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برانمج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثالثة واألربعون

االعتماد النهائي لنصوص للدستور الغذائي
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املوحدة لوضععو صواتععدست الدلععئو النصاص االالععو ُات اللععص ا تالرة الالععو الئسل
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مبوجب اإلجراءات ّ
عصى اهل ئ العئمسدهس:


صشس يو املواتدست االالو



امللجص (اخلطوة  5ألف)
صشس يو املواتدست االالو ُات اللص امللراض عاد اخلطوة  5صن اإلجراءات ّ
صشع ع ع ععس يو املواتع ع ع ععدست املخلطح امللراض ع ع ع ع عاد اخلطوة  5صو توت ع ع ع ع صن اعيسا الدرع امللخل وتدس اخلطوتن
 6ا( 7اخلطوة )8/5





املواتدست االالو

ُات اللص امللراض عاد اخلطوة

8

ُات اللص األخرى

اترد الئلص خلست املخلدص اف ًخلس لإلجراءات اخلستع ع عوض ععو صوات ععدست الدل ععئو النصاص االال ععو ُات الل ععص
-2
الوث خل .CX/CAC 20/43/5-Add.1

 1ينط صواض و عا الدلئو النصاص امللا ابلدسكي ااخلضر امللال اللسصص ابملرالص فخلط اعا تاس ق الدلئو النصاص
ترب احمل ط اهلسدئ املشطك عن صاظم األتصي االز اع اصاظم اللح اللسمل ..

أصريكس الشمسل اجاوب

ND492/A
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املواصفات والنصوص ذات الصلة املق ّدمة العتمادها
جهاز الدستور الغذائي

املواصفات والنصوص ذات الصلة
صشراع املواتد املخلطح لنوشوجسنغ
صشراع املواتد املخلطح للصل الدصدل احلس

عاع ع ال ععدلع ع ع ع ع ع ععئو الن ععصاص امللا ع ع
ابلدسكي ااخلضر امللال

املرج
الدخلرة 13ا املصحق الثسين
الدخلرة 15ا املصحق الثسلث

()1987-CXS 160

الدخلرة 17ا املصحق الراعو
الدخلرة 21ا املصحق اخلسصس

()2015-CXS 320

2017-N18

8 /5

2017-N19

8 /5

REP20/PFV

الدخلرة 26ا املصحق السسدس

(-CXS 115

REP20/PFV

عش ع ع ع عراصح ال طس س املخلص صن

REP20/PFV

صواتد اخلضر السريل الئجم د

2017-N15

8 /5

REP20/PFV

تاخل ح صوات ع ع ع ع عدعست اخل عس املخصعل
)1981ا اعراعم اخل ز ان امللص ع ع ع (-CXS 241
الدخلرة 31ا املصحق السع ععسعوا
 )2003ااملرع ع ع ععست ااملرع ع ععست اهل ص ع ع ع ااملرص د
اعزء ابء
()2009-CXS 296
تاخل ح املصحق اخلس

2017-N14

8 /5

REP20/PFV

صشراع الئاخل ح املخلطح ملواتد تصل املسجنو

صش ع ع ع ع ععراع املوات ع ع ع ع ععد اللسص املخلطح لصدواكه امللص
املخئصط

2017-N17

8 /5

REP20/PFV

REP20/PFV

صشراع املواتد اللسص املخلطح لصدواكه اجملدد

رقم الوثيقة

اخلطوة

الدخلرة 33ا املصحق الثسصن

جلنة تنسيييا الدسييتور الغذائي
أمريكا الش ي ي ييمالية وجنو غر
صشع ع ع ع ع ع ععراع املواتع ع ع ع ع ع ععد اإل ص م املخلطح ملائجست
املصحق األا
احمليط اهل ي ييادرت املشي ي ي ي ييرت ي يية بني
الكسفس ل لئخدام كمشراب لدى خصطيس ابملسء
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة
الصحة العاملية

-

-

2017-N01

-

-

8 /5
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امللحا األول

مشروع املواصفة اإلقليمية املقرتحة ملنتجات الكافا لالستخدام مشرو لدى خلطها ابملاء
-1

النطاق

تسري هصه املواتد عصى صائجست الكسفس الطساج أا اجملدد اليت تسئخدم لدى خصطيس صو امل سه اللسحل لصشرب إلعداد
صشراب صوجه ل لئي ك ال شريا اف ًخلس لصوتف الوا د الخلسم  2صن هصه املواتد  .اال تسري املواتد عصى صشراب
الكسفس الايسص حب ّد ُاته أا صائجست الكسفس املس ع ع ع ع ع ععئخدص ألتراة ا أا كمكوغت أ لم أا ت هس صن املائجست
الخلسعص لصئداا الئجس ي أا أي أتراة أخرى.

-2

الوصف

تشعئق صائجست الكسفس صن أجزاء تئس ة صن اللعاف املسعئولد نالا لن صن ن ئ الكسفسا
صن فل ص  .Piperaceaeا د تشمل أجزاء ن ئ الكسفس املسئخدص إلنئسج صائجست الكسفس:

Piper methysticum G. Forst

(أ)

اعصاص املخلشرة الطساج ا/أا اجملدد االس خلسن الخلسعدي (حىت اللخلدة األاىل صن كل فرع كسفس)؛

(ب) ااعصا الطساج ا/أا اجملدد .
أصس الس خلسن اللص س ااألا اق االخلشو (الصحسء)ا اال خلساي اليت خيصديس االلئخراج فمسئثاسة.
1-2

منتجات الكافا الطازجة

تال ّد صائجست الكسفس الطساج ابلئخدام اعصاص املخلشرة االس خلسن الخلسعدي ا/أا اعصا املخلشرة.
2-2

منتجات الكافا اجملففة

د تكون صائجست الكسفس اجملدد

شكل جصا جسن أا جصاص صخلشرة أا سصق صخلشرة أا

-3

الرت يبة األساسية وعوامل اجلودة

1-3

املواد اخلام

شكل صسحوق.

جيب أن تكون ن ساتت الكسفس اليت تس ع ع ع ع ععئخدم كمسدة خسم ملائجست الكسفس صن الل ع ع ع ع ععاف نالا لن .اجيب الئ كد صن ُل
ابلئخدام خلسصليس املو فولوج  .أصس تادس الكسفس الربي ا  Piper wichmanniiاتوداي ( )Tudeiفمسئثا سن.
ا صس يص سصم ت شسصص تئضمن أصثص عصى امللطصحست اللسصّ املسئخدص لوتف علض األتاسف الا ص
تئصد :

صاس ق

 -1االايت ص كران زاي املوحدةRahmwahnger :؛
-2

ف ج Damu, Dokobana loa, Dokobana vula, Yonolulu, Loa kasa balavu, Loa kasa :
leka, Matakaro balavu, Matakaro leka, Qila balavu, Qila leka, Vula kasa balavu, Vula
kasa leka, Yalu؛
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 -3هسااي:

Hanakapi'ai, Hiwa, Honokane Iki, Kumakua, Mahakea, Mapulehu, Moi, Nene,

Opihikao, Pana'ewa, Papa 'Ele‘ele, Papa 'Ele‘ele Pu ‘upu‘u, Papa kea؛

 -4ابعوا ت ا س اعديدةKau kupwe :؛
 -5لسصواAva La’au, Ava Le’a, Ava Loa, Ava Talo, Ava Mumu :؛
 -6جز لص مسنFeo, Tahu, Temo :؛
 -7ت ع ع ععونع ع ع عن ع ع ععس

Kava Lekahina, Kava ‘Akauhina, Kava Lekakula, Kava ‘Akaukula, Kava

Fulufulu, Kava Valu, Kava Kofe؛

-8

2-3

فسنواتوAhouia, Amon, Asiyai, Bir Kar, Bir Sul, Biyaj, Borogoru, Borogu, Gorgor, Ge :
gusug, Ge vemea, Ge wiswisket, Kelai, Leay, Melmel, Melomelo, Miela, Naga miwok,
Olitao, Palarasul, Palasa, Palimet, Pia, Poivota, Pualiu, Puariki, Sese, Silese,Urukara

اإلنتاج واملناولة ما بعد احلصاد

جتب ا اع ن ساتت الكسفس ابلئخدام املمس لست الز اع اع دة.
اُتلععد اعصا ااعصاص ا/أا السع خلسن الخلسعدي اتانسععل اتاخلشععر عادصس تكون األنسععج د تلرضعع .ألشععل الشععمس .ا د
تكون عصى ه ئ شراصح أا جمدد أا ساج  .ا د تكون الكسفس اجملدد أيضس د احا .لئل ح صسحوًس.
3-3

الرت يبة

الكسفس كمس ه حمددة
4-3

الخلسمن  2ا.1-3

الرطوبة

جيب أال يئجساا حمئوى صائجست الكسفس صن الر وع
5-3

12

املسص .

معايري اجلودة

جيب أن تكون صائجست الكسفس:
• صن أتععاسف الكسفس الا ص امللراف ا عصى ألععسس تص صلسي ناصئلععس املسععئخصلععست األلع ئون ن (صس يسععساي أا
يخلل عن  0.9صن احدات االصئلس ) اأن يكون الكسف كئون الكص صاسلًس؛
• خسل صن النش املئلمد؛

• خسل صن األا اق االصحسء ا/أا الس خلسن؛
• خسل عمصًس صن اآلفست؛

• خسل عمصًس صن الضر الاسجم عن اآلفست؛
• خسل صن اللدون املرص ؛

• خسل صن الطاب ااملواد الدخ ص ؛
• خسل صن الرااصح الدخ ص .
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6-3

التغليف والتخزين

احلس .
جيب أن تل صائجست الكسفس عطريخل تضمن نوع ئيس اللح ا ّ
اُتمى صن الئصو ا ا وراف حرا ة
جيب أن اُتّزن صائجست الكسفس حب ث اجيئاب اتععو اآلفست يل يس أا ييواءهس لافست ا
ا وع تخلصّل يىل احل ّد األدىن الئدهو امنو اللدن.
جيب أن اجت ّمد صائجست الكسفس الطساج جتم ًدا لر ًيلس اتحئد اهس عصى د ج حرا ة تخلل عن  18-د ج صئوي .
جيب أن اُتّزن صائجست الكسفس اجملدد حساي صنصخل اجيب أال يئجساا حمئوى الر وع  12املسص .

7-3

حتضري الكافا الستخدامها مشروابت

يُا أاعدت صن الكسفس اجملدد ا اخيصط املسحوق صو امل سه اللسحل لصشربا اجيوا أن تال ّدى ل االلئي ك.
يُا أاعدت صن الكسفس الطساج ا اُتصط الكسفس املس ع ع ع ع ععحو أا املا ّخلل صو امل سه الل ع ع ع ع ععسحل لصش ع ع ع ع ععربا اجيوا أن تالع ع ع ع ع ع ّدى ل
االلئي ك.

-4

املواد املضافة إىل األغذية

ال يسمح أبي صواد صضسف

-5

املائجست اليت تنط يس هصا املواتد .

امللواثت

جيب لصمائجست اليت تش ع ععمصيس هصه املوات ع ععد أن ائثل لصحداد الخلل ع ععوى لصمصو ت احملددة هلصا املائ
لصمصو ت االسموم األتصي ااألع ف (.)CXS 193-1995

املوات ع ععد اللسص

جيب أن ائثل املائجست اليت تشمصيس هصه املواتد لصحداد الخللوى ملخصدست امل دات اليت حددهتس ه ئ الدلئو النصاص .

-6

النظافة الصحية

يوتععى أبن تال ّد املائجست اليت تشععمصيس أحكسم هصه املواتععد اتائاسا اف ًخلس ل سععسم ُات اللععص صن امل سدئ اللسص لاظسف
األتصي ( )CAC/RCP 1-1969صدان املمس ل ع ع ع ععست الل ع ع ع ععح اخلست ع ع ع ع ع ابألتصي املئدن الر وع (CAC/RCP 75-
 .)2015اجيععب أن ائثععل املائجععست ألي صلععسي ص كراع ولوج ع اُتعدد اف ًخلعس لصم ععسدئ ااخلطوا الئوج ي ع لوض ع ع ع ع ع ععو امللععسي
امل كراع ولوج ُات اللص ابألتصي اتط خليس (.)CAC/GL 21-1997

-7

التوسيم

تول ععم املائجست املش ععمول اهصه املوات ععد اف ًخلس لصموات ععد اللسص املئلصخل عئول ع م األتصي املل ة صس ع ًخلس (.)CXS 1-1985
اابإلضسف يىل هصه املئطص ستا تسري األحكسم احملددة الئسل :
1-7

اسم املنتج

جيب أن يكون ال ع ععم الطلسم نالكسفس الطساج ن أا نالكسفس اجملدد ن ابإلض ع ععسف يىل جزء ن ست الكسفس الصي اش ع ععئق صاه املائ .
اجيب أن تول ع ععم صائجست الكسفس عوض ع ععوح عصى أفس صن الكسفس الا ص  .اًيكن اخئ س ًاي ييراد ال ع ععم ت ع ععاف (أت ع ععاسف) ن ست
الكسفس الصي اشئق صاه املائ .
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2-7

أصل املنتَج

جيب أن تولععم كل حساي ابلععم عصد املاشع ا ااخئ س ًايا الععم اعزيرة أا املاطخل اليت منس ف يس الا ست أا الععم املكسن الو خل أا
اإل ص م أا احملص  .اجيب لدى تئ و املائ يىل أتصه االلئزام ع ع ع ع ع ع عم سدئ اال ئدسء/تئّو املائ ك داة ضمن نظسم تدئ ش اصاح
شيسدات امللسد ل تصي (.)CXG 60-2006
3-7

تعليمات االستخدام

جيب أن يئضمن الولم عصى كل حساي صن صائجست الكسفس لسل ااضح ااب اة اليص الخلراءةا ح ث يشمل الاخلسا الئسل :
لس إلعداد صشراب الكسفس؛
سغ نخبطوات يعداد صشراب الكسفسن أا ع ً
(أ) ع ً
سغ ش ًيس تص ه يجراءات صر م خل ً

(ب) اإلجراء األا املشس يل ه الخلسم ( 3-7أ) جيب أن ياص عصى نالئخدام امل سه اللسحل لصشرب فخلط إلعداد
سغ ش ًيس؛
صشراب الكسفسن أا يو د ع ً

4-7

توسيم احلاوايت غري املخصصة للبي ابلتجزئة

ت رد امللصوصست اخلست ع ع ع حبساايت ال و ابعمص يصس عصى احلساي ايصس املسع ع ععئادات امللع ع ععسح ا ابلع ع ععئثاسء الع ع ععم املائ ا م
تلريف الش ع ععحا اال ع ععم اعي املائِج أا املل ئ أا امللع ع ع ّد ة أا املواع اعاوافس .ت أنه جيوا أن يس ع ععئلسة عن م تلريف
املواع عل ص تلريفا ش ععرا أن يكون صن الس ععيل الئلرف عصى هصه
الش ععحا اال ععم اعاوان املائِ أا امللّو أا املل ع ّد أا ّ
الل ص عوضوح صن خ املسئادات امللسح .
5-7

التوسيم االختياري

جيوا أن ُتمل صائجست الكسفس يشس ة ااضح يىل أفس ت صوجي ألتراة

-8

.

طرق التحليل وأخذ العينات

لصئح ّخلق صن االصئثس هلصه املوات ععد ا تس ععئخدم أل ععسل ب الئحص ل اأخص الل است الوا دة
املوتى اهس (ُ )CXS 234-1999ات اللص ابألحكسم الوا دة هصه املواتد .

أل ععسل ب الئحص ل اأخص الل است
املبدأ

توفري

األسلو

اصئلس
املسئخصلست
األل ئون

Michalet S, Legendre L. (2019). Kavalactones and Lebot
 V,اصئلس املسئخصلست
flavokavins profiles contribute to quality assessment of kava (Piper
 methysticum G.Forst.), the traditional beverage of the Pacific.األل ئون ل شل فوق
 ;Beverages 2019, 5, 34ال ادسج صخلسل عاد
األ سسم  1-2ا 2-2ا 3-2ا1-3
 440غنوصط

النوع
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حمئوى الر وع

AOAC 925.45B

سس اعسُع ا الئجد ف
عصى الضنط اعوي

4

