
متابعة األعمال المستجدة مع الدول األعضاء وتعزيز التواصل والتعاون يف اإلقليم  

3-5 دقائق. كلمة المنسق اإلقليمي االفتتاحية     1

5 دقائق. كلمة معايل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء- الجهة المستضيفة 2

3-5 دقائق. المواضيع المتعلقة بالكودكس- آخر المستجدات  3

15 دقائق. جدول األعمال والتطلُعات يف اإلقليم  4

30 دقائق. خطة عمل اللجنة التنسيقية لدول الرشق األدىن – المستجدات والنقاش  5

20 دقائق. مناقشة الخطة االتصالية بني دول اإلقليم 6

30 دقائق.
اإلحاطة من قبل المعنيني عن مرشوع مجموعات العمل اإللكرتونية عىل المعمول 

واإلضافات الغذائية اليت أنشأتها اللجنة التنسيقية لدول الرشق األدىن 10 
7

20 دقائق.
مناقشة الخطة اإلسرتاتيجية لسالمة األغذية لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة 

األغذية والزراعة – آخر المستجدات 
8

10 دقائق. اليوم العالمي لسالمة األغذية 2021 9

10 دقائق. نقاش مفتوح وأي مسائل أخرى  10

األربعاء، 7 نيسان 2021
 3:00 مساًء )روما والقاهرة(

 3:00 مساًء )بريوت والرياض(
 4:30 مساًء )طهران(  

1:00 مساًء )تونس(

الرتجمة الفورية متاحة باللغة اإلنجلزيية 
والفرنسية والعربية.

مدة االجتماع: 2-3 ساعات 

عرب برنامج زوم

االجتامع االفرتايض غري الرسمي للجنة 

التنسيقية لدول الرشق األدىن 

الدستور الغذايئ
المواصفات الدولية لألغذية

االجتامع

الدستور الغذايئ

جدول األعامل



لضمان قدرتكم عىل االنضمام إىل هذا االجتماع، من المهم أن تسجلوا أنفسكم مسبًقا لالجتماع عرب تطبيق Zoom عىل 
https://fao.zoom.us/meeting/register/tJwodOiorDgiG9AN5VybOjfjvsK1N0hWbDLK :الرابط التايل

إرشادات عامة:

ُيرجى تسجيل االسم وعنوان الربيد االلكرتوين والمنظمة أو المؤسسة اليت تنتمون إليها والبلد والمنصب. بعد أن تقوموا 
بتسجيل أنفسكم، ستتلقون رسالة إلكرتونية تحتوي عىل تفاصيل حول كيفية االنضمام إىل االجتماع يف 7 نيسان /أبريل. ُيرجى 
منكم االحتفاظ بهذه الرسالة ألنها فريدة لكل مشارك. يجب عىل لك شخص يرغب يف االنضمام إىل االجتماع أن يسجل نفسه 

ليك يتمكن من المشاركة. سيتم افتتاح االجتماع قبل 51 دقيقة من موعده الرسمي لمساعدة المشاركني إذا لزم األمر.

إرشادات حول المشاركة:

 تأكد من تحميل آخر نسخة/تحديث من تطبيق زوم، للمزيد من المعلومات اضغط عىل الرابط أدناه:  	
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362233-Upgrade-update-to-the-latest-version 

يرجى كتم صوت الميكروفون عند عدم التحدث 	

يرجى رفع اليد عند الرغبة يف التحدث ليك يتمكن الرئيس من ضمان حق الجميع يف تناول الكلمة بشكل فعال )تتوفر  	
هذه الوظيفة يف اللوحة يف أسفل الصفحة من خالل النقر عىل قائمة المشاركني ثم اختيار إشارة اليد الزرقاء)

يرجى استخدام مربع الدردشة يف أي وقت لتقديم االقرتاحات وطرح األسئلة. 	

يرجى أيضا الرجوع إىل اإلرشادات المرفقة للحصول عىل مساعدة للمشاركة يف االجتماع، خاصة فيما يتعلق باستخدام  	
قنوات الرتجمة الفورية.

 صفحة المساعدة حول استخدام تطبيق »زوم« zoom متاحة عىل الرابط التايل:
https://support.zoom.us/hc/en-us

تجدر االشارة إىل أنه سيتم تسجيل المناقشات لتسهيل إعداد محرض االجتماع االفرتايض )باللغة االنجلزيية فقط(

الدستور الغذايئ

تطوير وتعزيز نقاط االتصال لهيئة الدستور الغذايئ ولجانه الوطنية  	

 تعزيز التواصل بني أعضاء اللجنة التنسيقية لدول الرشق األدىن وسكرتارية 	
الكودكس واألقاليم األخرى

تعزيز ودعم استخدام معايري الدستور الغذايئ كأساس للترشيعات واللوائح الوطنية 	

مراجعة وتطوير معايري الدستور الغذايئ مع مراعاة الشؤون واالحتياجات اإلقليمية 	

التوعية بخطة العمل اإلقليمية المحَدثة لدعم خطة الدستور الغذايئ، بما يف ذلك منظمة  	
الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة

 إحاطة الدول األعضاء بخطة -منظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية 	
والزراعة- االسرتاتيجية لسالمة األغذية 

محاور االجتامع

التسجيل واالتصال 
باالجتماع

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362233-Upgrade-update-to-the-latest-version

