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برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
جلنة تنسيق الدستور الغذائي للشرق األدنى املشرتكة
بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
الدورة الثامنة
املق ّر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة ،روما ،إيطاليا 5-1 ،يونيو/حزيران 5115
تُعقد يف قاعة أملانيا ،املبنى  ،Cالطابق الثاني ،املقرّ الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة
اعتباراً من الساعة  41:00من يوم اإلثنني  4يونيو/حزيران  5042إىل يوم اجلمعة  2يونيو/حزيران 5042
جدول األعمال املؤقت
البند

الوثيقة املرجع

املوضوع

4

اعتماد جدول األعمال
CX/NE 15/8/2
املسائل اهلامة الناشئة عن هيئة الدستور الغذائي واألجهزة الفرعية األخرى
CX/NE 15/8/2-Add1
األنشطة اليت تعين اإلقليم املشرترتةة برتني منظمرتة األغذيرتة والزراعرتة ومنظمرتة الصرتةة
CX/NE 15/8/3
العاملية ،مع حتديد األولويات واالحتياجات يف جمال تنمية القدرات
مل تصدر
مذةرة إعالمية عن املبادرة اليت حتل حمل حساب أمانة الدستور الغذائي
CX/NE 15/8/3-Add1
CX/CAC 15/38/18-Add.5
وثيقة حمدثة عن املبادرة اليت حتل حمل حساب أمانة الدستور الغذائي (*)
إعادة تنشيط جلان التنسيق املشرتةة برتني منظمرتة األغذيرتة والزراعرتة ومنظمرتة الصرتةة
CX/NE 15/8/4
العاملية  -اقرتاحات لتعزيز دور جلان التنسيق اإلقليمية وقاعدتها
مالحظات ومعلومات عن النظم الوطنية للرقابة على األغذية ومشرتارةة املسرتتهلكني يف
وضع مواصفات األغذية واستخدام مواصفات الدستور الغرتذائي علرتى املسرتتوى الرتوطين
CX/NE 15/8/5
(الردود على )CL 2015/4-NE
مشروع املواصفة اإلقليمية املقرتحة لشراب الدوغ (عند اخلطوة )1
CX/NE 15/8/6

6

CX/NE 15/8/6-Add.1

5

3

1

2

CX/NE 15/8/1

املالحظات عند اخلطوة

3

مل تصدر

سوف تنشر وثائق العمل على املوقع اإللكرتوني للدستور الغذائي على العنوان التالي:
ميكن أيض ًا االطالع على وثائق العمل واملعلومات اللوجستية األخرى من خالل الرابط املباشر:

www.codexalimentarius.org

ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/ccnea/ccnea8

ويرجى من املندوبني الكرام أن حيضروا معهم إىل االجتماع مجيع الوثائق اليت وزّعت عليهم ،علماً أنّ أي نسخ مطبوعة لن تكون متاحة
باستثناء الوثائق الصادرة أثناء انعقاد الدورة ،أي وثائق قاعة املؤمترات.
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املوضوع
البند
مشروع املواصفة اإلقليمية املقرتحة للبنة (عند اخلطوة )1
7

املالحظات عند اخلطوة

3

الوثيقة املرجع
CX/NE 15/8/7
CX/NE 15/8/7-Add.1

مل تصدر

مشروع املواصفة اإلقليمية املقرتحة للزعرت (عند اخلطوة )1
8

املالحظات عند اخلطوة

9

وثيقة للمناقشة حول املواصفة اخلاصة حبليب الناقة

3

CX/NE 15/8/8
CX/NE 15/8/8-Add.1

مل تصدر

مل تصدر

مشروع اخلطة االسرترتاتييية للينرتة تنسرتيق الدسرتتور الغرتذائي للشرتر األدنرتى للفرترتة
40
5050-5042
 44تعيني املنسق
 45ما يستيد من أعمال وعمل اللينة يف املستقبل
 43موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة
 41اعتماد التقرير
* إن املندوبني مدعوون إىل قراءة هذه الوثيقة جنباً إىل جنب مع الوثيقة .CX/NE 15/8/3-Add.1
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