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 الدول العربية في هيئة الدستور الغذائي   تصالا لنقاط سادس محضر االجتماع ال 

 الرسيييييييتور اتصيييييييا  الرب  الياهي  في  ي    لنقاط  خامسمحضيييييييا االت ا  ا من    (3)تنفيذ التوصيييييييي   في إطار 

 على:، بالتي تنص 25/08/2022املنيقر عبر تقني  ااتصا  عن بير يوم الغذائي

  2022ساااااااا تم      12عقد االجتماع السااااااااادس لنقاط اتصااااااااال الدول العربية غذيئة الدسااااااااتور الغذائي  و  اال ن    "

 ةااالتواةااع و عشااااااااااااااا  ال   بشااااااااااااااش  تحضاااااااااااا   ومنااااشااااااااااااااة ةنود جاادول  عمااال االجتماااع القاااد  ل  نااة ال نيااة ا عنيااة  

(CCSCH6) 2022 كتوبر  3و 2022س تم   30-26، ا زمع عقده خالل ال ت ة." 

  للتحضيييييييييييييير 2022  سييييييييييييي ت بر   12اإلثنين    يومعبر تقنييي  ااتصييييييييييييييا  عن بييير  تنسييييييييييييييقي  تم عقيير  ييذا االت ييا  ال

 .الطهيبالتوابل بأعشاب الائيس ي للجن  الفني  للرستور الغذائي امليني   لاللت ا 

 م ثلي الرب  الياهي  التالي : بحضور بقر تم عقر االت ا   

 امل لك  األردني  الهاش ي  .1

 اإلمارات الياهي  املتحرة .2

 ا ج هوري  ا جزائاي  الري قااطي  الشيبي  .3

 ل هوري  السودان .4

 ل هوري  الصوما  الفيررالي  .5

 ل هوري  اليااق .6

 فلسطين دبل  .7

 قطادبل   .8

 دبل  لي يا .9

 ل هوري  مصا الياهي  .10

 امل لك  املغاهي  .11

 ا ج هوري  الي ني  .12

الييياملييي  ليلوم    (، ا ج يييي AIDSMO)املنظ يي  الياهييي  للتن ييي  الصييييييييييييينيياعييي  بالتقييس بالتيييرين    بيياإلفيييييييييييييييافيي  إ ى

 .(GSO) الياهي  ا خليج لرب   التيابن  مجلس لرب   التقييس ي   ب   (GFoRSS)األغذي   شايياتت

 .املشاركين(فق قائ   )ما 

م ثل املنظ   الياهي  للتن ي  الصناعي  بالتقييس بالتيرين بمنسق  السير أح ر الربيصا،  ح االت ا   افتت     

رحب من خاللها باملشاركين بشكا م على تلبي  دعوة املنظ   لل شارك     بكل    ،املبادرة الياهي  للرستور الغذائي

   حيث أكر على أ  ي  عقر  ذا االت ا  الذي لاء  في االت ا 
 
املنيقر يوم   خامسعلى توصي  من االت ا  ا   بناءا

أل   25/08/2022 الفيا   التحضير  القادم ع ا بهرف  املي  االت ا   الغذائي  للرستور  الفني   بالتوابل  ني   للجن  

 .) 2022أكتوها  3ب 2022س ت بر  30-26 (الطهيبأعشاب 
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 بتم اعت اد بنود لرب  أع ا  االت ا  كالتا ي:

Fr En Ar رام البند 

Remarques d'ouverture et adoption 

de l'ordre du jour : 

M. Ahmed Eddouaicer, Coordinateur 

de l’Initiative Arabe du Codex, AIDSMO 

Opening Remarks and adoption of 

Agenda : 

Mr. Ahmed Eddouaicer, Coordinator 

Arab Codex Initiative, AIDSMO   

:واعتماد جدول األعمالكلمة افتتاحية   

 املبادرة السير. أح ر الربيصا منسق

   الغذائي  للرستور  الياهي 

 البند األول:

Examen et analyse des points de 

l'ordre du jour de CCSCH6 : 

Présenté par : Dr. Amine Kassouf et 

Ing Hajar Tiglifet 

Review and analysis of CCSCH6 

agenda Items: 

Dr. Amine Kassouf and Eng. Hajar 

Tiglifet 

 

اجتماع   جدول  عمالوتحليع ةنود عرض 

ا عنية  نة ال نية للدستور الغذائي  لا

  :تقد م  التواةع و عشا  ال    ة

باملهنرس   الا  الركتور أمين القاصوف

 تكليف  

 البند الثاني:

Interventions et remarques des 

points de contact Arabe du Codex  

Input and Remarks from Arab Codex 

Contact Points  

مداخالت ومالحظات نقاط اتصال الدول  

 العربية في هيئة الدستور الغذائي  
 البند الثالث:

Mise à jour sur les sessions de 

formation 

Dr Abubaker Salama 

Update on training and outreach 

sessions  

Dr Abubaker Salama 

 مستجدات الدورات التدري ية

 لركتور أبوهكا سالم  ا

 البند الرابع:

Recommandations de la réunion Meeting recommendations  البند   توصيات االجتماع

 الخامس: 

 

االت ييييييييا  القييييييييادم للجنيييييييي  الفنييييييييي  للرسييييييييتور الغييييييييذائي  تيلييييييييق ب نييييييييود لييييييييرب  أع ييييييييا يتييييييييم تقييييييييريم عييييييييا  تحليلييييييييي  

 كالتا ي: ، (CCSCH6) الطهيبالتوابل بأعشاب  امليني 

  فيه شاح بتحليل البنود التالي : تتنابل الياب، ا خبراء ع ل فايق ةعضو  /املهنرس   الا تكليف عا   -1

 ( 7مسودة مواصف  الزعفاان )املاحل   -: ألزاء ااز ار املجفف  3البنر   •

 لوزة الطيب –: مسودة مواصف  البذبر املجفف   4البنر   •

 مشاب  مسودة مواصف  الكاكم -: ا جذبر بالبصيالت املجفف    6 البنر •

 

 الياب، تناب  فيه شاح بتحليل البنود التالي : ا خبراء ع ل فايق عضو  / الركتور أمين القاصوفعا   -2

 

 الفواكه املجفف  بالتوت املجفف   : 5 البنر •

 : مشاب  مسودة مواصف  الفلفل ا حار بالبابايكا5.1البنر   -

 : مشاب  مسودة مواصف  الها 5.2البنر   -

، توت الياعا، اليانسييييون النج ي Allspices-: مشيييياب  مسييييودة مواصييييف  )ال هارات 5.3البنر   -

 بالفانيليا(



 
3 

 : تحريث الن وذج ا خاص ب واصفات التوابل باألعشاب الطهي7.2البنر   •

 

  من الغذائينقاط اتصيييييا  الرب  الياهي  في  ي   الرسيييييتور من قبل  بقر تضييييي ن االت ا  مج وع  من املراخالت

 .ها مراخل  م ثل  املغاب حو  منتج الزعفاان بالبابايكابين

 

التي    تيييرري يييي الربرات  الييي مسيييييييييييييتجيييرات  حو   اليييركتور أبوهكا  ب يييراخلييي     االت يييا   أع يييا   ليييرب    بنود  اختتيييام  بتم

الترريب بااسيييمشيييارات  مع ميهربالتيابن   ،الغذائيلفائرة نقاط اتصيييا  الرب  الياهي  في  ي   الرسيييتور  سيييمنظم

 التابع لل نظ  .الصناعي  

 تم اتخاذ التوصيات التالي : بفي ختام االت ا  

ا نصااااااااااااااة الت اااعليااة للمبااادرة والعروض ا قاادمااة خالل االجتماااع في    العلميااة  تضاااااااااااام   جميع الو ااا   .1

 www.Arabcodex.com العربية للدستور الغذائي

، ا عروضة   ناء  العربيةا ن قة  ة   الخاصة  تضم التوصياتالت     CRD  ةو يقشروع   إعداد ا نظمة   .2

  إةداء   منذم  الدستور الغذائي وال لبفي هيئة    الدول العربيةنقاط اتصال  على    االجتماع، وتعميمها

ةالتواةع  مع ل نة الدستور الغذائي ا عنية    AIDSMO، تمهيدا  شاركتذا من ابع منظمة  عليذاي   الر 

 .) 2022 كتوبر  3و 2022س تم    30-26 (اجتماعها القاد   فيو عشا  ال    

امشاركة ا نظمة كعضو م .3 ا زمع  اب في الدورة السادسة ل  نة ا عنية ةالتواةع و عشا  ال     ر

 .2022 كتوبر  3و  2022س تم    30-26 عقدها خالل ال ت ة  

http://www.arabcodex.com/

