
 1 

  

 

  Zilpaterol حول مستجدات مركب محضر اجتماع نقاط اتصال الدول العربية في هيئة الدستور الغذائي

 

الدول العربية في هيئة الدستور اتصال  مجموعة من نقاط لطلب وتلبيةلدستور الغذائي العربية ل بادرةفي إطار امل

بخصوص  ( مع اللجان اإلقليميةCACالغذائي ) رئيس هيئة الدستور الذي سيعقده  وللتحضير لالجتماعالغذائي 

 Zilpaterol Hydrochlorideملناقشة مواصفات الحدود القصوى ملتبقيات  اجتماع تم عقد ، Zilpaterolمركب

لفهم أفضل لخلفية املوضوع وتحليل مخرجات اجتماع اللجنة التنفيذية لهيئة وتقديم املشورة والدعم الفني 

 (.CCEXEC)الغذائي الدستور 

ممثلو الدول  ،2022 أغسطس 3 املوافق األربعاء يومعبر تقنية االتصال عن بعد الذي عقد  ،وشارك في االجتماع

  :التاليةالعربية 

 مملكة البحرين .1

 جمهورية الصومال الفيدرالية .2

 جمهورية العراق .3

 فلسطين دولة .4

 اللبنانية يةالجمهور  .5

 دولة ليبيا .6

 اململكة املغربية .7

 الجمهورية اليمنية .8

العااامليااة لعلوم  الجمعيااةو ( AIDSMO)املنظمااة العربيااة للتنميااة الصااااااااااااناااعيااة والتقييس والتعاادين  باااإلضااااااااااااااافااة إ  

 (.GFoRSS)األغذية  شريعاتت

 .)مرفق قائمة املشاركين(

 

ممثل املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين ومنسق السيد أحمد الدويصر، ح االجتماع افتت     

في دعوة للمشاركة الرحب من خاللها باملشاركين وشكرهم عل  تلبية  بكلمة ،املبادرة العربية للدستور الغذائي

  الذي جاءه أهمية عقد شار إ  حيث أ ،االجتماع
 
الدول العربية في هيئة اتصال  من نقاط عدد طلبعل   بناءا

وليس تحديد    Zilpaterolمركبملستجدات  وتعريفيعل  أن هذا االجتماع توضيحي  أيضا وأكد الدستور الغذائي

 ملواقف الدول العربية في هذا الشأن.

 

http://www.leagueofarabstates.net/ar/aboutlas/Pages/CountryDataDetails.aspx?RID=9
http://www.leagueofarabstates.net/ar/aboutlas/Pages/CountryDataDetails.aspx?RID=21
http://www.leagueofarabstates.net/ar/aboutlas/Pages/CountryDataDetails.aspx?RID=3
http://www.leagueofarabstates.net/ar/aboutlas/Pages/CountryDataDetails.aspx?RID=15
http://www.leagueofarabstates.net/ar/aboutlas/Pages/CountryDataDetails.aspx?RID=13
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 تم اعتماد بنود جدول أعمال االجتماع كالتا ي :

 

 

كل شاارو وتوضاايح  تطرقا فيه إ   ،فروادالبروفيسااور صااامويل جو من قبل الدكورة وئام كسااومة و  تم تقديم عرض

 وشمل هذا العرض :   ، Zilpaterolكببمر  ما يتعلق

 بمركب تعريفال Zilpaterol، العالم عدد من دول  استخدامه فيو  وظيفته. 

  كب وضعية مرZilpaterol   الدستور الغذائيفي. 

 الوضع الحا ي في، املواقف املعلنة CCRVDFالنقاشات في وCCEXEC. 

 والتأثيرات عل  املنطقة ؟ و اإلشكالما ه 

في  املتعلقة بدور العلاااااااااااااااااااام في عملية صنع القرار املبادئبيانات  بعرض فروادالبروفيسور صامويل جو قام بعذ ذلك 

ووضاااام مجموعة من النقاط األساااااسااااية في هذا  االعتبار بعينهيئة الدسااااتور الغذائي ومدى وضااااع العوامل األخرى 

 الصدد.

وكذلك  نقاط اتصااال الدول العربية في هيئة الدسااتور الغذائيمسااتفيضااة من قبل  االجتماع بمناقشااةحضاا ي وقد 

 . العربية للدستور الغذائي للمبادرة العربي العمل مداخالت خبراء فريق

 :أوص ى املشاركون بما يليوفي ختام االجتماع 

   لتحضير مادة هذا االجتماع. ملبادرة العربية للدستور الغذائيا قبل خبراءتثمين الجهود املبذولة من  .1

للمبادرة العربية للدستور في املنصة التفاعلية   تضمين الوثائق والعروض املقدمة خالل االجتماع .2

 www.Arabcodex.com الغذائي 
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