A
البند  1من جدول األعمال

CX/CAC 12/35/1

برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة اخلامةة والثالثون
املقر الرئيةي ملنظمة األغذية والزراعة ،روما 7-2 ،يوليو/متوز 2112

جدول األعمال املؤقت
البند

املوضوع

الوثيقة

-1

اعتماد جدول األعمال

CX/CAC 12/35/1

-2

تقرير الرئيس عن الدورتني السادسة والستني والسابعة والستني للجنة التنفيذية

-3

التعديالت املقرتحة يف دليل اإلجراءات

REP 12/EXEC1
REP 12/EXEC2
CX/CAC 12/35/2

 املالحظات على التعديالت املقرتحة يف دليل اإلجراءات-4

مشاريع املواصفات والنصوص ذات الصلة عند اخلطوة  8من اإلجراءات (مباا يف
ذلك تلك املعروضة عند اخلطاوة  5ماع التوصاية بفافاال اخلطاوتني  6و 7عناد
اخلطوة  5من اإلجراءات املعجّلة)
 -املالحظات عند اخلطوة

-5

CX/CAC 12/35/2-Add.1

8

CX/CAC 12/35/4

مشاريع املواصفات املقرتحة والنصوص ذات الصلة عند اخلطوة
 -املالحظات عند اخلطوة

CX/CAC 12/35/3

5

5

CX/CAC 12/35/5
CX/CAC 12/35/6

-6

سحب مواصفات الدستور الغذائي املوجودة والنصوص ذات الصلة

CX/CAC 12/35/7

-7

التعديالت يف مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة

CX/CAC 12/35/8

ستحمَّل وثائق العمل على املوقع اإللكرتوني للدستور الغذائي:

www.codexalimentarius.org

ويذكّر املندوبون الكرام بأن يُحضروا معهم إىل االجتماع مجيع الوثائق اليت متّ توزيعها ،ذلك أنّ عدد النسخ اإلضافية
املتاحة خالل الدورة حمدود.
MD292/A

CX/CAC 11/34/1

2

-8

االقرتاحات لوضع مواصفات جديدة والنصوص ذات الصلة واالقرتاحاات لوقا
العمل

-9

املسائل احملالة على اهليئة من جلان الدستور الغذائي وفرق املهام

-11

التخطيط االسرتاتيجي هليئة الدستور الغذائي
(أ) حالة التنفيذ العامة

CX/CAC 12/35/10

CX/CAC 12/35/11

(ب) إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية للدستور الغذائي للفرتة
-11

CX/CAC 12/35/9

2119-2114

CX/CAC 12/35/12

املسائل الناشئة عن أعمال منظمة األاذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
(أ) مشروع وحساب األماناة املشارتكان باني منظماة األاذياة والزراعاة ومنظماة
الصحة العاملية لتعزيز املشاركة يف الدستور الغذائي
(ب) املسائل األخرى الناشئة عن أعمال منظمة األاذية والزراعة ومنظمة الصحة
العاملية

CX/CAC 12/35/13

CX/CAC 12/35/14

-12

املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية

CX/CAC 12/35/15

-13

العالقات بني هيئة الدستور الغذائي واملنظمات الدولية األخرى

CX/CAC 12/35/16

-14

انتخاب الرئيس ونواب الرئيس

CX/CAC 12/35/17

-16

حتديد البلدان املسؤولة عن تعيني رؤساء جلان الدستور الغذائي وفرق املهام

CX/CAC 12/35/18

-16

ما يستجدّ من أعمال

-17

اعتماد التقرير
________________________________
اجلدول الزمين املؤقت
اليوم البنود
االثنني 2 ،يوليو/متوز 14 ،4-1
الثالثاء 3 ،يوليو/متوز (-4تكملة)8-
األربعاء 4 ،يوليو/متوز 11-9
اخلميس 5 ،يوليو/متوز 17-15 ،13-12
اجلمعة 6 ،يوليو/متوز ال جلسات
السبت 7 ،يوليو/متوز ( 18اعتماد التقرير)

