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هيئـة الدستـور الغذائـي
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البند  1من جدول األعمال

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 اخلامسة
املقرر عقدها يف فندق  ،50 ،Hotel Africaجادة حبيب بورقيبة  1001تونس العاصمة ،تونس
من متام الساعة  10.00صباحاً من يوم االثنني 62 ،يناير/كانون الثاني 6002
حتى يوم اخلميس 62 ،يناير/كانون الثاني 6002
جدول األعمال املؤقت
الوثيقة

البنــــد مـــن املوضوع
جدول األعمال
-1

اعتماد جدول األعمال

CX/NEA 09/5/1

-6

املسائل الناشئة عن هيئة الدستور الغذائي وجلان الدستور الغذائي األخرى

CX/NEA 09/5/2

 1-6تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للدستور الغذائي للفرتة
(الردود على اجلزء جيم من الوثيقة )CL 2008/20-NEA

6012-6002

-2

-4

األنشطة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
واملكمِّلة لعمل هيئة الدستور الغذائي

CX/NEA 09/5/3

CX/NEA 09/5/4
CX/NEA 09/5/4A

 1-2أنشطة برنامج مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة يف اإلقليم

CX/NEA 09/5/5

مشروع مدونة املمارسات املقرتحة لألغذية اليت تُباع يف الشوارع

CX/NEA 09/5/6
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البنــــد مـــن املوضوع
جدول األعمال
التعليقات عند اخلطوة

الوثيقة
2

CX/NEA 09/5/7

-5

وثيقة املشروع اخلاص باملواصفات اإلقليمية لشراب الدوغ

CX/NEA 09/5/8

-2

وثيقة املشروع اخلاص باملواصفات اإلقليمية للرمّان

CX/NEA 09/5/9

-7

وثيقة املشروع اخلاص مبدونة املمارسات اإلقليمية لتعبئة األمساك الطازجة
ونقلها

CX/NEA 09/5/10

-2

وثيقة املشروع اخلاص باملواصفات اإلقليمية للهريسة

CX/NEA 09/5/11

-2

وثيقة املشروع اخلاص باملواصفات اإلقليمية للحالوة بالطحينة

CX/NEA 09/5/12

- 10

النُظم القطرية للرقابة على األغذية ومشاركة املستهلكني يف وضع
املواصفات الغذائية (اجلزء ألف من الوثيقة )CL 2008/20-NEA

CX/NEA 09/5/13

- 11

استخدام مواصفات الدستور الغذائي على املستويني القطري واإلقليمي
(اجلزء باء من الوثيقة )CL 2008/20-NEA

CX/NEA 09/5/9A

CX/NEA 09/5/14

ورقة ملناقشة قبول مواصفات الدستور الغذائي يف اإلقليم

CX/NEA 09/5/15

- 16

قضايا التغذية يف اإلقليم (اجلزء دال من الوثيقة )CL 2008/20-NEA

CX/NEA 09/5/16

- 12

ترشيح املنسّق

CX/NEA 09/5/17

- 14

مسائل أخرى وعمل اللجنة يف املستقبل

CX/NEA 09/5/18

ترمجة مواصفات الدستور الغذائي العامة للمواد املضافة إىل األغذية املتاحة
على اإلنرتنت إىل اللغة العربية
- 15

موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة

- 12

اعتماد التقرير
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مالحظات على جدول األعمال املؤقت
البند 1

اعتماد جدول األعمال (الوثيقة

09/5/1

 .)CX/NEAوفقاً ألحكام املادة

السابعة6-

من الالئحة

الداخلية ،يكون أول بند يف جدول األعمال املؤقت اعتماد جدول األعمال.
البند 2

املسائـل الناشـئة عـن هيئـة الدسـتور الغذائـي وجلـان الدسـتور الغذائـي األخرى (الوثيقة
 .)CX/NEA 09/5/2يشمل هذا البند مسائل تهمّ اإلقليم وناشئة عن الدورات األخرية للهيئة وجلان
الدستور الغذائي وأفرقة املهام األخرى.
ويف إطار البند ( 1-6الوثيقة  ،)CX/NEA 09/5/3ستقوم اللجنة مبراجعة الردود اليت تلقتها على اجلزء
جيم من الوثيقة  CL 2008/20-NEAحول تنفيذ النشاطني  5-4و 5-5من اخلطة االسرتاتيجية
للدستور الغذائي للفرتة .6012-6002

البند 3

األنشطة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واملكمّلة لعمل هيئة الدستور
الغذائي (الوثيقة  .)CX/NEA 09/5/4سوف يرفع ممثل كلّ من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة
العاملية تقريراً عن األنشطة املكمّلة لعمل هيئة الدستور الغذائي.
ويف إطار البند ( 1-2الوثيقة  ،)CX/NEA 09/5/5سوف تُطلِع أمانة مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة
اللجنة على أنشطة املرفق يف إقليم الشرق األدنى.

البند 4

مشروع مدونة املمارسات املقرتحة لألغذية اليت تُباع يف الشوارع (الوثيقة  .)CX/NEA 09/5/6وافقت
اللجنة يف دورتها األخرية على إعادة مشروع املدونة املقرتحة عند اخلطوة  6كي تُعاد صياغتها من قِبل
جمموعة عمل إلكرتونية مع مراعاة ما ورد من تعليقات شفهية وخطية .وتتضمّن وثيقة العمل النسخة
املنقحة من النص .وترد مجيع التعليقات عند اخلطوة  2ضمن الوثيقة .CX/NEA 09/5/7

البند 5

وثيقة املشروع اخلاص باملواصفات اإلقليمية لشراب الدوغ (الوثيقة  .)CX/NEA 09/5/8سوف يقدّم
وفد مجهورية إيران اإلسالمية وثيقة مشروع خاص بوضع مواصفات إقليمية لشراب الدوغ.

البند 6

وثيقة املشروع اخلاص باملواصفات اإلقليمية للرمّان (الوثيقة  .)CX/NEA 09/5/9سوف يقدّم وفد
مجهورية إيران اإلسالمية وثيقة مشروع خاص بوضع مواصفات إقليمية للرمّان.

البند 7

وثيقة املشروع اخلاص مبدونة املمارسات اإلقليمية لتعبئة األمساك الطازجة ونقلها (الوثيقة
 .)CX/NEA 09/5/10سوف يقدّم وفد مجهورية إيران اإلسالمية وثيقة مشروع خاص بوضع مدونة
ممارسات لتعبئة األمساك الطازجة ونقلها.

البند 8

وثيقة املشروع اخلاص باملواصفات اإلقليمية للهريسة (الوثيقة  .)CX/NEA 09/5/11سوف يقدّم وفد
تونس وثيقة مشروع خاص بوضع مواصفات إقليمية للهريسة.
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البند 9

وثيقة املشروع اخلاص باملواصفات اإلقليمية للحالوة بالطحينة (الوثيقة  .)CX/NEA 09/5/12سوف
يقدّم وفد اململكة العربية السعودية وثيقة مشروع خاص بوضع مواصفات إقليمية للحالوة بالطحينة.

البند 11

النُظم القطرية للرقابة على األغذية ومشاركة املستهلكني يف وضع املواصفات الغذائية (الوثيقة
 .)CX/NEA 09/5/13سوف تناقش اللجنة املعلومات املتوافرة رداً على اجلزء ألف من الوثيقة
.CL 2008/20-NEA

البند 11

(الوثيقة

استخدام مواصفات الدستور الغذائي على املستويني القطري واإلقليمي

 .)CX/NEA 09/5/14سوف جتري مناقشة املعلومات املتوافرة رداً على اجلزء باء من الوثيقة
 .CL 2008/20-NEAوسيقدّم وفد لبنان ورقة ملناقشة قبول مواصفات الدستور الغذائي يف اإلقليم (الوثيقة
.)CX/NEA 09/5/15
البند 12

قضايا التغذية يف اإلقليم (الوثيقة  .)CX/NEA 09/5/16وافقت اللجنة يف دورتها األخرية على مناقشة
قضايا التغذية يف اإلقليم ومنها مثالً السمنة الزائدة ،واملالمح التغذوية ،والتوسيم التغذوي واملطالبات
التغذوية .وسوق تناقش اللجنة املعلومات املتوافرة رداً على اجلزء دال من الوثيقة .CL 2008/20-NEA

البند 13

ترشيح املنسّق (الوثيقة  .)CX/NEA 09/5/17عمالً بأحكام املادة الرابعة 6-من الالئحة الداخلية
هليئة الدستور الغذائي ،فإنّ اللجنة مدعوّة إىل ترشيح املنسّق يف إقليم الشرق األدنى ،على أن تُعيّنه بعد
ذلك اهليئة يف دورتها الثانية والثالثني.

البند 14

مسائل أخرى وعمل اللجنة يف املستقبل .عمالً بأحكام املادة السابعة 5-من الالئحة الداخلية ،جيوز ألي
عضو يف اهليئة أن يقرتح إضافة بنود حمددة بصفة طارئة .غري أنه يوصى بتقديم تلك البنود ،إن وجدت،
خطياً وقبل فرتة زمنية معيّنة من انعقاد الدورة.
وستُطلع األمانة اللجنة على جتربة ترمجة مواصفات الدستور الغذائي العامة للمواد املضافة إىل األغذية
املتاحة على اإلنرتنت إىل اللغة الصينية .وإنّ اللجنة مدعوّة إىل النظر يف إمكانية تكرار هذه التجربة بالنسبة
إىل اللغة العربية.

البند 15

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

البند 16

اعتماد التقرير :تعتمد اللجنة ،مبقتضى املادة
اخلامسة استناداً إىل املشروع املقدّم من األمانة.
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العاشرة1-

من الالئحة الداخلية للهيئة ،تقرير دورتها

