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المستوردة والمصدِرة
خطوط توجيهية لتبادل المعلومات بين البلدان
ِ
لدعم التجارة باألغذية1
CAC/GL 89-2016

اعتُمدت في عام

6102

 1تسري هذه الخطوط التوجيهية أيضا ً على الحيوانات المنتجة لألغذية في الحاالت التي يمكن أن تؤثر فيها على سالمة
األغذية و/أو على الممارسات المنصفة في التجارة باألغذية.
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 -0مقدمة
تحصل معظم عمليات التجارة باألغذية دون أن تطلب البلدان تبادل المعلومات عن نظامهاا
الااوطني للربابااة علااى األغذيااة .2بيااد أن البلاادان المسااتوردة بااد تطلاابل فااي بعاال الظاارو ل تبااادل
المعلومات من أجل بدء التجارة باألغذية أو الحفاظ عليها.
وال تهد هذه الخطوط التوجيهية إلى اعتبار تبادل المعلومات هاذا رارطا ً مساب ا ً راروريا ً
للتجارة بين البلدان.
وبد يلام تباادل المعلوماات وإجاراء الت ييماات لات الصالة تيثماا تكثار المخااطر المرتبطاة
بالسلع األساسية التي يُتاجر بهاال ساواء أنانات تتعلاال بساالمة األغذياة أو الممارساات المنصافة فاي
مجال التجارة باألغذيةل وال يمكن انتساب الضمانات الضرورية من خالل آليات أخرى.
ومن رأن استخدا البلدان المستوردة والمصدرة على تد سواء لتوجيهات الدستور الغاذايي
أن يساااعد علااى تيسااير أي ت ياايم رااروري ب ااأن المكااون لي الصاالة صالمكونااات لات الصاالة فااي
النظا الوطني للربابة على األغذية.
وت مل نصوص الدستور الغذايي التي تكتسي أهمية خاصة ما يلي:






؛

المبادئ والخطوط التوجيهية للنظم الوطنية للربابة على األغذية صCAC/GL 82-2013
خطوط توجيهية لنظم الربابة على الواردات الغذايية ص CAC/GL 47-2003؛
مبااادئ التفتاايى علااى الااواردات والصااادرات الغذاييااة وإصاادار ال ااهادات صCAC/GL 20-
 1995؛

خطوط توجيهية ب أن ت دير تكافؤ التدابير الصحية المرتبطة بنظم التفتيى علاى األغذياة
وإصدار ال هادات لها ص CAC/GL 53-2003؛
المبادئ العامة لنظافة األغذية ص. CAC/RCP 1-1969

ويمكن أن تكون هذه الخطوط التوجيهية مفيدة أيضاا ً فاي توراير راروط تباادل المعلوماات
الواردة في الخطوط التوجيهية لتصميم نظم التفتيى علاى الصاادرات والاواردات الغذايياة وإصادار
ال هادات لها وت غيلها وت ييمها واعتمادها ص - CAC/GL 26-1997وبصاورة خاصاة الف ارات مان 55
إلى  55من ال سم  -9ت ييم نظم التفتيى وإصدار ال هادات والتح ال منها.

 2يمكن اعتبار النظم الرسمية للتفتيى وإصدار ال هادات جمءا ً من نظا وطني للربابة على األغذية بالنظر إلى األسواق
العالمية اليو صانظر الجملة األخيرة من الف رة  2في الوثي ة  . CAC/GL 82-2013وينبغي أن يرتبط صترتبط "المكون لو
الصلة صالمكونات لات الصلة " ألتد النظم الوطنية للربابة على األغذية أو أتد النظم الرسمية للتفتيى وإصدار ال هادات
في بلد ما ارتباطا ً وارحا ً باألغذية ال ُمصدَّرة.
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 -6األهداف
إعطاااء توجيهااات بغاارا مساااعدة الساالطات المختصااة فااي البلاادان المسااتوردة وال ُمصاادرة
على معرفة متى يكون تبادل المعلومات رروريا ً وما هاي المعلوماات األساساية لت يايم المكاون لي
الصلة صالمكونات لات الصلة في النظا الوطني للربابة على األغذية.
إعطاااء توجيهااات لتبساايط ومواءمااة المعلومااات والعمليااة المتعل ااة بالتبااادل بااين الساالطات
المختصة في البلدان المستوردة وال ُمصدرة.

 -3النطاق
تتناول هذه الخطوط التوجيهية تاالت بد يلم فيها تبادل المعلومات بين السلطات المختصة
في البلد المستورد والبلد ال ُمصدر بغية ت ييم المكون لي الصالة صالمكوناات لات الصالة فاي النظاا
الااوطني للربابااة علااى األغذيااة فااي البلااد ال ُمصاادر والااذي يمكاان أن يغطااي منتج اا ً أو مجموعااة ماان
المنتجات ببل بدء التجارة بها أو الحفاظ عليها.

 -4تبادل المعلومات والتقييم
0-4

اارر عنااادما تكاااون المخااااطر التاااي ي اااكلها المناااتم الغاااذايي المعااايَّن أو
تباااادل المعلوماااات ُمبا َّ
المجموعة المعينة من المنتجات الغذايية بالنسبة إلى سالمة األغذية أو الممارساات المنصافة
في تجارة األغذية محدبةً بحيث يتعين إجراء ت ييم عما إلا نان المكون لو الصلة صالمكونات
لات الصلة في النظا الوطني للربابة على األغذية في البلد ال ُمصدر يسمر بإدارة المخاطر
بصورة مناسبةل وال يمكن تح يال الضمانة بوسايل أخرى.

6-4

وينبغي للسلطات المختصة في البلدان المستوردة وال ُمصدرةل لدى تبادل المعلومات والت يايم
المرتبط بها ب أن المكون لي الصلة صالمكونات لات الصلة في النظا الوطني للربابة على
األغذيةل ما يلي:
صأ أال تفرا بال مبرر نتيجة أو معيارا ً أو عملية ما تتجاوز ما يُطبال في البلد المستورد؛
صب أن ت اار بإمكانيااة االخااتال فااي تصااميم وهيكلااة المكااون لي الصاالة صالمكونااات لات
الصاالة فااي النظااا الااوطني للربابااة علااى األغذيااة ولكاان مااع االسااتمرار فااي تح يااال
األهدا أو النتايم عينها؛
صج أن ت اار بعمليااات الربابااة والت ياايم الرساامية والمواف ااة علااى افليااات السااارية فااي البلااد
المصدر؛
صد أن ترنم على المكاون لي الصالة صالمكوناات لات الصالة فاي النظاا الاوطني للرباباة
على األغذية في البلد المصدر ألنه يتعلال بالنتايم؛
صهـ أن تت يد بمستوى المعلوماات المفصالة األساساي مان أجال انتسااب الضامانات الالزماة
فاي ماا يتعلاال بساالمة األغذياة والممارساات المنصافة فاي التجاارة باألغذياة فاي م اباال
طلب معلومات مفصلة عن متعهدين معينين في بطاع األغذية 3على نحو روتيني؛
صو أن ت اار بالعملياات الساااب ة لتبااادل المعلومااات والت ياايم ألغااراا الحفاااظ علااى التجااارة
وعد طلب إجراء عمليات الت ييم مجددا ً على نحو روتيني وبال مبرر.

 -5المبادئ
 3ألغراا هذه الوثي ةل ي مل المتعهدون في بطاع األغذية المنتجين والمجهمين والتجار بالجملة والمستوردين
والمصدرين والتجار بالتجمية.
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ينبغي أن تنطبال على عملية تبادل المعلومات و/أو الت ييم لي الصلة المبادئ التالية:
صأ
صب
صج
صد
صهـ
صو

أن تكون بين السلطات المختصة المعنية في البلدان المصدرة والمستوردة.
َّ
ومنظ َمة ومرنمة وتفاعلية وفي الوبت المناسب بصورة ماليمة.
أن تكون رفافة
أن تكون باللغة اإلنكليمية أو بلغة تتفال عليها البلدان المصدرة والمستوردة.
أن تتير وتروجل إرافةً إلى وسايل أخرىل الن ل اإللكترونيل بما في للك ال ادرة علاى
الرجااوع بصااورة مناساابة إلااى المعلومااات التااي ساابال ت ااديمها أو التااي يمكاان أن تكااون
متاتة على اإلنترنت.
4
أن ت ر بالخبرة والمعرفة والث ة المكتسبة أو التي يمكن اساتخراجها مان عملياات ت يايم
أجرتها بلدان أو منظمات دولية أخرى.
ً
أال تستلم ت ديم معلومات ترجة تجاريا عان المتعهادين فاي بطااع األغذياة ماا لام تكان
أساسااية لت ياايم هااد الصااحة العامااةل وفااي هااذه الحاااالت ينبغااي تمايتهااا ماان سااوء
االستخدا أو الك ف عنها ألطرا أخرى.

 -2العملية
متى يكاون راروريا ً تباادل المعلوماات والت ييمااتل ينبغاي للسالطات المختصاة فاي البلادان
المستوردة والمصدرة أن تسعى إلى مراببة العمليات التاليةل وللك عمالً بالف رة  1-4أعاله.
ينبغي للبلد المستورد بدر اإلمكان:
صأ
صب

صج

صد

صهـ
صو

أن يحدد بوروح المعلومات المطلوبةل وسبب هذا الطلابل والعملياة والمنهجياة اللتاين
ستُتبعانل بما في للك الدبة في التوبيت.
أن يكااون جاااهماًل بنااا ًء علااى الطلاابل لمناب ااة المعلومااات التااي تكااون ربمااا متاتااة فااي
تبادالت ساب ة أو من ورات أو معار متوافرةل أو الث ة أو الخبرة وما هي المعلومات
اإلرااافية التااي يمكاان أن يلاام طلبهااا ماان البلااد المصاادر بغيااة سااد الثغاارات فااي مجااال
المعلومات.
ً
ً
ً
أن ي ااد خطي اا وصاافا وارااحال مااع المراجااع المناساابةل يتضاامن األهاادا والعناصاار
األساسية والسمات الرييسية لألداء العملي الخاص بالمكون لي الصلة صالمكونات لات
الصلة في نظامه الوطني للربابة على األغذيةل سعيا ً إلى مساعدة البلاد المصادر علاى
فهم المعلومات التي يطلبها البلد المستورد وت ديمها.
أن يسمر للبلدان المصدرةل بدر اإلمكان وال سيما عند االتساق ماع توجيهاات الدساتور
الغااذايي لات الصاالةل بوصااف المكااون لي الصاالة صالمكونااات لات الصاالة فااي النظااا
الوطني للربابة على األغذية الساري فيه ونيفية تح يال األهدا والنتايم المطلوبة مان
البلد المستورد.
أن يرناام طلبااه لتبااادل المعلومااات والت ياايم علااى مااا إلا نااان المكااون لو الصاالة صناناات
المكونات لات الصلة في النظا الوطني للربابة على األغذية في البلد المصادر يح اال
األهدا والنتايم تسبما يستلممه نظا البلد المستورد وينجمه.
أن يتواصاال مااع البلااد المصاادر عناادما تلاام معلومااات أو توراايحات إرااافية لضاامان
استكمال أي عملية ت ييم في الوبت المناسب.

 4ت مل خبرة بلد مستورد ومعرفته وث ته في مجال نظا التفتيى على األغذية وإصدار ال هادات لها في بلد مصدر تاريخ
التجارة باألغذية بين البلدين وتاريخ امتثال األغذية لمتطلبات البلد المستوردل وال سيما المنتجات الغذايية المعنية .وترد في
الن اط من صأ إلى صن من الف رة  11من الملحال بالوثي ة  CAC/GL 53-2003أمثلة إرافية يمكن أن تفيد خبرة البلد المستورد
ومعرفته وث ته.
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صز أال يصب ترنيم أي طلب من طلبات المعلوماتل ألغراا تحديث الت ييمات المتصالة
بالتجارة ال ايمةل إال على تلك المرتبطة ب اروط البلاد المساتورد أو المكاون لي الصالة
صالمكونات لات الصلة فاي النظاا الاوطني للرباباة علاى األغذياة الاذي تغيار فاي البلاد
المصدر.
وينبغي للبلد المصدر بدر اإلمكان:
صأ
صب
صج
صد

أن يصف المكاون لا الصالة صالمكوناات لات الصالة فاي النظاا الاوطني للرباباة علاى
األغذية الذي يح ال األهدا والنتايم المطلوبة من البلد المستورد.
أن يصف المكاون لا الصالة صالمكوناات لات الصالة فاي نظاماه الاوطني للرباباة علاى
األغذية بما يتسال مع توجيهات الدستور الغذايي.
أن يتواصل مع البلد المستورد عندما تلم معلومات أو توريحات إراافية بماا يضامن
استكمال أي عملية ت ييم في الوبت المناسب.
أن يضاامن إخطاااار البلاااد المساااتورد باااأي تغيياارات هاماااة تتعلاااال باااالمكون لي الصااالة
صالمكونات لات الصلة في نظامه الوطني للربابة على األغذية.
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 -7محتوى تبادل المعلومات
ماان أجاال تيسااير إمكانيااة ت ااديم المعلومااات إلااى عاادة بلاادان مسااتوردةل يمكاان أن تعااد البلاادان
المصدرة أجوبة معيارية لوصف المكوناات لات الصالة فاي نظامهاا الاوطني للرباباة علاى األغذياة
ب در ما تتصل بسالمة األغذية و/أو الممارسات المنصفة في مجال التجارة باألغذية.
وت مل األجوبة المعيارية الممكنة ما يلي:
صأ
صب
صج
صد
صهـ
صو
صز
صح
صط
صي
صك
صل
ص

إطار عمل ت ريعي أو إداري؛
بدرات السلطات المختصة والموارد المتاتة لها وتصميمها التنظيمي؛
أدوار األطرا المعنية نافة ومسؤولياتها؛
نيفيااة الحفاااظ علااى اساات اللية الساالطات المختصااة المسااؤولة عاان إصاادار ال ااهادات
ومصدابيتها؛
السياسات واإلجراءات اإلدارية لات الصلة؛
عمليات الربابة والمعايير الرسمية؛
برامم التح ال؛
البرامم المتعل ة باإلنفال واالمتثال؛
بدرات المختبرات وطاباتها؛
التأهب لحاالت الطوارئ ونظم االستجابة لها واالستدعاء؛
متطلبات ت ييم التدريب والكفاءة؛
الرصد واستعراا النظا ؛
معايير تسجيل متعهدين معيناين فاي بطااع األغذياة والمواف اة علايهمل بماا فاي للاك فاي
الحاالت التي تُتاح فيها هذه ال وايم.

وينبغي أن تبدي البلدان المستوردة مرونة في ما يتعلال ب كل المعلومات الواردة من البلدان
المصدرة؛ وأن ترنم على ما إلا نان محتوى الوثايال لات الصلة ينطاوي علاى الضامانات الالزماة
وأال تُطلب معلومات إرافية إال بغية سد ثغرات أو التصدي لمخاطر لم تجر معالجتها.

