
43RD SESSION
CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION
24-25-26 SEPTEMBER AND 
12 AND 19 OCTOBER 2020 
12.00-15.00 CET

الدورة الثالثة واألربعني لهيئة الدستور الغذائي
24 و 25 و 26 سبتمبر/ ايلول و 12 و 19 أكتوبر/ تشرين االول 2020

اجتماع ظاهري )عبر االنترنت)
البرنامج

15:00–12:00
جميع األوقات بتوقيت وسط أوروبا

(CET)الخميس 24 سبتمبر/ ايلول

الجلسة العامة  1
حفل االفتتاح

إقرار جدول األعمال
تقرير الرئيس عن  الدورتني الثامنة والسبعني  والتاسعة والسبعني للجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي

 مقدمة للتقريراملرحلي للجنة الفرعية التابعة للجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي – الدستور الغذائي والجائحة - التحديات
االستراتيجية والفرص

التعديالت في دليل اإلجراءات

(CCAFRICA) لجنة التنسيق املشتركة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ألفريقيا

الجلسة العامة  2
لجنة التنسيق املشتركة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ألفريقيا (CCAFRICA)  تابع

 لجنة التنسيق املشتركة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ألمريكا الشمالية وجنوب غرب املحيط الهادئ
(CCNASWP)

(CCASIA)  لجنة التنسيق املشتركة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية آلسيا
(CCFFV)  لجنة الدستور الغذائي الخاصة بالفواكه والخضروات الطازجة

(CCFH)  لجنة الدستور الغذائي لنظافة األغذية
(CCNE)  لجنة التنسيق املشتركة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية للشرق األدنى

(CCNFSDU)  لجنة الدستور الغذائي للتغذية واألغذية لالستخدامات الغذائية الخاصة

(TFAMR)  فريق العمل الحكومي الدوليةاملختص بمقاومة مضادات امليكروبات التابعة لهيئة الدستور الغذائي
الجلسة العامة  3

15:00–12:00

15:00–12:00

بنود جدول األعمال
اعتماد نصوص الدستور الغذائي

إلغاء نصوص الدستور الغذائي
اقتراحات عمل جديد

وقف العمل
 التعديالت في مواصفات الدستور

الغذائي والنصوص ذات الصلة
 املسائل املحالة من لجان الدستور

الغذائي إلى الهيئة

   الجمعة 25 سبتمبر / ايلول

   السبت 26 سبتمبر / ايلول



(TFAMR)  فريق العمل الحكومي الدوليةاملختص بمقاومة مضادات امليكروبات التابعة لهيئة الدستور الغذائي

الجلسة العامة  4
(CCCPL)  لجنة الدستور الغذائي املعنية بالحبوب والبقول والبقوليات

(CCPFV) لجنة الدستور الغذائي للفاكهة والخضر املصنعة
(CCFFP) لجنة الدستور الغذائي لألسماك واملنتجات السمكية

(CCPR) لجنة الدستور املعنية بمخلفات املبيدات
(CCEURO) لجنة التنسيق املشتركة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ألوروبا

(TFAMR) فريق العمل الحكومي الدولي املخصص التابع لهيئة الدستور الغذائي واملعني بمقاومة مضادات امليكروبات
– االستنتاجات

املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية في الدستور الغذائي: تقرير 2018-2019 ، التقدم املحرز 2020-2021 واملقترح
2023–2022

تعيني املنسقني
تعيني البلدان املسؤولة عن تعيني رؤساء الهيئات الفرعية للدستور الغذائي

حول الدستور الغذائي والوباء – التحديات والفرص االستراتيجية CCEXEC مناقشة التقرير الوسيط للجنة الفرعية للجنة

الجلسة العامة  6
 اعتماد التقرير

15:00–12:00

15:00–12:00

19 أكتوبر/ تشرين االول 15 أكتوبر/ تشرين االول 12 أكتوبر/ تشرين االو 26 سبتمبر / ايلول 25 سبتمبر / ايلول 24 سبتمبر / ايلول اإلقليم

CET 11:00–10:00 - CET 11:00–10:00 CET 11:00–10:00 CET 11:00–10:00 CET 11:00–10:00 CCAFRICA

- -
CET 10:30–8:30 
IST 14:00–12:00

CET 10:30–8:30 
IST 14:00–12:00

- - CCASIA

- - CET 16:30–15:30 CET 16:30–15:30 CET 16:30–15:30 CET 16:30–15:30 CCEURO

- CET 19:00–16:00 CET 18:15–15:15 CET 18:15–15:15 CET 18:15–15:15 CET 18:15–15:15 CCLAC

- - CET 12:00–11:00 CET 12:00–11:00 CET 12:00–11:00 - CCNASWP

- - - - CET 9:30–8:30 CET 9:30–8:30 CCNE

 مالحظة: إذا تم استكمال البنود املذكورة أعاله
 قبل الساعة 15:00 بتوقيت وسط أوروبا ، فسيتم

الجلسة العامة  5.توقع البنود املجدولة للجلسة العامة 5

   االثنني 12 أكتوبر / تشرين االول

   االثنني 19 أكتوبر / تشرين االول

                 اجتماعات األعضاء من مختلف أقاليم هيئة الدستور الغذائي
CAC43على هامش الدورة الثالثة واالربعني

بنود جدول األعمال

 

15:00–12:00 الخمیس 5 - الجمعة 6 نوفمبر




