آًچِ اص ًذًغ ؿزايي ثبيذ ثذاًين

 -تؼشيق ًذًغ

ًذًغ دس لـت ثوؼٌبي آييي ًبهِ،هوشساتً،ـبًِ ٍ آليوبًتبسيَع ثِ هؼٌبي هَاد ؿزايي هي ثبؿذ.

ًذًغ ػجبست اػت اص جوغ آٍسي ٍتغجين ثيي الوللي اػتبًذاسد ّبي هَاد ؿزايي ٍ اسايِ آى ثِ ؿٌل ٍاحذ.

تبسيخچِ تـٌيل ًويؼَى ًذًغ ؿزايي
دس يبصدّويي ًٌلشاًغ FAOدس  ٍ 1961ؿبًضدّويي اجالع جْبًي WHOدس 1961تـٌيالت جذيذي تحت
ػٌَاى ًويؼيوَ آييي ًبهِ هَاد ؿزايي

”“Codex Alimentarius Commission

ثِ هٌظَس اجشاي اػتبًذاسدّبي هـتشى FAO/WHOدس صهيٌِ هَاد ؿزايي ثِ ٍجَد آهذ دس حبل حبضش 171
ًـَس ػضَ ًذًغ هي ثبؿٌذ.

 اّذاف ًويؼيَى ًذًغ ؿزايي -1حلظ هٌبكغ ٍ ثْذاؿت هصشف ًٌٌذگبى
 -1تؼْيل سٍاثظ تجبسي ٍ ّوبٌّگ ؿذى اهذاهبت اًجبم ؿذُ دس صهيٌِ هَاد ؿزايي
ّ -1وبٌّگ ًوَدى ًليِ كؼبليتْبي اػتبًذاسد هَاد ؿزايي دس ثخـْبي دٍلتي ٍ ؿيش دٍلتي
 -4تؼييي اٍلَيت ٍ اسائِ ساٌّوبييْبي السم دس صهيٌِ پيؾ ًَيؼْبي اػتبًذاسد ثب ًوي ػبصهبًْبي ريٌلغ
ًْ -5بيي ًوَدى اػتبًذاسدّب ٍ اًتـبس آًْب ثِ صَست هوشسات ٍ يب codexدس هبلت اػتبًذاسدّبي هٌغوِ اي
يب ثيي الوللي
 -6تٌويل ٍ اصالح اػتبًذاسدّب پغ اص ثشسػي ّبي هٌبػت ٍ الصم

 -سٍؽ تذٍيي اػتبًذاسدّبي ًذًغ

سٍؽ هؼوَلي:داساي  8هشحلِ) (stepاػت ًِ ًـَس ّبي ػضَ دس هشاحل ً 8 ٍ 1،6ظشات خَد سا اػالم

هي ًوبيٌذ.
سٍؽ ػشيغ :داساي  5هشحلِ اػت ًِ ًـَسّبي ػضَ ًظشات خَد سا دس هشاحل  5 ٍ 1اػالم هي ًوبيٌذ.

چْبسچَة اػتبًذاسدّبي ًذًغ هَاد ؿزايي
ًبم اػتبًذاسد
داهٌِ ًبسثشد
تؼشيق
تشًيجبت اصلي تـٌيل دٌّذُ ٍ ػَاهل ًيليتي
اكضٍدًي ّب
آاليٌذُ ّب

ٍيظگيْبي ثْذاؿتي
ٍصى ٍ اًذاصُ
ثشچؼت گزاسي
سٍؽ آصهَى ٍ ًوًَِ گيشي

ػبختبس تـٌيالت ًذًغ ثيي الوللي

ًويؼيَى ًذًغ هَاد ؿزاييC.A.Cؿبهل(دثيش خبًِ ٍ ًويتِ اجشايي)ٍ ًويتِ اجشايي ؿبهل(ًويتِ ّبي هٌغوِ
ايً،ويتِ ّبي اجشايي ثيي دٍلتيً،ويتِ هحصَالت هَاد ؿزاييً،ويتِ هَضَػبت ػوَهي
ًويتِ هَضَػبت ػوَهي(ً 9ويتِ كٌي)
ثبهيوبًذُ آكت ًـْب
ػيؼتن ثبصسػي ٍ صذٍس گَاّيٌبهِ ثشاي هَاد ؿزايي ٍاسداتي ٍ صبدساتي
ثبهيوبًذُ داسٍّبي داهي
تـزيِ ٍ سطيوْبي ٍيظُ ؿزايي
ثشچؼت گزاسي هَاد ؿزايي
سٍؿْبي آصهَى ٍ ًوًَِ ثشداسي
اصَل ًلي
اكضٍدًيْب ٍ آاليٌذُ ّبي هَاد ؿزايي
ثْذاؿت هَاد ؿزايي

ًويتِ هحصَالت هَاد ؿزايي(ً 11ويتِ كي(
هيَُ ّب ٍ ػجضيْبي كشاٍسي ؿذُ
هيَُ ّب ٍ ػجضيجبت تبصُ
چشثيْب ٍ سٍؿٌْب
كشاٍسدُ ّبي ًبًبئَ ٍ ؿٌالت
ؿٌش
ؿيش ٍ كشاٍسدُ ّبي آى
آثْبي هؼذًي عجيؼي
هبّي ٍ كشاٍسدُ ّبي ؿيالتي
ثْذاؿت گَؿت
ؿالت ،حجَثبت ٍثوَالت
پشٍتيٌْبي گيبّي
ًويتِ ّبي اجشايي ثيي دٍلتي (ً 1ويتِ كٌي(

ؿزاّبي حبصل اص ثيَتٌٌَلَطي(طاپي(
خَساى دام (داًوبسى(
آثويَُ ّب ٍ ػجضيْب(ثشصيل(
ًويتِ ّبي هٌغوِ اي(ً 6ويتِ كٌي(
آػيب(ًشُ(
آكشيوب(هشاًؾ ( اسٍپب(جوَْسي اػلَاًي(
خبٍس ًضديي(اسدى(
آهشيٌبي التيي(آسطاًتيي(
آهشيٌبي ؿوبلي ٍ اهيبًَػيِ(ػبهَآ)

تؼذاد اػتبًذاسدّب ٍ آئيي ًبسّبي تذٍيي ؿذُ تَػظ ًويؼيَى ًذًغ
اػتبًذاسدّبي هحصَالت ؿزايي202
اػتبًذاسدّبي ػوَهي ٍ ساٌّوبّبي ثش چؼت گزاسي 7
ساٌّوبّب ٍ آييي ًبسّبي هحصَالت ؿزايي 18
حذهجبص آكت ًـْب 1579
آييي ًبسّب ٍ ساٌّوبي ًلي ثْذاؿت هَاد ؿزايي 5
تؼييي حذ اكضٍدًيْبي هَاد ؿزايي 681
تؼييي حذ اكضٍدًيْبي هَاد ؿزايي377
ساُ ّبي اسصيبثي خغش 5
ساٌّوبّبٍ تَصيِ ّبي ًحَُ اجشاي ثبصسػي ٍصذٍس گَاّيٌبهِ 11
اػتبًذاسدّب ٍ ساٌّوبّبٍ آييي ًبسّبي آاليٌذُ ّب 14
هجوَع 1911

هَاًيي ٍ هوشسات ًذًغ
هَاًيي ًذًغ ّش ػبلِ دس ًتبة سٍؽ اجشائي ) (procedure manualتذٍيي ٍ هٌتـش هيگشدد.
هبًَى ًذًغ داساي  11اصل ) (articleهي ثبؿذ ًِ دسآى ًحَُ كؼبليتْب  ،چگًَگي پزيشؽ اػضب،
ػولٌشد آًْب ٍ تذٍيي اػتبًذاسدّب  ،تـشيح گشديذُ اػت.

تبسيخچِ ًذًغ ؿزايي دس ايشاى

ًخؼتيي عشح ؿَساي ًذًغ دس ػبل  1161اص ػَي هذيشيت ؿزايي ٍ ًـبٍسصي تْيِ ٍ هٌتـش گشديذ.
دس ػبل  1166اٍليي اػبػٌبهِ آى تذٍيي ؿذ .
دس ػبل  1168اص ػَي هذيشيت ٍهت هَػؼِ هٌبتجبتي ثب ٍصاست اهَس خبسجِ ٍ ٍصاست ًـبٍسصي جْت
اػتوشاس دثيشخبًِ ٍ هٌبًي ثشاي تـٌيل جلؼبت ٍ ػبيش هَاسد اًجبم ؿذ.
دس عَل ػبلْبي كَم ً 17ـؼت دس  16گشٍُ هختلق ثشگضاس گشديذ ًِ اص ػَي هذيش اجشايي ًذًغ ثؼٌَاى
اٍليي ًويتِ هلي ًذًغ دس آػيب هَسد تـَين هشاس گشكت.
ػشاًجبم ثب تَجِ ثِ ثحث ٍ WHOهؼبيل ايجبد ؿذُ اس ػَي اتحبديِ اسٍپب ثشاي ًـَس ،هجذداَ دس ػبل
 1177اػبػٌبهِ جذيذي تذٍيي ؿذ.
دس يٌصذٍ يٌويي اجالع ؿَساي ػبلي اػتبًذاسد ،اػبػٌبهِ اي تحت ػٌَاى ”دػتَس الؼول ؿَساي ّوبٌّگي
ًذًغ ؿزايي ايشاى“ ثِ تصَيت سػيذ.

ػبختبس ًذًغ صٌبيغ ؿزايي ايشاى
ؿَساي ّوبٌّگي ًذًغ صٌبيغ ؿزايي ايشاى ؿبهل ًويؼيَى هلي ؿزاي ايشاى  N.C.Cؿبهل دثيشخبًِ
ًويؼيَى هلي ًذًغ ً ،ويتِ ّبي كٌي  ،اهَس هبلي.

اػضب ؿَسا
ٍصيش هحتشم جْبد ًـبٍسصي
ٍصيش هحتشم ثْذاؿت  ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿٌي
ٍصيش هحتشم ثبصسگبًي
ٍصيش هحتشم صٌبيغ ٍ هؼبدى
ٍصيش هحتشم ػلَم  ،تحويوبت ٍ كٌبٍسي
سئيغ هَػؼِ اػتبًذاسد ٍ تحويوبت صٌؼتي ايشاى

ػبصهبًْبي هؼئَل تـٌيل ًويتِ ّبي كٌي
ٍصاست جْبد ًـبٍسصي ً11ويتِ
ٍصاست ثْذاؿت  ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿٌي ً 1ويتِ
ٍصاست ثبصسگبًي ً 1ويتِ
اًؼتيتَ ػلَم تـزيِ ٍ صٌبيغ هَاد ؿزايي ً1ويتِ

هَػؼِ اػتبًذاسد ٍ تحويوبت صٌؼتي ايشاى ً8ويتِ
ٍصاست صٌبيغ ٍ هؼبدىً 1ويتِ

ًويتِ ّبي كٌي ٍصاست جْبد ًـبٍسصي
ثبهيوبًذُ داسٍّبي داهي
ؿالت ،حجَثبت ٍ ثوَالت
ؿيش ٍ كشاٍسدُ ّبي آى
هبّي ٍ كشاٍسدُ ّبي ؿيالتي
ثبهيوبًذُ آكت ًؾ ّب
ثْذاؿت گَؿت ٍ كشاٍسدُ ّبي گَؿتي
هيَُ ّب ٍ ػجضيْبي تبصُ ٍ خـي
هَاد ؿزايي حبصل اص كشاٍسي صيؼتي
خَساى دام ٍ عيَس

ًويتِ ّبي كٌي هَػؼِ اػتبًذاسد
آثويَُ ٍ ػبيش ًَؿيذًيْب
سٍؿٌْب ٍ چشثيْب
آاليٌذُ ّبي هَاد ؿزايي
ثشچؼت گزاسي هَاد ؿزايي
ثبصسػي ٍ صذٍس گَاّيٌبهِ
ًوًَِ ثشداسي ٍ سٍؽ آصهَى
اصَل ًلي
ًويتِ اجشايي

ػبيش ًويتِ ّبي كٌي
ؿٌش،ؿٌالت ٍ كشاٍسدُ ّبي ًبًبئَ ٍصاست ثبصسگبًي
اكضٍدًيي ّبي هَاد ؿزايي ٍصاست ثْذاؿت
ثْذاؿت هَاد ؿزايي ٍصاست ثْذاؿت
تـزيِ ٍ سطين ّبي ٍيظُ ؿزايي اًؼتيتَ ػلَم تـزيِ
هيَُ ّب ٍ ػجضيْبي كشآيٌذ ؿذُ ٍصاست صٌبيغ

چگًَگي استجبط ًويؼيَى ًذًغ ؿزايي دس ًـَسّب

اص عشين  contact pointهَػؼة اػتبًذاسد ػبهل استجبعي ًويؼيَى ًذًغ ؿزايي دس ايشاى اػت.
دثيشخبًِ ؿَساي ّوبٌّگي ًذًغ دس هَػؼِ ٍ دس هذيشيت ؿزايي ٍ ًـبٍسصي هؼتوش هي ثبؿذ.
سييغ هَػؼًِ ،بئت سييغ ؿَسا ٍ سييغ ًويؼيَى هلي ًذًغ ؿزايي ايشاى هيجبؿذ.

اّن اهذاهبت اًجبم ؿذُ ًذًغ ؿزايي ايشاى
تـٌيل چْبس جلؼِ ثشاي ؿَساي ّوبٌّگي ًذًغ ٍ پٌج جلؼِ جْت ًويؼيَى هلي ًذًغ
ايجبد ّوبٌّگي دس اػضام ّيئت ّبي ًوبيٌذگي ثِ اجالع ّبي ًذًغ
تْيِ ٍ تصَيت ؿؾ آييي ًبهِ ٍ سٍؽ اجشايي ًذًغ
تـٌيل ً 11ويتِ كٌي
تـٌيل ًويتِ هٌغوِ اي خبٍس ًضديي ٍ ًويتِ اجشايي دس ػغح هلي
اسػبل ًظشات ٍ پيـٌْبدات ًبسؿٌبػي ًويتِ ّبي كٌي ثِ ًويؼيَى ًذًغ
ٍاگزاسي پيـٌَيغ تؼييي حذ هجبص آكالتًَؼيي دس هـضّبي دسختي (پؼتِ) ثِ ايشاى
تذٍيي پيؾ ًَيغ اػتبًذاسد ثيي الوللي  ،دٍؽ -هـبسًت دس تذٍيي پيؾ ًَيغ سػوي صذٍس گَاّيٌبهِ
ثبصسػي كشاٍسدُ ّبي ؿزايي – پيـٌْبد تٌويل پيؾ ًَيغ ساٌّوبي تجضيِ ٍ تحليل اسصيبثي خغش…
پيـٌْبد عشح تخصيص ثَدجِ ًذًغ جْت اًجبم ثْيٌِ اهَس دس ػغح ًـَس ٍ پيگيشي آى اص ػبصهبى
هذيشيت ٍ ثشًبهِ سيضي
صذٍساحٌبم ثشاي سئَػب ٍ دثيشاى ٍ اػضبي ًويتِ كٌي
ايجبد ّوبٌّگي اػتلبدُ اص اهٌبًبت هبلي ٍ كٌي صٌذٍم هـتشى FAO/WHO –trust fundثوٌظَس
ؿشًت دس اجالػْبي ًذًغ.
تْيِ  5كصلٌبهِ داخلي ًذًغ ؿزايي ايشاى
ايجبد ٍة ػبيتْبي ًذًغ ؿزايي ايشاى جْت تؼبهالت ٍ اعالػبت ًويتِ ّبي كٌي ثب آدسع ايٌتشًتي

www.isiri-codex.ir
پيـٌْبد تذٍيي اػتشاتظي هلي ًذًغ ثب تَجِ ثِ دسخَاػت ًويتِ ّب ٍ اػالم ًظش اص ػبصهبًْب دس ايي ساثغِ.
تْيِ كشاخَاى ًذًغ هجٌي ثش جزة هتخصصبى ٍ ًبسؿٌبػبى ثشاي ػضَيت دس ًويتِ ّبي كٌي ًِ ثبلؾ ثش

ً 165لش اػالم آهبدگي ًوَدُ اًذ.

گشد آٍسًذُ :صوذي
سييغ اداسُ ثشسػي ٍ ًظبست ثش عشحْب

