
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 ااعتماد كل خبير وخبراته.  ال تعتبر المواقف المعبّر عليها في الوثائق الفنية والتحليالت على بيانات  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: وسم مسببات الحساسية الغذائية 8البند 

 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 27خالل الفترة من  ، والمقرر عقدها عن بعداألغذية 

ومنصة تحليل المخاطر ودعم الممارسات المثلى ألنظمة  GFoRSS المنظمة العالمية لعلوم سياسات األغذية الدستور الغذائي التي تدعمها 

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

 مراقبين.الدستور الغذائي( من قبل ممثلين من األعضاء وال

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  GFoRSSوال يمثل موقفًا رسميًا للمنظمات المذكورة أعاله )

 GFoRSS(، التي نفذتها MENA Codex Initiativeجزء من مبادرة الدستور الغذائي للشرق األوسط وشمال إفريقيا )تم إعداد هذا التحليل ك

 كتب الدستور الغذائي األمريكي بوزارة الزراعة األمريكيةمن م وبتمويل PARERAو 

 

 

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

 

  

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


 المعنية بتوسيم األغذيةللدورة السادسة واالربعون للجنة الدستور الغذائي  تحليل بنود جدول األعمال والتحضير
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 وسم مسببات الحساسية الغذائية: من جدول األعمال 8البند 
األحكام ذات الصلة بوسم المواد المسببة  -من جدول األعمال: مسودة التنقيحات المقترحة للمواصفة العامة لوسم األغذية المعبأة مسبقا  8.1

 للحساسية.

 

 مستندات للمطالعة 

 CX/FL 21/46/8  وسم مسببات الحساسية : مسودة التنقيحات المقترحة لـGSLPF وتوجيهات للوسم التحذيري لمسببات الحساسية 

Add.1-CX/FL 21/46/8  تعليقات ردًا علىFL-OCS/2021/21CL  

 

 خلفية العمل

لجنة الدستور الغذائي المعنية بتوسيم األغذية عمال جديدا لمراجعة األحكام المتعلقة بتوسيم المواد المسببة  خالل الدورة الخامسة واألربعون، بدأت

. ترأست أستراليا مجموعة  م مكونات األغذية التي يمكن ان تلعب دور مسببات للحساسيةللحساسية الغذائية بقصد تطوير إرشادات حول توسي

 JECFAالخبراء المشتركة   العمل االلكترونية، وشاركت في رئاستها المملكة المتحدة والواليات المتحدة. طلبت اللجنة المشورة العلمية من لجنة

 ة التعامل مع حاالت الزيوت العالية المعالجة حيث تمت إزالة البروتين من وجهة نظر الوسم.بشأن قائمة مسببات الحساسية ذات األولوية وطريق

رة في موازاة ذلك، تم إجراء بعض األعمال من قبل لجنة الدستور الغذائي المعنية بسالمة األغذية وأدت إلى اعتماد مدونة ممارسات بشأن إدا

 مسببات الحساسية.

 

 االعتبارات

  أكملت لجنة الخبراء المشتركةJECFA .تقييمها العلمي واقترحت تحديًثا لقائمة المواد المسببة للحساسية ذات األولوية 

  في النص لتعكس توصيات لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة  4.2.1.4لم يتم تحديث قائمة األولويات الواردة في القسم
 .CCFL46خالل الجلسة العامة لـ  4.2.1.4ينبغي أن تبدأ مناقشة تحديث قائمة األولويات الواردة في القسم  ومنظمة الصحة العالمية.

  قد يكون هناك اهتمام بتركيز بيان مسببات الحساسية في "بيان يحتوي على" بداًل من تضمين المواد المسببة للحساسية ببساطة في
 ات ردود فعل المستهلك لمختلف وسئل توسيم هذه المواد(.قائمة المكونات )بما يتماشى مع نتائج دراس

  المتعلق بتحديث معيار توسيم المواد المسببة للحساسية الغذائية كمكّونات غذائية( عن األنشطة الخاص قد يكون من المهم فصل هذا العمل(
 لمسببات الحساسية.الحالية الجارية والمتعلقة بالتوجيهات الخاصة بالبيان االحتياطي او االحترازي 

 

 وسم مسببات الحساسية الغذائية: من جدول األعمال 8البند 

 من جدول األعمال: مسودة إرشادات مقترحة بشأن التوسيم التحذيري لمسببات الحساسية. 8.2 

 

 مستندات للمطالعة 

  CX/FL 21/46/8  للمواصفة العامة لوسم األغذية المعبأة مسبقا )وسم المواد المسببة للحساسية: مسودة التنقيحات المقترحةGSLPF ،

1985-CXS 1 وتوجيهات حول التوسيم االحترازي لمسببات الحساسية )Add.2-CX/FL 21/46/8 - تعليقات ردًا على CL 

FL-OCS/2021/21. 

 

 االعتبارات

 صدر مؤخرا تقرير موجز عن المشاورة المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن الحدود الدنيا المسببة 

التوسيم  للحساسية؛ ومع ذلك، فإن المشاورة العلمية النهائية المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن بيانات

 .2022ولن يُتوقع صدور تقرير حتى عام  2021ليس من المقرر إجراؤها حتى أكتوبر  (PAL)االحترازي لمسببات الحساسية 

 لمتعلقة بالحدود الدنيا المسببة للحساسية لم تتم مناقشتها سابقًا من قبل لجنة الدستور الغذائي المعنية بتوسيم األغذية نظًرا ألن اإلرشادات ا

هية ولجنة الدستور الغذائي المعنية المعنية بسالمة األغذية، فقد يكون من الصعب، في هذه المرحلة، ترجمة المشورة الحالية إلى مبادئ توجي

 التوسيم.  واضحة بما يخص

  قد يُنصح بأن يستمر العمل بالتوسيم االحترازي لمسببات الحساسية(PAL)  بعد العمل على تعديل المواصفة المتعلقة بتوسيم المواد المسببة

 للحساسية المستعملة كمكونات غذائية.

 

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_08e.pdf
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