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 الدول العربية في هيئة الدستور الغذائي  تصالا لنقاط ثالثمحضر االجتماع ال

 عبر تقنية االتصالالدول العربية في هيئة الدستور الغذائي  اتصال لنقاط ثالثاالجتماع التم عقد 

الرئيسييييي للانة ال نية للدسييييتور الغذائي  لالجتماع للتحضييييير 2222 يونيو 51األربعاء  يومعن بعد 

ممثلي الييدول  بحضييييييور ،2222يوليو  8-4والمزمع عقييدخ لالل ال تر    بمخل يياا المبيييدااالمعنييية 

 العربية التالية:

 المملكة األردنية الهاشمية .5

 مملكة البحرين .2
 يةالسعود العربية المملكة .3
 جمهورية العراق .4
 سلطنة عمان .1

 دولة قطر .6
 الكويت دولة .7

 دولة ليبيا .8

 جمهورية مصر العربية .9
 المملكة المغربية .52
 الامهورية اليمنية .55

العالمية  (، الامعيةAIDSMO)المنظمة العربية للتنمية الصييييناعية والتقييل والتعدين  باإلضييييافة  ل 

 (GSO) العربية الخليج لدول التعاون مالل لدول وهيئة التقييل (GFoRSS)األغذية  شريعاالعلوم ت

 .المشاركين(فق قائمة )مر 

ممثل المنظمة العربية للتنمية الصييييييناعية والتقييل السييييييييد دومد الدويصيييييير، االجتمياع  حافتت     

روب من لاللها بالمشيياركين وشييكرهم  بكلمة ،العربية للدسييتور الغذائي منسييق المبادر و والتعدين

تلبيتهم دعو  المنظمية للمشيييييياركية في هيذا االجتماع، وكذلد عل  جهودهم المبذولة من لالل  عل 

قبل  منالسيييييابقة، كما قام بتذكيرهم بإلهم اإلناالاا المحققة مشييييياركتهم في االجتماعاا التنسييييييقية 

ا ذه جدول دعماللالل ال تر  السييييييابقة متمنيا دن تعر  بنود المبيادر  العربيية لليدسييييييتور الغيذائي 

 االجتماع مناقشاا مست يضة للخروج بتوصياا هامة.
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 ثم قام بعد ذلد باستعراض بنود جدول دعمال االجتماع ويث تم اعتمادخ كالتالي:

 كلمة المنظمة: منسق المبادرة العربية للدستور الغذائي البند األول:

 بالملوثات المعنية الغذائي الدسةةتور للجنة عشةةرة الخامسةةة عرض مخرجات الدورة البند الثاني:

 (CCCF15) األغذية في

 اإلعالن عن الئحة الخبراء المترشحين المقبولين حسب االستحقاق البند الثالث:

االجتماع الرئيسةةةةي للجنة ال نية  البدء بالتحضةةةةيرات للبنود الرئيسةةةةية لجدول  عمال البند الرابع:

 (CCPR53) للدستور الغذائي المعنية بمخل ات المبيدات

 نجراء دورات تدريبية األنشةة ة المقبلة المقترحة للمبادرة العربية ومناةشةةة نمةانية الخامس:البند 

 الدول العربية في هيئة الدستور الغذائي اتصال ل ائدة نقاط

 مزايا المنصة الت اعلية للمبادرة العربية للدستور الغذائي وطريقة استخدامها   البند السادس:

 

للمبادر   ةالتابع ،(AWG) العرب الخبراءعمل  ماموعة عضو لوين/قامت الدكتور  كريمة 

مخرجاا الدور  الخامسة عشر للانة ال نية بتقديم عرض تحليلي وول العربية للدستور الغذائي، 

 لتيا األعمال جدول بنود وتضمنتالتابعة لهيئة الدستور الغذائي،  (CCCF15)المعنية بملوثاا األغذية 

ودهم القراراا والتوصياا التي صدرا بشإلنها باإلضافة  ل  التوصياا والمقترواا مناقشتها  تمت

 التي تخص المنطقة العربية.

 بعد ذلد قام منسق المبادر  باإلعالن عن الئحة الخبراء المترشحين المقبولين وسب االستحقاق

ودوضح  (،(GFoRSSوالذين سيزاولون مهامهم تحت  شرا  الامعية العالمية لعلوم تشريعاا األغذية 

، ودسماؤهم ( وفق معايير محدد (GFoRSSالتيارهم تم من لالل فريق متخصص تابع لامعية  دن

 لي:اكالت

 ليبيا دولة/  جمال المبروك بن لكالم 
 العربية صرم جمهورية/ دشر  محمد سامي وسنين بدر الدين 
  المغربية المملكة/ دومد جع ري 

 وعبروا يةالذات سيرتهم وول مختصر  نبذ  بتقديم الثالث المرشحين الخبراء من واود كل قام وقد

 .الغذائي للدستور العربية المبادر  دهدا  تحقيق عل  بالعمل التزامهم عن

 عمل ماموعةعضو و (GFoRSSصو / باوث علمي بامعية )اقالالدكتور دمين قام  ،بعد ذلد

بنود جدول دعمال الدور  القادمة للانة ال نية  بتقديم عرض م صل تناول فيه ،(AWGالعرب ) الخبراء

 دهمية بالنسبة للمنطقةويث تم استعراض البنود التي تكتسي  (CCPR53)المعنية بمخل اا المبيداا 

 . (CCPR52)  ديضا بمخرجاا هذخ اللانة في دورتها األلير وتم التذكيرالعربية، 

 األنشطة المستقبلية(، (GFoRSSفروا، رئيل جمعية دالبروفيسور صامويل جوواستعرض 

 هيئة لياالمشاركة العربية في فعاللدستور الغذائي ومن ضمنها التحضير ل المقتروة للمبادر  العربية

 ائد  نقاط عن بعد لعبر تقنية االتصال  يةتدريبوورش عمل برنامج  تنظيم من لاللالدستور الغذائي 
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لهيئة  (41)الدور   موعد عقد لالل هذا العام قبل االتصال، باإلضافة  ل  عقد اجتماع وضوري لهم

 الدستور الغذائي.

السيد محمد كمال/ لبير تكنولوجيا المعلوماا  وتم التتام بنود جدول دعمال االجتماع بمداللة

بعض التوضيحاا المتعلقة بالمنصة الت اعلية للمبادر  العربية  ويث قدمالتصاالا بالمنظمة وا

عرض طريقة استخدام المنصة والخدماا التي توفرها، وتم و، (arabcodex.com) للدستور الغذائي

، عرجلتذكير نقاط االتصال بإلنه تم  رسال جميع بياناا الحساباا الشخصية لهم من قبل السيد محمد 

 .arabcodex@aidsmo.orgعبر البريد اإللكتروني  لبير بالمنظمة،

وقد تم عرض المدلل الذي يتضمن النسخ اإللكترونية للعروض والوثائق ذاا العالقة 

دي  ست اد  منها فيل عالياتها ودنه بإمكانهم الولوج للمنصة واال فيديوهاا مسالةباالجتماعاا مع 

وقت سواًء عبر المتص ح دو التطبيق الاوال المخصص لها والذي يعمل عل  دنظمة تشغيل الهواتف 

 (.Android + iOSالذكية األكثر شيوعا )

 وفي لتام االجتماع تم اتخاذ التوصياا التالية:

زوين علا العروض المقدمة  صةةوو والدكتورة كريمةاقالجيه الشةةةر نلا الدكتور  مين تو .1

 خالل االجتماع.
 المعنية الغذائي الدسةةةتور الثانية والخمسةةةون للجنة الدورة مخرجات بعين االعتبار األخذ .2

 . (CCPR53)القادمة  لدورتها التحضير في بمخل ات المبيدات

 33يوم الخميس  الرابع لنقاط اتصةةةةال الدول العربية بهيئة الدسةةةةتور الغذائيجتماع االعقد  .3

االجتماع القادم للجنة ال نية المعنية  تحضير ومناةشة بنود جدول  عمال بشأن 2322يونيو 

ودعوة ، 2322يوليو  8-4، المزمع عقةد  خالل ال ترة ال ترة (CCPR53) بمخل ةات المبيةدات

كل من رئيس لجنة المبيدات بهيئة الدسةةةةةةتور الغذائي، منسةةةةةةقة مةتب الدسةةةةةةتور الغذائي 

 .لحضور االجتماع األدنا الشرق دول مريةي ومنسق لجنةاأل
(، عبر المنصةةة AWGالعرب ) الخبراء عمل مجموعة  عدتها التي التحليل وثائق مشةةاركة .4

 ئةهي في العربية اتصةةةةةةال الدول نقاط معائي، ذالت اعلية للمبادرة العربية للدسةةةةةةتور الغ

 .المقبل االجتماع خالل المناةشات تسهيل الغذائي بهدو الدستور
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