البند  1من جدول األعمال

CX/NEA 13/7/1
نوفمرب/تشرين الثاني 2102

برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
جلنة تنسيق الدستور الغذائي يف الشرق األدنى املشرتكة بني
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
بريوت ،لبنان 12-11 ،يناير/كانون الثاني 1112

الدورة السابعة
تعقد يف يندق هيلتون بريوت ةبتور غراند ( ،)Habtoor Grandشارع شارل دو غول ،ةرش تابت،
سن الفيل
من اإلثنني  20يناير/كانون الثاني  2102يف متام الساعة  9:21إىل يوم اجلمعة  22يناير/كانون الثاني

2102

جدول األعمال املؤقت
البند
1
2

املوضوع

الوثيقة

اعتماد جدول األعمال

CX/NEA 13/7/1

(2أ) املسائل اهلامة الناشئة عن هيئة الدستور الغذذائي وجلذان الدسذتور الغذذائي

CX/NEA 13/7/2

األخرى

CX/NEA 13/7/2-Add.1

(2ب)

مشروع اخلطة االسرتاتيجية للدستور الغذائي للفرتة 2112-2112

CX/NEA 13/7/3

(3أ)

األنشطة املشذرتكة بذني منةمذة األغذيذة والةراعذة ومنةمذة العذملة العامليذة

CX/NEA 13/7/3-Add.1

3

CX/NEA 13/7/4

واملكملة لعمل هيئة الدستور الغذائي
(3ب) مشروع وةساب األمانذة املشذرتكان بذني منةمذة األغذيذة والةراعذة ومنةمذة

CX/NEA 13/7/5

العملة العاملية لتعةية املشاركة يف الدستور الغذائي
سوف تُنشر وثائق العمل على موقع الدستور الغذائي على شبكة اإلنرتنت على العنوان:

www.codexalimentarius.org/

أو الرابط املباشر:
ويرجى من املندوبني الكرام أن حيضروا معهم إىل االجتماع مجيع الوثائق اليت وزّعت عليهم،
مبا أنّ عدد النسخ اإلاضايية اليت ستكون متاةة دحدود جدا.
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/ccnea/ccnea7

MF139/A

-2-

البند
2

املوضوع

الوثيقة

مشروع املواصفة اإلقليمية املقرتةة لشراب الدوغ

CX/NEA 13/7/6

التعليقات عند اخلطوة
5

CX/NEA 13/7/6-Add.1

3

مشروع املواصفة اإلقليمية املقرتةة ملعجون التمور
التعليقات عند اخلطوة

CX/NEA 13/7/7
CX/NEA 13/7/7-Add.1

3

6

مشروع وثيقة من أجل واضع مواصفة إقليمية بشأن ةليب الناقة

CX/NEA 13/7/8

7

آخر املعلومات منذ انعقاد الدورة األخرية

CX/NEA 13/7/9

(الردود على الوثيقة  )CL 2012/28-NEAبشأن:
(7أ) النةم الوطنية ملراقبة األغذية
(7ب) اهلياكل الوطنية للدستور الغذائي (مشاركة املستهلكني على سبيل املثال)
(7ج) اجملاالت ذات األولوية للتنفيذ واالةتياجات يف جمال التدريب
(7د) استخدام مواصفات الدستور الغذائي واألولويات واالهتمامات الوطنية
(7هذ) األنشطة العلمية وأنشطة مجع البيانات
(7و) القضايا املتعلة بالتغذية يف اإلقليم
(7ز) التعاون مع املنةمات الدولية واإلقليمية ذات العلة
8

مقرتةات لرتمية األغذية وتعنيفها وتسجيلها

CX/NEA 13/7/10

2

ورقة مناقشة بشأن واضع مواصفة لألغذية احلالل

CX/NEA 13/7/11

11

ترشيح املنسق

CX/NEA 13/7/12

11

ما يستجد من أعمال والعمل يف املستقبل

12

موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة

13

اعتماد التقرير

