
  

 العربية  الدول  في الغذائي للدستور  الوطنية الاتصال محضر الاجتماع ألاول لنقاط

في إطااااوح د الاااا  تنسي   ملدقفاااااااااااالع تي  و عم  تااااا ملش تاإيجلااااي مل دا د ت اااا  ااااو   اااااااااااا اااا  إ  ااااو   في إداااا ت  

 ططليتا   دقفااالق  اطقوت اد اااوش، دا دق  ت  موع إطوح أدموش  لئي تا سااا  ح تائيت  تي تصااا ول تا ملالي في 

ممثلي تا ملش  عحضااا ح  ع تساااتي دقطلي اد اااوش د   إ ، 2222أعيي   4تاإيجلي   م  تا ملش  في تائيت   ال سااا  ح 

 تاإيجلي تا والي:

 تيملكي ألاح نلي تايوشملي .1

 مملكي تابحيي  .2

 تنسمي حيي تنسزتئييي تا  مقيتطلي تا إبلي   .3

 تا  موش تا ل حتالي مي حيي  .4

  مي حيي تاإيتق .5

  ملاي فلفتم  .6

  ملاي  تي .7

 تنسمي حيي تالبطونلي .8

  ملاي البلو .9

  مي حيي م ي تاإيجلي .12

 تيملكي تيئيجلي .11

ملتنسمإلي تاإويلي اإل م ( AIDSMO)عوإلضوفي إلى تيطظمي تاإيجلي ال طملي تا طودلي ملتا قليس ملتا إ    

 (.GFoRSS)ألاغي ي   ييإولت

 .تي وحكم (فع  وئمي )مي 

ممث  تيطظمي تاإيجلي ال طملي تا ااطودلي ملتا قليس ملتا إ    تافاال  أام  تا ملي ااي، ا  موع  حتف  

حاا  م  اللاياو عوي ااااااااااااوحكم  ملشااااااااااااكي ا دلى دلبلي  د    ع لماي ،تيباو ح  تاإيجلاي الا ساااااااااااا  ح تائايت  ملمقفااااااااااااع 

قلع و ح  ملتفاااو ا في دحم مطلو أ  د ااا ح د  ا  موع د صاالول  ومي دمل م تيبفي ا  موع تيطظمي الم ااوحكي 

 .مع تيفمى تا ظل   ملتنسيول تا و إم  ايو عأن فيا عوا إييوتي وحكم  أ  تفيو، ثا  وم عتل  

    ا ولي:تدلى تا       ملش أدموش ا  موع ملدا تد مو ه ذاك دا ديض م يملع  إ مل 
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 كلمي تيطظمي: مقفع تيبو ح  تاإيجلي ال س  ح تائيت   مع دق  ا تي وحكم .  - : تابط  ألاملش 

  ااااااااااااييإااولاإل م ت تنسمإلااي تاإااويلاايتابرملفيفاااااااااااا ح صاااااااااااااوم ياا    فيملت حئيس  ديض - : تابط  تاثون 

 تائيت  . ال س  ح تاإيجلي  تيبو ح  (، ا ش (GFoRSS غي يألا 

تاإيجلي ملدح    إ يتءتل تاإم  م  أ   ضاامو   المبو ح  تيقتراي تيقبلي ألان ااتي - : تابط  تاثواث

 نسطي تا قفااااااالع ال ساااااا  ح تائيت   في تا ااااااايق ألا ن  تا قفاااااالع ملتا  وم  مع أشاااااائوش

دحااا  ااا  نساااو  تاااا ساااااااااااا  ح تائااايت   ذتل ألاملا ياااي ململضااااااااااااع عيناااوم  دمااا  ال حضاااااااااااامر )

 ال  مودوتهو(.

ل ثول عوي تا طلي ال سااااا  ح تائيت   تيإطلي   مودول تالسطيديض ا ش تا حضااااامر ال  - : تابط  تايت ع

 أمم  ق مه تا ك  ح  (CCCF15)في ألاغي ي في إطوح تنإقو   ملحتهو تنخومفاااااااي د اااااااي  

 تنسمإلي تاإويلي اإل م ت ييإول ألاغي ي.  /   ف 

 تيقبلي. ا  مودولم د  دق   - : تابط  تنخومس  

 م تالل ه (،(GFoRSS ألاغي ي ت ييإولتنسمإلي تاإويلي اإل م تابرملفيف ح صوم ي    فيملت، حئيس  ملتسته 

 و ح تيبتائو ي م  إا تث تائيت  ، دتيق فيهو إلى  تاإيجلي ال س  ح  تنخت ت تاإييضي المبو ح  إيض ا ش 

ملألا  تف تييدقبي منهو ك دا تا قفلع إلا للمي ملإن وء شبكي م  تنخبرتء تيمل  م  مل دا ألان تي تاإلملي، 

  تاإيجلي.عوإلضوفي إلى تإزيز  ملح نقوت اد وش تا ططلي ال س  ح تائيت   في تا ملش 

 دا تدملوذ تا  صلول تا والي: بط  تا ملمطو  ي عوقي  إ  تس إيتض

في تنفيذ  ((GFoRSSألاغذية  شريعاتلجمعية العاملية لعلوم تاملبذولة من قبل ا جهودالتثمين  .1

والجهة املمولة وكل املشاركين من نقاط الاتصال للدستور  ملبادرة العربية للدستور الغذائيا

 الغذائي في املنطقة العربية لدعمهم للمبادرة 

تثمين جهود املنظمة في إنشاء املنصة التفاعلية للمبادرة العربية للدستور الغذائي  .2

(www.Arabcodex.com) 

دعوة اللجان الوطنية للدستور الغذائي في الدول العربية لترشيح خبراء في مجال امللوثات  .3

 وفق الشروط املشار اليها في املرفق الكيمائية في ألاغذية 

ألاخذ باالعتبار مخرجات الدورة الرابعة عشرة للجنة الدستور الغذائي املعنية بامللوثات في  .4

 مسة عشر الخا في التحضير لدورتها ألاغذية

 للدستور  الوطنية الاتصال ودعوة نقاط 2222 أبريل 11يوم  القادم تحضيري ال جتماععقد الا  .5

 .للمشاركة فيه العربية الدول  في الغذائي


