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ي والمراقبون األعزاء 
 ، إىل أعضاء هيئة الدستور الغذائ 

امنا تجاهكم ولتحديد   ز ، ونود أن ننتهز هذه الفرصة لتوضيح الب  ي
فنا أنه تم انتخابنا كرئيس ونواب رئيس لهيئة الدستور الغذائ  يشر

حة.   طرق العمل المقب 

ي جميع أنحاء    نعدكم
ز
ام ف ي شاملة وشفافة ومرنة تحظز باالحب 

بأن نكون محايدين، وأننا سنعمل بال كلل لتكون هيئة الدستور الغذائ 

شد باإلجماع باآلراء والقائمة عىل العلم. وسنعمل لخدمة األعضاء، ونتأكد من أننا   ي تسب 
امها بالمعايبر الغذائية الت  ز

العالم اللب 

ي توجيه عائلة  ، ومن اللمنهمقريبون 
ز
جان ورؤساء اللجان، لنتأكد من أننا نفهم القضايا والمناقشات حت  نتمكن من المساعدة ف

ي من خالل
 القضايا والمناقشات.  الدستور الغذائ 

ي  باعتبارنا أعضاءإننا نحن األربعة، 
مليه علينا حقوقنا أو عىل النحو الذي نمثل فيه البلدان الت 

ُ
ي اللجنة التنفيذية بما ت

ز
كانت أعضاء    ف

اتيجية  ي وضع خطتنا اإلسب 
ز
ز أو كمستشارين، لدينا مصلحة ف ز إقليميير ي أدبيات  2025-2020أو عملت كمنسقير

ز
ون ف . كما سب 

القيمة واألهمية الخاصتان اللتان نعلقهما عىل أجزاء مختلفة من خطتنا، سواء تعزيز القدرات الوطنية لهيئة الدستور   ،حملتنا 

، أو تعزيز ال ي
ي واستخدامها. وبصفتنا رئيسا ونوابا للرئيس، فإننا جميعا  الغذائ 

مشاركة، أو زيادة الوعي بمعايبر هيئة الدستور الغذائ 

مون تماما بالتنفيذ الناجح لكل جزء من  ز ي  أجزاء ملب 
خطتنا. كما نرى جميعا أن هذا هو الطريق نحو رؤيتنا لوجود هيئة دستور غذائ 

ي كل مكان.  وجودة األغذية سالمة ل  معايبر جتمع العالم معا إلنشاء  عىل شكل منظمة قوية وحيوية، حيث ي
 تحمي الجميع فز

، نهدف إىل وضع البلدان   ي
ي جميع الجوانب األخرى لعمل هيئة الدستور الغذائ 

اتيجية، كما هو الحال فز عند تنفيذ خطتنا اإلسب 

ي المركز. 
،  ويحتاج أعضاء هيئة الدستور  األعضاء والمناطق فز ز ز ومتوازنير ز وممثلير مير ز ي ويستحقون رئيسا ونواب رئيس ملب 

الغذائ 

 يقدرون الشمولية والحوار، ويضمنون سماع كل األصوات. 

ة فنية ال مثيل لها ورؤى يمكنها أن تحسن   ي ويساهمون بخبر
إن مراقبينا هم أيضا جزء حيوي من عائلة هيئة الدستور الغذائ 

ي وأدواتها 
. نصوص هيئة الدستور الغذائ  ي

ي العالم الحقيق 
وبصفتنا رئيسا ونوابا لرئيس الهيئة، فإننا    ، مما يضمن إمكانية تنفيذها فز

، وفرق العمل،   ي
ي عمل لجان هيئة الدستور الغذائ 

، ال سيما فز ز نقدر هذه المساهمات وندعم المشاركة النشطة للمراقبير

ونية والمادية ذات الصلة بها وبعضويتها وحي ة، ووجهات النظر، واألفكار  ومجموعات العمل اإللكب  ث يكون لديهم المعرفة، والخبر

ي يقدمونها. 
 الت 

يد    -ومالحظاتكم وردودكم  م نرحب بأفكاركإننا  ي أي وقت، من خالل عناوين البر
ي فز
وئز يد اإللكب  يرجر االتصال بأي منا عبر البر

ي أدناه. 
وئز  اإللكب 
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