المبادئ والخطوط التوجيهية المتعلقة بتبادل المعلومات في حاالت الطوارئ في مجال سالمة
الغذاء
CAC⁄GL 19-1995
تم اعتمادها سنة  5991وتنقيحها سنة  4002و 4052وتعديلها سنة .4052

 .1التوطئة
عند بروز حالة طوارئ في مجال سالمة الغذاء ،وللحد قدر المستطاع من التأثيرات السلبية المحتملة
على الصحة العامة ،فإنه من الضروري إبالغ جميع األطراف المعنية ،في أسرع وقت ممكن،
بطبيعة حالة الطوارئ وحجمها ،بما في ذلك اإلجراءات التي اتخذها البلد المصدر بغية السماح باتخاذ
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إجراءات مناسبة إلدارة حالة الطوارئ في البلدان المستوردة .ويجب القيام بذلك ،بطريقة تساعد على
تالفي اتخاذ إجراءات غير مضمونة بحق دفعات من األغذية غير المتضررة أو ضد أغذية أخرى
تنتمي إلى البلد المتعرض إلى حالة الطوارئ في مجال سالمة الغذاء أو بحق بلدان أخرى .ويقتضي
الطابع العالمي للتجارة في مجال األغذية ،أن يتم التواصل بين جميع السلطات المختصة والمعنية في
البلدان المتضررة ،بأسرع ما يمكن.
وتتسق الخطوط التوجيهية وتدرس بالتوازي مع جميع نصوص الدستور الغذائي ذات الصلة مثل
المبادئ والخطوط التوجيهية للنظم الوطنية للرقابة على األغذية ()CAC ⁄ GL 82-2013

والخطوط التوجيهية المتعلقة بنظم الرقابة على الواردات الغذائية ( .)CAC ⁄GL 47-2003عالوة
على ذلك ،تعتبر الوثائق والمواد التوجيهية التي أعدتها منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة
العالمية ،من الموارد القيمة ،1وعلى وجه الخصوص ،الدليل التوجيهي لمنظمة األغذية والزراعة⁄

منظمة الصحة العالمية المتعلق بتطبيق مبادئ وعمليات تحليل المخاطر خالل حاالت الطوارئ في
مجال سالمة الغذاء 2وإطار عمل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لوضع خطط
وطنية لالستجابة لطوارئ سالمة األغذية.3
وتعد الشبكة الدولية للسلطات المعنية بالسالمة الغذائية (إنﻔوسان)  4آلية لتبادل المعلومات لضمان
إلمام السلطات المعنية بسالمة الغذاء بالحوادث التي قد تحمل تبعات على الصعيد الدولي.
 .2النطاق

تتيح الخطوط التوجيهية الحالية إرشادات لالستجابة لحاالت الطوارئ في مجال سالمة الغذاء .وتطبق
هذه الوثيقة في الحاالت التي تتﻔطن فيها السلطة المختصة إلى وجود حالة طوارئ في مجال سالمة
الغذاء ،مما يوجب اتخاذ إجراءات لإلبالغ عن المخاطر المتصلة بحالة الطوارئ .ونظرا للطبيعة
العالمية التي تتسم بها التجارة في قطاع األغذية وتزايد عمليات االستيراد ⁄التصدير ،يمكن أن تقع
مسؤولية إدارة حالة الطوارئ على عاتق أكثر من سلطة مختصة واحدة حيث يطلب من جميع
األطراف المعنية ذات الصلة ،بما في ذلك المشغلون في قطاع الغذاء والمستهلك ،تنسيق الجهود في

./http://www.fao.org/food/food-safety-quality/publications-tools/food-safety-publications/en1

/http://www.who.int/foodsafety/publications/infosan/en 2
و http://www.fao.org/docrep/014/ba0092e/ba0092e00.pdf
http://www.fao.org/docrep/013/i1686e/i1686e00.pdf 3
وhttp://www.who.int/foodsafety/publications/infosan/en
. http://www.who.int/foodsafety/areas_work/infosan/en/4
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أنسب األوقات لضمان االستجابة الﻔعالة لحالة الطوارئ .وتطبق التوجيهات كذلك على العلف 5كلما
أدى استخدام العلف إلى احتمال ظهور أغذية ضارة.
وتطبق الخطوط التوجيهية على حاالت الطوارئ التي يتم فيها تحديد األخطار المحيطة بسالمة الغذاء
والمنتج المعني على وجه الدقة .كما يمكن اعتمادها أيضا في الحاالت التي لم يتحدد فيها الخطر
المحدق بسالمة الغذاء ولكن مع وجود معلومات علمية ذات صلة ،تشير إلى عالقة تجمع بين
استهالك أحد األغذية وظهور تأثيرات خطيرة على الصحة.
وتطبق الخطوط التوجيهية على حاالت الطوارئ في مجال سالمة األغذية المتصلة باألغذية
المستوردة أو المصدرة وعلى األغذية التي يحتمل تصديرها أو استيرادها .كما يجوز تطبيق الخطوط
التوجيهية القائمة في حاالت الطوارئ التي تتعلق بالعلف والحيوانات المنتجة لألغذية .6
وال تنطبق الخطوط التوجيهية على حاالت رفض األغذية الناجمة عن عدم استيﻔاء مواصﻔات البلد
المستورد .وتعنى الخطوط التوجيهية المتعلقة بتبادل المعلومات بين البلدان حول رفض األغذية
المستوردة ) (CAC ⁄GL 52- 1991بهذه الوضعيات.
 .3التعريفات
حالة الطوارئ في مجال سالمة األغذية :هي حالة عرضية أو متعمدة تحددها السلطة المختصة
وتعتبر أنها تشكل خطرا جديا ناجما عن الغذاء ال يمكن السيطرة عليه ،ويهدد الصحة العامة ويتطلب
اتخاذ إجراء سريع في شأنه.
االستجابة لحالة الطوارئ :هي عملية تقييم المخاطر واتخاذ القرارات فيما يخص إدارة المخاطر
والتبليغ عنها ،في مواجهة ضيق الوقت واحتمال نقصان البيانات والمعرفة.
 .4المبادئ
 4.1تحمل العديد من حاالت الطوارئ تبعات على الصعيد الدولي ويمكن إبالغ منظمة الصحة
العالمية عنها بموجب اللوائح الصحية الدولية ( 7)5002والشبكة الدولية للسلطات المعنية بالسالمة
الغذائية (انﻔوسان) .وينبغي أن يتبع تبادل المعلومات مبادئ تحليل المخاطر التي اعترف بها الدستور
الغذائي 8في حال حدوث حالة الطوارئ في مجال سالمة الغذاء أوفي الوضعيات التي لم يتم فيها
تحديد الخطر المحدق بسالمة الغذاء ولكن مع توفر معلومات علمية ذات صلة تشير إلى وجود عالقة
تجمع بين استهالك الغذاء وظهور تأثيرات خطيرة على الصحة .ونظرا إلى ضيق الوقت ،يعترف

 5تشير عبارة " علف" إلى "المواد الغذائية" وإلى مكونات العلف كما عرفت في مدونة السلوك بشأن التغذية السليمة
للحيوان).(CAC/RCP 54-2004
 6تتضمن مدونة السلوك بشأن التغذية السليمة للحيوان ) (CAC/RCP 54-2004في القسم  4.3.1أحكاما متعلقة بحاالت
الطوارئ المتصلة بعلف الحيوانات تحت عنوان "الشروط الخاصة المطبقة في حاالت الطوارئ".
.CAC GL 19 1995 (1).docx 7
 8مبادئ العمل لتحليل المخاطر على سالمة األغذية لكي تطبقها الحكومات ).(CAC⁄GL 62-2007
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بإمكانية اللجوء إلى تدابير إدارة المخاطر باالستناد إلى معلومات محدودة وذلك قبل إتمام عمليات
تقييم المخاطر إتماما كامال.
 4.2وتشتمل المبادئ األساسية على اآلتي:
أ .ينبغي أن يختار كل بلد معني بحالة الطوارئ في مجال سالمة الغذاء ،نقطة اتصال رسمية
أساسية لتسهيل تبادل المعلومات .ويتطلب حسن االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ في مجال
سالمة الغذاء ،التنسيق بين السلطات المختصة المسؤولة عن أجزاء مختلﻔة من السلسلة الغذائية
والصحة العامة ،بحسب طبيعة حالة الطوارئ المعنية وحجمها.
ب .ينبغي أن تقوم السلطات المختصة ذات الصلة بوصف المعلومات المتعلقة بطبيعة وحجم حالة
الطوارئ في مجال سالمة الغذاء وصﻔا جليا وكامال ،حيثما أمكن ،بما في ذلك تلك الخاصة بتقييم
المخاطر ،إذا تم استكماله .إذا كان أساس حالة الطوارئ في مجال سالمة الغذاء متعلقا باستخدام
العلف ،ينبغي عندها ذكر الطبيعة المحددة للمشكل المتعلق بالعلف وتأثيرها على سالمة الغذاء.
ج .في الحاالت التي لم يتم فيها تحديد خطر بعينه في مجال سالمة الغذاء تحديدا دقيق ،ينبغي أن
تقدم السلطة المختصة معلومات حول وجود أية صلة واضحة وجوهرية تجمع بين استهالك غذاء
معين وظهور تأثيرات جدية على الصحة العامة.
د .ينبغي أن يتم تبادل المعلومات بين نقاط االتصال األساسية التي اختارتها السلطة المختصة بما
يتوافق مع الوارد في القسم  .2.5وينبغي استخدام قناة االتصال التي تتيح أسرع وأنجع تدفق
للمعلومة .وينبغي أن يتم تبادل جميع المعلومات ذات الصلة باالعتماد على لغة يتﻔق عليها بصورة
متبادلة أو بلغة من اللغات التي يعتمدها الدستور الغذائي.
ه .ينبغي أن يقوم البلد الذي تﻔطن إلى وجود حالة طوارئ في مجال سالمة الغذاء بإبالغ البلدان
التي من المرجح تضررها ،دون أي تأخير ،باستخدام اآلليات واالتﻔاقات الدولية المتاحة (على
سبيل المثال ،الشبكة الدولية للسلطات المعنية بالسالمة الغذائية (إنﻔوسان) أو اللوائح الصحية
الدولية ( ،)5002حسب مقتضى الحال) .في حال لم يكن البلد الذي تﻔطن إلى حالة الطوارئ هو
البلد المصدر ،يجب إيالء األولوية إلى إبالغه عنها.
و .ينبغي أن تتشارك السلطة المختصة التي تﻔطنت إلى حالة الطوارئ ،جميع المعلومات ذات
الصلة مع البلدان لتمكين تلك التي يرجح إصابتها ،من اتخاذ قرارات مدعومة بالمعلومات بشأن
تقييم المخاطر وإدارتها و⁄أو اإلبالغ عنها.
ز .كما ينبغي أن تقدم السلطة المختصة لألطراف المعنية ،معلومات ذات صلة تكون واضحة
ومستندة إلى الوقائع ،وذلك في أنسب األوقات.
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ح .ينبغي أن يتسم تدفق المعلومات بالشﻔافية واالستمرارية خالل جميع مراحل حالة الطوارئ في
مجال سالمة الغذاء للسماح بالقيام بالتقييم المستمر وتحسين االستجابة لحالة الطوارئ.
ط .ال ينبغي طرح الغذاء للتجارة الدولية في محاولة للتخلص من األغذية غير المأمونة أو غير
المناسبة كما نص عليه القسم  3.5من مدونة سلوك أخالقيات التجارة الدولية باألغذية بما في ذلك
المعامالت بشروط ميسرة ومعامالت المعونة الغذائية (.(CAC ⁄ RCP 20-1979

 .5األطراف المعنية وأدوارها تباعا
 5.1السلطات المختصة
تقع على عاتق السلطة المختصة مسؤولية إدارة حاالت الطوارئ في مجال سالمة الغذاء والتبليغ
عنها ،بما يتوافق والمبادئ الواردة في القسم .4.5
لدى تحديد حالة الطوارئ في مجال سالمة الغذاء ،ينبغي على السلطة المختصة التي قامت بتحديد
حالة الطوارئ أن تقوم بالتواصل ،بسرعة ،مع نقطة (نقاط) االتصال األساسية (على سبيل المثال،
نقاط االتصال الخاصة بالشبكة الدولية للسلطات المعنية بالسالمة الغذائية في أوضاع الطوارئ) في
البلد والسلطات المختصة المعنية في غيرها من البلدان التي يحتمل أن يطالها الضرر .وينبغي على
السلطة المختصة المسؤولة عن تنسيق االستجابة ،أن تقدم إلى البلدان المتسلمة للغذاء المصاب،
معلومات محدثة حول اإلجراءات المتخذة ،حسب مقتضى الحال .وينبغي أن يتم التحقق من دقة
وصحة المعلومات العلمية وغيرها من المعلومات المتعلقة بحالة الطوارئ ،بهدف المساعدة على
إجراء عمليات تقييم المخاطر وإدارتها والتبليغ عنها .ينبغي أن تقوم السلطات المختصة بتصويب أي
معلومات خاطئة دون تأخير.
ينبغي على السلطة المختصة أن تقدم معلومات إلى الصناعيين في قطاع الغذاء والمستهلك واألطراف
المعنية األخرى حول وضع حالة الطوارئ في مجال سالمة الغذاء .وينبغي أن يتم إعداد واستعمال
خطة اتصال ،وأن تشمل أساليب متعددة لتقديم مثل هذه المعلومات حول التﻔاصيل ذات الصلة.
وينبغي أن تضم المعلومات المقدمة ،حسب االقتضاء ،معطيات حول التأثيرات التي يمكن أن تطال
الﻔئات الحساسة (األطﻔال وكبار السن واألشخاص ضعيﻔي المناعة) وكيﻔية تحديد الغذاء⁄األغذية
المصاب(ة) والتعامل معه (ها) بما يخﻔف انتشار المخاطر.
5.2

الشبكة الدولية للسلطات المعنية بالسالمة الغذائية (انفوسان)

تعنى نقطة االتصال في الشبكة الدولية للسلطات المعنية بالسالمة الغذائية الخاصة بحاالت الطوارئ،
بإبالغ سكرتارية الشبكة عن المستجدات العاجلة في مجال سالمة الغذاء والتي قد تكون مهمة على
الصعيد الدولي .وتعتبر الشبكة الدولية للسلطات المعنية بالسالمة الغذائية ،الشبكة التابعة لمنظمة
األغذية والزراعة ⁄منظمة الصحة العالمية والمخصصة لنشر المعلومات المهمة حول المسائل
المتعلقة بسالمة الغذاء على الصعيد العالمي ،حيث تحتﻔظ بشبكة من نقاط االتصال األساسية
للحكومات القطرية المعنية بحالة الطوارئ في مجال سالمة الغذاء .تضم الشبكة المذكورة ،نقطة
5
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اتصال واحدة خاصة بالسلطة المسؤولة عن االستجابة القطرية لحاالت الطوارئ في مجال سالمة
الغذاء ،ومراكز اتصال إضافية من غيرها من الوكاالت القطرية المعنية بحالة الطوارئ (بما يتوافق
مع القسم  .)2.5طوال حوادث سالمة الغذاء ،تربط الشبكة الدولية للسلطات المعنية بالسالمة الغذائية
الصلة بين السلطات القطرية المعنية لجمع المعلومات المستندة إلى وقائع والتأكد من صحتها ،وإذا
تطلب األمر ،مشاركتها على الصعيد الدولي .يجدر اعتبار الشبكة الدولية للسلطات المعنية بالسالمة
الغذائية ،موردا أساسيا للمعلومة يقدم الدعم خالل حاالت الطوارئ .تحمل كثير من حاالت الطوارئ
في مجال سالمة الغذاء تبعات خطيرة على الصعيد الدولي ويمكن إبالغ منظمة الصحة العالمية عنها
بموجب اللوائح الصحية الدولية (.)5002
 5.3المشغلون في قطاع الصناعات الغذائية
تقع على عاتق المشغلين في قطاع الصناعات الغذائية المسؤولية األساسية في ضمان سالمة الغذاء.
وعليه ،فهم مسؤولون عن المساهمة في إدارة حاالت الطوارئ في مجال سالمة الغذاء ،فيما يتعلق
بالمنتجات التي تتبعهم .كما تقع على عاتق المشغلين أيضا مسؤولية وضع نظم اقتﻔاء األثر قادرة على
تتبع دفعات الغذاء بطريقة فعالة وعلى توفير المعلومات ذات الصلة المتعلقة بمسائل إدارة حاالت
الطوارئ في مجال سالمة الغذاء 9إلى السلطات المختصة واألطراف المعنية األخرى بما في ذلك
الحريف و⁄أو المستهلك ،وذلك في أنسب األوقات .ويعد المشغلون مسؤولين عن االتصال الداخلي
وأيضا عن تقديم التدريب والتعليمات إلى طاقم العمال .وتنطبق هذه األحكام على المشغلين في مجال
األعالف ،إذا ما ارتبطت حالة الطوارئ باألعالف.
ينبغي أن يقدر المشغل في قطاع الغذاء على تقديم معلومات بسهولة حول طبيعة الغذاء ومصدره
والوجهة التي تم إرساله إليها .وينبغي التشجيع على إبقاء السجالت التي يمكن إرسالها والبحث عنها
رقميا لتيسير تتبع المنتج بين شبكات التوزيع األكثر تعقيدا ،في أنسب األوقات.
 5.4المستهلك
يمكن للمستهلك حماية صحته من خالل البقاء على إطالع على التعليمات المقدمة من السلطات
المختصة والمتصلة بحاالت الطوارئ في مجال سالمة الغذاء ،وأتباعها.
 .6العمليات المتعلقة باإلستجابة إلى حاالت الطوارئ
تقدم األقسام ذات الصلة في الدليل التوجيهي لمنظمة األغذية والزراعة⁄منظمة الصحة العالمية المزيد
من اإلرشاد فيما يتعلق بتطبيق مبادئ وإجراءات تحليل المخاطر خالل حاالت الطوارئ في مجال
سالمة الغذاء.
 6.1خطة الطوارئ في مجال سالمة الغذاء

9

مبادئ اقتﻔاء األثر/تتبع المنتج باعتبارها أداة ضمن نظام التﻔتيش ومنح شهادات المصادقة لألغذية (CAC/ GL 60-

.)2006
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ينبغي على السلطة المختصة وضع خطة طوارئ قطرية في مجال سالمة الغذاء تشير إلى اإلجراءات
التي ينبغي إتباعها في حالة طوارئ في مجال سالمة الغذاء ،بما فيها أحكام معينة متعلقة باالتصال.
وينبغي أن تحدد الخطة كذلك المسؤوليات التي تقع على عاتق جميع األطراف المعنية بحالة الطوارئ
في مجال سالمة الغذاء ،بهدف إدارة ترتيبات التنسيق فيما بينهم .ويقدم إطار عمل منظمة األغذية
والزراعة  ⁄منظمة الصحة العالمية لوضع خطط وطنية لالستجابة لطوارئ سالمة األغذية ،التوجيه
الناجع فيما يخص وضع خطة الطوارئ .10
 6.2تعيين نقاط االتصال الرسمية لتبادل المعلومات
ينبغي أن يقوم كل بلد باختيار نقطة اتصال أساسية ورسمية تعنى بحاالت الطوارئ في مجال سالمة
الغذاء والتي يمكن اعتبارها بمثابة مركز اتصال قطري لتبادل المعلومات في مثل هذه الوضعيات.
في حال حدوث طارئ معين في مجال سالمة الغذاء ،ورغم اعتبار نقطة االتصال الرسمية الوجهة
األولى لالتصال ،يمكن تﻔهم رغبة السلطة المختصة في تعيين نقطة اتصال خاصة بهذه الحالة.
وينبغي تقديم معلومات محدثة حول نقطة االتصال األساسية الرسمية إلى الشبكة الدولية للسلطات
المعنية بالسالمة الغذائية.
 6.3مستوى توزيع الغذاء
ينبغي أن تراعي السلطة المختصة ما إذا تم توزيع الغذاء أو (حسب مقتضى الحال) العلف المعني أو
من المرجح توزيعه ،ليباع بالجملة ،أو بالتجزئة ،أو إلى المستهلك .كما ينبغي أن تأخذ السلطة
المختصة كميات الغذاء الموزعة بعين االعتبار ،وما إذا كان الغذاء عابرا إلى شريك تجاري ،وأن
تقوم بوضع تدابير إدارة المخاطر والتبليغ عنها بما يتماشى مع ما سلف ذكره ،بما في ذلك اإلشعار
بالسحب في مرحلة أو أكثر من مراحل توزيع الغذاء .وينطوي الدليل الخاص بمنظمة األغذية
والزراعة ⁄منظمة الصحة العالمية المتعلق بوضع نظم قطرية لسحب األغذية وتطويرها ،على
توجيهات ناجعة حول الموضوع المذكور.11
وفي بعض الحاالت ،يمكن أال يكون الغذاء المتضرر قد دخل بعد إلى البلد المستورد ،تركز تدابير
إدارة المخاطر والتبليغ عنها التابعة للسلطة المختصة في البلد المستورد ،على المستوردين وعلى
الرقابة الحدودية .مع ذلك ،وفي غيرها من الحاالت ،قد يكون الغذاء قد عبر البلد وتم توزيعه أو إعادة
شحنه إلى بلدان أخرى ،مما يدعو السلطات المختصة في البلدان المصدرة والمستوردة إلى تعديل
تدابير إدارة المخاطر والتبليغ عنها بما يتماشى مع الوضعية.
 6.4إدارة المعلومات
بالنظر إلى الطبيعة العالمية التي تتسم بها التجارة في قطاع الغذاء ،بإمكان انعكاسات حالة طوارئ في
مجال سالمة الغذاء أن تكون واسعة االنتشار .ينبغي على السلطة المختصة في البلد الذي تم فيه
اكتشاف حالة طوارئ في مجال سالمة الغذاء ،بقدر استطاعتها وبالتعاون مع غيرها من السلطات

http://www.fao.org/docrep/013/i1686e/i1686e00.pdf .10
/www.who.int/foodsafety/publications/recall/en11
و.http://www.fao.org/docrep/017/i3006e/i3006e.pdf
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المختصة ،أن تقوم بتحديد جميع البلدان المحتمل تسلمها للغذاء مصدر اإلشكال وجميع البلدان التي
قامت بتصدير الغذاء أو(حسب مقتضى الحال) العلف أو مكوناته التي يحتمل تلوثها .وينبغي تقديم
كافة المعلومات ذات الصلة بحالة الطوارئ في مجال سالمة الغذاء إلى السلطات المختصة في البلدان
التي وقع تحديدها.
وينبغي أن يتم اإلبالغ باالعتماد على أنسب الطرق وأسرعها وفي أقرب وقت ممكن إلى جانب
التحقق من تلقي نقاط االتصال األساسية للمعلومات .وينبغي النظر في استخدام المكالمات الهاتﻔية
(تحمل أهمية بالغة خارج ساعات العمل المكتبية بالنسبة للجهة المتلقية للمكالمة) أو الوسائل
اإللكترونية للوصول إلى اإلبالغ المبكر والتأكد من تلقي السلطات المختصة للمعلومة في أسرع وقت
ممكن.
في حال تعلق الخطر المحدق بسالمة الغذاء بغذاء أو أغذية معينة ،ينبغي أن يتم تحديدها بأكبر قدر
من التﻔصيل لتيسير التعرف على المصاب منها وتحديد موقعه .وفي غيرها من الحاالت ،ينبغي تحديد
جميع األغذية المصابة إذا طال الخطر المحدق بسالمة الغذاء عدة أصناف مختلﻔة من األغذية مع
احتمال تأثيره على منطقة جغرافية معينة .وينبغي تحديد العلف المصاب بوضوح ،إذا تعلق الخطر
المرتبط بسالمة الغذاء باألعالف.
انه لمن المتعارف عليه أن تكون المعلومة األولية المتاحة منقوصة في أغلب األحيان .وعليه ،يقع
على عاتق البلد الذي قام بتحديد حالة الطوارئ ،مسؤولية ضمان إتمام البالغ(ات) األولي (األولية)
بإشعار (إشعارات) إضافي (إضافية) ،عند توفر المزيد من المعلومات المﻔصلة.
ينبغي أن تقدم السلطة المختصة بالغات واضحة ومحدثة وذات صلة ومستندة إلى الوقائع في أنسب
األوقات ،حول الوضع الراهن فيما يتعلق بحالة الطوارئ لجميع األطراف المعنية ،باستخدام وسائل
اإلعالم التي تراها صالحة.
 6.5المعلومات التي ينبغي تبادلها
يوصى باستخدام البلدان المصدرة والمستوردة لشكل موحد للمعلومات ذات الصلة المزمع تبادلها.
وتحدد السلطة المختصة حجم وطبيعة المعلومات التي سيتم تبادلها في ظل احترام قوانينها القطرية
المتعلقة بحماية المعلومات الخاصة .ويحتوي مرفق هذه الخطوط التوجيهية على شكل نموذجي موحد
خاص بتبادل المعلومات في حاالت الطوارئ في مجال سالمة الغذاء.
 6.6تدفق المعلومات
يرجح أن ينطوي تدفق المعلومات في المراحل األولى من العملية على افتراضات وقدر من االحتياط،
بالنظر إلى التدابير المطبقة .وينبغي جعل هذه المعلومات أكثر دقة ،عند توفر المزيد من المعطيات
حول طبيعة حالة الطوارئ في مجال سالمة الغذاء .ينبغي أن تتسم االتصاالت التي تجمع نقاط
االتصال األساسية المختارة بالشﻔافية وأن تستمر خالل جميع مراحل حالة الطوارئ ،ابتداء من التبليغ
األولي عن اإلشكال المتعلق بسالمة الغذاء الذي يشمل،عند اإلمكان ،معطيات حول عمليات تقييم
المخاطر ذات الصلة المستعان بها ،وصوال إلى اإلشعار بحل المشكل .وسيساعد ذلك البلدان على
إعادة مراجعة إستراتيجياتها لتقدير المخاطر وإدارتها واإلبالغ عنها ،في ظل تغير الوضع.
 6.8نظم اإلنذار المبكر
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ينبغي النظر في وضع نظم إنذار مبكر .ويقدم نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية
والنباتية العابرة للحدود الخاص بمنظمة األغذية والزراعة  ،12المساعدة في تركيز النظام المذكور.

المرفق :النموذج الموحد الخاص بتبادل المعلومات في حاالت الطوارئ في مجال سالمة
الغذاء
تمثل المعلومات التالية ،ما ينبغي تبادله بين السلطات المختصة في كل من البلدان المصدرة
والمستوردة المعنية بحالة طوارئ في مجال سالمة الغذاء .وينبغي أن تتم عملية تبادل المعلومات
األولية في أسرع وقت ممكن ،وإن كانت منقوصة .ويمكن تبادل المزيد من المعلومات فور ورودها.
 .1طبيعة حالة الطوارئ في مجال سالمة الغذاء

.

12
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ينبغي وصف طبيعة الخطر المتصل بسالمة الغذاء والمتسبب في حالة الطوارئ .ويمكن أن يشمل
الوصف المعلومات التالية ،حسب مقتضى الحال:
o
o
o
o
o
o
o

التلوث البيولوجي  ⁄الميكروبي (تحديد الكائن أو المادة السامة مدعاة القلق)،
التلوث الكيمائي (المبيدات الحشرية والعقاقير والمواد الكيمائية الصناعية والملوثات البيئية
على سبيل المثال)،
التلوث المادي (األجسام الغريبة على سبيل المثال)،
تلوث النويدات المشعة (تحديد النويدات مدعاة القلق)،
العوامل المثيرة للحساسية التي لم يقع اإلعالن عنها (ينبغي تسمية العامل المثير للحساسية
صراحة)،
ما تم تحديده من أخطار أخرى (على سبيل المثال المواد الكيميائية المالزمة لألغذية أو
الناجمة عن التصنيع أو عن أخطاء في التصنيع ⁄التعبئة)،
عوامل مجهولة ( تحديد التأثيرات الصحية السلبية المتصلة باستهالك أغذية معينة).

ينبغي اإلشعار في كل حالة من الحاالت المذكورة أعاله ،عن الخطر المحدد والمحدق بسالمة الغذاء
ومستواه أو مدى تﻔشيه ،باالستناد إلى المعلومات المتوفرة باإلضافة إلى األساليب المستخدمة في أخذ
العينات وتحليلها ،حسب مقتضى الحال ،إلى جانب اإلشعار عن أي فرضيات مبنية.
ينبغي وصف طبيعة وحجم أي تأثير مضر بالصحة متعلق بحاالت الطوارئ في مجال سالمة الغذاء،
على سبيل المثال فترة الحضانة ،والحدة وأية معلومات وبائية أخرى.
 .2تحديد األغذية أو األعالف المعنية حسب مقتضى الحال
ينبغي وصف األغذية أو األعالف المعنية وصﻔا كامال .وينبغي إتاحة المعلومات التالية في صورة
توفرها حسب ما يقتضيه المنتج المعني:
وصف وكمية المنتج (المنتجات) بما في ذلك العالمة التجارية واسم (أسماء) المنتج المذكور
o
على بطاقة الوسم وفئته وطريقة حﻔظه (مثلج أو مجمد على سبيل المثال) وفترة الحﻔظ،
نوع العبوة (العبوات) وحجمها،
o
 oمعرف الدفعة بما في ذلك رمزها ،وتواريخ اإلنتاج والتصنيع ،وتحديد المرافق التي اضطلعت
بآخر عمليات التعبئة أو التصنيع،
عالمات⁄أختام التحديد األخرى (دليل الترميز العمودي ودليل الترميز العالمي على سبيل
o
المثال)،
اسم وعنوان المنتج أو المصنع أو المعبئ أو البائع أو المصدر أو المستورد حسب االقتضاء،
o
الصور،
o
الرقم (األرقام) المرجعي(ة) لشهادة (شهادات) التصدير واالسم الرسمي والعالمة التجارية
o
الرسمية.
ينبغي أيضا اإلشارة إلى البلدان التي صدر إليها المنتج ،فور معرفتها ،لتمكين البلدان من معرفة
احتمال تضررها والمساعدة على تحديد األغذية المتضررة بسرعة.
 .3الفئة (الفئات) السكانية المصابة أو العرضة لإلصابة
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يمكن أن تؤثر حاالت الطوارئ في مجال سالمة الغذاء ،بالدرجة األولى على فئات سكانية معينة على
سبيل المثال :األطﻔال والنساء الحوامل واألشخاص ضعيﻔي المناعة وكبار السن .وفي مثل هذه
الحاالت ،ينبغي اإلبالغ عن هذه المعلومات.
 .4الشحن والمعلومات ذات الصلة
ينبغي تقديم معلومات بخصوص األتي ،إذا توفرت:
o
o
o
o
o

اسم المصدر ومعلومات االتصال به،
اسم المستورد ومعلومات االتصال به،
التﻔاصيل المتعلقة بالشحن والحاوية بما في ذلك مرفأ االنطالق ومرفأ الوجهة،
رموز النظام الموحد المطبق (نظام الترميز التوافقي أو الجمركي) المستخدمة في شحن
الغذاء المعني بالمشكل،
الطرف المستلم (المستلمون) والشاحن (الشاحنون) ومعلومات االتصال به (بهم).

 .5اإلجراءات المتخذة من قبل البلد المصدر أو المستورد
ينبغي تقديم معلومات في خصوص اإلجراءات المتخذة مثل:
o
o
o
o
o
o
o
o

التدابير المتخذة لتحديد الغذاء ولمنع بيعه وتصديره،
التدابير المتخذة لسحب الغذاء من األسواق سواء كان السحب طوعيا أو إلزاميا،
التدابير المتخذة لتالفي ظهور مشاكل الحقة،
التدابير المتخذة لتقليص المخاطر من خالل اعتماد المعالجة الﻔيزيائية المالئمة،
أساليب تشخيص ومعالجة األشخاص المصابين.
التدابير المتخذة في شأن التصرف النهائي في الغذاء( :إتالف الغذاء على سبيل المثال)،
التحاليل المخبرية،
أي معلومات إضافية يمكن أن تكون مﻔيدة في تقييم مخاطر هذه الحادثة.

 .6تفاصيل تخص نقطة االتصال األساسية التي وقع عليها االختيار والسلطة المختصة ذات الصلة
يتعين إتاحة معطيات االتصال الكاملة بما فيها اسم السلطة المختصة ،وعنوان ورقم هاتف وعنوان
البريد االلكتروني ورقم الﻔاكس الخاص باألشخاص أو المكاتب القادرة على تقديم المزيد من
المعلومات التي قد تطلبها البلدان المتضررة أو المحتمل تضررها بهدف المساعدة على إدارة حالة
الطوارئ في مجال سالمة الغذاء .وينبغي استخدام عنوان الموقع اإللكتروني إذا توفر ،إلتاحة
معلومات محدثة.
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