ور عمل غير رسفمية ومجموعفة عمفل ماديفة .وخفالل
الدورة الثانية والعشرين للجنةز ُخ ّ ص وأت طويل للنصّ م ّما أعطى األعضاء فرصة طلب ئيضاحات وتوفير مماهمات حين ارتأوا ذل ضرورياً.
لم تبق أي أضية عالقة في مشروع التوجيهاتز وأد دعمت اللجنة اعتماد النص عند الخطوة  2سيما أنه موضوع معقد وسيختلف تنفيذه على ال عيد الوطني بفاختالف الحالفة ففي
النظم الوطنية لمراأبة األغذية في البلدان .ومن المتوأع أنه سوف يكون جاهزاً لالعتماد عند الخطوة  8عام .5107
وثائق المناقشة وغيرها
الوثائق
وثيقة مناأشة حول أابلية مقارنة/تكافؤ النظم

المالحظات التفسيرية
الوثيقة REP16/FICSز الفقرة 25
بحثففت لجنففة الدسففتور الغففذائي المعنيففة بفحففص الففواردات وال ففادرات الغذائيففة فففي دورتهففا الثانيففة
والعشرين في وثيقة مناأشة تقتر عمالً جديداً لوضع توجيهفات بشفأن الطريقفة التفي يتوجفب علفى
البلدان أن تقارب من خاللها عملية تحديد تكافؤ النظم على ال عيد العملي .ونظراً ئلى الحاجفة ئلفى
تنقيح نطا االأترا وشروطه الممبقة وئجراءاته علفى نحفو أكبفرز اتفقفت اللجنفة علفى البحفث ففي
الورأة المنقحة ووثيقة المشروع في دورتها المقبلة.

وثيقففة مناأشففة حففول اسففتخدام الشففهادات اإللكترونيففة مففن جانففب المففلطات الوثيقة REP16/FICSز الفقرات

28-22

38

الوثائق
المخت ة واالنتقال ئلى ئصدار الشهادات غير الورأية
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المالحظات التفسيرية
بحثففت لجنففة الدسففتور الغففذائي المعنيففة بفحففص الففواردات وال ففادرات الغذائيففة فففي دورتهففا الثانيففة
والعشفففرين ففففي وثيقفففة مناأشفففة تقتفففر عمفففالً جديفففداً لوضفففع توجيهفففات بشفففأن اسفففتخدام الشفففهادات
اإللكترونية من جانب الملطات المخت ة واالنتقال ئلى ئصدار الشهادات غير الورأية .ونظراً ئلفى
ضرورة ئجراء مزيد مفن المناأشفاتز اتفقفت اللجنفة علفى أن تنظفر ففي دورتهفا المقبلفة ففي الورأفة
المنقحففة ووثيقففة المشففروع التففي تأخففذ فففي االعتبففار النقففا الففذي دار وتجففري تحلففيالً للثغففرات فففي
الن ففوت الحاليففة لهيئففة الدسففتور الغففذائيز ئضففافةً ئلففى اسففتعراض تكنولففوجي لهففذا الموضففوع
واستكشاف متطلبات الموارد للمفاهيم اإلجرائية في ئصدار الشهادات اإللكترونية.

ورأة مناأشة حول ئصدار شهادات من طرف ثالث (مع بارامترات واسعة) الوثيقة REP16/FICSز الفقرة 23
بحثففت لجنففة الدسففتور الغففذائي المعنيففة بفحففص الففواردات وال ففادرات الغذائيففة فففي دورتهففا الثانيففة
والعشرين في وثيقة مناأشة بشأن عمفل ممفتقبلي ممكفن للجنفةز واتفقفت علفى أن تنظفر ففي دورتهفا
المقبلففففففففففففففففففة فففففففففففففففففففي ورأففففففففففففففففففة مناأشففففففففففففففففففة حففففففففففففففففففول ئصففففففففففففففففففدار شففففففففففففففففففهادات
مففن طففرف ثالففث (مففع بففارامترات واسففعة) تمتكشففف ئلففى أي مففدى يمكففن اسففتخدام هففذه الشففهادات
كجزء من الضوابط الرسمية المت لة بالتجارة في األغذية.
وثيقة مناأشة بشفأن النظفر ففي القضفايا الناشفئة والتوجهفات الممفتقبلية لعمفل الوثيقة REP16/FICSز الفقرتان 22-24
اللجنففة المعنيففة بففالتفتيش علففى واردات األغذيففة وصففادراتها ونظففم ئصففدار هففذا بنففد دائففم يم فهّل عمليففة أن تتعففرّف اللجنففة ئلففى القضففايا الممففتجدة وتمففتفيد منهففا فففي التوجففه
الممتقبلي لعملها .وأد أأرّ ت اللجنة بأن االجتماع الحالي تناول بعض المجفاالت التفي اأُتفر النظفر
الشهادات
فيهاز واتفقت على ئبقاء الوثيقة أيد االستعراض.
واتفقت اللجنة أيضا ً على أن تتضمن الورأة المح ّدثة ئطاراً للتقييم األولي وتحديد مجفاالت األولويفة
التي أد يتوجب على اللجنة العمل عليها ففي الممفتقبل .ومفن شفأن اإلطفار أن يحف ّدد أضفايا مفن بفين
المجاالت الممكنة للعمل الجديدز ثم مقابلتها مع المعايير التي ستوضع لترتيب أولوياتها.

39
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الوثائق
وثيقة مناأشة بشأن سالمة األغذية/أصالة األغذية بوصفها أضايا ممتجدة

المالحظات التفسيرية
الوثيقة REP16/FICSز الفقرتان
نظفرت لجنفة الدسففتور الغفذائي المعنيففة بفحفص الفواردات وال ففادرات الغذائيفة فففي دورتهفا الثانيففة
والعشرين في ورأة تعالن ال عوبات التي يواجهها الممتهلكون في تقيفيم أصفالة األغذيفة والحاجفة
ئلى وضع منهجيات وتوجيهات لمماعدة الملطات في هذه الممألة.
ّ
واتفقت اللجنة على أن تبحث في دورتها المقبلة في وثيقة مناأشة حفول هفذه الموضفوعز تحفدد عنفد
اإلمكففان العمففل الجديففد فففي مجففال سففالمة األغذيففة وأصففالتها بمففا يت ففل بالن ففوت الحاليففة للجنففة
(وربما يك ّملها).
واتفقففت اللجنففة علففى طلففب توجيهففات مففن اللجنففة المعنيففة بتوسففيم األغذيففة بشففأن أضففايا مت ففلة
بالتوسففيمز ومففن اللجنففة المعنيففة بأسففاليب التحليففل وأخففذ العينففات بالنمففبة ئلففى أسففاليب التحليففل وأخففذ
العينات في ما يتعلق بمالمة/أصالة األغذيةز ومن هيئة الدستور الغفذائي للتأكفد مفن أن واليفة لجنفة
الدستور الغذائي المعنية بفحص الواردات وال ادرات الغذائية تشمل هذه الممألة.
71-22

تعليقات رئيس اللجنة:
نتجت وثيقة المناأشة بشأن القضايا الممتجدة عن النقاشات التي أجرتهفا اللجنفة بمناسفبة االحتففال بالعيفد الخممفين للدسفتور الغفذائي .وأفد أضفى الفنهن باإلتاحفة ئلفى بلفدان مختلففة
تولي القيادة في مجال ال ياغة كل عام لضمان أن تمثل الورأة جميع األعضاء في اللجنة .كما أن مناأشة هذا البند يتيح للجنة ئلقاء الضوء على القضايا الممفتجدة التفي أفد تحتفاج
ئلى النظر فيها ممتقبالً .كذل ز فإن ئدراج النمخة الجديدة إلطار التقييم األولي وتحديد مجاالت األولوية للجنة سوف يجعل من هذه الورأة أداة أفضل متاحة للجنة في الممتقبل.
وتتناول جميع وثائق المناأشات األخفرى مواضفيع هفي ففي مقدمفة مفداوالت المفلطات المخت فة علفى ال فعيدين الفوطني والفدولي .وتعمفل بلفدان عديفدة علفى تعزيفز نظمهفا الوطنيفة
لمراأبففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة األغذيففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففي حففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففين تعمففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففل بلففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدان أخففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرى
على ئصالحها أو تحمينها بحيث تكون أكثر مالءمة وفعالية وكفاءة .كما أن النقا الجفاري بشفأن تكفافؤ الفنظم وئصفدار الشفهادات مفن طفرف ثالفث سفيوفر توجيهفات ممفتقبلية لفدعم
تعزيز النظم الوطنية لمراأبة األغذية وحماية صحة الممتهلكين في حين تشجع الممارسات العادلة في مجال التجارة باألغذية.
وأد برز موضوع الغش في األغذية/أصالة األغذية من خفالل حفوادق وأعفت علفى ال فعيد الفدولي ففي خفالل المفنوات الخممفة ئلفى العشفرة األخيفرةز يمفعى الممفتهلكون علفى نحفو
متزايد ئلى الح ول على الضمانات التي يجب أن تتمكن الملطات المخت ة في البلدان الممتوردة والم درة علفى المفواء مفن توفيرهفا .وسفوف يمتكشفف هفذا العمفل كيفيفة معالجفة
هذه الممألة من خالل الدستور الغذائي.

أعباء العمل اإلجمالية في اللجنة
دورات اللجنة
الفففففففففففففدورة الثانيفففففففففففففة

الخطوة
و1/2
3

1

الخطوة
0

2

نصوص أخر
العتمادها
-

العمل الجاري

العمل الجديد

وثائق المناقشة

-

-

المواصفات التي تم
إلغاؤها ،والعمل أو وثائق
المناقشة التي توقفت

2

-
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والعشففففففففرون للجنففففففففة
الدسفففففففففتور الغفففففففففذائي
المعنيفففففففففففة بفحفففففففففففص
الففواردات وال ففادرات
الغذائيففة ونظففم ئصففدار
الشهادات
تعليقات رئيس اللجنة:
يعتمد جزء كبير من التجارة العالمية في األغذية على نظم التفتيش وئصدار الشهاداتز سيما أنها تعيق ئلفى حف ّد بعيفد التجفارة الدوليفة .لفذا مفن الممتحمفن أن يعكفس ت فميم الفنظم
ّ
ويتعفزز بالمشفاركة الرفيعفة الممفتوى
وتنفيذها التوجيهات التي وضعتها هيئة الدستور الغذائي من خفالل اللجنفة .كمفا أن عمفل اللجنفة مت فل ئلفى حف ّد بعيفد ببيئفة التجفارة الدوليفة
ً
للوفود في المناأشفات علفى صفعيد اللجنفة وففي مجموعفات العمفل اإللكترونيفة والماديفة .وتعتمفد التوجيهفات التفي وضفعتها اللجنفة نهجفا ً أائمفا علفى المبفاد ز وتأخفذ ففي االعتبفار
الظروف المختلفة المائدة في البلدان في ما يتعلق بنظم المراأبة على األغذية.
المالحظات التفميرية:
لقد أنجزت اللجنة معظم عملها الجاريز ولديها حاليا ً وثيقة واحدة فقط عند الخطوة  .2ئنما توجد وثائق مناأشة عديدة أيد اإلعفدادز ومفن المتوأفع أن يفؤدي ذلف ئلفى برنفامن عمفل
كامل للجنة في المنوات القادمة .وتتناول اللجنة العديد من القضايا الهامة لضمان سالمة األغذية وب ورة خاصةز الممارسات العادلة في التجفارة باألغذيفة .ويوجفد تفززر واضفح
بين عمل اللجنة ومشاريع عديدة لبناء القدرات في وحدة سالمة األغذية وجودتها في الفاو.
وفي ما يخصّ التوصيات ال ادرة عن الدورة المبعين للجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائيز اتفقت اللجنة على النظر في المعايير الواردة في دليل ئجفراءات الهيئفة والممارسفات
في لجان أخرى في هيئة الدستور الغذائيز وفي سيا تحديث وثيقة المناأشة بشأن النظفر ففي القضفايا الناشفئة والتوجهفات الممفتقبلية لعمفل اللجنفة المعنيفة بفالتفتيش علفى واردات
األغذية وصادراتها وأنظمة ئصدار الشهادات ()CX/FICS 16/22/9ز وضع ئطار لتحديد األولويات تمتخدمه اللجنة في دوراتها المقبلة.

