عٌَاى اجالعيِ بيي الوللي :عي ٍ دٍهيي اجالط کويتِ هيکزٍبيَلَصی هَاد غذایي ( ISO/TC 34/SC
 ٍ )9اجالط کويتِ ارٍپبیي هيکزٍبيَلَصی هَاد غذایي ()CEN/WG 276

هحل بزگشاری :

تبریخ بزگشاری :

آلمان  -بزليه

24لغایت  26ژوئه  2013و اجالس دوم  27لغایت
28ژوئه 2013

هؾبرکت کٌٌذُ  :فهيم دخت مختاری

پضٍّؾکذُ :غذایی و کشاورسی

هؾخصبت اجالعيِ :
ایي اجالط بب حضَر ؽزکت کٌٌذگبى اس  51کؾَر ٍ عبسهبى اس جولِ کويتِ هتٌبظز ارٍپب )،(CEN/TC275/WG6
 ٍ ،AOACآسهبیؾگبّْبی هزکشی اتحبدیِ ارٍپب ) (EURLبب هغئَليت کؾَر فزاًغِ بزگشار گزدیذ.
کويتِ هيکزٍبيَلَصی یکي اس  17کويتِ فزعي کويتِ هَاد غذایي ) (ISO/TC34بَدُ کِ در آى  16کبرگزٍُ بِ فعبليت
هؾغَل ّغتٌذ ٍ دارای  36عضَ دائن ٍ  26عضَ ًبظز هي ببؽذ.

اّن هَضَعبت هطزح ؽذُ ٍ دعتبٍردّبی عفز بزای ایزاى :
 - 1پذیزػ پيؾٌْبد ایزاى در هَرد گٌجبًذى اعتبًذاردّبی هلي ٍ هٌطقِای بعٌَاى رٍػ هزجع ،عالٍُ بز
اعتبًذاردّبی ایشٍ ٍ ارٍپب ،کِ ایي پيؾٌْبد تَعط اهزیکب ،صاپي ،تبیلٌذ ٍ تبًشایٌب ًيش هَرد حوبیت قزار گزفت.
 - 2ارائِ گشارػ کبرگزٍُّب ،اس جولِ کبرگزٍُ ( 11آالیٌذُّبی هيکزٍبي کؾتّبی اعتبرتز) ٍ درخَاعت اس ایي
کبرگزٍُ بزای بزرعي هجذد پزٍپَسال ایزاى کِ دٍ عبل پيؼ بِ آى هحَل ؽذُ بَد ٍ ّوچٌيي ارائِ گشارػ
کبرگزٍُ ( 15ؽوبرػ هيکزٍارگبًيغنّبی عزهبگزا) ٍ تؾکز اس ایزاى بِ دليل اًجبم آسهَىّبی هقبیغِ ای در
گزٍُ پضٍّؾي هيکزٍبيَلَصی کِ بب ّوبٌّگي خبًن هٌْذط پَراعتذال عضَ ایي کبرگزٍُ اًجبم ؽذ.
- 3ببسًگزی بزخي اس اعتبًذاردّبی قذیوي ،تؾکيل چٌذ کبرگزٍُ جذیذ ٍ حضَر ایزاى در کبرگزٍُ ( 21ؽٌبعبیي
اًتزٍکَکّب) بِ دليل ٍجَد اعتبًذاردّبی هلي ٍ اطالعبت هفيذ در ایي هَرد ٍ ّوچٌيي پذیزػ پيؾٌْبد
ایزاى بزای هؾبرکت در کبرگزٍُ ( 7الشاهبت کلي بزای آسهَىّبی هيکزٍبيَلَصی) کِ اطالعبت قببل تَجْي در
ایي هَرد در کؾَر هَجَد اعت.
 - 4اس ًوبیٌذُ ایزاى بزای ّوکبری کويتِ فزاٍردُّبی آرایؾي ٍ بْذاؽتي (بب دبيزی ایزاى) بب کبرگزٍُ جذیذ
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دعَت گزدیذ.
- 5طزح هجذد  NWIPایزاى ٍ هذاکزُ بب اعضبی ؽزکت کٌٌذُ در هَرد تؾکيل یک  WGبزای پزٍبيَتيکّب
اًجبم ؽذ.
 - 6هؾبرکت ایزاى در کبرگزٍُّبی هختلف کِ در هَرد آًْب اطالعبتي در کؾَر هَجَد اعت.
- 7بب ؽزکت کٌٌذگبى بخصَؿ صٌبیع عضَ در هَرد چگًَگي عضَیت ٍ هؾبرکت در کويتِّب هذاکزُ گزدیذ.
 - 8هذاکزُ بب رّبز پزٍصُ بزرعي آليغبیکلَببعيلَطّب در هَرد پيؼًَیظ ارائِ ؽذُ تَعط ایزاى ٍ اهکبى
ٍاگذاری هجذد رّبزی پزٍصُ بِ ایزاى ،کِ رّبزی آى قبالً بِ عْذُ آقبی ایوبى ؽْببي بَدُ ٍ عپظ بِ اعپبًيب
عپزدُ ؽذُ بَد.

