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 تموز|يوليو 41 - 41خالل هيئة الدستور الغذائي تعقد اجتماعاتها في جنيف 

4141 

   
البلدان ستعتمد توصيات بشأن استخدام العقاقير في الحيوانات المنتجة للغذاء، وأقصى مستويات 

في المحار جودة السالمة ولللرصاص في حليب الرضع، والزرنيخ في األرز، ومعايير جديدة ل

 والفاكهة والخضر

 

 
لدراسة  4141تموز |يوليو  41 - 41الغذائية، في جنيف خالل  المعاييرتجتمع هيئة الدستور الغذائي باعتبارها جهاز األمم المتحدة المختص ب

 .األغذية وجودتها معايير سالمة

 

مشتركة بين منظمة  حماية صحة المستهلك وضمان الممارسات العادلة في تجارة الغذاء، مبادرة التي تضطلع بمهام هيئة الدستور الغذائيوتشكل 

 .(WHO) العالمية ومنظمة الصحة (FAO) األمم المتحدة لألغذية والزراعة

 

 :لبحث جملة قرارات تتعلق بالقضايا التالية يجتمع أعضاء هيئة معايير الغذاء الدولية، هيئة الدستور الغذائي، في جنيف األسبوع المقبل :ماذا

  

عن بعض  الناتجةالسموم ) "fumonisins" وسميات المستويات القصوى المسموحة للرصاص في حليب الرضع، والزرنيخ في األرز، -

 (أنواع العفن في الذرة

الجراثيم، ومنشطات النمو في الحيوانات المنتجة للحوم  بما في ذلك بعض مضادات)توصية للوقاية من مخلفات بعض العقاقير البيطرية   -

 (العسل، وذلك بسبب المخاوف على صحة اإلنسان والحليب والبيض، أو

  صحية للبهارات واألعشاب العطرية المجففةمدونة ممارسات النظافة ال -

  الحدود القصوى المسموحة لمخلفات المبيدات في األغذية واألعالف  -

  مستويات المخلفات القصوى المسموحة من المواد المضافة إلى األغذية  -

  لدوريان، والباميامعايير السالمة والجودة الجديدة ألغذية مثل المحار المروحي النيئ، وثمرة زهرة اآلالم، وا  -
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تموز |يوليو  41تموز وتستمر إلى الجمعة |يوليو 41ثنين ئة الدستور الغذائي ستعقد يوم االلهي  73الدورة  :متى

4141. 

 

  مركز المؤتمرات الدولي، جنيف، سويسرا :أين

 

 عبر  codexalimentarius# :الغاتب لتلقي التحديثات حول البنود التي سيجري اعتمادها، يرجى متابعة :كيف

@FAOnews  بالغاتو" فاو"لدى: @WHO  وستنشر  ."تويتر"العالمية، من خالل مغرد  لدى منظمة الصحة

 ومنظمة الصحة العالمية عبر شبكة" فاو"تتخذها الهيئة على موقعي منظمة  ملخصات القرارات الرئيسية التي

 .طيلة االجتماعات التي تدوم أسبوعا  " إنترنت"

 

    

 

  :لالتصال

، البريد tel:(+39) 06 570 5362 5 cel:(+39) 348 25 23 616  فيونا وينورد ،"فاو"منظمة اإلعالمي ل المكتب

 org.fao@winward.fiona  :اإللكتروني

 

 :، البريد اإللكترونيtel:+41 22 791 39 83 cel:+41 79 509 06 77  توماس غلين قسم االتصاالت لدى منظمة الصحة العالمية،

 thomasg@who.int 
 

 

 

 

 لالتصال
 مدحت مقار

 )روما)العالقات اإلعالمية 

tel: (+39) 06 570 52627 

org.makar@fao.midhat 

  
Photo requests  or Photo-Library@fao.org 53393 / 53082 570 06 (39+) : -الصور   

Video material/b-roll  or Radio-and-TV@fao.org 55980 570 06 (39+) : -الفيديو 
Audio clips  53223 570 06 (39+) : - الملفات الصوتية 

RSS feed  of FAO news releases  - التبويب المبسط 
FAO's  online newsroom  - موقع األنباء 

Follow FAO on د   Twitter   - "تويتر" مغرِّ
Additional tools        أدوات أخرى -  

 :لطلب التوقف عن إرسال البيانات يرجى مراسلة العنوان التالي."FAO -فاو "بيان إخباري من إصدار منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 

org.fao.listserv@listserv 
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