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البند  9من جدول األعمال

CX/EXEC 15/70/6

برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
اللجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي
الدورة السبعون
املقرّ الرئيسي ملنظمة الصحة العاملية ،جنيف ،سويسرا
 03يونيو/حزيران  0 -يوليو/متوز 1325

مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والثالثني هليئةالدستور الغذائي
طبقاً للمادة السابعة  1-من الالئضة الداخلية هليئة الدستور الغذائي ،يتووى املوديران العاموان ملن موة اة ذيوة
1
والزراعة ومن مة الصضة العاملية ،بالتشاور مع رئيس اهليئة أو مع اللجنة التنفيذية ،لعداد جدول اةعمال املؤقوت لكول
دورة من دورات اهليئة .ولقد درجت العادة على دراسة مشروع جدول اةعمال املؤقت يف لطار اللجنة التنفيذية.
ويرد مرفقاً طيّه ضمن امللضق مشروع جدول اةعمال املؤقت للدورة التاسعة والثالثني هليئة الدستور الغذائي وهو
-2
يحضال على اللجنة التنفيذية لكي تن ر فيه.
-3

وسيحع ّد املديران العامان جدول اةعمال املؤقت النمائي على أساس توصيات اللجنة التنفيذية وبالتشاور مع الرئيس.

سوف تنشر وثائق العمل على شبكة اإلنرتنت على العنوان:
ويرجى من املندوبني الكرا بنن يحضرروا معم لى االجتماع مجيع الوثائق اليت متّ توزيعما ،ذلك أنّ عدد النسخ اإلضافية
املتاحة خالل الدورة حمدود.
www.codexalimentarius.org
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امللحق
مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والثالثني هليئة الدستور الغذائي
روما ،إيطاليا 12 ،يونيو/حزيران –  2يوليو/متوز 1322

الوثيقة

البند املوضوع
-1

اعتماد جدول اةعمال
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تقرير رئيس الدورة احلادية والسبعني للجنة التنفيذية
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التعديالت املقرتحة يف دليل اإلجراءات

CX/CAC 16/39/1

 التعليقات على التعديالت املقرتح لدخاهلا يف دليل اإلجراءات-4

االعتماد النمائي (عند اخلطوات  8و 8/5و5ألف)
التعليقات

(ب) االعتماد عند اخلطوة

CX/CAC 16/39/2-Add.1
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(ج) اإللغاء
(د)

CX/CAC 16/39/3
CX/CAC 16/39/3-Add.1

التعليقات

CX/CAC 16/39/4
CX/CAC 16/39/4-Add.1
CX/CAC 16/39/5

اقرتاحات لعمل جديد

CX/CAC 16/39/6

(هو) اقرتاحات لوقف العمل

CX/CAC 16/39/7

(و)

التعديالت يف مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة

املسائل اليت أحالتما اةجمزة الفرعية للدستور الغذائي لى اهليئة

 -6اخلطة االسرتاتيجية للدستور الغذائي للفرتة  :2112-2114حالة التنفيذ العامة
-7

CX/CAC 16/39/2

وضع مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة
(أ)
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CX/CAC 16/39/8
CX/CAC 16/39/9
CX/CAC 16/39/10

املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية
(أ)

أمانة الدستور الغذائي

(ب) الدع العلمي للدستور الغذائي من قبل من مة اة ذية والزراعة
ومن مة الصضة العاملية

CX/CAC 16/39/11
CX/CAC 16/39/12
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املسائل الناشئة عن من مة اة ذية والزراعة ومن مة الصضة العاملية
املشورة العلمية للدستور الغذائي والدول اةعراء

CX/CAC 16/39/13

(أ)

(ب) أنشطة من مة اة ذية والزراعة ومن مة الصضة العاملية

CX/CAC 16/39/14

لبناء القدرات يف جمال سالمة اة ذية وجودتما
(ج) املبادرة الالحقة حلساب اةمانة اخلاص بالدستور الغذائي

CX/CAC 16/39/15

-2

العالقات بني هيئة الدستور الغذائي واملن مات الدولية اةخرى

CX/CAC 16/39/16
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انتخاب الرئيس ونوّابه

CX/CAC 16/39/17
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حتديد البلدان املسؤولة عن تعيني رؤساء جلان الدستور الغذائي

CX/CAC 16/39/18
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ما يستجد من أعمال
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اعتماد التقرير

