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 الدول العربية في هيئة الدستور الغذائي  تصالا لنقاط خامسمحضر االجتماع ال

عبر تقنية االتصااااااال ع   عد الدول العربية في هيئة الدسااااااتور الغذائي  اتصااااااال لنقاط خامساالجتماع التم عقد 

التوابل بالرئيسااااااااااافن ل لنة الرنية للدساااااااااااتور الغذائي ا عنية  لالجتماع للتحضااااااااااا ر  2022 أغسااااااااااا س 25 خميسال يوم

 .2022أكتوبر  3و 2022سبتمبر 30-26عقده خالل الرترة  وا زمع ال هن وأعشاب

 ممثلي الدول العربية التالية: بحضور وقد تم عقد االجتماع 

 ا ملكة األردنية الهاشمية .1

 العربية ا تحدة اإلمارات .2

 اللمهورية التونسية .3

 جمهورية السودان .4

 جمهورية العراق .5

 دولة فلس  ن .6

  اللمهورية اللبنانية .7

 دولة ليبيا .8

 جمهورية مصر العربية .9

 ا ملكة ا غربية .10

 اللمهورية اليمنية .11

العاااا ياااة لعلوم  (، اللمعياااةAIDSMO)ا نظماااة العربياااة للتنمياااة الصااااااااااانااااعياااة والتقييس والتعااادي   فاااة    بااااإل ااااااااااااااا

 .(GSO) العربية الخليج لدول  التعاون  مجلس لدول  وهيئة التقييس (GFoRSS)األغذية  شريعاتت

 ا شارك ن(فق قائمة )مر  

ومنساااااااق  العربية للتنمية الصاااااااناعية والتقييس والتعدي ممثل ا نظمة السااااااايد أومد الدويصااااااار، االجتماع  حافتت     

تلبيتهم دعوة ا نظمة للمشاركة في  روب م  خاللها با شارك ن وشكرهم عل  بكلمة ،العربية للدستور الغذائي ا بادرة

في كلمته  السااابقة وأشااار هذا االجتماع، وكذلك عل  جهودهم ا بذولة م  خالل مشاااركتهم في االجتماعات التنساايقية 

    األهمية التن توليها اإلدارة العامة للمنظمة للمبادرة العربية للدسااااااااتور الغذائي إلنجاوها وتحقيق أهدافها  وكذلك 

التا ع للمنظمة في بناء قدرات الدول األعضاااااااااء في  التدريب واالساااااااالشااااااااارات الصااااااااناعية    الدور الذي ساااااااايلعبه معهد 

خالل م  قبل ا بادرة العربية للدساااااتور الغذائي كما قام بتذك رهم بأهم اإلنجازات املحققة  مجال الدساااااتور الغذائي.

 .مهمةاالجتماع مناقشات مستريضة ل خروج بتوصيات هذا  جدول أعمالالرترة السابقة متمنيا أن تعرف بنود 

 

 

 ثم قام  عد ذلك باستعراض بنود جدول أعمال االجتماع ويث تم اعتماده كالتا ي:

http://www.leagueofarabstates.net/ar/aboutlas/Pages/CountryDataDetails.aspx?RID=5
http://www.leagueofarabstates.net/ar/aboutlas/Pages/CountryDataDetails.aspx?RID=11
http://www.leagueofarabstates.net/ar/aboutlas/Pages/CountryDataDetails.aspx?RID=16
http://www.leagueofarabstates.net/ar/aboutlas/Pages/CountryDataDetails.aspx?RID=14
http://www.leagueofarabstates.net/ar/aboutlas/Pages/CountryDataDetails.aspx?RID=3
http://www.leagueofarabstates.net/ar/aboutlas/Pages/CountryDataDetails.aspx?RID=4
http://www.leagueofarabstates.net/ar/aboutlas/Pages/CountryDataDetails.aspx?RID=1
http://www.leagueofarabstates.net/ar/aboutlas/Pages/CountryDataDetails.aspx?RID=15
http://www.leagueofarabstates.net/ar/aboutlas/Pages/CountryDataDetails.aspx?RID=6
http://www.leagueofarabstates.net/ar/aboutlas/Pages/CountryDataDetails.aspx?RID=13
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 كلمة ا نظمة: منسق ا بادرة العربية للدستور الغذائي البند األول:

بمتبقيات ا بيدات  ا عنية الغذائي الدستور  ل لنة ثالثة والخمسون ال الدورةعرض مخرجات   البند الثاني:

(CCPR53) . والدكتورة ربى القسوس الدكتورة وئام كسومة 

االجتماع الرئيسفن ل لنة الرنية للدستور  الرئيسية للدول أعماللبنود البدء بالتحض رات ل البند الثالث:

واملهندسة هاجر  الدكتور أمين القاصوف (CCSCH6).ال هن وأعشاب توابلائي ا عنية بالالغذ

 تكليفة

مستجدات دراسات استقراء الحدود القصوى  تبقيات األدوية البي رية ذات الصلة با ن قة  البند الرا ع:

 الدكتورة كريمة زوين .العربية

 اتصال نقاطدورات تدريبية لرائدة األنش ة ا قبلة ا قتروة للمبادرة العربية ومناقشة  جراء  البند الخامس:

 الدكتور أبوبكر سالمة .الدول العربية في هيئة الدستور الغذائي

 

 ا نصة التراعلية للمبادرة العربية للدستور الغذائيمستجدات  :سادسالبند ال

للمبادرة  التا عة ،(AWG) العرب الخبراءعمل  مجموعة م والدكتورة ربى القسوس  الدكتورة وئام كسومةقامت 

الثالثة والخمسون ل لنة الدستور الغذائي مخرجات الدورة بتقديم عرض تحليلي وول العربية للدستور الغذائي، 

مناقشتها وأهم القرارات والتوصيات  تمت التن األعمال جدول  بنود وتضمنت (،CCPR53ا عنية بمتبقيات ا بيدات )

 التن صدرت  شأنها باإل افة     التوصيات وا قتروات التن تخص ا ن قة العربية.

 ،(AWGالعرب ) الخبراء عمل مجموعة وا هندسة هاجر تكليرة م  صوفاقالالدكتور أم ن قام  ، عد ذلك

 وأعشاب توابلا عنية بالالدستور الغذائي  بنود جدول أعمال الدورة القادمة ل لنة فيه بتقديم عرض مرصل تناوال 

أيضا  وتم التذك ر أهمية بالنسبة للمن قة العربية، ويث تم استعراض البنود التن تكلسفن  (CCSCH6) ال هن

 .(CCSCH5) ةبمخرجات هذه ال لنة في دورتها األخ ر 

مستجدات دراسات استقراء الحدود القصوى  بتقديم عرض وول  الدكتورة كريمة زوي ت ذلك قام  عد

 وخلريةطار العام اإل  مجموعة م  املحاور م  بينها وتضم ، تبقيات األدوية البي رية ذات الصلة با ن قة العربية

 ا رتقب.التنريذي  والبرنامجالعمل  ةمنهلي ،العمل، األهداف

 نقاط اتصال الدول العربية في هيئة الدستور الغذائيم  قبل  ا داخالتوضفن االجتماع بمجموعة م  وقد             

 .وكذلك مداخالت خبراء فريق العمل العربي للمبادرة العربية للدستور الغذائي

قدرات  العربية ا تعلقة ببناء ا قبلة للمبادرةاألنش ة  م  ا نظمة الدكتور أبوبكر سالمةاستعرض ذلك  عد 

الدول األعضاء في مجال الدستور الغذائي ويث ت رق     الدورات التدريبية التن سيتم تنريذها لصالح نقاط اتصال 

 للمنظمةالتا ع معهد التدريب واالسلشارات الصناعية وذلك م  خالل  الغذائيفي هيئة الدستور الدول العربية  

 .(GFoRSS)األغذية  شريعاتالعا ية لعلوم ت اللمعيةبالتعاون مع  
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السيد محمد كمال/ خب ر تكنولوجيا ا علومات واالتصاالت  وتم اختتام بنود جدول أعمال االجتماع بمداخلة

 عض التو يحات ا تعلقة با نصة التراعلية للمبادرة العربية للدستور الغذائي  ويث قدم با نظمة

(arabcodex.com).  

 التوصيات التالية:وفي ختام االجتماع تم اتخاذ 

 خالل االجتماع.عل  العروض ا قدمة  العرب الخبراء عمل مجموعةجميع أعضاء جيه الشكر     تو  .1

 في ال هن وأعشاااااب توابلبال ا عنية الغذائي الدسااااتور  ل لنة خامسااااةال الدورة مخرجات  ع ن االعتبار  األخذ .2

 .(CCSCH6)القادمة  لدورتها التحض ر 

 2022 ساااابتمبر  12 ثن نيوم اال لنقاط اتصااااال الدول العربية ةهيئة الدسااااتور الغذائي سااااادسالجتماع اال عقد  .3

 ال هن وأعشااااب توابلبالاالجتماع القادم ل لنة الرنية ا عنية  تحضااا ر ومناقشاااة بنود جدول أعمال  شاااأن

(CCSCH6) 2022أكتوبر  3و 2022سبتمبر 30-26، ا زمع عقده خالل الرترة. 

(، عبر ا نصاااااااااة التراعلية للمبادرة AWGالعرب ) الخبراء عمل مجموعة أعدتها التن التحليل وثائق مشااااااااااركة .4

 تساااااااااااهياال الغااذائي ةهاادف الاادساااااااااااتور  هيئااة في العربيااة اتصااااااااااااال الاادول  نقاااط معائي، ذالعربيااة للاادساااااااااااتور الغاا

 .ا قبل االجتماع خالل ا ناقشات


