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بنظافة األغذية)؛
مشروع املواصفة اإلقليمية املقرتحة ملعجون التّمور العتماده لدى اخلطوات ( 8/5الفقرة  86واملرفا الثالث).
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مقدمة
 -1عقدت جلنة تنةيا الدستور الغذائي للشرق األدنى املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
(جلنة التنةيا) دورتها الةابعة يف بريوت ،لبنان ،من  31إىل  35يناير/كانون الثاني بناء على دعوة كرمية من لبنان.
وقد ترأست الدورة الةيدة مريم عيد (رئيةة إدارة الصناعات الزراعية لدى وزارة الزراعة اللبنانية) وحضر الدورة 51
مندوبا ميثلون البلدان األعضاء الا  ،11و 3من الدول املراقبة من طارج اإلقليم و 3من املنظمات الدولية .وترد قائمة
كاملة باملشاركني تشمل األمانة وممثلي منظمة األغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العاملية يف املرفا األول هلذا
التقرير.

االفتتاح
 -3رحبت رئيةة الدورة باملندوبني وألقت الضوء على تاريخ اللجنة اليت بدأت مع مصر ومن ثم انتقلت إىل األردن
ومن بعدها إىل تونس فإىل لبنان اآلن .وقد أشارت إىل إجنازات اللجنة يف وال وضع املواصفات اإلقليمية مع أن تلك
اإلجنازات ال ترقى إىل مةتوى التحديات اليت تواجهها دول اإلقليم من حيث مواجهة العوملة واألسواق املفتوحة.
واطتتمت حديثها بتوجي دعوة إىل الدول األعضاء كافة من أجل بذل أقصى جهد لضمان جناح اللجنة يف لبنان حاليا
وأينما حلت يف املةتقبل.
 -2وقام الدكتور حممد علمي ،املةتشار اإلقليمي لةالمة األغذية واملواد الكيميائية للمكتب اإلقليمي للبحر األبيض
املتوسط التابع ملنظمة الصحة العاملية ،نيابة عن الدكتور عالء علوان ،املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية يف إقليم شرق
البحر األبيض املتوسط ،بشكر لبنان على استضافت للجنة ،وأكد أن منظمة الصحة العاملية ملتزمة سالمة األغذية من
طالل االعرتاف بأن األمراض اليت حتملها األغذية تؤثر بشكل كبري على صحة الناس وعافيتهم وهلا عواقب اقتصادية،
ليس على األفراد فحةب بل على اجملتمعات والبلدان أيضا .كما ذكر أن امل اطر الكيميائية متثل مصدرا هاما من
مصادر األمراض اليت حتملها األغذية ،وعلينا أن ندرك أيضا تأثري بعض املكونات يف غذائنا ،مثل امللح وأنواع معينة من
الدهون ،على ظهور األمراض غري الةارية .وقد قام إعالن األمم املتحدة الةياسي الناتج عن االجتماع الرفيع املةتوى
بشأن منع ومكافحة األمراض غري الةارية بتكليف منظمة الصحة العاملية والدول األعضاء بوضع ططط عمل للحد من
التعرض لعوامل اخلطر .وشجع الوفود على العمل بنشاط داطل منظومة الدستور الغذائي ،وبصفتهم الوطنية كذلك ،من
أجل تعزيز واعتماد املواصفات اليت تةهم يف محاية الصحة العامة.
 -6وأكد ممثل منظمة األغذية والزراعة يف لبنان ،الةيد علي مؤمن يف كلمت الرتحيبية على أهمية جلنة التنةيا
اإلقليمية للشرق األدنى ،طاصة يف ظل البيئة التجارية احلرة اليت أصبحت حقيقة واقعة منذ إنشاء منظمة التجارة
العاملية يف العام  ، 1666وااللتزامات املرتتبة على البلدان ملواءمة نظمها اخلاصة بالرقابة على األغذية مع املواصفات
الدولية .وشدد على الصلة بني نظم اإلنتاج الغذائي وبني صحة اإلنةان واملكانة اهلامة لةالمة الغذاء يف الةياسات
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الوطنية لألمن الغذائي .كما سلط الضوء على أن األمن الغذائي والتغذية هو واحد من اجملاالت اخلمةة ذات األولوية
اليت اتفقت بلدان الشرق األدنى عليها يف إطار األولوية اإلقليمية اليت اعتمدت يف املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى يف عام
 .3111وحرصا من على هذه األولويات ،دعا حكومات املنطقة إىل املشاركة بفعالية أكرب يف أعمال "األطوات الثالث"
املةؤولة عن سنّ املواصفات (أي.هيئة الدستور الغذائي ،واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،واملنظمة العاملية لصحة
احليوان) نظرا إىل أهمية ذلك للتجارة وحلماية مصاحل البلدان .وسلّط الضوء على التكلفة االقتصادية املرتتبة على عدم
االمتثال للمواصفات الدولية ،وأهمية املشاركة يف إعداد هذه املواصفات لتجنب مثل هذه احلاالت .وأنهى كلمت مؤكدا
مرة بعد على استعداد الفاو لدعم بلدان اإلقليم يف عملها لتحةني نظم الرقابة على األغذية وتعزيز مشاركتها يف هيئة
الدستور الغذائي.
 -5أما معالي وزير الصناعة اللبناني ،األستاذ فريج صابوجنيان ،فقد نقل حتيات إىل املشاركني يف الدورة الةابعة
للجنة تنةيا الدستور الغذائي يف الشرق األدنى املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ،وأكد يف
كلمت على أن التحديات اليت يواجهها اإلقليم يف تأمني سالمة الغذاء تةتدعي التنةيا اجليد وتضافر اجلهود .وشدّد
معالي الوزير على أن تأمني سالمة الغذاء إمنا هو مةؤولية مشرتكة ودعا إىل التنةيا والتعاون بني القطاعني العام
واخلاص ومتنى للضيوف حةن اإلقامة يف الربوع اللبنانية.
 -4ومن جهت  ،أشار معالي وزير الصحة العامة اللبناني ،األستاذ علي حةن طليل ،إىل أن استضافة لبنان هلذا
احلدث املهم يؤكد دوره يف التنةيا بني دول اإلقليم وأشار إىل األولوية العليا اليت طصصها لبنان ملوضوع سالمة الغذاء.
 -5ورحّب معالي وزير الزراعة يف لبنان ،الدكتور حةني احلاج حةن ،باحلضور واملشاركني يف الدورة وأكد على
الدور احملوري هليئة الدستور الغذائي يف ظل التحديات اليت تواج احلكومات لتأمني سالمة الغذاء .ودعا الدول
األعضاء إىل ضرورة تعزيز املشاركة الفعالة يف عمل الدستور الغذائي وبلورة أولويات اإلقليم ضمن ططة إسرتاتيجية
للةنوات اخلمس املقبلة .كما تطرق إىل دور احلكومات يف ضمان األمن الغذائي الذي ال يقل أهمية عن االهتمام بةالمة
الغذاء .وذكر الوزير أّن باإلضافة إىل دور احلكومات واملنظمات الدولية والقطاع اخلاص واجملتمع املدني يف ضمان سالمة
الغذاء،تواج مجيعها مهمة ضمان أمن الغذاء اليت ال تقل أهمية وتتطلب جهود كبرية من قبل اجلميع من أجل توفري
الغذاء بالكميات واألسعار املناسبة يف ضوء التأثريات املناطية واألزمة االقتصادية العاملية واحلروب يف بعض مناطا
العامل .ويةتدعي األمر أن يبذل مجيع أصحاب املصلحة املعنيني جهودا متعددة من أجل وابهة هذا التحدي .ويف
منطقة الشرق األدنى ،يتمثل التحدي الناشئ حاليا يف امل اطر املتزايدة واالستثمارات املرتاجعة جراء التطورات
الةياسية واألمنية اليت حصلت يف الةنوات املاضية ،األمر الذي زاد من الضغط على أمن الغذاء إقليميا .وعلى ضوء
ذلك ،دعا الوزير احلكومات إىل االضطالع مبةؤولياتها يف القطاع الغذائي الذي يعترب األول واألهم من بني االحتياجات
البشرية .واطتتم معالي الوزير حديث بتمني للوفود النجاح يف هذه الدورة.
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اعتماد جدول األعمال (البند  1من جدول األعمال)

1

 -8وافقت اللجنة على النظر يف البند ( 2أ) "األنشطة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
واملكمّلة لعمل هيئة الدستور الغذائي" والبند ( 2ب) "مشروع وحةاب األمانة املشرتكان بني منظمة األغذية والزراعة
ومنظمة الصحة العاملية لتعزيز املشاركة يف الدستور الغذائي" قبل البند ( 3أ) "املةائل اهلامة الناشئة عن هيئة الدستور
الغذائي وجلان الدستور الغذائي األطرى".
-6

ووافقت اللجنة على النظر يف املةائل التالية حتت البند " 11ما يةتجد من أعمال والعمل يف املةتقبل":




اخلطة اإلسرتاتيجية للشرق األدنى ملدة  5سنوات
املنشورات اخلاصة باللغة العربية
وضع مواصفة إقليمية بشأن:
-

اللبنة
طلطة الزعرت
ماء الورد
ماء زهر الربتقال
اللحوم املربدة واجملمدة

 -11وقد اعتمدت اللجنة جدول األعمال املؤقت مع هذه التعديالت باعتباره جدول األعمال هلذه الدورة.
 -11ووافقت اللجنة على إنشاء وموعات عمل أثناء الدورة بشأن:



1

الوثيقة

مشروع املواصفة اإلقليمية املقرتحة لشراب الدوغ (برئاسة العراق)
مشروع املواصفة اإلقليمية املقرتحة ملعجون التمور (برئاسة تونس)
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املسائل الناشئة عن هيئة الدستور الغذائي وجلان الدستور الغذائي األخرى (البند ( 2أ) من جدول األعمال)
مشروع املواصفة املقرتحة لألجبان اجملهزة

2

3

 -13ذكّرت اللجنة بأن هيئة الدستور الغذائي كانت قد وافقت على عدم استمرار العمل يف وضع مواصفة لألجبان
اجملهزة كما طلبت من أمانة اهليئة أن تعد رسالة تعميم تطلب فيها من األعضاء حتديد الثغرات املوجودة يف األحكام
املتعلقة بالةالمة واجلودة يف نصوص الدستور الغذائي اليت قد تربر العمل من جديد فيما يتعلا باألجبان اجملهزة وأن
حتدد نطاق أي عمل جديد ينبغي النظر في لةد هذه الثغرات .كما وافقت اهليئة على أن تطلب من جلان التنةيا
املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية أن تواصل يف دوراتها القادمة النظر يف مدى احلاجة إىل
مواصفة طاصة باألجبان اجملهزة وأن توثا نطاق العمل الذي قد يكون ضروريا يف هذا الشأن ،وأن ترفع تقريرا عن ذلك
إىل اهليئة يف دورتها الةادسة والثالثني.
 -12إن اللجنة مدعوة إىل مناقشة مدى احلاجة إىل مواصفة طاصة باألجبان اجملهزة كما طلبت اهليئة يف دورتها
اخلامةة والثالثني.
 -16قدم وفد لبنان ورقة االجتماع  11اليت تل ص وجهة نظره حول ضرورة مواصلة عمل الدستور الغذائي فيما
يتعلا باألجبان اجملهزة وما ميكن أن يكون نطاق العمل يف هذا الشأن :فاألجبان اجملهزة منتج يدطل يف التجارة
حبجم كبري ،وهو ال ينتج يف لبنان وإمنا يةتورد ويةتهلك الةكان مبقادير كبرية السيما الشباب منهم ،كما أن األجبان
اجملهزة منتج يدطل يف التجارة فيما بني بلدان اإلقليم وعلى املةتوى الدولي ،ولذا فإن اهليئات املعنية بتوحيد املعايري
– محاية منها لصحة البشر وضمانا للممارسات التجارية العادلة – قد وضعت مواصفات وطنية هلذا املنتج؛ حيث أن
املكونات األساسية وعناصر اجلودة اخلاصة ب واشرتاطات التوسيم احملددة غري واردة يف املواصفات احملددة للدستور
الغذائي .ويرى الوفد أن أعضاء هيئة الدستور الغذائي يف اإلقليم ينبغي أن يةلطوا الضوء على ضرورة وجود مواصفة
لألجبان اجملهزة يف الدستور الغذائي وأن إذا تعذر التوصل إىل توافا يف اآلراء على املةتوى الدولي ،فمن املمكن وضع
مواصفة إقليمية لتغطية جوانب بعينها من اليت متثل األسباب الرئيةية اليت قد تضلل املةتهلكني :الوصف واملكونات
األساسية وعوامل اجلودة والتوسيم.
 -15وقال الوفد أيضا إن املواصفات الوطنية املتنوعة ميكن أن تؤدي إىل مشاكل جتارية يف املةتقبل ،وإن من املمكن
وضع مواصفة إقليمية يف املقام األول .وأضاف أن من املمكن النظر يف احتماالت خمتلفة ،كأن تكون هناك وثيقة واحدة
جتمع كل األحكام امل تلفة اليت ميكن تطبيقها على األجبان اجملهزة ثم حتليل الثغرات اليت ال تزال موجودة.

2
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 -14وأيدت وفود أطرى ضرورة مواصلة العمل فيما يتعلا باألجبان اجملهزة .وأشارت هذه الوفود إىل األسباب
التالية :صعوبة التمييز بني األجبان اجملهزة وغريها من املنتجات املشابهة ،االلتباس املتعلا مبةتويات الدهون،
والتفاوت الكبري بني املنتجات مبا أن بعضها ال عالقة ل باألجبان اجملهزة وقد يكون ضارا بالصحة السيما بالنةبة
لصغار األطفال الذين يةتهلكون بكثرة.
 -15وذكرت العديد من البلدان أنها تفرق بني هذه املنتجات طبقا للمواصفات الوطنية وأكدت على ضرورة محاية
املةتهلك.
 -18وأعلن وفد مصر أن ليةت لدي مشكلة مع األجبان اجملهزة علما أن هذه األطرية ختضع إىل مواصفتني
حمليتني تتعلا األوىل باجلنب املصنوع من الدهون الطبيعية للحليب والثانية باجلنب املصنوع من الدهن النباتي الطبيعي
مع مراعاة املواصفات العامة للدستور الغذائي من أجل ضمان سالمة املنتج النهائي وجودت .
 -16وقدم املراقب من اإلحتاد الدولي ملنتجات األلبان تقريرا عن مةح كان قد قُدم إىل اهليئة يف دورتها اخلامةة
والثالثني ،طلص إىل أن عددا كبريا من املنتجات امل تلفة املتداولة جتاريا حتت هذا االسم جعلتها غري قابلة للمعايرة،
وأن مةائل املعلومات املتعلقة بالةالمة العامة وباملةتهلكني تغطيها املواصفات العامة للدستور الغذائي تغطية جيدة .كما
أشار الوفد إىل احملاوالت العديدة اليت بذلتها جلنة الدستور الغذائي املعنية باأللبان ومنتجات األلبان يف تةع دورات
ووموعات عمل عديدة إلحراز تقدم يف هذه املةألة ،ولكن توافا اآلراء الالزم مل يتحقا حول كيفية حتديد حمتويات
األجبان اجملهزة وكيفية التمييز بني األجبان اجملهزة واملنتجات األطرى على هذا األساس .كما مل يتم التوصل إىل
توافا يف اآلراء بشأن املواد املضافة واملكونات ،وال بشأن حماوالت التمييز بني اجلنب القابل للفرد واجلنب القابل للقطع.
 -31وأيدت اللجنة التحليل الذي طرح لبنان (أنظر الفقرة  )12بشأن ضرورة مواصلة عمل الدستور الغذائي حول
األجبان اجملهزة .والحظت اللجنة على وج التحديد أن عدد املواصفات الوطنية اجلديدة املتباينة بشأن هذه املنتجات
عند غياب مواصفة بشأنها يف الدستور الغذائي قد تؤدي إىل مشكالت يف التجارة الدولية .وأيدت اللجنة املقرتحات اليت
قدمها لبنان (أنظر الفقرة  )12بشأن واالت العمل احملتملة يف املةتقبل .ووافقت اللجنة يف نهاية األمر على أن تقرتح
على اهليئة إجراء دراسة ك طوة أوىل ألن تكون هناك وثيقة واحدة جتمع كل مواصفات الدستور الغذائي الرأسية
واألفقية اليت تطبا اآلن على األجبان اجملهزة واملنتجات املرتبطة بها ،وحتليل الثغرات املوجودة.
اقرتاح إنشاء هيئة فرعية تابعة هليئة الدستور الغذائي

4

 -31أشارت اللجنة إىل أن الدورة اخلامةة والثالثني للهيئة قد نظرت يف اقرتاح تقدم ب وفد اهلند يقضي بإنشاء
هيئة فرعية جديدة معنية بالتوابل واألعشاب العطرية ومةتحضراتها ،وأن اهليئة قد وافقت على أن تةأل جلان
4

ورقة االجتماع ( 1مصر)
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التنةيا املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية عن وجهة نظرها بشأن هذا االقرتاح ،ملةاعدة
أعضاء الدستور الغذائي يف اختاذ قرار بشأن هذه املةألة .وسوف تقوم الدورة املقبلة للهيئة بإمعان النظر يف هذا الطلب
على أساس ورقة مناقشة تعدها اهلند ،وكذلك بناء على وجهات نظر جلان التنةيا.
 -33عرض وفد اهلند املربرات املنطقية إلنشاء جلنة للدستور الغذائي معنية بالتوابل واألعشاب العطرية
ومةتحضراتها .فهناك وموعة واسعة من املواصفات الوطنية امل تلفة املتعلقة بهذه املنتجات ،وقد يؤدي عدم وجود
مواصفات متوائمة إىل طلا حواجز جتارية .وتشهد التجارة بهذه املنتجات منوا سريعا والبلدان النامية هي من أبرز
منتجيها ومصدريها ومةتهلكيها .وميكن للمواصفات أن تشمل أشكال خمتلفة لتقديم املنتجات (طازجة ووهزة وكاملة
وخملوطة وغري ذلك) وتركيبتها األساسية وعوامل اجلودة ،مثل اخلصائص الفيزيائية الكيميائية ،يف حني أن املرجعيات
املتعلقة جبوانب الةالمة هي نصوص الدستور الغذائي ذات الصلة.
 -32وأوضح الوفد أن ال ميكن تناول هذه املنتجات يف جلان الدستور الغذائي املعنية بالفاكهة واخلضروات الطازجة
و/أو اجملهزة ألن ال ميكن اعتبار التوابل واألعشاب العطرية من الفاكهة أو اخلضروات سواء أكانت طازجة أم وهزة،
مبا أن التوابل واألعشاب اخلام هي مكونات تن ّك الغذاء أو تعطّره وهي تُعالَج بهدف تطوير أو حتةني نكهتها
ورائحتها بعكس الفاكهة واخلضروات اليت تتم معاجلتها إلطالة مدة صالحيتها االستهالكية وألسباب عملية .وقد بيّن
الوفد التفاوت بني األحكام املتعلقة باجلودة يف املواصفات امل تلفة اليت تطبقها البلدان أو األقاليم املةتوردة ،األمر الذي
قد يضع حواجز أمام التجارة الدولية.
 -36وأوضح الوفد أيضا أن ينبغي إنشاء جلنة دائمة بدال من فرقة مهام حمدودة املدة ،وأن العمل على توحيد معايري
وموعة املنتجات واسع جدا حبيث ال ميكن لفرقة مهام حمدودة املدة أن تةتكمل  .وأوضح الوفد أيضا أن فوائد توحيد
معايري هذه املنتجات ضمن الدستور الغذائي بدال من املنظمات األطرى تتمثل يف أن الدستور الغذائي هو اهليئة
احلكومية الدولية الوحيدة اليت تتمتع مبشاركة واسعة من احلكومات وأصحاب املصلحة املعنيني ما يتيح عملية مواءمة
كاملة جلوانب جودة وسالمة هذه املنتجات بطريقة شفافة وشاملة ،من أجل محاية صحة املةتهلكني وضمان املمارسات
التجارية العادلة .أما العمل الذي قامت ب منظمات أطرى ذات صلة مثل املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس فةوف يؤطذ
يف االعتبار لدى إعداد املواصفات .وأضاف الوفد أن إذا أنشأت اهليئة جلنة من هذا النوع فإن اهلند ستكون مةتعدة
الستضافتها.
 -35ووافقت اللجنة عل ى أهمية عمل الدستور الغذائي بشأن التوابل والنباتات العطرية ومةتحضراتها مبا أن يتم
تداوهلا على نطاق واسع يف الةوق الدولية ومبا أنها تنتج وتةتهلك مبعدالت عالية ضمن اإلقليم .وأشارت عدة بلدان إىل
أن لديها مواصفات وطنية بشأن عدد من تلك املنتجات وإىل أن من شأن املواءمة على الصعيد الدولي أن حتةن النوعية
العامة للمنتجات مع ضمان ممارسات جتارية عادلة .ومتت اإلشارة أيضا إىل وجوب تشجيع التعاون مع منظمات دولية
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أطرى ناشطة يف وال توحيد معايري تلك املنتجات مثل املنظمة العاملية لتوحيد املقاييس من أجل تفادي التداطل أو
التنافر بني املواصفات ومن أجل تيةري التجارة الدولية.
 -34واتفقت اللجنة كذلك على أن بالنظر إىل الكم اهلائل من العمل املتوطى لوضع مواصفات مل تلف التوابل
واألعشاب العطرية ومةتحضراتها اليت جيري تةويقها على مةتوى التجارة الدولية ،يتوجب إنشاء هيئة فرعية دائمة،
أي جلنة ،طالفا لفرقة املهام حمدودة املدة من أجل تطبيا العمل بطريقة منهجية .والحظت اللجنة أيضا أن نظرا إىل
اجملموعة الواسعة من التوابل واألعشاب العطرية ومةتحضراتها اليت يتم إنتاجها أو تةويقها على مةتوى التجارة
الدولية ،فإن حتديد أولويات العمل على هذه املنتجات جيب أن يتم من قبل اهليئة الفرعية ،إذا أنشأتها اهليئة ،وفقا
لا"معايري حتديد أولويات العمل" على النحو املنصوص علي يف دليل التعليمات اإلجرائية للهيئة.
مشروع مدونة املمارسات اإلقليمية املقرتحة لألغذية اليت تباع يف الشوارع (إقليم الشرق األدنى)
 -35ذكّرت اللجنة أن الدورة الرابعة والثالثني للهيئة قد اعتمدت مشروع املدونة املقرتحة عند اخلطوة  5وعلقت عند
اخلطوة  ،8فرفعت األحكام املتعلقة بالنظافة إىل جلنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية كي توافا عليها بهدف
اعتمادها نهائيا من قبل الدورة الةادسة والثالثني للهيئة بعد املزيد من النظر يف تلك األحكام من جانب الدورة الةابعة
للجنة التنةيا يف الشرق األدنى.
 -38والحظت اللجنة أنّ املناقشات سترتكز على أحكام النظافة اليت وافقت عليها جلنة الدستور الغذائي املعنية
بنظافة األغذية ،إذ أن أحكاما أطرى ال تتعلا بالنظافة كانت قد اعتمدت من قبل اهليئة وعلقتها عند اخلطوة 8
بانتظار إقرار واستكمال أحكام النظافة من قبل جلنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية ومن جلنة التنةيا يف
الشرق األدنى على التوالي.
 -36ووافقت اللجنة بصورة عامة على التغيريات اليت اقرتحتها جلنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية
(أنظر امللحا األول من الوثيقة  )CX/NEA 13/7/2وباإلضافة إىل ذلك ،قدمت عددا من التعليقات والتعديالت على
النحو املبني أدناه وأجرت اللجنة أيضا عددا من التعديالت على النة ة العربية لتتناسب بشكل أفضل مع التغيريات
اليت أدطلت على أحكام النظافة.

القةم  -8-2-3األغذية القابلة للتلف
 -21وافقت اللجنة على أن "التجميد" ،باإلضافة إىل "التربيد" ،جيب أن يدرج كوسيلة قد تتطلبها بعض األغذية
لضبط منو الكائنات الدقيقة املمرضة.
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القةم  -11-2-3األغذية اجلاهزة لالستهالك
 -21أشارت اللجنة إىل أن جلنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية مل تقدم أيّ تربير حلذف تعريف "األغذية
اجلاهزة لالستهالك" وأن هذه العبارة قد ظهرت يف أقةام أطرى من مشروع املدونة املقرتحة ،ولذا فإن جيب اإلبقاء
على التعريف من أجل تيةري تفةري األحكام ذات الصلة يف مشروع املدوّنة املقرتحة .وأشري أيضا ،إىل أن التعريف كما
هو مقدّم يف مشروع املدونة املقرتحة ،يتماشى مع التعريفات املناظرة ل يف مدونات سلوك إقليمية أطرى حول األغذية
اليت تباع يف الشوارع واليت صيغت يف إطار الدستور الغذائي.

القةم  -13-2-3الةلطة امل تصة
 -23أدطلت اللجنة تعديالت حتريرية لتوضّح بشكل أفضل أن الةلطة امل تصة ميكن أيضا أن تكون أية سلطة
حملية معرتف بها رمسيا.

القةم  –1-6احلالة الصحية للباعة
 -22قامت اللجنة بتبادل وجهات النظر بشأن أفضل عبارة جيب است دامها لوصف أعراض األمراض اليت ينبغي
أال تظهر على أي مناول لألغذية أو بائع هلا أو مةاعد على بيعها لدى أدائهم األنشطة املتعلقة باألغذية اليت تباع يف
الشوارع.
 -26وقد وافقت اللجنة على أن عبارة "يعاني" تعكس بشكل أفضل القصد من احلكم باللغة العربية ،وبالتالي قررت
االحتفاظ بهذه الكلمة يف هذه النة ة مع اإلبقاء على عبارة "( "Showingيظهر علي ) يف النة ة اإلنكليزية ،بناءا على
اقرتاح جلنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية.
القةم 3-3-6

 -25وافقت اللجنة على أن باإلضافة إىل املالبس "النظيفة" جيب أيضا ارتداء مالبس "مالئمة" من أجل اكتمال
متطلبات النظافة الش صية اليت على مناولي األغذية أو بائعيها أو املةاعدين على بيعها احرتامها طالل ممارسة
عملهم.
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القةم  -6-6مجعيات الباعة
 -24أشار أحد الوفود إىل أن احلكم املنقح مل يأطذ يف االعتبار الوضع يف بعض بلدان اإلقليم اليت مل تنشأ فيها بعد
مجعيات للباعة ،واقرتح النظر يف هذه احلالة يف القةم.
 -25وأشارت اللجنة إىل أن هذا القةم مل يكن مرتبطا مباشرة بشروط النظافة وأن جيب اإلبقاء على احلكم األصلي
ألن يصف بصورة أفضل القصد من القةم.
القةم 1-3-5

 -28وافقت اللجنة على أحقية االحتفاظ بعبارة "غري منفذ للماء" كةمة أساسية للمواد املةتعملة يف متجر بيع
األغذية يف الشوارع ،وأن تلك املواد "ميكن" بدال من "جيب" أن تنظف وتعقم مبا أن احلكم يشري إىل إمكانية تنظيف
وتعقيم املواد من أجل است دامها اآلمن واملتواصل بدال من اعتبارها من املتطلبات املتأصلة يف طبيعة ذلك النوع من املواد.

القةم  -5-2-5دورات املياه
 -26وافقت اللجنة على ذكر عبارة "املرافا الصحية" لتوضح بشكل أفضل نوع املرافا املشار إليها ضمن هذا القةم.
القةم 5-4

 -61أشارت اللجنة إىل الطلب الصادر عن جلنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية على أساس علمي بالنةبة
إىل التدابري املنصوص عليها لتنظيف األواني.
 -61وأشارت اللجنة إىل أن هذا احلكم يتماشى مع املتطلبات املناظرة ل يف مدونات الةلوك اإلقليمية األطرى
اخلاصة باألغذية املباعة يف الشوارع واليت صيغت ضمن إطار الدستور الغذائي ،مثل مدونة الةلوك اإلقليمية لألغذية
املباعة يف الشوارع (أفريقيا) ،وبالتالي وافقت على اإلبقاء على األحكام بالصياغة اليت وردت فيها.
القةم 1-1-5

 -63قامت اللجنة بتبادل وجهات النظر حول الصفة املناسبة ملصادر الطعام اخلام واملكونات مبا فيها قطع اجلليد
املةت دمة يف حتضري األغذية املباعة يف الشوارع .ومت اقرتاح العديد من العبارات كبديل عن "املصادر حةنة الةمعة" مبا
أن هذه العبارة قد ال تشمل كل العناصر الضرورية لضمان جودة املصدر الغذائي وسالمت .
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 -62وأشارت اللجنة إىل أنّ اجلهات املزودة للمصادر مل يكن من املمكن دائما التصديا عليها من قبل الةلطة الوطنية
املعنية أو املعرتف بها حمليا بالرغم من أن إجراءات التفتيش والتصديا كانت قائمة يف بلدان اإلقليم إلصدار الشهادات
اخلاصة باألغذية (النيئة واجملهزة) امل صص للتحضري والتعبئة والبيع أكثر ،ووافقت اللجنة على االحتفاظ بالعبارة
األولية "موثوق ب " ألنها أك ثر مشوال للعناصر اليت تضمن اجلودة اإلمجالية للمصادر الغذائية لألغذية اليت تباع يف
الشوارع.

اعتبارات عامة
 -66أشارت اللجنة إىل وجود مزيج من األحكام اليت تةتعني بعبارتي "سوف" و"ينبغي" واتفقت أن على الرغم من
أن مواصفات الدستور الغ ذائي والنصوص ذات الصلة هي ذات طبيعة استشارية فإن األحكام اليت تتضمنها جيب أن
تكون واضحة النية فيما يتعلا بالشروط ما يةهّل استيعاب املواصفة أو أجزائها ذات الصلة يف اللوائح الوطنية ،ومن
شأن ذلك أن ييةر بدوره تطبيا األحكام على املةتوى الوطين و/أو اإلقليمي.
 -65وبالتالي وافقت اللجنة على إبقاء العبارتني يف النة ة اإلنكليزية واعتماد عبارة "جيب" يف النة ة العربية يف
مشروع مدونة الةلوك املقرتحة كل .

طالصة
 -64وافقت اللجنة على إحالة مشروع مدونة الةلوك اإلقليمية املقرتحة لألغذية اليت تباع يف الشوارع (إقليم الشرق
األدنى) مع التنقيحات املتصلة بأحكام النظافة إىل الدورة الةادسة والثالثني للهيئة العتمادها لدى اخلطوة 8
(املرفا الثاني).
جلنة الدستور الغذائي املعنية بأساليب التحليل وأخذ العينات
 -65وافقت اللجنة على حذف اإلشارة إىل مقياس "هانرت" يف القةم املتعلا بالعوامل احلةية وطريقة حتليل األلوان
من املواصفة اإلقليمية للهريةة .ووافقت اللجنة أيضا على أن تكون طرق حتليل الةكريات واحلموضة يف احلالوة
الطحينية ضمن  AOAC 930-36و AOAC 930-35Jعلى التوالي .كما وافقت اللجنة على حذف اجلزء اخلاص بأطذ
العينات يف املواصفات اإلقليمية املتعلقة باحلمص بالطحينة وبالطحينة وبالفول املدمس.
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 -68ذكّرت اللجنة بأن قد مت النظر يف مشروع منقّح لل طة اإلسرتاتيجية من جانب الدورة الةابعة والةتني للجنة
التنفيذية هليئة الدستور الغذائي ،والدورة اخلامةة والثالثني هليئة الدستور الغذائي 6وبأن الدورة
الةابعة والةتني للجنة التنفيذية 7قد وافقت على إنشاء جلنة فرعية يرأسها نائب رئيس هيئة الدستور الغذائي،
الدكتور ( Samuel Godefroyكندا) ،وتتمثل واليتها يف ما يلي:






استكمال مشروع اخلطة اإلسرتاتيجية للفرتة  ،3116-3116مع األطذ يف االعتبار املناقشات اليت
دارت يف الدورة اخلامةة والثالثني للهيئة (مبا يف ذلك مؤشرات األداء وططة للعمل) (حبلول نهاية
شهر يوليو/متوز )3113؛
إرسال املشروع إىل جلان التنةيا املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ملناقشت
واملةاهمة في ؛
وضع الشكل النهائي لل طة اإلسرتاتيجية للفرتة  3116-3116على أساس مةاهمات جلان التنةيا
املشرتكة بني املنظمتني (حبلول منتصف مارس/آذار  )3112لتعميمها والتعليا عليها والنظر فيها
واعتمادها من جانب الدورة الثامنة والةتني للجنة التنفيذية والدورة الةادسة والثالثني هليئة الدستور
الغذائي.

 -66ويرد املشروع الذي وضعت اللجنة الفرعية يف الوثيقة  CX/NEA 13/7/3كما يرد جتميع للتعليقات املقدمة إىل
الدورة الةابعة والةتني للجنة التنفيذية إىل جانب مةاهمات الدورة اخلامةة والثالثني هليئة الدستور الغذائي يف
الوثيقة .CX/LAC 13/7/3 Add.1
 -51وقدّم نائب الرئيس ،الدكتور  Samuel Godefroyاملشروع املنقح ،الذي يتضمن ططة عمل حتدد لكل نشاط
اجلهة املةؤولة عن وطط الزمين والنتيجة املتوقعة واملؤشر القابل/املؤشرات القابلة للقياس .وأوضح أن اللجنة الفرعية
مل جتر أي تغيريات على األهداف اإلسرتاتيجية األربعة ،وأن معظم األهداف مل تتغيّر عمّا كانت علي النة ة اليت
استعرضتها الدورة اخلامةة والثالثني للهيئة .وقد مت تعديل بعض األهداف وعدد من األنشطة مراعاة للتعليقات من
أجل حتديد أوضح للنتائج املتوقعة واملؤشرات القابلة للقياس/امللموسة ،وجتنب االزدواجية.
 -51وأوضح نائب الرئيس أن اهلدف االسرتاتيجي األول يركّز على األعمال األساسية للهيئة أي وضع مواصفات
لألغذية ،ويركز اهلدف الثاني على كيفية القيام بذلك مع التشديد على مبادئ حتليل امل اطر .أما اهلدف االسرتاتيجي
الثالث فيتعلا بدعم بناء القدرات ،مع التةليم بأن الدستور الغذائي ليس مةؤوال مباشرة عن هذا العمل بل أنّ املةؤولية
5
6
7

الوثيقة  CX/NEA 13/7/3والوثيقة CX/NEA 13/7/3-Add.1؛ وورقة االجتماع ( 12مصر).
الفقرات من  182إىل  313من الوثيقة REP12/CAC
الفقرات من  55إىل  41من الوثيقة REP12/EXEC2
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ترتتب على منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية .ويتمثل اهلدف االسرتاتيجي الرابع يف االهتمام بالشؤون
الداطلية مع الرتكيز على حتةني كفاءة عمل هيئة الدستور الغذائي.
 -53واقرتح نائب الرئيس تركيز التعليقات على االقرتاحات و/أو التوجهات ملشروع اخلطة اإلسرتاتيجية بدال من
الرتكيز على الصياغة احملددة للنص ،مبا أ ّن اللجنة الفرعية ستواصل العمل على ذلك.
 -52واستعرضت اللجنة مةودة النص وأدلت بتعليقات أو اقرتحت تعديالت على الشكل التالي.

اهلدف االسرتاتيجي  :1وضع مواصفات غذائية دولية تعاجل قضايا األغذية الراهنة واملةتجدة.
 -56أوضح نائب الرئيس أن هذا اهلدف يرمي إىل ضمان تناول اهليئة للقضايا الراهنة واملةتجدة اليت تنجم عن
حمركات التغيري.
 -55واقرتح أحد الوفود ،فيما يتعلا بالنشاط ( ،2-3-1وضع آلية لقياس تطبيا مواصفات الدستور الغذائي من
جانب احلكومات األعضاء) وجوب تقديم األعضاء تقارير سنوية رمسية عن حالة تطبيا املواصفات ،وعن أي عقبات
يواجهونها.
 -54وأُشريَ إىل أن جلان التنةيا املشرتكة بني املنظمتني لديها أصال بند على جدول أعماهلا يرتب على األعضاء رفع
تقارير حول تطبيا مواصفات الدستور الغذائي.
 -55وقال نائب الرئيس إن هناك عددا من اآلليات املتاحة للحصول على هذه املعلومات وأن ميكن أطذ التعليا يف
االعتبار لدى العمل على املؤشرات القابلة للقياس هلذا النشاط.

اهلدف االسرتاتيجي  :3ضمان تطبيا مبادئ حتليل امل اطر يف وضع مواصفات الدستور الغذائي.
 -58الحظ أحد الوفود أن املؤشر اخلاص بالنشاط ( 1-3-3تشجيع األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة
ومنظمة الصحة العاملية عل ى اعتبار تقديم املشورة العلمية من أهم األولويات ،وختصيص املوارد الكافية ألجهزة اخلرباء
املشرتكة بني املنظمتني) ال يلحظ يف الوقت الراهن سوى تدطل األعضاء يف األجهزة الرياسية للمنظمتني (مؤمتر الفاو
ومجعية الصحة العاملية) ومن املمكن حتةين .
 -56وذكر وفد آطر أنّ على منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ختصيص األولوية للدعم ولبناء القدرات
(التدريب وحلقات العمل) من أجل تطبيا حتليل امل اطر يف اإلقليم مبا أن الكثري من البلدان ال تزال تفتقر إىل سياسات
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ذات صلة .أما بشأن النشاط ( 6-2-3تشجيع إنشاء شبكات من البلدان النامية األعضاء من أجل تعزيز التعاون يف
توليد البيانات اليت ميكن تقدميها ملراجعتها من قبل جلان اخلرباء) ،فأشاروا إىل أن ينبغي إدراج دعم مجع البيانات
حتت هدف منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية.
 -41وأوضح نائب الرئيس أن املؤشرات والنتائج اليت تتعلا باألنشطة كافة كانت ال تزال قيد املناقشة يف اللجنة
الفرعية وأنها قابلة للتحةني بعد.

اهلدف االسرتاتيجي  :2تةهيل املشاركة الفعالة ألعضاء الدستور الغذائي كافة.
 -41اقرتح أحد الوفود وجوب إدراج إنشاء جلان وطنية للدستور الغذائي وكذلك وضع ططوط توجيهية بشأن هذه
املةألة .واقرتح وفد آطر زيادة است دام الوسائل اإللكرتونية لبناء القدرات.
 -43و أوضح ممثل منظمة األغذية والزراعة أن قد مت إصدار ططوط توجيهية للدستور الغذائي حول هذه املةألة وأن
املنظمة قد نفذت عددا من املشاريع يف بلدان خمتلفة فةاعدتها على بناء هياكل وطنية للدستور ،على سبيل املثال يف
سوريا والةودان واليمن واملغرب وتونس ،كما مت إطالق مشروع جديد يف لبنان .وأوضح املمثل أن يف مجيع احلاالت كان
من الضروري أن تقدم البلدان طلبا للمةاعدة ألن الوضع خيتلف يف كل بلد ،وألن الدعم ال ميكن أن يتم إال من طالل
املشاريع.
 -42وفيما يتعلا بالنشاط  ( 3-1-2تشجيع است دام مبادرات الشراكة لزيادة فعالية مشاركة البلدان النامية ،مثل
املشاركة يف استضافة اللجان ووموعات العمل ،مبا يف ذلك وضع الوثائا التوجيهية والبناء على الدروس املةتفادة،).
أوضح نائب الرئيس أن كان من املفرتض زيادة املشاركة والقدرات من جهة ،من طالل تدابري التدريب التقليدية ،ومن
جهة أطرى ،عرب الطريقة اليت يعتمدها الدستور الغذائي يف ممارسة عمل من طالل زيادة املشاركة يف االستضافة اليت
برهنت عن فعاليتها بشكل طاص.
 -46وأثار أحد الوفود مةألة تأطر صدور الوثائا بكافة لغات العمل وأن ذلك األمر قد حال دون املشاركة الفعالة يف
الكثري من احلاالت .وطلبوا أيضا توضيحا بشأن النشاط ( 2-3-2حيثما يكون األمر عمليا ،است دام اجتماعات الدستور
الغذائي كمنتدى من أجل ممارسة األنشطة التعليمية وأنشطة بناء القدرات الفنية بشكل فعال).
 -45وأوضح نائب الرئيس أن اخللل يف تنظيم العمل قد عوجل ضمن اهلدف االسرتاتيجي  .6وفيما خيص النشاط -2
 2-3قال إن على هامش مشاركة الوفود يف اجتماعات الدستور الغذائي من املمكن تنظيم أنشطة لبناء القدرات.
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اهلدف االسرتاتيجي  :6تنفيذ النظم واملمارسات الفعالة والكفوءة إلدارة العمل.
 -44ذكر أحد الوفود فيما يتعلا باهلدف ( 3-6تعزيز القدرة على التوصل إىل توافا يف اآلراء يف عملية وضع
املواصفات) احلاجة إىل اختاذ مجيع التدابري املمكنة لتجنب التصويت إال يف حاالت استثنائية .وينبغي تقديم مشاريع
املواصفات إىل اهليئة فقط بعد حتقيا التوافا يف اآلراء.
 -45وقال نائب الرئيس إن مبوجب اإلجراءات احلالية ،يعدّ التصويت مبثابة املالذ األطري لدى هيئة الدستور
الغذائي وأن اهلدف يرمي إىل منح األدوات الالزمة للرؤساء والوفود من أجل تعزيز إمكانية التوصل إىل توافا يف اآلراء.
 -48وفيما يتعلا بالنشاط ( 6-1-6تعزيز توزيع مجيع وثائا العمل اخلاصة بالدستور يف الوقت املناسب) ذُكر أن
من املهم أن يتم توزيع وثائا العمل جبميع لغات العمل يف الوقت املناسب من أجل إعداد التقييم يف الوقت املناسب.
واقتُرح أيضا أن جيب أن يكون اإلطار الزمين هلذا النشاط متواصال.
 -46شكر نائب الرئيس اللجنة على املناقشة ،وقال إن ستتم مراعاة مجيع املةاهمات املقدّمة لدى صياغة الوثيقة.

األنشطة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واملكملة لعمل هيئة الدستور الغذائي
(البند ( 0أ) من جدول األعمال)

8

 -51قدمت ممثلة الفاو الوثيقة  CX/NEA13/7/4اليت تتناول أنشطة منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
يف والي بناء القدرات واملشورة العلمية ،واملكملة لعمل هيئة الدستور الغذائي.
 -51وأثنت اللجنة على ما تقوم ب املنظمتان من عمل يف اإلقليم ،وطلبت منهما املضي قدما يف تقديم مةاعداتهما إىل
البلدان يف اجملاالت ذات األولوية احملددة اليت مت تةليط الضوء عليها يف الوثيقة .وكان هناك اهتمام حمدد بتنمية
قدرات البلدان األعضاء يف وال حتليل امل اطر ،وال سيما فيما يتعلا بالتفتيش ووضع املعايري.
 -53وأوضحت ممثلة الفاو أن املنظمتني ستةتمران يف تنمية القدرات البشرية واملؤسةية لتحةني سالمة األغذية يف
اإلقليم ،وبيّنت الوفود الوسائل اليت ميكن من طالهلا طلب املةاعدة الفنية من الفاو .كما سلطت الضوء على أهمية
است دام جلنة التنةيا اإلقليمية كمنتدى ميكن من طالل التماس املشورة العلمية من الدستور الغذائي ،إضافة إىل كونها
منتدى ملناقشة القضايا ذات الصلة باإلقليم .كما شددت على ضرورة أن يصبح اإلقليم أكثر نشاطا يف توفري البيانات
للمجتمع الدولي ،وشجعت البلدان على ترشيح طرباء يف جلان الدستور الغذائي ذات الصلة وقائمة الفاو املتعلقة خبرباء
سالمة األغذية .ووافا ممثل منظمة الصحة العاملية على تصريح الفاو وقال إن بناء قدرات املوارد البشرية يعترب من
أولويات منظمت أيضا.
8

الوثيقة

CX/NEA13/7/4
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مشروع وحساب األمانة املشرتكان بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية لتعزيز املشاركة يف
الدستور الغذائي (البند ( 0ب) من جدول األعمال)

9

 -52قدم ممثل منظمة الصحة العاملية/املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط الوثيقة  ،CX/NEA 13/7/5وشدد على أهمية
فهم أهداف حةاب أمانة هيئة الدستور الغذائي.
 -56وأعربت اللجنة عن تقديرها لدعم حةاب األمانة وللجهات املاحنة ،وعن رغبتها يف أن تةتمر هذه العملية نظرا
إىل أن العديد من البلدان قد خترجت من حةاب أمانة الدستور الغذائي وليس بإمكانها حضور االجتماعات وحباجة
أيضا إىل مواصلة بناء القدرات لتعزيز مشاركتها يف هيئة الدستور الغذائي.
مشروع املواصفة اإلقليمية املقرتحة لشراب الدوغ (البند  2من جدول األعمال)

10

 -55قال وفد العراق ،بوصف رئيةا جملموعة العمل أثناء الدورة ،إن بةبب ضيا الوقت ،نظرت وموعة العمل يف
مشروع املواصفة املقرتحة حتى البند  3-2فقط.
 -54وأشارت اللجنة إىل أن كان من الصعب النظر يف مشروع املواصفة املقرتحة بالتفصيل أثناء هذه الدورة ألن إيران،
اليت أعدت املشروع املقرتح ،كانت غائبة .ولذا وافقت اللجنة على إنشاء وموعة عمل إلكرتونية برئاسة لبنان تعمل
باللغتني العربية واإلنكليزية ،من أجل إعادة صياغة مشروع املواصفة املقرتحة ،مع األطذ يف االعتبار املناقشات اليت
دارت يف وموعة العمل أثناء الدورة.
 -55وأشار ت اللجنة إىل أن جلنة التنةيا املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية يف أوروبا
كانت بصدد وضع مواصفة إقليمية لشراب العريان وهو منتج شبي جدًا بالدوغ ،غري أن األطري ميكن كربنت وإضافة
التوابل واملنكّهات إلي  .باإلضافة إىل ذلك ،أشارت اللجنة إىل أن شراب العريان ينتج ويةوق هو أيضا بكميات كبرية يف
إقليم الشرق األدنى .واقرتح أحد الوفود وجوب النظر يف وضع مواصفة دولية لشراب العريان واملنتجات املشابهة.
 -58وذكّرت األمانة خبالصات الدورة التاسعة للجنة املعنية باأللبان ومنتجات األلبان بالنةبة إىل االقرتاحات املقدمة
من تركيا وإيران بشأن شراب العريان وشراب الدوغ .ومل تؤيد اللجنة املعنية باأللبان ومنتجات األلبان إدراج شرابي
العريان والدوغ ضمن "مواصفة األلبان امل مرة" ولكنها اعتربت أن بالوسع وضع مواصفتني إقليميتني هلذين املنتجني.11

 9الوثيقة  CX/NEA 13/7/5؛ ورقة االجتماع ( 11مصر)
 10الوثيقة CX/NEA 13/7/6؛ ورقة االجتماع ( 6مصر)؛ ورقة االجتماع
11
الفقرتان  25و 24من الوثيقة ALINORM 10/33/11

( 13لبنان)
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 -56وبعد بعض املناقشات وافقت اللجنة على أنها ستتابع عن كثب عمل جلنة التنةيا للدستور الغذائي يف أوروبا،
وشجعت أعضاء اإلقليم على املشاركة يف وموعة العمل املعنية بشراب العريان ويف جلنة التنةيا للدستور الغذائي يف
أوروبا كجهات مراقبة.
 -81وقد وافقت اللجنة أيضا على طلب املشورة من اهليئة حول إمكانية إنشاء وموعة عمل مشرتكة بني جلنة
التنةيا للدستور الغذائي يف أوروبا وجلنة التنةيا إلقليم الشرق األدنى بشأن شراب العريان من أجل جتنب االلتباس
وتكرار العمل ولوضع مواصفة إقليمية متوائمة.
حالة مشروع املواصفة اإلقليمية املقرتحة لشراب الدوغ
 -81وافقت اللجنة على إعادة املشروع املقرتح إىل اخلطوة  3وإنشاء وموعة العمل اإللكرتونية املذكورة أعاله من
أجل إعادة صياغت وتعميم عند اخلطوة  2والنظر في طالل الدورة التالية.
مشروع املواصفة اإلقليمية املقرتحة ملعجون التّمور (البند  5من جدول األعمال)

12

 -83قام وفد تونس ،بوصف رئيةا جملموعة العمل أثناء الدورة ،بتقديم عمل اجملموعة اليت كانت قد توصلت
بشكل عام إىل توافا يف اآلراء حول الوثيقة .ووافقت اللجنة على النظر يف النص املعدل ،فقرة بفقرة .وباإلضافة إىل
التغيريات التحريرية ،وافقت اللجنة على التعديالت التالية للوثيقة :CX/NEA 13/7/7

القةم  2عوامل اجلودة
 -82وافقت اللجنة على حذف اإلشارة إىل املواصفة املتعلقة بالتّمور ألن بعض عوامل اجلودة يف تلك املواصفة
ال تنطبا على هذا املنتج ،و إدراج األحكام الضرورية بشأن الكمية اإلمجالية للرماد وحمتوى الرماد غري الذائب يف
احلمض بدال منها.

القةم  2مكرر :املواد املضافة إىل األغذية (قةم جديد)
 -86وافقت اللجنة على أ ّن املنتجات جيب أال حتتوي على أي مواد مضافة إىل األغذية.

12

الوثيقة CX/NEA 13/7/7؛ ورقة االجتماع ( 5مصر)
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القةم  6امللوثات والقةم  5النظافة
 -85وافقت اللجنة على استبدال النصوص بنصوص املواصفة يف دليل اإلجراءات.

القةم  4التغليف
 -84وافقت اللجنة على حذف القةم  5-4بةبب تداطل مع أقةام أطرى.

القةم  5طرق التحليل
 -85وافقت اللجنة على أن طرق حتليل الرطوبة واحملتوى من املواد املعدنية والرماد واحملتوى من الرماد املذوّب يف
احلمض جيب أن تكون بالتتابع AOAC 934.06 :و ISO 762:1982و AOAC 940.26و.AOAC 900.02D

القةم  8التوسيم
 -88وافقت اللجنة على حذف القةم

3-8

حالة مشروع املواصفة اإلقليمية املقرتحة ملعجون التمور
 -86وافقت اللجنة على أن حتيل إىل اهليئة مشروع املواصفة املقرتحة كما يرد يف املرفا الثالث هلذا التقرير من أجل
اعتماده يف اخلطوة  8/5مع حذف اخلطوتني  4و 5وإحالت إىل جلنة الدستور الغذائي املعنية بأساليب التحليل وأطذ
العيّنات ،وجلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األغذية ،وجلنة الدستور الغذائي املعنية بتوسيم األغذية،
للموافقة علي .
مشروع وثيقة من أجل وضع مواصفة إقليمية بشأن حليب الناقة (البند  6من جدول األعمال)

13

 -61قدم وفد اإلمارات العربية املتحدة اقرتاحا مفاده أن حليب الناقة هو منتج يةتهلك بقدر كبري يف بلدان اخلليج
وإقليم الشرق األدنى نظرا لقيمت التغذوية والصحية ،مع تزايد الطلب علي يف األسواق اخلارجية ،وبالتالي فإن هناك
ضرورة لتحديد ماهيت وجودت العامة حلماية صحة املةتهلك وضمان ممارسات جتارية عادلة.

13

الوثيقة .CXNEA 13/7/8
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 -61وأيدت عدة وفود وضع مواصفات إقليمية حلليب الناقة (اخلام واجملهز) نظرا لإلقبال علي يف إقليم الشرق
األدنى سواء يف الريف أو احلضر ،وكذلك يف البلدان اجملاورة يف منطقة الةاحل يف أفريقيا .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن
هناك طلبا متزايدا على هذا املنتج يف األقاليم األطرى ،مما يشري إىل وجود إمكانيات كبرية هلذا املنتج يف األسواق
الدولية .والحظت هذه الوفود أن حليب الناقة هو املصدر الرئيةي للحليب للةكان يف بعض البلدان ،وأن قد يةتهلك
يف بعض املناطا بدال من أنواع احلليب األطرى ومنتجاتها.
 -63وأشارت الوفود إىل أن املواصفات املقرتحة ينبغي أن تراعي نصوص الدستور الغذائي ،وطاصة تلك املتعلقة
باأللبان ومنتجاتها ،حتى ميكن وضع أحكام جديدة طاصة حبليب الناقة لعالج مةائل تعريف هذا احلليب،
ومكونات  ،وعناصر اجلودة األساسية ،وبيانات التوسيم ،وطرق التحليل للمحافظة على جودت وسالمت وقيمت التغذوية
والصحية.
 -62ومع ذلك ،فقد لوحظ أن االدعاءات اخلاصة بالقيمة التغذوية والصحية حلليب الناقة قد حتتاج إىل مزيد من
الدراسة حتى ميكن إرساء قاعدة علمية هلذه االدعاءات ،وإن كان من املمكن طلب املشورة من جلان الدستور الغذائي
ذات الصلة يف هذا الشأن ،مثل اللجنة املعنية بتوسيم األغذية ،واللجنة املعنية بالتغذية واألغذية لالست دامات
التغذوية اخلاصة.
 -66وأشارت الوفود أيضا إىل أن املواصفات اخلاصة حبليب الناقة ومنتجات قد وضعت بالفعل يف كثري من بلدان
اإلقليم وأن هناك ضرورة إىل تنةيا الشروط تيةريا حلركة التجارة .كما لوحظ أن باإلضافة إىل املةائل املتعلقة بادعاءات
التغذية والصحة ،هناك حاجة ملحة إىل مواجهة ممارسات التوسيم املضللة ،أي أال حيتوي املنتج على حليب الناقة أو
أن حيتوي علي جزئيا فقط ولكن يباع على أن حليب ناقة مع مراعاة أن هذا األطري أعلى سعرا من أنواع احلليب
األطرى وأن يةتهلك على نطاق واسع يف اإلقليم.
 -65والحظت أمانة الدستور الغذائي أن الدستور مل يضع مواصفات للحليب على مةتوى العامل (اخلام واجملهز)،
وإن كانت هناك نصوص عامة يف الدستور وضعتها اللجنة املعنية باأللبان ومنتجات األلبان وغريها من اللجان املوازية
املعنية بةالمة األغذية تصلح ملعاجلة املةائل املتصلة بةالمة هذا املنتج .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن مةألة بيانات التوسيم
املضللة ميكن حلها باست دام األحكام ذات الصلة املنصوص عليها يف املواصفات العامة لشروط استعمال األلبان
( )CODEX STAN 206-1999حيث تذكر احليوانات امل تلفة اليت أُطذ منها احلليب إما قبل أو بعد ذكر املنتج
مباشرة ،إذا كان عدم ذكرها يضلل املةتهلكني.
 -64وأثار ممثل املنظمة قلقا بشأن العمل املقرتح لوضع مواصفة إقليمية بشأن حليب الناقة .والحظ املمثل – يف ضوء
غياب مواصفات طاصة بأنواع احلليب األطرى يف الدستور الغذائي – أن وضع مواصفة حلليب الناقة يف اإلقليم حيث
يةت دم البعض كعالج ألمراض مزمنة مثل الةرطان ،فإن ذلك قد يدعم فكرة أن حليب الناقة أفضل من أنواع احلليب
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األطرى أو أجود منها ،ويدعم االدعاء بفوائده العالجية دون أساس علمي .وباإلضافة إىل ذلك ،أبرز املمثل أن حليب
الناقة يةتهلك ويدطل يف التجارة يف بلدان أطرى غري بلدان الشرق األدنى ،وأثار تةاؤال بشأن مدى مالئمة أن تكون
هناك مواصفة إقليمية هلذه الةلعة.
 -65وقال ممثل منظمة الصحة العاملية أن الوفود تتةاءل حول كيفية التمييز بني حليب الناقة وغريه من أنواع
احلليب .وأ شار يف هذا الصدد إىل أن بإمكان اللجنة أن تطلب من اللجنة املعنية بأساليب التحليل وأطذ العينات أن
جتد طريقة لتمييز حليب الناقة عن غريه من أنواع احلليب.
 -68وقال مراقب االحتاد الدولي لأللبان إن أحكام التوسيم يف املواصفات العامة على األغذية سابقة التعبئة
( )CODEX STAN 1-1995واملواصفات العامة لشروط است دام األلبان تكفي ملعاجلة مةألة التضليل يف بيانات
التوسيم .وباإلضافة إىل ذلك فإن مةألة طلط حليب الناقة بغريه من أنواع احلليب ميكن حلها بتحديد وسائل التحليل
املناسبة .وأضاف أن مةائل سالمة األغذية فيما يتعلا بالنظافة العامة ،ووجود خملفات املبيدات ،والعقاقري البيطرية،
وامللوثات أو إضافة مواد غذائية ،كل ذلك تغطي النصوص املوازية ذات الصلة املتعلقة بةالمة األغذية يف الدستور ،أو
ميكن معاجلتها يف اللجان العامة املعنية بةالمة األغذية .كما الحظ املراقب أن ال توجد مواصفات فردية لأللبان من كل
حيوان مدّر للنب ،باستثناء بعض منتجات األلبان حيث األحكام اخلاصة باأللبان اخلام مذكورة حبةب احليوانات،
والنصوص املوازية املتعلقة باأللبان ومنتجاتها جتمعها مع النصوص األطرى ذات الصلة يف الدستور الغذائي تكفي
لتغطية هذه املةائل املرتبطة بالتجارة وحبماية صحة املةتهلكني فيما يتعلا مبمارسات التجارة العادلة يف األلبان.
والحظ املمثل أيضا أن إذا مت وضع مواصفة حلليب الناقة ،ينبغي مراعاة األنواع امل تلفة من النوق اليت تدر احلليب،
أو أن تبني املواصفة بوضوح نوع الناقة اليت تنطبا عليها املواصفة .واطتتم املراقب مالحظات بأن ذكر أن االحتاد الدولي
لأللبان قدم معلومات وتعليقات شاملة يف الدورة الةادسة للجنة يف الوثيقة االجتماع  1اليت ميكن احلصول عليها من
العنوان التالي. ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/ccnea/ccnea6 :
 -66وأحاط رئيس اللجنة بالتعليقات اليت أُبديت ،وأوصى بتأجيل النظر يف إصدار قرار بشأن وضع مواصفة حلليب
الناقة إىل مرحلة تالية عندما يتوافر قدر أكرب من املعلومات العلمية بشأن طصائص هذا املنتج بعد استعراض كامل
لنصوص الدستور الغذا ئي املوجودة وغريها من وثائا منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية (على أن يشار إىل
املراجع يف التقرير النهائي) اليت جتمع املعلومات واملمارسات املتعلقة حبليب الناقة واملنتجات املشتقة من  ،حتى ميكن
حتديد ما إذا كان العمل املطلوب من اللجنة ضروريا ،وما هي اجلوانب اليت جيب تغطيتها ،ونوع الوثيقة اليت ينبغي
إصدارها هلذا الغرض .وسوف يضطلع وفد اإلمارات العربية املتحدة بهذه املهمة وسوف يقدم النتائج يف الدورة املقبلة.
وقد وافقت اللجنة على اقرتاح الرئيس.
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 -111أشارت اللجنة إىل أن البيانات بشأن آطر املعلومات عن نظم مراقبة األغذية الوطنية ،وهياكل الدستور الغذائي
الوطنية ،وواالت األولوية الحتياجات التنفيذ والتدريب ،واست دام مواصفات الدستور الغذائي واألولويات واملصاحل
الوطنية ،واألنشطة العلمية وتلك املتعلقة جبمع البيانات ،والقضايا ذات الصلة بالتغذية يف اإلقليم ،والتعاون مع
املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية يف البلدان األعضاء ،قد لُ صت يف وثائا العمل ووثائا االجتماع.
 -111وتوج العديد من األعضاء بالشكر إىل الفاو ومنظمة الصحة العاملية على ما قدمتاه من مةاعدة ولكن مثة حاجة
إىل توفري املزيد من املةاعدة ،ال سيما لوضع أطر وطنية لتحليل امل اطر مبا يف ذلك التوجيهات للتنفيذ العملي،
ولتحةني قدرات خمتربات الفحص واالطتبار .كما أشري إىل أن حلقات العمل والربامج التدريبية وغريها من أنشطة بناء
القدرات ،طاصة تلك اليت تركز على أهداف حمددة ،مفيدة لألعضاء وضرورية إلنفاذ نظم سالمة األغذية اخلاصة بها
ولضمان مشاركتها الفعالة يف الدستور الغذائي.
 -113وأشارت ممثلة الفاو إىل أن ينبغي حتديد األولويات بالنةبة هلذه النقاط وإىل أن الفاو ستقدم املةاعدة إىل
األعضاء إذا مت طلب املةاعدة رمسيا .وسلطت املمثلة الضوء على أن حتى وإن قدمت الفاو ومنظمة الصحة العاملية
املةاعدة ،فإن مةؤولية حتديد األولويات ،واطتيار األنشطة ،وتنفيذ اجلزء الرئيةي من التحةينات تظل ملقاة على
عاتا احلكومات .واستطردت قائلة إن برامج الفاو لعام  3112تشمل القضايا الرئيةية يف وال بناء القدرات وهي:
تقييم امل اطر ،نظم مراقبة األغذية ووضع مواصفات األغذية؛ وإن ستنظم برامج تدريبية بالتعاون مع املنةا يف اإلقليم؛
وإن ينبغي توجي أية طلبات حمددة إىل الفاو.
 -112واتفا ممثل منظمة الصحة العاملية مع رأي الفاو ،وأشار إىل أن على البلدان حتديد األولويات واالتصال
باملمثلني القطريني للفاو ومنظمة الصحة العاملية .كما أشار إىل أن جيب على اللجان الوطنية للدستور الغذائي التعاون
مع الةلطات املعنية بةالمة األغذية وأن منظمة الصحة العاملية ستقدم التدريب الفين يف امل تربات ،وعلم األوبئة،
وحتليل امل اطر يف األغذية .وشدد على أهمية اإلشارة إىل جهات االتصال املعنية بةالمة األغذية يف كل بلد .وسيعقد
يف عام  3112اجتماع مهم عن حتليل امل اطر الكيميائية يف األغذية يف األردن ،وقد وقع االطتيار على بلدين يف اإلقليم
للمشاركة يف تقييم عبء األمراض اليت تنقلها األغذية من طالل النظر يف التكاليف .وأكد على أن حةن سري التعاون
الداطلي واالتصال والتنظيم هي عامل مهم يف حتديد جدوى وفعالية أي مةاعدة تقدم إىل البلدان.
 -116وأحاطت اللجنة علما بأن تبادل املعلومات بني األعضاء أمر مهم .وفيما يتعلا مبوقع اللجنة على شبكة
اإلنرتنت الذي ميكن است دام هلذا الغرض ،وافقت اللجنة على أن سيكون من األفضل أن تةتضيف الفاو املوقع علما
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أن املنةا سيتوىل حتميل املعلومات .ومن شأن استضافة الفاو هلذا املوقع أن يضمن االستمرارية ويؤدي إىل تفادي أية
مشاكل عندما حيل منةا حمل منةا آطر.
مقرتحات لرتميز األغذية وتصنيفها وتسجيلها (البند  8من جدول األعمال)
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 -115قدم وفد اإلمارات العربية املتحدة الوثيقة وشرح نظامهم اخلاص بالرتميز والتةجيل ألغراض تةهيل التفتيش
على األغذية ،ومتابعتها وإنفاذ القواعد .وقال إن نظام الرتميز يرتبط بالرمز  HSالذي تةت دم اجلمارك .وقال الوفد
إن سيكون من املفيد تبادل اخلربات بشأن نظام الرتميز وأن سيمكن لألعضاء حبث است دام النظام يف بلدانهم.
 -114وأشارت عدة وفود إىل أن وجود نظام ترميز متوائم يف اإلقليم ميكن أن يكون مفيدا ،رغم احتمال وجود الكثري
من نظم الرتميز امل تلفة ألغراض خمتلفة (مثل رموز اجلمارك ،ونظم تصنيف املواد املضافة إىل األغذية أو مبيدات
اآلفات التابعة للدستور الغذائي) .وأفادت عدة وفود بوجود نظم مماثلة تةت دم يف بلدانها.
 -115وقالت ممثلة الفاو إن طربة دبي ميكن أن تكون مفيدة جلميع البلدان يف اإلقليم ،وأبلغت اللجنة بأن الفاو تعمل
من أجل بناء القدرة يف وال نظم مراقبة األغذية ،وطاصة لعقد حلقات عمل بشأن أساليب مجع البيانات وتصنيف
املنتجات ،استنادا إىل حتليل امل اطر .وأكدت أن سيكون من املهم مراعاة أمناط االستهالك يف كل بلد عند تقديم أي
نظام للتصنيف ،نظرا ألن تقييم التعرض يعد ضروريا عندما يةت دم لتحليل امل اطر .وعند نقل ذلك إىل بلد آطر ،فإن
سيتعني وضع أمناط االستهالك يف هذا البلد يف االعتبار.
 -118وشكرت اللجنة اإلمارات العربية املتحدة على إعداد الوثيقة ،وأشارت إىل أنها للعلم فقط يف هذه املرحلة ،وأن
ميكن تبادل املزيد من املعلومات عن هذه النظم يف دورات مقبلة يف إطار بند جدول األعمال الثابت عن النظم الوطنية
ملراقبة األغذية.
 -116وأشار أحد الوفود إىل أن مثل هذه النظم ميكن أن تكون مفيدة أيضا لتبادل املعلومات يف حاالت الطوارئ.
 -111وأشار ممثال للفاو ومنظمة الصحة العاملية إىل أن الشبكة الدولية للةلطات املعنية بةالمة األغذية (الشبكة
الدولية) ،ونظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدود (نظام إمربس) نظامان دوليان
تةتضيفهما الفاو ومنظمة الصحة العاملية لغرض تبادل املعلومات يف حاالت الطوارئ ،وأن من املهم أن يكون أولئك
املةؤولون عن مراقبة األغذية على اتصال مبوظفي الطوارئ يف الشبكة الدولية يف البلد للةماح هلم بنقل أي معلومات
مباشرة عن القضايا الناشئة اليت سيمكن تصنيفها بعد ذلك يف نظام (الشبكة الدولية) ،وإرسال رسائل إىل مجيع جهات
التنةيا ذات الصلة حتى ميكن اإلشارة إىل املنتجات ذات الصلة.
15
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 -111أشارت اللجنة إىل االقرتاح الذي تقدم ب وفد اململكة العربية الةعودية يف دورتها الةادسة حول القيام بعمل
جديد بشأن استحداث توجيهات من الدستور الغذائي تتعلا باملنتجات احلالل ،تغطي كل املةائل املرتبطة بالتجارة
الدولية مبنتجات األغذية احلالل .والحظت الدورة الةادسة للجنة أن منظمة الصحة العاملية قد أعدت مشروعا حبثيا
ملدة عامني عن األغذية احلالل سيكون متاحا ،وأن هليئة الدستور الغذائي بالفعل ططوط توجيهية عامة حول است دام
مصطلح حالل (.)CAC/GL 24-1997
 -113وقد رأت مصر أن املبادئ التوجيهية للدستور الغذائي ال تغطي سوى بطاقات بيانات األغذية ،وأن ال بد من
معايري عاملية أو إقليمية تغطي مواضيع أطرى نظرا إىل أهمية التجارة باألغذية احلالل .وطلبت الدورة الةادسة بالتالي
من وفد مصر إعداد ورقة مناقشة حول هذا املوضوع تقدمها يف الدورة املقبلة.
 -112وقدم وفد مصر ورقة املناقشة اليت ركّزت أوال على زيادة حجم التجارة باألغذية احلالل يف العامل نظرا إىل عدد
من العوامل ومنها تزايد عدد املةلمني ،وأن مصطلح املنتجات احلالل مل يعد يقتصر على اللحوم من احليوانات املذبوحة
حبةب الطريقة اإلسالمية ،بل صار يشمل منتجات أطرى أيضا .كما تشري الورقة إىل اجلهود اليت تبذهلا حاليا منظمة
التعاون اإلسالمي بهدف توحيد املعايري ،وتضم املنظمة  55دولة موزعة على أربع قارات وقد وافقت يف عام  3116على
املةودات النهائية لثالث وثائا أساسية يف وال منتجات األغذية احلالل ،وهي اخلطوط التوجيهية ومقاييس منظمة
التعاون اإلسالمي لألطعمة احلالل ،اخلطوط التوجيهية ومقاييس منظمة التعاون اإلسالمي لشهادات احلالل ،واخلطوط
التوجيهية اخلاصة بأجهزة االعتماد املكلفة باعتماد جهات إصدار شهادات احلالل .وذكرت أيضا اجلهود األطرى
املبذ ولة للتوحيد باإلضافة إىل العديد من األنظمة الوطنية القائمة بالنةبة إىل األغذية احلالل .واعترب الوفد أن من
الضروري أن تضع هيئة الدستور الغذائي معايري وتوجيهات ومبادئ توجيهية للمنتجات احلالل ..ومن شأن هذه
التدابري أن حتد من احلواجز اليت تعوق التجارة البينية بني الدول األعضاء يف هيئة الدستور الغذائي ،ليس فقط على
املةتوى اإلقليمي بل على املةتوى الدولي أيضا .واقرتح الوفد أن تبدأ هيئة الدستور الغذائي العمل من حيث انتهى
عمل منظمة التعاون اإلسالمي وتةتند إىل النتائج اليت توصلت إليها.
 -116وقدم ممثل وفد منظمة الصحة العاملية/املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط وثيقة املنظمة حول األغذية احلالل ،اليت
أعلن عنها يف الدورة الةادسة للجنة .وأكد ممثل الوفد أن القضايا املتعلقة باألغذية احلالل هي قضايا أطالقية ودينية،
وهي مرتبطة أيضا باملمارسات النزيهة يف الت جارة وبطاقات البيانات على املنتجات غري أنها ال تتعلا بةالمة األغذية.
ورأى املمثل أن أي مناقشة حول موضوع األغذية احلالل ،ينبغي أن تأطذ يف االعتبار املبادئ التوجيهية القائمة لدى
هيئة الدستور الغذائي واملبادئ التوجيهية العربية بشأن األغذية احلالل  3542-3113الصادرة عن هيئة املواصفات
واملقاييس العربية.
16

الوثيقة .CX/NEA 13/7/11

23

REP13/NEA

 -115وعرض عدد من الوفود طربت يف تنظيم وال املنتجات احلالل ودعمت الوفود الفكرة العامة لعمل هيئة الدستور
الغذائي بشأن األغذية احلالل ال سيما ملنع التزوير يف وال هذه الةوق املتنامية ،واعتربت أن املعايري القائمة ليةت
كافية لضمان ذلك .وذكر املشاركون أن ما كان يف البدء قضية دينية قد حتوّل اليوم إىل تةمية تروجيية يربطها
املةتهلكون بنوعيّة معيّنة .كما ذكروا أن ومل العمل الدولي احلالي ينبغي أن يؤطذ يف االعتبار.

 -114وذكرت أمانة هيئة الدستور الغذائي أن يف حال اعتربت اخلطوط التوجيهية العامة للدستور الغذائي بشأن
است دام مصطلح حالل غري مناسبة ،ال بد من صياغة وثيقة مشروع ذات صلة وفقا لدليل إجراءات هيئة الدستور
الغذائي ،توضح احلاجة إىل مراجعة املبادئ التوجيهية.

 -115وبعد عقد بعض املناقشات ،وافقت اللجنة أن يعد وفد مصر ،مع مراعاة وثائا منظمة التعاون اإلسالمي وغريها
من الوثائا ذات الصلة ،وثيقة مشروع يقدمها إىل الدورة القادمة للجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي تركّز على
الثغرات يف اخلطوط التوجيهية العامة للدستور الغذائي بشأن است دام مصطلح حالل ( )CAC/GL 24-1997واجملال
املتاح ملراجعتها بهدف حتديثها كي تتضمن أي توجيهات جديدة ذات صلة .ولدى حتديد النطاق ،ينبغي األطذ بعني
االعتبار أن ميكن التوصل إىل بلوغ توافا دولي حول القضايا املطروحة.
ترشيح املنسق (البند  13من جدول األعمال)
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 -118وافقت جلنة التنةيا باإلمجاع على اقرتاح وفد مصر برفع توصية إىل اهليئة يف دورتها الةادسة والثالثني
بإعادة تعيني لبنان لفرتة ثانية كمنةا للشرق األدنى .وقدم وفد لبنان شكره جلميع البلدان على تأييده ،وأعلن قبول
هلذا الرتشيح.
ما يستجد من أعمال والعمل يف املستقبل (البند  11من جدول األعمال)
مقرتحات ملواصفات إقليمية جديدة للبنة والزعرت وماء زهر الربتقال وماء الورد

18

 -116قدّم وفد لبنان مقرتحات للعمل اجلديد بشأن وضع مواصفات إقليمية "للبنة" و"الزعرت" ،وأبلغ اللجنة بأن
العمل بشأن ماء زهر الربتقال وماء الورد سينظر في لدى انعقاد الدورة التالية .وأفاد الوفد بأن اجلوانب الرئيةية املراد
أن تغطيها هذه املواصفات تتعلا باهلوية والرتكيب األساسي وعوامل اجلودة والتوسيم وطرق التحليل ،يف حني أن
اجلوانب املتعلقة بةالمة األغذية سيتم تناوهلا عن طريا النصوص األفقية لةالمة األغذية ذات الصلة التابعة للدستور
الغذائي.
17
18
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 -131ووافقت اللجنة على التربير املقدم يف وثائا املشروع ولكنها طلبت من لبنان التشاور مع بلدان أطرى مهتمة
لتوفري املزيد من البيانات عن حجم اإلنتاج واالستهالك يف البلدان األعضاء ،وحجم ومنط التجارة بني بلدان اإلقليم لكي
تنظر فيها اللجنة التنفيذية.
 -131ووافقت اللجنة على إحالة املقرتحات اخلاصة بالعمل اجلديد بشأن وضع مواصفات إقليمية للدستور الغذائي
طاصة "باللبنة" و"الزعرت" لكي توافا عليها الدورة الةادسة والثالثون للهيئة.
 -133ووافقت اللجنة كذلك على أن بعد موافقة اهليئة على العمل اجلديد بشأن هذه البنود ،سيقوم وفد لبنان بإعداد
مشروع املواصفات املقرتحة بالتعاون مع بلدان أطرى مهتمة يف اإلقليم لتعميمها يف اخلطوة  2وحبثها من جانب الدورة
الثامنة للجنة تنةيا الدستور الغذائي للشرق األدنى املشرتكة بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية (جلنة التنةيا
املشرتكة) .ووافقت اللجنة كذلك على وضع املواصفات باللغتني العربية واإلنكليزية.
مقرتحات خاصة مبواصفات إقليمية أو دولية للحوم اجملمدة واملربدة

19

 -132قدم وفد مصر االقرتاح اخلاص بوضع مواصفات للحوم اجملمدة واملربدة حيث أن ال توجد مواصفات طاصة بها
يف الدستور الغذائي ،وأن جيرى تداوهلا يف التجارة على نطاق العامل؛ وأنها تعد سلعة هامة يف عدة بلدان يف الشرق
األدنى.
 -136وأشار الوفد إىل أن ميكن تقديم مزيد من التفاصيل عن احلاجة إىل مواصفات إقليمية أو دولية هلذا املنتج يف
وثيقة مشروع لبحثها من جانب اللجنة التنفيذية يف إطار االستعراض التحليلي الذي سيضع يف اعتباره مجيع النصوص
ذات الصلة املتاحة حاليا للحوم ومنتجات اللحوم؛ وستحدد الثغرات يف هذه النصوص؛ وستتضمن مقرتحات بشأن
كيفية معاجلة هذه الثغرات ،مثال عن طريا إعادة النظر يف نصوص الدستور القائمة أو وضع نصوص إضافية يف دستور
األغذية تتناول مواصفات اجلودة والةالمة يف املنتج النهائي و/أو جوانب أطرى تتعلا بإنتاج هذه املنتجات،
وجتهيزها ،وتداوهلا ،وختزينها ،ونقلها وغري ذلك.
 -135ووافقت اللجنة على أن يقدم وفد مصر ،مبةاعدة بلدان مهتمة يف اإلقليم ،وثيقة مشروع تتناول النقاط املذكورة
يف الفقرة أعاله إىل اللجنة التنفيذية لبحث أفضل طريقة للةري قدما يف وضع هذه املواصفات ،أي إما ضمن جلنة التنةيا
املشرتكة أو على املةتوى الدولي .ووافقت اللجنة كذلك على أن يتم وضع وثيقة املشروع باللغتني العربية واإلنكليزية.

19
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وضع خطة إسرتاتيجية إقليمية إلقليم الشرق األدنى

20

 -134أشار وفد لبنان إىل جدوى وضع ططة اسرتاتيجية إقليمية لإلقليم من أجل اجناز تفويض جلنة التنةيا
املشرتكة بشكل أفضل ،طاصة فيما يتعلا بتبادل املعلومات بشأن حتديد مشاكل واحتياجات اإلقليم املتعلقة مبواصفات
األغذية ونظم مراقبة األغذية ،واملشاركة يف عمل اهليئة وأجهزتها الفرعية ،وحتةني جودة وسالمة منتجاتها الغذائية.
وأشار الوفد إىل أن اخلطة اإلقليمية ستضع يف اعتبارها األحكام ذات الصلة يف اخلطة االسرتاتيجية هليئة الدستور
الغذائي ( ،)3112-3118واخلطة االسرتاتيجية املقرتحة للفرتة (.)3116-3116
 -135ووافقت اللجنة على إنشاء مجاعة عمل إلكرتونية بقيادة لبنان وتعمل باللغتني االنكليزية والعربية إلعداد مشروع
ططة اسرتاتيجية إقليمية للشرق األدنى للفرتة  3131-3115كي تنظر فيها الدورة الثامنة للجنة التنةيا املشرتكة.
توافر وثائق الدستور الغذائي باللغة العربية

21

 -138أشار وفد لبنان إىل ضرورة إتاحة مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة باللغة العربية ،مبا يف ذلك
التقارير ووثائا عمل اهليئة وأجهزتها الفرعية لتةهيل املشاركة االجيابية لبلدان اإلقليم يف أعمال اهليئة وأجهزتها
الفرعية.
 -136ووافقت الوفود على هذا االقرتاح حيث أن سيةاعد بلدان اإلقليم على حتديد مواقفها الوطنية بطريقة سريعة،
وتةهيل إدماج مواصفات الدستور الغذائي يف اللوائح الوطنية؛ وسيةاعد يف نشر املعلومات عن الدستور الغذائي بني
األوساط األكادميية ،والصناعة ،وأصحاب املصلحة اآلطرين؛ كما أن سيحةن من اجلودة العامة للمنتجات حيث
ستتوفر للمنتجني املعلومات ذات الصلة بلغتهم.
 -121وأشارت اللجنة إىل أن نة ا من الصيغة العربية للمطبوعات اخلاصة ونصوص الدستور الغذائي األطرى ذات
الصلة ستكون مفيدة للغاية بالنةبة للمشرّعني ،واخلرباء ،ورجال الصناعة وغريهم نظرا ألن الوصول إىل االنرتنت ال
يكون متاحا بصورة دائمة.
 -121وأبلغت أمانة الدستور الغذائي اللجنة بأن هناك أعماال جارية لرتمجة مواصفات الدستور الغذائي والنصوص
ذات الصلة باللغات الرمسية للهيئة ،وأنها متاحة باجملان على املوقع الشبكي للدستور الغذائي بغرض التشاور .وعالوة
على ذلك ،فإن تقارير اهليئة واللجنة التنفيذية وكذلك وثائا عملهما متاحة باللغة العربية .غري أن ترمجة وثائا عمل
الدستور الغذائي ،مبا يف ذلك تقارير اجتماعات اهليئات الفنية التابعة للهيئة تظل من مةؤولية أعضاء الدستور الغذائي
20
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الذين يةتضيفون أمانة اللجنة أو فرقة املهام .وستدرج نةخ مطبوعة من املطبوعات اخلاصة يف ططة النشر اليت وضعها
الدستور الغذائي ،وستصبح متاحة رهنا بتوافر األموال يف النصف الثاني من عام .3112
موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة (البند  12من جدول األعمال)
 -123أُعلمت اللجنة بأن دورتها الثامنة ستنعقد بعد سنتني تقريبا وأن املزيد من التفاصيل حول الرتتيبات ستُبلّغ إىل
األعضاء عقب تعيني املنةا من قبل اهليئة طالل دورتها الةادسة والثالثني.
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املرفق الثاني
مشروع مدونة املمارسات اإلقليمية لألغذية اليت تُباع يف الشوارع
(إقليم الشرق األدنى)
مقدمة
تعترب األغذية اجلاهزة اليت تباع يف الشوارع حلقةً مهمة يف سلسلة اإلمداد الغذائي وقد شهدت انتشارا سريعا
يف كثري من البلدان بسبب التغريات االجتماعية واالقتصادية إذ يقبل الناس عادة على هذه األغذية بسبب مذاقها الفريد
وسهولة احلصول عليها ،وهي ضرورية لبعض اجملتمعات وال سيما يف البلدان النامية إذ تتيح للناس وجبات جاهزة
يستطيع حتى أفقر الناس احلصول عليها ودفع مثنها .وعلى الرغم من هذه األهمية فهي متثل من جهة أخرى خطرا
حمتمال على الصحة.
ونظرا إلمكانية حدوث تلوث كيميائي وجرثومي يف الشوارع ،توصي هذه التوجيهات أساسا بتوعية العاملني يف
جمال األغذية اجلاهزة ،وبتحسني الظروف البيئية اليت تباع فيها هذه األغذية و تقديم اخلدمات الضرورية ملساعدة
بائعي هذه األغذية على ضمان سالمتها.
وتهتم هذه الوثيقة باإلضافة إىل دور السلطات واهليئات املختصة يف تنظيم بيع هذه األغذية ،بالضوابط املالئمة
هلذا القطاع اهلام من نظام األغذية ،ملقية الضوء على مبادئ النظافة اليت جيب إتباعها يف كل مرحلة من مراحله.

القسم األول -األهداف
تهدف هذه التوجيهات إىل تقديم الشروط اليت جيب أن تُأخذ بعني االعتبار عند تصميم مقاييس التحكم يف
األغذية اليت تباع يف الشارع مبا يف ذلك أحكام القوانني ودقة التنفيذ واملمارسة.
كما تهدف إىل معاونة السلطات املختصة على رفع مستوى أو حتسني نشاط إعداد وبيع أغذية الشارع لضمان
وصول أطعمة صحية آمنة ومغذية للمستهلكني يف أماكن يسهل الوصول إليها.
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القسم الثاني  -النطاق ،االستخدام والتعاريف
-1-2

الشارع.
-2-2

النطاق
حتدد هذه اخلطوط التوجيهية االشرتاطات الصحية العامة واملمارسات املوصى بها واملتعلقة بإعداد وبيع أغذية

االستخدام

حيدد كل قسم من هذه الوثيقة األهداف الواجب حتقيقها واملربرات اليت تستند إليها هذه األهداف من حيث
سالمة األغذية.
-3-2

التعاريف
ألغراض هذه القواعد ،تكون للمصطلحات املستخدمة يف هذه الوثيقة التعريفات التالية:

-1-3-2

املعدات

األوعية واألواني واآلالت واألدوات واألجهزة والسلع (كلها أو جزء منها) اليت تستخدم يف صناعة أو إعداد أو
حفظ أو بيع أو توريد الغذاء.
-2-3-2

املاء النظيف

املاء الذي ال ميس بسالمة الغذاء ضمن ظروف استعماله.
-3-3-2

األواني

مجيع األدوات املستخدمة يف تقديم وتناول الغذاء (سواء استخدمت ملرات عدة أم ملرة واحدة) وتشمل األكواب
(الكؤوس) واألطباق والصواني والفناجني واملالعق والشوك واملغارف
-4-3-2

األشياء املستخدمة ملرة واحدة
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أي أداة أو وعاء أو آلة أو إناء أو مادة تغليف يتم استخدامها ملرة واحدة فقط يف إعداد أو ختزين أو تقديم أو
بيع الغذاء.
-5-3-2

غري منفذ للسوائل

ال يسمح مبرور املاء و/أو السوائل األخرى.
-6-3-2

الكائنات احلية الدقيقة

أي كائنات حية دقيقة ميكن أن تسبب أمراض أو تفسد األغذية.
-7-3-2

بائع أغذية الشوارع

الشخص الذي يبيع أغذية الشوارع يف متاجر أو مراكز أغذية الشوارع.
-8-3-2

الغذاء القابل للتلف

هو أي غذاء جيب أن يبقى مربدا أو جممدا من أجل احلد من الكائنات املسممة للغذاء أو منع منوها (و/أو
فساد الغذاء) ( مثال األغذية اليت تتكون بشكل كامل أو جزئي من احلليب أو منتجات األلبان أو البيض أو اللحم األمحر
أو حلم الدواجن أو األمساك أو احملار).
-9-3-2

املاء الصاحل للشرب

املاء املعاجل واملستويف الشرتاطات منظمة الصحة العاملية اخلاصة جبودة مياه الشرب.
-11-3-2

األغذية اجلاهزة لالستهالك

هي األغذية اليت تستخدم عادة على احلالة اخلام مبا يف ذلك املشروبات ،أو اليت يتم تداوهلا أو تصنيعها أو
خلطها أو طهيها أو تلك اليت ختضع ألي عملية إعداد أخرى ليتم استهالكها فيما بعد على احلالة اليت هي عليها
بدون أية عمليات تصنيعية أخرى.
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-11-3-2

السلطة املختصة

أية وزارة مسؤولة أو أي هيئة حملية معرتف بها رمسيا.
-12-3-2

األوعية (احلاويات) احملكمة الغلق

هي األوعية املالئمة لالستخدام الغذائي مثل:
(أ) احلاويات حمكمة الغلق؛
(ب) الربطمانات (أواني من زجاج أو خزف) أو األوعية املغلقة باستخدام وسيلة غلق من نوع التاج واهللب؛
(ج) زجاجات اللنب املغلقة بواسطة غطاء من األملونيوم؛
(د) زجاجات وأواني زجاجية مزودة بغطاء لوليب الغلق؛
(هـ) العلب املعدنية واألوعية املختومة املشابهة.
-13-3-2

مركز أغذية الشوارع

أي مكان عام أو مؤسسة عامة تعمل برتخيص من اهليئات املختصة بغرض إعداد وعرض وبيع أغذية الشوارع
بواسطة باعة متعددين.
-14-3-2

أغذية الشوارع

جمموعة واسعة من األغذية واملشروبات اجلاهزة لالستهالك واليت يتم بيعها وإعدادها أحيانا يف أماكن عامة،
والسيما الشوارع.
-15-3-2

متجر بيع أغذية الشوارع:

املكان الذي يتم فيه إعداد وعرض وتقديم وبيع أغذية الشوارع إىل املستهلكني ،ويشتمل على قوائم الطعام
واملناضد واألرائك والسالل واملقاعد والعربات (بالعجل أو بدون) باإلضافة إىل أية وسيلة أخرى توافق عليها السلطات
املختصة اليت تعرض أغذية الشوارع للبيع عليها أو بداخلها.

REP13/NEA Appendix II

-16-3-2

39

النفايات املائية /الفضالت السائلة

النفايات املائية هي النفايات السائلة الناجتة عن نشاط الباعة.
-17-3-2

حاويات املاء

إنها حاويات مصنوعة من مواد ذات درجة غذائية وتستخدم فقط من أجل ختزين وتقديم املاء ،ويشرتط أال
تكون قد استخدمت من قبل يف أي غرض ميكن أن ينشأ عنه تلوث املاء املخزن بها.

القسم الثالث  -االشرتاطات العامة
 -1-3اللوائح والتشريعات
جيب إعداد لوائح وتشريعات مناسبة ليسهل االعرتاف بها مع إمكان التحكم يف صناعة أغذية
-1-1-3
الشوارع كجزء ال يتجزأ من عملية اإلعداد الغذائي .وميكن إعداد تلك التشريعات بصورة منفصلة أو باالشرتاك والتداخل
مع التشريعات الغذائية القائمة.
تقوم اهليئات املختصة برتمجة االشرتاطات واملمارسات الصحية العامة للباعة إىل قانون أو الئحة أو
-2-1-3
تشريع تنفيذي ويتم االعرتاف به كأداة مؤثرة للتحكم يف أغذية الشوارع ،كما يلزم األخذ باالعتبار الظروف احمللية
واليت تتضمن عوامل املخاطرة اخلاصة بكل عملية.
 -2-3ترخيص/تسجيل الباعة
حيظر على أي بائع (أو بائعة) القيام مبهام عمله يف إعداد وتعبئة وختزين وعرض وبيع أي من أغذية الشوارع
إال بعد احلصول على ترخيص صادر عن السلطات املختصة مبوجب اللوائح اخلاصة باألغذية ذات الصلة.
 -3-3شروط الرتخيص
ال تقوم اهليئة املختصة بإصدار ترخيص أو جتديده ألي بائع إال بعد التأكد من استيفائه للشروط
-1-3-3
الواردة مبدونة املمارسات اليت أعدتها اهليئات املعرتف بها .ويتم االستيفاء خالل فرتة زمنية معينة.
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من األمور األساسية أن تقوم السلطات املختصة بالطلب من مجيع باعة أغذية الشوارع بأخذ برنامج
-2-3-3
تدرييب عن نظافة الغذاء قبل إصدار الرتخيص أو جتديده ،ويتم ذلك حتت إشراف السلطات املختصة.
4-3

عرض الرتخيص واملالحظات

جيب أن يقوم البائع (أو البائعة) بعرض الرتخيص املمنوح له بصفة مستمرة يف مكان واضح باإلضافة
-1-4-3
إىل عرض أية مالحظات تتطلبها السلطات املختصة.
 -5-3التحكم باآلفات واحليوانات
جيب على كل بائع اختاذ كافة وسائل الوقاية املناسبة للحفاظ على متجره خاليا من احليوانات
-1-5-3
(مثل القطط والكالب) واآلفات (مثل القوارض أو احلشرات) ملنع تلوث الغذاء.
ينبغي لكل بائع قد أدرك وجود اآلفات أو مالجئ تلك اآلفات ،اختاذ كافة الوسائل العملية املناسبة
-2-5-3
للتخلص منها أو من مالجئها ومنع تفشيها من جديد يف املتجر.
-3-5-3

من الضروري التخلص من أي غذاء ملوث باآلفات بأسلوب صحي مناسب.

جيب منع تلوث الغذاء بصورة مباشرة أو غري مباشرة بأية مواد يتم استخدامها يف جمال التحكم
-4-5-3
باآلفات ،مثل املبيدات احلشرية.

القسم الرابع – الباعة
 -1-4احلالة الصحية للباعة
-1-1-4
عليه:

حيظر على أي بائع أو معاون أو متداول للغذاء القيام بعمله يف حال ظهور أي من األعراض التالية

الريقان (االلتهاب الكبدي) ،اإلسهال ،القيء ،احلمى ،احتقان احللق املصحوب باحلمى ،خروج اإلفرازات من األذن
والعني واألنف ،اإلصابات اجللدية امللتهبة الواضحة (مثل الدمامل والقطوعات اجللدية وما إىل ذلك) .يف تلك احلاالت
جيب أن يكف الشخص عن تداول الطعام بأي شكل من األشكال مع السعي لتلقي العالج الطيب.
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مينع أي بائع أو معاون أو متداول للغذاء قد مت التأكد من أنه حيمل عدوى مرضية ينتقل امليكروب
-2-1-4
املسبب هلا عن طريق الغذاء أو سبق له أن محلها ،عن املشاركة يف أي نشاط لتداول الغذاء وال يعود ملمارسة نشاطه إال
بعد حصوله على شهادة من مركز طيب أو طبيب تفيد خلوه من اإلصابات امليكروبية املذكورة.
-3-1-4

جيب تطعيم الباعة أو املعاونني أو متداولي األغذية طبقا ملا تقرره السلطات املختصة.

 -2-4الظروف الصحية والسلوك الشخصي
يلتزم كل بائع أو معاون أو متداول للغذاء أثناء مزاولته لعمله باألمور التالية:
-1-2-4

وضع بطاقة تعريف على الزي اخلارجي حبال كانت مفروضة من السلطة املختصة وصادرة عنها.

-2-2-4

ارتداء ثياب نظيفة ومناسبة.

غسل اليدين باستمرار باملاء النظيف اجلاري والصابون قبل وبعد كل تداول للغذاء وبعد اخلروج من
-3-2-4
دورة املياه وبعد التعامل مع أي جسم غري نظيف مثل مالمسة احليوانات أو املواد الغذائية اخلام ،وأيضا بعد التعامل
مع املواد السامة واخلطرة .ويف حال عدم توافر املاء النظيف اجلاري ،جيب االتفاق على طريقة بديلة مقبولة لغسل
اليدين من جانب السلطة املعنية.
-4-2-4
إعداد األغذية.

احملافظة على أظافر اليدين قصرية ونظيفة يف كل األوقات ،وجتنب لبس اجلواهر أو احللي أثناء

-5-2-4

مراعاة النظافة الدائمة للشعر وتنسيقه مع تغطية الرأس أثناء العمل.

-6-2-4
مستمرة.

تغطية اجلروح والقطوعات غري املصابة ميكروبيا بغطاء مقاوم للماء يتم تضميده بإحكام وتغيريه بصفة

-7-2-4

االمتناع عن التدخني ومضغ العلكة واألكل أثناء إعداد أو تقديم الغذاء.

اإلقالع عن أي عادة غري صحية مثل البصق وتنظيف األنف أو األذن أو أي فتحة أخرى من فتحات
-8-2-4
الوجه واجلسم أو ملس أي عضو من أعضاء اجلسم أثناء تداول الغذاء.

REP13/NEA Appendix II

42

-9-2-4

االمتناع عن العطس والسعال يف الطعام.

-11-2-4

ال يسمح ألي بائع باستخدام متجر البيع كمكان لإلقامة أو النوم أو ألي نشاط شخصي آخر.

 -3-4تدريب الباعة
جيب أن يضمن البائع هو ومجيع القائمني على تداول األغذية واملساعدين أنهم قد أكملوا التدريب
-1-3-4
األساسي على نظافة األغذية الذي توفره السلطة املختصة أو مؤسسة أخرى معرتف بها أو املصادق عليه من قبل السلطة
املختصة.
 -4-4إحتاد الباعة
ينبغي التشجيع على تشكيل مجعيات أو تعاونيات لباعة األغذية يف الشوارع بغية توفري جهة اتصال مع
اهليئات املختصة لتسهيل إعمال تدابري الرقابة.
القسم اخلامس  -التصميم واإلنشاء
1-5

املوقع

 -1-1-5يتم اختيار موقع متجر أو متاجر بيع أغذية الشوارع مبا يضمن جتنب تلوث األغذية اليت يتم إعدادها
وتقدميها أو بيعها يف تلك املتاجر أو منها .وجيب تواجد تلك املتاجر يف أماكن تعيّنها السلطات املختصة.
-2-1-5

ينبغي ملوقع املتجر وحميطه املباشر أن يكون سهل التنظيف وقادرا على حتمل تكرار عملية الغسل والفرك.

 -3-1-5من املهم أن ختلو املساحة احمليطة مبتجر بيع الغذاء يف الشارع من البضائع واألدوات املخزنة غري الضرورية
أو األغراض أو املهمالت وذلك لتسهيل الوصول إىل املكان من أجل تنظيفه.
 -4-1-5يلزم تهيئة املتجر مبنفذ مالئم لدخول نظام صرف صحي أو أية وسيلة مناسبة للتخلص من النفايات املائية
بأسلوب صحي سليم.
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اإلنشاءات

 -1-2-5جيب أن حيظى النمط املزمع إنشاؤه ملتاجر األغذية املباعة يف الشارع باعتماد وموافقة السلطات املختصة ،وأن
يتم صنعها من مواد منيعة قابلة للتنظيف والتعقيم واحلفاظ عليها حبالة جيدة من ناحية الصيانة.
-2-2-5

تصنع أماكن إعداد الطعام وسطوحها اخلارجية من مواد ملساء غري منفذة للسوائل صاحلة لألغراض الغذائية.

 -3-2-5جيب أن توضع مواقد الطهي وآالت الغسيل ومناضد اإلعداد واألرفف واخلزانات (اليت توضع األغذية عليها
أو بداخلها) على ارتفاع  45سم على األقل من سطح األرض.
-4-2-5

املتجر.

جيب أن يزود املتجر مبصدر إضاءة ينتج نورا كايف القوة لضمان توافر مستوى إضاءة مالئما يف مجيع أجزاء

-3-5

الشؤون الصحية

-1-3-5

إمدادات املياه

على البائع أن يضمن توافر كمية كافية من ماء الشرب يف كل األوقات .حينما تدعو احلاجة إىل ذلك ،كما يف
حالة الباعة املتجولني ،أو حني ال تكون مياه الشرب متوفرة ،ينبغي ختزين ماء الشرب يف أوعية نظيفة خمصصة للماء.
-2-3-5

التخلص من الفضالت السائلة

جيب أن يتوافر يف متاجر الباعة نظام كفوء للتخلص من النفايات والفضالت السائلة واملائية كما يلزم بقاء هذا
النظام حبالة جيدة من حيث الصيانة وحسن العمل .ويلزم توافر نظام الصرف بسعة كبرية حتى ميكنه القيام بصرف
الفضالت السائلة بأقصى أحجامها وذروتها ،وأن يزود مبعايري مناسبة للتأكد من صرف النفايات فقط إىل اجملاري
واملصايف.
-3-3-5

التخلص من النفايات الصلبة

يتم تداول النفايات الصلبة باألسلوب املالئم الذي مينع تلوث األغذية واملاء الصاحل للشرب ،ويلزم التخلص من
النفايات خارج جمال العمل باملتجر بأسرع ما ميكن وبشكل يومي على األقل .يتم التخلص من كل النفايات الصلبة
بوضعها يف صناديق قمامة مالئمة ومؤمنة بأغطية مناسبة أو بوضعها يف صناديق القمامة العامة املركزية أو الفرعية.
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يتم تنظيف وتطهري أوعية الفضالت واملعدات اليت المست الفضالت وأماكن ختزين الفضالت بالوترية احملددة من قبل
السلطات املختصة .وجيب أن تستخدم املطهرات املالئمة واملناسبة فقط هلذا الغرض.
أما يف األماكن اليت ال تتمتع خبدمة مجع القمامة فيتم التخلص من الفضالت الصلبة بأسلوب صحي حبسب ما توصي
به السلطات املختصة أو تعتمده.
-4-3-5

التنظيف

جيب تنظيف وتعقيم كل األسطح املالمسة للطعام كما جيب أن ختضع األرضيات واملناطق احمليطة إىل
تنظيف شامل مرة واحدة يف اليوم على األقل.
وفور التخلص من النفايات ،جيب تنظيف املستوعبات اليت استخدمت لتخزينها وأي معدات قد المستها بواسطة
إحدى الطرق الواردة يف الفقرة ( .)5-6وجيب تنظيف منطقة ختزين النفايات بشكل يومي كذلك.
-5-3-5

دورات املياه

جيب أن يسهل على كل بائع أو معاون أو متداول لألغذية الوصول إىل املرافق الصحية اليت ينبغي أن تتوافر
النظافة الدائمة بها وحسن عملها يف كل األوقات.
القسم السادس  -املعدات واألجهزة
 -1-6من املهم االعتناء التام بنظافة املعدات واألجهزة بصفة مستمرة .أما املعدات ،مبا فيها األوعية املستخدمة يف
ختزين ماء الشرب ،فيجب أن تكون مصنوعة من مواد ال تقوم بنقل املواد السامة أو الروائح أو الطّعم ،باإلضافة إىل
كونها غري ماصة (إال إذا كان الغرض من استخدامها هو قيامها باالمتصاص بشرط أال ينتج عن ذلك تلويث األغذية) كما
جيب أن تكون تلك املواد مقاومة للتآكل وقادرة على مقاومة تأثري التنظيف والتعقيم املتكررين.
 -2-6جيب أن ختلو أسطح تقطيع األغذية من الشقوق والفجوات ،مع نسبة مقبولة من التآكل ،ومن الالزم القيام
بتنظيف تلك األسطح بإحدى الطرق املنصوص عليها يف الفقرة ( )5-6وذلك يف األحوال اآلتية على األقل:
(و)
(ز)

قبل وبعد االستخدام اليومي؛
فور استخدامها لتحضري الطعام اخلام.
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جيرى تداول األغذية املطهية يف أوعية منفصلة عن تلك املستخدمة يف تداول األغذية غري املطهيّة.

-3-6

 -4-6ينبغي أن يتأكد كل بائع من عدم استخدام والتخلص من أي آلة أو آنية من األواني إذا كانت يف حالة غري
مناسبة أو معيبة أو حمطمة أو مكسورة أو مشروخة أو يعرتيها الصدأ أو بها شقوق.
 -5-6يلزم القيام بتنظيف مجيع األواني واألوعية غري القابلة للرمي بصفة منتظمة بالغسيل الكامل باستخدام املاء
الدافئ احملتوي على كمية كافية من الصابون أو أي منظف صناعي آخر مالئم .وبعد الغسيل يتم إما نقع األواني
واألوعية يف ماء نظيف يغلى ملدة نصف دقيقة ( 31ثانية) ويعقبه التجفيف أو نقعها فى ماء صاحل للشرب على درجة
حرارة ال تقل عن  77درجة مئوية ملدة دقيقتني ويعقبه التجفيف.
يف حال استعملت األواني غري القابلة للرمي ومل يتوفر املاء بدرجة  77درجة مئوية أو بدرجة الغليان ،يسمح
باستعمال ماء الشرب وصابون الغسيل أو مادة منظفة والشطف باملاء اجلاري .ولكن هذه الطريقة غري مفضلة.
 -6-6يف حالة األدوات املصممة لالستخدام ملرة واحدة فقط ينبغي إتالفها بعد ذلك حتى ال يعاد استخدامها ثم
التخلص منها .ويف حالة األواني متكررة االستعمال ،يتم تنظيفها عقب كل استخدام بالطريقة املنصوص عليها بالنسبة
لألواني يف الفقرة 5-6
جيب االحتفاظ جبميع املعدات واألجهزة يف حالة جيدة من حيث الصيانة وحسن العمل.

-7-6

القسم السابع  -إعداد األغذية
-1-7

اشرتاطات للمكونات:

جيب أن يقوم كل بائع بالتأكد مما يلي:
-1-1-7

احلصول على كافة املواد اخلام وغريها من املكونات مبا يف ذلك الثّلج من مصادر معروفة وموثوق بها.

-2-1-7

نضارة وصحة املكونات من أجل احلفاظ على جودة الغذاء وسالمته.

-3-1-7

نقل املكونات بأسلوب مالئم ملنع تعرضها للظروف البيئية وعوامل التلوث والفساد.

 -4-1-7حظر استخدام املضافات الغذائية ما عدا تلك املصرح باستخدامها بشرط مراعاة الكميات املستخدمة منها
واملنصوص عليها يف املواصفات.
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 -2-7الطهي والتداول
 -1-2-7يلزم الغسل الوايف للخضروات والفاكهة الطازجة مبا يكفي من ماء الشرب اجلاري سواء أكان سيتم طهيها أم
استهالكها على احلالة اخلام أو الطازجة ،إلزالة امللوثات امللتصقة باألسطح اخلارجية هلا .كما جيب استخدام املاء
الصاحل للشرب يف أية عملية من عمليات النقع.
 -2-2-7حيثما يكون ذلك مناسبا جيب غسل الغذاء اخلام قبل استخدامه يف إعداد الغذاء وذلك لتقليل خماطر
التلوث .حيظر غسل األغذية اخلام مع األغذية األخرى اليت يتم استهالكها طازجة أو نصف مطهيّة.
 -3-2-7جيب أن يتم تداول وختزين وتنظيف وإعداد املكونات الغذائية اخلام يف مكان منفصل عن املكان الذي تتم
فيه عمليات الطهي والعرض والتداول والتقديم ألغذية الشوارع.
 -4-2-7إزالة التجمد :حتتاج قطع اللحم وذبائح الدواجن كبرية احلجم يف الغالب إىل إزالة التجمد هلا قبل طهيها.
لدى إجراء إزالة التجمد كعملية منفصلة عن عملية الطهي ،جيب أن تتم فقط بالشكل التالي:
(ح) داخل الثالجة أو غرفة مشيدة خصيصا إلجراء عملية إزالة التجمد بها ،بدرجة حرارة مستقرة على
درجات مئوية؛
(ط) استخدام فرن امليكروويف فقط يف حالة النقل الفوري للغذاء إىل وحدات الطهي التقليدية كجزء من
عملية الطهي املتواصلة أو حني تتم عملية الطهي املتواصلة كلها داخل فرن امليكروويف.
4

ملحوظة :تشتمل األخطار الناجتة عن عملية إزالة التجمد على حدوث التلوث العرضي من السائل املنفصل من الغذاء
عند إزالة جتمده ما يؤدى إىل منو األحياء الدقيقة على السطح اخلارجي للغذاء قبل بلوغ اجلزء الداخلي من الغذاء
مرحلة إزالة التجمد .جيب القيام باختبار منتجات اللحوم والدواجن اليت تتم إزالة جتمدها بصفة دورية للتأكد من
االنتهاء من إزالة التجمد متاما قبل القيام بأية خطوة تصنيعية تالية ،أو زيادة الفرتة الزمنية للتجهيز مراعاةً لدرجة
حرارة اللحم.
 -5-2-7يراعى أن تكون كل من درجة حرارة الطهي وفرتته الزمنية كافيتني خلفض أيّ ممرضات قد تكون موجودة يف
الطعام إىل مستويات سليمة.
-6-2-7

يلزم استخدام املاء الصاحل للشرب يف أغراض الشرب وإعداد املشروبات الساخنة والباردة.
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 -7-2-7يتم تصنيع الثلج من املاء الصاحل للشرب ،ويلزم تداوله وختزينه بوسائل مناسبة حلمايته من التلوث مع
خضوع األوعية املستخدمة يف نقل وختزين الثلج لالشرتاطات املنصوص عليها بالنسبة ألوعية املاء واملنصوص عليها يف
الفقرة .18-3-2
 -8-2-7حيظر القيام بإعادة تسخني الغذاء إال مرة واحدة فقط .وجتري إعادة تسخني اجلزء من الغذاء الذي سيتم
تقدميه فقط وليس كل الكمية املعدة منه .ويلزم أن يبلغ صلب املادة الغذائية حرارة ال تقل عن  75درجة مئوية وذلك
خالل ساعة واحدة من خروج الغذاء من الثالجة أو من التربيد.
-9-2-7

جيب القيام بغسل األواني واألوعية املستخدمة يف تذوق الطعام عقب كل استخدام مباشرة.

-3-7

تقديم الغذاء
يقوم كل بائع بتطبيق ما يلي:

 -1-3-7على كل بائع يشرتي أغذية مباعة يف الشوارع بهدف تقدميها أو بيعها أن يتأكد من أن تلك األغذية آتية من
مصادر مرخص هلا وموثوق بها.
 -2-3-7ال جيب تداول األغذية املباعة يف الشارع باليدين اجملردتني بل جيب استخدام املالقط أو الشوك أو املالعق
النظيفة أو القفازات اليت تستخدم ملرة واحدة لدى تداول وتقديم وبيع هذه األغذية.
 -3-3-7جيب أن تتمتع مجيع األواني املستخدمة بالنظافة التامة واجلفاف وجيب عدم تداوهلا عن طريق ملس
األسطح واملساحات اليت توضع فيها األغذية.
-4-3-7

االمتناع عن تكديس أو تكويم األطباق املمتلئة بالطعام أثناء العرض أو التخزين أو التقديم.

-5-3-7

جيب استخدام استخدام مواد تعبئة صاحلة لألغراض الغذائية.

 -6-3-7مينع استخدام األوراق املطبوعة يف تقديم الغذاء بل يقتصر األمر على استخدام رقائق األملونيوم من النوع
املناسب لألغذية أو الورق املشمع أو البالستيك املناسب لألغذية أو أي مواد أخرى مالئمة لالستخدام يف تعبئة وتقديم
الغذاء.
-7-3-7

حيظر النفخ بالفم داخل األكياس ومواد وأكياس التغليف املستخدمة لتلك األغذية.
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 -8-3-7توزع مجيع املشروبات املعروضة للبيع داخل عبواتها املغلقة األصلية فقط ،أو باستخدام احلاويات الكبرية
اجملهزة بصنابري خاصة مصنوعة من البالستيك أو أي مادة أخرى صاحلة لألغراض الغذائية .ويتم تغطية تلك
احلاويات الكبرية بواسطة غطاء حمكم مناسب.
 -9-3-7من املستحسن عرض الفاكهة اجملزأة أو األغذية األخرى اليت تستهلك عادة على نفس اهليئة املباعة عليها
داخل وعاء عرض مغلق أو يف خزانة ذات واجهة زجاجية خاصة أو أي وسيلة أخرى مشابهة حلماية الغذاء من
التلوّث.
 -11-3-7حيظر على متداولي األغذية القيام بتداول النقود أثناء تعاملهم مع األغذية .ويف حال تعذر األمر يلزم أن يقوم
متداول األغذية بغسل يديه قبل تعامله مع الغذاء مرة ثانية.
 -11-3-7من الضروري محاية األغذية اجلاهزة لالستهالك واليت يتم تقدميها بصورة متواصلة من التلوث البيئي
باإلضافة إىل حفظها عند درجات احلرارة التالية:
(ي) األغذية اليت يتم تقدميها ساخنة
(ك) األغذية اليت يتم تقدميها باردة
(ل) األغذية اليت يتم تقدميها جممدة

ما فوق  61درجة مئوية
ما دون  5درجات مئوية
 18درجة مئوية حتت الصفر وما دون

 -12-3-7يستخدم مسخن خاص لألغذية لالحتفاظ بدرجة حرارتها عند احلدود املشار إليها يف الفقرة السابقة
(( 11 -3-7أ)) وال يتم استخدامه يف أغراض إعادة التسخني املذكورة يف الفقرة (.)8-2-7
-4-7

الغذاء غري املباع

جيب التخلص يف نهاية كل يوم وبطريقة آمنة من مجيع األغذية املطهية واملشروبات احملضرة غري املباعة
اليت ال ميكن حفظها بالشكل املناسب.
-5-7

نقل أغذية الشوارع

 -1-5-7على أغذية الشوارع اليت تستوجب نقلها إىل أماكن البيع/املتاجر أن توضع داخل حاويات نظيفة ومغطاة
وحممية جيداً لتكفل محايتها من التلوث.
 -2-5-7جيب التأكد من نظافة أية عربة مستخدمة يف نقل األغذية ومن كونها يف حالة تشغيل جيدة وجمهزة مبا
يتالءم مع االحتياجات واالشرتاطات اخلاصة بتهيئة احلماية الكافية للغذاء أثناء نقله ضد التلوث البيئي.

REP13/NEA Appendix II

3-5-7

49

ينبغي نقل األغذية القابلة للتلف يف ظروف ميكن فيها التحكم يف درجة احلرارة.

 -4-5-7مينع نقل أغذية الشوارع مع األغذية اخلام ومكوناتها واحليوانات واملواد السامة أو أية مواد ميكن أن أخرى
تسبب تلوث األغذية.
-6-7

ختزين األغذية

 -1-6-7ينبغي االحتفاظ بالغذاء ،يف مجيع األوقات ،نظيفا وخاليا من التلوث باإلضافة إىل محايته على حنو مالئم
من اآلفات والتلوث البيئي مع ختزينه عند درجة حرارة مناسبة.
 -2-6-7ينبغي وضع وترتيب األغذية سريعة التلف بأسلوب ال يعرضها للتلوث عن طريق مالمستها لألغذية اخلام
وأغذية احليوانات األليفة أو املواد السامة أو أية مادة أخرى تسبب التلوث .وينبغي ختزين الكميات الكبرية من تلك
األغذية سريعة التلف يف حاويات أو أوعية نظيفة حتت حرارة مضبوطة .وينبغي تداول الكميات املعروضة للبيع أو
املقدمة للجمهور بصفة مستمرة طبقا لالشرتاطات املوضحة يف الفقرة (.)11-3-7
 -3-6-7ينبغي االحتفاظ باملكونات الغذائية اجلافة وختزن يف عبوتها األصلية التجارية أو يف عبوات أخرى مناسبة
مصممة حبيث متنع امتصاص الرطوبة مع وضع بطاقات خاصة عليها.
-4-6-7

باآلفات.

ينبغي ختزين األغذية غري سريعة التلف يف حاويات أو خزانات نظيفة وحممية ومغلقة ملنع التلوث العرضي

 -5-6-7جيب ختزين الكميات الكبرية من األغذية اخلام اليت تشمل البقول املنبتة والرطبة واملطحونة ،واحلبوب
والدرنات املطحونة والرطبة ،بإتباع االشرتاطات الواردة يف الفقرتني  2-2-7 ،1-2-7ويتم ذلك يف أوان مستقلة نظيفة
ومن املستحسن وضع تلك األواني املعبأة يف صندوق الثلج أو الثالجة أو اجملمدات ملنع فسادها.
 -6-6-7حيظر تعبئة الثالجات واجملمدات بأكثر من محولتها املناسبة مع احلفاظ على درجات حرارة عند
 4درجات مئوية كحد أقصى للثالجات و 18درجة حتت الصفر أو أقل.
 -7-6-7يراعى عند إنشاء األماكن املستخدمة لتخزين األغذية مثل الدواليب واخلزانات واألرفف تيسري تنظيفها ملنع
غزو األغذية باآلفات.
-8-6-7

جيرى ختزين الكميات الكبرية من األغذية بأسلوب منظم يسهل تهويتها وفحصها واكتشاف اآلفات فيها.
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من الضروري القيام بتخزين األغذية وتداوهلا بعيدا عن السموم واملواد السامة والضارة والعاطبة.

-9-6-7
-11-6-7

يطبق مبدأ "الداخل أو ًال خيرج أوالً" يف عملية دوران وتعاقب املخزون.

 -11-6-7جيب فحص تاريخ الصالحية املدوّن على كل وعاء غذائي قبل استخدامه ،مع االمتناع عن بيع أو استخدام
أية مادة غذائية بعد انتهاء فرتة صالحيتها.
القسم الثامن  -مراكز أغذية الشوارع
االشرتاطات العامة

-1-8

على مجيع الباعة يف مراكز أغذية الشوارع االلتزام بكل األحكام املذكورة يف اللوائح املعتمدة رمسيا واملطبقة على
باعة أغذية الشوارع.
املوقع والتصميم واإلنشاءات واملرافق

-2-8

 -1-2-8يلزم احلصول على موافقة أو تصريح مسبق صادر من السلطات املختصة على اختيار املوقع املناسب ملراكز
أغذية الشوارع مع مراعاة األحكام الواردة يف القسم  1-5اخلاصة باملوقع يف هذه اخلطوط التوجيهية.
-2-2-8

جيب أن تتوافر الشروط التالية يف تصميم مركز أغذية الشوارع

(م)
(ن)
(س)
(ع)
(ف)
(ص)

املوافقة واملراجعة املسبقة من قبل السلطات املختصة.
توفر مساحات كافية ومناسبة للمتاجر والعربات وصناديق العرض وأماكن إعداد وتداول وختزين وتقديم
وبيع األغذية.
السماح بالتدفق املنظم للمواد والبضائع عند دخوهلا وخروجها من املركز ما يؤدي إىل منع وتقليل الطرق
العديدة لتلوث األغذية.
وجود أماكن مناسبة للمرافق اخلاصة بالزبائن مثل دورات املياه وأماكن غسيل األيدي وأماكن تناول
الطعام ،وجيب وضع هذه األماكن وترتيبها بأسلوب مناسب مينع تلوث األغذية.
توفر مساحات وأماكن كافية ومناسبة لتخزين الفضالت الصلبة وتنظيف وغسيل وتطهري األواني
واآلالت واألجهزة.
توافر التهوية املالئمة إلزالة الروائح الكريهة والغازات الضارة وأدخنة وقود الطهي وأية مواد أخرى
كريهة الرائحة تنتقل عن طريق اهلواء ،باإلضافة إىل توافر مصدر مناسب للهواء النقي باستمرار ليتمكن
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القائمون بالعمل وزوار املراكز من القيام بكافة أنشطتهم مثل تشغيل اآلالت واألجهزة واملعدات
املستخدمة يف إعداد وتداول وختزين وتقديم وبيع األغذية.
(ق) توافر مصدر مائي لإلمداد بكميات وفرية من املاء الصاحل للشرب ،مع توافر هذا املاء حتت ضغط مناسب
ودرجة حرارة مالئمة باإلضافة إىل وجود تسهيالت كافية لتخزين املاء (عند الضرورة) وتوزيعه وتوافر
احلماية الكافية املناسبة ضد التلوث.
(ر) التزويد مبصدر كهربائي قوى مناسب وكاف لقيام الباعة داخل املركز بكافة أنشطتهم مثل تشغيل
اآلالت واألجهزة والعدة املستخدمة يف إعداد وتداول وختزين وتقديم وبيع األغذية.
ملحوظة :من الضروري القيام بأخذ عينات من املاء بصفة منتظمة ،ولكن يعتمد عدد العينات املسحوبة على مصدر املياه
وكيفية استخدامها ،فمثال ،أخذ عينات كبرية من املصادر اخلاصة للمياه باملقارنة باملصادر العامة ،يلزم استخدام الكلور
أو أي مطهر آخر مالئم .وفى حالة استخدام الكلور .جيب إجراء اختبار كيماوي يومي لتحيد كمية الكلور املوجودة يف
املاء .ويستحسن أن تكون نقطة أو مكان أخذ العينة هي نفسها نقطة أو مكان االستخدام ،ويف بعض األحيان يكون من
املفيد سحب العينة عند مكان وصوهلا ودخوهلا إىل املنشأة.
 -3-2-8جيب إنشاء مراكز أغذية الشوارع بأسلوب مالئم مع استخدام املواد املعتمدة من السلطات املختصة ووضع
األحكام الواردة يف فقرة "اإلنشاءات" الواردة يف هذه اخلطوط التوجيهية يف االعتبار وباإلضافة إىل ذلك ،جيب أن
تستوفى هذه املراكز ما يلي:
(ش)
(ت)
(ث)
(خ)
(ذ)
(ض)

(أ أ)

أرضيات مرصوفة بالسرياميك جيد اللصق أو بالقطران ومزودة بوسائل صرف جيدة للتخلص من املياه
الزائدة وتسهيل عملييت التنظيف والتطهري.
جدران أو فواصل معاملة بأسطح ملساء غري ماصة قدر اإلمكان مثل السرياميك وذلك بغرض تسهيل
التنظيف والتطهري.
أسقف معاملة مبواد ناعمة غري منفذة قدر اإلمكان لسهولة التنظيف.
مصدر إضاءة صناعي كاف موضوع بشكل مالئم لتسهيل عمليات إعداد وتداول وختزين وتقديم وبيع
الغذاء جلميع الباعة داخل املركز.
التزويد مبداخن لألخبرة وعوادم للوقود فوق أماكن الطهي للتمكن من إزالة غازات الطهي والوقود
ومجيع األخبرة واألدخنة من داخل املركز إىل اهلواء الطلق.
التزويد مبرافق لغسل اآلالت واملعدات واألواني واألوعية وغريها مع اإلمداد مبصادر املياه الساخنة
والباردة اجلارية الصاحلة للشرب ،وأحواض النقع والغسيل املزودة بالصرف املناسب إىل اجملاري أو
شبكة الصرف العامة ،واملنظفات الصناعية وحماليل التطهري لضمان توفري الشروط الصحية املالئمة
والنظافة التامة للباعة داخل املركز؛
واالمتثال ألي شرط آخر تتطلبه السلطة املعنية فيما يتعلق بإنشاءات مراكز أغذية الشوارع.
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-3-8

النفايات الصلبة والسائلة

-1-3-8

تطبيقا ملا سبق ذكره عن التخلص من النفايات السائلة ،يلزم توافر ما يلي يف هذه املراكز:

(ب ب) التزويد بنظام كفوء للتخلص من الفضالت السائلة سواء أكان ذلك بشكل مركزي أم فردي لكل بائع
باملركز بعد اعتماد تلك األنظمة بواسطة السلطة املختصة ،كما جيب أن يتوافر بهذه األنظمة السعة
والتصميم املالئمان للتخلص من الفضالت السائلة يف أعلى كمياتها أو ذروة مستوياتها أثناء قيام الباعة
بأنشطتهم داخل املركز.
(ج ج) احلفاظ على حسن عمل نظام صرف النفايات السائلة.
(د د) التأكد من أن نظام التخلص من النفايات يفضي إىل نظام صرف للسوائل حيظى مبوافقة السلطة املختصة
وقادر على نقل النفايات املائية بعيدا عن املركز؛
(هـ هـ)استيفاء مجيع الشروط األخرى للسلطة املختصة اليت تتعلق بنظام التخلص من الفضالت السائلة.
 -2-3-8فيما يتعلق بالتخلص من الفضالت الصلبة ،جيب أن تشتمل مراكز أغذية الشوارع على نظام كفوء للتخلص
من تلك الفضالت تتوافر به مجيع الشروط اليت تتطلبها السلطة املختصة واليت تشمل:
(أ) ضم أو إضافة مساحة كافية مناسبة ومستقلة للمركز لتخزين الفضالت الصلبة حبيث تكون على مسافة
مالئمة من أماكن إعداد وختزين وتداول وتقديم وبيع األغذية ملنع تلوثها.
(ب) عدد كاف من احلاويات املصممة واملصنعة من مادة مقاومة للماء لتالئم عملية ختزين الفضالت الصلبة
بها مع تزويدها بغطاء حمكم الغلق ،وجيب أن يتالءم حجم احلاويات مع كمية النفايات الصلبة
الناجتة عن نشاط الباعة اليومي .كما يلزم تبطني احلاويات مبواد تبطني مناسبة أو أوعية داخلية
الحتواء الفضالت وتسهيل عملية تداوهلا عندما حيني التخلص منها.
(ج) يتم التخلص من النفايات والفضالت مرة يف اليوم أو أكثر يف بعض األحيان ،فتنقل من مراكز أغذية
الشوارع إىل:
()1
()2
()3
(د)

صناديق القمامة العامة املصممة واملعتمدة من الوكاالت اخلاصة خبدمات القمامة واملعدة لالستخدام
وجتميع الفضالت الصلبة بها
أو أماكن خاصة معتمدة توضع فيها الفضالت الصلبة بأسلوب صحي.
أو وسائل أخرى للتخلص من الفضالت الصلبة معتمدة ومصرح بها من قبل السلطات املختصة.
التفتيش الدوري والروتيين ألماكن رمي الفضالت الصلبة للتأكد من خلوها من مالجئ اآلفات مع
أخذ مجيع االحتياطات العملية الستبعاد ومنع حدوث إعادة الغزو باآلفات.

(هـ) استيفاء أي اشرتاطات أخرى للسلطة املختصة بشأن التخلص من الفضالت الصلبة.
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مرافق العمالء الصحية

جيب أن تزود مراكز أغذية الشوارع بدورات املياه الالزمة الستخدام الباعة واملوظفني والزبائن مع مراعاة إنشاء
تلك الدورات يف أماكن مناسبة حبيث تكون منفصلة لكل جنس على حدة وبعيدة عن أماكن إعداد وتداول وختزين
وتقديم وبيع األغذية ملنع تلوثها .وجيب التأكد من مطابقة دورات املياه جلميع الشروط املعتمدة من السلطة املختصة
وعلى األخص ما يلي:
(أ) أن تكون ذات جدران ملساء مكسوّة بالسرياميك تصل حتى ارتفاع مرتين على األقل.
(ب) أن تتمتع بالنظافة وباخللو من الروائح الكريهة مع تزويدها بنظام صرف صحي مناسب.
(ج) أن تتوافر فيها اإلضاءة والتهوية اجليدتني مع القيام بتنظيفها وتطهريها بصفة دورية باإلضافة إىل
االهتمام بصيانتها حبيث تكون يف حالة عمل جيدة.
(د) أن حتتوي على مرافق لغسل األيدي وجتفيفها مع تزوديها بالكميات املناسبة من الصابون ومواد
التنظيف والتجفيف األخرى.
(هـ) وجود ملصقات إلرشاد الباعة واملوظفني إىل ضرورة قيامهم بغسيل أيديهم عقب كل استخدام لدورات
املياه وقبل استئناف العمل.
(و) تزويد أبواب دورات املياه بأجهزة الغلق الذاتي.
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املرفق الثالث
مشروع املواصفة اإلقليمية املقرتحة ملعجون التّمور (إقليم الشرق األدنى)
(اخلطوة )8/5
-1

النطاق
ختتص هذه املواصفة مبجعوو التمور احملضر من مثار نبات خنيل التمر (فونيكس داكتليفريا).

-2

التعاريف

 -1-2مجعوو التمور :منتج غذائي حمضر من الثمار السليمة واملتوانسة يف اللو يف مرحلة النضج املناسبة لثمار
خنيل التمر (فونيكس داكتليفريا) واملغسولة واملنزوعة النوى واالقماع.
 -2-2التمور الجعذرية (الشيص) :هي متور تكوّنت بدو تلقيح وتتميز بقلة لبها وتوقف منوها وخلوها من النواة.
 -3-2التمور غري الناضوة (احلشف):هي متور خفيفة الوز وذات لو باهت وذابلة أو قليلة اللب وذات قوام
مطاطي.
-3

عوامل اجلودة

-1-1-3

ينبغي للتمور املستخدمة يف صناعة مجعوو التمور أ تكو خالية من األمراض وأال حتتوي الشيص

واحلشف؛
-2-1-3
-2-3

ينبغي أ تكو خالية من احلشرات أو من أجزائها أو بويضاتها أو يرقاتها أو خملفاتها؛
جيب أ تتوفر اخلصائص التالية يف مجعوو التمور:

-1-2-3

أ يكو لينا ومتوانسا يف اللو والقوام وخاليا من االسوداد أو التيبس أو التغري يف الرائحة والطجعم؛

-2-2-3

أ يكو خاليا من النوى الكامل أو املكسور أو اجملروش أو االقماع أو األجزاء الغريبة؛
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-3-2-3

أ يكو خاليا من الشوائب واملواد الغريبة؛

-4-2-3

أال حيتوي أية مواد مضافة ملوّنة؛

-5-2-3

أ يكو خاليا من التخمّر والجعفن؛

-6-2-3

يسمح يف تصنيجعه باستخدام صنف واحد من التمور أو خلط عدة أصناف بشرط أ حتدد تلك األصناف؛

-7-2-3

أال يزيد حمتواه من الرطوبة عن  22يف املائة؛

-8-2-3

أال يزيد حمتواه من املواد املجعدنية عن غرام واحد لكل كيلوغرام؛

-9-2-3

أال يزيد حمتواه الكلي من الرماد عن  1.2يف املائة؛
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 -12-2-3أال يزيد حمتواه من الرماد الذائب يف احلمض عن  2.1يف املائة.
-4

املواد املضافة إىل األغذية
ال يسمح بإدخال أية مضافات غذائية إىل املنتوات اليت تشملها هذه املواصفة.

-5

امللوثات

 -1-5ينبغي للمنتوات اليت تشملها هذه املواصفة أ متتثل للمستويات القصوى املنصوص عليها يف املواصفات الجعامة
للملوثات والسموم الفطرية يف األغذية (.)CODEX STAN 193-1995
 -2-5ينبغي للمنتوات اليت تشملها هذه املواصفة أ متتثل للحدود القصوى ملخلفات مبيدات اآلفات اليت وضجعتها
هيئة الدستور الغذائي.
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-6
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النظافة

 -1-6يوصى بأ يتم جتهيز وتداول املنتج املشمول بهذه املواصفة طبقا للبند املالئم من مدونة املمارسات الدولية
املوصى بها – القواعد الجعامة لصحة األغذية ( ،)CAC/RCP 1-1969وغريه من النصوص ذات الصلة مثل مدونات
ممارسات النظافة ومدونات املمارسات.
 -2-6ينبغي أ ميتثل املنتج ألية مجعايري ميكروبيولوجية طبقا ملبادئ وضع وتطبيق املجعايري امليكروبيولوجية لألغذية
(.(CAC/ GL 21-1997
-7

التعبئة
جيب أ يجعبأ مجعوو التمور يف عبوات تفي مبا يلي:

-1-7

أ حتافظ على اخلواص احلسية وخصائص اجلودة للمنتج؛

-2-7

أ تكو املواد الداخلة يف صناعتها صاحلة لالستخدام الغذائي ومناسبة خلصائص مجعوو التمور؛

-3-7

أ حتمي املنتج من التلوث؛

-4-7

أ تقي املنتج اجلفاف والتسرب والتلف واسوداد اللو .

-8

طرق أخذ العينات والتحليل

-1-8

الرطوبة

حيدد حمتوى الرطوبة وفقا للطريقة الرمسية الصادرة عن اجلمجعية األمريكية للمحللني الكيميائيني الرمسيني
(.)AOAC 934.06
-2-8

احملتوى من املواد املجعدنية
حيدد احملتوى من املواد املجعدنية وفقا للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس (.)ISO 762:1982
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-3-8
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الرماد

حتدد نسبة الرماد وفقا للطريقة الرمسية الصادرة عن اجلمجعية األمريكية للمحللني الكيميائيني الرمسيني
(.)AOAC 940.26
-4-8

الرماد غري الذائب يف احلمض

حيدد احملتوى من الرماد غري الذائب وفقا للطريقة الرمسية الصادرة عن اجلمجعية األمريكية للمحللني
الكيميائيني الرمسيني (.)AOAC 900.02 D
-9

التوسيم
(CODEX STAN 1-

يذكر اسم الصنف مبوجب املواصفة الجعامة للدستور الغذائي لتوسيم األغذية املجعبأة
 )1985, Rev. 2010مع األحكام اإلضافية اليت تنص على عدم وضع بطاقة التوسيم مباشرة على مجعوو التّمور وإظهار
املجعلومات التالية على الجعبوة:
 -1-9اسم النوع ويف حال استجعمال أكثر من نوع واحد من التّمور ،ذكر أمساء كل نوع منها.
-11

التخزين
جيب عند نقل وختزين املنتج االلتزام مبا يلي:

-1-12

أ ينقل بطريقة حتفظه من التلف امليكانيكي أو التلوث أو الفساد؛

-2-12

أ خيز يف خماز مدردة أو خماز جيدة التهوية بجعيدا عن مصادر احلرارة والرطوبة واحلشرات والقوارض.

