
 

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 تعتبر  EWG  الخبر ي الوثائق الفعىل بيانات اعتماد كل خببر وخبر
 
ر عليها ف نية 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

 

 التوابل واألعشاب الطهي واصفاتتحديث النموذج الخاص بممن جدول األعمال :7.2 البند

 

 

 

 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 عضويته 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 22/6/10 

 

ونيةعمل اإلالمجموعة  لمصاغة من قبلالتوصيات ا  الواليات المتحدة األمريكية برئاسة لكب 
 

ي 
 
 إىل:  ةمدعو  CCSCH السادسة، لجنة دورتها ف

Enregistrer la traduction 

ي الملحق   SCHالمعدل لـ  نموذج المواصفة القياسي  األخذ بعير  االعتبار 
 
 CX / SCHلوثيقة العمل  Iكما هو معروض ف

22/6/10 . 

 الخلفية

ي 
 
ي  116تم تحديد  ،CCSCH2 (2015)ف

 
ا من التوابل وأعشاب الطهي المسماة ووضعها ف

ً
مجموعات بناًء عىل الجزء  8نوع

ي المشتق منها. ولوحظ أيضا أنه سيكون من الصعب عىل لجنة 
جودة لكل من ذات  ةفرديواصفة وضع م CCSCHالنبائ 
،توابل وأعشاب  109 لكل دورة كل  واصفاتم 4لمكون من عاما مع عبء عمل اللجنة ا 54األمر الذي قد يتطلب  طهي

 .  . تواصفاالمظهرت الحاجة إىل تجميع  لذلك،سنتير 
 
عىل عرض الواليات المتحدة األمريكية إلعداد ورقة مناقشة لتطوير نموذج قياسي للمجموعة  CCSCH3 (2017)قتواف

ي 
 
من الواليات المتحدة األمريكية مواصلة   CCSCH4 (2019)طلبت  المناقشات،بعد  .  CCSCH4 (2019)للنظر فيه ف

ي 
 
ي أيدت التوصية بمراجعة النموذج اCCSCH5 (2021)تطوير هذه الوثيقة للمناقشة ف

 لقياسي للمجموعة. لمواصفة ا، والت 
 

 التحليل
 

ي اعتماد نموذج موحد لتطوير م CCSCH ستقوم اللجنة
 
ي الجدول واصفاتها النظر ف

 
 . 1، باتباع األقسام المنظمة ف

 
 

 محتوىال فقرةال

 عىل ...  ه المواصفةنطبق هذت نطاق .1

   الوصف .2

األسماء  التجارية،األسماء  الشائع،االسم  ،SCHمجموعة  . التعريف بالمنتج2.1
 إلخ.  العلمية،

ع؛ مطحون / مسحوق كامل . األنماط2.2
َ
 ... ؛ ِقط

  األساسية كيبةعوامل الجودة والب   .3

ي القسم عىل النحو المحدد  كيبةالب   . 3.1
 
 2ف

 الرائحة والنكهة واللون - معايبر الجودة 3.2
يائية -  الخصائص الكيميائية والفبر 

 التكتل ضد عوامل  المضافات الغذائية .4

 ذات الصلة دستور االمتثال لنصوص ال الملوثات .5

 ذات الصلة دستور االمتثال لنصوص ال نظافة الغذاء .6

ممتلئة قدر المستطاع دون يجب أن تكون الحاويات  األوزان والمقاييس .7
مع اإلعالن  ماشيةالمساس بالجودة ويجب أن تكون مت

 الصحيح لمحتويات المنتج. 
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  Enregistrer التوسيم .8

 .(CXS 1-1985) التوافق مع-
 اسم المنتج-

 بلد المنشأ وبلد الحصاد -
 التعريف التجاري -
 CXSبطاقات العبوات غبر المخصصة للبيع بالتجزئة ) -

346-2021 .) 

 مراجع طرق التحليل - طرق التحليل .9
 خطة جمع العينات -

 
،تمت مراجعة هذا النموذج. تم الحفاظ عىل األقسام كما  مع إدخال بعض اإلضافات والتعديالت والتوضيحات عىل  هي

ي الملحق األول لوثيقة العمل   األولية،النسخ 
 
 فيما . تم التأكيد عىل أمثلة قليلة CX / SCH 22/6/10كما هو معروض ف

 :  يىلي
La traduction est trop longue pour être enregistrée 

ي تباع عادةجميع تنطبق هذه المواصفة القياسية عىل  النطاق: • 
ي القسم  النباتات الت 

 
أدناه  2.1عىل النحو المحدد ف

، و  ي المباشر ي وإلعادة التعبئة إذا لزم األمر. ياألغذية التجارية  تحضبر والمقدمة لالستهالك البشر
مكن تحديد األنواع الت 

اؤها / بيعها بدقة من خالل المواصفات التعاقدية منتجات عندما . ال تنطبق هذه المواصفة القياسية عىل هذه التم شر

 الصناعية.  تكون مخصصة لألغراض

 
،: نظًرا ألن هذا النموذج تم تطويره للتجميع األنماط • :  القياسي تمت كتابة هذا القسم بطريقة واسعة فقد تم إبراز ما يىلي

يمكن تعديلها لتعكس خصائص نمط / شكل فريد  األمر،إذا لزم  ذلك،ومع  المجموعة؛تنطبق عىل جميع المنتجات داخل 
 معينة.  SCHمن نوعه لـ 

La traduction est trop longue pour être enregistrée 

( 2( عدم وجود قبول دوىلي موحد، )1تم حذف فئات الجودة )إضافية، الفئة األوىل والفئة الثانية( بسبب ) التصنيف: • 

( ، تيبات التعاقدية بير  المتداولير  ورة ترك الفئات للب  ايد بض  يجب أن تحدد  CCSCH( الفرضية أن معايبر 3االعتقاد المب  

 الحد األدئ  المطلق لمتطلبات التجارة وسالمة المستهلك. 

 
ي والم : 9إىل  4األقسام من • 

العامة الحالية بشأن المضافات  واصفاتتشبر هذه األقسام إىل إرشادات الدستور الغذائ 
ي  الغذائية،

 
. يمكن تعديل هذه المعايبر يم()التوس ووضع البطاقات التعريفية عليها  األغذية،وصحة  األغذية،والملوثات ف

 إذا لزم األمر لتعكس خصائص أو متطلبات أو ممارسات تجارية فريدة لسلعة ما. 
 

 الخالصة: 
 

ح يغطي جميع المعلومات والمتطلبات الالزمة لتطوير  ،  للتوابل واصفةميبدو أن النموذج المحدث المقب  وأعشاب الطهي
 . ي
 وبالتاىلي قد تدعم الوفود العربية تقدمه من خالل إجراءات الدستور الغذائ 


