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 :اجالسيه  مشخصات

برگزار  کشور سوییس شهر ژنودر  3131تیرماه سال  22تا  22تاریخ  از سی و هفتمین اجالس کمیسیون کدکس غذایی بین الملل

   گردید. 

 : اهم موضوعات مطرح شده و دستاوردهاي سفر براي ایران 
 موضوعات زیر مورد بررسي قرار گرفت:

 شدن کمیته شیر و فرآورده های لبنی و بررسی تدوین استاندارد کدکس پنیر پروسس و پودر آب پنیردوباره فعال 

 بررسی تجدیدنظر و اصالحات روش اجرایی به خصوص در مورد موضوعات مرتبط با آنالیز خطر، ارزیابی خطر و ایمنی مواد غذایی 

 بررسی کاربرد آنالیز خطر در کمیته کدکس باقیمانده سموم

 رسی تعیین حدود قابل قبول برای باقیمانده داروهای دامی ارجاع شده از کمیته باقی مانده داورهای دامیبر

 بررسی تدوین آیین کار برای گیاهان و مواد معطر و ادویه ارجاع شده از کمیته کدکس بهداشت مواد غذایی

 یبررسی روش آزمون بیولوژیکی در گوشت ارجاع شده از کمیته کدکس اصول کل

شامل: استاندارد میوه پشن فروت، افزودنیها برای ماهی و  2به  5بررسی پیش نویس استانداردهای کدکس برای ارتقاء از مرحله 

محصوالت آن،  افزودنیها برای محصوالت نرمتنان تازه، پخته و منجمدشده، میوه دوریان، بامیه، شماره گذاری افزودنیها، ویژگیهای 

ینیوم سیلیکا در افزودنیها، افزودنیها برای فرآورده های گوشتی، تعیین حدود مجاز برای سرب در غذای کودک، افزودنیهای خالص، آلوم

تعیین حدود مجاز برایا آرسنیک در برنج، آیین کار کاهش آفالتوکسین و اکراتوکسین در غالت، آیین کار کاهش پیروزیالدین الکالدهید 

رای باقیمانده سموم، تعیین مجاز قابل قبول در مرکبات و لیمو، آیین کار سس ماهی، طبقی بندی در غذا، تعیین حدود مجاز قابل قبول ب

 انتخاب گروه کاال و محصوالت-مواد غذایی و خوراک دام

بررسی پیش نویس استانداردهای کدکس برای اصالحات شامل: اطالح نوشتاری استاندارد عمومی برای آالینده ها در مواد غذایی و 

 دام، مقدار وزن کاکایو خوراک

 هماهنگ سازی الزامات فنی جهت تدوین استانداردهای کدکس در سطوح ملی و بین المللی

 یکسان سازی استانداردهای بین المللی و رفع موانع تجاری ناشی از متغیر بودن ضوابط و مقررات موجود در کشورها

کمیته های مختلف شامل: تعیین اولویت کاری باقیمانده داروهای بررسی پیشنهادهای جدید و  تدوین استانداردهای کدکس از  

برای کنترل سالمونال در گوشت، آیین کار کاربرد اصول کلی در بهداشت مواد غذایی به منظور کنترل بیماریهای مواد دامی،آیین کار 

غذایی،فلفل سفید، سیاه و سبز، آویشن، سیب زمینی انباری، سیر، آباجین، کیوی، آیین کار برای پیشگیری آرسنیک در مواد غذایی، آیین 

ن در غالت، تعیین حدود مجاز برای آفالتوکسین کل در بادام زمینی، تعیین حدود مجاز کادمیم در کار کاهش و پیشگیری مایکوتوکسی

 شکالت و فرآورده های آن ازجمله تدوین استاندارد کیوی و قرار دادن در برنامه کاری جدید پیشنهاد شده از سوی ایران 

روههای کاری شامل: تجدیدنظر حدود مجاز برای سرب در موضوعات ارجاع شده از کمیسیون کدکس و سایر کمیته های کدکس و گ

، بررسی پیش OIEاستاندارد عمومی، بررسی وظایف رییس و نابن رییس کمیسیون کدکس غذایی، تعیین همکاری بین کدکس و سازمان 



 نویس استاندارد برای شکر سانتریفوژ نشده بدون آب، پنیر پروسس

 2133لغایت  2132مواد غذایی برای سالهای بررسی برنامه استراتژکی کمیسیون کدکس 

 بررسی موضوعات ملی و بودجه ای کمیسیون کدکس غذایی بین الملل

 برگزاری جلسه ای به منظور بهبود وبسایت کدکس

در ارتباط با مشارکتها  ISO,OIV,IAEA,WTO.UNICEF.UNECEایراد گزارش سازمانهای مرتبط با کمیسیون کدکس غذایی از جمله: 

 اریهایی که با کمیته های کدکس داشتند.و همک

 ( و غیرهUNECE(، کمیسیون اتحادیه اروپا)ISOبررسی موضوعات ارجاع شده از سایر سازمانها از جمله سازمان بین المللی استاندارد)

وییس و سه نایب برگزاری انتخابات رییس و نایبان رییس جدید برای کمیسیون کدکس مواد غذایی بین الملل)رییس منتخب از کشور س

 رییس منتخب از کشورهای ژاپن، برزیل و مالی( 

 دستاوردها : 
ایران درخصوص تعیین اولویتهای جدید تدوین استانداردهای بین المللی کدکس، پیشنهاد تدوین استاندارد کدکس کیوی و شماره گذاری 

رسی توسط شرکت کنندگان مورد تصویب کمیسون کدکس افزودنیها را در دستورکار خود داشت که در اجالس مطرح گردید و پس از بر

غذایی بین الملل قرار گرفت و این اولویت کاری در دستورکار کمیته قرار گرفت. مقرر گردید که پیش نویس استاندارد کدکس کیوی به 

زبان انگلیسی مورد بررسی قرار  رهبری نیوزیلند و ایران تهیه شده و جهت مشارکت سایر کشورها از طریق تشکیل کارگروه الکترونیکی به

این برای بار دوم است که کمیته کدکس میوه و سبزی تازه توانست تدوین و تهیه پیش نویس استاندارد در سطح بین المللی را  به گیرد. 

تازه و کمیسیون  میوه ها و سبزی هایالمللی کدکس  ایجاد بستر الزم برای تاثیر گذاری بر مصوبات کمیته بیندست آورد که منجر به  

 کدکس غذایی بین الملل و پررنگ تر شدن مشارکت ایران در تد.ین استانداردهای بین المللی را می نماید.  

 

 


