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برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
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قائمة الوثائق املؤقتة
البنود الفنية من جدول األعمال
املرجع

املوضوع

البند

جدول األعمال املؤقت

1

ALINORM 07/30/1A

قائمة الوثائق املؤقتة

1

ALINORM 07/30/1B

ترتيبات الدورة

1

ALINORM 07/30/1

ALINORM 07/30/2

انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذيةة وتعةيني

71 ،71

املنسقني اإلقليميني
ALINORM 07/30/3

تقرير الدورة التاسعة واخلمسني للجنة التنفيذية

2

ALINORM 07/30/4

التعديالت يف دليل اإلجراءات

4

التعليقات على التعديالت املقرتح إدخاهلا يف دليل اإلجراءات

4

قائمة مشاريع املواصفات والنصوص ذات الصةلة الةيت أليلةت إىل

5

ALINORM 07/30/4A
)(ENGLISH ONLY
ALINORM 07/30/4B-Add.1
)(ENGLISH ONLY
ALINORM 07/30/5

اهليئة للموافقة عليها

ستُحمَّل وثائق العمل على موقع اهليئة التالي .http://www.codexalimentarius.org :ويرجى من أعضاء الوفود واملراقبني أن حيضِروا معهم
إىل االجتماع مجيع الوثائق اليت وزعت عليهم ،نظرا لقلة عدد النسخ اإلضافية اليت سيتسنى توفريها أثناء الدورة
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2

املرجع
ALINORM 07/30/5A
)(ENGLISH ONLY
ALINORM 07/30/5A
(corrigendum/ENGLISH
)ONLY
ALINORM 07/30/6

البند

املوضوع
التعليقات على مشاريع املواصفات والنصوص ذات الصلة اليت

5

أليلت إىل اهليئة للموافقة عليها

قائمة مشةاريع املواصةفات والنصةوص ذات الصةلة املقرتلةة الةيت

6

أليلت عند اخلطوة 5
ALINORM 07/30/6A
)(ENGLISH ONLY
ALINORM 07/30/7

التعليقات على مشاريع املواصفات والنصوص ذات الصلة املقرتلة

6

اليت أليلت عند اخلطوة 5

قائمة مواصفات الدستور الغذائي احلاليةة والنصةوص ذات الصةلة

7

اليت يوصى بإلغائها
ALINORM 07/30/8

قائمة االقرتالات املتعلقة بوضع مواصفات جديدة والنصوص ذات

8

الصلة (مبا يف ذلك وثائق املشروعات احملالة) وبوقف العمل
ALINORM 07/30/9
ALINORM 07/30/9-Add.1

ALINORM 07/30/9A

املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية

9

المسائل المالية والمتعلقة بالميزانية
دراسة آليات التمويل البديلة
اجلدول الزمين املقرتح الجتماعات الدستور الغذائي يف الفرتة

10

0229-0221
ALINORM 07/30/9B
ALINORM 07/30/9C Part I

التخطيط االسرتاتيجي هليئة الدستور الغذائي

11

تنفيذ التقييم املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة

12

العامليةةة للدسةةتور الغةةذائي واألعمةةال األخةةرا الةةيت تضةةطلع بهةةا

(أ)

املنظمتان يف جمال لالة التنفيذ العامة ملواصفات األغذية
ALINORM 07/30/9C Part II
ALINORM 07/30/9C Part IIAdd.1
CL 2006/29-CAC

Ccodex2007\J9496a

تنفيذ التقييم املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة

12

العامليةةة للدسةةتور الغةةذائي واألعمةةال األخةةرا الةةيت تضةةطلع بهةةا

(ب)

املنظمتان يف جمال مواصةفات األغذيةة  -اسةتعرا

هيكةل جلنةة

الدستور الغذائي وصالليات جلان الدستور وأفرقة املهام.

3

ALINORM 07/30/1A WEB

املرجع

املوضوع

ALINORM 07/30/9D

املسائل الناشئة عن تقارير اللجان وأفرقة العمل التابعة هليئة

ALINORM 07/30/9D-Add.1
)(E/F/S

البند
13

الدستور الغذائي

ALINORM 07/30/9D Add.1
)(E/F/S
ALINORM 07/30/9E

العالقات بني هيئة الدستور الغذائي واملنظمات الدولية األخرا

14

ALINORM 07/30/9F

املشروع ولساب األمانة املشرتكني بةني منظمةة األغذيةة والزراعةة

15

ومنظمةةة الصةةحة العامليةةة لتعزيةةز املشةةاركة يف الدسةةتور الغةةذائي
(التقرير السنوي لعام  0222والتقرير املرللي الثامن)
ALINORM 07/30/9G
ALINORM 07/30/9G-Add.1
ALINORM 07/30/9H

املسةةائل األخةةرا الناشةةئة عةةن أعمةةال منظمةةة األغذيةةة والزراعةةة

16

ومنظمة الصحة العاملية
اختيار البلدان املسؤولة عن تعيني رؤساء جلان الدستور الغذائي

19

وفرق املهام

أوراق املعلومات
املرجع
CAC/30 INF/1
)(E/F/S
CAC/30 INF/2
(ENGLISH
)ONLY

املوضوع
قائمة جهات االتصال املعنية بالدستور الغذائى
قائمة املنظمات غري احلكومية الدولية التى تشارك بصفة مراقب فى اجتماعات هيئة الدستور
الغذائى (تقرير من األمانة)
تقرير عن ميزانيتى منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية لألنشطة ذات الصلة بالدستور

CAC/30 INF/3
(ENGLISH
)ONLY

الغذائي

CAC/30 INF/4

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

Ccodex2007\J9496a
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4

)(E/F/S
CAC/30 INF/5
)(E/F/S
CAC/30 INF/6
CAC/30 INF/7
)(E/F/S
CAC/30 INF/8
)(E/F
CAC/30 INF/9
CAC/30 INF/10
CAC/30 INF/11
)(E/F/S
CAC/30 INF/12
CAC/30 INF/13
(ENGLISH
)ONLY

Ccodex2007\J9496a

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

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

بيان من املنظمة الدولية للتوليد القياسي (تقرير عن األنشطة ذات الصلة بعمل الدستور
الغذائي)
توزيع وثائق الدستور الغذائي
مذكرة تفسريية لطريقة استخدام نظام التصويت اإللكرتوني
املنفذ الدولي لسالمة األغذية وصحة احليوان والنبات
األحداث الجانبية أثناء انعقاد دورة الهيئة
Progress Report on the Implementation of the WHO Global Strategy on Diet, Physical
Activity and Health as related to Codex

