
اء * اءمأعضاء  -من المهم اإلشارة اىل أن الخبر ي ينتمون إليها. يع - (EWG) جموعة عمل الخبر
تمد اختيار ال يمثلون المنظمات و / أو الجهات الت 

اء المختصة اء أعضاء مجموعة الخبر اته.  ال  EWG  الخبر ي الوثائق الفعىل بيانات اعتماد كل خببر وخبر
 
ر عليها ف نية تعتبر المواقف المعبر

اء ي ينتمي اليها الخبر
ا عن مواقف الجهات الت  ي ومجموعة العمل المتخصصة تعببر

ي ينتجها  الفريق الفت 
 .والتحليالت الت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للدورة للتحضير األعمال جدول  بنود تحليل  

 السادسة للجنة الفنية للدستور الغذائي املعنية بالتوابل وأعشاب الطهي 

 

2022أكتوبر  3و 2022سبتمبر 26-30  

 عبر تقنية االتصال عن بعد

 

 البند 4: مسودة مواصفة البذور املجففة – جوزة الطیب

 (املرحلة 6)
 

 

 

 للدستور  الفنية للجنة سادسةالدورة ال في مناقشتها املقرر  األعمال جدول  لبنود وتحليال استعراضا الوثيقة هذه تقدم

 سبتمبر 30إلى  26 من الفترة في عن بعدعبر تقنية االتصال  عقدها املقرر و  ،توابل وأعشاب الطهيالب املعنية الغذائي

 لها تروج التي الغذائي الدستور  هيئة مجتمعات قبل من املحتمل لالستخدام معّدة الوثيقةهذه  .2022 أكتوبر 03و

GFoRSS وPARERA، األغذية واصفاتم وضع اجتماعات في الفعالة املشاركة ودعم الوعي تعزيز في مساهمتها من كجزء 

 .واملراقبين األعضاء من ممثلين قبل من( الغذائي الدستور  اجتماعات) الدولية

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

. اإدارته أوا تهيعضو  أو( GFoRSSو PARERA) أعاله املذكورة للمنظمات رسمًيا موقًفا يمثل وال بطبيعته إرشادي التحليل

 ملخصا  ويقدم
ً

 إلعداد العربية الدول  وفودل مفيًدا يكون  قد والذي ،CCSCH لجنة في حالًيا املناقشة قيد للعمل وتحليال

 .املقترحة األغذية ملعايير املحتمل والتأثير املنطقة وخصوصية احتياجات مراعاة مع مواقفها

 املنظمة وتستضيفها ،GFoRSSو PARERA تنفذها التي الغذائي، لدستور العربية ل بادرةامل من كجزء التحليل هذا إعداد تم

 الزراعة وزارة األمريكي، الغذائي الدستور  مكتب من بتمويل( AIDSMO) والتعدينوالتقييس  الصناعية للتنمية العربية

 .األمريكية

 األهداف
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 الوثائق

CX/SCH 22/6/4 

CX/SCH 22/6/4 Add.1 

  

اء برئاسة قبللمصاغة من التوصيات ا  اندونيسيا والهند مجموعة عمل الخبر

ي 
 
 إىل:  ةمدعو  CCSCH السادسة، لجنة دورتها ف

وع الم ي مشر
 
ي الملحق األول لوثيقة العمل   واصفةالنظر ف

 
، بقصد التقدم به إىل  CX/SCH 22/6/4كما هو معروض ف

ي من قبل  8الخطوة 
 . CAC45العتماده النهائ 

 : الخلفية
 

اح العمل•  ي سبتمبر  CCSCH2لجوزة الطيب خالل الدورة الثانية لـ  واصفةالجديد لوضع م تم اقب 
 
وتم النظر فيه  2015ف

ي يتعير  إجراؤها
ات الت   من التغيبر

وطة )حسب األولوية( بسبب الحد األدئ   .وتقديم الموافقة المشر

 
ي عام  •
 
ي الدورة الثالثة للجنة ، 2017ف

 
ا بشأن جوزة الطيب تمت التوصية بالموافقة عىل  ، ف

ً
 جديد

ً
اح باعتباره عمال االقب 

ا تحت عنوان "البذور المجففة". 
ً
ح  CAC40 وافق ، كما تم تصنيفه أيض وع للعمل الجديد كما هو مقب  عىل وثيقة المشر

 . CCSCH من قبل
 

La traduction est trop longue pour être enregistrée 

ح واصفةة المعىل إعادة مسود  CCSCH4 (2019)وافقت •  إلعادة الصياغة مع مراعاة التعليقات  2إىل الخطوة  ةالمقب 

ي الخطوة  CCSCH4المقدمة أو المقدمة إىل 
 
حة للتعليق عليها ف ا عىل 3، ثم تعميم المسودة المقب 

ً
. ووافقت اللجنة أيض

ي مهمة إعادة صياغة مسودة 
 
ي قدًما ف

ية فقط، للمض  اء، برئاسة إندونيسيا ويعمل باللغة اإلنجلبر  إعادة إنشاء فريق عمل الخبر

ح واصفةالم  لجوزة الطيب.  ةالمقب 

 

اضًيا،ة ، المنعقدCCSCH5 (2021)وافقت •   عىل:  افب 
Enregistrer la traduction 

وع المياقال حواصفة م بإرسال مشر ي الخطوة  ا العتماده CAC44جوزة الطيب إىل  -للبذور المجففة  ةالمقب 
 
وتمديد  5ف

ي لإلكمال حت  
 . CCSCH6الجدول الزمت 

العينات إىل اللجان المختصة للمصادقة  جمعم وطرق التحليل و يوستوال الغذائية،ثانيا. إحالة األحكام الخاصة بالمضافات 

ية،باللغة  ،الهند و برئاسة إندونيسيا  ،EWGإعادة إنشاء فريق عمل و  عليها؛ ي تلك المعايبر أو القيم الموجودة  اإلنجلبر 
 
للنظر ف

،بير  قوسير   ي الخطوة  معقوفير 
 
ي الدورة الحالية.  6مع مراعاة التعليقات المقدمة ف

 
 وكذلك المناقشات ف

ي الخطوة  -البذور المجففة  واصفةمسودة م  CAC44 (2021) تمدتاع• 
 
ي  5جوزة الطيب ف

ومددت الجدول الزمت 

ا إىل أنه سيتم تعميم مسودة الم CAC44. أشارت CCSCH6إلكمال العمل إىل 
ً
ي الخطوة  واصفةأيض

 
وتم  6للتعليق عليها ف

ك  ي تشب 
اء الجارية الت  تشجيع األطراف المعنية عىل إعادة تقديم التعليقات الفنية واالنضمام إىل مجموعة عمل الخبر

ي رئاستها. 
 
 إندونيسيا والهند ف
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ونيةمشاركة ومنهجية   مجموعة العمل اإللكب 
 
ي يوليو  نطالقاال تم إصدار رسالة  ،CCSCH5عقب قرار • 

 
ي الدستور ومنظمة 11حيث أعرب أحد عشر ) ،2021ف

 
( عضًوا ف

ي 
 
، أي تشيىلي ، اإلكوادور ، فرنسا ، غرينادا ، الهند ، جامايكا ، اليابان والمكسيك  EWGواحدة عن اهتمامهم بالمشاركة ف

و والواليات المتحدة األمريكية ورابطة تجارة التوابل األمريكية يا وببر  (. ASTA) وهولندا ونيجبر
 
ا عىل ال EWGوافقت • 

ً
 . Codex EWGبعملها من خالل منصة  قيامأيض

 
ي • 

 
وهم غرينادا والواليات  ،EWGتعليقات من خمسة أعضاء  EWGوتلقت  2021أكتوبر  6تم توزيــــع المسودة األوىل ف

 والمكسيك.  ،والهند  ،واليابان ،األمريكيةالمتحدة 
 
ي • 

 
اير  26تم توزيــــع المسودة الثانية ف . ووردت تعليقات من الواليات المتحدة األمريكية والهند وغرينادا واليابان 2022فبر

 (. IOSTAوغبر المسجلير  )كوستاريكا  EWGومن أعضاء 
 
 

 التحليل
 
احات ب ي تمت مناقشتها ، تلخصت EWGالمقدمة من أعضاء النظر إىل االقب 

واالتفاق عليها لكل بند  النقاط الرئيسية الت 
ي مسودة الم

 
 : واصفة كالتاىلي ف
 

اء •  اتلمناقشة الم EWGبشكل عام، تمت إعادة إنشاء مجموعة عمل الخبر و / أو القيم الموجودة بير  قوسير   ؤشر
 ، ي معقوفير 

. ومع ذلك، كانت بعض التعليقات تتعلق بجوانب أوسع CCSCH5خالل حولها لم يتم التوصل إىل إجماع  والت 

وع الم ونية الدول األعضاء من مشر ي ترأس مجموعة العمل اإللكب 
بعدم إعادة فتح المناقشة فيما واصفة. أوصت الدول الت 

اتيتعلق بالم ا خالل  ؤشر
ً
 .CCSCH5المتفق عليها مسبق

 .النطاق1

ح أحد أعضاء •  عىل االحتفاظ بهذه  EWGافقت تو ولكن ". المعالجة الصناعيةإزالة أو تقديم تعريف للنص " EWGاقب 

ي مسودة الم
 
 واصفة. العبارة ف

 

 تعريفات المنتج 2.1
La traduction est trop longue pour être enregistrée 

اح إعادة تم •  ي  صياغة اقب 
 
لعائلة  Myristicaإىل "جوزة الطيب المجففة هي بذرة عطور  2.1.1التعريف كما هو مذكور ف

Myristicaceae  ي وصلت إىل محتوى رطوبة ال يزيد عن
اح  EWG". نظرت ISO 939٪ بناًء عىل طريقة 10الت  ي االقتر

 
ف

 .والحظت أن تعريف المنتج يجب أال يتضمن معايتر الجودة وطرق االختبار

حة من  • حت  ،بعير  اإلعتبار  األعضاءبعد أخذ التعليقات والتعريفات المقب  ي  EWGاقتر
 
قرأ  2.1.2تغيتر النص ف

ُ
بحيث ي

 :  الواسع،تحتوي جوزة الطيب عىل أشكال متنوعة من الشكل البيضاوي إىل الشكل البيضاوي  2.1.2" عىل النحو التالي

اوح متوسطها بير  
ي يب 

سم. حبات جوزة الطيب  2.5 - 1.5سم وعرضه  3طوله  - 2مع مجموعة متنوعة من األحجام الت 

 
ً
ة وتصدر صوت )جلجلة خفيف( عند الحركة عند اصطدامها ببذور جوزة الطيب  . قد تهب   لها سطح متجعد قليال القشر

ة أثناء عملية التجفيف ". وذلك   بسبب انكماش البذور داخل القشر
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 . األنماط2.2
 

 من "تصنيف" للحفاظ عىل توافق الم االحتفاظ بمصطلح "أنماط"عىل  EWGوافقت • 
ً
 نموذجمع  واصفةبدال

 . SCH واصفاتم
اح استبدال كلمة "•  ي اقب 

 
" ألن الصياغات الحالية قد تم االتفاق عليها بالفعل خالل kernel" بكلمة "بذرةلم يتم النظر ف

CCSCH5 . 
 

 )اختياري( قياس الحجم – تحجيمال 2.3
 
ا لممارسات التجارة العالمية الحالية. اختياريةأصبحت " 2.3أن الفقرة  EWGالحظت • 

ً
سيتم االحتفاظ  لذلك،" وفق

 . بمسودة النص كما هي 
 
 . المضافات الغذائية4
 

اح  ي البند كان هناك اقب 
 
ي جوزة الطيب المجففة 4إلزالة النص ف

 
ت من المضافات الغذائية ف أن استخدام  EWG. اعتبر

ي هذه المواصفة القياسية مخصص لمنتج 
 
وليس  فقط،/ مسحوق  مطحونالمضافات الغذائية )عامل منع التكتل( ف

ا للمعيار العام للو  الطيب،لبذور جوزة 
ً
 عىل االحتفاظ بالنص.  EWGوافقت  لذلك،ضافات الغذائية. مهو مقبول وفق

 
 .التوسيم8

Enregistrer la traduction 

 العبوات غتر المعدة للبيع بالتجزئةتوسيم  8.5

ي الم العبوات غبر المعدة للبيع بالتجزئةوضع ملصقات عىل •  
 
ا ف

ً
ي المسودة ألنها نموذج يستخدم أيض

 
األخرى  واصفاتف

ي طورتها 
 . CCSCHالت 
 
 جمع العينات. طرق التحليل و 9
 

 العينات جمعخطة  .9.2
ي جميع م جمعخطة  بند أن  EWGالحظت • 

 
:  CCSCH واصفاتالعينات ف  تطويرهسيتم  " تم تبنيه عىل النحو التاىلي

ي لخطة منفصلة من قبل لجنة  واصفةوضع م ويرجع ذلك اىل أنه سيتم". الخطة
العينات لسلع  جمعالدستور الغذائ 

CCSCH . 
 
 

 الملحق األول: الخصائص الكيميائية لجوز الطيب الكامل والمكسور والمطحون / المسحوق
 

 محتوى الزيوت المتطايرة
 
ي تم تحديدها بناًء عىل بيانات الممارسات  EWGوافقت • 

حات التالية لمحتوى الزيوت المتطايرة الت  عىل اعتماد المقب 
 التجارية الحالية: 

 
 
 
 

 الخصائص الوصف

 المطحون / المسحوق المكسور الكامل 

 5.0 6.0 6.5 )دقيقة( (،مغرا 100محتوى الزيوت المتطايرة )مل / 
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ي  CaOالكالسيوم مثل 

 
 المسحوق / المطحون هشكلف

 
ي المسحوق /  N/Aوحذف  المعقوفعىل إزالة القوس  EWGوافقت • 

 
٪ ألكسيد 0.35تم اعتماد قيمة  المطحون،ف

ي شكل المسحوق / المطحونCaOالكالسيوم )المعبر عنها بـ 
 
 ( ف

 
يائية لجوزة الطيب:  . الخصائص الفبر  ي

 الملحق الثائ 
ي 
 
كة للعفن المرئ ات الملوثة / المصابة. التفاوتات المشتر  والحشر

:  EWGتنظر •  ي إزالة األقواس المربعة بالقيمة عىل النحو التاىلي
 
 ف

 
 

ات  INSHELL القشر  المؤشر
 (المغلفة)

ة  بذور مقشر
 )بدون غالف(

المطحون  المكسور الكامل الكامل 
 / 

 المسحوق

،الالعفن  ي
ي  مرئ 

ات تفشر  الحشر
 ٪w / w )حد أقض( 

10 10 N/A N/A 

 
 تحقيق قيمة صفرية أو أقل من • 

ً
ي هذه القيم بناًء عىل السبب الذي يجعل من المستحيل عمليا

 
ي جوزة 10تم النظر ف

 
٪ ف

ي المناطق المدارية
 
ي البلدان المنتجة ف

 
 الطيب الكاملة ف

 
ات:   تفاوتات شظايا الحشر

 
ي سيتم تحديدها عند •  

ات الت  اح بشأن تفاوتات شظايا الحشر ة  10وحدة/  100كان هناك اقب  جرام للبذور المقشر
به، لذلك تم تعديل القيمة  والمسموحأن القيمة تعكس التداول من حيث الطريقة المسجلة  EWGالمكسورة. الحظت 

 :  لتكون عىل النحو التاىلي
 
 

ات  INSHELL القشر  المؤشر
 (المغلفة)

ة  بذور مقشر
 )بدون غالف(

المطحون  المكسور الكامل الكامل 
 / 

 المسحوق

ات، أجزاء من / شظايا    الحشر
 م )حد أقض(غرا 10العدد / 

N/A N/A 100 N/A 

 
ي مراجعة قيمة  EWGنظرت • 

 
ة  ٪ اللتصاق0.1ف ة عىل النحو  القشر به من  الموصي فقط عىل جوزة الطيب داخل القشر

 :  قبل أحد األعضاء ليكون عىل النحو التاىلي
 

ات  INSHELL القشر  المؤشر
 (المغلفة)

ة  بذور مقشر
 )بدون غالف(

المطحون  المكسور الكامل الكامل 
 / 

 المسحوق

ة جوزة الطيب   w٪ ، قطع من قشر
/ w )حد أقض( 

0.1  N/A  N/A  N/A  
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ا عىل  OCSتم تلخيص آخر التعليقات من األعضاء والمراقبير  من خالل 

ً
ي  CL 2022/26-SCHرد

 
 24المنشورة ف

:  2022أغسطس   عىل النحو التالي
 
وع م  دعمت•   واصفةكوبا والهند وكينيا والفلبير  والجمهورية العربية السورية والواليات المتحدة األمريكية بشكل عام مشر

 جوزة الطيب. 
احات لضمان •  علقت مرص وأوغندا والهند والواليات المتحدة األمريكية عىل الوصف وتعريف المنتج وتم تقديم االقب 

حات حولوضوح إدراج التعريف والوصف جنًبا إىل جنب مع   . الوثيقة تنسيق المقب 
ات طفيفة عىل اق•  حت أوغندا تغيبر ي البند  الوثيقة تنسيقب 

 
 النظافة. 6و. الملوثات 5ف

ي ذلك )8تم تقديم تعليقات من كندا والهند وأوغندا والواليات المتحدة األمريكية لتعزيز الفقرة • 
 
 8.2.2. التوسيم: بما ف

حت التعليقات أن النو  (،8.5و  8.4.1و ي مسو اقب 
 
ا  دات مواصفاتص يجب أن يتماشر مع النص ف

ً
التوابل األخرى وفق

 لنصتعديل ااح بسيط لبجانب اقب   ،CXS 346-2021لمعايبر 
احات بشأن الجداول •  من األعضاء والمراقبير  بشأن النص والقيم مع المراجع  4و 3و 2تم تقديم التوصيات واالقب 

 واألسباب المنطقية ذات الصلة
ي المسودة النهائية للمناقشة خالل  ،EWGستتم مراجعة جميع النقاط أعاله من قبل 

 
 . CCCHS6وسيتم النظر ف

 

 التعليقات واالعتبارات
 

ير كاٍف للمعل•  ي ناقشها أعضاء و تم تقديم تبر
ك حول مسودة التفاق لال نتيجة وذلك ك EWGمات والقيم الت  مشب 

 . واصفةالم
 ،CCSCHوالمصطلحات إىل معيار نموذج  وصحول النص EWGتمت إحالة معظم المناقشات والتوصيات من أعضاء • 

 من "التصنيف". "األنماط" بد  المثال،عىل سبيل 
ً
 ال

 جمعيمكن قبول خطة  لذلك. CCSCHالعينات لسلع  جمعلخطة  ةمنفصل واصفةمن المهم مالحظة أنه سيتم وضع م• 
ي  العينات عىل أنه "سيتم تطويرها"
 
ي هذا اإلصدار من الم 9.2البند  ف

 
تقديمها بقصد  مع عدم تعارض ذلك مع واصفةف

ي بواسطة  8 مرحلةالتقدم بها إىل ال
 . CAC45العتمادها النهائ 

 

 اعتبارات خاصة بالمنطقة العربية
 

ي إندونيسيا وتعتبر أكبر منتج لجوزة 
 
قية عىل وجه التحديد ف ي جزر الهند الشر

 
ي األصل ف

 
تم استخدام جوزة الطيب كتوابل ف

جوزة الطيب تستخدم عىل من الدير بالذكر أن  ذلك،وفيتنام. ومع  ،وغواتيماال  ،والهند  ،غرناطة بجانبالطيب حالًيا 
 . ي المنطقة العربية كتوابل للطهي

 
ي أساسها  ا استخدامهمع شيوع نطاق واسع ف

ي الصلصات الت 
 
ي بعض  الحليب،ف

 
وف

وبات الساخنة مثل الشاي والقهوة.  المناطق، ي المشر
 
 يتم استخدامه ف

ي  غم من عدم مشاركة أي دولة عربية عىل الر 
 
ونية  مجموعةنشاط ف فقد علقت بعض  ،واصفةللم EWGالعمل اإللكب 

ا عىل  OCSالدول العربية من خالل 
ً
ي يونيو  CL 2022/26 / OCS-SCHرد

 
 . 2022الصادر ف

 عىل و 
ً
تها أعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها بشأن سالمة جوزة الطيب  ،مسودة المواصفةردا حيث أنها  وقشر
ي حتوي عىل ت

يستيسير  و ال"مادئ  حت المملكة العربية المبر ميثوكسيسافرول" والذي قد يكون له تأثبر ضار عىل الصحة. اقب 
ا إعادة توجيه المكونات المذكورة من جوزة الطيب وكذلك جوزة الطيب 

ً
لتقييم سالمتها كعامل  الكاملةالسعودية أيض

ا  كةنكهة و / أو تحديد مستويات قصوى الستخدامها من خالل لجنة الخبر من المهم اإلشارة  ذلك،. ومع (JECFA) ء المشب 
ي لمشتقات جوزة الطيب معروف  ا إىل أن التأثبر الطتر

ً
ي بسبب استخدامه كتوابل طهي منخفض.  ،جيد

 ولكن التعرض الغذائ 

اح بشكل عام وعلقت مرص عىل الجدول  حت حذف الجدول  1قبلت الجمهورية العربية السورية االقب  ألنه مذكور  1واقب 
ي بند التعريف ب

 
 . 2.1.1الفعل ف

حته المملكة العربية السعودية من قبل  ي تم التعببر عنها  EWGتشبر مراجعة التعليق الذي اقب 
ي إىل أن المخاوف الت  العرئر

ي سياق "التوابل وأعشاب الطهي تعتبر 
 
 أي نطاق عمل اللجنة.  "،خارج نطاق استخدام جوزة الطيب ف

ي التعليقات الواردة من المملكة عىل الرغم من أن المواد الفعاو 
 
ي جوزة الطيب، مثل تلك المشار إليها ف

 
لة الموجودة ف

يستسير   السعودية، عىل سبيل المثال العربية   س ،المبر
 
ظهر خصائصها السامة المحتملة مثل الخصائص المخدرة أو ت



ي المعنية بالتوابل وأعشاب  
الطهي تحليل بنود جدول األعمال للتحضبر للدورة السادسة للجنة الفنية للدستور الغذائ   
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تان من جوزة وذلك المؤثرات العقلية األخرى ،  عند تناولها بطريقة مختلفة )عىل سبيل المثال ، قد تتسبب ملعقتان كببر
ي ظهور عالمات شيرية غرا 5جوزة الطيب الكاملة ، أو  3إىل  1الطيب المطحونة ، أو من 

 
م من مسحوق جوزة الطيب ف

ء الشديد( ،  ي
امن  لكن لمللهلوسة والغثيان والق  ات بالب    ك جوزة الطيب والبذور المجففةمع استهاليتم توثيق هذه التأثبر

ي الطهي  هاراتكب
 
ي أطعمة أخرى مثل الفلفل  ذلك،. عالوة عىل أم توابل مستخدمة ف

 
ا ف

ً
يستيسير  أيض تم التعرف عىل المبر

ومن السامة.  ا أي اهتمام خاص لخصائصه إعطاءدون  الجزر،عائلة  منتجات منوالبقدونس والكرفس والشبت و  األسود 
ي آسيا وأجزاء أخرى من العالم  تم توثيقهاستخدام جوزة الطيب ألغراض الطهي أن   لذكر الجدير با

 
 3500أكبر من منذ ف

ي العديد من المأكوالت اآلسيوية. 
 
 عام ف

 
La traduction est trop longue pour être enregistrée 

 الخالصة 

ي الم 
 
برئاسة إندونيسيا والهند، وحقيقة  EWGتحت قيادة  CCSCH توصلت اليهالذي  واصفةبالنظر إىل مستوى التقدم ف

ح أن تدعم الوفود العربية  قب   8إىل الخطوة  المواصفة والتوصية بتقديمها أن معظم القضايا قيد المناقشة قد تم حلها، ي 

ي 
 
ي ف

 . CAC45لالعتماد النهائ 

، فإن إقرار ان العربيةتياجات المحددة للبلدالوطنية بناًء عىل االح المواصفاتاالعتبار أنه يمكن تطوير  بعير  مع األخذ  

 عند يعكس دعم ممارسات تجارة  واصفةالم ههذ
ً
 كافية. الدقيقة و المعلومات المواصفة لل تغطية األغذية الدولية، خاصة

 

 


