
تيار الخبراء أعضاء ال يمثلون المنظمات و / أو الجهات التي ينتمون إليها. يعتمد اخ - (EWG) جموعة عمل الخبراءمأعضاء  -من المهم اإلشارة الى أن الخبراء *
لتي ينتجها  الفريق الفني اعلى بيانات اعتماد كل خبير وخبراته.  ال تعتبر المواقف المعبّر عليها في الوثائق الفنية والتحليالت  EWG  الخبراء المختصةمجموعة 

 .ومجموعة العمل المتخصصة تعبيرا عن مواقف الجهات التي ينتمي اليها الخبراء

 

 

 

 بتوسيم األغذيةالدستور الغذائي المعنية للجنة  ربعونواال سادسةالتحليل بنود جدول األعمال والتحضير للدورة 

(CCFL46) 

 2021 اكتوبر 7 - سبتمبر 27إجتماع إفتراضي 

 غير مخصصة للبيع بالتجزئةالمسودة إرشادات بشأن توسيم الحاويات  :من جدول األعمال 5البند 

 (6)المرحلة رقم  

 االهداف

 

السادسة واالربعون للجنة الدستور الغذائي المعنية بتوسيم تقدم هذه الوثيقة استعراضاً وتحليالً لبنود جدول األعمال المزمع مناقشته في الدورة 

. هذه الوثيقة موجهة لالستخدام من قبل مجتمعات تطبيق 2021 اكتوبر 7الى  سبتمبر 27، والمقرر عقدها عن بعد خالل الفترة من األغذية 

ومنصة تحليل المخاطر ودعم الممارسات المثلى ألنظمة  GFoRSS مية لعلوم سياسات األغذية المنظمة العالالدستور الغذائي التي تدعمها 

المواصفات الدولية )اجتماعات ، كجزء من مساهمتها في تعزيز الوعي ودعم المشاركة الفعالة في االجتماعات وإعداد PARERAاالغذية 

 الدستور الغذائي( من قبل ممثلين من األعضاء والمراقبين.

ادي بطبيعته يقدم التحليل الوارد في هذه الوثيقة مراجعة واقعية لبنود جدول األعمال وخلفيته ومناقشة لبعض االعتبارات.  يعتبر هذا التحليل استرش

 ( أو عضويتهم أو إدارتهم.PARERAو  GFoRSSورة أعاله )وال يمثل موقفًا رسميًا للمنظمات المذك

 GFoRSS(، التي نفذتها MENA Codex Initiativeتم إعداد هذا التحليل كجزء من مبادرة الدستور الغذائي للشرق األوسط وشمال إفريقيا )

 من مكتب الدستور الغذائي األمريكي بوزارة الزراعة األمريكية وبتمويل PARERAو 

 

 

 ٨و  ٦، ٥وسيتطرق هذا التحليل خاصة لبنود جدول االعمال  

 

   

 (             6)المرحلة رقم غير مخصصة للبيع بالتجزئة المسودة إرشادات بشأن توسيم الحاويات  :من جدول األعمال 5البند 

 

 مستندات للمطالعة
  REP19/FL, Appendix II : الدستور الغذائي المعنية بتوسيم األغذية واالربعون للجنة خامسةلدورة الا تقرير اجتماع  -CCFL45 

  .غير مخصصة للبيع بالتجزئةالبشأن توسيم الحاويات  يةتوجيهمسودة   2019

 CX/FL 21/46/5  : على: تعليقات ردًا بالتجزئةغير مخصصة للبيع البشأن توسيم الحاويات  توجيهيةمسودةCL 2019/85/OCSFL. 

https://gforss.org/
https://gforss.org/
https://parera.ulaval.ca/
https://gforss.org/networks/mena-codex/
https://gforss.org/
https://parera.ulaval.ca/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-714-46%252FREP19_FLe.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-714-46%252Ffl46_05e.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/it/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FCircular%252520Letters%252FCL%2525202019-85-OCS%252Fcl19_85e.pdf
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 CX/FL 21/46/5 Add.1  :مسودة منقحةغير مخصصة للبيع بالتجزئةالبشأن توسيم الحاويات  توجيهية مسودة :.  

 CX/FL 21/46/5 Add.2  : تعليقات ردًا على: غير مخصصة للبيع بالتجزئةالالتعريف على الحاويات  توسيملوضع  توجيهيةمسودة CL 

FL-OCS/2021/45 

 

 خلفية العمل

بشتتتأن توستتتيم بدء عمل جديد بشتتتأن التوجيهات المتعلقة ب الدستتتتور الغذائي المعنية بتوستتتيم األغذيةلجنة ، أوصتتت  الثالثة واألربعينفي دورتها 

برئاستتتتة الهند وتشتتتتترس في رئاستتتتتها الواليات المتحدة ( eWGمن خالل مجموعة عمل إلكترونية ) غير مخصتتتتصتتتتة للبيع بالتجزئةالالحاويات 

  وكوستاريكا.

 .CAC42بواسطة  5الخطوة  عند. ثم تم اعتمادها 45و  CCFL44تم  مناقشة مسودة التوجيه في 

 إلى إعطاء مزيد من الوق  للنظر في التعليقات الواردة وتحليلها. CCFL46أدى تأجيل 

الدستور الغذائي المعنية بتوسيم األغذية ورئيس مجموعة العمل اإللكترونية )الهند( بتحليل التعليقات. تم إجراء قام  األمانة العامة الكندية للجنة 

 بعض التغييرات على مسودة التوجيه بما يتماشى مع التعليقات الواردة.

 

  التحليل

غير مخصصة للبيع بالتجزئة وتحديد الان الغرض من هذه المواصفة القياسية هو "تسهيل وضع العالمات المناسبة على حاويات المواد الغذائية 

غير التم تعريف حاويات المواد الغذائية  المعلومات التي يجب تقديمها على الملصق" وما هي المعلومات التي يجب تقديمها بوسائل أخرى.

مخصصة للبيع بالتجزئة في مسودة التوجيه على أنها "أي حاوية ال يتم عرضها للبيع المباشر للمستهلك، بل تتعرض ألنشطة وأعمال غذائية 

 ."أخرى قبل عرضها على المستهلك

نهًجا موثقًا للطريقة التي يتم  سيم األغذيةالدستور الغذائي المعنية بتوقدم رئيس مجموعة العمل اإللكترونية بدعم من األمانة العامة الكندية للجنة 

 بها النظر في التعليقات.

فيما يتعلق بالمعلومات المرئية الموجودة على الملصق، أو  التوجيهاتتناول  التعليقات بعض الجوانب المتعلقة بهيكل الوثيقة، وأوضح  بعض 

 إعادة التسمية أو التوسيم التكميلي ، إلخ.

 .CAC 44بواسطة  8الخطوة  عندإمكانية نقل التوجيه العتماده مع لوثيقة المحدثة لنسخة الفي في اجتماعها القدم  CCFLستنظر 

 سيُطلب من اللجنة النظر فيما إذا كان  الوثيقة التي تم تطويرها ستكون معياًرا أم مبدأ توجيهيًا.

قترح كأساس للتعديالت المدخلة على الدليل اإلجرائي للدستور الغذائي، بإزالة عند التوصل إلى التوصية المتعلقة باالعتماد، سيستخدم النص الم

"يجب أن هذه: " لتوسيمواإلشارة إلى اإلرشادات كأساس لممارسات  عن الحاويات غير المخصصة للبيع بالتجزئةاألحكام الحالية التي تتحدث 

غير المخصصة للبيع تكون بطاقات العبوات غير المخصصة للبيع بالتجزئة متوافقة مع التوجيهات )المعيار / التوجيه( بشأن توسيم الحاويات 

 ".ةبالتجزئ

 لسلع في الدستور الغذائي.كما ستُبلَّغ لجان السلع األساسية بوضع الصيغة النهائية للتوجيهات، مما قد يؤدي إلى إدخال تعديالت على بعض معايير ا

من شأن تعديل دليل اإلجراءات والتعديالت الالحقة أن يساهم في تواجد نقطة مرجعية واحدة للتوجيه بشأن الحاويات غير المخصصة للبيع 

 بالتجزئة.

 

 اعتبارات خاصة بالمنطقة

 ومصر.المملكة العربية السعودية ، تم تقديم تعليقات على النص المقترح من قبل العراق 

  الغذائي)وليس مبدأ توجيهيا( حيث أنه يستوفي كل متطلبات معيار الدستورتم تقديم الدعم العتبار هذا النص معياًرا. 

 

 

 الخالصة

 بالنظر إلى التعليقات الواردة ومدى دقة معالجتها، فان هذا النص يقترب من الحصول على إجماع في إطار المسودة الحالية. 

ويكون  8قد يتم اقتراح بعض التعديالت الطفيفة للتوضيح خالل االجتماع، بهدف جعل نص الدستور الغذائي يتجه نحو اعتماده عند الخطوة  
 بمثابة األساس ألي أحكام توسيم متعلقة بالحاويات غير المخصصة للبيع بالتجزئة.

 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-714-46%252Ffl46_05Add2e.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FCircular%252520Letters%252FCL%2525202021-45-OCS%252Fcl21_45e.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FCircular%252520Letters%252FCL%2525202021-45-OCS%252Fcl21_45e.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FCircular%252520Letters%252FCL%2525202021-45-OCS%252Fcl21_45e.pdf

