
لقد أتت جائحة فیروس )كوفید- 19 ( العاملیة املستمرة ب تحدیات لطریقتنا يف العیش والتفاعل والعمل، حیث انقلبت 

الطریقة التي عملنا بھا دولیا حتى یومنا ھذا رأسا عىل عقب. ومع إلغاء جمیع اجتامعات ھیئة الدستور الغذايئ الفعلیة 

لعام 2020 ، أصبح من الرضوري اآلن البحث عن طرق جدیدة ملواصلة العمل. وقد سلطت ھذه الجائحة الضوء عىل 

أھمیة سالمة األغذیة والوصول إىل معاییر الدستور الغذايئ والقدرة عىل تنفیذھا لضامن استمرار إنتاج الغذاء ونقلھ 

بأمان إىل املستھلكین يف جمیع أنحاء العامل.

28 متوز/ یولیو، من الساعة 12 وحتى الساعة 14 بتوقیت وسط أوروبا

  ھیئة الدستور الغذايئ  

  ندوة عرب اإلنرتنت )ویبینار(  

العاملیة   الجائحة  أثناء  الغذايئ  الدستور  ُقُدما مبعایر    امليض 

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

التسجیل املُسبق يف الندوة

https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_EFWeVPk2TeybWwr-yuFRkQ

سیتم بث االجتامع عىل شبكة االنرتنت ایضا

/http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5335/icode

CodexCAC43#

سیتم توفیر الرتجمة الفوریة أثناء الفعالیة باللغات العربیة، والصینیة، واالنجلیزیة، والفرنسیة، والروسیة، واالسبانیة.

https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_EFWeVPk2TeybWwr-yuFRkQ
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5335/icode/
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5335/icode/


الربنامج

مدیرة الندوة : سارة كاھیل

مالحظات افتتاحیة – السید/ غیلرمي دا كوستا، رئیس ھیئة الدستور الغذايئ. : 12.00

اجتامع افرتايض لھیئة الدستور الغذايئ – ماذا سیتضمن االجتامع وماھو دوركم فیھ – توم ھیالندت، أمین ھیئة
الدستور الغذايئ.

: 12.10

أسئلة )باستخدام خاصی ة الدردشة( واجوبة. : 12.20

املشاركة يف االجتامع االفرتايض – نصائح ھامة خاصة بالتدخالت عرب االنرتنت – دیفید مايس. : 12.40

أسئلة )باستخدام خاصی ة الدردشة( واجوبة. : 12.50

الحفاظ عىل األساس العلمي لھیئة الدستور الغذايئ – فرانسیسكو برانكا، منظمة الصحة العاملیة. : 13.00

حلقة نقاش – ھیئة الدستور الغذايئ والجائحة – الحفاظ عىل الزخم وبناء القدرة عىل الصمود. 

سیناقش توم ھیالندت، أمین ھیئة الدستور الغذايئ، والضیوف الفرص والتحدیات التي تحیط بالعمل االفرتايض، وسیراجعون
مجریات آخر اجتامع افرتايض للجنة التنفیذیة لھیئة الدستور الغذايئ والدروس املستفادة للمستقبل، كام سیأخذون بعین االعتبار

املالحظات واألسئلة التي سرتد من املشاركین يف الندوة.

: 13.10

اختتام االجتامع - توم ھیالندت. : 13.55

وقد وضعت ھیئة الدستور الغذايئ خطتھا االسرتاتیجیة لألعوام 2020 – 2025 قبل ان تستجد الجائحة الحالیة. ومع ذلك، فإن 

رؤیتھا حول كون الدستور الغذايئ “املكان الذي یجتمع فیھ العامل لوضع معاییر لسالمة وجودة االغذیة لحامیة الجمیع يف كل 

مكان” مل یسبق لھا أن كانت أكرث أھمیة. فببساطة، نحن بحاجة إىل تغییر اآللیات التي نلتقي من خاللھا يف ھذه األیام التي 

تتّسم بالتباعد الجسدي والقیود املفروضة عىل السفر.

واستخدمت أمانة ھیئة الدستور الغذايئ جمیع األدوات املتاحة لھا للحفاظ عىل عمل الھیئة: فقد عقدنا اجتامعات اسبوعیة 

مع رئیس ھیئة الدستور الغذايئ ونوابھ؛ والتي كانت عبارة سلسلة من االجتامعات االفرتاضیة غیر الرسمیة الناجحة مع اللجنة 

التنفیذیة لھیئة الدستور الغذايئ ورؤساء وأمانات الھیئات الفرعیة املضیفة وجمیع مناطق الدستور الغذايئ.

بل  معا،  االجتامع  عىل  قادرین  زلنا  ما  اننا  إال  الظروف،  من  الرغم  عىل  أنھ  االجتامعات  ھذه  أظھرت  كام 

ونتیجة  الغذايئ.  بالدستور  الخاصة  املحادثات  اىل  فعال  بشكل  االنضامم  أعضائنا  من  املزید  بإمكان  وأصبح 

بین األوىل  للمرة  الغذايئ  الدستور  لھیئة  التابعة  التنفیذیة  للجنة  والسبعین  التاسع  االجتامع  ُعقَد  فقد   لذلك، 

 13 و 20 متوز/ یولیو 2020 وما زالت املحادثات جاریة بشأن عقد االجتامع الثالث واألربعین لھیئة الدستور الغذايئ بشكل 

افرتايض قبل نھایة العام.

واعتربت الزیادة يف استخدام األسالیب االفرتاضیة يف العمل والتواصل من اآلثار اإلیجابیة للجائحة التي ما زالت مستمرة. غیر أن 

كل نھج جدید ترافقھ ایضا مخاوف وتحدیات، مبا يف ذلك يف حالة عقد االجتامع الثالث واألربعون لھیئة الدستور الغذايئ بشكل 

افرتايض. ومع ذلك، فإن القیم األساسیة لھیئة الدستور الغذايئ - الشمولیة والتعاون وبناء التوافق يف اآلرا ء والشفافیة – تدعم 

تنظیم وتنفیذ جمیع أعامل ھیئة الدستور الغذايئ، سواء كانت افرتاضیة أم ال، حیث ستتناول ھذه الندوة اآللیات االفرتاضیة 

الحالیة التي تنتھجھا ھیئة الدستور الغذايئ مع الرتكیز عىل االجتامع الثالث واألربعین لھیئة الدستور الغذايئ، وتوفیر املعلومات 

الالزمة عن ھذا النھج وإمكانیة اإلجابة عىل اسئلتكم.

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


