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للدورة للتحضير األعمال جدول  بنود تحليل  

  (CCFH53)للجنة الفنية للدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية  الثالثة والخمسين

 2022ديسمبر  8  و  ديسمبر 2 -نوفمبر  29

 كاليفورنيا، الواليات املتحدةسان دييغو، 

 من جدول األعمال 7البنود 

ورقة مناقشة بشأن تنقيح الخطوط التوجيهية لتطبيق املبادئ العامة للصحة الغذائية 

 على مكافحة أنواع الضمة املسببة لألمراض في املأكوالت البحرية

 

 األهداف

للجنة الفنية  الثالثة والخمسينالدورة  في مناقشتها املقرر  األعمال جدول  لبنود وتحليال استعراضا الوثيقة هذه تقدم

 سان دييغو، كاليفورنيا، الواليات املتحدةفي   عقدها املقرر  ، (CCFH53)للدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية 

 هيئة مجتمعات قبل من املحتمل لالستخدام معّدة الوثيقة .2022ديسمبر  8  و  ديسمبر 2 -نوفمبر  29 من الفترة في

 في الفعالة املشاركة ودعم الوعي تعزيز في مساهمتها من كجزء ،PARERAو GFoRSS لها تروج التي الغذائي الدستور 

وال سيما في  واملراقبين األعضاء من ممثلين قبل من( الغذائي الدستور  اجتماعات) الدولية األغذية معايير وضع اجتماعات

 .املنطقة العربية

 هذا. االعتبارات لبعض ومناقشة وخلفيتها األعمال جدول  لبنود واقعية مراجعة الوثيقة هذه في الوارد التحليل يقدم

 إدارتهم.  أو عضويتهم أو( GFoRSSو PARERA) أعاله املذكورة للمنظمات رسمًيا موقًفا يمثل وال بطبيعته إرشادي التحليل

 

 املنظمة وتستضيفها ،GFoRSSو PARERA تنفذها التي ،الغذائي للدستور العربية  املبادرة من كجزء التحليل هذا إعداد تم

 الزراعة وزارة األمريكي، الغذائي الدستور  مكتب من وبتمويل (AIDSMO) والتقييس والتعدين الصناعية للتنمية العربية

 .األمريكية



ي المعنية بنظافة األغذية
  (CCFH53)تحليل بنود جدول األعمال للتحضبر للدورةالثالثة والخمسير  للجنة الفنية للدستور الغذائ 
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ورقة مناقشة بشأن تنقيح الخطوط التوجيهية لتطبيق المبادئ العامة للصحة الغذائية  من جدول األعمال:  7البند 
ي ال

 
البحرية  مأكوالت عىل مكافحة أنواع الضمة المسببة لألمراض ف  

 CX/FH 22/53/7 و CXG 73-2010 الوثائق: 

 الخلفية:

املبادئ العامة لنظافة األغذية على مكافحة  أعدت اليابان ونيوزيلندا ورقة مناقشة حول مراجعة املبادئ التوجيهية لتطبيق

( ، مع مراعاة املشورة العلمية املقدمة في CX / FH 22/53/7أنواع الضمات املسببة لألمراض في املأكوالت البحرية )

 .Vو  Vibrio parahaemolyticusالتطورات في أدوات تقييم العلوم واملخاطر ل 

 

vulnificus ( املرتبطة باملأكوالت البحرية: تقرير االجتماعMRA 35 )-  تقرير اجتماعJEMRA  2019تم عقده في عام الذي 

 CX / FHمن  1التي يمكن تحديثها )امللحق  CXG 73-2010. تحدد ورقة املناقشة أقساًما محددة من 2021ونشره في عام 

( CX / FH 22/53/7من  2، ويقترح وثيقة مشروع )امللحق  MRA 35في ( استناًدا إلى املعلومات الجديدة الواردة 53/7 / 22

 .CCFH53، لكي تنظر فيها  CXG 73-2010لتوجيه مراجعة 

 

 التعليقات:

(. وبالفعل CXG 73-2010) تثير ورقة املناقشة هذه النقاط ذات الصلة التي من شأنها تعزيز املبادئ التوجيهية الحالية

 V. vulnificusو  V. parahaemolyticusلـ  نماذج تقييم املخاطر املحدثة، وخاصة  MRA35في ، فإن املعلومات الواردة 

 ستساعد في دعم استراتيجيات إدارة املخاطر في املنطقة العربية.

لتعكس فهًما معزًزا  CXG 73-2010من أجل الدقة العلمية وإبالغ مديري املخاطر بشكل أفضل، من املهم أيًضا تحديث 

للعالقة بين الجرعة واالستجابة للسالالت املختلفة )أي أنه ليس فقط أعداًدا كبيرة من الخاليا القابلة للحياة يمكن أن 

 تؤدي إلى العدوى(.

 

قبل  ،بارامترات درجات الحرارة الزمنية، سيكون من املفيد للغاية تعزيز اإلرشادات بشأن  التحكموفيما يتعلق بتدابير 

للمياه  آلمن(، وكذلك بشأن االستخدام 5,2,1والقسم  28والفقرة  10الحصاد وبعده )على النحو املشار إليه في الفقرة 

 (.5,5والقسم  25وإعادة استخدامها )على النحو املشار إليه في الفقرة 

وهو قطاع شهد شعبية  -ت البحرية يمكن أن تشمل التوجيهات املعززة أيًضا اعتبارات محددة لألسماك املستزرعة/املأكوال 

 متزايدة في املنطقة العربية.

 .CXG 73-2010ي ف  V. cholerae إضافة معلومات معززة عن ومن األهمية بالنسبة للمنطقة العربية النظر في 

وتدابير إن الظروف البيئية )خاصة بالنظر إلى تغير املناخ( ، وعدم كفاية مرافق الصرف الصحي ، وعادات االستهالك 

، لبنان ، على  الجزائر، اليمن  الرقابة غير الكافية تجعل املنطقة العربية أكثر عرضة ألوبئة الكوليرا )على سبيل املثال ،

 .مستوى املنطقة( ، كما هو الحال في املناطق األخرى في آسيا واألمريكتين

 

 التوصيات:

-CXG 73ملراجعة  CX / FH 22/53/7يوص ى بأن تنظر الوفود العربية في دعم املوافقة على العمل الجديد املوص ى به في 

2010. 

 


