
الخبراء أعضاء تيار 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  مجموعة الخبراء المختصة

 .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 

من جدول األعمال: مسودة مقترحة للمبادئ التوجيهية بشأن توسيم التغذية على مقدمة العبوة  6البند 
((FOPNL 

 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  

 

  

https://gforss.org/
https://gforss.org/
https://parera.ulaval.ca/
https://gforss.org/networks/mena-codex/
https://gforss.org/
https://parera.ulaval.ca/


 للدورة السادسة واالربعون للجنة الدستور الغذائي المعنية بتوسيم األغذية والتحضيرتحليل بنود جدول األعمال 
 

 

2 | P a g e  
 

             ( FOPNLالتغذية على مقدمة العبوة )مسودة مقترحة للمبادئ التوجيهية بشأن توسيم  من جدول األعمال: 6البند 

 

 مستندات للمطالعة 

  - CX/FL 21/46/6  مسودة مقترحة للمبادئ التوجيهية بشأن توسيم التغذية على مقدمة العبوةAdd.1-CX / FL 21/46/6 -  تعليقات

   FL-OCS/2021/19CL ردًا على

 

 خلفية العمل

عمل جديد لتطوير مبادئ توجيهية بشأن أنظمة ب الشروععلى  في دورتها الرابعة واألربعون،، لجنة الدستور الغذائي المعنية بتوسيم األغذية وافقت

FOPNL،  من خالل مجموعة عمل إلكترونية برئاسة كوستاريكا، وتشارك في رئاستها نيوزيلندا. تمت الموافقة على العمل الجديد من قبل

CAC41. 

والحظت الدعم  FOPNL ال لجنة في مشروع المبادئ التوجيهية المقترح بشأن أنظمةالنظرت ، CCFL45في دورتها الخامسة واألربعون 

 .4-1العام للعمل. تركزت المناقشة على األقسام 

 (.2021سبتمبر  20-21) CCFL46لمدة يومين قبل الجلسة العامة  FOPNLتم عقد اجتماع لمجموعة عمل 

 يقة المتطورة.قد أدى إلى التوصل إلى توافق إضافي في اآلراء بشأن الوثسيكون من المهم النظر في ما إذا كان اجتماع مجموعة العمل 

 .5/8الخطوة  عندهناك اهتمام من جانب مجموعة العمل اإللكترونية بدفع هذه الوثيقة العتمادها 

 

 االعتبارات والحالة الحالية

  ال ممارساتتتطور FOPNL  الدستور الغذائي في الوقت المناسب وهناك حاجة إليها توجيهاتبسرعة وتأتي.  

  تبنت العديد من البلدان مناهج مختلفة لـFOPNL والتي من المحتمل أن تؤدي إلى ارباك المستهلك والى وضع عقبات محتملة أمام ،
 التجارة، إذا لم يتم االتفاق على مبادئ مشتركة.

 أداة"العتماد معلومات التغذية التكميلية على الجزء األمامي من العبوة باعتبارها  توفر المبادئ التوجيهية المقترحة توجيهات متسقة "
 .إلنشاء هذه النظمتقدم الوثيقة الحالية مجموعة من المبادئ . لتسهيل فهم القيمة الغذائية لألغذية وتسهيل اختيار المستهلك

  الجهد: مصر، الكويت، المملكة العربية السعودية ، إلخ ...ساهمت عدة دول من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في هذا 

 ال أن تطويرالى  اقتُرح إجراء تغيير لإلشارة FOPNL  يشير هذا البيان . كما يشير النص المقترح جهات حكوميةيجب أن يكون بقيادة
سيتطلب هذا اإلجراء مشاركة ومن ثمّ  ، سواء كان طوعيًا أو إلزاميًا، سيشمل السلطات المختصة باألغذيةFOPNL ال إلى أن تطوير

 .أصحاب المصالح ومشاوراتهم حسب االقتضاء

 أوصت مجموعة العمل اإللكترونية بعدة تعديالت. 

 إذا تم التوصل إلى توافق في اآلراء خالل االجتماع، يمكن لهذه المبادئ التوجيهية أن تنتقل إلى االعتماد الموصى به. 

 

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_06e.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%2525202021-19-OCS%252Fcl21_19e.pdf

