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برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
اللجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي
الدورة احلادية والستون ،املقرّ الرئيسي ملنظمة الصحة العاملية ،جنيف 42-42 ،يونيو/حزيران 4002

جدول األعمال املؤقت
البند

الوثيقة

املوضوع

-1

املوافقة على جدول األعمال

-2

املسائل الناشئة عن الدورة الستني للجنة التنفيذية

-3

CX/EXEC 08/61/1

(أ)

متابعة البيان الصادر عن منظمة األغذية
والزراعة ومنظمة الصحة العاملية يف الدورة
الستني للجنة التنفيذية

CX/EXEC 08/61/2

(ب)

طول ومضمون تقارير دورات هيئة الدستور
الغذائي وأجهزتها الفرعية

CX/EXEC 08/61/3

(ج)

أية مسائل أخرى

االستعراض التقييمي لوضع مواصفات الدستور
الغذائي والنصوص ذات الصلة
(أ )

مشاريع املواصفات والنصوص ذات الصلة

)CRD 6 (English only
ALINORM 08/31/4
ALINORM 08/31/4A
)(original language only

CX/EXEC 08/61/4

لدواعي االقتصاد طبعت هذه الوثيقة يف عدد حمدود من النسخ ،واملرجو من أعضاء الوفود واملراقبيـن أن يكتفوا بهذه النسخة أثناء االجتماعات
وأال يطلبوا نسخا إضافية منهـا إال للضرورة القصوى .ومعظم وثائق اجتماع هيئة الدستور الغذائي متاحة على شبكة االنرتنت على العنوان
www.codexalimentarius.org
K1894/A
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املعروضة على اهليئة للموافقة عليها
(ب)

التعديالت يف مواصفات الدستور الغذائي
والنصوص ذات الصلة

ALINORM 08/31/8

(ج)

اقرتاحات وضع مواصفات جديدة والنصوص ذات
الصلة واقرتاحات وقف العمل

ALINORM 08/31/9
ALINORM 08/31/9 Add.1
)(E/S
ALINORM 08/31/3 Appendix II

-4

املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية
ميزانية ومصروفات الدستور الغذائي يف
(أ )
الفرتة  2002-2002وميزانية الدستور
الغذائي يف الفرتة 2002-2002
(ب)

انعكاسات التعديالت يف املادة  2من النظام
األساسي هليئة الدستور الغذائي

-5

التخطيط االسرتاتيجي هليئة الدستور الغذائي

-2

تنفيذ التقييم املشرتك بني منظمـة األغذيـة والزراعـة
ومنظمة الصحة العاملية للدسـتور الغـذائي واألنشـطة
األخــرى الــط تضــطلع بهــا املنظمتــان يف ــال
املواصفات الغذائية
(أ)
(ب)

حالة التنفيذ العامة
استعراض هيكـل ننـة الدسـتور الغـذائي
وصالحيات نان الدسـتور الغـذائي وفـر
املهام

-2

املسائل الناشئة عن تقارير اهليئة ونان الدستور الغذائي
وفر املهام

-2

العالقــات بــني هيئــة الدســتور الغــذائي واملنظمــات
الدولية األخرى
(أ)

مسائل عامة

(ب)

الطلبات املقدمة من املنظمات الدوليـة غـ

ALINORM 08/31/9A
CAC/31 INF/3 (English only) and
)CAC/31 INF/9 (E/F/S
CX/EXEC 08/61/5

(مل تصدر هذه الوثيقة)

ALINORM 08/31/9B

ALINORM 08/31/9C Part I
ALINORM 08/31/9C Part II
ALINORM 08/31/9C Part II Add.1

ALINORM 08/31/9D
ALINORM 08/31/9D Add. 1

ALINORM 08/31/9E
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احلكومية للحصـول علـى صـفة مراقـ يف
الدستور الغذائي
(ج )

CX/EXEC 08/61/6
CRD 2, CRD 3

استعراض صفة املراق للمنظمـات الدوليـة
غ احلكومية

-2

مشــروع وحســاب األمانــة املشــرت ان بــني منظمــة
األغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصــحة العامليــة لتعزيــز
املشار ة يف الدستور الغذائي

-10

املسائل األخرى الناشئة عن أعمـال منظمـة األغذيـة
والزراعة ومنظمة الصحة العاملية

-11

ما يستجد من أعمال

-12

املوافقة على التقرير

CX/EXEC 08/61/7
CRD 4, CRD 5
ALINORM 08/31/9F

ALINORM 08/31/9G
ALINORM 08/31/9G Add.1
CRD 1

اجلدول الزمين املؤقت

اليوم
الثالثاء 24 ،يونيو/حزيران
األربعاء 25 ،يونيو/حزيران
اخلمي  22 ،يونيو/حزيران (قبل الظهر فقط)
انمعة 22 ،يونيو/حزيران (بعد الظهر فقط)

البنود من جدول األعمال

5-1
2-2
11-2

( 12املوافقة على التقرير)
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مالحظات على جدول األعمال املؤقت
-1

املوافقة على جدول األعمال :طبقا للمادة السابعة  2 -من الالئحة الداخلية للهيئة ،يكون أول بند يف جـدول
األعمال املؤقت هو املوافقة على جدول األعمال.

-2

املسائل الناشئة عن الدورة الستني للجنة التنفيذية تشمل :متابعة البيان الصادر عن منظمة األغذية والزراعـة
ومنظمة الصحة العاملية يف الدورة الستني للجنة التنفيذيـة (الفقـرة  22مـن الوثيقـة )ALINORM 08/31/3؛
طـــول ومضـــمون تقـــارير دورات هيئـــة الدســـتور الغـــذائي وأجهزتهـــا الفرعيـــة (الفقرتـــان  3و 112مـــن
الوثيقـــة )ALINORM 08/31/3؛ باإلضـــافة إس مســـائل أخـــرى (الفقرتـــان  3و 112مـــن الوثيقـــة
 )ALINORM 08/31/3ومنها مث ًال أحكام الدستور الغذائي الط ترعى الدعوة إس عقد اجتماعات جملموعات
العمل املشرت ة التابعة للجان ودورات اللجان (نيوزيلندا) وتطبيـق مواصـفات الدسـتور الغـذائي علـى املسـتوى
الوطين (منسّق الدستور الغذائي يف الشر األدنى).

-3

االستعرا التقييمي :جتري اللجنـة التنفيذيـة االسـتعراض التقييمـي مـن أجـل وضـع مواصـفات الدسـتور
الغذائي والنصوص ذات الصلة طبقاً للمادة اخلامسة –  2من الالئحة الداخلية وانزء  2مـن إجـراءات وضـع
مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة.

-4

املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية :سوف تُدعى اللجنة التنفيذية إس اإلحاطة باملعلومات عن املصروفات خالل
الفرتة املاليـة  2002-2002وأي معلومـات حديثـة عـن املصـروفات املقـدّرة للفـرتة  2002-2002اسـتنادًا إس
برنامج العمل الذي اقرتحته اهليئة.

-5

التخطيط االسرتاتيجي هليئة الدستور الغذائي :تعطي اللجنـة التنفيذيـة توجيهـات حـول املسـائل املتصـلة
بالتخطيط االسرتاتيجي طبقاً للمادة اخلامسة 2-من الالئحة الداخلية ،ال سيما يف ضـوء اخلطـة االسـرتاتيجية
للفرتة  2013-2002الط اعتمدتها اهليئة يف دورتها الثالثني.

-2

تنفيذ تقييم الدستور الغذائي :سوف تُدعى اللجنة التنفيذية إس اإلحاطة مبا أحرز من تقدم على صعيد تنفيـذ
االقرتاحات ما أقرّتها اهليئة يف دورتها السادسة والعشرين ،وذلك على سبيل متابعة تقييم الدستور الغذائي،
مبا يف ذلك استعراض هيكل نان الدستور الغذائي وصالحيات تلك اللجان وفر املهام.

-2

املسائل الناشئة عن تقارير اهليئة وجلاان الدساتور الغاذائي وفاره امل اام :تُعـرض علـى اللجنـة التنفيذيـة
املسائل ذات الصلة الناشئة عن تقارير نان الدستور الغذائي وفر املهام ألخذ العلم أو إسـداء املشـورة حسـ
االقتضاء.

-2

العالقات بني هيئة الدستور الغذائي واملنظمات الدولية األخرى :سوف حتاط اللجنة التنفيذية علما بأي
تطورات حول العالقات بني هيئة الدستور الغذائي واملنظمات الدولية احلكومية وغ احلكومية األخرى.
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5

وتُطل مشورة اللجنة التنفيذية ،حس االقتضاء ،طبقاً للمادة التاسعة 2-من الالئحة الداخلية وللمبادئ
اخلاصة مبشار ة املنظمات الدولية غ احلكومية يف أعمال هيئة الدستور الغذائي.
-2

املشروع وحساب األمانة املشرتكني بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية لتعزيز املشاركة يف
الدستور الغذائي :يُعرض على اللجنة التنفيذية تقريرٌ مرحلي عن املشروع وحساب األمانة.

-10

املسائل األخرى الناشئة عن أعمال منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية :تُعطى للجنة التنفيذيـة
آخر املعلومات عن طلبات احلصول على املشورة العلمية املقدمة من األجهزة الفرعية للدسـتور الغـذائي إس ـل
من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ،فضالً عن أحدث األنشطة/القرارات املتصلة بعمل الدستور
الغذائي من جان منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية.

-11

ما يستج ّد من أعمال :قد تناقش اللجنة التنفيذية أي مسـائل يطرحهـا األعضـاء يف إطـار البنـد  1مـن جـدول
األعمال ،إذا سنح الوقت.

-12

املوافقة على التقرير :عمالً باملادة العاشرة  1-مـن الالئحـة الداخليـة وبـاإلجراءات املرعيّـة ،تـدعى اللجنـة
التنفيذية إس املوافقة على تقرير دورتها احلادية والستني استنادًا إس مشروع التقرير الذي تق ِّدمه األمانة.

