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برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
اللجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي
الدورة الثامنة واخلمسون ،مقر منظمة الصحة العاملية ،جنيف 82 ،يونيو/حزيران –  1يوليو/متوز 8002

جدول األعمال املؤقت
البند

املوضوع

-1

املوافقة على جدول األعمال والرتتيبات اخلاصة بالدورة
االستعراض التقييمي ملشاريع املواصفات والنصوص ذات الصـلة الـأ أحيلـت
إىل اهليئة للموافقة عليها
االقرتاحــات املتعلقــة بوضــع مواصـــفات جديــدة والنصــوص ذات الصـــلة
واملقرتحات إليقاف العمل

-4

التخطيط االسرتاتيجي هليئة الدستور الغذائي

-5

إجراء االستعراض التقييمي من جانب اللجنة التنفيذية
املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية
تنفيذ التقييم املشرتك بني منظمة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة الصـلة العامليـة
للدستور الغـذائي واألنشـطة األىـرى الـأ تضـطلع بهـا املنظمتـان يف ـال
مواصفات األغذية
(أ) حالة التنفيذ العام

-2
-3

الوثيقة
CX/EXEC 06/58/1, Rev.2
CX/EXEC 06/58/2

ALINORM 06/29/8
ALINORM
06/29/8 Add.1
ALINORM 06/29/9A
06/29/9A

-6
-7

(باء) استعراض هيكـل ننـة الدسـتور الغـذائي وصـ حيات نـان الدسـتور
الغذائي وأفرقة املهام

ALINORM
Add.1

CX/EXEC 06/58/3
ALINORM 06/29/9

ALINORM 06/29/9B Part
I
CL 2005/30-CAC
ALINORM 06/29/9B Part
II
ALINORM 06/29/9B Part

لدواعي االقتصاد طبعت هذه الوثيقة يف عدد حمدود من النسخ ،واملرجو من أعضاء الوفود واملراقبيـن أن يكتفوا بهذه النسخة أثناء االجتماعات وأال
يطلبوا نسخا إضافية منهـا إال للضرورة القصوى .ومعظم وثائق املنظمة متاحة على شبكة االنرتنت على العنوان
http://www.codexalimentarius.org
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II
-8

املسائل الناشئة عـن تقـارير اهليئـة واللجـان وأفرقـة املهـام التابعـة للدسـتور
الغذائي

-9

الع قات بني هيئة الدستور الغذائي واملنظمات الدولية األىرى

-11

مشروع وحساب األمانة املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـلة
العاملية لتعزيز املشاركة يف الدستور الغذائي

-11

املسائل األىرى الناشئة عن أعمال منظمة األغذية والزراعـة ومنظمـة الصـلة
العاملية

-12

مسائل أىرى
املوافقة على التقرير

Add.1
ALINORM 06/29/9C

06/29/9C

ALINORM
Add.1

06/29/9C

ALINORM
Add.2

ALINORM 06/29/9C
Add.3
ALINORM 06/29/9D
CX/EXEC 06/58/4
ALINORM 06/29/9E

ALINORM 06/29/9F

ALINORM 06/29/9F Add.1

-13

اجلدول الزمين املؤقت
البنود

اليوم
األربعاء
فقط)
اخلميس  29يونيو/حزيران
انمعة  31يوليو/متوز (صباحا فقط)
السبت 1 ،يوليو/متوز
28

06\/Meeting/codex\J7380a

يونيو/حزيران (بعد الظهر

4-1

( 4تكملة)12-5 ،
(إذا اقتضى األمر)
( 13املوافقة على التقرير)

