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البند  1من جدول األعمال

CX/NEA 07/4/1

يناير/كانون الثاني 7002

برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
جلنة تنسيق الدستور الغذائي يف الشرق األدنى املشرتكة بني
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
الدورة الرابعة
املقرر عقدها يف فندق لو مرييديان  -عمّان
عمّان ،األردن
 62فرباير/شباط –  1مارس/آذار 6002

جدول األعمال املؤقت
البنــــد مـــن
جدول األعمال

املوضوع

رقم الوثيقة

افتتاح الدورة

-1

املوافقة على جدول األعمال

CX/NEA 07/4/1

-7

املسائل الناشئة عن هيئة الدستور الغذائي وجلان الدستور الغذائي
وأفرقة املهام األخرى

CX/NEA 07/4/2

-3

مشاريع املواصفات املقرتحة والنصوص ذات الصلة عند اخلطوة :2

( 3أ )

مشروع مواصفات احلمص املعلّب بالطحينة (احلمص اجملهّز
بالطحينة)

( 3ب)

املرفق الثاني بالوثيقة

ALINORM 05/28/40؛
CL 2006/25-NEA

مالحظات عند اخلطوة 6

CX/NEA 07/4/3

مشروع املواصفات اإلقليمية للفول املدمس املعلّب (الفول اجملهّز)

املرفق الثالث بالوثيقة

ALINORM 05/3/40؛
CL 2006/25-NEA

J8911/A
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البنــــد مـــن
جدول األعمال
( 3ج)

رقم الوثيقة

املوضوع
مالحظات عند اخلطوة 6

CX/NEA 07/4/4

مشروع املواصفات للطحينة

املرفق الرابع بالوثيقة

ALINORM 05/3/40؛
CL 2006/25-NEA

مالحظات عند اخلطوة 6

( 3د)

CX/NEA 07/4/5

مشروع مدونة املمارسات املقرتحة بشأن األغذية اليت تباع يف الشوارع

مالحظات عند اخلطوة 3

CX/NEA 07/4/6
CX/NEA 07/4/6-Add.1

-4

تقرير عن أنشطة منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
استكماالً لعمل هيئة الدستور الغذائي
معلومات وتقارير عن مسأليت الرقابة على األغذية وسالمة األغذية مبا
يف ذلك استخدام مواصفات الدستور الغذائي ومشاركة املستهلكني يف
وضع مواصفات األغذية

-6

معلومات عن أنشطة بناء القدرات يف اإلقليم

-2

ترشيح املنسّق

CX/NEA 07/4/10

-8

مسائل أخرى وعمل اللجنة يف املستقبل

CX/NEA 07/4/11

-9

موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة

-10

املوافقة على التقرير

-5

CX/NEA 07/4/7
;CL 2006/26-NEA
CX/NEA 07/4/8

CX/NEA 07/4/9

مالحظة:
يرجى من السادة املندوبني أن حيضروا معهم إىل االجتماع مجيع الوثائق اليت وزعت عليهم
حيث أنّ عدد النسخ اإلضافية اليت ميكن توفريها أثناء االجتماع حمدود
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3

CX/NEA 07/4/1

مالحظات على جدول األعمال املؤقت
البند 1

املوافقة على جدول األعمال (الوثيقة  :)CX/NEA 07/4/1وفقاً للمادة  7-6من الالئحة الداخلية ،يكون
أول بند يف جدول األعمال املؤقت املوافقة على جدول األعمال.

البند 2

املسائل اهلامة الناشئة عن هيئة الدستور الغذائي وجلان الدستور الغذائي وأفرقة املهام األخرى
(الوثيقة  :)CX/NEA 07/4/2يشمل هذا البند مسائل تهمّ اإلقليم وناشئة عن الدورات األخرية للهيئة
وجلان الدستور وأفرقة املهام األخرى.

البند ( 3أ) مشروع مواصفات احلمص املعلّب بالطحينة (احلمص اجملهّز بالطحينة) :وافقت اهليئة يف دورتها
الثامنة والعشرين على مشروع املواصفات املقرتحة املذكورة عند اخلطوة  5وجرى من ثمّ توزيعها إلبداء
املالحظات عليها عند اخلطوة  .6وترد املالحظات عليها عند اخلطوة  6يف الوثيقة .CX/NEA 07/4/3
البند ( 3ب) مشروع املواصفات اإلقليمية للفول املدمس املعلّب (الفول اجملهّز) :وافقت اهليئة يف دورتها الثامنة
والعشرين على مشروع املواصفات املقرتحة املذكورة عند اخلطوة  5وجرى من ثمّ توزيعها إلبداء املالحظات
عليها عند اخلطوة  .6وترد املالحظات عليها عند اخلطوة  6يف الوثيقة .CX/NEA 07/4/4
البند ( 3ج) مشروع املواصفات للطحينة :وافقت اهليئة يف دورتها الثامنة والعشرين على مشروع املواصفات املقرتحة
املذكورة عند اخلطوة  5وجرى من ثمّ توزيعها إلبداء املالحظات عليها عند اخلطوة  .6وترد املالحظات
عليها عند اخلطوة  6يف الوثيقة .CX/NEA 07/4/5
البند ( 3د) مشروع مدونة املمارسات املقرتحة بشأن األغذية اليت تباع يف الشوارع (الوثيقة :)CX/NEA 07/4/6
أعادت اللجنة ،يف دورتها الثالثة ،مشروع مدونة املمارسات املقرتحة بشأن نظافة األغذية اليت تباع يف
الشوارع إىل اخلطوة  7لتعيد صياغتها جمموعة عمل الوسائط اإللكرتونية بقيادة مصر ،ولتوزيعها من ث ّم
إلبداء املالحظات عليها عند اخلطوة ( 3الفقرة  42من الوثيقة  .)ALINORM 05/28/40وترد
املالحظات عند اخلطوة  3يف الوثيقة .CX/NEA 07/4/6-Add. 1
البند 4

تقرير عن أنشطة منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية استكماالً لعمل هيئة الدستور
الغذائي (الوثيقة  :)CX/NEA 07/4/7سيُعدّ ممثلو منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية تقريرًا
عن أنشطة املنظمتني استكما ًال لعمل هيئة الدستور الغذائي.

البند 5

معلومات وتقارير عن مسأليت الرقابة على األغذية وسالمة األغذية مبا يف ذلك استخدام مواصفات
الدستور الغذائي ومشاركة املستهلكني يف وضع مواصفات األغذية :يرجى من البلدان تقديم أحدث ما
لديها من معلومات عن موضوع البحث املذكور .ويرد يف الوثيقة  CX/NEA 07/4/8موجز عن املعلومات
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اليت قدّمتها البلدان عن مسأليت الرقابة على األغذية وسالمة األغذية ،مبا يف ذلك مواصفات الدستور
الغذائي ،استجابة للوثيقة .CL 2006/25-NEA
البند 6

معلومات عن أنشطة بناء القدرات يف اإلقليم (الوثيقة  :)CX/NEA 07/4/9سيُرفع تقرير عن برامج بناء
القدرات يف البلدان النامية اليت جيري تنفيذها يف إطار متابعة البيان املشرتك الصادر عن الرؤساء
التنفيذيني ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمة التجارة
العاملية والبنك الدولي خالل املؤمتر الوزاري يف الدوحة يف نوفمرب/تشرين الثاني .7001

البند 7

ترشيح املنسق (الوثيقة  :)CX/NEA 07/4/10يرجى من اللجنة ،وفقا للمادة  4-3من الالئحة الداخلية
هليئة الدستور الغذائي ،ترشيح منسق للشرق األدنى لكي جيري تعيينه خالل الدورة الثالثني للهيئــة
( 2-7يوليو/متوز .)7002

البند 8

املسائل األخرى والعمل يف املستقبل :عمالً باملادة  5-5من الالئحة الداخلية ،جيوز ألي من األعضاء يف
اهليئة اقرتاح إدراج بنود حمددة بشأن مسألة عاجلة.

البند 9

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

البند 11

املوافقة على التقرير :توافق اللجنة ،مبقتضى املادة  1-9من الالئحة الداخلية ،على تقرير دورتها الرابعة
استنادًا إىل املشروع املقدم من األمانة.
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