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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

 سان دييغو، كاليفورنيا، الواليات املتحدة

 من جدول األعمال 8 البنود 

ورقة مناقشة حول مراجعة املبادئ التوجيهية لتطبيق املبادئ العامة لنظافة األغذية على 

 مكافحة الفيروسات في األغذية

 

 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 العربية للدستور  املبادرة من كجزء التحليل هذا إعداد تم

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

 .األمريكية
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ورقة مناقشة حول مراجعة المبادئ التوجيهية لتطبيق المبادئ العامة لنظافة األغذية عىل  من جدول األعمال:  8البند 
ي األغذية

 
وسات ف  مكافحة الفير

 CX/FH 22/53/8 و CXG 79-2012الوثائق: 
 
 

 الخلفية:

(، ورقة مناقشة بشأن تنقيح CX/FH 22/53/8، أعدت كندا، بدعم من هولندا )CCFH51وعلى النحو املتفق عليه في 

 الخطوط التوجيهية لتطبيق املبادئ العامة لنظافة األغذية على مكافحة الفيروسات في األغذية.

 

ويهدف هذا العمل إلى تحديد وتقييم املعلومات الجديدة عن الفيروسات الغذائية، التي يمكن النظر فيها في نسخة 

(. وتشمل العناصر املحددة في ورقة املناقشة بوصفها إضافات محتملة CXG 79-2012منقحة من الخطوط التوجيهية )

 إلى املبادئ التوجيهية ما يلي:

، حيث تتزايد حاالت التهاب الكبد الوبائي في بعض البلدان وتم اإلبالغ عن تفش ي E (HEV) فيروس التهاب الكبد  -

جه التحديد، قد تكون هناك حاجة إلى خطوط املرض املرتبط بكبد لحم الخنزير غير املطبوخ جيًدا. على و 

، والتي يتم نقلها من خالل مسارات HEV-3 HEV-4توجيهية بشأن تدابير الوقاية والتدخل لألنماط الجينية 

 الحيوان واملواد الغذائية.

 .وال سيما املنتجات املجمدةالسلع الغذائية اإلضافية ذات الصلة ،  -

افحة الفيروسات )مثل املعالجة الحرارية والضغط العالي والبالزما الباردة معلومات عن فعالية التدخالت في مك -

 والتطهير ونظافة معالج الطعام(.

- .
ً
 التقدم في الطرق التحليلية للكشف عن الفيروسات املعوية وتقديرها كميا

ثنائية ( في الرخويات NoVونوروفيروس )A (HAV) تحسين التوجيه بشأن مكافحة فيروس التهاب الكبد  -

الصدفتين. وعلى وجه التحديد، سيكون من املهم تعزيز التوجيه بشأن مراقبة نوعية املياه في مناطق النمو 

 واستخدام املؤشرات الفيروسية أو غيرها من مؤشرات التلوث.

 CCFHاالعتبار عمل  بعينمعايير جودة املياه املطلوبة ملنع تلوث املنتجات الطازجة. يجب أن تأخذ هذه املعايير  -

 JEMRAعلى مسودة املبادئ التوجيهية لالستخدام اآلمن وإعادة استخدام املياه في إنتاج الغذاء وتقارير اجتماع 

 حول منع ومكافحة املخاطر امليكروبيولوجية في الفواكه والخضروات الطازجة.

اطر املشترك بين الواليات املتحدة وكندا مراجعة نماذج تقييم املخاطر املتاحة )على سبيل املثال ، تقييم املخ -

بشأن النوروفيروس في املحار ذو الصدفتين( ، بهدف تطوير نماذج أكثر قابلية للتطبيق لالستخدام على نطاق 

 حاسبة مخاطر مبسطة.أوسع بين البلدان األعضاء ، بما في ذلك 

 

 التعليقات:

 

ا في السنوات اكتسبت أهمية الفيروسات في اإلصابة باألمراض املنقو 
ً
لة عن طريق األغذية في جميع أنحاء العالم اعتراف

 األخيرة.

 تم تحديد عوامل جديدة ومركبات جديدة للعدوى ، باإلضافة إلى مناهج جديدة للكشف والقياس الكمي.
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(. من بين CXG 79-2012) هذه النقاط ذات الصلة التي من شأنها تعزيز املبادئ التوجيهية الحاليةتثير ورقة املناقشة 

وبشأن مراقبة ومتطلبات  HEVالعناصر التي تم تحديدها ، هناك إرشادات إضافية حول تدابير التحكم التي تستهدف 

باإلضافة  -جودة املياه ذات أهمية خاصة للمنطقة العربية. وبالفعل ، فقد زاد حدوث حاالت فيروس التهاب الكبد الوبائي 

 HEVفي املنطقة في السنوات األخيرة. على الرغم من عدم تحديد مركبات العدوى  -إلى حاالت العدوى الفيروسية األخرى 

)مع األخذ في االعتبار أن استهالك لحم الخنزير نادر في املنطقة(.  تلوث املنتج عن طريق املياه أنه يشتبه في بشكل واضح ، إال

سيوفر معلومات قيمة لدعم البرامج اإلقليمية التي  املؤشرات الفيروسيةواستخدام  معايير جودة املياهلذلك فإن وضع 

 تستهدف مراقبة جودة املياه.

 

 لتوصيات :ا

  CX/FH 22/53/8براء املبادرة العربية للدستور الغذائي أن املعلومات الواردة في الوثيقة يرى خ
ً
 ممتازا

ً
 منطقيا

ً
تقدم أساسا

 .CXG 79-2012يبرر تنقيح الوثيقة 

 .CXG 79-2012تطوير عمل جديد في هذا االتجاه ، أي لبدء مراجعة  CCFHوفود العربية في اليوص ى بأن تدعم 

 


