A
البند  1من جدول األعمال

CX/CAC 13/36/1

برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة السادسة والثالثون
املقر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة ،روما 5-1 ،يوليو  /متوز

3112

جدول األعمال املؤقت
البند

املوضوع

الوثيقة

-1

اعمما جدول األعمال

CX/CAC 11/36/1

-2

تقرير الرئعس عن الدورة الثا منة والخمون للجنة المنفعذية

-1

تقارير جلان المنخعق اجاقلعمعة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمةة الصةضة العاملعةة
وتععني املنخقني اجاقلعمعني

-4

المعديالت املقرتحة يف لعل اإلجراءات

REP 11/EXEC

CX/CAC 11/36/2

 املالحظات على المعديالت املقرتحة يف لعل اإلجراءات-5

-6

تقارير جلان المنخعق

CX/CAC 11/36/2-Add.1

مشاري املواصفات والنصوص لات الصلة عنةد اطوةوة  8مةن اإلجةراءات (مبةا يف للة تلة
املعرواة عند اطووة  5م الموصعة بإغفال اطووتني  6و 7وعند اطووة  5مةن اإلجةراءات
املعج ّلة)

CX/CAC 13/36/3 Add.1

 املالحظات على مشاري املواصفات والنصوص لات الصلة املعرواة على اهلعئةة للموايقةةعلعما

CX/CAC 11/36/4
)(original language only

مشرو املواصفات و النصوص لات الصلة عند اطووة

CX/CAC 11/36/1

CX/CAC 13/36/4 Add.1
)(original language only

5

CX/CAC 11/36/5

 -املالحظات على مشاري املواصفات و النصوص لات الصلة عند اطووة

5

CX/CAC 13/36/5-Add.1

سوف تنشر وثائق العمل على شبكة اإلنرتنت على العنوان :
ويرجى من املندوبني الكرا بنن يحضرروا معم ل ى اجاجمما يمع الوثائق ال ي م ّ توييعما لل نن ّ عد النخ اإلاايعة
املماحة خالل الدورة حمدو .
www.codexalimentarius.org

CX/CAC 13/36/1

2

CX/CAC 11/36/6
)(original language only
CX/CAC 13/36/6 Add.1Rev.1
)(original language only

-7

سضب مواصفات الدسمور الغذائي املوجو ة والنصوص لات الصلة

-8

المعديالت يف مواصفات الدسمور الغذائي والنصوص لات الصلة

-9

اجاقرتاحات لوا مواصفات جديدة و النصوص لات الصلة و اجاقرتاحات لوقف العمل

-11

املخائل احملالة على اهلعئة من الدسمور الغذائي و يرق املما

-11

المخوعط اجاسرتاتعجي هلعئة الدسمور الغذائي

CX/CAC 11/36/7
CX/CAC 11/36/8
)(original language only
CX/CAC 11/36/9

CX/CAC 13/36/9 Add.1
CX/CAC 13/36/9 Add.2
CX/CAC 13/36/10
CX/CAC 13/36/10-Add.1
CX/CAC 13/36/10-Add.2

CX/CAC 13/36/10 Add.3
)(original language only
CX/CAC 13/36/10 Add.4

(ن) حالة المنفعد العا
(ب) مشرو اطوة الالسرتاتعجعة هلعئة الدسمور الغذائي
-

CX/CAC 11/36/11

2119-2114

مالحظات

-12

املخائل املالعة واملمعلقة باملعزانعة

-11

املخائل الناشئة عن اعمال منظمة اجاغذية و الزراعة و منظمة الصضة العاملعة

CX/CAC 11/36/12 Part 1
CX/CAC 11/36/12-Add.1
)(original language only
CX/CAC 13/36/12-Add.2
)(original language only
CX/CAC 13/36/12-Part 2
CX/CAC 11/36/11

CX/CAC 13/36/13 Add.2
)(original language only

(ن)مشرو و حخاب اجامانة املشرتكان بني منظمة اجاغذية و الزراعة و منظمة الصةضة العاملعةة

CX/CAC 10/33/1

لمعزيزاملشاركة يف الدسمور الغذائي
(ب) املخائل اجاخر الناشئة عن اعمال منظمة اجاغذية و الزراعة و منظمة الصضة العاملعة

3

CX/CAC 11/36/14
CX/CAC 13/36/14-Add.1
CX/CAC 11/36/15

CX/CAC 13/36/15 Add.1

-14

العالقات بني هعئة الدسمور الغذائي و املنظمات الدولعة اجاخر

-15

انمخاب الرئعس ونواب الرئعس و تععني املنخقني

-16

حتديد البلدان املخؤولة عن تععني رؤساء جلان الدسمور الغذائي و يرق املما واجلةدول الةزم
للدورتني 2115-2114

-17

ما يخمجد من نعمال

-18

اعمما المقرير

CX/CAC 11/36/16
)(Original language only
CX/CAC 11/36/17
CX/CAC 13/36/18

CX/CAC 13/36/1

4

Reports of FAO/WHO Coordinating Committees
Reference

Committee

REP13/AFRICA

Report of the FAO/WHO Coordinating Committee for Africa

REP13/ASIA

Report of the FAO/WHO Coordinating Committee for Asia
Report of the FAO/WHO Coordinating Committee for Europe

REP13/EURO
REP13/LAC

Report of the FAO/WHO Coordinating Committee for Latin America and
the Caribbean

REP13/NASWP

Report of the FAO/WHO Coordinating Committee for North America and
the South-west Pacific

REP13/NEA

Report of the FAO/WHO Coordinating Committee for the Near East

Reports of Codex Committees and Task Forces

Reference

Committee/Task Force

REP 13/AF

Codex Ad Hoc Intergovernmental Task Force on Animal Feeding

REP13/CF

Codex Committee on Contaminants in Foods

REP13/FA

Codex Committee on Food Additives

REP13/FC

Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification
Systems

REP13/FFP

Codex Committee on Fish and Fishery Products

REP13/FFV

Codex Committee on Fresh Fruits and Vegetables

REP13/FH

Codex Committee on Food Hygiene

REP13/FL

Codex Committee on Food Labelling

REP13/FO

Codex Committee on Fats and Oils

REP13/MAS

Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling

REP13/NFSDU

Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses

REP13/PFV

Codex Committee on Processed Fruits and Vegetables

REP13/PR

Codex Committee on Pesticide Residues

Information Papers
Reference

Subject

CAC/36 INF/1

Communication from OECD (report of activities relevant to Codex work)

CAC/36 INF/2

Communication from OIE (report of activities relevant to Codex work)

CAC/36 INF/3

Communication from WTO (report of activities relevant to Codex work)

CAC/36 INF/4

Communication from WTO/STDF (report of activities relevant to Codex
work)

5

CX/CAC 10/33/1

CAC/36 INF/5

Communication from OIV (report of activities relevant to Codex work)

CAC/36 INF/6

Communication from ISO (report of activities relevant to Codex work)

CAC/36 INF/7

Communication from IAEA (report of activities relevant to Codex work)

CAC/36 INF/8

FAO GM Foods Platform

CAC/36 INF/9

FAO/WHO Project and fund for enhanced participation in Codex - Final
project evaluation terms of reference

اجلدول الزمين املؤقت
البنو

العو
15 5-1 متوي/ يولعو1
10-) (تكملة5 متوي/ يولعو2
17-11 متوي/ يولعو1
متوي جا جلخات/ يولعو4
) (اعمما المقرير18 متوي/ يولعو5

اجاثنني
الثالثاء
األربعاء
اطمعس
اجلمعة

