
استراتژی شورای هماهنگی کدکس غذایی ایران
غذاییدر تدوین استانداردهای ایمنی و کیفیت مواد 





CACکمیسیون کدکس

کدکسکمیسیون
میکندگیریتصمیمFAO/WHOمشترکهایبرنامهاساسبر
.استدولتینهادیکوتشکیلعضوکشور187ازو

بهمردریکسالکهباشدمیسالههرکمیسیونهاینشست
باشدمیWHOریاستبهدرژنوبعدسالوFAOریاست

کمیسیوناهداف

کنندگانمصرفبهداشتومنافعحفظ
غذاییموادزمینهدراقداماتهماهنگیوتجاریروابطتسهیل

غذاییمواداستانداردسازیهماهنگ
باکمکداستاندارنویسهایپیشتهیهزمینهدرالزمراهنمائیهایارائهواولویتتعیین

ذینفعسازمانهای
قالبدرcodexیاومقرراتصورتبهآنهاانتشارواستانداردهانمودننهایی

المللیبینیاایمنطقهاستانداردهای
استانداردهااصالحوتکمیل









Strategic Plan 2008–2013STRATEGIC FRAMEWORK

2003-2007





در کمیسیون کدکس مواد غذایی ( 2014-2019) ضرورتهای  تهیه سند استراتژی  پنج ساله

رشد تجارت مواد غذایی
 توجه بیشتر به ایمنی مواد غذایی در قوانین ومقررات مربوط
افزایش بیماریهای حاصل از مواد غذایی(Food born disease)

تضمین  ایمنی و کیفیت به مصرف کنندگان
غذاهای تراریخته  و غذاهای حاصل از )نواوریها و توسعه فرایندهای جدید در تولید مواد غذایی

...(بیوتکنولوژی
 اهمیت الحاق کشورها بهWTO(بخصوص کشورهای در حال توسعه)و رعایت الزاماتSPS-TBT



The Goals ,2014-2019

ی ایجاد و تدوین استانداردهای بین الملل-1
مواد غذایی در برگیرنده مسائل جاری و 

ضروری  مواد غذایی 

حصول اطمینان از کاربرد اصول تجزیه و -2
تحلیل خطر در  تدوین استانداردهای کدکس

تسهیل  در مشارکت موثر تمام اعضای -3
کدکس

پیاده سازی سیستم های مدیریت موثر و-4
شیوه های کارآمد



تدوین استانداردهای ایمنی و لزوم 
کیفیت مواد غذایی

(Purpose):

ارتقاء سطح ایمنی و کیفیت مواد غذایی
 کمک به تسهیل تجارت عادالنه

ذایی از طریق  تدوین و بازنگری استانداردهای کاربردی مواد غ
94-99طی سالهای 

(Mission) :ت افزایش رقابت پذیری کسب و کار و کیفی
مواد زندگی با ترویج استانداردهای پایدار ایمنی و کیفیت

غذایی

(Vision) :ر بر اساس تدوین استانداردهای ملی، مشارکت د
ای و بین المللی در راستای حفظتدوین استانداردهای منطقه

و ارتقاء ایمنی و کیفیت مواد غذایی برای سالمت مصرف
بی به کنندگان، اطمینان از تجارت عادالنه مواد غذایی و دستیا

تولید ایمن



Core)هاارزش• Values):
هایی پایبند بودارزش انداز، باید به چشم برای اجرای •

 همکاری(Collaboration)

 جامعیت(Inclusiveness)

 نظر اجماع(Consensus building)
 شفافیتTransparency))

 قانونگرایی(Law Orientation)

 فرهنگ و   اعتقادات ملیCulture and National believes)  )



:(Environmental Opportunities)فرصت های محیطی 
و بین مدیریتی در انطباق با الزامات ملیسیستمهای گرایش به بهره گیری از استانداردهای محصول و •

المللی
منطقیغیر تحریمهای رقابتی شدن بازار به ویژه پس از رفع گسترش •
نگ فرهتوجه بیش از پیش مسئولین امر به بسط غذایی و جامعه به ایمنی و کیفیت مواد گرایش •

استاندارد

:(Environmental Threats)تهدیدهای محیطی 

غذاییصنایعدراستانداردهاباوروصحیحدرکعدم•

،هویتبیوشناسنامهبدونکاالهایوجود•

.کیفیتوایمنیاستانداردهایازکنندگانتولیدبرخیتمکینعدم•



اهداف استراتژی 

تدوین و به روز رسانی استانداردهای مواد غذایی-1

طرات اطمینان از به کارگیری اصول تجزیه و تحلیل مخا-2
درتدوین و به روز رسانی استانداردهای مواد غذایی

تسهیل مشارکت موثر تمامی طرف های ذینفع و -3
اییمتخصصین عالقه مند به امر تدوین استانداردهای مواد غذ

ا، تالش برای وضع یک فرایند تدوین استاندارد کار-4
مفید، شفاف و مبتنی بر اجماع نظر



Strategic Goal 1هدف استراتژیک
تدوین و به روز رسانی استانداردهای مواد غذایی

شناسایی :1-1هدف اختصاصی 
استانداردهای مرجع مواد غذایی اساسی و 

پرمصرف

تدوین استانداردهای :2-1هدف اختصاصی 
نوین  و یا بازنگری استانداردهای موجود مواد

غذایی

تقویت هماهنگی و همکاری :3-1هدف اختصاصی 
های ملی، منطقه ای و بین المللی

مشخص کردن 
استانداردها با 
اولویت ایمنی

جلب حمایت 
دست اندرکاران

اتتخاب 
موضوعات 

تدوین 

هماهنگی بین
ه بخشی ،  بهر
از تجربیات 
بین المللی

فراهم 
نمودن 

ساختاری
منسجم 

همگام با 
دانش روز 

جهانی 
برای 

تدوین 
داستاندار
شاخص 

مواد 
غذایی

بهره گیری
از ظرفیت 
ها  برای 
ی تدوین مل

و بین 
المللی 



اطمینان از بکارگیری :1-1هدف اختصاصی 
مستمر اصول تجزیه و تحلیل مخاطرات و 

مشاوره علمی

ه نیل به دسترسی پایدار ب:2-1هدف اختصاصی 
مشاوره های علمی

افزایش و ترویج :3-1هدف اختصاصی 
اطالعات علمی از سازمان های بین المللی و 

دیگر کشورها

به کارگیری 
اصول تجزیه و 
تحلیل مخاطرات

تشکیل کمیته 
تخصصی

ع دسترسی به مناب

حمایت مالی و 
اختصاص اعتبار  

Strategic Goal 2هدف استراتژیک
اطمینان از به کارگیری اصول تجزیه و تحلیل مخاطرات درتدوین و به روز رسانی استانداردهای مواد غذایی

کمک به 
توسعه 
تولید 
مواد 

غذایی 
ایمن 

پایدار با
تکیه بر
وتحلیل 

مدیریت 
مخاطرات

.
تشویق 

کمیته ها در
مشارکت در 

تدوین و 
ارزیابی 
ساالنه 



اطمینان از بکارگیری اصول تجزیه و تحلیل : شماره دوهدف 
مخاطرات درتدوین و به روز رسانی استانداردهای مواد غذایی

اطمینان از بکارگیری مستمر اصول تجزیه و تحلیل مخاطرات و مشاوره علمی-الف
( (Risk Assessmentیعنی ارزیابی در معرض خطر و ماهیت مخاطرات  ، ماهیت خطر، شناسایی خطر

فرایند اندازه گیری و تعیین خط مشی جایگزین برای پذیرش، به حداقل رساندن و یا کاهش مخاطرات
فرایند تبادل و تعامل اطالعات و (Risk Management)ارزیابی شده، انتخاب و اجرای گزینه های مقتضی

نظریه های ارزیابی کنندگان مخاطرات، مدیریت کنندگان مخاطرات و طرف های ذینفع
(Risk Communication)جهت تضمین تجزیه و تحلیل مخاطرات(Risk Analysis)

تشکیل کمیته های مشاوران علمی در مسیر تحقق هدف 



Strategic Goal 3هدف استراتژیک
تسهیل مشارکت موثر تمامی طرف های ذینفع و متخصصین عالقه مند به امر تدوین 

استانداردهای مواد غذایی

افزایش مشارکت موثر :1-1هدف اختصاصی 
ا از طریق دبیرخانه کدکس غذایی ایران ی

ایجاد پایگاه اطالعاتی و علمی پایدار

های ارتقاء برنامه:2-1هدف اختصاصی 
توسعه ظرفیت سازی نیروی انسانی 

متخصص در امر تدوین استانداردهای 
ملی پایدار در زمینه مواد غذایی

گاه تشکیل پای
اطالعاتی 

ظرفیت 
سازی نیروی

انسانی 
متخصص در
حوزه ایمنی 

و کیفیت 
مواد غذایی 

برای 
مشارکت در 

تدوین 
استاندارد 

ملی، منطقه
ای و بین 

.المللی

ظرفیت 
سازی 
جهت 
جدب 

نمتخصصی
وحمایت 

از پژوهشها 



Strategic Goal 4هدف استراتژیک 
گسترش سیستم های مدیریت و شیوه های کار مفید و اثر بخش در صنایع 

. غذایی کشور

تالش برای وضع : 1-1هدف اختصاصی 
ید، یک فرایند تدوین استاندارد کارا، مف

شفاف و مبتنی بر اجماع نظر

افزایش : 2-1هدف اختصاصی 
ه ظرفیت سازی برای دستیابی ب

اجماع نظرعلمی در فرایند تدوین
استانداردهای مواد غذایی

ه فراخوان ساالن
برای موضوعات

تدوین و 
ترویج 

آیین کارها
و سیستم

های نوین 
مدیریت 
ایمنی و 
کیفیت 

مواد غذایی 
در سراسر 

زنجیره 
.  تأمین

تدوین 
استانداردهای

نوین 
مدیریتی در

سراسر 
ن زنجیره تامی



های اجرایی کاربردی در اجرای اهداف استراتژیکروش 



روش های اجرایی هدف شماره یک:

مصرفاستانداردهای مرجع مواد غذایی اساسی و پر شناسایی -الف•
از لحاظ )ایمنی بهره گیری از هرم غذایی کشور استانداردهای مرجع مواد غذایی بر اساس اولویت مصرف و جنبه های با 

راک اولیه اصلی خوو مواد ( داروهای دامی، آفت کش ها، فلزات سنگین، عوامل بیولوژیک و افزودنی های مواد غذایی بقایای 
:دام به قرار زیر انتخاب گردیدند

ان بعنوذرت، جو و کنجاله همچنین به عنوان مواد اصلی در هرم غذایی گندم و برنج : نان و غالتاز گروه •
کشورمواد اولیه مورد مصرف در خوراک دام 

خرما،فرنگیسیب درختی، پیاز، سیب زمینی، خیار و گوجه : میوه ها و سبزی هااز گروه •
خشک،بستنی استرلیزه و شیر /خام، شیر پاستوریزهشیر : شیر و لبنیاتگروه از •
،گوشت مرغ و پسته(: گوشت، مرغ، تخم مرغ، مغز ها و لوبیاها)گوشت و جایگزین هااز گروه •

.نیز به عنوان مصرف باال در کشور انتخاب شدآب آشامیدنی  و چای •



غذایی مواد استانداردهای نوین و یا بازنگری استانداردهای تدوین -ب•
: بهتر خطراتکنترل . 1

فاده استداده های مطالعاتی و تحقیقاتی درون کشوری، منطقه ای و بین المللی برای اجرای این مهم از 
خواهد شد تا به اجرای پایدار مقررات و قوانین، راهنماها و تصمیمات ملی در زمینه ایمنی مواد غذایی

م های مطالعاتی و تحقیقاتی شامل جنبه های میکروبیولوژیک، شیمی تجزیه و سحوزه ). کمک شود
.(شناسی در پاسخ به جنبه های ایمنی مد نظر در استراتژی خواهد بود

:  آزمون مناسبهای روش . 2
اندازه مناسبترین روش های آزمون برایدر پاسخ به نیاز جامعه و تسهیل تجارت عادالنه تالش می گردد ، 

وده از جمله روش های غربال سازی آل) . یاد شده انتخاب و معرفی گردندجنبه های ایمنی گیری مطمئن 
ی و کننده های شیمیایی در محصوالت غذایی، ردیابی و شناسایی آفت کش ها، ردیابی اشرشیا کل

.(در مواد غذاییAسالمونال در محصوالت تازه، نورو ویروس ها و هپاتیت 

: مصرف کنندگان در انتخاب مواد غذایی ایمن و بهداشتیدرج نکات موثر بر رفتار . 3
املی با تکیه بر جنبه های ایمنی یاد شده می تواند عتدوین استانداردهای برچسب گذاری مواد غذایی 

.فرهنگ ساز در ارتقاء سطح اطالعات مصرف کننده و تحکیم کننده استراتژی باشد



هماهنگی و همکاری ملی، منطقه ای و بین المللیتقویت . ج•
اردهای کوتاهترین مسیر در کنار ایجاد ساختارهای مطالعاتی تحقیقاتی، مشارکت در تدوین استاند-1

ذه در اطالعات و تجربیات، شناخت ایده های نو و رویکردهای متختبادل .منطقه ای و بین المللی است
دیگر کشورها و ظرفیت سازی در حوزه تدوین استانداردها حداقل منافعی است که از این رهگذر 

.  شدخواهد نصیب 
هر ساله بر اساس موضوعات منتخب در 1394-1398نیل به این هدف در برنامه جاری سال های برای 

و مشارکت در تدوین استاندارد منطقه ای، سهم استانداردهای مرجع مواد غذایی اساسی و پرمصرف 
شخص بین المللی همچنین تقاضا برای تدوین استانداردهای منطقه ای و بین المللی توسط ایران م

.گردیدخواهد 



روش های اجرایی هدف شماره دو:

علمیاز بکارگیری مستمر اصول تجزیه و تحلیل مخاطرات و مشاوره اطمینان . الف •

زمینه استانداردهای مرجع مواد غذایی مخاطرات در آموزشی تجزیه و تحلیل تشکیل کارگاههای -1
و FAO ،WHOاساسی پرمصرف با استفاده از منابع آموزشی مورد استفاده از کدکس مواد غذایی، 

FDA حلیل بومی، با مشارکت کارشناسان ایمنی مواد غذایی، تجزیه و تو همچنین داده ها و تجربیات
نندگان مخاطرات،نمایندگان تام االختیار وزارتخانه های مربوط و نمایندگان تولید کنندگان و صادر ک

مواد غذایی ذیربط 

از تعریف تعیین و پس اجرای تجزیه و تحلیل مخاطرات ، محصوالت منتخب گروههای کاری در -2
Riskمخاطرهارزیابی ، مدل تجزیه و تحلیل مخاطرات ایمنی مواد غذایی شاخصهای  Assessment 

شامل چهار مولفه شناسایی خطر، ماهیت خطر، در معرض خطر بودن و ماهیت مخاطرات بررسی و )
(شیمیاییعوامل بیولوژیک و توجه به .)مشخص می گردد



به دسترسی پایدار در مشاوره های علمی تالش در جهت نیل . ب•
عتی، ، محققین،  تجربیات مکتوب علمی، صاحب نظران صنعلمی دانشگاهیانهای مشاوره استفاده از •

کارشناسان خبره در زمینه ایمنی مواد غذایی، تجزیه و تحلیل مخاطرات،  نمایندگان مسئول 
المللیسازمان های منطقه ای و بین همچنین ذیربط و سازمانهای 

راهکارهای اجرایی زیر 

جذب دانشگاهیان به کمیته های فنی برای مشاوره در تدوین استانداردهای مواد غذایی هدف . 1

تسهیم و تسهیل دسترسی به منابع علمی . 2FAO وWHO 

دعوت از صاحب نظران و دست اندرکاران بخش خصوصی برای حمایت های فنی و مالی . 3

کشورهاعلمی از سازمان های بین المللی دیگر دریافت اطالعاتو ترویج افزایش . ج 
حه مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی و منطقه ای را در سر لو، سازمان ملی استاندارد •

ساختار تدوین استانداردهای، برنامه کاری خود قرار داده ضمن جذب اطالعات و ایده های علمی نو
ملی را تعالی بخشد

زیه و عینیت بخشیدن به این هدف هر ساله استانداردهای برتر تدوین شده که بر مبنای تجبرای •
تقدیر و کمیته فنی مربوطه موردمعرفی ، شده تحلیل مخاطرات و بهره گیری از داده های نوین تهیه 

قرار خواهد گرفت 



روش های اجرایی هدف شماره سه:

ییمشارکت موثر طرف های ذینفع و متخصصین عالقه مند به امر تدوین استانداردهای مواد غذاتسهیل •
پایدارو علمی اطالعاتی بانک مشارکت از طریق ایجاد افزایش . الف •

یات بانک اطالعات ایمنی و کیفیت مواد غذایی شامل تمامی پایان نامه ها، طرح های تحقیقاتی، برنامه های ملی و نشر
WHO/FAOاز محصوالت کشاورزی تا مواد حد واسط و محصول نهایی در زمینه عملیات خوب کشاورزی، آبزی ... و

ه روز پروری، بهداشتی، ساخت، جابجایی و حمل و نقل، انبارداری، فراوری و بسته بندی مواد غذایی هدف ایجاد و هرساله ب
، صادر نام و عضوگیری از سازمانهای علمی و تخصصی، دانشگاهیان، تولید کنندگان، وارد کنندگانبا ثبتو گردندمی 

فیت کنندگان و نمایندگان سازمان های حمایت از مصرف کننده امکان دسترسی به داده های علمی در زمینه ایمنی و کی
.مواد غذایی و افزایش مشارکت پایدار تمامی طرفهای ذینفع را فراهم خواهد ساخت 

اجرایی توسعه ظرفیت سازی نیروی انسانی متخصص در امر تدوین استانداردهایراهکار . ب•
غذاییملی پایدار در زمینه مواد 

با برنامه آموزشی مدون، ( اندونزی و کره )سازمان استاندارد با استفاده از تجربیات مفید سازمان های استاندارد سازی 
م نمایدتنظیهمکاری دانشگاهها و مراکز علمی ذیربط به امر آموزش استاندارد سازی در زمینه ایمنی و کیفیت مواد غذایی

ستاندارد رائه سخنرانی در زمینه استانداردسازی توسط کارشناسان ا،اشرکت دانشگاهیان در فعالیت های استاندارد سازی 
راکز ارائه موضوعات تحقیقاتی در زمینه استاندارد سازی به دانشگاه ها و م،برای دانشگاه ها و مراکز علمی وآموزشی 

ن علمی و آموزشی،نگرش به جنبه های ایمنی در پایان نامه های دانشجویی،  ادغام موضوع استاندارد سازی به عنوا
آموزشی به تسهیل دسترسی دانشگاهیان و مراکز علمی و،بخشی از دروس ذیربط در زمینه ایمنی و کیفیت مواد غذایی

ینه ایمنی معرفی و ارائه جوایز به پایان نامه های ممتاز در زم،نشریات، کتب، استانداردهای ملی، منطقه ای و بین المللی
گاهیان های آموزش استاندارد سازی به همراه صدور گواهینامه برای دانشرائه کارگاهاو کیفیت مواد غذایی به طور ساالنه 

و مراکز علمی و آموزشی 



 4روش اجرایی هدف شماره

برای وضع یک فرایند تدوین استاندارد کارا، شفاف و مبتنی بر اجماع نظر تالش . الف •

استاندارد . ا می نماید تدعوت یک فراخوان از تمامی دست اندرکاران صنایع غذایی کشور طی ( مهر ماه در)سال هر 1
ص مشخراموانع تجاری ذیربط و شناسایی موضوعات ضروری در زمینه ایمنی اعم از استانداردهای نوین مواد غذایی 

نمایند
. می گرددمربوطه ارائه کمیته های فنی  به و اولویت بندی ارزیابی تصمیم ، طبقه بندی ، 2.
همزمان موضوعات در دست تدوین توسط سازمان های استاندارد منطقه ای و بین اللملی مورد بررسی قرار می گ. یرد 3

دفراهم گردتا امکان تقاضای مشارکت در تدوین این استانداردها  

استانداردهاظرفیت برای دستیابی به اجماع نظر در فر ایند تدوین افزایش -ب•
ان، تسهیل دادو اگر باور داشته باشیم که استانداردها می توانند منافع سرشاری برای حمایت از مصرف کنندگان، تولید کنندگ
ا برای امروز بلکه ستد، نوآوری و تقویت رقابت پذیری، بهبود بهره وری و توسعه اقتصادی داشته باشند، پس باید نه تنه

.برای آینده کشور نیروی انسانی آگاه و متخصص یاد شده راتربیت نمود
ت تا نقش در کنار افزایش مشارکت و توسعه ظرفیت سازی نیروی انسانی متخصص، سازمان ملی استاندارد به دنبال آن اس

تقویت تدوین استانداردهای منطقه ای و بین المللی به طور پایدارمشارکت در نمایندگان جمهوری اسالمی ایران در
و ارتقاء و از این منظر نیز با برجسته نمودن قابلیت های موجود به توسعه صادرات محصوالت غذایی و کشاورزیشده 

.ایمنی و کیفیت این محصوالت کمک نماید

ع غذایی که ، محققین، صاحبان صنعت و سایر دست اندرکاران صنایتحصیالنالهر ساله استعدادهای برتر کشور از میان فارغ 
ه کشور در ظرفیت های آیندبه عنوان و شده پایان نامه ها، تحقیقات و یا تجربیات آنها حائز شرایط الزم باشد، انتخاب 

ش و تجربه و بدین ترتیب اجماع نظر در زمینه تدوین استانداردها اما بر پایه دانتدوین استانداردهای معرفی میگردند
.حاصل از تجزیه و تحلیل مخاطرات شکل می گیرد

با جهت این حاکمیت  اندیشه و شوق به بهبود است که به ما می آموزد ضمن تعیین فاصله خود با دیگر کشورها،آشنایی
جربه جمعی گیری آنان،شناخت چگونگی انتخاب مسیر دیگر کشورها وموانعی که پیش رو داشته اند،با بهره گیری از ت

.و اجماع نظربه سوی آینده ای پر بارتر حرکت کنیم



الزامات •
بان جمعی تمامی وزارتخانه ها، سازمان های مسئول، تولیدکنندگان و صاحمشارکت •

دست صنعت، واردکنندگان و صادر کنندگان، دانشگاهها ، مراکز تحقیقاتی و سایر
بر اساس اجماع نظر اندرکاران

کدکس و افزایش مشارکت در فعالیت هایالمللی بین مشارکت در تدوین استاندارد •
(  ظرفیت سازی)مواد غذایی

ایرانبرای تدوین استانداردهای منطقه ای و بین المللی توسط تقاضا •



انتظارات

مشخص شدن جایگاه استراتژی کدکس و ضمانت اجرایی آن توسط دستگاههای•
ذیربط 

رایزنی با مسئولین ، وزارتخانه های مرتبط و دانشگاه ها •
انک تامین منابع مالی ، منابع انسانی ، ایجاد پرتال ،ب)ظرفیت سازی در خصوص •

اطالعاتی ، آموزش به ویژه برگزاری کارگاهها و سمینارها  



ل کلیسپاس و تشکر از ، آقای دکتر مظلومی ، سرکارخانم یحیی زاده و اعضای محترم کمیته کدکس اصو


