
سيتم عقد دورة هيئة الدستور الغذايئ بشكل افرتايض ألول مرة عىل االطالق.  ابتداًء من 24 أيلول/ سبتمرب 2020 وعند 

الساعة 12:00 بتوقيت وسط أوروبا، سيجتمع األعضاء واملراقبون معا يف خمس جلسات، أربع جلسات ملناقشة بنود 

جدول األعامل )يف االيام 24، و25، و26 أيلول/ سبتمرب، و12 ترشين األول/ أكتوبر 2020(، وجلسة واحدة )يف يوم 19 

ترشين األول/ أكتوبر 2020( العتامد تقرير االجتامع. وهذه هي الفرصة األوىل لجميع أعضاء هيئة الدستور الغذايئ 

واملراقبني لالجتامع يف جلسة رسمية منذ بداية جائحة فريوس )COVID-19(. ولضامن استمرار التمسك بالقيم األساسية 

للدستور الغذايئ املتمثلة يف الشمول والتعاون وبناء التوافق يف اآلراء والشفافية يف بيئة افرتاضية، تدعو أمانة هيئة 

الدستور الغذايئ جميع األعضاء واملراقبني إىل حلقة النقاش هذه عرب اإلنرتنت لالستامع إىل اإلرشادات الخاصة باملشاركة، 

وطرح أي مخاوف أو تحديات تخص املشاركة، وتجريب النظام لعقد دورة الهيئة بشكل افرتايض.

الجمعة، 11 أيلول/ سبتمرب 2020، من الساعة 12:00 وحتى الساعة 14:30 بتوقيت وسط أوروبا

  الدورة االفرتاضية 43 لهيئة الدستور الغذايئ – طبيعة الفعالية، وسبب عقدها، وموعد عقدها، وطريقة عقدها  

  حلقة نقاش لهيئة الدستور الغذايئ  

C O D E X  A L I M E N T A R I U S

التسجيل املُسبق لورشة العمل

https://fao.zoom.us/meeting/register/tJcoce2uqz8uG9J5RXFRRJdIDvUlJmPZi0Mj

سيتم بث حلقة النقاش هذه عرب االنرتنت أيضا

http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5350/icode

CodexCAC43#

سيتم توفري الرتجمة الفورية يف هذه الفعالية باللغات العربية، والصينية، واإلنجليزية، والفرنسية، والروسية، واالسبانية. 

وتتوفر وثيقة االرشادات الخاصة باملشاركة يف دورة هيئة الدستور الغذايئ هنا، وسيتم اتخاذ هذه الوثيقة كأساس للمناقشات أثناء ندوة االنرتنت.

https://fao.zoom.us/meeting/register/tJcoce2uqz8uG9J5RXFRRJdIDvUlJmPZi0Mj
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5350/icode
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5350/icode
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/codexalimentarius/doc/CAC43/Guidance-participants_ar.pdf


الربنامج

مديرة الجلسة: سارة كاهيل، أمانة هيئة الدستور الغذايئ

أمور إدارية حول الجلسة ونظرة عامة عىل الربنامج. 12:00

كلمة الرتحيب - غيلرمي دا كوستا، رئيس هيئة الدستور الغذايئ. 12:10

هيئة الدستور الغذايئ االفرتاضية – كيف وصلنا لهذه املرحلة وما الذي سيتم تغطيته – توم هيالندت، أمني هيئة الدستور الغذايئ. 12:20

إرشادات حول املشاركة يف دورة هيئة الدستور الغذايئ االفرتاضية.

عرض قصري لوثيقة االرشادات )10 دقائق(.

تحقيق االستفادة الُقصوى من وقت مداخلتك البالغ 2 دقيقة – ديفيد مايس، أمانة هيئة الدستور الغذايئ )10 دقائق(.

لنتدرب عىل الجلسة!! – للمساعدة يف تعريف املشاركني بالعملية وتحديد أي تحديات، سيقود رئيس الجلسة املشاركني يف جلسة 
تجريبية )غري حقيقية( للهيئة حيث ستكون وثيقة االرشادات محور تركيز املناقشة )60 دقيقة(.

12:30

وثائق الدورة 43 لهيئة الدستور الغذايئ – أين ميكن ايجادها وكيف ميكن استخدامها للتحضري للدورة – هيلد كروز، أمانة هيئة 
الدستور الغذايئ.

13:50

األسئلة )من خالل استخدام خاصية رفع األيدي افرتاضيا وخاصية الدردشة( واالجوبة. 14:00

اختتام االجتامع – توم هيالندت. 14:30

C O D E X  A L I M E N T A R I U S

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/codexalimentarius/doc/CAC43/Guidance-participants_ar.pdf

