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 :هشخظات اجالسيِ 

 ساسمان بیه المللی 13َمچىیه ومایىدگان .  کشًر عضً کدکس شزکت کزدٌ بًدود61 وفز ومایىدٌ اس 213مذکًر در اجالس 
ساسمان خًاريبار ي کشايرسی، ساسمان بُداشت جُاوی، اقتصاد اريپا، اوجمه بیه المللی مغشَا ي میًٌ َای خشک، ماوىد 

ساسمان بیه المللی علًم حیاتی، صىعت غذاَای رصیمی خاص بیه المللی، فدراسیًن بُداشت ملی، اوجمه بیه المللی    
 .در اجالس حضًر داشتىد... خًاريبار، فدراسیًن بیه المللی آب میًٌ ي وًشیدوی َا ي 

 10 ومایىدٌ، تایلىد با 11 ومایىدٌ ، بزسیل با 11 ومایىدٌ، چیه با 11 ومایىدٌ، آمزیکا با 15َمچىیه کشًرَایی ماوىد ريسیٍ با 
 6 ومایىدٌ ي مزاکش  با 6 ومایىدٌ ویجزیٍ با 7 ومایىدٌ، ، سًدان با 7 ومایىدٌ، کزٌ با 7 ومایىدٌ، َىد با 9ومایىدٌ، صاپه با 

 .ومایىدٌ در اجالس حضًر داشتىد
 

 : اّن هَضَؾات هطشح شذُ ٍ دستاٍسدّای سفش تشای ایشاى 
 طشح هَضَؼ تذٍیي استاًذاسد حذ هجاص آفالتَکسيي ّا دس غالت .1

کِ دٍ سال قثل تَسط کويتِ )طشح هَضَؼ تذٍیي استاًذاسد ساّْای جلَگيشی ٍ کاّش اسسٌيک دس تشًج  .2

فٌي کذکس آالیٌذُ ّای غزایي ایشاى تذٍیي حذ هجاص اسسٌيک دس تشًج پيشٌْاد شذُ تَد ٍ پيش ًَیس آى 

  (تَسط ایشاى تِ اجالس فشستادُ شذُ تَد

 طشح هَضَؼ حذ هجاص آفالتَکسيي ّا دس تادام صهيٌي ٍ ًوًَِ تشداسی اص آى .3

 طشح هَضَؼ حذ هجاص سن داکسي ًيَالٌَل دس غالت ٍ فشآٍسدُ ّای آى .4

  دس کاکائAَطشح هَضَؼ حذ هجاص سشب دس هَاد غزایي هختلف ٍ  اکشاتَکسيي  .5

 ؾضَیت ایشاى دس کاسگشٍُ تذٍیي استاًذاسد حذ هجاصآفالتَکسيي ّا دس غالت  .6

 دس کاسگشٍُ تذٍیي استاًذاسد حذ هجاصآفالتَکسيي ّا دستادام صهيٌي آهادُ هظشف  ؾضَیت ایشاى .7

طوين گيشی دس هَسد حذ هجاص دی اکسي ًيَالٌَل ٍ آفالتَکسيي ّا دس غالت ٍ اّويت ایي تحث تتا تَجِ تِ  .8

 حضَس ًوایٌذگاى ،غالت تِ خظَص تشًج ٍ رستُ  ٍاسد کٌٌذ تِ ؾٌَاىتشای کشَس جوَْسی اسالهي ایشاى

دس ایي اجالس پيشٌْاد لحاظ . ایشاى دس جْت حفع هٌافؽ هلي ٍ تشای ٍسٍد کاالی سالن تش تسياس هْن تَد

ًوَدى حذ هجاص دی اکسي ًيَالٌَل تشای گٌذم جذاگاًِ ٍ کوتش اص حذ تؿييي شذُ تشای سایش غالت  ٍ حزف 

ؾثاست پس اص فشاٍسی تِ ؾلت تشٍص هشكل دس تشخيض ٍ اغْاس ًػش دس ایي هَسد هطشح شذًذ کِ پيشٌْاد 

دٍم هَسد تظَیة جوؽ قشاس گشفت ٍ دس هَسد تخظيض حذ هجاص دی اکسي ًيَالٌَل تشای غالت، تِ ؾلت ؾذم 

 .اجواؼ حاضشاى ٍ اسائِ ًػشات هتفاٍت، هقشس شذ دس سال آیٌذُ دس ایي هَسد تظوين گيشی شَد

 


