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قائمة الوثائق املؤقتة
القسم  :1البنود الفنية من جدول األعمال
املوضوع

املرجع

البند

جدول األعمال املؤقت

1

ALINORM 06/29/1A

قائمة الوثائق املؤقتة

1

ALINORM 06/29/1B

ترتيبات الدورة

1

ALINORM 06/29/2

انتخاب رئيس اهليئة ونوابه

15

ALINORM 06/29/3

تقرير الدورة السابعة واخلمسني للجنة التنفيذية

2

تقرير الدورة الثامنة واخلمسني للجنة التنفيذية

2

التعديالت يف دليل اإلجراءات

3

التعليقات على التعديالت املقرتح إدخاهلا فى دليل اإلجراءات

3

ALINORM 06/29/1

ALINORM 06/29/3A
ALINORM 06/29/4
ALINORM 06/29/4A
)(Original Language
ALINORM 06/29/4B
ALINORM 06/29/5

التعديالت على دليل اإلجراءات
مشاريع املواصفات والنصوص ذات الصلة اليت أحيلت إىل اهليئة للموافقة
عليها

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 الغذائى متاحة على شبكة االنرتنت على العنوان www.codexalimentarius.org

J7383/A

ALINORM 06/29/1A

2

املرجع
ALINORM 06/29/5A
)(Original Language
ALINORM 06/29/6
ALINORM 06/29/6Add.1
)(Original Language
ALINORM 06/29/6A
)(Original Language
ALINORM 06/29/7

ALINORM 06/29/8

البند

املوضوع
التعليقات على مشاريع املواصفات والنصوص ذات الصلة اليت أحيلت إىل
اهليئة للموافقة عليها
مشاربع املواصفات املقرتحة والنصوص ذات الصلة عند اخلطوة

5

مشاربع املواصفات املقرتحة والنصوص ذات الصلة عند اخلطوة

5

التعليقات على مشاريع املواصفات والنصوص ذات الصلة اليت أحيلت عند
اخلطوة 5
إلغاء املواصفات الغذائية احلالية والنصوص ذات الصلة
االقرتاحات املتعلقة بوضع مواصفات جديدة والنصوص ذات الصلة
واالقرتاحات بوقف العمل

4

5

5

6
7

ALINORM 06/29/8A
)(E/F/S
ALINORM 06/29/9
ALINORM 06/29/9A
ALINORM 06/29/9AAdd.1
ALINORM 06/29/9B
Part I

ALINORM 06/29/9B
Part II

ALINORM 06/29/9B
Part II-Add.1

ALINORM 06/29/9C

املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية

8

التخطيط االسرتاتيجى هليئة الدستور الغذائى

9

التخطيط االسرتاتيجي هليئة الدستور الغذائى
تنفيذ التقييم املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
للدستور الغذائي واألنشطة األخرى اليت تضطلع بها املنظمتان يف جمال
مواصفات األغذية  -حالة التنفيذ العامة

(10أ)

تنفيذ التقييم املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
للدستور الغذائي واألنشطة األخرى اليت تضطلع بها املنظمتان يف جمال
مواصفات األغذية  -استعراض هيكل جلنة الدستور الغذائي وصالحيات جلان
الدستور وفرق املهام.

(10ب)

تنفيذ التقييم المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة
الصحة العالمية لهيئة الدستور الغذائي
ولألنشطة األخرى التي تضطلع بها المنظمتان في مجال
المواصفات الغذائية
املسائل الناشئة عن تقارير اهليئة واللجان وفرق املهام التابعة للدستور الغذائي

ALINORM 06/29/9CAdd.1

Meetings 06/CODEX/ALINORM/J7383a

11

3

ALINORM 06/29/1A

املرجع
ALINORM 06/29/9CAdd.2

ALINORM 06/29/9D
ALINORM 06/29/9E

ALINORM 06/29/9F

البند

املوضوع
املسائل الناشئة عن تقارير هيئة الدستور الغذائي وجلان الدستور
الغذائى وفرق مهامه
العالقات بني هيئة الدستور الغذائي واملنظمات الدولية األخرى

12

مشروع وحساب األمانة املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة
العاملية لتعزيز املشاركة يف الدستور الغذائي
املسائل األخرى الناشئة عن أعمال منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة
العاملية

ALINORM 06/29/9FAdd.1

املسائل األخرى ذات الصلة مبنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية

ALINORM 06/29/9G

اختيار البلدان املسؤولة عن تعيني رؤساء جلان الدستور الغذائي وفرق املهام

13

14

16

القسم  :6تقارير جلان الدستور الغذائي وفرق املهام
املرجع

الدورة

اللجنة/فريق املهام

ALINORM 06/29/11

جلنة الدستور الغذائي املعنية باأللبان ومنتجات األلبان

ALINORM 06/29/12

جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة لألغذية وبامللوثــــات الثامنة والثالثون

ALINORM 06/29/22

جلنة الدستور الغذائي املعنية بتوسيم األغذية

الرابعة والثالثون

ALINORM 06/29/23

جلنة الدستور الغذائي املعنية بأساليب التحليل وأخذ العينات

السابعة والعشرون

ALINORM 06/29/24

جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات املبيدات

الثامنة والثالثون

ALINORM 06/29/26

جلنة الدستور الغذائي املعنية بالتغذية واألغذية لالستخدامات السابعة والعشرون
التغذوية اخلاصة

ALINORM 06/29/30

جلنة الدستور الغذائي املعنية بفحص الواردات والصادرات الرابعة عشرة
الغذائية ونظم إصدار الشهادات

ALINORM 06/29/31

جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية يف السادسة عشرة
األغذية

ALINORM 06/29/33

جلنة الدستور الغذائي املعنية باملبادئ العامة

Meetings 06/CODEX/ALINORM/J7383a

السابعة

الثالثة والعشرون

ALINORM 06/29/1A

4

ALINORM 06/29/34

فريق املهام احلكومي الدولي املخصص املعين باألغذية املستمدة من اخلامسة
التقانة احليوية

Meetings 06/CODEX/ALINORM/J7383a

5

ALINORM 06/29/1A

القسم  :3أوراق املعلومات
املرجع

املوضوع

CAC/29 INF/1
)(E/F/S

قائمة جهات االتصال املعنية بالدستور الغذائى

CAC/29 INF/2

قائمة املنظمات غري احلكومية الدولية التى تشارك بصفة مراقب فى اجتماعات هيئة الدستور
الغذائى (تقرير من األمانة)

CAC/29 INF/3
)(Original Language

أنشطة املنظمة ومنظمة الصحة العاملية لبناء القدرات فى جمال جودة األغذية وسالمتها

CAC/29 INF/4
)(E/F/S

بيان من املنظمة العاملية لصحة احليوان (تقرير عن األنشطة ذات الصلة بعمل الدستور الغذائي).

CAC/29 INF/5
)(E/F/S

بيان من منظمة التجارة العاملية (تقرير عن األنشطة ذات الصلة بعمل الدستور الغذائي)

CAC/29 INF/6

بيان من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (تقرير عن األنشطة ذات الصلة بعمل الدستور الغذائي)

CAC/29 INF/7
(English and French
)only
CAC/29 INF/8
)(E/F/S
CAC/29 INF/9
)(E/F/S
CAC/29 INF/10
)(English only

CAC/29 INF/11

بيان من املنظمة الدولية للتوحيد القياسى (تقرير عن األنشطة ذات الصلة بعمل الدستور الغذائي)
املنفذ الدولي لسالمة األغذية وصحة احليوان والنبات
املواصفات العامة للمواد املضافة إىل األغذية على اإلنرتنت
تقرير عن ميزانية كل من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية لألنشطة ذات الصلة
بالدستور الغذائي
املشروع وحساب األمانة املشرتكني بني منظمة األغذية والزراعة
ومنظمة الصحة العاملية لتعزيز املشاركة يف الدستور الغذائي
استعراض الفرتة املالية األوىل – 6002
موجز تنفيذي

CAC/29 INF/12

توزيع وثائق اهليئة

القسم  :4أوراق حمدودة التوزيع
املرجع
CAC/29 LIM-1

املوضوع
العضوية فى هيئة الدستور الغذائى

Meetings 06/CODEX/ALINORM/J7383a

البند
-

ALINORM 06/29/1A

6

(E/F/S)

-

بيان االختصاصــات وحقـوق التصويت املقــدم مــن اجملموعــة األوروبية ودوهلا
األعضاء

CAC/29 LIM-2
(E/F/S)

Comments submitted at Step 8 CAC/29 LIM-4
(Original
Language)
Comments submitted at Step 5 CAC/29 LIM-5
(Original
Language)
WHO Progress Report on Codex role in the implementation of CAC/29 LIM-6
DPAH (E/F/S)

Meetings 06/CODEX/ALINORM/J7383a

