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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

  
 مشروع مسودة مواصفة الكركم -املجففة  والبصيالتالجذور  من جدول األعمال: 6البند

 
 

 

 

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

سبتمبر  30إلى  26 من الفترة في عبر تقنية االتصال عن بعد عقدها املقرر  ،التوابل وأعشاب الطهيب املعنية الغذائي

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

 الدولية األغذية واصفاتم وضع اجتماعات في الفعالة املشاركة ودعم الوعي تعزيز في مساهمتها من كجزء ،PARERAو

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

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

. إدارتها أو عضويتها 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 وبتمويل( AIDSMO) والتعدينوالتقييس  الصناعية للتنمية العربية

 .األمريكية

 

 األهداف



ي المعنية بالتوابل وأعشاب الطهي  
تحليل بنود جدول األعمال للتحضبر للدورة السادسة للجنة الفنية للدستور الغذائ   
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 الوثائق

CX/SCH 22/6/8  

CL 2022/30/OCS-SCH 

 الخلفية

 خاص بالكركم للموافقة عليه. CAC44على تقديم مقترح عمل جديد ل  CCSCH5 وافقت اللجنة

لوضع املتطلبات املحددة للكركم بناًء  ،برئاسة إيران والهند على إنشاء مجموعة عمل إلكترونية CCSCH5 وافقت اللجنة

 املجففة ". تالجذور والبصيال أي فئة " املجموعة،على مفهوم مواصفات 

ونيةعمل اإلالمجموعة لمصاغة من قبلالتوصيات ا  والهندإيران  برئاسة لكب 

ي 
 
 إىل:  ةمدعو  CCSCH السادسة، لجنة دورتها ف

 . في العمل عليها واالستمراربناًء على جميع التعليقات الواردة  واصفةم بتحديث مسودة املياقال

 التحليل

 وتم استالم التعليقات من الهند فقط. 2022في مايو  ةاملقترح واصفةتم تحميل مسودة امل

 الخصائص الكيميائية والفيزيائية" 3.2.2القسم "

. 2الجدول  -طلب أحد األعضاء تغيير قوة تلوين الخصائص الكيميائية إلى "إجمالي الكوركومينويد في )٪(" في امللحق األول 

 طريقة التحليل. تم قبول هذا االقتراح. 4الجدول  -امللحق الثالث )الخصائص الكيميائية للكركم املجفف أو املجفف( وفي 

Enregistrer la traduction 

 التعليقات واالعتبارات 

 
 CLللرسالة املعممة الجديدة ) (19/09/2022)النهائي لم يتم الوصول إلى املوعد  الوثيقة،حتى وقت إعداد هذه 

2022/30 / OCS-SCH األعمال.( املتعلقة بهذا البند من جدول 

 

 اعتبارات خاصة بالمنطقة العربية

 العربية الفنية اللجانمن خالل عدد  من وذلك القياسية مجموعة من املواصفات بتطوير AIDSMO منظمةتقوم 

 املتخصصة.

املوحدة  العربية القياسية واملواصفة الغذائي الدستور  مواصفة املقارنة بين مجموعة الخبراء العرب باتباع منهج قامت

 الكركم. فيما يخص تصنيف
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 :الدستور الغذائي( واصفةالتصنيف )م

امللحقين فإن الخصائص الكيميائية والفيزيائية الواردة في  مصنف،اختياري. عندما يتم تداول الكركم املجفف على أنه 

 طبق على أنها الحد األدنى من املتطلبات.األول والثاني ت

 :املوحدة( العربية القياسية التصنيف )املواصفة

 لنسبة املواد
ً
و كفوف( طبقا

ٔ
صابع ا

ٔ
 : ييل الغريبة فى املنتج كما يتم تدريج جودة الكركم الكامل )ريزومات على صورة ا

 . )مم وقطع نباتات صغيرة  15ريزومات تقل طولها عن (m/m)  (٪ 7ال تزيد نسبة القطع عن (A)الدرجة  •

 ٪ . 5ال تزيد نسبة البصيالت عن  (B)الدرجة  •

 يتم تدريج جودة مسحوق الكركم طبقا لحجم جزٔيياته ٕالى درجتين كما يلى : 

 مم .  500٪ منه خالل منخل سعة فتحته 98املسحوق الخشن : يجب أن يمر   (A)الدرجة •

 مم .  300٪ منه خالل منخل سعة فتحته 98املسحوق الناعم : يجب أن يمر  (B)  الدرجة •

 والتوصياتاالستنتاج 

 يجب أن تلتزم الوفود العربية ،و قد تؤيد الوفود العربية الشروع في تطوير هذا العمل ملا فيه من فائدة كبيرة للمنطقة العربية

نشطة مجموعة العمل اإللكترونباملشاركة 
ٔ
 املنطقة العربية. نظر الخاصة بهذا البند وعرض وجهة  EWGية بشكل فعال في ا


