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 الدول العربية في هيئة الدستور الغذائي  تصالا لنقاط  بعسامحضر االجتماع ال

 

الدو  العربية في هيئة الدساات ا الائا ع ع ت تقنية االتصااا  عد  عد  اتصااا  لنقاط  سااا  االجتماع التم عقد  

ااااااااا ت في إطاا ا  2022 ن فم ت  15 الثالثاء ي م ااااااااات ا الائا ع   45للدواة  لتحضا املزم  عقدها خال    CAC45لهيئة الدسا

اااااا تا  ،،إيطاليااوما –  2022ن فم ت    25  -21الفتتة   اااااات ا الائا ع   لالجتماعوكئلك تحضا ااااااة  لفننة الفنية للدسا الرئيسا

ديساااام ت    2 -ن فم ت  29 الفتتةعقده خال   واملزم  (CCFH53) في دواتها الثالثة والخمساااا  نظافة األغئية  املعنية ب

 .سا  دييا ، كاليف انيا، ال اليات املتحدة-  2022 ديسم ت 8و

 
 ممثلي الدو  العربية التالية: بحض ا وقد تم عقد االجتماع 
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 مملكة البحريد .2
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 اململكة املاربية .11

 امل ايتانية  اإلسالميةلنمه اية  ا .12
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اااااااااافااة إ   ااااا اااااااناااعيااة والتقيي  والتعااديد    باااإلفا ااااا العااامليااة لعل م  (، النمعيااةAIDSMO) املنظمااة العربيااة للتنميااة الصا

 .(GSO) العربية الخليج لدو   التعاو   مجل  لدو   التقيي هيئة و  ( GFoRSS) األغئية   شريعاتت

 .املشااك  ( فق قائمة )مر 

املباداة العربية للدست ا  ممثل املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقيي  والتعديد ومنسق ح االجتماع افتت     

حيث أكد عل     في االجتماعاحب مد خاللها باملشااك   وشكرهم عل  تلبية دع ة املنظمة للمشااكة    بكلمة  ،الائا ع

لهيئة الدست ا   45لدواة الفعالة لل ف د العربية في ا التحض ت للمشااكة يهدف إ   االجتماع الئيأهمية عقد هئا  

ب  االجتماع  كوكئل  الائا ع املعنية  الائا ع  للدست ا  الفنية  لفننة  الثالثة الرئيسة   دواتها  في  األغئية  نظافة 

 .(CCFH53) والخمس  

http://www.leagueofarabstates.net/ar/aboutlas/Pages/CountryDataDetails.aspx?RID=5
http://www.leagueofarabstates.net/ar/aboutlas/Pages/CountryDataDetails.aspx?RID=9
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=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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 تم اعتماد بن د جدو  أعما  االجتماع كالتا ي:

 

Fr En Ar  رقم البند 

Remarques d'ouverture et adoption 

de l'ordre du jour : 

Coordinateur de l’Initiative Arabe du 

Codex, AIDSMO 

Opening Remarks and adoption of 

Agenda : 

Coordinator Arab Codex Initiative, 

AIDSMO  

:كلمة افتتاحية واعتماد جدول األعمال  

   الائا ع  للدست ا  العربية املباداة منسق

 البند األول: 

 Préparation de la 45ème session de 

la Commission du Codex 

Alimentarius CAC45 

Prof. Samuel Godefroy   

 

Preparation for the 45th session of 

the Codex Alimentarius Commission 

CAC45 

Prof. Samuel Godefroy   

لهيئة الدستور الغذائي   45تحضير للدورة 

CAC45 

 ال توفيس ا صام يل ج دفروى 

 

 البند الثاني:

Examen et analyse des points de 

l'ordre du jour de CCFH53  

Prof. Samuel Godefroy   

Review and analysis of CCFH53 

agenda Items 

Prof. Samuel Godefroy   

اجتماع   جدول أعمالعرض وتحليل بنود 

اللجنة الفنية للدستور الغذائي املعنية  

  (CCFH53) بنظافة األغذية

 ال توفيس ا صام يل ج دفروى 

 

 

 البند الثالث: 

Projet de fonds fiduciaire du Codex 

pour soutenir l'infrastructure du 

Codex dans la région arabe 

Prof. Samuel Godefroy   

Codex Trust Fund Project to Support 

Codex Infrastructure in the Arab 

Region 

Prof. Samuel Godefroy   

مشروع الصندوق اإلئتماني لهيئة الدستور  

التحتيذذذذة للذذذذدسذذذذذذذذذذذذتور   الغذذذذذائي لذذذذدعم البتيذذذذة 

 الغذائي في املنطقة العربية

 ال توفيس ا صام يل ج دفروى 

 البند الرابع: 

Interventions et remarques des 

points de contact Arabe du Codex 

Input and Remarks from Arab Codex 

Contact Points 

مداخالت ومالحظات نقاط اتصال الدول  

 العربية في هيئة الدستور الغذائي

 البند الخامس:

 

اااااااا  اساااااااا هل  ااااااااام يل جا اااااااا ا صا ااااااااي  ىفرو دال توفيسا اااااااا م ، ائا ااااااااة لعلا ااااااااة العامليا ااااااااريعاتالنمعيا ااااااااة تشا  (،(GFoRSS األغئيا

اااااااا    اااااااار  حا اااااااال  عا اااااااا تات مداخلتا اااااااادواة التحضا اااااااائا ع  45للا اااااااات ا الاا ااااااااة الدسا اااااااا  (CAC45)لهيئا ااااااااد  ووضا ااااااااة ما مجم عا

اااااات  اااااي مناقشا ااااااة فا اااااااية املت قعا ااااااط البا ااااااة النقا ااااات ا هيئا اااااا الااااااائا ع،الدسا حضااااااة  هاااااائا العااااااار  اهتمااااااام مف ااااااا    دوقا

 مد قبل نقاط اتصا  الدو  العربية تمثل في مجم عة مد املداخالت.

 

جدو  أعما  االجتماع القادم تناو  فيل شرح وتحليل بن د  عر   بتقديم  روىفدصام يل ج  ال توفيس ا   تم قام

، وهي   (CCFH53)  انعقاد دواتها الثالثة والخمساا  نظافة األغئية في إطاا ب لفننة الفنية للدساات ا الائا ع املعنية

  كالتا ي:
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املبادئ التوجيهية املقترحة لالسذذذذذذتآلدا  اعمن واعادة اسذذذذذذتآلدا     مسذذذذذذودة  من جدول األعمال:  6البند  •

  4 .املياه في إنتاج األغذية ومعالجتها في الخطوة

ورقة مناقشذذذذذذذذذة بشذذذذذذذذذتو تنقي  الخطوط التوجيهية لتطبي  املبادئ العامة    من جدول األعمال:  7البند  •

في املتكوالت   (Pathogenic Vibrio) لألمراض املسذذذذ بةالضذذذذمة للصذذذذلة الغذائية عكا مةافحة أنواع 

 .البحرية

ورقذة منذاقشذذذذذذذذذذذذذة حول مراجعذة املبذادئ التوجيهيذة لتطبي  املبذادئ العذامذة    من جذدول األعمذال:  8البنذد   •

 .ألغذية عكا مةافحة الفيروسات في األغذيةلنظافة ا

 

ااااااا    االجتماع  أعما   جدو   بن د اختتام تموقد   ااااا ااااااا    لقدم عر  مبسا ااااا اااااااام يل ج   ا ال توفيسا ااااا ح      ،فروىدصا

اااااااندوق االئتمانع ااااااات ا  الصا اااااااندوق للدعم املادي    الئي  الائا علهيئة الدسا ااااااااا فيل إ   إمكانية تقديم الصا  والفن ،أشا

ااااااات ا الااااائا ع للاااادولااااة الطااااالبااااة للاااادعم ااااا اقتتح    وقااااد  ،وفق معاااااي ت محااااددة  وذلااااك  عااااد إجراء تقييم ملنظ مااااة الاااادسا

اااااااااا   ااااااااااام يل ج    ا ال توفيسا ااااا ا    فروىدصا ااااا اااااا  بحضا ااااا اااااندوق االئتمانععقد اجتماع لنقاط االتصا ااااا لهيئة   ممثل عد الصا

 الدست ا الائا ع لت فيح كيفية تقديم الطلب ون عية الدعم املقدم.

 

 تم اتخاذ الت صيات التالية: وفي ختام االجتماع 

 

املنصذذذذذذذذذذذذذذة التفذذاعليذذة للمبذذادرة  والعروض املقذذدمذذة خالل االجتمذذاع في   العلميذذة  تضذذذذذذذذذذذذميو جميع الو ذذائ  .1

 www.Arabcodex.com العربية للدستور الغذائي

 لنقاطعقد اجتماع  املبادرة العربية للدستور الغذائي ب  ممثل صامويل جودفروى  ر البروفيسو   قيا   .2

يو  األحد املواف     الغذائيهيئة الدستور  ( ل45الدورة )في  املشاركة حضوريا    الدول العربية اتصال

 ذات االهتما  املشترك. في القضايا  تتسي  املوقف العربيبهدف  ك وذل ،20/11/2022

عبر تقنية االتصال عن    ،لنقاط اتصال الدول العربية في هيئة الدستور الغذائي  تتسيقي  عقد اجتماع .3

لتناول بشةل مفصل    ،الغذائي  للدستور   العربية  املبادرةفي موعد يتم تحديده الحقا من قبل    ،بعد

في  الغذائي  للدستور  التحتية  البتية  لدعم  الغذائي  الدستور  لهيئة  االئتماني  الصندوق  مشروع 

 عن الصندوق االئتماني للمشاركة في هذا االجتماع.  دعوة ممثل ، مع املنطقة العربية

 

 

 

http://www.arabcodex.com/

