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CX/CAC 20/43/9 Add.3

يوليو/متوز

2020

برانمج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثالثة واألربعون

اقرتاحات عمل جديد

1

ترد أدانه قائمة ابالقرتاحات اخلاصة إبعداد مواصفات جديدة ونصوص ذات صلة ،مبا يف ذلك اإلشارة إىل وثيقة املشروع
الست كافة.
يف التقرير ذي الصلة .وجرى جتميع واثئق املشاريع يف هذه الوثيقة
ا
تسهيًل لإلحالة ولضمان توافرها ابللغات ّ

مدعوة إىل اختاذ قرار يف ما إذا كانت س ت ت ت ت ت تتتضت ت ت ت ت ت ت لع احلمال جديد أخ ال يف كال حالة م ا االت ،مع أ ذ
وإ ّن اهليئة ّ
ضت ت تا أن ّدد اجلهاز الفرع أو أي جهاز
االس ت تتتحلراي التقييم الذي أجرتن اللتنة التنفيذية يف ا ست ت ت ان ،ويرجى منها أي ا
مدعوة إىل النظر يف هذه االقرتاحات يف ضتتو تها االس ترتاتيتية للفرتة
آ ر جيدر ان االضت ًلع اذا الحلمال .وإ ّن اهليئة ّ

 2025-2020ومحلايري ديد أولوايت الحلمال وإنشا األجهزة الفرعية هليئة الدستور الغذائ .
جه ا اااز ال ا اادسا ا ا ا ااتور
الغذائي

النص

القوائم مب يتتدات اتفتتات ذات األولويتتة لتقييمهتتا م
جلنة الدستتتور الغذائ
جانب االجتماع املشرتك اني منظمة األغذية والزراعة
امل تحل تن تي ت ت تتة مب ت تل تف ت ت تتات
ومنظمة الصت ت تتاة الحلاملية اشت ت تتين تلفات امل يدات يف
امل يدات
عاخ 2021

املرجع ووثيقة املشروع


األوين والث ت ت تتا ابلوثيق ت ت تتة
املرفق ت ت تتان ّ
CX/PR 20/52/19

ابلوثيق ت ت تتة

 املرفق 3
20/79/2-Add.1


CX/EXEC

األوين والثا اذه الوثيقة
امللاقان ّ

PRIORITY LIST FOR EVAUATION BY THE 2021 JMPR EXTRAORDINARY MEETING
CURRENTLY UNDER TRANSLATION

 1يرد يف هتذه الوثيقتة االقرتاب اش ت ت ت ت ت ت تتين موافقتة جلنتة التدست ت ت ت ت تتتور الغتذائ املحلنيتة مب لّفتات امل يتدات على القوائم مب يتدات اتفتات ذات األولويتة لتقييمها
م جانب االجتماع املشرتك اني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصاة الحلاملية اشين تلفات امل يدات يف عاخ .2021
ND299/A

