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Terms of reference
2000-2004

 (a) To complete and extend the work already done by relevant Codex Committees on
the Draft Code of Practice for Good Animal Feeding

 (b) To address other aspects which are important for food safety, such as problems
related to toxic substances, pathogens, microbial resistance, new technologies,
storage, control measures, traceability, etc.

 (c) To take full account of and collaborate with, as appropriate, work carried out by
relevant Codex Committees, and other relevant international bodies, including FAO,
WHO, OIE and IPPC.
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the Draft Code of Practice for Good Animal Feeding

 (b) To address other aspects which are important for food safety, such as problems
related to toxic substances, pathogens, microbial resistance, new technologies,
storage, control measures, traceability, etc.

 (c) To take full account of and collaborate with, as appropriate, work carried out by
relevant Codex Committees, and other relevant international bodies, including FAO,
WHO, OIE and IPPC.
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Terms of reference
2011

(a) Guidelines for risk assessment :

The development of guidelines, intended for governments on how to apply the

existing Codex risk assessment methodologies to the various types of hazards

related to contaminants/residues in feed ingredients, including feed additives

used in feedingstuffs for food producing animals. The guideline should include

specific science-based risk assessment criteria to apply to feed contaminants/

residues. These criteria should be consistent with existing Codex methodologies.

(b) Prioritized list of hazards:

Develop a prioritised list of hazards in feed ingredients and feed additives for

governmental use. The list should contain hazards of international relevance that

are reasonably likely to occur, and are thus likely to warrant future attention.
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Meetings

1. Denmark- Copenhagen (2000)

2. Denmark- Copenhagen (2001)

3. Denmark- Copenhagen (2002)

4. Denmark- Copenhagen (2003)

5. Denmark- Copenhagen (2004)

6. Switzerland- Bern (2012)

7. Switzerland- Bern (2013)

1. Denmark- Copenhagen (2000)

2. Denmark- Copenhagen (2001)

3. Denmark- Copenhagen (2002)

4. Denmark- Copenhagen (2003)

5. Denmark- Copenhagen (2004)

6. Switzerland- Bern (2012)

7. Switzerland- Bern (2013)
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Published standards

1. CAC/GL 80: Guidelines on the Application of Risk Assessment for Feed- 2013 (ISIRI 19198)

2. CAC/GL 81: Guidance for governments on prioritizing hazards in feed- 2013

3. CAC/RCP 54: Code of Practice on Good Animal Feeding- (2004) - Amd 1 (2008) (ISIRI 9540)

1. CAC/GL 80: Guidelines on the Application of Risk Assessment for Feed- 2013 (ISIRI 19198)

2. CAC/GL 81: Guidance for governments on prioritizing hazards in feed- 2013

3. CAC/RCP 54: Code of Practice on Good Animal Feeding- (2004) - Amd 1 (2008) (ISIRI 9540)

6



کمیته متناظر کدکس خوراک دام
2004(1383: تاسیس(

جلسه24: تعداد جلسات
1383)6جلسه1(1387-)جلسه1(1386-)جلسه2(1385- )جلسه6(1384- )جلسه(

)جلسه1(1395-)جلسه4(1391-)جلسه3(1390

 مدیران کل دفتر بھبود تغذیه و جایگاه دام معاونت امور تولیدات دامی وزارت جھاد کشاورزی(روسای کمیته(
جلسه12(1384–1383: سرکار خانم مھندس فاطمه غالمیان(
 جلسه2(1385جناب اقای محمود شھیری پارسا(
 جلسه9(1392-1386جناب آقای صابری(
 جلسه1(1394از بھمن –جناب آقای مھندس صارمی(

دبیر کمیته:
 1383آقای مازیار تقوی از

2004(1383: تاسیس(

جلسه24: تعداد جلسات
1383)6جلسه1(1387-)جلسه1(1386-)جلسه2(1385- )جلسه6(1384- )جلسه(

)جلسه1(1395-)جلسه4(1391-)جلسه3(1390

 مدیران کل دفتر بھبود تغذیه و جایگاه دام معاونت امور تولیدات دامی وزارت جھاد کشاورزی(روسای کمیته(
جلسه12(1384–1383: سرکار خانم مھندس فاطمه غالمیان(
 جلسه2(1385جناب اقای محمود شھیری پارسا(
 جلسه9(1392-1386جناب آقای صابری(
 جلسه1(1394از بھمن –جناب آقای مھندس صارمی(

دبیر کمیته:
 1383آقای مازیار تقوی از
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تجدید ساختار کمیته متناظر
کدکس خوراک دام

1394بھمن 24:  تاریخ

نتایج انتخابات:
از دفتر بھبود تغذیه و جایگاه دام(آقای مھندس صارمی : رییس(

 از مرکز تحقیقات علوم دامی(اقای مھندس عباسی : نایب رییس(
از پژوھشگاه استاندارد(آقای دکتر تقوی : دبیر(

1394بھمن 24:  تاریخ

نتایج انتخابات:
از دفتر بھبود تغذیه و جایگاه دام(آقای مھندس صارمی : رییس(
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از پژوھشگاه استاندارد(آقای دکتر تقوی : دبیر(
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ترکیب کمیته متناظر

معاونت امور تولیدات دامی وزارت جھاد کشاورزی1.

سازمان دامپزشکی کشور2.

سازمان ملی استاندارد3.

مرکز تحقیقات علوم دامی کشور4.

وزارت جھاد کشاورزی 5.

اعضای ھیئت علمی دانشگاه ھا و مراکز آموزشی6.

انجمن صنفی7.

)آزمایشگاه+ واحد تولیدی (بخش خصوصی 8.
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خالصه اقدامات انجام شده کمیته متناظر

 بررسی پیش نویس استاندارد ھای در دست تدوین کدکس

ارائه نظر و پیشنھاد روی مدارک دریافتی و ارسال به کمیته بین المللی

 2013- 1391(شرکت در ھفتمین اجالسیه بین المللی کمیته و ارائه گزارش(

 آیین کار تغذیه (کدکس و انتشار آن به صورت کتاب جیبی 54ترجمه استانداردھای شماره
)بھینه دام

 9540کدکس به صورت استاندارد ملی ایران شماره 80و 54تدوین استاندارد ھای
راھنمای به کار گیری ارزیابی (19198و ) الزامات کیفی خوراک دام و طیور و آبزیان(

)ریسک

 بررسی پیش نویس استاندارد ھای در دست تدوین کدکس

ارائه نظر و پیشنھاد روی مدارک دریافتی و ارسال به کمیته بین المللی

 2013- 1391(شرکت در ھفتمین اجالسیه بین المللی کمیته و ارائه گزارش(

 آیین کار تغذیه (کدکس و انتشار آن به صورت کتاب جیبی 54ترجمه استانداردھای شماره
)بھینه دام

 9540کدکس به صورت استاندارد ملی ایران شماره 80و 54تدوین استاندارد ھای
راھنمای به کار گیری ارزیابی (19198و ) الزامات کیفی خوراک دام و طیور و آبزیان(

)ریسک

10



فعالیت ھای مستند کمیته متناظر
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برنامه ھای آتی کمیته متناظر

 تالش در جھت جذب حداکثری مشارکت اساتید و کارشناسان و ذینفعان کشور

 در صورت فعالیت مجدد(مشارکت موثر در فعالیت ھای کمیته بین المللی(

امکان سنجی جھت ارایه پیشنھاد پروژه ھای کاری جدید به کمیسیون کدکس

 کدکس به صورت استاندارد ملی81تدوین استاندارد شماره

ترویج استاندارد ھای کدکس در بین گروه ھای ذینفع از طریق برگزاری دوره ھای آموزشی

ارائه مشاوره به نھادھای ذیربط و دبیرخانه ملی کدکس ایران در موارد مقتضی

 تالش در جھت جذب حداکثری مشارکت اساتید و کارشناسان و ذینفعان کشور

 در صورت فعالیت مجدد(مشارکت موثر در فعالیت ھای کمیته بین المللی(

امکان سنجی جھت ارایه پیشنھاد پروژه ھای کاری جدید به کمیسیون کدکس

 کدکس به صورت استاندارد ملی81تدوین استاندارد شماره

ترویج استاندارد ھای کدکس در بین گروه ھای ذینفع از طریق برگزاری دوره ھای آموزشی

ارائه مشاوره به نھادھای ذیربط و دبیرخانه ملی کدکس ایران در موارد مقتضی
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MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE ATTENTION

Taghavi, Maziar

MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE ATTENTION

Taghavi, Maziar
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