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البند  1من جدول األعمال

CX/NEA 05/3/1
نوفمرب/تشرين الثانى 4002

برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
جلنة التنسيق املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية فى الشرق األدنى
الدورة الثالثة
عمان ،األردن 10-7 ،مارس/آذار 4002
ستعقد فى املركز امللكى للمؤمترات بفندق املرييديان – عمان
عمان ،األردن
من االثنني 7 ،مارس/آذار الساعة  03.90إىل اخلميس 00 ،مارس/آذار 5002

جدول األعمال املؤقت
البنـد من
جدول األعمال املوضوعccc

رقم الوثيقة

افتتاح الدورة
-0

املوافقة على جدول األعمال

CX/NEA 05/3/1

-5

مسائل هامة ناشئة عن هيئة الدستور الغذائى وجلان الدستور الغذائي
وأفرقة املهام األخرى

CX/NEA 05/3/2

 استعراض جلان التنسيق االقليمية (التعليقات الواردة إستجابة للوثيقة) CL 2004/46-NEA
-9

تقرير عن أنشطة منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية استكماالً
لعمل هيئة الدستور الغذائي

-4

مشروع املواصفات املقرتحة وما يتصل بها من نصوص فى اخلطوة رقم

( 4أ)

مشروع املواصفات املقرتحة للحمّص املتبّل

CX/NEA 05/3/3

CX/NEA 05/3/4

4
CX/NEA 05/3/5
CX/NEA 05/3/5-Add.1
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البنـد من
جدول األعمال املوضوعccc

 مالحظات عند اخلطوة( 4ب)

رقم الوثيقة
9

مشروع املواصفات املقرتحة للفول املدمس
 -مالحظات عند اخلطوة

( 4ج)

9

CX/NEA 05/3/7
CX/NEA 05/3/7-Add.1

مشروع املواصفات املقرتحة للطحينة
 -مالحظات عند اخلطوة

( 4هـ)

CX/NEA 05/3/6-Add.1

مشروع مدونة السلوك املقرتحة بشأن األغذية اليت تباع يف الشوارع
 -مالحظات عند اخلطوة

( 4د)

9

CX/NEA 05/3/6

9

CX/NEA 05/3/8
CX/NEA 05/3/8-Add.1

مشروع اخلطوط التوجيهية اإلقليمية املقرتحة بشأن جهات االتصال مع
هيئة الدستور الغذائي وجلان الدستور الغذائي الوطنية
 -مالحظات عند اخلطوة

9

CX/NEA 05/3/9
CX/NEA 05/3/9-Add.1

-2

ورقة للمناقشة عن اتفاقات االعرتاف املتبادل املربمة بني بلدان الشرق
األدنى بشأن اعتماد الواردات/الصادرات

CX/NEA 05/3/10

-6

معلومات وتقارير عن مسائل مراقبة األغذية وسالمة األغذية مبا يف ذلك
مواصفات الدستور الغذائى (الوثيقة )CL 2004/45-NEA

CX/NEA 05/3/11

-7

مشاركة املستهلكني يف وضع املواصفات الغذائية يف الدستور الغذائي وعلى
املستوى القطري (الوثيقة )CL 2004/45-NEA

CX/NEA 05/3/12

-8

معلومات عن أنشطة بناء القدرات فى اإلقليم

CX/NEA 05/3/13

-3

ما يستجد من أعمال أخرى وعمل اللجنة يف املستقبل

- 00

ترشيح املنسّق

- 00

موعد ومكان الدورة القادمة

- 05

املوافقة على التقرير

اعألن للمندوبني
سيعقد األجتماع األقليمي املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة

CX/NEA 05/3/14

3

CX/NEA 05/3/1

العاملية اخلاص بسألمة األغذ ية يف الشرق األدنى يومي  2و  6مارس/آذار5002
أى مباشرة قبل موعد الدورة الثالثة للجنة التنسيق املشرتكة بني منظمة األغذية
والزراعة ومنظمة الصحة العاملية فى الشرق األدنى وذلك لتمكني املندوبني من حضور
األجتماعني اذا رغبوا فى ذلك
http://www.codexalimentarius.org

Codex/Near East/J3451a

CX/NEA 05/3/1

4

مالحظات على جدول األعمال املؤقت
البند 1

املوافقة على جدول األعمال (الوثيقة  :)CX/NEA 05/3/1وفقاً للمادة  5-6من الالئحة الداخلية ،يكون
أول بند يف جدول األعمال املؤقت هو املوافقة على جدول األعمال.

البند 5

مسائل هامة ناشئة عن هيئة الدستور الغذائى وجلان الدستور الغذائي وأفرقة املهام األخرى (الوثيقة
 :)CX/NEA 05/3/2يشمل هذا البند موضوعات تتعلق باإلقليم ناشئة عن الدورات األخرية للهيئة
وجلان الدستور الغذائى وأفرقة املهام األخرى .وسوف تتضمن ورقة ضميمة (الوثيقة )CX/NEA 05/3/3
التعليقات على استعراض جلان التنسيق اإلقليمية والتى قدمت استجابة للوثيقة .CL 2004/46-NEA

البند 9

تقرير عن أنشطة منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية استكماالً لعمل هيئة الدستور
الغذائي (الوثيقة  :)CX/NEA 05/3/4سيعد ممثلو منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
تقريرا عن أنشطة املنظمتني استكماالً لعمل هيئة الدستور الغذائي

البند 4

مشروع املواصفات املقرتحة وما يتصل بها من نصوص فى اخلطوة رقم 4

البند ( 4أ) مشروع املواصفات املقرتحة للحمّص املتبّل (الوثيقة  :)CX/NEA 05/3/5أعادت اللجنة ،فى دورتها
الثانية ،مشروع املواصفات املقرتحة للحمص املتبل إىل اخلطوة  5ملزيد من الصياغة وتوزيعها إلبداء
التعليقات عليها يف اخلطوة ( 9الفقرة  75من الوثيقة  .)ALINORM 03/40وترد التعليقات املقدمة فى
اخلطوة  9بالوثيقة .CX/NEA 05/3/5-Add. 1
البند ( 2ب)مشروع املواصفات املقرتحة للفول املدمس (الوثيقة  :)CX/NEA 05/3/6أعادت اللجنة ،فى دورتها
الثانية ،مشروع املواصفات املقرتحة للفول املدمس إىل اخلطوة  5ملزيد من الصياغة وتوزيعها إلبداء
التعليقات عليها يف اخلطوة ( 9الفقرة  75من الوثيقة  .)ALINORM 03/40وترد التعليقات املقدمة فى
اخلطوة  9بالوثيقة .CX/NEA 05/3/6-Add. 1
البند ( 2ج) مشروع مدونــة السلــوك املقرتحــة بشـــأن األغذيـــة اليت تبــاع فــــي الشوارع (الوثيقـــة
 :)CX/NEA 05/03/7أعادت اللجنة ،فى دورتها الثانية ،مدونة السلوك املقرتحة بشأن األغذية اليت
تباع يف الشوارع إىل اخلطوة  5ملزيد من الصياغة وتوزيعها إلبداء التعليقات عليها يف اخلطوة ( 9الفقرة 63
من الوثيقة  .)ALINORM 03/40وترد التعليقات املقدمة فى اخلطوة  9بالوثيقة CX/NEA 05/3/7-
.Add. 1
البند ( 2د) مشروع املواصفات املقرتحة للطحينة (الوثيقة  :)CX/NEA 05/3/8وافقت اللجنة ،فى دورتها الثانية،
على أن تطلب من اهليئة الرتخيص بإعداد مواصفات للدستور الغذائى اخلاصة بالطحينة ووافقت على أن
يتوىل األردن تنسيق الصياغة األولية للمواصفات مبساعدة مصر وقطر واململكة العربية السعودية والسودان

CX/NEA 05/3/1
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وسورية واإلمارات العربية املتحدة (الفقرة  70من الوثيقة  .)ALINORM 03/40ووافقت اهليئة ،فى
دورتها السادسة والعشرين ،على إعداد مواصفات للطحينة باعتبارها عمال جديدا للجنة (الفقرة 098
واملرفق الثامن من الوثيقة  .)ALINORM 03/41وترد التعليقات املقدمة فى اخلطوة  9بالوثيقة
.CX/NEA 05/3/8-Add. 1
البند ( 4هـ) مشروع اخلطوط التوجيهية اإلقليمية املقرتحة بشأن جهات االتصال مع هيئة الدستور الغذائي وجلان
الدستور الغذائي الوطنية (الوثيقة  :)CX/NEA 05/3/9وافقت الدورة الثانية للجنة على أن تطلب من
اهليئة بدء العمل على اخلطوط التوجيهية بشأن جهات االتصال مع هيئة الدستور الغذائي وجلان الدستور
الغذائي الوطنية يف الشرق األدنى (الفقرة  008من الوثيقة  .)CX/NEA 05/3/9ووافقت اهليئة ،فى
دورتها السادسة والعشرين ،على إعداد اخلطوط التوجيهية باعتبارها عمال جديدا للجنة (الفقرة 098
واملرفق الثامن من الوثيقة  .)ALINORM 03/41وترد التعليقات املقدمة فى اخلطوة  9بالوثيقة
.CX/NEA 05/3/9-Add. 1
البند 2

ورقة مناقشة عن اتفاقات االعرتاف املتبادل فيما بني بلدان الشرق األدنى بشأن إعتماد
الواردات/الصادرات (الوثيقة  :)CX/NEA 05/3/10وافقت اللجنة ،فى دورتها الثانية ،على دراسة
ورقة مناقشة عن اتفاقات االعرتاف املتبادل فيما بني بلدان الشرق األدنى بشأن إعتماد
الواردات/الصادرات ،على أن يتوىل األردن إعدادها (الفقرة  020من الوثيقة .)ALINORM 03/40

البند 6

معلومات وتقارير عن مسائل مراقبة األغذية وسالمة األغذية مبا يف ذلك مواصفات الدستور الغذائى
(الوثيقة  :)CX/NEA 05/3/11هذا بند دائم فى جدول أعمال اللجنة .وستدعى البلدان إىل تقديم
معلومات مستحدثة عن املسألة سالفة الذكر .وتتضمن الوثيقة  CX/NEA 05/3/11موجزا للمعلومات التى
قدمتها البلدان عن قضايا مراقبة األغذية وسالمة األغذية ،مبا فى ذلك مواصفات الدستور الغذائى والتى
قدمت إستجابة للوثيقة .CL 2004/45

البند 7

مشاركة املستهلكني يف أعمال الدستور واملسائل ذات الصلة (الوثيقة  :)CX/NEA 05/3/12حبثت
اهليئة يف دورتها الثالثة والعشرين مشاركة املستهلكني يف عمل هيئة الدستور الغذائي .واقرتحت اهليئة أن
تتابع جلان التنسيق اإلقليمية انتهاز الفرصة املتاحة لتكون مبثابة منتدى لتبادل اخلربات بشأن سبل
ووسائل تنمية اسهامات املستهلكني يف اللجان وجهات االتصال القطرية التابعة للدستور .وتتضمن الوثيقة
 CX/NEA 05/3/11موجزا للمعلومات التى قدمتها البلدان عن مشاركة املستهلكني يف أعمال الدستور
واملسائل ذات الصلة ،والتى قدمت ردا للوثيقة .CL 2004/45

البند 8

معلومات عن أنشطة بناء القدرات فى اإلقليم (الوثيقة  :)CX/NEA 05/3/13سيُرفع تقرير عن برامج
بناء القدرات يف البلدان النامية واليت تنجز فى اطار متابعة البيان املشرتك الصادر عن الرؤساء التنفيذيني

Codex/Near East/J3451a
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ملنظمة األغذية والزراعة ،ومنظمة الصحة العاملية ،واملكتب الدولي لألوبئة احليوانية ،ومنظمة التجارة
العاملية ،والبنك الدولي خالل املؤمتر الوزاري يف الدوحة يف نوفمرب/تشرين الثاني .5000
البند 3

املسائل األخرى والعمل يف املستقبل  -عمالً باملادة
اهليئة اقرتاح إدراج بنود حمددة بشأن مسألة عاجلة.

البند 00

تعيني املنسق (الوثيقة  :)CX/NEA 05/3/14يرجى من اللجنة ،وفقا للمادة  4-9من الالئحة الداخلية
هليئة الدستور الغذائي ،ترشيح منسق للشرق األدنى لكي تعينه اهليئة يف دورتها الثامنة والعشريــن
(يوليو/متوز .)5002

البند 00

موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة  -ستبلّغ اللجنة باملوعد واملكان املبدئيني للدورة القادمة للجنة.

البند 05

املوافقة على التقرير :ستوافق اللجنة ،مبقتضى املادة
الثالثة استنادا إىل املشروع املقدم من األمانة.

2-2

من الالئحة الداخلية ،جيوز ألي من أعضاء

0-3

من الالئحة الداخلية ،على تقرير دورتها

يرجى من السادة المندوبين إحضار جميع الوثائق التي وزعت ،إلى االجتماع
نظرا ألن عدد النسخ اإلضافية المتاحة في االجتماع محدود

