
 

 

   

2021 

، ي المتحدة العربية اإلمارات دب   

 

 

2021سبتمبر  12-14  

   الدستور  ندوة
ق لمنطقة الغذائ   األوسط الشر

أفريقيا وشمال  



ق األوسط وشمال أفريقيا   لمنطقة الشر
0212\9\14 ندوة الدستور الغذائ   

  
 

 

1 | P a g e  

 

 

 جدول المحتويات

 

 2 .................................................................................................................................................................................................. مقدمة

 3 ............................................................................................................................................................ التوصيات والتوجهات المستقبلية:

 4 ............................................................................................................................................................................................. الخالصة:

 5 ................................................................................................................................................................................ جدول أعمال الندوة

 

  



ق األوسط وشمال أفريقيا   لمنطقة الشر
0212\9\14 ندوة الدستور الغذائ   

  
 

 

2 | P a g e  

 

 مقدمة
إلى  12من الممتدة لفترة أيام في دبي، اإلمارات العربية المتحدة في ا 3ُعقدت ندوة الدستور الغذائي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لمدة 

 . تم تنظيم الندوة من قبل:2021سبتمبر  14

 ذية ( بالتعاون مع منصييييييية تحليل المعا ر ودعم الممارسيييييييات الم لى ألنظمة ااGFoRSSلعلوم سييييييياسيييييييات األ ذية  المنظمة العالمية 

 PARERA:في جامعة افال، كيبيك، كندا، بالشراكة مع )  

 .وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

  اإلمارات العربية المتحدة  لجنة الدستور الغذائي الو نية لدولةNCC.) 

   هيئة أبو ظبي للزراعة والسالمة الغذائيةADAFSA؛ و) 

 بلدية دبي 

 

كتب وبتمويل من م (MENA Codex Initiativeُعقدت هذه الندوة كجزء من مبادرة الدسييييتور الغذائي للشييييرق األوسييييط وشييييمال إفريقيا  

رة بهدف تعزيز قد GFoRSSو PARERAية، و تم تنفيذها بشييييييكل مشييييييتر  من قبل الدسييييييتور الغذائي األمريكي بوزارة الزراعة األمريك

 الدستور الغذائي في الشرق األوسط وشمال إفريقيا من خالل:

 غذائي، هيئة الدسيتور تطوير مجتمعات الممارسيين في البلدان المسيتهدفة لتسيهيل اإلعداد الفعال والمسياهمة في اللجان الفنية للدسيتور ال

 (، واللجنة التنفيذية، حي ما كان ذلك مناسبًا.CACالغذائي  

 تعزيز قدرات الدستور الغذائي الو نية في دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

 .تطوير العناصر التمكينية لعمل الدستور الغذائي، م ل توافر أدوات تبادل معلومات البيانات والتنسيق 

 

رنامج زوم ، عبر منصة بافتراضيامشارًكا  120من  وأك ردولة من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا،  12مشارًكا من  67حضر الحدث 

Zoom Platform ،دول مم لة من المنطقة 3الى  باإلضافة.  

 

 أهداف الندوة هي:

 زيادة تطوير مجتمعات ممارسة الدستور الغذائي التي بدأت في المنطقة، (1

و  CCFICSو  CCCFو  CCGPدعم اسييييييتعراا النتائج التي توصييييييلا إليها اللجان الفنية السيييييييابقة للدسييييييتور الغذائي وهي:  (2

CCRVDF.استعدادًا للمشاركة في ااجتماعات القادمة ومناقشات هيئة الدستور الغذائي ، 

 1 -سييبتمبر  CCFL ،27ذائي المعنية بتوسيييم األ ذية التحضييير اجتماعات اللجنة الفنية القادمة للدسييتور الغذائي: لجنة الدسييتور الغ (3

 ؛2021أكتوبر 

 .2021نوفمبر  13إلى  8( ، المقرر عقدها من CAC44التحضير للدورة الرابعة واألربعين لهيئة الدستور الغذائي   (4

 

التنظيم، قطاع ااستراتيجية واألداء في هيئة التنفيذية لقطاع السياسات و ةافتتحا ااجتماع رسميًا سعادة الدكتورة موزة سهيل المهيري، المدير

( ورئيسية اللجنة الو نية للدسيتور الغذائي في اإلمارات العربية المتحدة. وأكدت سيعادتها في ADAFSAأبو ظبي للزراعة والسيالمة الغذائية  

عايير سييييييالمة األ ذية والجودة التي تعزز حماية كلمتها اافتتاحية على األهمية التي توليها حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة لتطوير م

بية المستهلك وثقته في اإلمدادات الغذائية على الصعيد العالمي. واستعرضا اإلنجازات األخيرة التي تحققا في أبو ظبي ودولة اإلمارات العر
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المعايير الغذائية الدولية كأداة تعمل على تحقيق  تطبيقوالمتحدة في تعزيز نظام الرقابة على األ ذية في الدولة، وأكدت دعم الدولة لتطوير 

  المساواة في مجال متطلبات سالمة األ ذية حول العالم وتعزز األمن الغذائي.

 

شيييييتركة بين منظمة كما أدلى بمالحظات افتتاحية كل من السييييييد خالد الزهراني، من الهيئة السيييييعودية للغذاء والدواء ورئين لجنة التنسييييييق الم

شرق األدنى(. المهندسة مريم عيد، نائب رئين هي سق إقليم ال شرق األدنى  من ئة الدستور الغذائي األ ذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لل

ن بهيئة التقيين رئين دائرة الصييييييناعات الزراعية، وزارة الزراعة، لبنان. الدكتور عدي حاتم أبو الحمد، مدير إدارة المواصييييييفات والمقاييو

نة العلي، مديرة قسييييم العليجية. الدكتور باسييييم حمد الطراونة، وزارة الصييييناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اإلمارات العربية المتحدة والسيييييدة جهي

نطقة ودعم التواصييل العربية المتحدة. شييدد جميع المتحدثين على أهمية تعزيز قدرات الدسييتور الغذائي في الم دبي، اإلماراتلتصيياري ، بلدية ا

ذاء ي تطوير معايير الغفبالعمل معًا من أجل تم يل أقوى لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  الغذائي واالتزاموالتعاون بين مندوبي الدستور 

 الدولية.

 

ة، وتيسييييييير مراجعة معرجات لجان الدسييييييتور األخير متناوبة،برنامج الندوة، الذي تم إلحاق جدول أعماله بهذا التقرير، عروا تقديمية 

لو ني المستويين ا المناقشات بين المشاركين حول أولويات ااست مار في قدرات الدستور الغذائي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا على

  .واإلقليمي

 

 التوصيات والتوجهات المستقبلية:
 :الرئيسية للندوة، التوصيات والتوجهات المستقبلية للنتائجفيما يلي ملعص 

  لمسييتمر في جهود اأيد جميع المشيياركين ااتجاه الذي عبر عنه منسييق الشييرق األدنى، مم ل المملكة العربية السييعودية، نحو ااسييت مار

ء في المنطقة. تنسيييييق مواقد الدسييييتور الغذائي في المنطقة وتطوير معايير الغذاء التي تعدم مصييييلحة المسييييتهلكين وقطاع إنتا  الغذا

 .CCNEA ور الغذائي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا الموارد الالزمة لتمكين تحقيق رؤية منسق الستكرس مبادرة الدست

 وسييط وشييمال وافق المشيياركون على مواصييلة ااسييت مار في اإلرشييادات المقدمة من خالل مبادرة الدسييتور الغذائي لمنطقة الشييرق األ

لمنطقة. وثائق التحليل خذ بعين ااعتبار أولوية كل لجنة للدسييتور الغذائي من قبل اإفريقيا مع تطوير تحليل بنود جدول األعمال، مع اا

غذائي هذه سييييوف تعدم وفود الدسييييتور الغذائي من المنطقة للحصييييول على أفكار إضييييافية حول بنود جدول أعمال لجان الدسييييتور ال

 / Arabcodex.comلتحليل هذه من خالل صفحات الويب الرئيسية وللمساعدة في إعداد مواقفهم الو نية. يمكن الع ور على وثائق ا

arabcodex.org التي يستضيفها ،GFoRSS. 

   أوصى المشاركون بتطوير أدوات المعلومات وااتصااتICTات بين وفود ( وااعتماد عليها لدعم التواصل السلن وتبادل المعلوم

تستعدمها  كأداةاات ت العربية المتحدة إلى تكنولوجيا المعلومات وااتصوفرق الدستور الغذائي في المنطقة. وأشار مم ل دولة اإلمارا

ضيييحي للحصييول على عرا تو GSOهيئة التقيين العليجية للعمل التعاوني على تطوير المعايير. مناقشييات مسييتقبلية سييتجرى مع 

 ي في المنطقة.لألداة والتعاون المحتمل استعدامها لغرا دعم مجتمعات الممارسين في الدستور الغذائ

 التركيز على  ناقش المشيييياركون تحديد أولويات العمل وأهمية لجان الدسييييتور المعتلفة في المنطقة وشييييددوا على الحاجة لين فقط إلى

ولكن أيًضا على لجان السلع  ،CCFICSو CCCFو CCRVDFو CCPRو CCFAلجان الدستور األفقية مع إعطاء األولوية إلى: 

 CCSCHو.  CCFO ،CCFFPاألساسية 
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o  تم تقديم  لب محدد من مندوبي المغرب وسييييوريا من أجل تنسيييييق المواقد بشييييأن بعأ بنود جدول أعمالCCFO27 ا ،

 سيما تلك المتعلقة بمعيار زيا الزيتون وزيا ثفل الزيتون.

o  المقبلةوقُدم  لب آخر فيما يتعلق بتنسيق المواقد تحضيرا لمواقد اللجنة. CCFL  

 

  ني واإلقليميبعأ مجاات ااست مار ذات األولوية لدعم قدرات الدستور الغذائي في المنطقة على المستويين الوناقش المشاركون : 

o تور الغذائي أقر المشاركون بأن بعأ نقا  اتصال الدستور الغذائي في المنطقة بحاجة إلى دعم إضافي ورحبوا بمبادرة الدس

ائي في درات، كجزء من تسيييوية سييياحة اللعب بين نقا  اتصيييال الدسيييتور الغذللشيييرق األوسيييط وشيييمال إفريقيا لتعزيز هذه الق

 بينها؛المنطقة ونحو مزيد من التعاون فيما 

o ي تدعم عمل أكد المشيياركون أن المنطقة ا السييلطات المعتصيية في المنطقة بحاجة إلى ااسييت مار في المجاات التأسيييسييية الت

ر الغذائي إلى لمعايير الدولية لأل ذية، فضيييالً عن زيادة تأثير معايير الدسيييتوالدسيييتور الغذائي والمسييياهمة في عملية وضيييع ا

  :أقصى حد على المتطلبات التنظيمية لأل ذية المعتمدة في المنطقة. تم تحديد مجاات التركيز على الحاجة إلى

 .ضمان توافر البيانات من المنطقة وتقديمها في الوقا المناسب إلى الدستور الغذائي 

 ايير القدرات في مجال تقييم المعا ر وتحليل المعا ر في المنطقة كمجال أسييييياسيييييي لفهم أفضيييييل لتأثيرات مع دعم

  .الدستور الغذائي وترجمتها واستعدامها في األحكام التنظيمية المحلية لأل ذية

 

 ق األدنى. ناقش عم لمنسييق إقليم الشييرناقش المشيياركون فرا التنسيييق بين وفود الدسييتور الغذائي في المنطقة وكرروا أهمية تقديم الد

ا جهود التنسييييق التي تتجاوز العضيييوية الحالية في لجنة تنسييييق منظمة األ ذية والزراعة ا منظمة ال صيييحة العالمية المشييياركون أيضيييً

ولكن أعضيييياء  CCNEAللشييييرق األدنى ودعم التنسيييييق الشييييامل الذي يشييييمل معتلد البلدان العربية، وبعضييييها لين أعضيييياء في 

CCAFRICA ضيييافية على سيييبيل الم ال: موريتانيا، المغرب، جيبوتي، إل. ... أسيييفرت جلسيييات تبادل اافكار لمناقشييية الفرا اإل

 -GSO -العليجية  لتعزيز التنسيييق في المنطقة عن تحديد وسيييلتين إضييافيتين محتملتين للتعاون والتنسيييق من خالل قيادة هيئة التقيين

التعييدين وتعيياون العليجي( ومن خالل مركز التقيين التييابع للمنظميية العربييية للتنمييية الصيييييينيياعييية  للبلييدان األعضييييييياء في مجلن ال

 AIDMOوشيييمال  (. سييييتم إجراء ااتصييياات األولية مع هذه المنظمات من خالل مبادرة الدسيييتور الغذائي لمنطقة الشيييرق األوسيييط

 يتها اإلضافية.والمساهمة في فعال CCNEAزز الجهد العام لتنسيق إفريقيا استكشاف فرا التعاون والتنسيق، والتي من شأنها أن تع

 ضييية على أسيياس وافق المشيياركون على الحفاظ على الزخم الذي أوجده تنظيم هذه الندوة ولضييمان أن يتم التعطيط لالجتماعات اافترا

األسيياسييية لتعزيز  ن التقدم في تطوير اللبناتمنتظم للمسيياعدة في التحضييير للجان الدسييتور الغذائي الرئيسييية وكذلك لمناقشيية المزيد م

 46ضير للدورة كجزء من التح 2021سبتمبر  23التعاون بين وفود الدستور الغذائي في المنطقة. سيعقد ااجتماع األول يوم العمين 

 .CCFL46للجنة الدستور الغذائي المعنية بتوسيم األ ذية 

 

 الخالصة:
جمع وفود الدستور لالشرق األوسط وشمال إفريقيا التي نُظما في دبي، اإلمارات العربية المتحدة فرصة  أتاحا ندوة الدستور الغذائي لمنطقة

 ين الو ني واإلقليمي.دولة في المنطقة وإعادة خلق زخم من التعاون مع تحديد األولويات الرئيسية للتدخل على المستوي 13الغذائي من أك ر من 

سييتعمل مع منسييق ومنطقة الشييرق األوسييط وشييمال إفريقيا ااتجاه الذي رسييمته التوصيييات المنب قة عن الندوة سييتتبع مبادرة الدسييتور الغذائي ل

CCNEA .واأل راف األخرى من المنطقة لدعم تعزيز قدرات الدستور الغذائي على الصعيدين الو ني واإلقليمي 
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 جدول أعمال الندوة
  2021 سبتمبر 12

 (6و  5الشرق األوسط وشمال إفريقيا )محلي: قاعة اإلمارات : أولويات منطقة 1الجلسة 

9:00 – 9:05 

 

 مقدمة مع سياق ورشة العمل

 البروفيسور صموئيل جوديفروي

9:05 – 9:20 

 

ظبي للزراعة والسالمة ة أبو اافتتاح الرسمي لسعادة موزة سهيل المهيري، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتنظيم، قطاع ااستراتيجية واألداء، هيئ

 (، رئين لجنة الدستور الغذائي الو نية لدولة اإلمارات العربية المتحدةADAFSAالغذائية  

 مالحظات تمهيدية من المنظمات الشريكة 9:20-9:45

 كلمة افتتاحية من قبل مم ل بلدية دبي 
  المالحظات اافتتاحية للسيدة مريم عيد، نائبة رئينCAC ورئيسة مبادرة الدستور الغذائي العربي 

 ظمة الصحة العالميةمالحظات افتتاحية من منسق إقليم الشرق األدنى، لجنة التنسيق للشرق األدنى المشتركة بين منظمة األ ذية والزراعة ومن 
  كلمة افتتاحية من مم ل هيئة التقيين العليجيةGSO 

 (6و  5لوضع الحالي لمشاركة الدستور الغذائي من المنطقة )قاعة اإلمارات مل، اتوقعات ورشة الع -: تمهيد الطريق 2الجلسة 

9:45 – 10:15 

 

 مقدمة من المشاركين

 يقوم كل مشار  بتقديم نفسه ومراجعة توقعاته من ورشة العمل

10:15 – 10:45 

 

 للدستور والهيئةعرض: تحليل المشاركة السابقة في إجراءات الدستور الغذائي: اللجان الفنية 

Prof. Samuel Godefroy, ULaval / PARERA 

 استراحة صحية 11:15 – 10:45

11:15 – 12:30 

 

 مناقشة يسيرة: كيف يمكننا تعزيز المشاركة في إجراءات الدستور الغذائي من المنطقة

 ية العربيةوكذلك من خالل مبادرة سالمة األ ذ، CCNEAمراجعة األولويات التي تم تحديدها مسبقًا من خالل المناقشات السابقة لـ 

 استراحة الغداء والصالة 13:30 – 12:30

 الجلسة الثالثة: استعراض التطورات األخيرة التي حققتها اللجان الفنية للدستور الغذائي و

 (6و  5اآلثار على مبادرات تنظيم األغذية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )قاعة اإلمارات 

13:30 – 14:00 

 

 ( لجنة الدستور المعنية بالملوثات في األغذيةCCCF )- استعراض المخرجات  

member of the GFoRSS EWG, GFoRSS / PARERA 

14:00 – 15:00 

 

 ناقشات المجموعات الصغيرةم -وبنود جدول األعمال المستقبلية  CCCF مناقشة يسيرة: آثار مخرجات

 

 استراحة صحية 15:30 – 15:00

15:30 – 16:00 

 
 تقارير من مجموعات صغيرة



ق األوسط وشمال أفريقيا   لمنطقة الشر
0212\9\14 ندوة الدستور الغذائ   
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16:00 – 16:30 

 
 (6و  5ستنتاجات اليوم والخطوات التالية / بنود جدول األعمال )قاعة اإلمارات ا -الجلسة الختامية 

 لسة للمشاركين الحاضرين جسديًا فقطج -( Illyلسة التواصل )محلي: صالة ج -لتعامل مع قطاع الصناعات الغذائية في المنطقة ا -: جلسة مسائية 4الجلسة 

16:30 – 18:30 

 

 مقدمة لقادة مجموعات الصناعات الغذائية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

  الغذاءقيمة تنسيق إجراءات تنظيم 
 أهمية اإلعداد المنظم لوقائع الدستور الغذائي من قبل مندوبين من المنطقة 

 جلسة التواصل  

 

  2021سبتمبر 13

 (Emirates Ballroom 5 & 6 :محلي) CCFL - الجلسة األولى: التحضير للجنة الدستور الغذائي القادمة

9:00 – 9:45 

 

سيقدم كل وفد من البلدان مساهماته في المجاات جاالت االهتمام الرئيسية؛ مناقشة مواقف دول المنطقة م -القادم  CCFLمقدمة إلى جدول أعمال 

  CCFL الرئيسية التي تهم لجنة الدستور الغذائي للحياة الغذائية

9:45 – 10:30 

 

 جلسة المناقشة:

قة الشرق األوسط وشمال باالختالفات في متطلبات بطاقات البيانات الغذائية في منطالمدخالت من المشاركين في الصناعة حول التحديات المتعلقة 

 إفريقيا وفرص التنسيق والتقارب باستخدام إرشادات الدستور الغذائي

 استراحة صحية 11:00 – 10:30

 (6و  5واآلثار )قاعة اإلمارات  CCFICS و CCGP : مخرجات2الجلسة 

11:00 – 11:30 

 
 والتوجهات المستقبلية CCFICS حول مخرجاتعرض تمهيدي 

11:30 – 12:30 

 
 هميةالمستقبلية ذات األ CCFICS و CCGP تعليقات من وفد مشارك من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا على بنود جدول أعمال

 استراحة الغداء والصالة 13:30 – 12:30

 (6و  5إدارة المخلفات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )قاعة اإلمارات والتأثير المعزز على  CCRVDF : مخرجات3الجلسة 

13:30 – 14:00 

 

 األخيرة CCRVDFمخرجات لجنة الدستور البيطرية للغذاء 

Expert Working Group – GFoRSS / PARERA  

14:00 – 14:30 

 

  التحديات التي تواجهCCRVDF في النهوا بجدول أعمالها 

  مالءمة معاييرCCRVDF للمنطقة 

 استراحة صحية 15:00 – 14:30

15:00 – 15:30 

 

 ير منهجية الستقراء الحد األقصى من الحدود القصوى ألنسجة اإلبل واألنسجة ذات الصلة بالمنطقةاستكشاف تطو -تقديم مبادرة جديدة 

 (6و  5راجعة العمليات والموارد المتاحة )قاعة اإلمارات م - : أفضل الممارسات في التحضير الجتماعات الدستور الغذائي4الجلسة 



ق األوسط وشمال أفريقيا   لمنطقة الشر
0212\9\14 ندوة الدستور الغذائ   
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 لسيدة جهينة حسن العلي، بلدية دبيا -سالمة الغذاء في دبي لرحلة رقمية  -بلدية دبي  -عرض خاص من فريق سالمة الغذاء  15:30-16:00

16:00 – 16:30 

 

 ساهمة الدولة: المغربم -لجان الدستور الغذائي استعراض تجربة قطرية تتعلق بالتحضير للمشاركة الفعالة في 

 مراجعة الموارد الحالية وأفضل الممارسات من الدول المشاركة وفرص التغيير 17:00 – 16:30

 استراحة صحية 18:00 – 17:00

 خصصة للمنظمين / السلطات المختصةمجلسة  -شاء جماعي )محلي: قاعة اإلمارات( ع -الجلسة الخامسة: نحو تطوير الشبكات اإلقليمية الفرعية 

18:00 – 19:30 

 

  شاء عملع -اجتماعات تهدف إلى إنشاء شبكات إقليمية فرعية 

 عرب شمال افريقيا 

 دول العليج والشرق األدنى 

 

  2021سبتمبر 14

 (6و 5محلي: قاعة اإلمارات )منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا الجلسة األولى: رسم مسار للمضي قدًما لتعزيز المشاركة في إجراءات الدستور الغذائي من قبل وفود 

9:00 – 9:30 

 

 مداخالت األقطار: مجاالت التركيز الجتماعات الدستور الغذائي القادمة ولجنة الدستور الغذائي

 يأتي كل بلد

9:30 – 10:00 

 

 يالمتسق والمشاركة في اجتماعات الدستور الغذائمناقشات المجموعات الصغيرة: تعزيز الموارد اإلقليمية من أجل التحضير 

10:00 – 10:30 

 

 تبادل التوصيات من قبل المجموعات الصغيرة

 استراحة صحية 11:00 – 10:30

11:00 – 12:00 

 

ته لوفود منطقة مالءمإعطاء األولوية لتدخالت هيئة الدستور الغذائي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لتعزيز مشاركة الدستور ومدى 

 الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 المناقشة الجماعية الميسرة والتوصيات

12:00 – 12:30 

 

 التقييم والمالحظات الختامية.

 


