
 العربية الدول  في الغذائي للدستور  الوطنية الاتصال لنقاط ثانيمحضر الاجتماع ال

 الد ل  في الغذائي للدسييتور  الوطني  تتصييال محضييالا تمتعاألا ل ل لنطا من  (5)تنفيذ التوصييي  في إطار 

 ،  التي تنص على:4/4/2222املنعطد عبر تطني  تتصال عن بعد يوم  العالابي 

 في الغذائي للدسييتور  الوطنية الاتصييال و عوة نقاط 2222أبريل  91الاجتماع التحضييي ا القا ي موي عقد "

 ."العربية للمشاركة فيه الدول 

 للتحضيييييييييييي ر 2222أبالاييي  91 الثالثييا  يومعبر تطنييي  تتصيييييييييييييال عن بعييد تنسيييييييييييييطي تم عطييد اييذا تمتعيياألا ال

العالابي  معثلي الد ل  بحضيييييييور  ،الالائيسيييييييةي لفنن  الفني  للدسيييييييتور الغذائي املعني  بامللوثا  في ل ذي  لالمتعاألا

 التالي :

 املعلك  لردني  الهاشعي  .9

 معلك  البحالاين .2

 النعهوري  التونسي  .3

 معهوري  السودان .4

 معهوري  العالااق .5

 سلطن  ععان .6

 د ل  فلسط ن .7

 د ل  قطالا .8

 الكويت د ل  .1

 النعهوري  اللبناني  .92

 د ل  ليبيا .99

 معهوري  مصالا العالابي  .92

 املعلك  املغالابي  .93

 املوريتاني  إلاسالمي النعهوري   .94

 النعهوري  اليعني  .95

 النععي  العاملي  لعلوم ( AIDSMO)لى املنظعي  العالابيي  للتنعيي  الصيييييييييييينياعيي   التطيي   التعيدين بياضاييييييييييييافي  إ

 (.GFoRSS)ل ذي   شالايعا ت

 .املشارك ن(فق قائع  )مالا 

معث  املنظع  العالابي  للتنعي  الصييييييييييييناعي   التطيي   التعدين السييييييييييييييد أ عيد الد يصييييييييييييالا، تمتعياألا  حافتت     

ر ي  من الاللهيا باملشييييييييييييارك ن  شييييييييييييكالاام على تلبي  دعو   بكلعي  ،لليدسييييييييييييتور الغيذائياملبيادر  العالابيي   منسييييييييييييق 
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   يييييييييي  أكييييييد عيييليييى أايييعيييييييييي  عيييطييييييد اييييييذا تميييتيييعيييييياألا الييييييذ  مييييييا  فيييي تميييتيييعيييييياألااملييينيييظيييعيييييي  ليييليييعشيييييييييييييييييياركيييييي  
 
 بييينييييييا ا

لفنن   تمتعاألا الطادم ععالل  بهدف التحضييييي ر الفعال 4/4/2222على توصيييييي  من تمتعاألا ل ل املنعطد يوم 

، ثم قام بعد ذلك باسيييييييييتعالااو بنود مد ل )2222يو ما( الفني  للدسيييييييييتور الغذائي املعني  بامللوثا  في ل ذي 

 اعتعاده كالتالي: ي  تم أععال تمتعاألا 

FR EN AR  
Introduction par le 

coordinateur de l’initiative 

arabe du Codex 

Introduction by the Arab 

Codex Coordinator 

 

كلميية اظنةمييةس مامليييييييييييي اظ ييا رة العربييية 

 للدستور الغذائي

 

 ال ند ألاولس

Examen d’analyse des 

principaux points de l’ordre du 

jour de la CCCF15  

Présenté par : Dr.Amine 

Kassouf, Dr.Wiem Guissouma 

et Dr.Karima Zouine 

Review of analysis of key 

agenda items for CCCF15  

Drs : Amine Kassouf ،Wiem 

Guissouma and Karima 

Zouine 

 

عرض وتحليل ال نو  الرئيمليييييييييية   دول 

الاجتماع الرئيسييييييييييلف لة نة ال نية  أعمال

للييدسيييييييييييتور الغييذائي اظعنييية بيياظلو ييا  في 

ألاغذمة مقدمه الدكتور أمين قصيييييييييييو ، 

وئاي كملومة والدكتورة كريمة الدكتورة 

 زوين

 

 ال ند الثانيس

Discussion d'une réunion 

publique le 26 avril 2022 

positions CCCF15 

Discussion of a public 

meeting 26 April 2022 

CCCF15 positions 

 

ألانشيييييييييييمليييييية اظيقي يليييييية اظق   يييييية للم ييييييا رة 

 كجراء اجتماع العربية ومناقشيية كمنانية

 2222أبريل  22موي عاي 

 

 ال ند الثالثس

Examen des ressources par la 

plateforme arabe du Codex 

Review of resources through 

the Arab Codex Platform 

 ليليم ييييييا رة اليتي يييييياعيليييييييية عيرض اظينصيييييييييييييييية

الغييييييذائي التييييييا عيييييية  ليلييييييدسيييييييييييتور  اليعيربيييييييية

ليليمينيةيميييييية مين طير  اي ييي  تي ينيوليوجيييييييا 

 اظعلوما  محمد كمال

 ال ند الرا عس

لة نييييييييييية ال نيييييييييييية  الاجتمييييييييييياع القيييييييييييا ي قيييييييييييد تيييييييييييم تطيييييييييييديم عيييييييييييالا و تحليليييييييييييي  تتعليييييييييييق ببنيييييييييييود ميييييييييييد ل أععيييييييييييال 

 ، كالتاليس(CCCF15) للدستور الغذائي اظعنية باظلو ا  في ألاغذمة

شييييييييييالا  تنا لت فيه  ،(GFoRSS) إدار  مععي  مجل  عضييييييييييو  في الدكتور   ئام قيسييييييييييوم عالاو  -9

 لبنود التالي :اتحلي    

  إمعالي مواد الكاكا  الصييلب   ٪922الحد لقصييةمل ملتبطيا  الكادميوم في موييحوق الكاكا  )س 5ال ند

 (4على أساس املاد  الناف ( )في الخطو  

  (7مد ن  املعارسا  ملنع  تطلي  تلوث  بوب الكاكا  بالكادميوم )في الخطو   س2ال ند 

  لسييييييييييييعيياي  الطيي  أالييذ العينييا  املالاتبطيي  بهييا الحييد لقصييييييييييييةمل ملثييي  العئبق في بع  أنواألا س 8ال نييد

 (4)السعك الخشن البرتطالي  طيور ثعبان بحالا  رد ( )في الخطو  



 مد ى تحديد  د أقصييةمل مليلي  العئبق في سييعك باتا ونيا املسييين توصيييا  أالالاى ضدار  س 91 ال ند

 مخاطالا ميلي  العئبق في لسعاي 

 7ال ند تحلي  شييييييالا    تنا لت فيه  ،(GFoRSS) عضييييييو  في مععي  /الدكتور  كالايع  ز ين عالاو -2

 .(3تحديد الحد د الطصوى للالاصاص في بع  املواد الغذائي  )في املالا ل    ول الذ  يتعحور 

 :تنا ل فيه البنود التالي ، (GFoRSSبجععي  )/ با   علمي الدكتور أم ن قصوفعالاو  -3

  الطصييييييييييييوى ملجعوألا لفالتوكسييييييييييييينيييا  في بع  الحبوب  املنتجيييا  الطيييائعييي  على  الحيييد د س1ال نيييد

الحبوب بعا في ذلك أ ذي  الالااييييييع  لطفال الصييييييغار  الطت أالذ العينا  املالاتبط  بها )في املالا ل  

4.) 

 لقصييييييييييةمل ملجعوألا لفالتوكسييييييييييينا  في الفول السييييييييييوداني النااع ل ك   الط  أالذ الحد س 92ل ند ا

 (.4املالاتبط  به )في املالا ل  العينا  

  الطصييييييييوى ملجعوألا لفالتوكسييييييييينا   ل كالااتوكسيييييييي ن أ في موز  الطي   الفلف  الحد د  س99ال ند

  العنجبيي   الفلف   الكالاكم  الطت أالذ العينا  املالاتبط  بها )في املالا ل  الحيار املجف   البيابالايكيا

4.) 

عييييييييييييالاو بتطييييييييييييديم  ((GFoRSS مععييييييييييييي البر فيسييييييييييييور صيييييييييييياموي  مييييييييييييوفالا ا، رئييييييييييييي   قييييييييييييامبعييييييييييييد ذلييييييييييييك 

عييييييييام  إمييييييييالاا  امتعيييييييياألا  تعييييييييت مناقشيييييييي  مييييييييد ى  لنشييييييييط  املطبليييييييي  املطعر يييييييي  للعبييييييييادر  العالابييييييييي مبسييييييييت  ييييييييول 

بحضيييييييور النهيييييييا  يتعحيييييييور  يييييييول عيييييييالاو  تحليييييييي  بنيييييييود ميييييييد  أععيييييييال لننييييييي  امللوثيييييييا ،  2222أبالايييييييي   26ييييييييوم 

 في املنطط  العالابي .( Stakeholdersذا  العالق  )

للتنعيييييييييي  الصيييييييييناعي   باملنظعييييييييي  العالابيييييييييي  قيييييييييام السييييييييييد محعيييييييييد كعيييييييييال/ الب ييييييييير تكنولومييييييييييا املعلوميييييييييا            

تطيييييييالاق  ،للعبيييييييادر  العالابيييييييي  للدسيييييييتور الغيييييييذائي التفاعليييييييي  التطييييييييي   التعيييييييدين بتطيييييييدم عيييييييالاو  يييييييول املنصييييييي  

اسيييييييتخدام املنصييييييي  مييييييين قبييييييي  نطيييييييا  تتصيييييييال اليييييييوط ي فيييييييي اليييييييد ل العالابيييييييي  بهي ييييييي  الدسيييييييتور  طالايطييييييي فييييييييه إليييييييى 

 الغذائي  املعايا التي تتوفالا عليها. 

 تم اتخاذ التوصيا  التالي :ام تمتعاألا  في الت

زوين  والدكتورة كريمةالدكتور أمين قصييييييييييو ، الدكتورة وئاي قيملييييييييييومة  توجيه الشيييييييييي ر كل  .9

 العروض اظقدمة. عل 

اظنصيييييييييييييية الت ييياعليييية للم يييا رة تضيييييييييييييمين جميع الو ييائي والعروض اظقييدمييية ا ل الاجتمييياع في  .2

 www.Arabcodex.com العربية للدستور الغذائي

 شيييييييييييييييمن الاجتميييياع القيييا ي لة نييية ال نييييية  2222أبريييييل  22موي الث  يييياء جتمييياع م تو  عقيييد ا .1

لدسيييييتور الغذائي الاتصيييييال الوطنية ل نقاط والمللب من (CCCF15)اظعنية بملو ا  ألاغذمة 

 ةللمشيييييارك وأصيييييملال اظصيييييةملة ا  ها  اظعنية الوطنيةكل  دعوة توجيه ال العربيةفي الدول 

 في هذا الاجتماع وفي مشروع جدول ألاعمال اظرفي.

http://www.arabcodex.com/

