A
البند  1من جدول األعمال

)CX/NE 17/09/1(REV

برنامج المواصفات الغذائية
المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

مايو/أيار

7112

لجنة تنسيق الدستور الغذائي للشرق األدنى
المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
الدورة التاسعة
روما ،إيطاليا 11-11 ،مايو/أيار 7112

تُعقد في المقرّ الرئيسي لمنظمة األغذية والزراعة

اعتباراً من الساعة  1.11من صباح يوم اإلثنين  11مايو/أيار  7112إلى يوم الجمعة  11مايو/أيار 7112

جدول األعمال المؤقت
الموضوع

البند

الوثيقة المرجع

1

اعتماد جدول األعمال

CX/NE 17/09/1

2

الكلمة الرئيسية عن مصداقية األغذية  /تكامل األغذية

CX/NE 17/09/2

حالة سالمة األغذية وجودهتا يف بلدان اإلقليم

CX/NE 17/09/3

منصة إلكرتونية لتشاطر املعلومات عن نظم الرقابة على سالمة األغذية

CX/NE 17/09/3-Add.1

2-3

ترتيب احتياجات اإلقليم حبسب األولوية واملقاربات املمكنة لتلبيتها

CX/NE 17/09/4

4

استخدام مواصفات الدستور الغذائي يف اإلقليم:

CX/NE 17/09/5

1-3

أمهية املواصفات اإلقليمية املوجودة واحلاجة إىل مواصفات جديدة

5

املسائل الناشئة عن هيئة الدستور الغذائي واألجهزة الفرعية األخرى

CX/NE 17/09/6

6

عمل الدستور الغذائي الذي يعين اإلقليم

CX/NE 17/09/7

يتم توزيع أي من وثائق العمل بواسطة قائمة العناوين الربيدية للدستور الغذائي ( .)Codex-Lوسيقتصر توزيع الوثائق
تُلفت العناية إىل أنّه مل ّ
لسائر األعضاء واملراقبني على الدعوة وجدول األعمال املؤقت والتقرير .ومجيع وثائق العمل وأي وثائق جديدة ستصدر الحقا ومل يُشر إليها يف
جدول األعمال املؤقت هذا ،مبا يف ذلك أي معلومات أخرى للسادة املندوبني ،ستُنشر على املوقع اإللكرتوين للدستور الغذائي فور جهوزها.
يتم حتديث هذه الوثيقة .ولن تتوافر نسخ مطبوعة من وثائق العمل ويرجى من السادة املندوبني أن حيضروا معهم إىل االجتماع مجيع الوثائق
ولن ّ
اليت جرى توزيعها ،لعدم توافر أي نسخ مطبوعة منها خالل الدورة.
الصفحة اإللكرتونية للدورة 00ENCC -

2

CX/NE 17/09/1

البند

الوثيقة المرجع

الموضوع
2C1C-2C14

7

8

C

رص د د د د د ددد تنفيذ ا طة االسد د د د د د درتاتي ية للدس د د د د د ددتور الغذائي للفرتة
(ا طددة االسد د د د د د درتاتي يددة لل نددة تنس د د د د د دديق الدددس د د د د د ددتور الغددذائي للش د د د د د ددر األدىن
للفرتة  - 2C1C-2C14حالة التنفيذ)
مشروع املواصفة اإلقليمية املقرتحة لشراب الدوغ (عند ا طوة )4
التعليقات عند ا طوة  3ردا على التعميم

CX/NE 17/09/9

CL 2017/08-NE

مشروع املواصفة اإلقليمية املقرتحة للزعرت (عند ا طوة )4
التعليقات عند ا طوة  3ردا على التعميم

CX/NE 17/09/8

CX/NE 17/09/10

CL 2017/09-NE

1C

وثيقة للمناقشة على السلطات الجاهزة لألكل المعبأة مسبقا

CX/NE 17/09/11

11

املنسق
تسمية ّ

CX/NE 17/09/12

12

ما يست د من أعمال
العالقات بني س د د د د ددياس د د د د ددات منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص د د د د ددحة العاملية
واسرتاتي ياهتما وخطوطهما التوجيهية وعمل الدستور الغذائي

13

موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة

14

اعتماد التقرير

CX/NE 17/09/13

