A
البند  8من جدول األعمال

CX/EXEC 17/74/9

أغسطس/آب

2017

برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي
الدورة الرابعة والسبعون

مشروعا جدولي األعمال المقتتين للدورة الخامسة والسبعين للجنة التنفيذية
والدورة الحادية واألربعين لهيئة الدستور الغذائي
طبقا للمادة الس ا ا ا ا ااا  1-من الالئح الداخلي هليئ الدس ا ا ا ا ا ا يت الاملائرا يع ااد ملاظ ال اماظ ا م ا مل
1
والزتاع وم م الص ا ا ا ااح ال ااي ا ال ي ا ا ا اااوت مل تئي اهليئ يو مل الل ال عيمل ا ؤعداد لدو ا عما اا ل
دوتة من دوتات اهليئ  .ولقد دتل ال ادة على دتاس ميملوع لدو ا عما اا يف الل ال عيمل .
-2

وسيُ ّد ااد ملاظ ال اماظ لدو ا عما اا

ال هائر على يساس تيصيات الل

ال عيمل و ال ياوت مل الملئي .

التوصية
-3

ؤظ الل

ال عيمل مدعية ؤع ال مل يف ما لر:

) (1ميا ا ااملوع لدو ا عما اا للدوتة احلاد وا ت ني للهيئ (االحق ا و ) وتقدمي ؤسا ا ااهامات ل ر مل
فيها ااد ملاظ ال اماظ ا م ا مل والزتاع وم م الصا ا ا ا ا ااح ال ااي ع د ؤعداد لدو ا عما اا ا
ال هائر ال ياوت مل الملئي ؛ وال سيما مدى مالءم :
(ي) عقد دوتة من مخس ي ام؛
(ب) واالس ا اع ا عن الب يد ( 1-11و 2-11و )3-11يااأظ يةيااي ت مي القدتات اايااظم ني م م
ا مل والزتاع وم م الص ا ا ااح ال ااي ا وتقدمي ااي ا ا اايتة ال لمي ا وحس ا ا اااب ا ماة الااي أحداث
لاةبي وتفل تقململ عن ال ائج الملئيسي ؤع اهليئ .
( )2ميا ااملوع لدو ا عما اا للدوتة اخلامس ا ا والسا ااب ني لل ال عيمل (االحق الااي) وتقدمي ؤسا ااهامات
لل مل فيها ع د ؤعداد لدو ا عما اا ال هائر؛ وال سيما مدى مالءم :
(ي) ال مل مملة واحدة فقط يف الس ا ا ا ا يف الب د اا لق اليلبات ااقدم من اا مات الدولي ة احل يمي
للحصي على صع مملا ب يف الدس يت الاملائر يف لدو يعما الل ال عيمل ؛
(ب) وعقد الدوتة اخلامس والسب ني لل ال عيمل من يم الاالثاء ؤع يم اجلم .
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الملحق األول
مشروع جدول األعمال المقتت للدورة الحادية واألربعين لهيئة الدستور الغذائي
المقر الرئيسي لمنظمة األغذية والزراعة ،روما ،إيطاليا
 6 –2يوليو/تموز 2018
الوثيقة

البند الموضوع
-1

اع ماد لدو ا عما

-2

تقمل مل الملئي عن الدوتتني الملا

-3

ال د الت يف دلي اإللملاءات

CX/CAC 18/41/2

-4

االع ماد ال هائر ل صيص الدس يت الاملائر

CX/CAC 18/41/3

CX/CAC 18/41/1

والسب ني واخلامس والسب ني لل

 ال ليقات-1

REP18/EXEC2

CX/CAC 18/41/4

اع ماد ةصيص الدس يت الاملائر ع د اخليية

1

CX/CAC 18/41/5

 -ال ليقات

*

ال عيمل

REP18/EXEC1

CX/CAC 18/41/6

-6

ؤلااء ةصيص الدس يت الاملائر

CX/CAC 18/41/7

-7

ا ظاحات ل م لد د

CX/CAC 18/41/8

-8

و ف ال م

CX/CAC 18/41/9

-9

ال د الت يف مياصعات الدس يت الاملائر وال صيص ذات الصل

CX/CAC 18/41/10

-10

االس ملاض اا م إلداتة عم الدس يت الاملائر

*

ال عيمل وا لهزة العملعي

1-11

ااسائ ال اشئ عن تقات مل اهليئ والل

2-11

الل اظ اليت ت م ااملاسل  :مزا ا وعييب خم لف اخلياتات*

تملد الب يد اا لل من لدو ا عما يف م من لدو يعما الدوتة اخلامس والسب ني لل

CX/CAC 18/41/11
CX/CAC 18/41/12
CX/CAC 18/41/13

ال عيمل والدوتة احلاد وا ت ني هليئ الدس يت الاملائر.
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الوثيقة

البند الموضوع
-12

ااسائ ااالي واا لق اايزاةي اخلاص الدس يت الاملائر

-13

الدعم ال لمر ااقدم من م م ا مل والزتاع وم م الصح ال ااي

*

ؤع الدس يت الاملائر :ااسائ ااالي واا لق اايزاةي
-14

*

ااسائ ال اشئ عن م م ا مل والزتاع وم م الصح ال ااي :
مسائ السياسات وااسائ ذات الصل

1-11

الدعم ال لمر ااقدم من م م ا مل والزتاع وم م الصح ال ااي
ؤع الدس يت الاملائر :تقمل مل عن ا ةيي اا عملة وال م يف ااس قب *

2-11

يةيي م م ا مل والزتاع وم م الصح ال ااي يف جما
ت مي القدتات :تقمل مل عن ا ةيي اا عملة

3-11

حساب يماة الدس يت الاملائر (حساب ا ماة الااي):
تقمل مل عن ا ةيي اا عملة

CX/CAC 18/41/14

CX/CAC 18/41/15

CX/CAC 18/41/16

CX/CAC 18/41/17

CX/CAC 18/41/18

CX/CAC 18/41/19

-16

فملق اا ا ي مل اا مات احل يمي الدولي واا مات ة احل يمي

CX/CAC 18/41/20

-17

وةيا ه
اة خاب الملئي ّ

CX/CAC 18/41/21

-18

حتد د البلداظ ااس ول عن ت يني تؤساء ا لهزة العملعي ال ا
للدس يت الاملائر

-19

ما س د من يعما

-20

اع ماد ال قمل مل

CX/CAC 18/41/22
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الملحق الثاني
مشروع جدول األعمال المقتت للدورة الخامسة والسبعين للجنة التنفيذية التابعة لهيئة الدستور الغذائي
المقر الرئيسي لمنظمة األغذية والزراعة ،روما ،إيطاليا
 28 –25يونيو/حزيران 2018
الوثيقة

البند الموضوع
-1

اع ماد لدو ا عما

-2

ااسائ احملال من ا لهزة العملعي ال ا

-3

االس ملاض ال قييمر

-4

االس ملاض اا م إلداتة عم الدس يت الاملائر

-1

الل اظ اليت ت م ااملاسل  :مزا ا وعييب خم لف اخلياتات

-6

اال ظاح الداعر ؤع ؤةياء جل م ي ال هيض ااياصعات مبيلب ااادة
احلاد عيملة (1-ي)

1-7

اخلي االسظاتي ي للدس يت الاملائر للعظة

CX/EXEC 18/75/1

للدس يت الاملائر

CX/EXEC 18/75/2
CX/EXEC 18/75/3



CX/EXEC 18/75/4


CX/EXEC 18/75/5

2019-2014

CX/EXEC 18/75/6

CX/EXEC 18/75/7

واسظاتي ي االتصاالت اخلاص ه :حال ال عيمل
2-7

مسيدة اخلي االسظاتي ي للدس يت الاملائر للعظة

2021-2020

CX/EXEC 18/75/8

-8

ااسائ ال اشئ عن م م ا مل والزتاع وم م الصح ال ااي

CX/EXEC 16/73/9

-9

ااسائ ااالي واا لق اايزاةي اخلاص الدس يت الاملائر

-10

الدعم ال لمر ااقدم من م م ا مل والزتاع وم م الصح ال ااي

**

ؤع الدس يت الاملائر :ااسائ ااالي واا لق اايزاةي

CX/EXEC 18/75/10

**

-11

اليلبات ااقدم من اا مات الدولي ة احل يمي للحصي على صع
مملا ب يف الدس يت الاملائر

-12

ما س د من يعما

-13

اع ماد ال قمل مل



تملد الب يد اا لل من لدو ا عما يف م من لدو يعما الدوتة الاالا والسب ني لل

CX/EXEC 18/75/11

CX/EXEC 18/75/12

ال عيمل والدوتة ا ت ني هليئ الدس يت الاملائر.

