
 وینبغي ان تكون المواءمة والتناسق بین القوانین ولوائح  
وتشریعات سالمة األغذیة مدرجة في سیاسات الحكومات

اتصل بنا
info@globalharmonization.net  

GHI جمعیة 
 ج/س الدكتور جیرھارد شالینینغ

قسم علوم وتكنولوجیا األغذیة
جامعة فور بودنكولتور

موثغاسي 18, 1190 وین, النمسا

كن عضوا
لتمكین المشاركة العالمیة في المبادرة دون أي عبء مالي حیثال یدفع األعضاء من العلماء رسوم عضویة فردیة

  لإلنظمام الى المبادرة جي اتش آي انتقل الى:      
https://www.globalarmonization.net/become-a-member

اإلطار العالمي، األثر العالمي
 تقوم المبادرة العالمیة للتنسیق بتسھیل إجراء مناقشات عالمیة لتطویر  

المعلومات الالزمة لوضع أسس سلیمة لألنظمة والتشریعات ذات العالقة او  
المنطقیة القائمة على العلم وإنشاء منتدى للعلماء والتكنولوجیین للتفاعل مع 

السلطات التنظیمیة في جمیع أنحاء العالم افحصني

افحصني

www.globalharmonization.net

 ما ھي المبادرة العالمیة
GHIللتنسیق جي اتش آي        ؟ 

 المبادرة  العالمیة للتنسیق جي اتش آي GHI ھي شبكة عالمیة 
من العلماء األفراد

 ھدف المبادرة العالمیة للتنسیق GHI  ھو تحقیق توافق في  
اآلراء العلمیة حول اللوائح والتشریعات الغذائیة لضمان التوافر 

العالمي للمنتجات الغذائیة اآلمنة والنافعة لجمیع المستھلكین

user
Underline



 وتسعى المبادرة العالمیة للتنسیق       إلى إزالة االختالفات التنظیمیة والتشریعیة بین البلدان من خالل توفیر
 المعلومات التي تعزز صنع السیاسات القائمة على العلم. وینبغي أن یكون لھذا أثر إیجابي كبیر على عدة

جبھات منھا: 

 سالمة االغذیة كیماویاً | التعلیم والتدریب لمتداولي الغذاء | أخالقیات ممارسات سالمة األغذیة | قانون الغذاء  
ولوائحھ | األحیاء الدقیقة لألغذیة | مواد التغلیف لألغذیة | تقنیات حفظ األغذیة | سالمة األغذیة فیما یتعلق  

بالتشریعات الدینیة لألغذیة | علم السموم الجیني وعلم الجینوم | | شبكات اإلنذار بالحوادث العالمیة  | السموم  الفطریة 
| تكنولوجیا النانو في األغذیة | التسمیات والمصطلحات في سالمة وجودة االغذیة | التغذیة  | المجاالت التنظیمیة للحد 

من خسائر ما بعد الحصاد | التواصل العلمي.

 ویقود المبادرة العالمیة للتنسیق مجلس إدارة دولي، یدعمھ مدیرون والعدید من الموظفین اآلخرین. وتنتخب
اإلشراف، مجلس  رئیس  الرئیس،  ونائب  الرئیس،  أعضاء:   10 حالیا  المجلس  یضم  المجلس.  العامة   الجمعیة 
 واألمین العام، وأمین الصندوق، ومستشار عالمي، و4 أعضاء عامین. وھناك مدیر االتصاالت ومدیر برنامج

السفراء ومدیر العضویة. یمكن االطالع على التفاصیل حول ذلك من خالل الرابط التالي
https://www.globalharmonization.net/leadership.

    مسجلة في فیینا، النمسا كمنظمة غیر ربحیة، باسم
    باسم "جمعیة المبادرة العالمیة للتنسیق 

المھمة

GLOBAL HARMONIZATION INITIATIVE

GHI

GHI

قیادة - جي اتش آي

مجموعات العمل
الحالیة

 تنشر         رسالة إخباریة خمس مرات في السنة. یمكن المتابعة
النشرة اإلخباریةعلى الرابط التالي

GHIشؤون

مجموعات العمل

 ویھدف برنامج سفراء المبادرة العالمیة للتنسیق إلى تمكین أعضاء مختارین من المبادرة العالمیة للتنسیق من
 تمثیل المبادرة              في بلدانھم أو منطقتھم. لدى           سفراء في العدید من البلدان وترحب بمقدمي

الطلبات من البلدان غیر الممثلة
المعلومات، بما في ذلك تفاصیل االتصال على الرابط التالي

برنامج
السفراء

التنظیميالھیكل

GLOBAL HARMONIZATION INITIATIVE

GHI

:

)

)

 إزالة الحواجز التجاریة التي تتخفى خلف مفھوم سالمة األغذیة (مثل االختالفات الكبیرة غیر العلمیة بین
التراكیز القصوى لمتبقیات المبیدات الحشریة

 المساھمة في الحد من الجوع أو على األقل تقلیلھ عالمیا إً لى أدنى حد ممكن عن طریق تجنب اتالف الغذاء 
بسبب الخطأ في تحدید تراكیز المواد التي توجد بشكل طبیعي في االغذیة على أنھا ضارة

 جعل المنظمین للتشریعات یدركون أنھ ال توجد مواد سامة، ولكن ھناك تراكیز سامة فقط من المواد
(باراسیلسوس، القرن السادس عشر

 فضح المعلومات المضللة حول الغذاء والتي تتطلب من المستھلكین تبني انظمة وتشریعات لیس لھا قاعدة 
علمیة وتؤثر سلبا على األمن الغذائي

 تسھیل وتشجیع اإلبالغ عن الجرائم الغذائیة التي قد تؤدي إلى األمراض أو الوفاة )دون الكشف عن الھویة من 
.GHI خالل صفحة ویب آمنة  لـ

 توفیر مواد تعلیمیة في مجال سالمة األغذیة على جمیع المستویات، وباللغات المحلیة، ومع مواد  مصورة 
لمتداولي األغذیة األمیین او محدودي القراءة والكتابة

 في العدید من البلدان یطلب قانونیا اجراء اختبارات على الحیوانات إلثبات سالمة الغذاء. ویشعر  المستھلكون 
            (in vitro) بقلق متزاید بشأن استخدام ھذه الحیوانات بھذه الطریقة. وبھذا الخصوص تتوفر اختبارات  موثوقة في المختبر

والتي غالبا ما تكون قادرة على إظھار السالمة بشكل أكثر دقة وأسرع مما ھو  ممكن مع الحیوانات. وتشجع  
المبادرة العالمیة للتنسیق GHI على استخدام ھذه االختبارات ومواءمتھا من خالل التدریب ونشر المعلومات

•

•

•

•

•

•

•

"
GHI

(GHI)

https://www.globalharmonization.net/ambassadors
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https://www.globalharmonization.net/ghi-matters
:

 توفر مجموعات العمل التابعة للمبادرة العالمیة للتنسیق (WGs) منصات لعلماء وخبراء أعضاء المبادرة لإلنخراط 
مع زمالئھم في التعاون وبناء توافق في اآلراء واتخاذ إجراءات جماعیة في المجاالت ذات المواضیع المحددة  ذات 

الصلة بمھمتنا. یمكن العثور على معلومات حول جمیع مجموعات
https://www.globalharmonization.net/working-groups :الحالیة على الرابط التالي WGا        s العمل  

: GHI .(453446383 معترف بھا أیضا في  
ھولندا باعتبارھا   

/ ZVR-Zahl)

 Algemeen Nut ) ANBI
رقم التسجیل

 Beogende Instelling = مؤسسة للمنفعة العامة؛ الرقم 
. المالي: (823848607)

 والمبادرة العالمیة للتنسیق GHI ھي جمعیة محایدة، وبالتالي 
فھي  ال تقبل التمویل من الصناعة والحكومات. ویشرف مجلس 
اإلدارة على االمتثال لدستور المبادرة لعالمیة للتنسیق. وال یمثل 
أعضاء المبادرة العالمیة للتنسیق أرباب عملھم أبدا.  العضویة 

فردیة والمساھمات في المبادرة العالمیة للتنسیق تستند إلى 
الضمیر العلمي الواعي لألعضاء.




