
EWG Invitation 

This message is sent on behalf of Saudi Arabia.   
Title   The alignment of food additive provisions in the regional 

standards 
Committee   FAO/WHO Coordinating  Committee for Near East (CCNE)  
Session   10th Session  
Chair of EWG   Saudi Arabia  
Working Languages   English/Arabic 
Description of work   Alignment of food additive provisions in the regional standards 

with the General Standard For Food Additives (GSFA) 
Timetable for work The tentative timetable for the work is as follows:  

1 May 2021 - Due date for answer to the invitation and 
establish EWG members.  
15 June 2021 - Open the 1st round of comments on the 
proposals for alignment 
15 September 2021 –  Deadline for submission of comments  
1 November 2021 – Open for 2nd round of comments on the 
proposed alignment.  
1 January 2022 - Deadline for submission of comments 
1 March 2022 - EWG Report and proposal for alignment of the 
food additive provisions in the regional standards with the 
GFSA submitted to the Codex Secretariat  

Email for registration   CODEX.CP@sfda.gov.sa 
Registration deadline   1st May 2021 
EWG online platform   Yes   
  
Codex Members and Observers are invited to register their experts for this Electronic Working Group. When 
there is more than one expert, each country or observer organization shall designate one as the official 
representative to participate in the EWG.   

Applications should be sent through the Codex Contact Point (CCP) of the member or recognized observer 
organization in an email detailing:   

• Participant’s name. 
• Official title or position. 
• Organization or country.   
• Email address.  
 

The EWG platform Link: https://forum.codex-alimentarius.net/viewforum.php?f=307 

User group name: CCNE-FA2021 

The platform will require members to login. New participants to the platform should first register. (online 
guide, video tutorial)  

The EWG chair will give participants access to the user group online once they have verified their credentials so 
please ensure that you follow the procedure for applications and email the chair through your CCP even if you 
are already registered on the platform. Once your CCP has sent your application you can request to join the 



EWG usergroup directly on the platform. You do not need to create a new registration if you have previously 
used the platform.  

Technical support  

For all technical assistance regarding the platform please contact the platform administrator (Codex Secretariat) 
using the Contact link on the platform homepage or via codex@fao.org.  

We look forward to your participation. 

National Codex Contact point of Saudi Arabia    



 
ة  ون  دعوة مجموعة العمل اإلل

ة  ة السعود ة الع ة عن الممل ا ذه الرسالة ن  تم إرسال 

ام  ةمواءمة أح ة المواد المضافة الغذائ م عنوان  المواصفات اإلقل
ق  ة لل ة والزراعة ومنظمة الصحة العالم كة ب منظمة األغذ سيق المش لجنة الت

  (CCNE)  األد 
اللجنة

االجتماع العا  االجتماع
ة ة السعود ة الع الممل س  العمل  مجموعةرئ

ة ون اإلل
العر  ي اإلنجل لغة العمل

ام ة مواءمة أح ة مع المواصفة العامة  المواد المضافة الغذائ م  المواصفات اإلقل
ة     (GSFA) لمواد المضافة الغذائ

وصف العمل

للعمل: الجدول الزم المؤقت 
شاء مجموعة العمل 2021مايو  1 الموعد المحدد للرد ع الدعوة و

ة لألعضاء ون اإلل
حات الموائمة  الدور األول  2021يونيو  15 شأن مق قات  م التعل   فتح تقد
تم  15 م  - 2021 س قاتالالموعد النها لتقد   تعل

شأن  - 2021 نوفم  1 قات  م التعل حات الموائمة  الدور الثا فتح تقد   مق
قات - 2022 يناير  1 م التعل  الموعد النها لتقد
ر - 2022 مارس 1 ة تق ون ح مجموعة العمل اإلل ام ل والمق المواد مواءمة أح

ة  ة مع المواصفة العامة  المواصفات المضافة الغذائ م للمواد المضافة اإلقل
ة   أمانة الدستور الغذا  المقدم إ (GSFA) الغذائ

الجدول الزم للعمل

CODEX.CP@sfda.gov.sa ل سج و لل د اإلل ال
2021مايو  1 ل سج الموعد النها لل

نعم منصة أونالين لمجاميع 
ة ون العمل اإلل

 

ائهم   ل خ سج يئة الدستور الغذا والمراقبون مدعوون إ  ةالعمل مجموعة أعضاء  ون جب ع  أ من خب  حال وجود . اإلل  ،
ممثل رس للمشاركة   ة أن تع واحًدا  ةمجموعة  ل دولة أو منظمة مراق ون . العمل اإلل  

ات من خالل نقطة  ا تصالاال جب إرسال الطل ةمنظمة الأو المشارك لعضو الخاصة  ف بها ال الرقاب و إرسال  من خاللمع د إل توضح ب
ل  :التا  التفص

ك•  .اسم المش

انة •  .أو المنصب الرس  الم

 .المنظمة أو الدولة •

د •  .و اإللعنوان ب

ط منصة ة:  مجموعة  را ون    alimentarius.net/viewforum.php?f=307-https://forum.codexالعمل اإلل

  CCNE-FA2021: اسم مجموعة المستخدم 

ديو  نت، ف ل ع اإلن    المنصة ا . (دل
ً
ل أوال سج جب ع المشارك الجدد ل ل الدخول.  سج طلب النظام األسا من األعضاء   س

(  تعل



سمح س س ة رئ ون انات لمنصة ا  المستخدم  مجاميعلوصول إ للمشارك ا مجموعة العمل اإلل م،مجرد التحقق من ب لذا  اعتماد
اع اإلجراء د من ات ة  ةالخاص اتير التأ لل سج و إ  ال د إل رسال ب سو ن  ك ح  ةالخاص نقطة االتصال من خالل الرئ  كنتو

مجرد أن يرسل الفعل ع المنصة.   
ً
ك مسجال مكنك ذلك من، ع نقطة االتصال طل مجموعة  طلب االنضمام إ مجموعة مستخد  س

ة ون شاء  العمل اإلل ة ع المنصة. ال تحتاج إ إ ا ًقام د إذا كنت قد استخدمت النظام األسا مس ل جد  .سج

 دعم ف 

ةللحصول ع المساعدة  ط االتصال الموجود  المنصة،المتعلقة  الفن استخدام را  ( مسؤول المنصة (أمانة الدستور الغذا ير االتصال 
ة للمنصة أو ع  س    .codex@fao.orgع الصفحة الرئ

 

  مشاركتكإنتطلع  نحن

ة ة السعود ة الع ة  الممل  نقطة اتصال الدستور الغذا الوطن

 
 

  

 


