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 1-1ينص دليل إجراءات هيئة الدستور الغذائي على أنه" :يكفل استعراض تقييمي متواصل أن تليب اقرتاحات العملل
اجلديد ومشروعات املواصفات املعروضة على اهليئة األولويلات اسسلرتاتيةية للهيئلة وأنله ميكل أن توضل لالل مهللة زمنيلة
معقولة ،مل األ ذ باسعتبار متطلبات املشورة العلمية وتوفرها".
 2-1إن اللةنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي مدعوة إىل إجراء استعراض تقييمي لعمل اللةان وفقا لإلجراء املوحد
ُ
لوضل مواصللفات الدسللتور الغللذائي والناللوة ات الالللة ،اجلل ء  ،2وأن تقللو لكللل جلنللة مبللا يلللي ،مل األ للذ باسعتبللار
توصيات األمانة وتعليقات الرئيس:
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النظر يف املواصفات والناوة ات الالة املقدمة إىل اهليئة سعتمادها ()-2؛
استعراض حالة وض املواصفات يف ضوء اإلطار ال مين الذي وافقت عليه اهليئة ()-3؛
استعراض اقرتاحات وض /تنقيح املواصفات ()-4؛
استعراض تقييمي قبل االعتماد النهائي
تدرس اللةنة التنفيذية املواصفات املقرتحة م جلان الدستور الغذائي قبل أن تُ َّ
قد إىل اهليئة سعتمادها م أجل:



التأكد م استساق م وسية الدستور الغذائي ،وقرارات اهليئة ،وناوة الدستور الغذائي القائمة؛

 1سليت مميل العملل مل ينلاير /كللانون الينلا إىل ملايو /أيلار  2018يف اجلل ء الينلا وسليت إعللداد ونيقلة منفاللة لالسللتعراض التقييملي عل اسقرتاحللات
للعمل اجلديد ،حني س تكون اللةنة قد قدمت مباشرة ونائق املشروع .وسيت مميل التعليقلات املقدملة مل الر سلاء بعلد توزيل الونيقلة ،إضلافة إىل لر
املعلومات ع حالة اإلقرار يف ونائق منفالة.
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كفالة الوفاء باشرتاطات إجراء التاديق ،حيينما يقتضي األمر لك؛
التأكد م الشكل وم طريقة العرض؛
والتأكد م استساق اللُغوي.
استعراض تقييمي لرصد وضع المواصفات

تسللتعرض اللةنللة التنفيذيللة حالللة وض ل مشللاري املواصللفات مقابللل اإلطللار ال ل مين الللذي وافقللت عليلله اهليئللة ،وترف ل تقريللرا
بنتائةهلا إىل اهليئلة .وعللى وجله اصالوة ،قلد تقلرتن اللةنلة التنفيذيلة متديلد اإلطلار الل مين ،أو إلغلاء العملل ،أو تقلرتن أن
تضطل به جلنة أ رى خبالف اللةنة اليت ُكلفت به أصال ،مبا يف لك عل طريلق إنشلاء علدد لدد مل األجهل ة الفرعيلة،
حيينما كان لك مناسبا.
1-3

معايير لتيسير القيام برصد التقدم المحرز في وضع المواصفات
(أ)

2

لللدى تللأ ر إح لراز تقللد يف وض ل مواصللفات مللا بسللبمل اراجللة إىل املشللورة العلميللة ،باسللتطاعة اللةنللة
التنفيذيللة تش للةي كللل م ل منظم للة األمذيللة وال راع للة ومنظم للة الاللربة العاملي للة عل للى عقللد مش للاورة لرباء
إلسداء تلك املشورة يف الوقت املناسمل والتوصية بتعليق العمل ريينما تتوفر املشورة الفنية؛

( )2يف حللال إسللداء املشللورة العلميللة وإ ا كانللت املواصللفات املعنيللة س ت ل ال قيللد الللدرس مللدة ت يللد ع ل مخللس
سللنوات ،ينبغللي علللى اللةنللة التنفيذيللة أن اللج اللةنللة املعنيللة علللى ا للا اإلجلراءات الالزمللة ضللم مهلللة
زمنية ددة؛
( )3إ ا كللان أحللد البنللود س يل ال اضللعا للللدرس عللدة دورات دون إحلراز أي تقللد ومل يكل هنللا مللا يشل إىل
إمكللان التوصللل إىل توافللق يف ا راء ،بوس ل اللةنللة التنفيذيللة أن تقللرتن تعليللق العمللل عنللد طللوة معينللة م ل
طوات إجراءات وض املواصفات لفرتة زمنية ددة أو أن تقرتن وقف العمل أو ا ا إجراءات تاربيربية
لضمان إحراز تقد  ،م أ ذ املعلومات اليت قدمها اجلهاز الفرعي املعين باسعتبار بشكل كامل.
2-3

وثائق النقاش

3

تساه ونائق النقاش يف أعمال اللةان وهي أدوات نقاش هامة للةان قبل طلمل عمل جديد .وترد قائمة بونلائق النقلاش يف
ونيقللة الرصللد لغللرض اإلحاطللة فربسللمل ،و لللك لتقللد صللورة مكتملللة عل عللملء عمللل كللل جلنللة ،لكنهللا لل تُبربللج باللفتها
هذه.
-4

إجراء استعراض تقييمي القتراحات لعمل جديد (وضع المواصفات أو تنقيحها):
يتضللم اسسللتعراض التقييم للي الللذي تقللو ب لله اللةنللة التنفيذي للة سقرتاحللات األعمللال اجلدي للدة (وض ل املواص للفات أو
تنقيربها) ما يلي:

(CCEXEC58 )2006

 2الونيقة:
 3الونيقةCCEXEC63 )2009( :
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مراعاة "معاي اديد أولويلات العملل" ،واصطلة اسسلرتاتيةية للهيئلة والعملل املسلانالد اللالز املتمينلل بتقيلي مسلتقل
للمخاطر؛
اديد احتياجات البلدان النامية يف ما يتعلق بوض املواصفات؛
إسداء املشورة بشأن اراجة إىل تنسيق العمل بني األجه ة الفرعية ات الالة يف هيئة الدستور الغذائي؛
إسل للداء املشل للورة بش ل للأن تشل للكيل اللة ل للان وفل للرق امله ل للا وحلهل للا ،مبل للا يف ل ل للك فل للرق امله ل للا املخاال للة املش ل للرتكة
بني اللةان (يف اجملاست اليت يق فيها العمل ضم نطاق مها عدد م اللةان)؛
وإجراء تقلدير أو للرباجلة إىل مشلورة اصلرباء العلميلة وتلوفر تللك املشلورة مل منظملة األمذيلة وال راعلة أو منظملة
الاربة العاملية أو م مها م األجه ة املتخااة ات الالة ،وترتيمل تلك املشورة حسمل األولوية.

مالحظةةة :ينبغللي اتبللاع اإلجلراءات اللليت حللدداا اللةللان املعنيللة وأقراللا اهليئللة عنللد ا للا ق لرار بشللأن القيللا بعمللل جديللد أو
مراجعللة حللد م ل ارللدود القاللوى يف مللا يتعلللق مبسللتوى الفللات املبيللدات أو العقللاق البيطريللة أو صلليانة املواصللفة العامللة
املتعلقللة بللاملواد املض للافة إىل األمذيللة (مبللا يف ل للك أسللاليمل التربليللل وأ للذ العينللات) واملواصللفة العام للة املتعلقللة بامللون للات
والسمو يف األمذية (مبا يف لك أساليمل التربليل وأ ذ العينات) ونظا تانيف األمذية ونظا الرتقي الدو .
 -5توجيهات إضافية من اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي
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ناقشلت الللدورة الينانيللة والسللبعون للةنللة التنفيذيلة الشللكل اجلديللد لونيقللة اسسللتعراض التقييملي ،أي تبللين ونيقللة واحللدة بللدس
م نالث .كملا وافقلت عللى تسللي املعلوملات عللى دفعلات لضلمان توفرهلا يف الوقلت املناسلمل .كملا أشلارت إىل أنله قلد
يكللون مل املفيللد اراللول علللى م يللد مل املعلومللات وا راء مل الر سللاء بشللأن عمللل اللةللان وأن تللوفر األمانللة امل يللد م ل
التوجيهللات للر سللاء بالنسللبة للمسللامهات املطلوبللة مللنه ليكللون عمللل اللةنللة التنفيذيللة علللى اسسللتعراض التقييمللي أفعللل.
كذلك جرى إبراز أمهية ارفاظ على نظرة أفقية على عمل اللةان والتفاعالت يف ما بينها.
 -6تعليقات األمانة
يسةل تقد يف عمل اللةان قيد الدراسة وفق اجلدول ال مين املقرر .ويف ما يلي مالحظات وتوصيات ددة:
الدورة التاسعة والثالثون للجنة الدستور الغذائي المعنية بالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية الخاصة
 1-6يف حللني جيللري العمللل يف حينلله وفق لا لألطللر ال منيللة اجلديللدة ،س ت ل ال جلنللة الدسللتور الغللذائي املعنيللة بالتغذيللة واألمذيللة
لالستخدامات التغذوية اصاصة تواجه اديات ،س سيما بشأن املواصفة اصاصة مبستربضر املتابعة ،و اصلة يف استفلاق عللى
الديباجللة والنطللاق والتوسللي  ،ويعللود لللك ج ئيللا إىل اسفتقللار إىل توافللق يف ا راء لللدى الرجللوع إىل اصطللوا التوجيهيللة ملنظمللة
الاللربة العامليللة و/أو ق لرارات ةعيللة الاللربة العامليللة بسللبمل التفس ل ات املختلفللة م ل البلللدان األعضللاء بشللأن اتسللاق عمللل
الدسللتور الغللذائي مل سياسللات منظمللة الاللربة العاملية/منظمللة األمذيللة وال راعللة .وس يقتاللر هللذا التربللدي علللى العمللل علللى
مستربضر املتابعة ،بل يرجح أن يؤدي إىل نقاش صعمل حول اصطوا التوجيهية لألمذية العالجية اجلاه ة لالستعمال.

 4الونيقة ،CCEXEC72 )2016( :الفقرات  14-7م الونيقة

REP17/EXEC1
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 2-6م ل األ للذ باسعتبللار املباحينللات الشللاقة وصللعوبة الوصللول إىل توافللق يف ا راء بشللأن مللا كللر أعللاله ،لللدى اللةنللة
برنامج عمل كامل (أعمال وصلت طوات ددة) ،مبا يف لك العديد م ونائق النقلاش ،ومل مالحظلة أن بنلود العملل
ةيعها تقريبا اتاج إىل مراجعة أطرها ال منية ،قد اتاج اللةنة إىل النظر يف اديد أولويات عملها.
 3-6يتوقل أن يسللتمر هلذا الوضل مللا مل تُقلد إرشللادات إضلافية ملسللاعدة اللةنللة عللى حللل مسلألة الرجللوع إىل اصطللوا
التوجيهية.
 4-6يف اجلانلمل اإلجيللا  ،طلبلت اللةنللة للملرة األوىل عمللال مل
وال راعة ومنظمة الاربة العاملية بشأن التغذية.
5-6




للالل اجتماعلات اصلرباء املشلرتكة بللني منظملة األمذيللة

يوصى بأن تقو اللةنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي:
بتوف املشورة بشلأن الطريقلة املناسلبة للرجلوع إىل اصطلوا التوجيهيلة ملنظملة الالربة العاملية/ةعيلة الالربة العامليلة
و/أو قرارااما؛
بالطلمل م جلنة الدستور الغذائي املعنية بالتغذية واألمذية لالستخدامات التغذوية اصاصة النظر يف لية لتربديد
األولويات كي تتمك م إدارة عملها إدارة أفضل؛
وتعللرن ع ل تقللديرها ملنظمللة األمذيللة وال راعة/منظمللة الاللربة العامليللة (اجتماعللات اص لرباء املشللرتكة بللني منظمللة
األمذيللة وال راعللة ومنظمللة الا للربة العامليللة بشللأن التغذي للة) لالسللتعداد لتقللد املش للورة العلميللة إىل جلنللة الدس للتور
الغذائي املعنية بالتغذية واألمذية لالستخدامات التغذوية.

5

CX/EXEC 18/75/2

المرفقات
المرفق  :1اللةنة املعنية بالفاكهة واصضر الطازجة ،الدورة العشرون ( 6 -2أكتوبر/تشري األول )2017
المرفق  :2اللةنة املعنية بتوسي األمذية ،الدورة الرابعة واألربعون ( 20-16أكتوبر/تشري األول )2017
المرفق  :3اللةنة املعنية بنظافة األمذية ،الدورة التاسعة واألربعون ( 17-13نوفمرب/تشري الينا )2017
المرفق  :4فريللق املهللا اركللومي الللدو املخاللص التللاب هليئللة الدسللتور الغللذائي املعللين مبقاومللة مضللادات امليكروبللات،
الدورة اصامسة ( 27نوفمرب/تشري الينا  1-ديسمرب/كانون األول )2017
المرفق  :5ا للةنل ل ل للة املعنيل ل ل للة بالتغذيل ل ل للة واألمذيل ل ل للة لالسل ل ل للتخدامات التغذويل ل ل للة اصاصل ل ل للة ،الل ل ل للدورة التاسل ل ل للعة والينالنل ل ل للون
( 8-4ديسمرب/كانون األول )2017
هيكل المرفقات لكل لجنة:






اسعتماد (اصطوة )8 ،8/5 ،5
العمل اجلاري
العمل اجلديد
ونائق النقاش  /ونائق أ رى
العملء اإلةا للعمل

تتضم اجلداول يف املرفق لكل بند ما يلي حسبما يالئ :




"رق تعريف العمل" :أو السلنة الليت متلت فيهلا املوافقلة عللى عملل جديلد ،أو السلنة الليت بلدأ فيهلا العملل بالفعلل،
حسمل مقتضى ارال.
"السل للنة املسل للتهدفة" :السل للنة الل لليت سل لليت فيهل للا إق ل لرار الل للنص عنل للد اصطل للوة  ،8كمل للا اتفقل للت عليل لله اهليئل للة اسل للتنادا
إىل ونيقة املشروع (اعتبارا م عا  2004فااعدا) ،أو التاريخ الذي ادده اللةنة ،حسمل مقتضى ارال.
"رموز املخرجات" :تُستخد الرموز التالية:
o
o
o
o





 :1-1استعراض ووض مواصفات الدستور الغذائي والناوة ات الالة بشأن سالمة األمذية؛
 :2-1استعراض ووض مواصفات الدستور الغذائي والناوة ات الالة بشأن جودة األمذية؛
 :3-1استعراض ووض مواصفات الدستور الغذائي والناوة ات الالة بشأن توسي األمذية والتغذية؛
 :4-1اسللتعراض ووضل مواصللفات الدسللتور الغللذائي والناللوة ات الالللة بشللأن التفتللي علللى األمذيللة
وإصدار شهادات هلا وأساليمل أ ذ العينات والتربليل.

تشمل مالحظات األمانة ما يلي حسبما يالئ  :حالة اإلقرار ،ووصفا موج ا لنطاق العمل اجلديد؛ وردود اللةنلة
على توصية اللدورة السلبعني للةنلة التنفيذيلة هليئلة الدسلتور الغلذائي للنظلر يف اراجلة إىل وضل ملج إلدارة عملهلا
وم لك م تعليقات.
تعليقات الرئيس

6
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توفر اجلداول روابط إلكرتونية إىل تقارير اللةان .وبالنسبة إىل ونائق املشروع اليت جرى استكماهلا بعلد انعقلاد دورة اللةنلة
املعنيللة (وم ل املتضللمنة يف تقللارير هللذه اللةنللة) ،ت لوفر اجلللداول روابللط إلكرتونيللة إىل ونللائق الللدورة األربعللني هليئللة الدسللتور
الغذائي ات الالة ،واليت تُدرج فيها ونائق املشروع كمرفقات.
وبالنسلبة إىل جللان التنسليق املشلرتكة بلني منظملة األمذيلة وال راعلة ومنظملة الالربة العامليلة ،س تُضلم سلوى البنلود اصاصلة
بكل جلنة تنسيق إقليمية (وليس بنود جدول األعمال األفقي للةان التنسيق اإلقليمية الست).

CX/EXEC 18/75/2
المرفق :1

7

اللجنة المعنية بالفاكهة والخضر الطازجة ،الدورة العشرون ( 6 -2أكتوبر/تشرين األول ( )2017الونيقة )REP18/FFV
االعتماد (الخطوة )8 ،8/5 ،5

الوثائق

اإلطار الزمني
السة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةنة
رق ة ة ة ة ة تعري ة ة ة ة ة
العمل أو السنة المستهدفة

الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

المشورة
العلمية

8

1 .2

̶

مالحظات األمانة
انظر الفقرة  19واملرفق  2م الونيقة .REP18/FFV
تتماشى الونيقة م اطط مواصفات الدسلتور الغلذائي بشلأن الفاكهلة واصضلر الطازجلة الليت ةعلت بلني
اط للط اللةن للة اسقتا للادية ألوروب للا (األحك للا اصاص للة بالنوعي للة) ونس للق مواص للفات الس للل يف الدس للتور
الغلذائي (شللروا السللالمة) كمللا أوصلت هيئللة الدسللتور الغللذائي ووافقلت الللدورة العشللرون للةنللة الدسللتور
الغللذائي املعنيللة بالفاكهللة واصضللر الطازجللة .وييسللر املخطللط التنسلليق بللني هيئللة الدسللتور الغللذائي واللةنللة
اسقتاادية ألوروبا بشأن مواصفات اجلودة ال راعية.

مشل ل ل ل ل ل للروع املواصل ل ل ل ل ل للفة
للبا جنان

N10-2014

2017

التربفظ للات عل للى مس للتويات الس للمان ب للالتعف يف الفئ للة "املمت للازة" (كولومبي للا واسا للاد األورو ودول لله
األعضلاء واملغللرن وتايالنللد ،الفقرتللان  15و .)16خيضل هللذا البنللد يف املخطللط لطبيعللة املنللتج ،لكنلله يينل
القللق بللني الللدول اللليت تتخللذ موقفلا يللرى أن الفئلة "املمتللازة" ات جللودة عاليللة وأمللا لألسلواق املتخااللة
ات القيمة اسقتاادية املضافة العالية .على لك ،فإن نسبة  5يف املئلة املسلمون الا للفئلة "املمتلازة" يف
حالللة عللد اسمتينللال ولك ل اسمتينللال للفئللة "األوىل" يفللرتض أن تكللون كافيللة .ويتوق ل أن يللت تقللد هللذه
التربفظات نفسها يف هيئة الدستور الغذائي.
س توجد مشكالت أ رى تتعلق بالونيقلة الباقيلة حلدداا اللدورة العشلرون للةنلة الدسلتور الغلذائي املعنيلة
بالفاكهة واصضر الطازجة.
التاديق:
س توجد أحكا للمواد املضافة إىل األمذية وس ألساليمل التربليل وأ ذ العينات.
تتب األحكا اصاصة بالنظافة واملبيدات وامللونات النص املوحد كما يرد يف دليلل اإلجلراءات ويف اطلط
الدستور الغذائي.
صادقت على أحكا التوسي الدورة الينالينة واألربعون للةنة الدستور الغذائي املعنية بتوسي األمذية (.)2016

CX/EXEC 18/75/2
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الوثائق

اإلطار الزمني
السة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةنة
رق ة ة ة ة ة تعري ة ة ة ة ة
العمل أو السنة المستهدفة

الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

المشورة
العلمية

مالحظات األمانة
انظر الفقرتني  60و 61واملرفق  4م الونيقة
القضللايا املتبقيللة هللي :م لينال ،ارللد األدن م ل املتطلبللات وجللدول مسللتويات السللمان (اجلللودة وتاللنيف
ارة )
REP18/FFV

مشل ل ل ل ل ل للروع املواصل ل ل ل ل ل للفة
املقرتح ل ل ل ل ل للة للبطاطل ل ل ل ل ل للا
الاارة لألكل

N08-2014

2017
2019

5

1 .2

̶

طلبللت الللدورة العشللرون للةنللة الدسللتور الغللذائي املعنيللة بالفاكهللة واصضللر الطازجللة متديللد اجلللدول الل مين
حىت دوراا ارادية والعشري ()2019

9
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العمل الجاري
اإلطار الزمني

الوثائق

رق تعري العمل
أو السنة

السنة
المستهدفة

الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

المشورة العلمية

مش ل ل ل ل للروع املواصل ل ل ل ل للفة
املقرتحل ل ل ل ل ل للة للتم ل ل ل ل ل ل للور
الطازجة

N01-2016

2020

3

1 .2

̶

مش ل ل ل ل للروع املواصل ل ل ل ل للفة
املقرتحة للينو

N09-2014

2017

6

1 .2

̶

مش ل ل ل ل للروع املواصل ل ل ل ل للفة
املقرتحل ل ل ل ل للة لفاكهل ل ل ل ل للة
الكيوي

N11-2014

مالحظات األمانة

انظر الفقرة  68م الونيقة .REP18/FFV
انظر الفقرتني  26و 27م الونيقة

REP18/FFV

مل تستط الدورة العشرون للةنة الدستور الغذائي املعنية بالفاكهة واصضر الطازجة استفلاق
عل للى إدراج الين للو امل للد وأش للارت إىل أن املواص للفة س تل ل ال تتطل للمل الكينل ل مل ل املراجع للة
باإلضافة إىل هذا املسألة
طلب للت ال للدورة العش للرون للةن للة الدس للتور الغ للذائي املعني للة بالفاكه للة واصض للر الطازج للة متدي للد
اجلدول ال مين حىت دوراا ارادية والعشري ()2019
انظر الفقرات  44-42واملرفق  3م الونيقة .REP18/FFV

2017

7

1 .2

̶

أقرت الدورة العشرون للةنة الدستور الغذائي املعنية بالفاكهة واصضر الطازجلة أنله س توجلد
قضللايا معلقللة يتعللني إجيللاد حلللول هلللا باس لتينناء مسللتويات السللمان بللالتعف والباللللى اجلرنللومي
الط ل للري واسمي ل للار ال ل للدا لي يف الفئل للة "املمتل للازة" والفئل للة "األوىل" واتفقل للت علل للى اسحتفل للاظ
باملواصفة عند اصطوة  7رل هذه املسائل.
طلب للت ال للدورة العش للرون للةن للة الدس للتور الغ للذائي املعني للة بالفاكه للة واصض للر الطازج للة متدي للد
اجلدول ال مين حىت دوراا ارادية والعشري ()2019

تعليقات الرئيس:
أتفق م مالحظات األمانة.
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العمل الجديد
الوثائق

املواصفة لليا

المرجع ووثيقة
المشروع

اإلطار الزمني
السنة المستهدفة

الونيقلة
املرفق 5

REP18/FFV

رموز المخرجات

( 2022نل للالث دورات للةنل للة
الدس ل ل ل ل للتور الغل ل ل ل للذائي املعنيل ل ل ل للة
بالفاكهة واصضر الطازجة)

1 .2

( 2022نل للالث دورات للةنل للة
الدس ل ل ل ل للتور الغل ل ل ل للذائي املعنيل ل ل ل للة
بالفاكهة واصضر الطازجة)

1 .2

( 2022نل للالث دورات للةنل للة
الدس ل ل ل ل للتور الغل ل ل ل للذائي املعنيل ل ل ل للة
بالفاكهة واصضر الطازجة)

1 .2

المشورة العلمية

مالحظات األمانة
انظر الفقرة  71م الونيقة .REP18/FFV

̶

توفر ونيقة املشروع املعلومات الضلرورية واألسلاس املنطقلي للدع قيلا جلنلة الدسلتور الغلذائي
املعنية بالفاكهة واصضر الطازجة بالعمل اجلديد
انظر الفقرة  71م الونيقة .REP18/FFV

املواص ل ل للفة للبا ل ل للل
والكراث

الونيق للة

CX/CAC

 ،18/41/8امللرب ل ل ل ل للق
 -ستادر

1

̶

توفر ونيقة املشروع املعلومات الضلرورية واألسلاس املنطقلي للدع قيلا جلنلة الدسلتور الغلذائي
املعنية بالفاكهة واصضر الطازجة بالعمل اجلديد
جيم ل هللذا العمللل بللني مقرتحللني ملنتةللني متشللااني (الباللل والك لراث) متشلليا م ل توصللية هيئللة
الدس للتور الغ للذائي ب للأن توض ل ل مع للاي أفقي للة للمنتة للات املتش للااة عن للدما يك للون ل للك كن ل لا
ومالئما.
انظر الفقرة  70م الونيقة .REP18/FFV

املواصل ل ل للفة للينمل ل ل للار
التوتية

الونيق للة

CX/CAC

 ،18/41/8امللرب ل ل ل ل للق
 -ستادر

1

توفر ونيقة املشروع املعلومات الضلرورية واألسلاس املنطقلي للدع قيلا جلنلة الدسلتور الغلذائي
املعنية بالفاكهة واصضر الطازجة بالعمل اجلديد
̶

وينطبللق هللذا العمللل علللى الينمللار التوتيللة كافللة (كللان اسقلرتان األصلللي لاللنف واحللد مل الينمللار
التوتيللة) متشلليا مل توصللية هيئللة الدسللتور الغللذائي بللأن توضل معللاي أفقيللة للمنتةللات املتشللااة
عندما يكون لك كنا ومالئما.
يتماشى لك م النهج الذي تتبعه اللةنة اسقتاادية ألوروبا ملواصفة الينمار التوتية ،وبذا فإنله
سييسر تنسيق هذه املنتةات على املستوى الدو .

تعليقات الرئيس:
وافقت الدورة العشرون للةنة الدستور الغذائي املعنية بالفاكهة واصضر الطازجة على التوصية باملوافقة على نالنة اقرتاحات لعمل جديد تقدمت اا الدورة ارادية واألربعون هليئة الدستور الغذائي.

11
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وثائق النقاش  /وثائق أخرى
الوثائق

مالحظات األمانة

اطل للط ملواصل للفات الدسل للتور الغل للذائي بشل للأن انظر الفقرة  95واملرفق  7م الونيقة .REP18/FFV
سيستخد املخطط كونيقة توجيه دا لية لتيس وض وحبج املواصفات للفواكه واصضر الطازجة ولضمان استساق يف تطبيق األحكا املشرتكة للفاكهة واصضلر الطازجلة
الفاكهة واصضر الطازجة
حبيج ميك للمناقشة أن ترك فقط على تلك األحكا اصاصة بطبيعة املنتج .وتبقى أحكا مستوى التسامح للتعف يف الطبقة "املمتازة" معتمدة على طبيعة املنتج (انظر
البا جنان والكيوي).
ونيقل ل ل للة نق ل ل ل للاش عل ل ل ل ل مس ل ل ل للرد املا ل ل ل للطلربات انظر الفقرة  95م الونيقة .REP18/FFV
املسل ل للتخد يف اطل ل للط مواصل ل للفات الدسل ل للتور سيدع مسرد املاطلربات املرتبط باألحكا الواردة يف اطط الدستور الغذائي فه وتطبيق اطط مواصفات الدستور الغذائي بشأن الفاكهة واصضر الطازجة.
الغذائي بشأن الفاكهة واصضر الطازجة
تعليقات الرئيس:
أتفق م مالحظات األمانة.
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العبء اإلجمالي للعمل
دورات اللجنة
الدورة ارادية والعشرون للةنة
الدسل ل ل ل ل للتور الغ ل ل ل ل للذائي املعني ل ل ل ل للة
بالفاكهة واصضر الطازجة

الخطوتان

1

 8و8/5

الخطوة

5

نصوص أخرى لالعتماد

1

0

عمل جار

3

عمل جديد

3

وثيقة نقاش

1

مواصفات ُملغاة أو عمل
متوق أو وثيقة نقاش
متوقفة
0

مالحظات األمانة:
مل تتمك الدورة العشرون للةنة الدستور الغذائي املعنية بالفاكهة واصضر الطازجة م التوصل إىل توافق يف ا راء بشأن مستوى التسامح م التعف يف الفئة "املمتازة " رم منح وقت طويل للنقاش حول هذه املسألة.
يلرجح أن تظللل هللذه املسللألة مينل ة للةللدل يف الللدورات املقبلللة للةنلة الدسللتور الغللذائي املعنيللة بالفاكهلة واصضللر الطازجللة ومل افظلات عنللد اعتمللاد املواصللفة عنلد اصطللوة  .8وضل مشلاري مواصلفات للينللو و للار الكيللوي
والبطاطا متأ ر ع اإلطار ال مين وهنا نالنة اقرتاحات عمل جديدة للنظر فيها ،ما يعين أن عملء العمل اإلةا للدورة املقبلة سيكون أنقل ا للدورة ارالية.
ستقو الدورة ارادية والعشرون للةنة الدستور الغذائي املعنية بالفاكهة واصضر الطازجة مبا بلي:
(ا)
( )2
( )3

النظر يف وض الايغة النهائية للمواصفات للينو و ار الكيوي والبطاطس الاارة لألكل والتمور الطازجة؛
البربج للمرة األوىل (يف اليا والبال والكراث والينمار التوتية)؛
بدء نقاشات حول مسرد املاطلربات.

قد تنظر جلنة الدستور الغذائي املعنية بالفاكهة واصضر الطازجة يف كيفية إدارة عملها بطريقة أكفأ ،أي
( )1
( )2
( )3

اجتنان تكرار مباحينات مشااة بشأن مسائل مل يُبت اا وا ا مبادرات للتوصل إىل توافق يف ا راء؛
اديد أولويات اقرتاحات العمل اجلديد؛
اسني استخدا جمموعات العمل اإللكرتونية

تعليقات الرئيس:
أتفق م مالحظات األمانة.
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المرفق  :2اللجنة المعنية بتوسي األغذية (الدورة الرابعة واألربعون  20-16أكتوبر/تشرين األول ( )2017الونيقة )REP18/FL
االعتماد (الخطوة )8 ،8/5 ،5
اإلطار الزمني
الوثائق

رق تعري
العمل أو السنة

السنة
المستهدفة

N10-2013

2017/2016

الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

المشورة العلمية

8

1 .3

̶

مالحظات األمانة
انظر الفقرة  32واملرفق  2م الونيقة .REP18/FL

مشروع تنقيح املواصفة العامة لتوسي األمذية السابقة
التغليف :اديد التاريخ

أعللرن اساللاد الروسللي ع ل افظلله علللى ق لرار ترقيللة الللنص إىل
اصطوة  8بسبمل معاي اسستينناء (انظر الفقرة  23م الونيقة
)REP18/FL

تعليقات الرئيس:
يف حني أبدى اسااد الروسي افظا ،كان هنا عدا لك توافق عا يف ا راء على اعتماد النص عند اصطوة

.8

العمل الجاري
الوثائق

مش للروع التوجيهل للات املقرتح للة لتوس للي حاويل للات البي ل ل
باجلملة
تعليقات الرئيس:
س شيء.

اإلطار الزمني
رق تعري
السنة
العمل أو
المستهدفة
السنة
N06-2016

2019

الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

3/2

1 .3

المشورة العلمية

مالحظات األمانة
العمل جا ٍر حسمل اجلدول ال مين وستض الايغة النهائية له
ال للدورة اصامس للة واألربعل للون للةن للة الدسل للتور الغ للذائي املعنيل للة
بتوسي األمذية (مايو/أيار .)2019
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العمل الجديد
الوثائق

اإلطار الزمني
السنة
المرجع ووثيقة
المستهدفة
المشروع

املبللادل التوجيهيللة لتوسللي األمذيللة علللى واجه لات انظللر الفقللرة  48واملرفللق
العبوات
 3مل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل الونيقل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة

2022

رموز المخرجات

1.2

المشورة العلمية

̶

REP18/FL

تعليقات الرئيس:
وض املعلومات الغذائية على واجهات العبوات مسألة معقدة .وسيسهل النطاق الراسخ هلذا العمل اعتماد النص ضم اجلداول ال منية املقررة.

مالحظات األمانة
تللوفر ونيقللة املشللروع املعلومللات الضللرورية واألسللاس املنطقللي لللدع العمللل
اجلديد ام جانمل جلنة الدستور الغذائي املعنية بتوسي األمذية
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وثائق النقاش  /وثائق أخرى
الوثائق

مالحظات تفسيرية

ونائق نقاش حول:

ستقو ونائق النقاش هذه بتنوير العمل املستقبلي احملتمل للةنة الدستور الغذائي املعنية بتوسي األمذية



املبيعات على اإلنرتنت/التةارة اإللكرتونية



توسي املواد املسببة للربساسية



اسبتكار  -استخدا التكنولوجيا يف توسي األمذية



توسي املشروبات الكربولية



معاي تعريف"منية بل " األوصاف التغذوية للدهون والسكريات والاوديو



توسي منتةات أمذية متعددة معروضة معا أو كعبوات يف ح مة واحدة

ونيقة نقا ش حول العمل املستقبلي وتوجه جلنة الدسلتور الغلذائي املعنيلة بتوسلي األمذيلة بللدأت الللدورة الينالينللة واألربعللون للةنللة الدسللتور الغللذائي املعنيللة بتوسللي األمذيللة وض ل ونيقللة "العمللل املسللتقبلي" لتربديللد العمللل
املستقبلي احملتمل للةنة بناء على مد الت ةعت م الل تعمي  .وسيت اديج هذه الونيقة قبل كل دورة.
(اديج)
جيري وض مج لتربديد األولويات.
تعليقات الرئيس :كما كان متوقعا ،مكنت ونيقة النقاش حول العمل املستقبلي وتوجه جلنة الدستور الغذائي املعنية بتوسي األمذية الوفود م التفكل اسلرتاتيةيا يف العملل اجلديلد احملتملل للةنلة .ومل املتوقل أن يلؤدي
امل يد م النظر يف املسألة واتباع مج البربج والنقاش إىل تقد اقرتاحات ملموسة للعمل املستقبلي احملتمل الذي ستقو به اللةنة.

العبء اإلجمالي للعمل
دورات اللجنة
ال ل ل ل للدورة اصامس ل ل ل للة واألربعل ل ل ل للون للةن ل ل ل للة
الدستور الغذائي املعنية بتوسي األمذية

الخطوتان
1

 8و8/5

الخطوة
̶

5

نصوص أخرى لالعتماد

عمل جار

عمل جديد

وثيقة نقاش

مواصفات ُملغاة أو عمل
متوق أو وثيقة نقاش متوقفة

̶

1

1

7

̶

مالحظات األمانة :لدى جلنة الدستور الغذائي املعنية بتوسي األمذية جدول أعمال مي ك إدارته وقد وضعت اللةنة عملية لتربديد العمل اجلديد (مسح أفقي) وستقو بوض عملية لتربديد األولويات لعملها اجلديد.
تعليقات الرئيس:
ستساعد عملية اديد األولويات للعمل اجلديد على إدارة عملء عمل جلنة الدستور الغذائي املعنية بتوسي األمذية.
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المرفق

CX/EXEC 18/75/2
:3

اللجنة المعنية بنظافة األغذية (الدورة التاسعة واألربعون ( 13-17نوفمبر/تشرين الثاني ( )2017الونيقة )REP18/FH
االعتماد (الخطوة )8 ،8/5 ،5
الوثائق

اإلطار الزمني
رق تعري
السنة
العمل أو
المستهدفة
السنة

الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

مشللروع تنقلليح اق لرتان ملدونللة املمارسللات
بش ل ل للأن األمس ل ل للا واملنتة ل ل للات الس ل ل للمكية
( :(CAC/RCP 52-2003توجيه للات
لضبط اهليستامني

N02-2016

2020

8/5

1 .1

المشورة العلمية
اجتم للاع اص لرباء املش للرت
بل ل ل للني منظم ل ل للة األمذي ل ل للة
وال راعة ومنظمة الالربة
العاملي ل ل للة بش ل ل للأن ا ل ل للاطر
اهليس ل ل للتامني واأل ل ل للاض
األمينيل ل ل ل ل ل ل ل ل للة األ ل ل ل ل ل ل ل ل ل للرى
البيولوجيل ل للة املنش ل ل للأ مل ل ل ل
األمسل ل ل ل ل ل للا واملنتةل ل ل ل ل ل للات
الس للمكية عل للى الا للربة
العام ل ل ل ل ل ل للة (يوليو/مت ل ل ل ل ل ل ل للوز
 )2012وأدبيات منظملة
األمذيللة وال راعة/منظمللة
الا ل ل ل للربة العاملي ل ل ل للة عل ل ل ل ل
األم ل ل ل ل ل ل ل ل ل لراض املتا ل ل ل ل ل ل ل ل لللة
باهليس ل ل ل للتامني يف مس ل ل ل للك
السلمون

مالحظات األمانة
انظر الفقرة  40واملرفق  2م الونيقة .REP18/FH
اكتم للل العم للل قب للل املوع للد احمل للدد وأ للذ باسعتب للار املش للورة العلمي للة ال لليت ق للدمتها
منظمة األمذية وال راعة/منظمة الاربة العاملية.
ومت حللل كافللة القضللايا املتعلقللة بتطبيللق نظللا اليللل ماللادر اصطللر ونقللاا الرقابللة
اررجة بشكل ٍ
مرض .يف ما يتعلق مبسألة إدراج مسلك السللمون ،كربلل وسلط ،مل
تللدرج إس العللائالت السللت املشللار إليهللا بالفعللل يف الونيقللة CAC / RCP 52-
 ،2003م اإلشارة إىل أنه ميك توسي القائمة يف املستقبل.
أعرن كل م املغرن وموريتانيا ع افظهما على عد إدراج مسك السلمون.
يف حالللة اعتمللاد مشللروع التنق لليح ،فإنلله ل ل ينش للر إىل أن توض ل الالليغة النهائي للة
للتغي ات الناةة عنله يف أقسلا أ لرى ات الاللة يف الونيقلة CAC / RCP 52-
 2003وتعتمد م اهليئة.

CX/EXEC 18/75/2

الوثائق
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اإلطار الزمني
رق تعري
السنة
العمل أو
المستهدفة
السنة

الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

مالحظات األمانة

المشورة العلمية

تعليقات الرئيس:
أود أوس وقبل كل شيء أن أشكر اجتماعات اصرباء املشرتكة بني منظمة األمذية وال راعة ومنظمة الاربة العاملية بشأن تقيي املخاطر امليكروبيولوجية على العمل اهلائل الذي أُجن دعما للةنة املعنية بنظافة األمذية.
عندما تأجلت جلنة الدستور الغذائي املعنية باألمسا واملنتةات السمكية ،بقيت قضيتان معلقتني مل يُبت فيهما.

بفضللل مسللامهات اجتماعللات اصلرباء املشللرتكة ورون التعللاون لللدى أعضلاء اللةنللة املعنيللة بنظافللة األمذيللة ،توصلللنا إىل توافللق يف ا راء بشللأن إدراج/اسللتبعاد عللائالت معينللة مل األمسللا  .وكانللت تلللك مباحينللات صللعبة ألن
القاد العلمي ا تلط مبسائل التبعات التةارية احملتملة.
يف ماية املطاف ،وبعد مباحينات سديدة ،مكنت اسعتبارات العملية إىل جانمل املعلومات التفايلية اليت قدمتها اجتماعات اصرباء املشرتكة اللةنة م التوصلل إىل توافلق يف ا راء .وأتوقل أن يقلرتن البللدان الللذان أبلديا
افظات على استنتاجنا إعادة فتح البربج يف األمر .وأود أن أ كر بوضون أن كافة البيانات اليت قدمت أيدت بقوة استبعاد عائلة مسلك السللمون مل تللك الليت ميكل أن تسلبمل وللو الاطر تسلم باهليسلتامني لدودة.
ويفرتض أس تكون هنا عوائق كب ة أما اعتماد هذا النص.

العمل الجاري
اإلطار الزمني
الوثائق

مشل للروع تنقل لليح اقل لرتان للمبل للادل
العامللة لنظافللة األمذيللة وملربقهللا

لتربلي للل املخ للاطر ونق للاا املراقب للة
اررجة
تنق ل ل لليح القسل ل ل ل اص ل ل للاة بأ ل ل للذ
العينللات والفربللص والترباليللل يف

رق تعري
العمل أو
السنة

السنة
المستهدفة

الوضع
الحالي

رموز
المخرجات

المشورة العلمية

مالحظات األمانة

N03-2016

2021

3/2

1.1

املش ل للورة العلميل للة ال ل لليت يق ل للدمها ل لرباء منظمل للة الال للربة العامليل للة العمل جا ٍر حسمل اجلدول ال مين
ومنظمة الالربة العامليلة ضلرورية بشلأن امليلاه فيملا يتعللق بسلالمة
األمذيل ل للة وص ل ل للالحيتها يف ةيل ل ل ل مراح ل ل للل السلسل ل لللة الغذائيل ل للة،
واجلوانمل األ رى اليت قد تنشأ أنناء س العمل.

N02-2016

2020

3/2

1 .1

العمل جا ٍر حسمل اجلدول ال مين

CX/EXEC 18/75/2
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اإلطار الزمني
الوثائق

رق تعري
العمل أو
السنة

السنة
المستهدفة

رموز
المخرجات

الوضع
الحالي

مالحظات األمانة

المشورة العلمية

مواص ل للفات األمس ل للا واملنتة ل للات
الس للمكية يف م للا يتعل للق بس للالمة
األمذية م اهليستامني
تعليقات الرئيس:
يف ما يتعلق بتنقيح املبادل العامة لنظافة األمذية وملربقها لتربليل املخاطر ونقاا املراقبة اررجة ،ما زال هذا النص الرئيسي م ناوة الدستور خيض للتنقيح؛ م أننا أحرزنا تقدما كب ا.
كان العمل الذي قا بتنسيقه وفد اململكة املتربدة ووفد الوسيات املتربدة األمريكية مبشاركة وفود م ةي مناطق العامل حينيينا جدا .وسيةري قلدر كبل مل العملل بلني اللدورات ونتوقل استضلافة اجتملاع جملموعلة عملل
مكتملة العضوية تقريبا مباشرة قبل انعقاد اللةنة القاد  .وحن عازمون حقا على إمتا العمل قبل املوعد احملدد.
يف ما يتعلق بتنقيح القس اصاة بأ ذ العينات والفربص والترباليل يف مواصفات األمسا واملنتةات السمكية يف ما يتعلق بسالمة األمذية م اهليستامني ،ما م اد جوهري ،بل حنتاج فقط إىل مواصلة العمل بشأن
هذا املوضوع.

العمل الجديد
اإلطار الزمني
الوثائق

المرجع ووثيقة
المشروع

مدون ل ل للة ارس ل ل ل للات بش ل ل ل للأن إدارة انظل ل للر الفقل ل للرة  48م ل ل ل
امللواد املسللببة للربساسللية الغذائيللة الونيقة REP18/FH
ملشغلي األعمال التةارية الغذائية انظ ل ل ل للر املرف ل ل ل للق  3مل ل ل ل ل

السنة
المستهدفة

2021

الوضع
الحالي

رموز المخرجات

المشورة العلمية

1 .2

تللوفر ونيقللة املشللروع املعلومللات الضللرورية واألسللاس املنطقللي لللدع العمللل اجلديللد الللذي تقللو بلله اللةنللة
املعنية بنظافة األمذية.
̶

الونيقة

سيتماشى العمل اجلديد ،حسمل اسقتضاء ،م املباحينات اجلاريلة حلول توسلي امللواد املسلببة للربساسلية
يف جلنة الدستور الغذائي املعنية بتوسي األمذية.

CX/CAC 18/41/8

توجيه ل ل ل ل ل ل ل ل للات إلدارة أزم ل ل ل ل ل ل ل ل للات  /انظل ل للر الفقل ل للرة  48م ل ل ل
حل للاست التفشل للي املكروبيولل للوجي الونيقة ،REP18/FH

2021

1 .2

̶

تللوفر ونيقللة املشللروع املعلومللات الضللرورية واألسللاس املنطقللي لللدع العمللل اجلديللد الللذي تقللو بلله اللةنللة
املعنية بنظافة األمذية.
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اإلطار الزمني
الوثائق
املنقول باألمذية

المرجع ووثيقة
المشروع

السنة
المستهدفة

الوضع
الحالي

انظ ل ل ل للر املرف ل ل ل للق  4مل ل ل ل ل
الونيقة
.CX/CAC 18/41/8

المشورة العلمية

رموز المخرجات

اللدف التوجيهللات إىل تكميللل الونللائق اللليت وضللعتها منظمللة األمذيللة وال راعللة ومنظمللة الاللربة العامليللة
وناللوة الدسللتور وال لربط معهللا ،حسللمل اسقتضللاء ،وسللتربدد دور السلللطة املختاللة ودور التعللاون م ل
مش ل للغلي األعمل ل للال التةاريل ل للة الغذائيل ل للة وأص ل للربان املا ل لللربة ا ل لري أنن ل للاء أزمات/ح ل للاست التفش ل للي
املكروبيولوجي املنقول باألمذية.

تعليقات الرئيس:
أتيربللت لنللا الفرصللة لالسلتماع بطريقللة موسللعة إىل وجهللات النظللر يف مللا يتعلللق بللاقرتاحي العمللل اجلديللد كليهمللا .وبللالنظر إىل الطريقللة الفعالللة اللليت تعمللل اللا اللةنللة وعللملء العمللل ارللا  ،نشللعر أننللا قللادرون علللى األ للذ اللذي
اسقرتاحني اجلديدي كليهما.
املواد املسببة للربساسية مينار قلق عاملي ،وحنل حباجلة إىل معاجللة املسلألة مل منظلور النظافلة الالربية ،ولكل مل األ لذ باسعتبلار أنله سليتعني علينلا العملل بالتعلاون مل جلنلة الدسلتور الغلذائي املعنيلة بتوسلي األمذيلة .وينبغلي أن
تكون تداب النظافة الاربية متناسقة م مسائل التوسي .
كما أن التوجيهات بشأن إدارة أزمات/حاست التفشي امليكروبيولوجي املنقول باألمذية ضرورية للغاية واراجة هلا مانللة .ويف حلني أن ليلة الشلبكة الدوليلة للسللطات املعنيلة بسلالمة األمذيلة موجلودة ،فلإن هلذا اصلط التلوجيهي
سيكون مبينابة مكمل ع طريق دمج أدوار السلطة املختاة م أدوار مشغلي األعمال التةارية الغذائية.
نشعر أن م الضروري معاجلة املهمتني كلتيهما ويفرتض أن تكون جلنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األمذية قادرة على التعامل م عملء العمل.

وثيقة النقاش  /وثائق أخرى
الوثائق

مالحظات األمانة

اقرتاحللات بشللأن وض ل توجيلله لضللبط اهليسللتامني يف الونيقللة  ،CAC/RCP 52-2003وتعللديالت األقسللا بعللد وض ل الالليغة النهائيللة للتوجيلله بشللأن ضللبط اهليسللتامني ،ينبغللي اديللد الونيقللة اللليت سيوض ل فيهللا وهنللا
األ رى ،وتنقيح القس اصاة بأ ذ العينات والفربص والترباليل يف مواصلفات األمسلا واملنتةلات السلمكية تغيل ات ضلرورية تلنة عنله لألقسلا األ لرى ات الالللة مل مدونلة املمارسلات لألمسلا واملنتةلات السللمكية.
وسيكون العمل بشكل أساسي ا طبيعة اريرية.
املتعلقة بالسالمة الغذائية م اهليستامني
ونيقة نقاش حول العمل املستقبلي بشأن اإلشريكية القولونية املنتةة لسمو شيةا)STEC( .

يف اديد العمل اجلديلد للةنلة الدسلتور الغلذائي املعنيلة بنظافلة األمذيلة ،سلتأ ذ ونيقلة النقلاش باسعتبلار مشلورة
اجتماع للات اص لرباء املش للرتكة ب للني منظم للة األمذي للة وال راع للة ومنظم للة الا للربة العاملي للة بش للأن تقي للي املخ للاطر
امليكروبيولوجية لإلشريكية القولونية املنتةة لسمو شيةا.

CX/EXEC 18/75/2
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الوثائق

مالحظات األمانة

اقرتاحات العمل اجلديد /طة العمل املستقبلية

نقربت جلنة الدسلتور الغلذائي املعنيلة بنظافلة األمذيلة ا ليلة الليت تقلو مل الهللا بعملل جديلد (وهلي متلوفرة
كونيقة معلومات على موق الدستور الغذائي) كما نقربت طة العمل املستقبلية اصاصة اا.

تعليقات الرئيس:
س تعليقات إضافية رئيسية م تسليط الضوء على العمل الرائ الذي تقو به اجتماعات اصرباء املشرتكة بني منظمة األمذية وال راعة ومنظمة الاربة العاملية بشأن تقيي املخاطر امليكروبيولوجية وتقو به األمانة.

العبء اإلجمالي للعمل
دورات اللجنة
الل ل للدورة اصمس ل ل للون للةنل ل للة
الدسل ل للتور الغ ل للذائي املعني ل للة
بنظافة األمذية

الخطوتان

1

 8و8/5

الخطوة

̶

5

نصوص أخرى
لالعتماد

عمل جار

̶

2

عمل جديد

2

وثيقة نقاش

مواصفات ُملغاة أو عمل
متوق أو وثيقة نقاش
متوقفة

1

̶

تعليقات األمانة:
ميك القيا ب عملء العمل ارا للةنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األمذية حىت لو ووفق على العملني اجلديدي .
تعليقات الرئيس:
أود أوس وقبل كل شيء أن أشكر اجتماعات اصرباء املشرتكة بني منظمة األمذية وال راعة ومنظمة الاربة العاملية بشلأن تقيلي املخلاطر امليكروبيولوجيلة عللى العملل اهلائلل اللذي أجنل دعملا للةنلة الدسلتور الغلذائي املعنيلة
بنظافة األمذية.
بقيت قضيتان معلقتني مل يُبت في هما عندما قبلت جلنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األمذية إماء اجل ء األ

م العمل املتبقي م تأجيل جلنة الدستور الغذائي املعنية باألمسا واملنتةات السمكية.

وبفضل مسامهات اجتماعات اصرباء املشرتكة ورون التعاون لدى أعضاء اللةنلة املعنيلة بنظافلة األمذيلة والنقلاش العلملي السلديد توصللنا إىل توافلق يف ا راء عللى إدراج/اسلتبعاد علائالت معينلة مل األمسلا  .والعملل عللى
تنقيح مدونة املمارسات املتعلقة باألمسا واملنتةات السمكية ( :)CAC/RCP 52-2003توجيه بشأن ضبط اهليستامني مستمر حسمل اجلدول ال مين احملدد.
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المرفق  :4فريق المهام الحكومي الدولي المخصص التابع لهيئة الدستور الغذائي المعني بمقاومة مضادات الميكروبات )الدورة الخامسة 27 ،نوفمبر/تشرين الثاني -
 1ديسمبر/كانون األول ( )2017الونيقة )REP18/AMR
العمل الجاري (الخطوة )3/2
اإلطار الزمني
الوثائق

مشل للروع تنق ل لليح اقل لرتان ملدونل للة
الس ل لللو للرب ل للد م ل ل ل املقاوم ل للة
ملض ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للادات امليكروب ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لات
واحتوائها ()CXC 61-2005

رق تعري
العمل أو السنة

N28-2017

المشورة العلمية

السنة
المستهدفة

2020

مشروع طوا توجيهية
مقرتحة بشأن املراقبة املتكاملة
ملقاومة مضادات امليكروبات
N29-2017

الوضع
الحالي

رموز المخرجات

مالحظات األمانة

2020

3/2

3/2

1 .1

1 .1

وافللق فريللق املهللا اركللومي الللدو
املخا ل للص الت ل للاب هليئ ل للة الدسل ل للتور
الغ للذائي املعل للين مبقاوم للة مضل للادات
امليكروبات يف دورته اصامسلة عللى
أن األولويل ل للات العاجل ل للة للمش ل ل للورة
العلمي ل ل ل للة املطلوب ل ل ل للة م ل ل ل ل ل منظم ل ل ل للة
األمذي للة وال راع للة ومنظم للة الا للربة
العامليل للة لتن ل للوير عم ل للل فري ل للق امله ل للا
كانلت يف جملاست احملاصليل والبيئللة
واملبيدات البيولوجية

العمل جا ٍر حسمل اجلدول ال مين.
وافق فريق املها اركلومي اللدو املخالص التلاب هليئلة الدسلتور الغلذائي
املعلين مبقاومللة مضللادات امليكروبللات يف دورتلله اصامسللة علللى مبللادل عمللل
ملواصلللة تنقلليح مدونللة السلللو للربللد م ل املقاومللة ملضللادات امليكروب لات
واحتوائهلا  )CXC 61-2005ومشلروع اصطللوا التوجيهيلة املقرتحلة بشللأن
املراقبة املتكاملة ملقاومة مضادات امليكروبات.

تعليقات الرئيس:
هنا ا تالف بني البلدان األعضاء حول تعريف املاطلربات (مينال ،مضادات امليكروبات اهلامة طبيا ،الرصد ،املراقبة) ونطاق الناوة (مينال ،احملاصيل ،البيئة).
حيتاج فريق املها اركومي الدو التوصل إىل توافق يف ا راء حول تلك القضايا ارساسة ليتمك م تناول املقاومة ملضادات امليكروبات ومساعدة اركومات على تامي وتنفيذ برامج الرصد واملراقبة ملقاوملة مضلادات
امليكروبات املنقوللة باألمذيلة عللى امتلداد السلسللة الغذائيلة .كملا حيتلاج فريلق املهلا اركلومي اللدو إىل إقنلاع البللدان املتقدملة يف جملال إدارة مقاوملة مضلادات امليكروبلات باليامة النالوة املوحلدة معلا وتشلةي البللدان
األقل منوا على املشاركة يف اجلهود الدولية.
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العبء اإلجمالي لعمل فريق المهام
دورات فريق المهام
ال للدورة اصامسل للة لفريل للق املهل للا
اركل ل للومي ال ل للدو املخال ل للص
الت للاب هليئ للة الدس للتور الغ للذائي
املعل ل ل ل ل للين مبقاوم ل ل ل ل للة مضل ل ل ل ل للادات
امليكروبات

الخطوتان

 8و 8 /5

̶

الخطوة

̶

5

نصوص أخرى لالعتماد

̶

عمل جديد

عمل جار

2

̶

وثيقة نقاش

̶

مواصة ة ةةفات ُملغة ة ةةاة أو عمة ة ةةل
متوق أو وثيقة نقاش متوقفة

̶

مالحظات األمانة:
يقتار عمل فريق املها اركومي الدو املخاص التاب هليئة الدستور الغذائي املعين مبقاومة مضادات امليكروبات ،بطبيعته ،على املهمة اليت حدداا له الدورة التاسعة والينالنون هليئة الدستور الغذائي .وعلى الرم م
الوقت القاير جدا بني موافقة هيئة الدستور الغذائي يف دوراا األربعني على العمل اجلديد والدورة اصامسة لفريق املها اركومي ،فقد متك فريق املها م حبج مشاري الناوة املقرتحة واستفاق على سبيل التقد .
وسيكون أما جمموعات العمل اإللكرتونية املنشأة حديينا م يد م الوقت إلعداد مشروع أكينر تقدما لتنظر فيه الدورة السادسة لفريق املها اركومي الدو (ديسلمرب/كانون األول  )2018والليت سلتأ ذ باسعتبلار أيضلا
نتائج اجتماع اصرباء املشرت بني منظمة األمذية وال راعة ومنظمة الاربة العاملية الذي سيعقد يف يونيو/ح يران .2018
تعليقات الرئيس:
تريد البلدان للناوة مستويات ونطاقات اتلفة وفقلا لقلدرااا ووضلعها اللدا لي .ولاليامة نالوة عمليلة ومفيلدة حبللول علا  ،2020سليعكس فريلق املهلا اركلومي اللدو امللد الت لليس فقلط مل البللدان املتقدملة
ولك أيضا م البلدان األقل منوا.
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المرفق  :5اللجنة المعنية بالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية الخاصة (الدورة التاسعة والثالثون 8-4 ،ديسمبر/كانون األول ( )2017الونيقة )REP18/NFSDU
االعتماد (الخطوة )8 ،8/5 ،5
الوثائق
تنقيح املواصفة اصاصة مبستربضر املتابعة :مشروع
متطلبات الرتكيبة األساسية للرض األكرب سنا
واألطفال الاغار

اإلطار الزمني
السنة
رق تعري
المستهدفة
العمل أو السنة
2019

N07-2013

الوضع
الحالي

5

رموز
المخرجات

المشورة العلمية

منظمة األمذية وال راعة/منظمة
الاربة العاملية

1.3

مالحظات األمانة
انظر الفقرة  71واملرفق

2

كانت السنة املستهدفة األصلية

.2017

تعليقات الرئيس:
أحرزت الدورة التاسعة والينالنون ل لةنة الدستور الغذائي املعنية بالتغذية واألمذية لالسلتخدامات التغذويلة اصاصلة تقلدما كبل ا يف ملا يتعللق الذه املواصلفة اهلاملة جلدا باقرتاحهلا مشلروع متطلبلات الرتكيبلة األساسلية للرضل
األكرب سنا واألطفال الاغار لتعتمدها هيئة الدستور الغذائي يف دوراا ارادية واألربعني عند اصطوة .5
مل أنله س تل ال هنلا قضلايا عالقلة معقلدة اتللاج م يلدا مل النظلر فيهلا (ملينال ،متطلبلات التوسللي  ،وهيكلل املواصلفة ،وأقسلا النطلاق ،وتعلاريف املنتةلات ،واسل املنللتج لألطفلال الالغار) .حاليلا ،يبلدو إجنلاز هلذا العمللل
حسمل اجلدول ال مين كنا ،لك لك يعتمد على الرمبة يف التوصل إىل حل وسط ،كما أنه مرهون بأن تبت جلنة الدستور الغذائي املعنية بالتغذية واألمذية لالستخدامات التغذوية اصاصة يف دوراا القادمة يف املسائل
العالقة (على أساس عمل جمموعة العمل اإللكرتونية اليت ترأسها نيوزيلندا مبشاركة كل م فرنسا وإندونيسيا) ،م أن لك سيشكل اديا.

العمل الجاري (الخطوة
اإلطار الزمني
الوثائق
مش للروع اقل لرتان ح للول مل ل اع "اصل للو" مل ل األ للاض
الدهنية املتقابلة

)3/2

رق تعري
العمل أو السنة

السنة
المستهدفة

الوضع الحالي

رموز
المخرجات

N06-2008

2019

3/2

1 .3

المشورة العلمية

مالحظات األمانة

منظمل ل ل ل ل ل ل للة األمذي ل ل ل ل ل ل للة انظر الفقرة  150واملرفق
وال راع ل ل ل ل ل ل للة /منظم ل ل ل ل ل للة العمل جا ٍر حسمل اجلدول ال مين.
الا ل ل ل ل ل ل ل ل للربة العاملي ل ل ل ل ل ل ل للة
6
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اإلطار الزمني
رق تعري
العمل أو السنة

السنة
المستهدفة

الوضع الحالي

رموز
المخرجات

اسل ل ل للتعراض املواصل ل للفة اصاصل ل للة مبستربضل ل للر املتابعل ل للة

N07-2013

2019

3/2

1 .3

اقرتان مشروع تعريف التدعي اريوي

N05-2015

2019

3/2

1 .3

الوثائق

مالحظات األمانة

المشورة العلمية
واهليئ ل ل ل ل ل ل للات العلمي ل ل ل ل ل للة
املونوقة املعرتف اا

انظر الفقرة  71واملرفق
العمل جا ٍر حسمل اجلدول ال مين.
3

()CODEX STAN 156-1987

منظمل ل ل ل ل ل ل للة األمذي ل ل ل ل ل ل للة سيسل للتمر العمل للل علل للى الديباجل للة ومتطلبل للات التوسل للي
وال راعل ل ل ل ل ل للة ومنظم ل ل ل ل ل للة والنطل للاق والتعل لاريف .وسل لليوىل اعتبل للار هليكل للل املواصل للفة
الاربة العاملية
(س لواء كان للت مواصللفة واح للدة أ مواصللفتني منفا لللتني
للمنتةات اصاصة بالفئتني العمريتني).
كانت السنة املستهدفة األصلية .2017
انظر الفقرة  93واملرفق
العمل جا ٍر حسمل اجلدول ال مين.
4

̶

كانت السنة املستهدفة األصلية .2016
انظر الفقرة
العمل جا ٍر حسمل اجلدول ال مين.
104

اقلرتان مشللروع القللي املرجعيللة للمغللذيات – األملراض
م ل املعدي للة بالنس للبة إىل ال للدهون وأ للاض أوميغ للا 3
الدهنية الطويلة السلسلة

N06-2015

2018

3/2

1 .3

اق لرتان مشللروع اصطللوا التوجيهيللة لألمذيللة العالجيللة

N05-2016

2020

3/2

1 .3

سل لوف يس للتمر تقي للي األدل للة العلمي للة يف اسستعراض للات
جمموعل ل ل ل ل ل ل ل للة اص ل ل ل ل ل ل ل ل لرباء املنهةيللة اللليت مريهللا جمموعللة اص لرباء اسستشللارية املعنيللة
اسستش ل ل ل ل للارية املعني ل ل ل للة بالتوجيهات التغذوية وم املطلون توضيح أقسا معينة
بالتوجيهات التغذوية م ل املب للادل العام للة لتربدي للد الق للي املرجعي للة للمغ للذيات
لعامل للة الس ل للكان للخط ل للوا التوجيهي ل للة بش ل للأن التوس ل للي
التغذوي
كانت السنة املستهدفة األصلية
̶

انظر الفقرة  129واملرفق

5

2016
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اإلطار الزمني
الوثائق

رق تعري
العمل أو السنة

السنة
المستهدفة

الوضع الحالي

رموز
المخرجات

المشورة العلمية

مالحظات األمانة
العمل جا ٍر حسمل اجلدول ال مين.

اجلاه ة لالستخدا
تعليقات الرئيس:

يف ملا يتعللق باملشلروع املقلرتن حلول مل اع "اصللو" مل األ لاض الدهنيللة املتقابللة ،كلان هنلا اتفلاق علا عللى قيملة  1ملرا لكلل  100ملرا مل اللدهون .وهنلا حاجلة إىل امل يلد مل النظلر يف الشلروا املرافقلة لل لمربتوى
الل "منخفض" م الدهون املشبعة .ويفرتض أن يكتمل هذا العمل يف إطار زمين معقول.
يف ما يتعلق باستعراض املواصفة اصاصة مبستربضر املتابعة :يرجى النظر أعاله.
ويف ما يتعلق باقرتان مشروع تعريف التدعي اريوي ،هنا حاجة إىل امل يد م النظر يف عدد م اجلوانمل (مينال ،كيفية استخدا التعريف وأي يوض ) .حىت ا ن ،مل ميك التوصل إىل توافق يف ا راء حلول ملا إ ا كلان
ينبغي استبدال ماطلح " التدعي اريوي " مباطلح ر .وستوفر جمموعة عمل إلكرتونية ،برئاسة زميبابوي وتشار يف رئاستها جنون أفريقيا ،األساس إلحراز م يلد مل التقلد يف هلذا العملل .واعتملادا عللى الرمبلة يف
التوصل إىل حل وسط ،قد يكون باإلمكان أن تتوصل جلنة الدستور الغذائي املعنية بالتغذية واألمذية لالستخدامات التغذوية اصاصة يف دوراا األربعني إىل اتفلاق حلول تقلد اقلرتان مشلروع تعريلف التلدعي اريلوي إىل
اهليئة سعتماده النهائي .م أن لك سيشكل اديا.
رأت جل نة الدستور الغذائي املعنية بالتغذية واألمذية لالستخدامات التغذوية اصاصة يف دوراا التاسعة والينالنني أنه ينبغلي أن ينظلر لرباء تقيلي املخلاطر يف النتلائج الشلاملة لالستعراضلات املنهةيلة واليلل جمموعلة اصلرباء
اسستشللارية املعنيللة بالتوجيهللات التغذويللة اللةنللة .وسلوف تقللو جمموعللة عمللل إلكرتونيلة ،يتشللار يف رئاسللتها اساللاد الروسللي وشلليلي ،بإعللداد هللذا البنللد مل يللد مل النظللر فيلله يف الللدورة املقبلللة جلنللة الدسللتور الغللذائي املعنيللة
بالتغذية واألمذية لالستخدامات التغذوية اصاصة.
أحرز تقد جيد بشأن مشروع التوجيه املقرتن لألمذية العالجية اجلاه ة لالستعمال .وم املتوق أن يستفيد امل يد م العمل بشأن مشروع التوجيه م عمل جمموعة العمل اإللكرتونية اليت أُعيد إنشائها ،وترأسها جنون
أفريقيا وتشار برئاستها كل م السنغال وأومندا ،وعمل جمموعة عمل فعلية قبل انعقاد الدورة املقبلة للةنة الدستور الغذائي املعنية بالتغذية واألمذية لالستخدامات التغذوية اصاصة.

وثائق النقاش  /وثائق أخرى
الوثائق

مالحظات األمانة

القيمة املرجعية للمتطلبات م املغذيات للرض األكرب سنا واألطفال الاغار،

انظر الفقرة

132

أنشأت الدورة التاسلعة والينالنلون للةنلة الدسلتور الغلذائي املعنيلة بالتغذيلة واألمذيلة لالسلتخدامات التغذويلة اصاصلة
جمموعللة عمللل إلكرتونيللة لتقيللي اراجللة إىل قيمللة مرجعيللة للمتطلبللات م ل املغللذيات للرض ل األكللرب سللنا واألطفللال
الاغار واديد تلك القيمة.

CX/EXEC 18/75/2

26

لي للة/إطار للبرب للج يف التربي للر التكنول للوجي /البرب للج يف تربي للر تكنول للوجي ل للبعض املل لواد املض للافة إىل انظر الفقرة
األمذية أو املاادقة عليه
العمل مستمر على لية أو إطار للبربج يف التربير التكنولوجي لبعض املواد املضافة إىل األمذية .وسلوف خيتلرب هلذا
اإلطار مقابل بعض املواد املضافة إىل األمذية.
144

ونيقللة نقللاش حللول طللوا توجيهيللة متسللقة للمعينللات اريويللة سسللتخدامها يف األمذيللة واملكمللالت انظر الفقرة
الغذائية.
ستربدد الونيقة ما إ ا كانت هنا حاجة إىل بدء عمل جديد.
156

تعليقات الرئيس:
سيعتمد امل يد م النظر يف القيمة املرجعية للمتطلبات م املغذيات للرض األكرب سنا واألطفال الاغار على نتائج جمموعة العمل اإللكرتونية يف ما يتعلق باراجة إىل قيمة مرجعية لتلك املتطلبات واديد تلك القيمة.
التربقللق مل التربيللر التكنولللوجي لللبعض امللواد املضللافة إىل األمذيللة مل جانللمل جلنللة الدسللتور الغللذائي املعنيللة بالتغذيللة واألمذيللة لالسللتخدامات التغذويللة اصاصللة شللرا أساسللي لتقيللي املخللاطر اللذي سللتقو بلله جلنللة اصلرباء
املشرتكة بني منظمة األمذية وال راعة ومنظمة الاربة العاملية واملعنية باملواد املضافة إىل األمذية لتضمينه يف قائمة أولويات جلنة اصرباء املشرتكة .ولذا ،فإن لوض لية/إطار للبربج يف تربير تكنولوجي أمهية كب ة يف تقيي
املواد املضافة إىل األمذية ات الالة ب لةنة الدستور الغذائي املعنية بالتغذية واألمذية لالستخدامات التغذوية اصاصة.
قدمت منظمة هلا صفة املراقمل ونيقة النقاش ع اصطوا التوجيهية املتسقة اصاصلة باملعينلات اريويلة لالسلتخدا يف األمذيلة واملكملالت الغذائيلة .واتفقلت اللةنلة عللى أن تقلو األرجنتلني بإعلداد ونيقلة نقلاش مل ونيقلة
مشروع لتنظر فيهما يف دوراا املقبلة.

العبء اإلجمالي لعمل اللجنة
دورات اللجنة
ال ل ل ل للدورة الينامن ل ل ل للة والينالنل ل ل ل للون للةن ل ل ل للة
الدس ل ل للتور الغل ل للذائي املعنيل ل للة بالتغذيل ل للة
واألمذيل ل للة لالس ل ل للتخدامات التغذويل ل للة
اصاصة

الخطوتان

̶

 8و8/5

الخطوة

1

5

نصوص أخرى لالعتماد

̶

عمل جار

5

عمل جديد

̶

وثيقة نقاش

مواصفات ُملغاة أو عمل
متوق أو وثيقة نقاش متوقفة

4

̶

مالحظات األمانة:
يس عمل جلنة الدستور الغذائي املعنية بالتغذية واألمذية لالستخدامات التغذوية اصاصة حسمل اجلداول ال منية اجلديدة املقرتحة .م أن لدى اللةنة جدول أعمال كامل م مباحينات معقدة .وينبغي أن تنظر اللةنة
بعناية يف ما إ ا كانت يف وض ميكنها م أ ذ أي عمل جديد.
وس يستفيد العمل عللى مستربضلر املتابعلة واألمذيلة العالجيلة اجللاه ة لالسلتخدا مل مشلورة اجتماعلات اصلرباء املشلرتكة بلني منظملة األمذيلة وال راعلة ومنظملة الالربة العامليلة بشلأن التغذيلة لتلوف

طلوا توجيهيلة حلول
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أساليمل تقيي جودة الربوتني .وهذه هي املرة األوىل اليت يُطلمل فيها م اجتماعات اصرباء املشرتكة تقد املشورة العلمية للةنة املعنية بالتغذية واألمذية لالستخدامات التغذوية اصاصة.

يتأنر قدر كب م العمل يف جلنلة الدسلتور الغلذائي املعنيلة بالتغذيلة واألمذيلة لالسلتخدامات التغذويلة اصاصلة (ملينال عللى مستربضلرات الرضل  ،ومستربضلرات املتابعلة واألمذيلة العالجيلة اجللاه ة لالسلتخدا ) باملباحينلات
حول اصطوا التوجيهية الاادرة ع منظمة الاربة العاملية والقرارات الاادرة ع ةعية الاربة العاملية .وليس هنا أي توافق يف ا راء حول كيفية اإلشارة يف ناوة الدستور الغذائي إىل القرارات الاادرة ع ةعية
الاربة العاملية /اصطوا التوجيهية الاادرة ع منظمة الاربة العاملية ات الالة (أو حول أفضل طريقة أل ذ هذه وتلك بارسبان).
أدى العمل على القي املرجعية للمغذيات – األمراض م املعدية إىل قضايا تفس بشأن بعض املفاهي يف املبادل العامة لتربديد القي املرجعية للمغذيات لعامة السكان واصطوا التوجيهية بشأن التوسي التغذوي.
تعليقات الرئيس:
لللدى جلنللة الدسللتور الغللذائي املعنيللة بالتغذيللة واألمذيللة لالسللتخدامات التغذويللة اصاصللة برنللامج عمللل كامللل .ويف أحيللان كينل ة تكللون املشللاري معقللدة وصللعبة وتتطلللمل مشللورة علميللة .لللذا ،فإننللا نقللدر حللق التقللدير قيللا
اجتماعات اصرباء املشرتكة بني منظمة األمذية وال راعة ومنظمة الاربة العاملية بتقد املشورة العلمية إىل اللةنة ألول مرة.

