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الخلفيّة

ووافقت اللجنة أيًضا على . 5العتمادها في الخطوة  CAC42تمت مناقشة مسودة المواصفة المقترحة ، وتم التوصل إلى اتفاق إلحالتها  إلى 

.برئاسة إيران للنظر في القضايا العالقة فريق عمل اإللكتروني إعادة إنشاء 

CCSCH3(2017)

CCSCH4(2019)

CCSCH5(2021)

3.2.2: ، خاصة فيما يتعلق باألقسام6وإعادتها للنظر فيه في الخطوة 7االحتفاظ بمسودة مواصفة الزعفران المجفف في الخطوة •

.CCSCH5فقط ، مع مراعاة التعليقات الواردة في التي قدمت إلى 8.3والقسم 3.2.3، ( الملحق األول والملحق الثاني)

Enregistrer la traduction
الخصائص 3.2.2"برئاسة إيران وتشترك في رئاسته اليونان ، للنظر فقط في القضايا العالقة ، أي األقسام إعادة إنشاء فريق العمل•

".بلد المنشأ وبلد الحصاد 8.3" ، و " 3.2.3التصنيف "، المرفق األول والمرفق الثاني ، " الكيميائية والفيزيائية

ء األقسام وافقت اللجنة على أنه لن يتم طلب أي تعليقات أخرى ولن يتم إجراء مناقشة حول المواصفة في دورتها القادمة ، باستثنا•

.للتعليقات ومزيد من الدراسة في دورتها التالية6الموضحة أعاله والتي أعيدت إلى الخطوة 

ن بناًء على مفهوم على إنشاء فريق عمل إلكتروني برئاسة إيران والهند بشكل مشترك لتوضيح المتطلبات المحددة للزعفرااللجنةوافقت

".أجزاء األزهار المجففة"مجموعة المواصفات ، أي فئة 
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قائمة الوثائق المرجعية  

oCX/SCH 22/6/3

oCX/SCH 22/6/3 Add.1

 CCSCH6  (2022)لجنة دعوة 

في)المجففالزعفرانلمواصفةالمقترحةالمسودةمراجعة

األعضاءتعاليقاالعتباربعيناألخذمع(7الخطوة

ة،الفيزيائيوالكيميائيةالخصائصحولوالمراقبين

.الحصادوبلدالمنشأبلدالتصنيف،

التعليقاتجميععلىبناءً المواصفةمسودةإكمال
.الواردة
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التحليل
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التصنيف

الزعفران يصعب تحقيقه من قبل الصناعة بعد السنة الثانية أو الثالثة من تخزين( كروسين)كقوة تلوين 230بحجة أن الحد األدنى لقيمة " فئة إضافية"علق عضوان على أنه يجب حذف 
.المطحون

نة بفئات الزعفران األول ألنها تعزز المزايا التنافسية ألعلى جودة من الزعفران المسوق وتعمل كمتطلب تجاري للتميز مقار" اإلضافية"قررت مجموعة العمل اإللكترونية االحتفاظ بالفئة 
ريًا لضمان استمرار فعالية أمًرا ضرو" فئة إضافية"يعد إدراج . من خالل تطبيق الممارسات الجيدة في الميدان والرعاية اإلضافية من قبل العمال" فئة إضافية"يتم تحقيق . والثاني والثالث

.الممارسات الجيدة ، مما يؤدي إلى تسويق منتج عالي الجودة في جميع أنحاء العالم

o Enregistrer l

6

 الخصائص الكيميائية والفيزيائية

ك ، فيجب ذكر ذل( كمادة غش)إذا لم يُسمح باستخدام الملونات . ، ألن الصياغة غير صحيحة علميًا( غير مسموح به ’NP‘ (بـ ( لم يتم اكتشافه ’ND‘ (طلب أحد األعضاء استبدال 
.تم قبول هذا من قبل مجموعة العمل اإللكترونية . بشكل خاطئ على أنه مسموح بها إذا لم يتم اكتشافها" لم يتم اكتشافها"بوضوح وإال قد يتم تفسير كلمة 

D" (لم يتم اكتشافه ) بـ"NP" (مسموح به )فيجب ذكر ذلك بوضوح وإال قد يتم تفسي( كزنا)إذا لم يُسمح باستخدام الملونات . ، ألن الصياغة غير صحيحة علميًا ،

• Enregistre

 Enregistrer la بلد المنشأ وبلد الحصاد

كل استثنائي على بيقه بشتطاقترح عضوان أن يكون بلد الحصاد اختياريًا وأن يكون بلد المنشأ إلزامًي وعلق عضوان على أن بلد الحصاد يجب أن يكون إلزاميًا ، ويجب
.الزعفران ، حيث قد يكون هذا بمثابة الوسيلة الوحيدة أو الطريقة السهلة لمنع ممارسات الغش واالحتيال في التجارة الدولية

ف على ملصقات المنتجات سو( إلزامية أو اختيارية)قررت إذا دعت الحاجة استخدام مؤشرات بلد المنشأ وبلد الحصاد  CCSCH5أشارت مجموعة العمل االلكترونية إلى أن 
وية لحماية هذا المنتج الدقيق الحصاد إلزاميًا ، نظًرا للحاجة الق( منطقة)بشكل استثنائي بالنسبة لمواصفة الزعفران ، يجب أن يكون بلد . يعاد النظر فيها في المواصفات الفردية

.من ظاهرة  الغش واالحتيال

o Enregistrer l



(7المرحلة )مسودة مواصفة الزعفران -أجزاء االزهار المجففة : 3البند

7

اعتبارات خاصة بالمنطقة العربية

،(المغرب)طقةالمنفيوالتصديراإلنتاجعاليلكونهنظًرا.العربيةالمنطقةفيالمهمةالسلعمنالزعفرانيعتبر

مواصفةللتطويرأيمتابعةفيفاعليةأكثربشكلوالمشاركةالبندهذالمتابعةةمدعوّ العربيةوفودالومنه

.المنطقةفيوتنفيذهافيهاوالنظركثبعنالسلعةبهذهالمتعلقة
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توصيات مجموعة الخبراء العرب

وفودلاتدعمبأنالعربالخبراءمجموعةوصىت،اوأهميتهالمواصفةههذتطويرلمستوىنظًرا

CAC45،فيالنهائيااعتمادهإلىالمواصفةتقدمالغذائي،الدستورهيئةفيةالعربي (2022)
هلهذومستوردينومصدرينكمنتجينالمنطقةلدولالتجاريةالمصالحدعمإلىسيؤديمما

.السلعة

ي ة  بالمشاركة فالعربيوفودمجموعة الخبراء العرب الوصىتCCSCH6لتسهيل االستعدادات لـ 

:اجتماعات مجموعة العمل االفتراضية حول المواصفات قيد التطوير على النحو التالي
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تفاصيل االجتماع الوقت-التاريخ 

ة مجموعة العمل االفتراضية بشأن مشروع المواصف

(كابابري)المقترحة للفلفل الحار والفلفل الحلو

بتوقيت 12:30-11:00: 2022سبتمبر 14
CEST

مشروع مواصفةمجموعة العمل االفتراضية بشأن 

الزعفران المجفف

بتوقيت 12:30-11:00: 2022سبتمبر  15

CEST

ات مجموعة العمل االفتراضية بشأن مشروع المواصف

ة والتوت المقترحة للتوابل المشتقة من الفواكه المجفف

المجفف وتحديث لنموذج المواصفات

بتوقيت 17:30-15:30: 2022سبتمبر 16
CEST

ة مجموعة العمل االفتراضية بشأن مشروع المواصف

جوزة الطيب-للبذور المجففة 

بتوقيت 12:30-11:00: 2022سبتمبر 19
CEST
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تعميم تم ، ثم CCSCH4إلعادة الصياغة مع مراعاة التعليقات التي تم تقديمها في 2إلى الخطوة ةالمقترحالمواصفة على إعادة مسودة توافقت اللجنة 

برئاسة إندونيسيا وباللغة اإلنجليزية، للمضي قدًما في مهمةEWGووافقت اللجنة أيًضا على إعادة إنشاء . 3المسودة المقترحة للتعليق عليها في الخطوة 

.جوزة الطيبإعادة صياغة مسودة مواصفة

CCSCH3(2017)

CCSCH4(2019)

CCSCH5(2021)

وثيقة المشروع فقة علىوتمت الموا". البذور المجففة"فئةتحت ف جوزة الطيب تمت التوصية بالموافقة على االقتراح باعتباره عمالً جديًدا ، كما تم تصني

حسب اقتراح لجنة التوابل وأعشاب الطهي CAC 40جديد من عمل ك

إحالة األحكام و تم أيًضا CCSCH6إلى اجتماع اللجنة 6مع تمديد فترة إكمال الخطوة 5لتبني الخطوة CAC44تمت إحالة مسودة المواصفة الى لجنة 

برئاسة ،كترونيةمع إعادة إنشاء مجموعة عمل إلم وطرق التحليل وأخذ العينات إلى اللجان المناسبة للمصادقة عليهيوستالخاصة بالمضافات الغذائية ، وال

ومشاركة الهند في الرئاسة للنظر في المعلومات والقيم والتعليقات التي تمت مناقشتها في اللجنة إندونيسيا 

CCSCH2(2015) ن متطلبات على أن يتم استيفاء عدد م( حسب األولوية)موافقة مشروطة مع تم النظر فيه ووزة الطيب لمواصفة خاصة بجعمل الجديد مشروع تم اقتراح

.اإلضافية

خلفية 
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التحليل

مشتركاتفاقإلىأدىممااإللكترونيةالعملمجموعةأعضاءناقشهاالتيوالقيموالفيزيائيةالكيميائيةالخصائصحولكاف  تبريرتقديمتم

تجارةفيبهالمعمولمعلتوفقهاالطيارةالزيوتمحتوىفيكماحذفهاوتماألقواسبينالقيمعلىالتوافقتمكماالمواصفةمسودةحول

.األعضاءالدولأحدىمناالقتراحعقبوذلكالعالمية،األغذية

خاصالالنموذجإلىوالمصطلحاتالنصوصحولاإللكترونيةالعملمجموعةأعضاءمنوالتوصياتالمناقشاتمعظمإحالةتمت•

CX/SCHمرجع2022يونيوفيعليهالتحديثتموالذيCCSCHالطهيوبهاراتالتوابللجنةبمواصفات فعلى،22/6/10

."التصنيف"منبدالً "األنماط"مصطلحاستخداميتمالمثالسبيل
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التحليل

ص  نلذلكواألعشابالطهيبهاراتعيناتبجمعخاصةالغذائيالدستورلجنةمنمواصفةعلىالعمليجريهأنمالحظةالمهممن•

إلىفةالمواصتقديميمكنأنهأعلىالتأكيدمعالمواصفةمناإلصدارهذافي"تطويرهاسيتم"العيناتجمعخطةأنعل9.2البند

CAC45بواسطةالنهائيالعتمادها8الخطوة

اسنادوتملعالميةاالتجارةممارساتالىالحشراتمنبأجزاءأو/وبالحشراتواإلصابةالمرئيبالعفنالمتعلقةالفيزيائيةالقيماستندت

وائيةاالستالمناطقفيالمنتجةالبلدانفياتحقيقهيستحيلالكاملةالطيبجوزةفي٪10منأقلأوالصفريةالقيمةأنالىيهالسبب
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مقترحاتال

اعتبارات خاصة بالمنطقة العربية

توصيات مجموعة الخبراء العرب

جميعيفالنظرتموفيهاالمشاركيناألعضاءمنمهمةمعلوماتاإللكترونيةالعملمجموعةتتلق  ،المشاوراتيجولت  خالل

CCSCH6لجنةإلىتقديمللجاهزةمنقحةالالمواصفةمسودةأصبحتوعليهالمستلمةالتعليقات
لجنةإنCCSCH6قبلمنالنهائيعتمادهالل8الخطوةإلىبهالتقدموالمواصفةمشروعفيللنظرمدعوةCAC45

اإللكترونيةالعملمجموعةبهاقامتالتيوالمجهوداتالمعلوماتحسبEWGالمواصفةمسودةبشأنوالهندإندونيسيابرئاسة،

CAC45فيالنهائيالعتمادل8الخطوةإلىتقديمهاليتمالمواصفةمسودةعلىوالمصادقةاللجنةبدعمالعربيةالدولنصحتُ 
يعكسلمواصفةاههذاعتمادفإن،الدولاحتياجاتخصوصيةعلىبناءً المحليةواصفاتالمتطويريمكنأنهاالعتبارفياألخذعند

المواصفةهذهمسودةفيوكافيةدقيقةمعلوماتتغطيةتتمأنهخاصةً ،الدوليةاألغذيةتجارةممارساتدعم

أساسهاالتياتالصلصفيشائعبشكلوتستخدم،للطهيكتوابلالعربيةالمنطقةفيواسعنطاقعلىالطيبجوزةتُستخدم

.والقهوةالشايمثلالساخنةالمشروباتفيتستخدمالمناطقبعضوفي،الحليب

بتعليقاتهاةالعربيالدولبعضتقدمتولكنالطهيبمواصفةالخاصةاإللكترونيةالعملمجموعةفيعربيةدولةأيتشاركلم

2022يونيوفيالمواصفةلمسودةنشرهتمتحديثأخرعلىرداً OCSاإللكترونيالتعليقنظامعبر

الموقععبرلحضورهالتسجيلويمكن2022سبتمبر19تاريخفياإللكترونيةالعمللمجموعةأخيراجتماعهنالكسيكون

اإللكتروني



مشروع مسودة مواصفة الكركم-الجذور والبصيالت المجففة  : 6البند
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الخلفيّة

CAC44وافقت اللجنة على تقديم مقترح عمل جديد ل •
.خاص بالكركم للموافقة عليه

برئاسةإلكترونيةعملمجموعةإنشاءعلىاللجنةوافقت•

حددةالمالمتطلباتلوضع،مشتركبشكلوالهندإيران

ئةفأي،المجموعةمواصفاتمفهومعلىبناءً للكركم

."المجففةالجذوروالبصيالت"

CCSCH5(2021)

قائمة الوثائق المرجعية  

oCX/SCH 22/6/8 

oCL 2022/30/OCS-SCH  (2022)لجنة دعوة  CCSCH6 
ميع تحديث مسودة المواصفة بناًء على ج

لعمل التعليقات الواردة واالستمرار على ا

.عليها وتطويرها
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التحليل

الهندقبلمنبالتعليقاتالتوصلوتم2022مايوفيالمقترحةالمواصفةمسودةتحميلتم

فيركومينويدالكوإجمالي"إلى(الكيميائيةالخصائص)التلوينقوةتغييراقترحتوالتيفقط

الملحقوفي(المجففللكركمالكيميائيةالخصائص).2الجدول-األولالملحقفي("٪)

.االقتراحهذاقبولتموقد.التحليلطريقة4الجدول-الثالث



مشروع مسودة مواصفة الكركم-الجذور والبصيالت المجففة  : 6البند
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اعتبارات خاصة بالمنطقة العربية

عدد من خاللمنوذلك قياسيةالمواصفاتمجموعة من البتطوير AIDSMOمنظمةتقوم

.متخصصةالعربيةالفنيةاللجانال

فةوالمواصالغذائيالدستورمواصفةبينةمقارنالمنهجمجموعة الخبراء العرب باتباع قامت

.الكركمتصنيففيما يخص الموحدةالعربيةالقياسية



مشروع مسودة مواصفة الكركم-الجذور والبصيالت المجففة  : 6البند

التصنيف 

الموحدةالعربيةالقياسيةالمواصفة الدستور الغذائي

اً لنسبة طبق( ريزومات على صورة أصابع أو كفوف)يتم تدريج جودة الكركم الكامل 

:الغريبة فى المنتج كمايلى المواد

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

.  )وقطع نباتات صغيرة 

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

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

٪ منه خالل منخل سعة فتحته 98يجب أن يمر : المسحوق الخشن (A)الدرجة•

.  مم 500

٪ منه خالل منخل سعة فتحته 98يجب أن يمر : المسحوق الناعم  (B)الدرجة•

.  مم 300

الخصائصفإن،مصنفأنهعلىالمجففالكركمتداوليتمعندما.اختياري

األدنىالحدأنهاعلىتنطبقوالثانياألولالملحقينفيالواردةوالفيزيائيةالكيميائية

.المتطلباتمن

18



مشروع مسودة مواصفة الكركم-الجذور والبصيالت المجففة  : 6البند
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توصيات مجموعة الخبراء العرب

 CLلم يتم الوصول إلى األجل النهائي للرسالة المعممة أنهنظًرا
2022/30 / OCS-SCH ،مجموعة وصىتالمتعلقة بهذا البند

الوفود العربية الشروع في إرسال تعاليقهم الخبراء العرب

.ومالحظاتهم 

روع تؤيد الوفود العربية الشبأنمجموعة الخبراء العربوصىت

.يةفي تطوير هذا العمل لما فيه من فائدة كبيرة للمنطقة العرب

شكل تشارك الوفود العربية ببأنمجموعة الخبراء العربوصىت

الخاصة بهذا EWGفعال في أنشطة مجموعة العمل اإللكترونية 

.  البند وعرض وجهة المنطقة العربية



جدول المحتويات 

 بابريكالفلفل الحار والامسودة مواصفة مشروع :5.1تحليل البند

الهالمواصفةمسودةمشروع:5.2البندتحليل

البهارات)مواصفةمسودةمشروع:5.3البندتحليل-Allspices،توت

(والفانيلياالنجمياليانسونالعرعر،

هيالطواألعشابالتوابلبمواصفاتالخاصالنموذجتحديث:7.2البندتحليل

20



(2/3ةعند المرحل)مشروع مسودة مواصفة الفلفل الحار والبابريكا :5.1دالبن
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الخلفيّة
أنشأتCCSCHالحارللفلفلإلكترونيةعملمجموعة

.(2017)الثالثةجلستهافيوالبابريكاالمجفف

العربيةالمملكةالمغرب،مصر،)عربيةدول3شاركت
.المجموعةأعمالفي(السعودية

واصفةالممسودةبشأناآلراءفيتوافقإلىالتوص ليتملم
.(الحار  الطعمودرجةالرطوبةنسبة)

CCSCH5خالل2/3مرحلةالإلىالمسودةإعادةتم ت
(2021).



مشروع مسودة مواصفة الفلفل الحار والبابريكا:5.1دالبن
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 2022/27/OCS-SCH (CL)أبرز التعليقات رّكزت على النقاط التالية

الفصيلةإسممععائلةللالعلميسماالإضافةمصراقترحت.

يالطهوأعشابالتوابلبمواصفاتالخاصالنموذجعلىالتعديلهذاإقتراح

(7البند)

ةالبابريكا"إدراجكندااقترحت االتحاددهأيوالذيالمواصفة،نطاقفي"الحار 
.((IOSTAالتوابلتجارةلرابطاتالدوليةوالمنظمةاألوروبي

العيناتأخذخطة"9.2القسممراجعةالسعوديةالعربيةالمملكةاقترحت"،
ISOاالعتبارفياألخذمع 948: 1980 ."العيناتأخذ-والبهاراتالتوابل"



مشروع مسودة مواصفة الفلفل الحار والبابريكا:5.1دالبن
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 2022/27/OCS-SCH (CL)أبرز التعليقات رّكزت على النقاط التالية

واألوروبياالتحاداقترحIOSTAتعديلخاللمن،"األنماط"حول2.2القسمتعديل

:التاليالجزء

عنليهعالحصوليتمالذيالمنتجهوالمطحونةأوالبابريكا/والمطحونالحارالفلفل"
الغالف،منمختلفةنسببدونأومعابابريكاأوالكاملالمجففالحارالفلفلطحنطريق

."أخرىمضافةمادةأيدون،والكأسوالعنقوالبذورالمشيمة

اقترحكلذلالمتغيرة،بالنسبيتعلقفيماالغموضبعضعلىالبندهذاينطويقد•
.محد دةنسبإضافةIOSTAاقترحتبينمابالكامل،إزالتهاألوروبياالتحاد

بنساستعمالباالمكانأنهتوضحللبابريكا2002-1486)الموحدةالعربيةالمواصفة•

.الفالغنسبةمجموعةً تتخطىاالعلىوالكأسوالعنقوالبذورالمشيمةمنمختلفة



مشروع مسودة مواصفة الفلفل الحار والبابريكا:5.1دالبن
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 2022/27/OCS-SCH (CL)أبرز التعليقات رّكزت على النقاط التالية

التحليل التعليق البلد العضو الخصائص الكيميائيّة

المواصفة العربية الموحدة •

504/2000 :11%

:حسب المواصفات التالية% 11•

ISO 7540:2020 
ISO 972:1997 

%11اعتماد  االتحاد االوروبي نسبة الرطوبة

Moisture Content 
(% w/w) max 12اعتماد% الهند

•ISO 7540:2020 
ة الحل: يقس م البابريكا الى فئتين وة والحار 

للفصل بينهما450مع معيار 

المواصفة العربية الموحدة •

504/2000

Capsaicin Content (mg/100 g)
(max)

للفلفل الحار 900

للبابريكا900 >
الهند

درجة الطعم الحار
Column Pungency -
Scoville Heat units

للبابريكا480 االتحاد االوروبي

للبابريكا500< البيرو

للفلفل الحار450>

للبابريكا450 >
كولومبيا

Scoville Heat units (SHU)
أصلمناألقلعلىالثةث)المدربينالمتذوقينأغلبيةتتمكنالحتىوسك رماءمنمحلولفيالفلفلمستخرجتخفيفعلىيرتكزحس ياختبار

قمن(خمسة .الناسبينكبيركلبشتختلفوالتي،الفمفيالحارالطعممستقبالتوعددالذوقبحاس ةيتعل قشخصيتقييم/الحارالطعمتذو 



مشروع مسودة مواصفة الفلفل الحار والبابريكا:5.1دالبن
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 2022/27/OCS-SCH (CL)أبرز التعليقات رّكزت على النقاط التالية

التحليل التعليق البلد العضو الخصائص الفيزيائيّة

و :504/2000المواصفة العربية الموحدة  

1486/2002

ميتة نظيفا وخاليا من العفن والحشرات الحية وال

وبقايا وآثار القوارض أو أية مادة غريبة

إزالة هذه الخصائص من 

المواصفة
الهند

بقايا وآثار القوارض والحشرات
Insect filth and Rodent filth 

hairs 

نسبة منخفضة ومناسبة لتسهيل التجارة يةللفئات المعن% 1اعتماد  الهند

راتالنسبة الفاسدة او المصابة بالحش
Insect defiled/infested (% 

w/w max)

اضافة عمود في الجدول 

لتحديد نسبة القبول 

يلةباختالف الحجم والفص

الواليات 

المتحدة 

االميريكية

اقتراح الضافة معيار

N/A  :غير قابل للتطبيق، يعني أن هذا الشكل من المنتج أعاله لم يتم تقييمه لهذا الحكم، وال توجد قيم حاليًا .N/Aتشير إلى الصفرال .

4التعاريف الدقيقة يمكن الستحصال عليها بعد االطالع على الطرق التحليلية في الجدول * 



مشروع مسودة مواصفة الفلفل الحار والبابريكا: 5.1البند
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لجنةإنCCSCH6بهدفوالبابريكاالحارالفلفلمواصفةمسودةفيللنظرمدعوة

.المقبلةللمرحلةبهاالتقدم

مقترحاتال

الدراسةعدوبوالمراقبين،األعضاءمنالواردةالتعليقاتجميعاالعتبارفياألخذمع

للوفوديمكنوالبابريكا،الحاربالفلفلالخاصةالعربيةالمواصفاتمعالمقارنة

دستورالإجراءاتمنالتاليةالمرحلةإلىالمواصفةبمسودةالتقدمإقتراحالعربية

النهائيمادلالعتتقديمهايتمأنحتىالمسودةتكسبقدالتوافق،حالةوفيالغذائي

((CAC45المقبلاجتماعهاخاللالغذائيالدستورهيئةقبلمن

توصيات مجموعة الخبراء العرب



(2/3ةعند المرحل)(لياله)الهالمشروع مسودة مواصفة:5.2د البن
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الخلفيّة

-لـالخامسةالدورةخاللالعملهذاإنطلق
CCSCH(2021).

-واحداً ومراقبًاعضًوا12تسجيلتم
من،االلكترونيةالعملمجموعةفيللمشاركة

ةالمملك)العربيةالمنطقةمنواحدةدولةبينهم
.(السعوديةالعربية



(2/3ةعند المرحل)(لياله)الهالمشروع مسودة مواصفة:5.2د البن
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CL 2022/28/OCS-SCH/ أبرز التعليقات رّكزت على النقاط التالية 

حدةالمتوالوالياتالسعوديةالعربيةالمملكةمصر،علقت:بالمنتجالتعريف

.التعريفتوضيحوجوبعلىاالمريكية

:إقترحت هنا الواليات المتحدة االمريكية إمكانية إضافة التالي

لة في القسم -  Dried Small-كالتالي 2.1الحد األقصى للحجم كمعلومة مكم 

Cardamom is a product obtained from the dried fruits of the plant as described 

in Table 1, having a maximum length of …….mm measured from the pedicel to 

the blossom end of the pod/capsule. 

أو
في "  Small Cardamon"بين قوسين بجوار "  "Green Cardamomإضافة-

بينما ؛" الهال األخضر الصغير"التعريف؛ لتوضيح أن هذه المواصفة تغطي فقط 
".األسود/ الهال الكبير "يوجد نوع آخر وهو 



(2/3ةعند المرحل)(لياله)الهالمشروع مسودة مواصفة:5.2د البن
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CL 2022/28/OCS-SCH/ أبرز التعليقات رّكزت على النقاط التالية 

ينما أيد االتحاد إلى القائمة ، ب" الكبسوالت/ مسحوق القرون الكاملة "، اقترحت مصر إضافة شكالفيما يتعلق باأل•
.من البذور وليس من القرون الكاملة( حصريًا)األوروبي مطلب الحصول على مسحوق الهال الصغير 

الرماد الكليّ 
Total Ash

% w/w (max)

الزيت الطيّار
Volatile oil 

% v/w (min)

نسبة الرطوبة
Moisture content 

% w/w (max)
المواصفة الشكل

9.2 4 13
مواصفة 2887-2018

عربية 
ثمار الهال الكاملة

9.5 3.5 13
روع مواصفة الدستورشم

الغذائي

9.5 3.5 13
2888-2018
مواصفة عربية 

حب  الهال
8

(ISO 882-2  9.5) 
3.5 13

روع مواصفة الدستورشم

الغذائي



(2/3ةعند المرحل)(لياله)الهالمشروع مسودة مواصفة:5.2د البن
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لجنةإنCCSCH6حلةللمربهاالتقدمبهدفالهالمواصفةمسودةفيللنظرمدعوة

.المقبلة

مقترحاتال

بعدووالمراقبين،األعضاءمنالواردةالتعليقاتجميعاالعتبارفياألخذمع

ربيةالعللوفوديمكنبالهال،الخاصةالعربيةالمواصفاتمعالمقارنةالدراسة

الغذائيالدستورإجراءاتمنالتاليةالمرحلةإلىالمواصفةبمسودةالتقدمإقتراح

قبلمنهائيالنلالعتمادتقديمهايتمأنحتىالمسودةتكسبقدالتوافق،حالةوفي

.((CAC45المقبلاجتماعهاخاللالغذائيالدستورهيئة

توصيات مجموعة الخبراء العرب
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الخلفيّة

-خاللCCSCH5 علىالتوافقتم  (2021)
خاللمنمسودةالمشروععلىالعملإطالق
ياتالوالبرئاسةالكتروني ةعملمجموعةإنشاء
.والهنداالمريكيةالمتحدة

-(2)وعضودولة(14)-عشرستةشارك
الوالياتبرئاسة،EWGفي-مراقبةمنظمة
بيةعردولةبينهاومن،والهنداألمريكيةالمتحدة
.(مصر)واحدة
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واليةبموجباالعتبارفيأخذهايجبطهيوأعشابتوابل109هناكأنإلىبالنظرCCSCH،إذاوحتى

.طويالً وقتًارقوتستغللغايةصعبةتكونقدالعمليةهذهفإنجلسة،كلفيمعاييرأربعةتطويرفياللجنةنجحت

فترةفيتهامخرجاوتيرةزيادةمناللجنةسيمكنمماأفقية،لمجموعاتمعاييرتطويرإعتماداللجنةإقترحتلذلك

.معقولةزمنية

تعريفمثلالمشاركين،بيناآلراءفيتوافقوعدمالمشكالتبعضظهرتالمناقشات،مناألولىالجوالتبعد
Vanillaمنالتحققجبوحيثالمنتج، Cribbianaبقيممتعلقةأخرىمتباينةآراءولألكلصالحةكانتإذا

.أكثرناقشةمإلىتحتاجأوموجودةغيرتزالالوالتي،والفيزيائيةالكيميائيةالمتطلبات

مكنأ ً إلزالةأيهارعنمدغشقرأعربتحيثالعامة،التعليقاتمنبدًءااآلراءفيالتفاوتاتبعضمالحظةأيضا
VanillaأنإلىIOSTAوأشارتجامعالالمعيارمنالفانيليا cribbianaالموادصناعةفيمألوفةتكونالقد

.الغذائية



(توت العرعر، اليانسون النجمي والفانيليا،Allspices-البهارات )مشروع مسودة مواصفة : 5.3البند

33

لجنةإنCCSCH6البهارات)مواصفةمسودةفيللنظرمدعوة-Allspices،توت

.ةالمقبلللمرحلةبهاالتقدمبهدف(والفانيلياالنجمياليانسونالعرعر،

مقترحاتال

اعتمدهالذيبالنهجيتعلقفيمالألمامخطوةالمقترحالمواصفةمشروعيشكل

CCSCH.
مما،واصفاتالماعتمادوتيرةتسريعإلىفيهاالنظرسيتمالتيالمنتجاتتجميعسيؤدي

.الدوليةالتجارةعلىإيجابيتأثيرلهسيكون

إدراجبيتعلقفيماتبايناتظهرتحيثالوثيقة،هذهاستعدادعدموبسببذلك،ومع

قدبعد،لفيزيائيةواالكيميائيةالمتطلباتمنالكثيراستكماليتملموبينماال،أمالفانيليا

المرحلةيفعليهاواإلبقاءالمواصفةهذهفيالتقدمعدمتأييدفيالعربيةالوفودتنظر

.المناقشاتمنأخرىلجولة2/3

توصيات مجموعة الخبراء العرب
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