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يناير/كانون الثاين
إىل:

2020

جهات االتصال التابعة للدستور الغذائي
جهات االتصال لدى املنظمات الدولية اليت تتمتع بصفة مراقب يف الدستور الغذائي

من:

أمانة هيئة الدستور الغذائي،
برانمج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية

املوضوع:

طلب تقدمي تعليقات عند اخلطوة  8على مشروع املواصفة اإلقليمية خلليط الزعرت

آخر مهلة:

 30أب ري ل 2020

اخللفية
-1

يرجى لالطالع على خلفية املوضوع الرجوع إىل الفقرة  87واملرفق الرابع يف الوثيقة .REP20/NE

طلب إبداء تعليقات
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إن األعضاء واملراقبني يف الدستور الغذائي مدعوون إىل إبداء تعليقاهتم على مشروع املواصفة اخلاصة خبليط الزعرت املتاح
عرب نظام التعليقات اإللكرتوين للدستور الغذائي ،https://ocs.codexalimentarius.org :بناء على التوجيهات
أدانه.
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جاهزا العتماده أم ال؛ ويف حال مل يكن كذلك ،إعطاء املسوغ املنطقي
جيب أن تتناول التعليقات ما إذا كان النص ً
وتقدمي اقرتاحات لتيسري عملية اعتماده .وجيب إبداء التعليقات متاشيًا مع إجراءات وضع مواصفات الدستور الغذائي
والنصوص ذات الصلة (اجلزء الثالث – اإلجراءات املوحدة لوضع مواصفات الدستور والنصوص ذات الصلة ،دليل
إجراءات هيئة الدستور الغذائي)

توجيهات عامة إلبداء التعليقات
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ينبغي إبداء التعليقات من خالل جهات االتصال لدى األعضاء يف الدستور الغذائي واملراقبني ابستخدام نظام
التعليقات اإللكرتوين.
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وجيوز جلهات االتصال لدى األعضاء يف الدستور الغذائي واملراقبني الدخول إىل نظام التعليقات اإللكرتوين والوصول إىل
الوثيقة املفتوحة للتعليقات عن طريق اختيار " "Enterيف الصفحة املعنونة ” ،“My reviewsاملتاحة بعد تسجيل
الدخول إىل النظام.
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ويُطلب إىل جهات االتصال لدى األعضاء يف الدستور الغذائي واملنظمات اليت تتمتع بصفة مراقب تقدمي التغيريات
املقرتحة والتعليقات/املربرات ذات الصلة بشأن فقرة حمددة (حتت إطار الفئات التالية :اجلوانب التحريرية واجلوهرية
والفنية واملتعلقة ابلرتمجة) و/أو على مستوى الوثيقة (تعليقات عامة أو موجزة) .وميكن االطالع على توجيهات إضافية
بشأن فئات التعليقات وأنواعها يف نظام التعليقات اإللكرتوين ضمن األسئلة املتكررة ( )FAQsيف النظام نفسه.
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وميكن االطالع على موارد أخرى خاصة هبذا النظام ،مبا يف ذلك دليل املستخدم ودليل موجز ،من خالل الرابط التايل:
.http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/resources/ocs/ar/
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وابلنسبة إىل األسئلة املتعلقة بنظام التعليقات اإللكرتوين ،يرجى الكتابة إىل:

.Codex-OCS@fao.org

