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برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
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قائمة الوثائق املؤقتة
اجلزء  :1البنود الفنية من جدول األعمال
املوضوع

املرجع

البند

جدول األعمال املؤقت

1

ALINORM 09/32/1A

قائمة الوثائق املؤقتة

1

ALINORM 09/32/1B

ترتيبات الدورة

1

ALINORM 09/32/1

ALINORM 09/32/2

انتخاب رئيس ونوواب رئويس اهليئوة وأعضواء اللننوة التنفيذيوة
اآلخرين

ALINORM 09/32/3

تقرير الدورة الثانية والستني للننة التنفيذية

2

ALINORM 09/32/4

التعديالت يف دليل اإلجراءات

4

التعليقات على التعديالت املقرتح إدخاهلا يف دليل اإلجراءات

4

ALINORM 09/32/4A

11 ،11

)(English only
ALINORM 09/32/5
ALINORM 09/32/5 Add.1

قائمة مشاريع املواصفات والنصوص ذات الصلة اليت عرضت على
اهليئة العتمادها

5

ستُحمَّل وثائق العمل على موقع اهليئة التالي .http://www.codexalimentarius.org :ويرجى من أعضاء الوفود أن حيضِروا معهم إىل
االجتماع مجيع الوثائق اليت وزعت عليهم ،نظرا لقلة عدد النسخ اإلضافية اليت سيتسنى توفريها أثناء الدورة.
K4420/A

ALINORM 09/32/1A

2

املرجع

املوضوع

ALINORM 09/32/5A

التعليقات على مشواريع املواصوفات والنصووص ذات الصولة الويت
عرضت على اهليئة العتمادها

ALINORM 09/32/6

قائمة مشواريع املواصوفات والنصووص ذات الصولة املقرتحوة الويت
أحيلت عند اخلطوة 5

1

ALINORM 09/32/6A

التعليقات على مشاريع املواصفات والنصوص ذات الصلة املقرتحة
اليت أحيلت عند اخلطوة 5

1

ALINORM 09/32/7

قائمة مواصفات الدستور الغذائي احلاليوة والنصووص ذات الصولة
اليت يوصى بإلغائها

1

ALINORM 09/32/8

التعديالت يف مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة

8

ALINORM 09/32/9

قائمة االقرتاحات املتعلقة بوضع مواصفات جديدة والنصوص ذات
الصولة (مبوا يف ذلوو وثووائق املشوروعات ا الوة) وبوقو العموول
(االقرتاحات اليت تطرح حتى  3أبريل/نيسان )2002

2

ALINORM 09/32/9 Add.1

قائمة االقرتاحات املتعلقة بوضع مواصفات جديدة والنصوص ذات
الصولة (مبوا يف ذلوو وثووائق املشوروعات ا الوة) وبوقو العموول
(االقرتاحات اليت تطرح بعد  3أبريل/نيسان )2002

2

املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية

10

ALINORM 09/32/9B Part I

التخطيط االسرتاتيني هليئوة الدسوتور الغوذائي – حالوة التنفيوذ
العامة

11

ALINORM 09/32/9B Part II

التخطيط االسرتاتيني هليئة الدستور الغذائي – تقييم قدرة أمانة
هيئة الدستور الغذائي

11

ALINORM 09/32/9B Part III

التخطيط االسورتاتيني هليئوة الدسوتور الغوذائي – تقيويم دورات
هيئة الدستور الغذائي املعقودة يف البلدان النامية

11

)(English only

)(English only

ALINORM 09/32/9A

ALINORM 09/32/9C

ALINORM 09/32/9C Add.1

املسائل الناشئة عن تقارير اللنان وأفرقة املهموات التابعوة هليئوة
الدسووتور الغووذائي – املسووائل العامووة (املسووائل الوويت تنشو حتووى
 3أبريل/نيسان .)2002
املسائل الناشئة عن تقارير اللنان وأفرقة املهموات التابعوة هليئوة
الدسووتور الغووذائي – املسووائل العامووة (املسووائل الوويت تنش و بعوود
 3أبريل/نيسان .)2002

البند
5

12

12

3

ALINORM 09/32/1A

املوضوع

املرجع

البند

ALINORM 08/31/9C Part II

استعراض هيكول هيئوة الدسوتور الغوذائي وواليوة اللنوان وأفرقوة
املهمات التابعة هليئة الدستور الغذائي

ALINORM 08/32/9D Part I

العالقات بني هيئة الدستور الغذائي واملنظمات الدولية األخرى

13

دور املواصفات املقدمة من القطاع اخلاص

13

املشروع وحساب األمانة املشرتكني بوني منظموة األغذيوة والزراعوة
ومنظمووة الصووحة العامليووة لتعزيووز املشوواركة يف الدسووتور الغووذائي
(التقرير السنوي لعام  2008والتقرير املرحلي احلادي عشر)

14

املسائل الناشئة عن أعمال منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة
العاملية

15

ALINORM 09/32/9F Add.1

املسائل الناشئة عن أعمال منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة
العاملية (بناء القدرات)

15

ALINORM 09/32/9G

اختيار البلدان املسوؤولة عون تعويني رءسواء هوان هيئوة الدسوتور
الغذائي وأفرقة املهمات

ALINORM 08/31/9C Part II
Add.1

ALINORM 09/32/9D Part II
ALINORM 09/32/9E

ALINORM 09/32/9F

ALINORM 09/32/9F Add.2
)(English and Spanish only

12

18

اجلزء  :2تقارير جلان الدستور الغذائي وأفرقة املهمات
املرجع

اللجنة/فريق املهمات

ALINORM 09/32/12

هنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة لألغذية

ALINORM 09/32/13

هنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية

ALINORM 09/32/17

هنة الدستور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت

ALINORM 09/32/22

هنة الدستور الغذائي املعنية بتوسيم األغذية

ALINORM 09/32/23

هنة الدستور الغذائي املعنية ب ساليب التحليل وأخذ العينات

ALINORM 09/32/24

هنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات املبيدات

ALINORM 09/32/26

هنة الدستور الغذائي املعنية بالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية اخلاصة

ALINORM 09/32/27

هنة الدستور الغذائي املعنية بالفاكهة واخلضر املصنعة

ALINORM 09/32/30

هنة الدستور الغذائي املعنية بفحص الواردات والصادرات الغذائية ونظم إصدار الشهادات

ALINORM 09/32/1A

4

املرجع

اللجنة/فريق املهمات

ALINORM 09/32/31

هنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية يف األغذية

ALINORM 09/32/33

هنة الدستور الغذائي املعنية باملبادئ العامة

ALINORM 09/32/41

هنة الدستور الغذائي املعنية بامللوثات يف األغذية

ALINORM 09/32/42

فريق املهمات احلكومي الدولي املخصص التابع هليئة الدسوتور الغوذائي واملعو مبقاوموة األدويوة
املضادة للميكروبات

اجلزء  :3تقارير جلان التنسيق اإلقليمية املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
املرجع

اللجنة

ALINORM 09/32/15

تقرير هنة التنسيق للدسوتور الغوذائي يف آسويا املشورتكة بوني منظموة األغذيوة والزراعوة
ومنظمة الصحة العاملية

ALINORM 09/32/19

تقرير هنة التنسيق للدستور الغوذائي يف أوروبوا املشورتكة بوني منظموة األغذيوة والزراعوة
ومنظمة الصحة العاملية

ALINORM 09/32/28

تقرير هنة التنسيق للدستور الغذائي يف أفريقيوا املشورتكة بوني منظموة األغذيوة والزراعوة
ومنظمة الصحة العاملية

ALINORM 09/32/32

تقرير هنة التنسيق للدستور الغذائي يف أمريكا الشمالية وجنووب غورب ا ويط اهلوادي
املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية

ALINORM 09/32/36

تقرير هنة التنسيق للدستور الغذائي يف أمريكووا الالتينيووووة والبحور الكواري املشورتكة
بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية

ALINORM 09/32/40

تقرير هنة التنسويق للدسوتور الغوذائي يف الشور األدنوى املشورتكة بوني منظموة األغذيوة
والزراعة ومنظمة الصحة العاملية

5

ALINORM 09/32/1A

اجلزء  :4أوراق املعلومات
املوضوع

املرجع
CAC/32 INF/1

قائمة جهات االتصال املعنية بالدستور الغذائى

(ONLY
)EN/FR/ES
CAC/32 INF/2

قائمة املنظمات غري احلكومية الدوليوة التوى تشوارك بصوفة مراقوب فوى اجتماعوات هيئوة الدسوتور
الغذائى (تقرير من األمانة)

CAC/32 INF/3

تقرير عن ميزانيتى منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العامليوة لألنشوطة ذات الصولة بالدسوتور
الغذائي

CAC/32 INF/4

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

CAC/32 INF/5

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

CAC/32 INF/6

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

)(English only

CAC/32 INF/7

بيان من املنظمة الدولية لعلم القياس القانوني (تقرير عن األنشطة ذات الصلة بعمل الدستور الغذائي)

)(English only
CAC/32 INF/8

بيان من املنظمة الدولية للتوحيد القياسي (تقرير عن األنشطة ذات الصلة بعمل الدستور الغذائي)

)(ONLY EN/FR
CAC/32 INF/9

توزيع وثائق الدستور الغذائي

CAC/32 INF/10

اهدول املقرتح الجتماعات اهليئة

CAC/32 INF/11

مواد الدعوة للدستور الغذائي

2011-2002

)(English only
CAC/32 INF/12

البوابة الدولية لألمن الغذائي ،الصحة احليوانية والنباتية
االجتماعات اهانبية اليت تنظم خالل الدورة الثانية والثالثني للهيئة

CAC/32 INF/13
CAC/32 INF/14
CAC/32 INF/15

