عىًان اجالسيٍ بيه المللي :عی ٍ ششویي اجالط تیي الوللی کویغیَى کدکظ غذایی
محل بزگزاري :

تاريخ بزگزاري :

رم ایتالیا ،عاسهاى FAO

 1تا  5جَالی )  17تا  21تیزهاُ(

مشاركت كىىدٌ  :دکتز سّزا پیزاٍی ًٍک

پژيَشكدٌ :غذایی ٍ کشاٍرسی

شزكت كىىدگان در اجالسيٍ :
ایي اجالط تا حضَر  620شزکت کٌٌدُ اس  128کشَر عضَ ،یک عاسهاى عضَ ،یک کشَر ًاظز ٍ چْل ٍ یک عاسهاى دٍلتی ٍ غیز دٍلتی اس جولِ
ًوایٌدُ ّای عاسهاى هلل هتحد تِ ریاعت آقای  Daveاس ٌّد ٍ تِ ّوزاّی ً 3ایة رئیظ اس کاًادا ،عَئیظ ٍ غٌا تا تزرعی ٍ تصَیة  18دعتَرکار ،
تزگشار گزدید.

اَم مًضًعات مطزح شدٌ ي دستايردَاي سفز بزاي ايزان :
-1پیَعت اعتاًدارد شمارٌ گذاري مًاد افزيدوي( ،)INSتا هحَریت ٍ رّثزی ايزان اس هزحلِ  5/8تدٍیي تِ هزحلِ  8ارتقا ٍ هصَب اعالم گزدید.
 -2اعتاًدارد اوار کِ هدیزیت ٍ رّثزی آى تا هزحلِ  5تِ عْدُ ايزان تَدُ ٍ عپظ تِ آهزیكا ٍاگذار شدُ تَد در اداهِ هزاحل تدٍیي ،تاس ّن ایزاى تِ
عٌَاى عضَ فعال ٍ تاثیز گذار تا هزحلِ  8ایي اعتاًدارد هشارکت جدی خَد را اداهِ ٍ در اجالط هذکَر اعتاًدارد اًار تِ هزحلِ  8ارتقا ٍ تصَیة گزدید.
 -3تا تَجِ تِ تالػ ّای ايزان در خصَص تصَیة هَضَع استاودارد ديغ ٍ پیشثزد آى تا هزحلِ  ٍ 3تِ دلیل عدم شزکت ًوایٌدُ ایزاى در اجالط
خاٍر ًشدیک تِ عٌَاى ّواٌّگ کٌٌدُ هٌطقِ ای ،ایي اعتاًدارد تِ کشَر لثٌاى ٍاگذار گزدید کِ در ایي اجالط تا گفتگَ ّای صَرت گزفتِ تا ًوایٌدگاى
کشَر لثٌاى ،در خَاعت مديزيت مشتزک ایي پزٍصُ اظْار گزدید ٍ هقزر شد در اجالط آتی خاٍر ًشدیک ایي هَضَع هطزح ٍ تَافق السم تزای هشارکت
ایزاى تِ عٌَاى رّثز در ایي پزٍصُ تصَیة شَد.
 -4تاعیظ کویتِ فٌی ادٍیِ جات ٍ گیاّاى هعطز کِ اس عال قثل در دعتَر کار

 CACاس عَی کشَر ٌّد ٍ تا حوایت اس جاًة کشَرّا تِ ٍیضُ ايزان

قزار گزفت ٍ تصَیة گزدید.
 -5بزوامٍ ميان مدت استزاتژي كدكس کِ تزای عال ّای  2014 -2019هصَب گزدید کِ هَرد حوایت کشَر ایزاى قزار گزفت کِ ایي تزًاهِ تاید تِ
عٌَاى تزًاهِ هیاى هدت کویغیَى هلی کدکظ غذایی ایزاى در دعتَر کار کویتِ اجزایی قزار گیزد.
 -6در خصَص پیشٌْاد اعتاًداردّای هٌطقِ ای تا هَضَعات لثي ،آٍیشي کَّی( ساتار) ،گَشت هٌجود شدُ ٍ خویز خزها هزتَط تِ کشَرّای هٌطقِ
خاٍر ًشدیک هَرد حوایت قزار گزفتٌد ٍ در خصَص غذاي حالل تِ صَرت اعتاًدارد تیي الوللی کدکظ ،حوایت السم اس عَی ایزاى اًجام گزفت کِ در
دعتَر کار کویتِ ّای هزتثظ کدکظ غذایی ایزاى قزار خَاّد گزفت.

