
برنامج التدريب

تسجيل املشاركني8:30-9:00

9:00–9:30

:الجلسة االفتتاحية

 املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين /سالمة الدكتور أبوبكر-AIDSMO

يةالتعاون لدول الخليج العربهيئة التقييس لدول مجلس/ البوحمد الدكتور عدي -البشه أحمد املهندس-GSO

 العاملية لعلوم ترشيعات االغذية الجمعية/ الربوفيسور صامويل جودفروا-GFoRSS

 املتحدة االمريكيةممثل مكتب الدستور الغذايئ بالواليات.

التدريببرنامجتقديم املشاركني ومراجعة 9:30-10:00

10:00–11:00

:املبادئ والقيم التي تحكم تطوير املواصفات الدولية:مراجعة األسس

 صامويل جودفروا الربوفيسور-GFoRSS

 الدكتور إييل بويزبك-GFoRSS

 الدكتور أمني القاصوف-GFoRSS

اسرتاحة11:15–11:00

11:15–12:30

:الجزء األول-دراسة حالة / حلقة نقاش 

دور العلم يف اتخاذ القرار.

متييز األنظمة والترشيعات الوطنية عن وضع املواصفات الدولية.

.سيتم توفري نقاط املناقشة يف شكل دراسة حالة

.كل مجموعة ستقدم تقرير إىل الجلسة العامة. مناقشات عىل شكل مجموعات صغرية

الدكتورة رىب قسوس، الدكتورة وئام ،، املهندسة مريم عيدGFoRSS–الربوفيسور صامويل جودفروا : تسيري
.GFoRSS–أمني القاصوف الدكتور و GFoRSS-إييل بويزبك ، الدكتور GFoRSS–كسومة 

تقديم تقرير كل مجموعة صغرية إىل الجلسة العامة 13:00–12:30

اسرتاحة غداء14:00–13:00

مقدمة حول مبادئ تطوير املواقف الوطنية وأفضل املامرسات14:30–14:00
مريم عيدواملهندسة GFoRSS–صامويل جودفروا الربوفيسور •

14:30–15:00
الدستور مراجعة البنود الرئيسية لجدول أعامل اجتامعات اللجان السابقة إلحالتها إىل هيئة

للنظر فيها (CAC)الغذايئ 
GFoRSS-أمني القاصوف الدكتورة وئام قسومة والدكتور •

15:00–16:00
:الجزء الثاين-دراسة حالة / حلقة نقاش 

فنية صياغة املواقف الوطنية واالعتبارات الرئيسية املتعلقة ببنود جدول األعامل ذات األولوية للجان ال

للدورة القادمة (CAC)و ال   (CAC ,CCCF , CCRVDF , CCPR )السابقة 

اسرتاحة16:15–16:00

تقديم تقرير من كل مجموعة صغرية إىل الجلسة العامة 17:00–16:15
املخرجات الرئيسية لليوم األولمراجعة 

2022سبتمبر 28األربعاء | األول اليوم 



2022سبتمبر 29الخميس | اليوم الثاني 

CCEXECمراجعة دور ومهام 9:30–9:00
عيد، نائبة سابقة لرئيس هيئة الدستور الغذايئاملهندسة مريم •

مراجعة بيان املبادئ ودور العلم يف صنع قرارات الدستور الغذايئ9:30-10:00
 الربوفيسور صامويل جودفروا-GFoRSS

10:00–11:00

لدستور تقديم بنود جدول األعامل املتعلقة باملناقشة الجارية لتطبيق بيان املبادئ يف ا
الغذايئ

 الدكتورة وئام قسومة-GFoRSS

 الدكتورة رىب قسوس-GFoRSS

GFoRSS-صامويل جودفروا تسيري الربوفيسور 

اسرتاحة11:15–11:00

11:15–12:00
مراجعة مخرجات املبادرة العربية للدستور الغذايئ 

 الدكتور أمني القاصوف-GFoRSS

.وضع األولويات ملوسم الدستور الغذايئ القادم للمنطقة العربية: مناقشة13:00–12:30

اسرتاحة غداء14:00–13:00

14:00–15:00
مقدمة ملناهج التفاوض وتطبيقها عىل بيئة الدستور الغذايئ

 الربوفيسور صامويل جودفروا–GFoRSS

15:00–16:00
أن مراجعة املواقف التي تهدف إىل تطوير حل وسطي للوصول إىل توافق يف اآلراء بش

.وضع املواصفات الدولية

اسرتاحة16:15–16:00

مراجعة املخرجات الرئيسية لليوم الثاين17:00–16:15
مناقشة االحتياجات التدريبية اإلجاملية للمنطقة العربية حول الدستور الغذايئ 

17:00–17:30
اختتام الدورة

توزيع الشهادات عىل املشاركني


