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مقدمة
تتشــرف األمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بطباعــة الالئحــة 
ــا  ــد ان اقرته ــالف )GCC-RASFF(  بع ــذاء واألع ــريع للغ ــذار الس ــام االن ــة لنظ التنظيمي
اللجنــة الوزاريــة لســالمة األغذيــة فــي اجتماعهــا الثانــي ) الدوحــة : مايــو 2015م( ، وتأتــي 
ــس  ــدول مجل ــة ل ــة العام ــا األمان ــي تتبعه ــة الت ــة العام ــن المنهجي ــة ضم ــذه الالئح ــة ه طباع
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي نشــر المعلومــة بــكل شــفافية ووضــوح لتكــون انجازاتهــا 
بصفــة عامــة فــي متنــاول الجميــع ايمانــًا منهــا بأهميــة أن يطلــع الجميــع علــى مكتســبات دول 

ــف تخصصاتهــم. ــن بمختل ــا للمعنيي ــة وتكــون مرجع ــج العربي ــدول الخلي ــس التعــاون ل مجل

ــن  ــرة م ــبة كبي ــتيراد نس ــى اس ــة عل ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــد دول مجل تعتم
احتياجاتهــا الغذائيــة مــن عــدد كبيــر مــن دول العالــم والتــي تتفــاوت فــي مســتويات الســالمة 
والجــودة لمنتجاتهــا الغذائيــة، وبالتالــي فــإن دول مجلــس التعــاون يمكــن أن تتأثــر بالحــوادث 
ــادل الســلع  ــة، كمــا أن تب ــم المختلف ــد تحــدث فــي دول العال ــة التــي ق ــة بســالمة األغذي المتعلق
الغذائيــة بيــن دول  مجلــس التعــاون يجعــل ســالمة األغذيــة فــي هــذه الدول مســئولية مشــتركة، 
ــذا فــإن الحاجــة ملّحــه لتوحيــد الجهــود بيــن الجهــات الرقابيــة المعنيــة بســالمة الغــذاء فــي  ل
ــة ســواًء المســتورد  ــر المأمون ــة غي ــن األغذي ــة المســتهلكين م ــن أجــل حماي ــس م دول المجل
منهــا  أو المنتجــة محليــًا. ومــن هــذا المنطلــق فقــد أصبــح مــن الضــرورة إنشــاء شــبكة لتبــادل 
المعلومــات حــول المخاطــر المرتبطــة بالغــذاء واألعــالف والمــواد المالمســة للغــذاء التــي قــد 

تؤثــر علــى صحــة وســالمة اإلنســان والحيــوان. 

GCC-( يعتبــر نظــام اإلنــذار الســريع للغــذاء واألعــالف لــدول مجلــس التعــاون
RASFF(  وســيلة ســريعة وفعالــة لتبــادل المعلومــات بيــن الجهــات  الحكوميــة ذات العالقــة 
فــي دول المجلــس، وذلــك عنــد اكتشــاف أي مخاطــر محتملــة علــى صحــة اإلنســان أو الحيــوان 
ــة  ــراءات االحترازي ــاذ اإلج ــى اتخ ــاعد عل ــا  يس ــة، كم ــلة الغذائي ــل السلس ــة مراح ــي كاف ف
ــالف للمنتجــات  ــع الدخــول أو الحجــز أو االســترداد أو المصــادرة أو اإلت ــل من ــة مث والوقائي
ــر  ــة عضــو تتوف ــي أي دول ــة ف ــة ذات العالق ــات  الحكومي ــى الجه ــن عل ــث يتعّي ــة، حي المعني
لديهــا أيــة معلومــات حــول مخاطــر صحيــة مرتبطــة بالغــذاء أو األعــالف أو المــواد المالمســة  
للغــذاء التــي تــم ضبطهــا أو الكشــف عنهــا داخــل أســواق أو فــي منافــذ الدولــة، أن تقــوم علــى 
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الفــور مــن خــالل نقطــة االتصــال الوطنيــة بالدولــة بإخطــار نقطــة االتصــال المركزيــة التــي 
تديــر النظــام، والتــي بدورهــا تقــوم بإرســال اإلخطــار لجميــع األعضــاء، وكذلــك إشــعار  بلــد 

المنشــأ برفــض المنتــج علــى الحــدود أو ســحبه مــن األســواق.

المادة رقم )1(
التعاريف

ــدل  ــم ت ــا ل ــا م ــة ازاء كل منه ــي المبين ــة المعان ــارات التالي ــات والعب ــون للكلم يك

ــك ــر ذل ــى غي ــة عل القرين

نظــام اإلنــذار الســريع للغــذاء واألعــالف لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 
:)GCC-RASFF(

هــو نظــام إخطــار إقليمــي بيــن الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة بــدول مجلــس 

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، يهــدف إلــى ســرعة تبــادل المعلومــات الخاصة 

بالمخاطــر المحتملــة المرتبطــة بالغــذاء واألعــالف والمــواد المالمســة للغــذاء 

فيمــا بيــن أعضــاء النظــام.

النظــام: نظــام اإلنــذار الســريع للغــذاء واألعــالف لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

  .)GCC-RASFF( العربيــة

دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

االعضــاء: أعضــاء نظــام اإلنــذار الســريع للغــذاء واألعــالف لــدول مجلــس التعــاون 

لــدول الخليــج العربيــة )GCC-RASFF(  وهــم الجهــات الحكوميــة ذات 

ــع  ــة بســالمة الغــذاء أو االعــالف أو المــواد المالمســة للغــذاء فــي جمي العالق

ــل دولهــم.  ــد هــؤالء األعضــاء مــن قب ــم تحدي ــس، ويت دول المجل

نقطــة االتصــال المركزيــة: هــي جهــة االتصــال المركزيــة المســئولة عن تشــغيل وإدارة 
النظــام بيــن األعضــاء والجهــات اإلقليميــة و الدولية. 

نقطــة االتصــال الوطنيــة: هــي الجهــة الحكوميــة الرئيســية  ذات العالقــة بســالمة الغــذاء 
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ــي  ــو ف ــة عض ــكل دول ــة ل ــذاء الممثل ــة للغ ــواد المالمس ــالف أو الم و/أو األع
النظــام ويتــم تحديــد نقطــة اتصــال وطنيــة واحــدة فقــط فــي كل دولــة. 

ــة  ــا عالق ــي له ــة الت ــة المحلي ــات الحكومي ــع الجه ــة : هــي جمي ــاط االتصــال الفرعي نق
ــس.  ــي دول المجل ــذاء ف ــة للغ ــواد المالمس ــذاء أو األعــالف أو  الم ــالمة الغ بس

اإلخطــار )أو البــالغ(: هــي معلومــات صــادرة أو واردة محــددة يتــم تبادلهــا بيــن 
أعضــاء النظــام لإلبــالغ عــن حادثــة حــول غــذاء أو علــف أو مــادة مالمســة 
ــتهلك. ــى صحــة المس ــر مباشــر عل ــد يشــكل ضــررًا مباشــرًا أو غي ــذاء ق للغ

ــم إصــداره عــن غــذاء أو اعــالف او  مــادة  ــد يت ــي: هــو إخطــار جدي اإلخطــار األصل
مالمســة للغــذاء قــد يشــكل ضــررًا مباشــر أو غيــر مباشــر علــى صحــة 

ــام. ــبكة النظ ــي ش ــه ف ــغ عن ــبق التبلي ــم يس ــتهلك ل المس

اإلخطار التنبيهي: هو اإلخطار عند وجود غذاء أو اعالف مادة مالمسة للغذاء في األسواق 
يشكل خطرًا على صحة المستهلك ويستدعي اتخاذ إجراء سريع من أحد أعضاء 

النظام. 

يشكل  للغذاء  مادة مالمسة  او  اعالف  أو  اإلخطار عند وجود غذاء  للعلم: هو  اخطار 
أحد  من  سريع  إجراء  اتخاذ  يستدعي  ال  ولكن  المستهلك  صحة  على  خطرًا 

النظام. أعضاء 

إخطار رفض حدودي: هو إخطار يتعلق بغذاء أو علف أو مادة مالمسة للغذاء قد يسبب 
المنافذ  على  من  األسواق  إلى  دخوله  رفض  تم  المستهلك  على صحة  ضررًا 

للدولة. الحدودية 

إخطار متابعة: هو اإلخطار الذي يتم تبادله كمتابعة أو إضافة معلومة للبالغ األصلي.

الغذاء: أي مادة أو جزء من مادة مخصصة لالستهالك اآلدمي بطريق األكل أو الشرب 

سواًء أكانت مادة أولية أو مصنعة أو شبه مصنعة، بما في ذلك المشروبات ومياه 

في تصنيع وتحضير ومعالجة  تدخل  مادة  وأية  المضغ،  ولبان  المعبأة  الشرب 
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الغذاء، إال إنها ال تشمل مواد التجميل أو التبغ أو المواد التي ال تستخدم إال كعقاقير.

ــي خصائصــه  ــر مقصــودة ف ــرات غي ــه تغي ــذي طــرأت علي الغــذاء الفاســد: هــو الغــذاء ال

النكهة(  أو  الطعم  أو  الرائحة  أو  القوام  أو  )كالمظهر  التذوقية  أو  الظاهريــة 

تعمل على خفض جودة صالحيته  او  االدمي،  لالستهالك  تجعله غيرصالح  

لالستهالك.

سالمة الغذاء: ضمان أال تسبب األغذية ضررا للمستهلك عند إعدادها و/أو تناولها طبقًا 

لالستخدام المقصود منها. 

طبقا  اآلدمي  لإلستهالك  مقبولة  األغذية  تكون  أن  ضمان  الغذاء:  صالحية   / مالئمة 

منها. المقصود  لإلستخدام 

صحة الغذاء: جميع الظروف والتدابير الالزمة لضمان سالمة األغذية وصالحيتها في 

جميع مراحل السلسلة الغذائية.

المخاطر: درجة احتمال حدوث تأثير سلبي على صحة اإلنسان وشدة ذلك األثر نتيجة 

تعرضه لمصادر الخطر في الغذاء.

مصدر الخطر: عامل بيولوجي أو كيمائي أو فيزيائي يوجد في الغذاء أو حالة قد تجعل 

الغذاء ضارًا أو يؤثر سلبًا على صحة اإلنسان.

اإلنسان  على صحة  تأثيرها  شدة  و  سلبية  أثار  حدوث  احتمالية  تقييم  المخاطر:  تقييم 

استنادا إلى أسس علمية، وتتألف من: تحديد مصدر الخطر وتوصيفه باإلضافة 

إلى تقييم مدى التعرض لمصدر الخطر وتوصيف المخاطر.

في  التحكم  الغذاء وطريقة  تقييم مدى خطورة  إلى  يهدف  نهج علمي  المخاطر:  تحليل 

المخاطر من خالل ثالثة عناصر مترابطة مع بعضها: تقييم المخاطر وإدارة 

المخاطر. عن  واإلبالغ  المخاطر 

سالمته  عدم  ثبوت  حال  في  األسواق  من  الغذاء  استرجاع  عملية  الغــذاء:  ســحب 



-9-

قبل وصوله  النافذة  الفنية  واللوائح  للتشريعات  مخالفته  أو  اآلدمي  لالستهالك 

النهائــي. للمستهلك 

اســترداد الغــذاء: عمليــة اســترجاع الغــذاء مــن األســواق فــي حــال ثبــوت عــدم ســالمته 

لالســتهالك اآلدمــي أو مخالفتــه للتشــريعات واللوائــح الفنيــة النافــذة مــع إمكانية 

وصولــه للمســتهلك وقــد يتضمــن االتصــال بالمســتهلك النهائــي.

ــذاء أو أي  ــة الغ ــة حرك ــب ومتابع ــن تعق ــن م ــي تمك ــر الت ــع: اإلجــراءات والتدابي التتب

ــة  ــواد األولي ــه الم ــا في ــذاء بم ــي الغ ــا ف ــع دخوله ــواد أخــرى تدخــل أو يتوق م

ــة . ــلة الغذائي ــن السلس ــا ضم ــل تداوله ــع مراح خــالل جمي

السلســلة الغذائيــة: المراحــل التــي يمــر بهــا الغــذاء مــن االنتــاج األولــي حتــى وصولــه 

إلــى المســتهلك بمــا فــي ذلــك اســتيراده وتصديــره وتصنيعــه وتحضيــره 

ــه  ــه وتوزيع ــه وحيازت ــه ونقل ــزه وتخزين ــه وتجهي ــه وتغليف ــه وتعبئت ومعالجت

ــه . وعرض

ــة واألعــالف  ــدة المرتبطــة باألغذي ــة أو المتعم ــا الحــاالت العرضي ــة: يقصــد به الحادث

والمــواد المالمســة للغــذاء والتــي قــد تشــكل خطــرًا علــى صحــة اإلنســان 

والحيــوان وحــاالت الغــش.

المادة رقم )2(

األساس التشريعي

صــدرت هــذه الالئحــة التنظيميــة لنظــام اإلنــذار الســريع للغــذاء واألعــالف لــدول 

ــذاء  ــد للغ ــون )النظــام( الموح ــى القان ــتنادًا إل ــاون )GCC-RASFF( اس ــس التع مجل

لــدول مجلــس التعــاون وتحقيقــا ألهدافــه بنــاًء علــى  مــواد القانــون )النظــام( التالــي:

المــادة الثالثــة عشــرة حيــث حــددت الحــاالت التــي ال يجــوز فيهــا تــداول الغــذاء كمــا . 1

: يلي
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ــول أ-  ــم الحص ــم يت ــا ل ــالمية، م ــريعة اإلس ــكام الش ــًا ألح إذا كان مخالف

ــة.  ــا الالئح ــي تحدده ــط الت ــق الضواب ــبق وف ــى إذن مس عل

إذا كان ضــارًا بالصحــة أو غيــر صالــح لالســتهالك اآلدمــي، وفقــًا لمــا ب- 

ــدده الالئحة. تح

إذا كان مخالفــًا للوائــح الفنيــة أو المواصفــات القياســية للغــذاء أو  ت-   
الدولــة. فــي  المعتمــدة  المتطلبــات 

إذا كان فاســدًا، أو كان مغشوشــًا أو مضلــاًل للمســتهلك، وفقــًا لمــا  ث-   

الالئحــة. تحــدده 

إذا لم يكن مسجاًل لدى الجهة المختصة. ج-   

المادة السادسة عشرة:. 2

 البنــد )1( ))يعتمــد مبــدأ النظــام المبنــي علــى تحليــل المخاطــر أ- 

للرقابــة علــى الغــذاء المتــداول، وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون )النظــام( 

والئحتــه((.

البنــد )2( يجــب أن يطابــق الغــذاء المتــداول لالســتهالك بأســواق ب- 

ــر  ــروط أو معايي ــة ش ــدة وأي ــريعات المعتم ــات والتش ــة المتطلب الدول

ــدرة.  ــدول المص ــة وال ــن الدول ــة بي ــة ثنائي ــي أي اتفاقي ــرد ف ت

ــداول أي  ــول أو ت ــر دخ ــة حظ ــة المختص ــوز للجه ــد )3()) يج والبن ت-   

ــر  ــه ضــار بالصحــة أو غي ــت أن ــة إذا ثب ــة دائمــة أو مؤقت غــذاء بصف

ذلــك.((  المصلحــة  اقتضــت  كلمــا  اآلدمــي،  لالســتهالك  صالــح 

المادة السادسة والعشرون:. 3

)) إذا أظهــرت نتائــج تحليــل العينــة وجــود مخالفــة ألحــكام هــذا القانــون )النظــام(   

والئحتــه، فتصــدر الجهــة المختصــة تقريــرًا بذلــك، ولهــا اتخــاذ اإلجــراءات 

الالزمــة التــي تحددهــا الالئحــة، فــي ضــوء نتائــج التقريــر بمــا فــي ذلــك إبــالغ 

ــة.(( ــأة الغذائي المنش
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المادة السابعة والعشرون:. 4

   ))علــى الجهــة المختصــة اعتمــاد المنهــج الوقائــي المناســب لضمــان ســالمة الغــذاء 

خــالل مراحــل السلســلة الغذائيــة، ولهــا فــي ســبيل ذلــك فــرض النظــم الفنيــة الكفيلة 

بتحقيقــه ».

المادة الثالثون:. 5

ــًا أ-  ــة وفق ــر الصحي ــوم الجهــة المختصــة بوضــع التدابي ــد )1( )) تق البن

للمبــادئ والمعاييــر واألدلــة العلميــة المبنيــة علــى مبدأ تحليــل المخاطر 

متــى كان ذلــك ممكنــًا، بمــا يحمــي صحــة المســتهلك وتنفــذ هــذه 

التدابيــر بشــفافية وموضوعيــة واســتقاللية، وفــي حالــة عــدم توافرهــا 

يتــم االســتناد إلــى تدابيــر ومعاييــر الهيئــات أو المنظمــات الدوليــة ذات 

العالقــة.(( 

ــد )2( )) تقــوم الجهــة المختصــة بتطبيــق هــذه التدابيــر الصحيــة ب-  البن

ــر  ــز غي ــة والمســتوردة دون تميي ــة المحلي ــى األغذي ــة عل واالحترازي

ــرر.(( مب

المادة السابعة والثالثون: . 6

)) ال يجــوز تــداول غــذاء قــررت الجهــة المختصــة ســحبه أو اســترداده من الســوق   

ــه.(( أو حظــر تداول

المادة رقم )3(

وثائق ذات صلة

− اللوائح الفنية الخليجية ذات الصلة	

− قانون )نظام( الغذاء الخليجي	

− التشريعات الخليجية ذات الصلة	

المادة رقم )4(



-12-

األهداف

GCC-( يهــدف نظــام اإلنــذار الســريع للغــذاء واألعــالف لــدول مجلــس التعــاون 
RASFF( الــى االتــي:

رفــع مســتوى التعــاون بيــن دول مجلــس التعــاون للحفــاظ علــى صحــة وســالمة . 1

الغــذاء للمســتهلكين.

ضمــان ســالمة ومالئمــة الغــذاء المتــداول خــالل مراحــل السلســلة الغذائيــة . 2

وصالحيتــه لإلســتهالك فــي دول المجلــس .

حماية المستهلكين في دول مجلس التعاون من عمليات الغش.. 3

تمكيــن األعضــاء مــن اتخــاذ اإلجــراءات االحترازيــة بشــكل ســريع وعلــى نحــو . 4

منّســق، بهــدف تفــادي أو/ والتخفيــف مــن أثــر المخاطــر المرتبطــة بســالمة الغذاء 

أو األعــالف أو المــواد المالمســة للغــذاء قبــل أن تســبب أضــرارًا صحيــة كبيــرة 

ــى اإلنســان أو الحيــوان، وذلــك مــن خــالل اتخــاذ إجــراءات إدارة المخاطــر  عل

الالزمــة.

 تنســيق اإلجــراءات المتخــذة فــي مجــال إدارة المخاطــر فــي حــاالت الحــوادث . 5

والطــوارئ واألزمــات المرتبطــة بســالمة الغــذاء واالعــالف والمــواد المالمســة 

للغــذاء بيــن دول المجلــس.

دعــم عمليــة إدارة المخاطــر وإصــدار القــرارات المناســبة للســيطرة علــى مخاطر . 6

الغــذاء واالعــالف والمــواد المالمســة للغــذاء علــى نطــاق يشــمل دول المجلــس 

بشــكل موحــد ومبنــي علــى أســس علميــة 

ــف . 7 ــن مختل ــن بي ــات التشــريعية للشــركاء التجاريي ــد المتطلب المســاهمة فــي توحي

ــس أو  ــن دول المجل ــواًء بي ــارة س ــة التج ــيير حرك ــدف تس ــاء به ــدول األعض ال

ــتهلكين. ــة للمس ــة الصحي ــتوى الحماي ــع مس ــع رف ــن م الشــركاء الخارجيي

ــات . 8 ــر المعلوم ــالل توفي ــن خ ــاء م ــدول األعض ــى ال ــت عل ــد والوق ــر الجه توفي

الالزمــة لتتبــع األغذيــة أو األعــالف أو المــواد المالمســة للغــذاء الملوثــة وطبيعــة 
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المخاطــر المرتبطــة بهــا.

المســاهمة فــي رفــع كفــاءة الكــوادر البشــرية الفنيــة وتأهيلهــا فــي دول المجلــس . 9

مــن خــالل نقــل الخبــرات والمعرفــة.

المشــاركة مــع الجهــات العالميــة فــي رفــع مســتوى ســالمة األغذيــة واألعــالف . 10

والمــواد المالمســة للغــذاء علــى مســتوى دول العالــم.

المادة رقم )5(

نطاق العمل

يتــم تطبيــق هــذه الالئحــة عندمــا يتوفــر لــدى اي دولــة عضــو أي معلومــات تتعلــق 

بالحــوادث والمخاطــر التــي تؤثــر علــى صحــة اإلنســان أو الحيــوان بشــكل مباشــر أو 

ــواد المالمســة  ــة واألعــالف واســتخدام الم ــن خــالل اســتهالك األغذي ــر مباشــر م غي

للغــذاء والتــي يتــم اإلبــالغ بشــأنها عبــر نظــام اإلنــذار الســريع للغــذاء واألعــالف لــدول 

مجلــس التعــاون )GCC-RASFF(  عــن طريــق  نقطــة االتصــال الوطنيــة الممثلــة للدولــة 

ــات  ــارات والمعلوم ــادل اإلخط ــة تب ــذه الالئح ــق ه ــاق تطبي ــمل نط ــا يش ــو، كم العض

حــول األغذيــة واألعــالف المغشوشــة والمنتجــات التــي تخالــف اللوائــح الفنيــة النافــذة 

والحــاالت التــي ال يجــوز فيهــا تــداول الغــذاء  حســب مــا ورد فــي المــادة الثالثــة عشــرة 

مــن  القانــون ) النظــام( الموحــد للغــذاء لــدول مجلــس التعــاون. 

يتــم تبــادل المعلومــات واإلخطــارات ضمــن نطــاق النظــام والتــي تــرد مــن التفتيــش 

الرســمي لألســواق المحليــة، ونتائــج تقصــي حــاالت تفشــي األمــراض المنقولــة عبــر 

المنشــآت  المســتهلكين، وإخطــارات مســئولي  تقصــي شــكاوى  ونتائــج  األغذيــة، 

وإخطــارات  للغــذاء،  المالمســة  المــواد  ومنشــآت  األعــالف،  ومنشــآت  الغذائيــة، 

ــد منافــذ   الجهــات الرقابيــة  علــى المنافــذ بخصــوص المنتجــات التــي يتــم رفضهــا عن

الدولــة العضــو، وكذلــك اإلخطــارات التــي تــرد مــن خــالل وســائل اإلعــالم المختلفــة، 

والشــبكات المحليــة، واإلقليميــة، والدوليــة ذات الصلــة مثــل شــبكة االنفوســان، وشــبكة 
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ــة واألعــالف وغيرهــا. ــي لألغذي ــذار الســريع األوروب نظــام اإلن

كمــا إن هــذه الالئحــة مخصصــة لالســتخدام مــن قبــل الموظفيــن الرســميين للجهات 

الحكوميــة ذات العالقــة فــي دول المجلس.

المادة رقم )6(

تصنيف الحوادث واإلخطارات

أواًل: حوادث األغذية واألعالف والمواد المالمسة للغذاء:

ــذاء أو األعــالف  ــة بالغ ــدة المرتبط ــة أو المتعم ــاالت العرضي ــي الح ــوادث ه الح

أو المــواد المالمســة للغــذاء والتــي قــد تشــكل خطــرًا علــى صحــة اإلنســان والحيــوان 

ــذة. ــة الناف وحــاالت الغــش والحــاالت التــي تخالــف اللوائــح الفني

 ويمكن اعتبار الحاالت التالية على سبيل المثال ال الحصر حوادث: 

أي حــدث قــد يعــرض مســتهلك أو أكثــر ألضــرار صحيــة نتيجة الســتهالك . 1
مــادة غذائيــة أو علفيــة تحتــوي علــى مصــدر للخطــر أو مالمســة لمصــدر 

. خطر

الحاالت المتعلقة بالمواد والمنتجات المغشوشة.. 2

التعــرف علــى األغذيــة او االعــالف أو المــواد المالمســة للغــذاء الملوثــة . 3
والتــي قــد تحــدث خطــرًا علــى الصحــة عنــد اســتهالكها. 

وجــود حالــة مرضيــة حــادة مرتبطــة بغــذاء  أو علــف أو ســطح مالمــس . 4
للغــذاء ملــوث.

ــدة . 5 ــال متعم ــة أعم ــة نتيج ــة أو كيميائي ــة أو فيزيائي ــات حيوي ــود ملوث وج
ــة. ــال إرهابي ــب أو أعم ــرض التالع بغ

المواد المالمسة للغذاء التي قد تسبب خطرًا على صحة اإلنسان. . 6
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وجــود مســببات الحساســية فــي الغــذاء غيــر مدونــة علــى البطاقــة التعريفية . 7
. للمنتج

ثانيًا: تصنيف الحوادث:

تصنــف الحــوادث المرتبطــة باألغذيــة واألعــالف والمــواد المالمســة للغــذاء إلــى 

ثالثــة مســتويات حســب درجــة خطورتهــا وذلــك بنــاًء علــى العوامــل التاليــة:

ــت  ــواء كان ــر )Hazard( س ــدر الخط ــورة مص ــة خط ــة ودرج ــة األغذي طبيع أ.   

غيرهــا. أو  فيزيائيــة  أو  كيماويــة  أو  بيولوجيــة 

تقييــم اآلثــار المحتملــة للحادثــة بمــا يشــمل: تأثيراتهــا الصحيــة على األشــخاص  ب.   

ــة. ــة المصاب ــة أو المجتمعي ــة العمري ــن والفئ المصابي

ــي  ــع المنتجــات الت ــا يشــمل: مناطــق توزي ــة بم مســتوى اتســاع نطــاق الحادث ج.   
المصابــة.  الحــاالت  وعــدد  وكمياتهــا،  وأنواعهــا  النطــاق،  يشــملها 

المستويات الثالثة لتصنيف الحوادث هي:

قليلــة الخطــورة: الحــوادث الروتينيــة، تتصــف بــأن لهــا نطــاق توزيــع محــدود . 1

الخطــورة  ذات  للغــذاء  المالمســة  المــواد  أو  األعــالف  أو  الغذائيــة  للمــواد 

ــر. ــدة أو أكث ــة واح ــة  حكومي ــل جه ــن قب ــا م ــيطرة عليه ــن الس ــة ويمك المنخفض

متوســطة الخطــورة: الحــوادث الرئيســية، تتصــف بــأن لهــا نطــاق توزيــع . 2

متوســط للمــواد الغذائيــة أو األعــالف أو المــواد المالمســة للغــذاء، ذات خطورة 

متوســطة وتحتــاج عــادة إلــى أكثــر مــن جهــة  حكوميــة إلدارتهــا عبــر القيــام 

بإجــراءات االســتقصاء ووضــع إجــراءات إدارة المخاطــر الالزمــة لهــا، كمــا 

يمكــن لحــوادث األغذيــة واألعــالف والمــواد المالمســة للغــذاء مــن المســتوى 

الثانــي أن تســبب بعــض األعطــال للمهــام واألنشــطة اليوميــة كنتيجــة لتســخير 

المــوارد للتعامــل مــع هــذه الحادثــة. 

ــة أو . 3 ــواد الغذائي ــع للم ــع واس ــاق توزي ــا نط ــأن له ــف ب ــورة: تتص ــة الخط عالي
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األعــالف أو المــواد المالمســة للغــذاء، ذات خطــورة عاليــة ويمكــن أن تشــكل 

خطــرًا عاليــًا علــى الصحــة وخســائر اقتصاديــة كبيــرة، ويمكــن أن تــؤدي إلــى 

حــدوث أزمــة)1( وتعطيــل وعرقلــة أنشــطة العمــل الروتينيــة وتحتــاج إلــى بعــض 

الوقــت وإلــى مــوارد إضافيــة أخــرى للســيطرة عليهــا.

ثالثًا: أنواع اإلخطارات المرتبطة باألغذية أو األعالف أو المواد المالمسة للغذاء: 

تصنــف اإلخطــارات الصــادرة عــن نظــام اإلنــذار الســريع للغــذاء واألعــالف لــدول 

ــواع مــن اإلخطــارات الرئيســية؛  ــة أن ــى ثالث مجلــس التعــاون )GCC-RASFF(  إل

إخطــار تنبيهــي أو إخطــار للعلــم أو إخطــار رفــض حــدودي باإلضافــة إلــى إخطــارات 

ــى  ــف اإلخطــارات عل ــم تصني ــي يت ــر الت ــح المعايي ــي ســيتم توضي ــا يل المتابعــة، وفيم

أساســها. 

إخطار تنبيهي . 1

يتــم تصنيــف اإلخطــار كإخطــار تنبيهــي حيثمــا تكــون هنــاك حاجــة التخــاذ إجــراء 

ــكل  ــي تش ــوق المحل ــي الس ــة ف ــة متداول ــات ذات صل ــاك منتج ــرًا ألن هن ــوري، نظ ف

ــراءات  ــاذ إج ــر اتخ ــب األم ــوان ويتطل ــان والحي ــة  اإلنس ــى صح ــاًل عل ــرًا محتم خط

ــذه  ــترداد ه ــحب أو اس ــواق أو س ــي األس ــا ف ــع عرضه ــا أو بمن ــص منه ــة للتخل فوري

المنتجــات مــن األســواق.

وتقــوم لنقطــة االتصــال الوطنيــة بإرســال اإلخطــار التنبيهــي إلــى نقطــة االتصــال 

ــن  ــم م ــار لديه ــن  لحظــة وصــول اإلخط ــاعة م ــر خــالل 24 س ــة دون تأخي المركزي

ــم )1(  ــوذج رق ــتخدم نم ــرة ويس ــات المتوف ــع المعلوم ــر جمي ــم توفي ــث يت مصــدره حي

إلصــدار هــذه اإلخطــارات بحيــث يتــم  توفيــر معلومــات ألصحــاب العالقــة للتأكــد ممــا 

)1(     الأزم��ة: حادثــة تمتــاز بدرجــة خطــورة عاليــة واحتماليــة حــدوث انتشــارها علــى نطــاق واســع، وإمكانيــة الســيطرة علــى الحادثــة 

ــرأي العــام  ــرة واهتمــام وســائل اإلعــالم وال ــة كبي ــة واقتصادي ــار صحي ــة  ويصاحبهــا  آث ــة بالحادث تفــوق قــدرات الجهــة المعني
واحتماليــة أن تــؤدي إلــى عرقلــة وتعطيــل األنشــطة الروتينيــة. وهنــاك احتماليــة بــأن تأخــذ الحادثــة بعــض الوقــت للســيطرة عليهــا 

كمــا تحتــاج إلــى تخصيــص مــوارد إضافيــة مختلفــة للتعامــل معهــا.- 
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إذا كان المنتــج المعنــي متــداواًل فــي أســواقهم لكــي يتســنى لهــم اتخــاذ التدابيــر الالزمــة. 

وفــي حــال توفــر معلومــات حــول توزيــع المنتــج أو المنتجــات المعنيــة باإلخطــار يتــم 

توفيــر قائمــة التوزيــع باســتخدام نمــوذج رقــم )3( قائمــة التوزيــع.

إخطار للعلم. 2

يتــم تصنيــف اإلخطــار كإخطــار للعلــم إلرســال وتبــادل المعلومــات المتعلقــة 

بحــوادث األغذيــة أو األعــالف والمــواد المالمســة للغــذاء عندمــا ال تكــون هنــاك 

ضــرورة التخــاذ إجــراءات فوريــة ســريعة، ويرجــع ذلــك إمــا لعــدم وصــول المنتــج 

إلــى األســواق أو لكونــه لــم يعــد موجــودًا بهــا أو ألن طبيعــة الخطــر ال تتطلــب اتخــاذ 

إجــراءات فوريــه، وكمثــال علــى هــذه اإلخطــارات فــي حــال كانــت المنتجــات قــد تــم 

اســتهالكها ونفــذت مــن األســواق أو تجــاوزت فتــرة صالحيتهــا حيــث ال يتطلــب ذلــك 

ــة. ــة إجــراءات فوري اتخــاذ أي

وتقــوم نقطــة االتصــال الوطنيــة بإرســال إخطــار للعلــم إلــى نقطــة االتصــال 

ــم  ــوذج رق ــتخدم نم ــاعة، ويس ــالل 24 س ــر خ ــي دون تأخي ــام الخليج ــة للنظ المركزي

)1( إلصــدار هــذه اإلخطــارات. وفــي حــال توفــر معلومــات حــول توزيــع المنتجــات 

ــوذج  ــه بنم ــع وإرفاق ــة التوزي ــم )3( قائم ــوذج رق ــم اســتخدام نم ــة باإلخطــار يت المعني

ــار. اإلخط

إخطار رفض حدودي. 3

 يتــم تصنيــف اإلخطــار كإخطــار رفــض منتــج فــي المنافــذ حينمــا يتــم رفــض أي 
مــن إرســاليات األغذيــة واألعــالف أو منتجــات المــواد المالمســة للغــذاء الــواردة عبــر 

ــذ  ــي المناف ــج ف ــض منت ــار رف ــة العضــو، ويصــدر إخط ــة للدول ــذ الحدودي ــد المناف أح

ــة  ــوم نقط ــث  تق ــم )2( حي ــوذج رق ــتخدام نم ــرة باس ــات المتوف ــع المعلوم ــمل جمي يش

ــة  ــالل نقط ــن خ ــارات م ــذه اإلخط ــم ه ــم تعمي ــار ث ــق اإلخط ــة بتدقي ــال الوطني االتص

ــدول  ــي ال ــة ف ــة ذات العالق ــال الفرعي ــاط االتص ــع نق ــى جمي ــة إل ــال المركزي االتص
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األعضــاء مــن أجــل اتخــاذ اإلجــراءات االحترازيــة وتعزيــز الرقابــة والتأكــد مــن أن 

ــس. ــذ دول المجل ــذ آخــر مــن مناف ــه مــن منف ــاد إدخال ــوض ال يع ــج المرف المنت

إخطار متابعة . 4

− ــى أي معلومــات 	 ــد الحصــول عل ــم تصنيــف اإلخطــار كإخطــار متابعــة عن يت

ــارات  ــن اإلخط ــوع م ــن أي ن ــي م ــار أصل ــق بإخط ــث متعل ــة أو تحدي إضافي

ــورة أعــاله. المذك

− ــام 	 ــاء نظ ــن أعض ــو م ــن عض ــة  م ــال المركزي ــة االتص ــب نقط ــا تطل عندم

  )GCC-RASFF( ــاون ــس التع ــدول مجل ــالف ل ــذاء واألع ــريع للغ ــذار الس اإلن

توفيــر معلومــات إضافيــة حــول أي مــن اإلخطــارات الســابقة، فإنــه مــن 

ــى شــكل  ــن عل ــت ممك ــرب وق ــي أق ــات ف ــذه المعلوم ــل ه ــر مث الواجــب توفي

إخطــار متابعــة بإضافــة المعلومــات الجديــدة إلــى مــا توفــر باإلخطــار األصلــي 

ــتخدام  ــم اس ــات، ويت ــع المعلوم ــة محــدث يشــمل جمي وإصــدار إخطــار متابع

نمــوذج رقــم )3( قائمــة التوزيــع وإرفاقــه بنمــوذج اإلخطــار فــي حــال كانــت 

ــع. ــة التوزي ــات خاصــة بقائم التحديث

− عندمــا يتــم ســحب أو اســترداد منتــج تــم اإلخطــار عنــه ســابقًا ويعــاد تصديــره، 	

فإنــه يجــب علــى نقطــة االتصــال الوطنيــة بالدولــة التــي قامــت بإعــادة التصدير 

إخطــار نقطــة االتصــال المركزيــة باإلجــراءات التــي تمــت وتقــوم نقطــة 

االتصــال المركزيــة  بإرســال تلــك المعلومــات إلــى جميــع  أعضــاء النظــام.

رابعًا: المعلومات المطلوبة في اإلخطارات:

تقــوم نقــاط االتصــال باســتخدام نمــوذج اإلخطــار المناســب كمــا ورد فــي الفقــرة 

الســابقة لتوفيــر كافــة المعلومــات الالزمــة والمفيــدة مثــل:  

ــل االتصــال الخاصــة بالموظــف . 1 ــة وتفاصي ــة المبلغ ــات خاصــة بالجه معلوم

ــص. المخت
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معلومــات عامــة حــول اإلخطــار حيــث يذكــر اســم المنتــج وبلــد المنشــأ . 2

والمخاطــر المرتبطــة بالمنتــج المعنــي كمــا يتــم تصنيــف درجــة خطــورة 

الحادثــة بنــاًء علــى عوامــل الخطــورة المذكــورة أعــاله.

ــج . 3 ــف المنت ــم تصني ــث يت ــي حي ــج المعن ــة الخاصــة بالمنت ــات التفصيلي المعلوم

بنــاًء علــى ملحــق ) 5 ( المصنــف الغذائــي وتصنيــف المنتجــات العلفيــة المــواد 

المالمســة للغــذاء.

معلومــات التتبــع وهــي المعلومــات التــي تتمكــن مــن خاللهــا  أعضــاء النظــام . 4

مــن تتبــع المنتــج فــي كافــة مراحــل السلســلة الغذائيــة وخصوصــا تلــك الخاصــة 

برقابــة المنافــذ مثــل البلــد المصــدر والمســتورد ووســائل النقــل وغيرهــا.

 تحديــد مصدر الخطــر )Hazard( ودرجة الخطورة، والنتائج المختبرية وتفاصيل . 5

أخــذ العينــات إن وجــدت ويتــم تصنيــف مصــادر الخطــر باســتخدام  ملحــق رقــم 

)4( تصنيــف مصــادر الخطــر.

ــة العضــو أو تلــك التــي تــم توجيــه . 6 التدابيــر واإلجــراءات التــي اتخذتهــا الدول

القطــاع الخــاص للقيــام بهــا ســواًء كانــت هــذه اإلجــراءات إلزاميــة أو اختياريــة 

بحــق المنتجــات المعنيــة كإعــادة التصديــر أو اإلتــالف أو تعديــل البطاقــة 

ــة أو اســتخدامها ألغــراض أخــرى وغيرهــا. الغذائي

ــورة . 7 ــة وص ــهادات الصحي ــل الش ــدت مث ــة إن وج ــق ذات الصل ــر الوثائ توفي

ــتهلك. ــالمة المس ــدم س ــا يخ ــج بم ــع المنت ــات تتب ــج ومعلوم المنت

المادة رقم )7(

متطلبات نقاط االتصال و مسؤوليات مكونات النظام

أواًل: متطلبات نقاط االتصال

 متطلبــات نقــاط االتصــال نظــام اإلنــذار الســريع للغــذاء واألعــالف لــدول مجلــس 
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 )GCC-RASFF( التعــاون

أ.  متطلبات عامه لنقطتي االتصال المركزية والوطنية:

أن يكــون الموظفــون فــي نقــاط االتصــال مــن المختصيــن فــي علــوم األغذيــة   .1  

ــة  ــرة والمعرف ــوا مــن ذوي الخب ــا، ويفضــل أن يكون ــوم المرتبطــة به أو العل

فــي تحليــل المخاطــر الغذائيــة والزراعيــة وطــرق إدارة الحــوادث واألزمــات 

ــة. ــام باللغــة اإلنجليزي ــة مــع اإللم الغذائي

يجــب أن يكــون الموظفــون فــي نقــاط االتصــال قادريــن مــن الناحيــة العلميــة   .2  

واإلمكانيــات الوظيفيــة علــى جمــع المعلومــات الالزمــة حــول اإلخطــارات 

الــواردة مــن الجهــات الدوليــة واإلقليميــة والداخليــة ودراســتها وتحليلهــا مــن 

ــة بالتعــاون مــع آخريــن فــي نفــس الجهــة أو جهــات أخــرى،  ــة العلمي الناحي

ووضــع المرئيــات والمقترحــات المبنيــة علــى األســس العلميــة التــي تســتند 

إلــى مبــادئ تحليــل المخاطــر لتحديــد اإلجــراءات المطلوبــة لتجنــب الخطــر 

ــة. ــة ذات العالق المحتمــل مــن اســتهالك األغذي

التجهيــزات  االتصــال  نقطــة  فــي  المكلفيــن  الموظفيــن  لــدى  يتوفــر  أن   .3  
اللوجســتية واإلمكانيــات التقنيــة الالزمــة لتســهيل عمليــة التواصــل مــع جميــع 

نقــاط االتصــال فــي النظــام ســواًء داخــل أو خــارج الدولــة ) أجهزة حاســوبية- 

فاكــس وطابعــات- هاتــف واتصــال بالشــبكة العنكبوتيــة(.

أن توفــر نقــاط االتصــال آليــة للعمــل خــارج ســاعات الــدوام الرســمي و أيــام   .4  

العطــل بحيــث تكــون الفرصــة متاحــة للتواصــل علــى مــدار الســاعة، حيــث 

GCC-( أن نظــام اإلنــذار الســريع للغــذاء واألعــالف لــدول مجلــس التعــاون

ــام األســبوع.  ــع أي ــي جمي ــدار 24 ســاعة ف ــى م ــل عل RASFF( يعم

ب. متطلبات نقطة االتصال المركزية:

   باإلضافــة إلــى مــا ورد فــي المتطلبــات العامــة، تتطلــب نقطة االتصــال المركزية 
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اآلتي:

ــق  ــون الفري ــه، ويك ــس ل ــد رئي ــن وتحدي ــن المختصي ــل م ــق عم ــكيل فري تش  .1  

المركزيــة. االتصــال  نقطــة  إدارة  عــن  مســئواًل 

منــح فريــق العمــل الصالحيــات الكافيــة ألداء جميــع المهــام الخاصــة بنقطــة   .2  

االتصــال المركزيــة  بمــا يشــمل التواصــل مباشــرة مــع نقــاط االتصــال 

الوطنيــة  والجهــات اإلقليميــة والدوليــة ذات العالقــة إذا تطلــب األمــر ذلــك.

أن يتوفــر برنامــج إلكترونــي إلدارة نظــام اإلنــذار الســريع للغــذاء واألعــالف   .3  

.)GCC-RASFF( التعــاون  مجلــس  لــدول 

ج. متطلبات نقطة االتصال الوطنية :

ــة  ــات العامــة، تتطلــب نقطــة االتصــال الوطني ــى مــا ورد فــي المتطلب ــة إل باإلضاف

اآلتــي:

ــة واالعــالف  ــة بســالمة األغذي ــة الرئيســية  ذات العالق ــد الجهــة الحكومي  1. تحدي

والمــواد المالمســة للغــذاء الممثلــة للدولــة العضــو لتكــون هــي نقطــة االتصــال 

ــة.  الوطني

ــة  ــن الجه ــا م ــا وتكليفهم ــم اختيارهم ــل، يت ــى األق ــن عل ــن اثني ــد موظفي تحدي  .2  

ــام بالمهــام المناطــة بنقطــة  ــة للقي ــة فــي الدول ــة الرئيســية  ذات العالق الحكومي

االتصــال الوطنيــة. 

ــام الخاصــة  ــع المه ــة ألداء جمي ــات الكافي ــن الصالحي ــن المكلفي ــح الموظفي من  .3  

بنقطــة االتصــال الوطنيــة بمــا يشــمل التواصــل مباشــرة مــع نقطــة االتصــال 

المركزيــة ونقــاط االتصــال الفرعيــة والجهــات اإلقليميــة والدوليــة ذات العالقــة 

ــك. ــر ذل ــب األم إذا تطل

د. متطلبات نقاط االتصال الفرعية:
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تتطلب نقاط االتصال الفرعية اآلتي: 

تحــدد نقطــة االتصــال الوطنيــة الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة داخــل الدولــة   .1  

ــون نقــاط اتصــال فرعيــة.  لتك

تحديــد موظفيــن اثنيــن علــى األقــل لــكل نقطــة اتصــال فرعيــة، يتــم اختيارهمــا   .2  

وتكليفهمــا مــن الجهــة الحكوميــة ذات العالقــة فــي الدولة للقيــام بالمهــام المناطة 

بنقطــة االتصــال الفرعيــة. 

− ــوم 	 ــة أو العل ــوم األغذي ــي عل ــن ف ــن المتخصصي ــان م ــون الموظف أن يك

ــى  ــن عل ــا قادري ــة، وأن يكون ــا مــع إجــادة اللغــة اإلنجليزي المرتبطــة به

جمــع المعلومــات الالزمــة حــول اإلخطــارات وتقييمهــا بنــاًء علــى 

األســس العلميــة التــي تســتند علــى مبــادئ تحليــل المخاطــر بشــكل مبدئــي 

ــى والخليجــي.   ــا بالســوق المحل ــا وعالقته ــدى أهميته ــد م لتحدي

− منــح الموظفيــن المكلفيــن الصالحيــات الكافيــة ألداء جميــع المهــام 	

ــا يشــمل التواصــل مباشــرة مــع  ــة بم الخاصــة بنقطــة االتصــال الفرعي

ــة. ــال الوطني ــة االتص نقط

− ــزات 	 ــال التجهي ــاط االتص ــي نق ــن ف ــن المكلفي ــدى الموظفي ــر ل أن يتوف

اللوجســتية واإلمكانيــات التقنيــة الالزمــة لتســهيل عمليــة التواصــل مــع 

نقطــة االتصــال الوطنيــة )أجهــزة حاســوبية- فاكــس وطابعــات- هاتــف 

ــة ( واتصــال بالشــبكة العنكبوتي

− ــدوام الرســمي 	 ــة للعمــل خــارج ســاعات ال ــاط االتصــال آلي ــر نق أن توف

ــدار  ــى م ــل عل ــة للتواص ــة متاح ــون الفرص ــث تك ــل، بحي ــام العط وأي

ــاعة. الس

ثانيًا: مسؤوليات مكونات النظام 
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   ويتكون النظام بشكل أساسي من اآلتي:

GCC-( أ. فريــق نظــام اإلنــذار الســريع للغــذاء واألعــالف لــدول مجلــس التعــاون

 :)RASFF

يتم تشكيل فريق فني من الدول األعضاء يتولى المسؤوليات اآلتية:

ــدول  ــا يشــمل اداء ال ــه بم ــى النظــام و مراجعــة أدائ ــام باإلشــراف عل القي  .1  

األعضــاء واالطــالع  علــى المســتجدات والتقاريــر الســنوية ونصــف 

ــة  ــى التحســين المســتمر واتخــاذ االجــراءات الالزم الســنوية والعمــل عل

لضمــان ســريان العمــل بطريقــة فعالــة وصحيحــة.

2.    إشــعار لجنــة ســالمة األغذيــة لــدول المجلــس التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة،   

وخصوصــا فــي حــال تكــرار حــدوث مشــاكل مماثلــة تتعلــق بنفــس الجهــة 

ــأ/المصدر. ــد المنش ــس الخطــر أو بل ــة أو نف المنتج

يحــق للفريــق االســتعانة بمــن  يــراه مناســبا للمســاهمة فــي أعمــال الفريــق،   .3  

ــد  ــر وعن ــل تقدي ــى أق ــه بشــكل دوري نصــف ســنوي عل ــد اجتماعات ويعق

الضــرورة.

يحــق ألي عضــو مــن أعضــاء الفريــق طلــب التقاريــر الخاصــة بالنظــام   .4  
ــات الخاصــة  ــدة البيان ــى قاع ــر اإلنجــاز واالطــالع عل وخصوصــًا تقاري

بالنظــام.

ــام   ــر النظ ــة لتطوي ــالت الالزم ــات والتعدي ــراء التحديث ــق اج ــق للفري يح  .5  
ــي الالئحــة  ــة ف ــاذج المرفق ــق والنم ــا يشــمل اجــراءات العمــل و الوثائ بم
التنظيميــة متــى مــا تطلــب االمــر ذلــك، وتعميمهــا علــى اعضــاء النظــام 

ــا.   ــل به للعم

 ب. نقطة االتصال المركزية: 
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تقــوم  نقطــة االتصــال المركزيــة بتنظيــم عمليــة تبــادل المعلومــات واإلخطــارات 
ــس  ــدول مجل ــالف ل ــذاء واألع ــريع للغ ــذار الس ــام اإلن ــس وإدارة نظ ــن دول المجل بي
التعــاون )GCC-RASFF(، وتتلخــص مهــام  نقطــة االتصــال المركزيــة فــي التالــي:

إدارة النظام وتوفير المعلومات المرتبطة باإلخطارات.  .1  

2.  المســئولية عــن كفــاءة وفاعليــة االتصــاالت بينهــا وبيــن نقــاط االتصــال   
لوطنيــة. ا

التحقــق مــن اإلجــراءات المتخــذة مــن قبــل الجهــة التــي قامــت باإلخطــار   .3  
األخــرى.  الــدول  فــي  الدوليــة  واإلجــراءات 

ــدول األعضــاء لمناقشــة  ــاط االتصــال فــي ال إنشــاء منتــدى الكترونــي لنق  .4  
العالقــة. ذات  المواضيــع 

الفنيــة  كاللوائــح  لإلخطــارات  التشــريعية  المرجعيــة  مــن  التحقــق   .5  
المعتمــدة. والتشــريعات 

التحقق من أن موضوع اإلخطار يقع ضمن نطاق النظام      .6  

تدعيم اإلخطارات بأية معلومات فنية أو علمية عند اللزوم.    .7  

ترجمــة المعلومــات الــواردة لنقطــة االتصــال المركزيــة مــن الجهــات     .8  
العربيــة. اللغــة  إلــى  الخارجيــة 

9.   التحقق من صحة تصنيف اإلخطارات.  
     10.  إقامــة شــبكات التواصــل الدولــي والتواصــل مــع الجهــات الدوليــة الخارجيــة 

فيمــا يتعلــق باإلخطــارات الغذائيــة التــي تخــص الــدول األعضــاء. 
 11.  إعداد تقرير نصف سنوي وسنوي يعرض على فريق عمل النظام.

   12.   إعــالم الشــبكات ذات العالقــة والــدول غيــر األعضــاء فــي النظــام )البلــدان 
األخــرى( باإلخطــارات المتعلقــة بالمنتجــات التــي تــم تصنيعهــا أو إرســالها 
ــة المالئمــة  ــث يمكــن اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحي ــدان، بحي ــك البل مــن تل
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ــًا. متــى مــا كان ذلــك ممكن

13.    تشــغيل البرنامــج االلكترونــي الســتالم وإرســال اإلخطــارات الغذائيــة مــن   
ــة. ــال الوطني ــاط االتص ــى نق وإل

 14.   إعداد وتحديث موقع الكتروني مستقل خاص بالنظام 

15.    التواصــل المباشــر مــع الجهــات الدوليــة ذات العالقــة للحصــول علــى كل مــا   
ــة.  ــذاء واألعــالف باألســواق الخليجي ــن أن يمــس ســالمة الغ يمك

رصــد اإلخطــارات المتعلقــة باألغذيــة واألعــالف والمــواد المالمســة     .16  
مســتمر. بشــكل  للغــذاء 

17.    المتابعة المستمرة لمستجدات اإلخطارات المتعلقة باألغذية.   

المراجعــة والتحقــق مــن اإلخطــارات الــواردة مــن نقــاط االتصــال الوطنيــة     .18  
ــة.  ــات المرفق ــن صحــة واكتمــال المعلوم والتأكــد م

ــة فــي  19.    إرســال اإلخطــارات والتحديثــات إلــى جميــع نقــاط االتصــال الوطني  
ــة  ــة والدولي ــات اإلقليمي ــدول األخــرى والهيئ دول  المجلــس، واالتصــال بال

ــة.  المعني

20.    أرشفة المعلومات واإلخطارات في قاعدة البيانات وتبويبها.  
21.   منــح الصالحيــات علــى البرنامــج االلكترونــي لنقــاط االتصــال الوطنيــة   
للدخــول لقاعــدة البيانــات الخاصــة بنظــام اإلنــذار الســريع للغــذاء واألعــالف 

.)GCC-RASFF( لــدول مجلــس التعــاون

نقاط االتصال الوطنية:     ج. 

ــة  ــة واحــدة فــي كل دول ــد نقطــة اتصــال وطني ــن إلنشــاء نظــام متكامــل تحدي يتعي

مــن دول  المجلــس تعمــل كنقطــة اتصــال مركزيــة داخــل الدولــة، وتكــون مهامهــا 

كالتالــي: 
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يتعّيــن علــى كل نقطــة اتصــال وطنيــة تتوفــر لديهــا أي معلومــات حــول وجــود   .1 

مخاطــر صحيــة تتعلــق بالغــذاء أو األعــالف أو المــواد المالمســة للغــذاء، أن 

تقــوم علــى الفــور بإبــالغ نقطــة االتصــال المركزيــة. كمــا أنــه فــي حــال توفــر 

معلومــات حــول إخطــار ســابق وتــرى أن هــذه المعلومــات ضروريــة أو مفيــدة 

ــة  ــه مــن الواجــب عليهــا إخطارنقطــة االتصــال المركزي ألعضــاء النظــام فإن

بهــذه المعلومــات فــورًا ودون تأخيــر.

ــة  ــا ودرج ــالغ عنه ــم اإلب ــي يت ــة باإلخطــارات الت ــر المرتبط ــم المخاط تقيي  .2 

المســتهلكين. علــى  المحتملــة  الخطــورة 

جمــع المعلومــات الضروريــة الالزمــة مــن الجهــات  الحكوميــة ذات العالقــة   .3 

داخــل الدولــة عنــد اإلخطــار عــن مــادة غذائيــة يحتمــل أن يشــكل اســتهالكها 

خطــرًا علــى صحــة المســتهلك بحيــث تكــون المعلومــات شــاملة لمختلــف أنحاء 

الدولــة بلديــات كانــت أو هيئــات رقابيــة.

التحقق من المرجعية التشريعية كالمواصفات واألنظمة المعتمدة.  .4 

التحقــق مــن أن موضــوع اإلخطــار يقــع ضمــن نطــاق نظــام اإلنــذار الســريع   .5 

ــاون .  ــس التع ــدول مجل ــذاء واألعــالف ل للغ

تدعيم اإلخطارات بأية معلومات فنية أو علمية عند اللزوم.  .6 

تحديد الدول ذات العالقة باإلخطار.  .7 
متابعــة وصــول أي إخطــارات بشــكل مســتمر خــالل ســاعات الــدوام وخــارج   .8 

ــمية )7/24(. ــل الرس ــام العط ــدوام وأي ــاعات ال س

ــة واألعــالف  ــة بســالمة األغذي ــة ذات العالق ــات  الحكومي ــع الجه التنســيق م  .9 

والمــواد المالمســة للغــذاء داخــل الدولــة لتحديــد نقــاط االتصــال الفرعيــة. 

رصــد اإلخطــارات والمعلومــات عــن األغذيــة واألعــالف والمــواد المالمســة   .10 
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للغــذاء غيــر المأمونــة الصــادرة مــن الجهــات المعنيــة بســالمة الغــذاء المحليــة 

والدوليــة، والشــركات ووســائل اإلعــالم بشــكل يومــي وعلــى مــدار الســاعة.

دراســة وتقييــم اإلخطــارات المتعلقــة باألغذيــة واألعــالف والمــواد المالمســة   .11 

ــة. ــة داخــل الدول للغــذاء غيــر المأمون

ــات   ــة  والجه ــال المركزي ــة االتص ــى  نقط ــارات إل ــال اإلخط ــدار وإرس إص  .12 

الحكوميــة ذات العالقــة داخــل الدولــة )نقــاط االتصــال الفرعيــة(.

ــة داخــل  ــة ذات العالق ــات الحكومي ــة والجه ــد  نقطــة االتصــال المركزي تزوي  .13 

ــى اإلخطــارات  ــة( بالمعلومــات المســتجدة عل ــاط االتصــال الفرعي ــة )نق الدول

ــة(. ــارات المتابع ــابقة )إخط الس

والجهــات   الفرعيــة  االتصــال  نقــاط  مــع  والمتابعــة  واالتصــال  التنســيق   .14 
ــة،  ــل الدول ــتوردة داخ ــة أو المس ــركات المصنع ــة والش ــة ذات العالق الحكومي

لضمــان ســرعة تطبيــق اإلجــراءات الالزمــة بخصــوص اإلخطــار. 

تنبيــه المســتهلكين داخــل الدولــة بالخطــر المحتمــل مــن المنتجــات غيــر   .15 
المأمونــة والتــي قــد تشــكل خطــرا علــى صحــة المســتهلك.

د. نقاط االتصال الفرعية:  

يتعّيــن علــى كل نقطــة اتصــال فرعيــة فــي النظــام تتوفــر لديهــا أي معلومــات   .1 

حــول وجــود مخاطــر صحيــة تتعلــق باألغذيــة أو األعــالف أو المواد المالمســة 

للغــذاء، أن تقــوم علــى الفــور بإبــالغ نقطــة االتصــال الوطنيــة فــي نفــس الدولــة 

العضــو ويكــون ضمــن آليــات يتــم اعدادهــا داخليــا فــي كل دولــة عضــو حســب 

مــا يناســبها.

تقييــم المخاطــر المرتبطــة باإلخطــارات التــي يتــم اإلبــالغ عنهــا ودرجــة   .2 

المســتهلكين. علــى  المحتملــة  الخطــورة 
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ــة أو  ــادة غذائي ــد اإلخطــار عــن م ــة عن ــة الالزم ــات الضروري ــع المعلوم جم  .3 

أعــالف يحتمــل أن يشــكل اســتهالكها خطــرًا علــى صحــة اإلنســان أو الحيــوان 

ــا. ــي حــال توفره ــة ف ــات شــاملة وكافي ــون المعلوم ــث تك بحي

رصــد اإلخطــارات المتعلقــة باألغذيــة واألعــالف الــواردة عبــر النظــام بشــكل   .4 

مســتمر وعلــى مــدار الســاعة وتعميمهــا علــى اإلدارات واألقســام المعنيــة فــي 

الجهــة الحكوميــة.

المتابعة المستمرة لمستجدات اإلخطارات المتعلقة باألغذية.   .5 

ه. الدول والجهات المشاركة في النظام غير األعضاء:  

يتيــح  النظــام  الفرصــة  لإلطــالع علــى اإلخطــارات الــواردة مــن الجهــات   .1  

والــدول غيــر األعضــاء مثــل الشــبكات الدوليــة  مثــل شــبكة نظــام االنــذار 

ــبكة  ــك  الش ــي EU-RASFF,  وكذل ــالف االوروب ــة واألع ــريع لألغذي الس

الدوليــة للهيئــات المعنيــة بســالمة الغــذاء )انفوســان(، وهــذا يمكــن أعضــاء 

دول المجلــس التــي ليــس لهــا عضويــة مــع الشــبكات الدوليــة بالحصــول 

علــى معلومــات اإلخطــار الخاصــة بدولتهــم، وكذلــك يمنــح الفرصــة لباقــي 

األعضــاء فــي المجلــس  االطــالع علــى معلومــات اإلخطــارات التــي 

ــام  ــن نظ ــي ضم ــكل تكامل ــر بش ــراءات إدارة المخاط ــاذ إج ــاهم باتخ تس

  )GCC-RASFF( اإلنــذار الســريع للغــذاء واألعــالف لــدول مجلــس التعــاون

.

فــي  الــواردة  بالمعلومــات  الــدول والجهــات غيــر األعضــاء  إطــالع   .2  

اإلخطــارات  فــي حــال كان لهــذه الجهــات عالقــة مباشــرة باإلخطــار كأن 

تكــون بلــد المنشــأ أو تــم تصديــر المــادة  المعنيــة منهــا أو إليهــا أو كانــت 

موقــع العبــور )ترانزيــت(. 
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المادة رقم )8(

التواصل مع أعضاء النظام

أواًل: التنسيق بشأن تقييم المخاطر 

تقــوم  نقــاط االتصال)المركزيــة، الوطنيــة والفرعيــة( بعمليــات  تقييــم المخاطــر 

المرتبطــة بإخطــارات الحــوادث التــي يتــم تبادلهــا فــي النظــام  باســتخدام نمــوذج 

معاييــر التقييــم الســريع للمخاطر)ملحــق رقــم 6(، ويمكــن عنــد الحاجــة  التواصــل مــع 

الجهــات المختصــة بتقييــم المخاطــر المرتبطــة باألغذيــة واألعــالف والمــواد المالمســة 

للغــذاء للحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات،  كهيئــات تقييــم المخاطــر المعتــرف بهــا 

ــة  ــة والفني ــة المعتمــدة  فــي توفيــر المعلومــات العلمي ــة البحثي ــا  والجهــات العلمي عالمي

الضروريــة  لعمليــة تقييــم المخاطــر المرتبطــة بحــوادث األغذيــة واألعــالف والمــواد 

المالمســة للغــذاء.

ثانيًا: التنسيق مع الشبكات الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الصلة

تعتبــر الشــبكات الدوليــة مثــل الشــبكة الدوليــة للهيئات المعنية بســالمة الغذاء )انفوســان( 

والشــبكات  اإلقليميــة مثــل شــبكة نظــام اإلنــذار الســريع لألغذيــة واألعــالف األوروبــي 

مــن أهــم مصــادر المعلومــات واإلخطــارات المرتبطــة باألغذيــة أو األعــالف أو 

المــواد المالمســة للغــذاء، حيــث يتــم التنســيق مــع هــذه الشــبكات بشــكل ســريع ومباشــر 

لتبــادل المعلومــات حــول المنتجــات التــي يمكــن أن تشــكل خطــرًا علــى صحــة اإلنســان 

والحيــوان.  

ثالثًا: التواصل مع وسائل االعالم ونشر المعلومات

بعـد . 1 النظـام  موقـع  على  سـنوي  ملخـص  بنشـر  المركـزية  االتصـال  نقـطة  تقـوم 

مراجعة وموافــقة فريــق نظـام اإلنـذار السـريع للغـذاء واألعـالف لدول مجلـس 

التعاون )GCC-RASFF(، ويتضمن الملخص المعلومات المتعلقة بالمنتجات المعنية 
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وماهية  للغذاء  المالمسة  المادة  أو  االعالف  أو  الغذاء  نوع  شامال  باإلخطارات 

المخاطر  تلك  اتخاذها حيال  تم  التي  اإلنتاج واإلجراءات  وبلد  المرتبطة  المخاطر 

ونطاق توزيع المنتج الغذائي أو العلفي أو المادة  المالمسة للغذاء ويمكن ألعضاء 

المركزية. المقدم من نقطة االتصال  الملخص  القيام بنشر وتوزيع  النظام 

يجــب أن تقــدم نقــاط االتصــال الوطنيــة معلومــات لنقطــة االتصــال المركزيــة حــول . 2

األغذيــة أو األعــالف أو المــواد المالمســة للغــذاء التــي يجب ســحبها أو اســترجاعها 

مــن األســواق وذلــك مــن أجــل زيــادة ســرعة وفعاليــة عمليــة الســحب أو االســترداد.

يجــب أن يضمــن أعضــاء النظــام عــدم نشــر المعلومــات المذكــورة فــي اإلخطــار . 3

GCC-( الخــاص بنظــام اإلنــذار الســريع للغــذاء واألعــالف لــدول مجلــس التعــاون

RASFF( التــي تعتبــر ضمــن األســرار المهنيــة مــا لــم يكــن نشــرها مطلبــًا أساســيًا 

لحمايــة صحــة اإلنســان والحيــوان.

يجــوز لنقــاط االتصــال الوطنيــة الكشــف عــن المعلومــات المرتبطــة باإلخطــارات . 4

متــى مــا كان لهــا عالقــة بحمايــة صحــة اإلنســان والحيــوان.

عندمــا تقــوم نقــاط االتصــال الوطنيــة بنشــر معلومــات حــول اإلخطــارات الــواردة . 5

فــي النظــام فإنــه مــن الواجــب توفيــر تفاصيــل حــول مــا يلــي إن وجــدت:

− ــج 	 ــى المنت ــان التعــرف عل ــة لضم ــه التجاري ــي وعالمت ــج المعن اســم المنت

ــي. المعن

− اسم المصنع وبلد المنشأ.	

− رقم التشغيلة وتاريخ الصالحية للمنتجات المعنية.	

− أي تفاصيل أخرى تساعد في التعرف على المنتجات المعنية.	

− المعنيــة 	 بالمنتجــات  المرتبطــة  الصحيــة  المخاطــر  وتأثيــرات  طبيعــة 



-31-

باإلخطــار.

− ــة  ذات 	 ــات الحكومي ــة أو الجه ــأة المعني ــل المنش ــن قب ــر المتخــذة م التدابي

العالقــة بســالمة الغــذاء أو االعــالف أو المــواد المالمســة للغــذاء فــي 

ــة. الدول

− معلومــات حــول مــا يجــب علــى المســتهلكين فعلــه فــي حالــة شــرائهم أو 	

ــة. اســتهالك للمنتجــات المعني

− ــة 	 ــة ذات العالق ــاط فــي الجهــة الحكومي معلومــات االتصــال لنقطــة االرتب

ــة. ــى معلومــات إضافي للحصــول عل

ــرة  ــث هــذه المعلومــات بشــكل مســتمر وإصــدار إشــعار حــول الفت يجــب تحدي

ــك. ــد تســتغرقها حــل المشــكلة متــى مــا أمكــن ذل ــة التــي ق الزمني

التعـاون مجلس  لـدول  واألعالف  للغـذاء  السريع  اإلنـذار  نظـام  عمـل  إجـراءات 
 )GCC-RASFF( 

إجراءات العمل الداخلية الخاصة بإصدار االخطار . 1

تكــون كل دولــة مــن دول المجلــس مســؤولة عــن وضــع االجــراءات التــي تراهــا 

مناســبة إلدارة االخطــارات داخــل الدولــة بمــا يشــمل اصــدار االخطــارات مــن 

الجهــات  الحكوميــة ذات العالقــة والمتمثلــة بنقــاط االتصــال الفرعيــة  وإرســالها 

الــى  نقطــة االتصــال الوطنيــة ويمكــن لــكل دولــة تطويــر نظــام خاص بهــا إلدارة 

االخطــارات  بنــاًء علــى حاجاتهــا وطبيعــة اختصــاص الجهــات  الحكوميــة ذات 

العالقــة فيهــا.

إجراءات إصدار واستالم اإلخطارات . 2

ــي  ــارات ف ــتالم اإلخط ــل إلصــدار واس ــراءات العم ــي يوضــح إج ــدول التال الج

النظــام حســب التسلســل الزمنــي لخطــوات العمــل وباالرتبــاط بمــا ورد فــي بنــد 

ــام والمســؤوليات. المه
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م�صوؤولية التنفيذالو�صفاخلطوات

معلومــات  توفــر   .1
يشــكل  منتــج  عــن 
صحــة  علــى  ضــررًا 

لمســتهلك ا

ــش  ــات التفتي ــها عملي ــة اساس ــة معين ــاف حادث ــد اكتش عن
الروتينــي او تقصــي شــكاوى المســتهلكين او تقصــي حالــة 
تســمم غذائــي او تقصــي االخبــار الصحفيــة أو ورود 
ــة بســالمة  ــة ذات العالق معلومــات مــن الجهــات الحكومي
األغذيــة أو األعــالف أو المــواد  المالمســة للغــذاء او 

ــتوردة ــة او المس ــركات المصنع الش

نقطــة االتصــال 
الفرعيــة

المعلومــات  جمــع   .2
وتقييمهــا  الالزمــة 
الخطــورة مــدى  لتحديــد 

المتعلــق  الخطــر  لتحديــد  الالزمــة  المعلومــات  جمــع 
بالمنتــج ومعلومــات المنتــج مــن حيــث المصــدر والتوزيــع 

ــا.  ــن وغيره والتخزي

نقطــة االتصــال 
الفرعيــة

االخطــار  اعــداد    .3
وابــالغ نقطــة االتصــال 
الوطنيــة عــن الحادثــة

باســتخدام  بالحادثــة  المتعلقــة  المعلومــات  إدراج  يتــم 
نمــوذج االخطــار المناســب حســب نــوع الحادثــة، ثــم 

إرســاله إلــى نقطــة االتصــال الوطنيــة 

نقطــة االتصــال 
الفرعيــة

4.   استالم المعلومات 
المرتبطة بسالمة الغذاء 

أو االعالف أو المواد 
المالمسة للغذاء

بســالمة  المرتبطــة  المعلومــات  علــى  الحصــول  يتــم 
الغــذاء أو االعــالف أو المــواد المالمســة للغــذاء  مــن 
نقــاط االتصــال الفرعيــة أو الجهــات  الحكوميــة ذات 
العالقــة بســالمة  الغــذاء أو األعــالف أو المــواد المالمســة 
للغــذاء او الشــركات المصنعــة او المســتوردة  أو مــا يتــم 
رصــده مــن خــالل عمليــات المتابعــة اليوميــة لالخطارات 
ــة  ــواد المالمس ــذاء واالعــالف والم ــة بســالمة الغ المتعلق

ــذاء للغ

نقطة االتصال 
الوطنية
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5. التحقق من صحة  
واكتمال المعلومات 

الالزمة 

اإلخطــار  فــي  المتضمنــة  المعلومــات  أن  مــن  التأكــد 
مصداقيتهــا،  مــن  والتحقــق  وصحيحــة  مكتملــة 

مــن  للتأكــد  أو  المعلومــات  مــن  لمزيــد  الحاجــة  عنــد 
صحــة بعــض المعلومــات  يتــم التواصــل مــع الجهــة 
المرســلة لإلخطــار مباشــرًة لدعــم االخطــارات بالبيانــات 

العالقــة. ذات  والمعلومــات 
إذا كان موضــوع اإلخطــار خــارج نطــاق عمــل النظــام ، 

يتــم إغــالق الحالــة. 
ــن  ــابقا  م ــار س ــدار االخط ــم إص ــال ت ــي ح ــة: ف مالحظ
نقطــة االتصــال المركزيــة بشــأن الموضــوع تقــوم نقطــة 
االتصــال الوطنيــة بمراجعــة اإلخطــار الســابق وفــي 
حــال وجــود أي مســتجدات  تقــوم  بإرســالها إلــى النقطــة 

ــة. المركزي

نقطة االتصال 
الوطنية 

6 دراسة وتقييم 
المعلومات الواردة 

والمتوفــرة  الــواردة  المعلومــات  وتقييــم  دراســة  يتــم   
ــم الســريع للمخاطــر )ملحــق 6(  ــوذج التقيي باســتخدام نم
وتحديــد ضــرورة اخطــار نقطــة االتصــال المركزيــة مــن 

ــه.  عدم
ــة  ــات الحكومي ــع الجه ــيق م ــم التنس ــرورة، يت ــد الض عن
ذات العالقــة )نقــاط االتصــال الفرعيــة( بأخــذ عينــات مــن 
ــل  ــود عام ــن وج ــد م ــه للتأك ــه وتحليل ــتبه في ــج المش المنت

الخطــر. 

نقطة االتصال 
الوطنية

يتــم تصنيــف االخطــار وفــق المعاييــر المذكــورة فــي 7. تصنيف اإلخطار 
الالئحــة كمــا يتــم تقييــم مســتوى خطــورة الحادثــة و تحديــد 

ــر.  ــبة الدارة المخاط ــراءات المناس االج

نقطة االتصال 
الوطنية

8.ابالغ نقطة االتصال 
المركزية

إذا كان اإلخطــار ضمــن نطــاق عمــل النظــام يتــم ابــالغ 
ــة باالخطــار  النقطــة المركزي

يجــب علــى نقطــة االتصــال الوطنيــة رفــع اإلخطــار 
ــن  ــاعة م ــاوز 24 س ــدة ال تتج ــالل م ــل )خ ــكل عاج بش
إلــى نقطــة االتصــال المركزيــة حتــى وإن  وصولــه( 

كانــت المعلومــات المتوفــرة غيــر مكتملــة. 

نقطة االتصال 
الوطنية
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9. استالم اإلخطار 
الوارد من نقطة االتصال 

الوطنية 

المتابعــة  إخطــار  أو  االصلــي  اإلخطــار  اســتالم  يتــم 
ــة  ــر كاف ــد مــن توف ــة، والتأك مــن نقطــة االتصــال الوطني
ــوارد  ــار ال ــع اإلخط ــة م ــتندات المرفق ــات والمس المعلوم
ــة  ــة أو مــن الجهــات اإلقليمي مــن نقطــة االتصــال الوطني

ــا..  ــن قبله ــده م ــم رص ــا يت ــة أو م أو الدولي

نقطة االتصال 
المركزية

10. التحقق من صحة 
االخطارات والمعلومات 

الواردة  

ــواردة مــن نقطــة االتصــال  ــد مــن أن المعلومــات ال التأك
الوطنيــة مكتملــة. كمــا يتــم التأكــد مــن صحــة المعلومــات 
التــي يتــم رصدهــا أو الــواردة مــن الجهــات الدوليــة ذات 
العالقــة بســالمة الغــذاء أو االعــالف أو المــواد المالمســة 

للغــذاء 
عنــد الحاجــة لمزيــد مــن المعلومــات أو للتأكــد مــن صحــة 
ــال  ــة االتص ــع نقط ــل م ــم التواص ــات يت ــض المعلوم بع
الوطنيــة المعنيــة أو الجهــة الدوليــة ذات العالقــة مباشــرًة  
أو الشــركة المنتجــة إذا كانــت مــن خــارج دول المجلــس 

نقطة االتصال 
المركزية

11. دراسة وتقييم 

المعلومات الواردة

− المتوفــرة 	 المعلومــات  وتقييــم  دراســة  يتــم 

للمخاطــر  الســريع  تقييــم  نمــوذج  باســتخدام 

إبــالغ  وتحديــد ضــرورة   )6 رقــم  )ملحــق 

النظــام مــن عدمــه اعضــاء 

نقطة االتصال 

المركزية

12. تصنيف اإلخطارات 

أو التأكد من صحة 

التصنيف

− تصنيــف أو إعــادة تصنيــف اإلخطــار وفــق 	

المعاييــر المذكــورة فــي الالئحــة 

نقطة االتصال 

المركزية
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ــدول 13. تعميم اإلخطارات ــة بال ــاط االتصــال الوطني ــى نق إرســال اإلخطــار إل

 24 تتجــاوز  ال  مــدة  فــي  عاجــل  بشــكل  األعضــاء 

ــت  ــى وإن كان ــار، حت ــت وصــول اإلخط ــن وق ــاعة م س

المعلومــات المتوفــرة غيــر مكتملــة.  

ــه  ــات ل ــي او تحديث ــار التنبيه ــال اإلخط ــة إرس ــي حال ف

ــال  ــة االتص ــوم نقط ــمية، تق ــل الرس ــات العم ــارج أوق خ

ــاط االتصــال  ــة بالتواصــل الهاتفــي مــع نقطة/نق المركزي

بصــدور  إلشــعارها  أســواقها  فــي  المتأثــرة  الوطنيــة 

اإلخطــار.

− وفــي حالــة إخطــارات الرفــض الحــدودي يتــم 	

ارســال االخطــار الــى جميــع  نقــاط االتصــال 

الوطنيــة ونقــاط االتصــال الفرعيــة المعنيــة 

ــذ مباشــرة بالمناف

نقطة االتصال 

المركزية

14. اشعار الجهات أو 

الهيئات الدولية المعنية 

ــات  ــة والهيئ ــة المعني ــات الدولي ــات أو الهيئ ــعار الجه إش

ــي  ــة عــن اإلجــراءات الت ــدول ذات العالق ــي ال ــة ف المعني

تــم اتخاذهــا حــول المنتــج فــي حــال توزيعــه او اســتيراده 

ــس. ــارج دول المجل ــره  خ أو تصدي

نقطة االتصال 

المركزية
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15.  استالم اإلخطارات 

المعممة من نقطة 

االتصال المركزية   

ــة  ــارات المتابع ــة أو اخط ــارات االصلي ــتالم اإلخط   اس
ــا  ــام بم ــة،  والقي ــال المركزي ــة االتص ــن نقط ــواردة م ال

ــي:  يل

بالدولــة  عالقتــه  مــدى  لتحديــد  اإلخطــار  دراســة 

ــد  ــل التأك ــه) مث ــة حيال ــة الالزم ــراءات الضروري واإلج

مــن أن المنتــج غيــر موجــود فــي األســواق او منــع دخــول 

المنتــج ألســواق الدولــة أو اســترداده او ســحبه (.

االتصــال  نقــاط  علــى  الــواردة   اإلخطــارات  تعميــم 

الفرعيــة التابعــة لهــا التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة حســب 

االختصــاص. 

فــي حالــة إرســال إخطــار تنبيهــي او  اخطــار متابعــة 

إلخطــار تنبيهــي ســابق إلــى نقــاط االتصــال الفرعيــة 

ــال  ــة االتص ــوم نقط ــمية، تق ــل الرس ــات العم ــارج أوق خ

الوطنيــة بالتواصــل الهاتفــي مــع نقــاط االتصــال الفرعيــة 

ــه. ــن اســتالمها ل ــد م ــة للتأك المعني

− فــي حــال تطلــب األمــر معلومــات إضافيــة أو 	

ــن نقطــة  ــارة عــن اإلخطــار المرســل م استش

االتصــال المركزيــة يتــم التواصــل معهــا عبــر 

النظــام للحصــول علــى المعلومــات المطلوبــة.

− فــي حــال كان اإلخطــار المرســل حــول منتــج 	

ال يتــم توزيعــه فــي أســواق الدولــة التابعــة 

لهــا نقطــة االتصــال الوطنيــة، تقــوم نقطــة 

االتصــال الوطنيــة بأرشــفته. 

نقاط االتصال 

الوطنية 

16. ارسال جميع 

التحديثات واالفادات 

مســتجدات  بمتابعــة  الوطنيــة  االتصــال  نقطــة  تقــوم 

االتصــال  نقــاط  مــن   الــواردة  واالفــادات  االخطــار  

األصلــي. باإلخطــار    رقميــا  وربطهــا  الفرعيــة 

وإرفــاق كافــة المعلومــات والمســتندات المتوفــرة فــي  

االتصــال  لنقطــة  ورفعهــا  متابعــة،  إخطــار  نمــوذج 

. تأخيــر  دون  مــن  المركزيــة 

نقطة االتصال  

الوطنية
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17.  استالم التحديثات 
واالفادات وتعميمها

− االصليــة 	 اإلخطــارات  تحديثــات  جميــع  اســتالم 
ــا  ــة، واســتكمال االجــراءات كم وإخطــارات المتابع
ــى  ــم )10( إل ــوة رق ــي الخط ــاله ف ــح اع ــو موض ه

االخطــوة)15(. 

نقطة االتصال 
المركزية

18.  إرشفة اإلخطارات 
في قاعدة البيانات 

وإغالقها

فــي حالــة عــدم وجــود مســتجدات علــى االخطــارات يتــم 
ــاط  ــة لنق ــات مرجعي ــدة بيان ــي قاع ــفتها ف ــا  وأرش إغالقه

االتصــال  فــي النظــام

نقطة االتصال 
المركزية

إجراءات الطوارئ. 3

ــي حــاالت  ــى صحــة المســتهلك او ف ــر عل ــة التأثي ــة وجــود مخاطــر عالي ــي حال ف

الطــوارئ أو فــي حــال تكــرار وجــود مخاطــر مرتبطــة بمــادة غذائيــة أو أعــالف أو 

مــواد مالمســة للغــذاء مــن دولــة معينــة، يحــق للدولــة العضــو أن تتخــذ االجــراءات 

ــن خــالل نقطــة االتصــال  ــة )م ــل احــد اإلجــراءات التالي ــبة مث ــا مناس ــي تراه الت

الوطنيــة بالتنســيق مــع فريــق اإلنــذار الخليجــي الســريع لألغذيــة واألعــالف( :

حظر توزيع أو استيراد المنتج المعني إلى أسواق الدولة العضو.  أ. 

وضــع  شــروط أو متطلبــات خاصــة  بتوزيــع أو اســتيراد المنتــج إلــى أســواق   ب. 

الدولــة.

أن تطلــب مــن تلــك الدولــة تقديــم ضمانــات بحــل المشــكلة، ويكــون هــذا الطلــب   ت. 

بخطــاب رســمي مــن األميــن العــام لألمانــة العامــة لــدول مجلــس التعــاون إلــى  

الجهــات ذات العالقــة.

أي إجــراءات أخــرى ضروريــة إلدارة المخاطــر المرتبطــة بالمنتجــات التــي   ث. 

تشــكل خطــرًا علــى صحــة المســتهلك، علــى أن يتــم اإلعــالن عــن هــذه 

ــاء. ــدول األعض ــي ال ــراءات لباق اإلج
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المالحق:
ملحق رقم )1( : نموذج إخطار لمنتج داخل األسواق المحلية

 الرقم:  التاريخ:
معلومات عامة1

 اسم الجهة المبلغة1.1
1.2)drop down list(نوع اإلخطار

تنبيهي

معلوماتي  

للمتابعة )مرتبط بإخطار سابق(

 الموظف المختص1.3

االسم:
الهاتف: 
البريد االلكتروني:  
 

 تاريخ حدوث الواقعة1.5
1.6)drop down list( مصدر اإلخطار

عمليات التفتيش الروتينية   i 
شكوى من المستهلكين   .ii 
شكوى من  أصحاب المزارع    .iii

والعزب 
 

 
تفشي مرض عبر األغذية أو   .iv

  األعالف
إبالغ من  المنشأة الغذائية أو    .v

األعالف
 

 
خبر عبر وسائل اإلعالم  .vi

 
إخطار من خارج الدولة:--   .vii 
أخرى:-   .viii 

 عدد الحاالت المصابة1.7
 األعراض المرضية1.8
 ملخص عام لموضوع اإلخطار1.9

درجة الخطورة1.10
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)تم التدقيق بواسطة النقطة المركزية نعم أو ال( حالة اإلخطار1.11
 مناطق التوزيع: 1.12

  حالة المتابعة )المعلومات اإلضافية( 1.13

الجهات المعنية بالمتابعة:1.14
عدد المتابعات1.15

معلومات المنتج2
(.drop down list food catalog) صنف المنتج-المجموعة الرئيسية2.1

(drop down list) صنف المنتج-الفئة الرئيسية2.2

(drop down list) صنف المنتج-الفئة الفرعية-2.31

(drop down list) صنف المنتج-الفئة الفرعية-2.42

(drop down list) صنف المنتج-الفئة الفرعية-2.53

نوع الحيوان )مرتبط بمجموعة 2.6
األعالف(

 اسم المنتج على البطاقة الغذائية2.7

وصف المنتج2.8

االسم التجاري
 

الحجم أو الوزن
 

 نوع التعبئة
 

رقم التشغيلة
 

تاريخ الصنع
 

تاريخ االنتهاء
 

معلومات أخرى
 

المصنع2.9
 االسم:

 العنوان
 بلد المنشأ2.10

معلومات تتبع الشحنة3

 منفذ الدخول3.1
 تاريخ القدوم3.2
 بلد التصدير3.3
 وسيلة النقل3.4
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وصف الشحنة3.5
 عدد الوحدات
 إجمالي الكمية

 رقم الشحنة3.6

 رقم الحاوية3.7

المصدر3.8
 االسم:

 العنوان

المستورد3.9
 االسم:

 العنوان
معلومات الخطر4

4.1)HAZARD( تعريف - مصدر الخطر )drop down list(

)drop down list(   مصدر الخطر )HAZARD( المجموعة4.2

4.3
  مصدر الخطر )HAZARD( الفئة 

الرئيسية
 )drop down list(

4.4
  مصدر الخطر )HAZARD( الفئة 

الفرعية
 )drop down list(

4.5)HAZARD( وصف  مصدر الخطر )drop down list(

 اسم المختبر 4.6
 عنوان المختبر 4.7
 طريقة التحليل4.8
 تاريخ التحليل 4.9

 عدد العينات4.10
)في السلسلة الغذائية( موقع أخذ العينات4.11

 نتيجة الفحص4.12
الحد األعلى المسموح به4.13

 المرجع التشريعي الخليجي4.14
 مرجع تشريعي آخر 4.15

المرفقات5

 صورة المنتج5.1
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 تقرير المختبر5.2
 قائمة التوزيع5.3
 الشهادة الصحية5.4
 أخرى5.5
 اإلجراءات التي تم اتخاذها :6

6.1)drop down list(:إجراءات إجبارية
 ال إجراءات 
 معالجة فيزيائية 
 معالجة كيميائية 
استخدامات أخرى غير األغذية  

واألعالف
 

 إتالف 
 الحجز 
 تعديل البطاقة الغذائية 
  استخدام المادة  في األعالف  
 إعادة تصدير وتم التصدير إلى  
 سحب المنتج   
 إعادة  إلى بلد المنشأ 
 استرداد المنتج   
  إبالغ الجهة الرسمية في بلد المنشأ  
 إبالغ الموزعين 
وســائل   عبــر  المســتهلكين  إبــالغ 

م  عــال إل ا
 

 إبالغ العمالء) متداولي المادة( 
 أخرى 

6.2 )drop down list(:إجراءات اختيارية
 ال إجراءات 

 معالجة فيزيائية 

 معالجة كيميائية 

 
استخدامات أخرى غير األغذية 

 واألعالف

 إتالف 
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 الحجز 

 تعديل البطاقة الغذائية 

  استخدام المادة  في األعالف  

 إعادة تصدير وتم التصدير إلى  

 سحب المنتج   

 إعادة  إلى بلد المنشأ 

 استرداد المنتج   

  إبالغ الجهة الرسمية في بلد المنشأ  

 إبالغ الموزعين 

 إبالغ المستهلكين عبر وسائل اإلعالم  

 إبالغ العمالء) متداولي المادة( 

 أخرى 
معلومات / مالحظات  أخرى7

  

  

ملحق رقم )2( : نموذج إخطار رفض حدودي

الرقم: التاريخ:

معلومات عامة1

 اسم الجهة المبلغة1.1

 اسم المنفذ الحدودي1.2

 الموظف المختص1.3

 االسم:
  الهاتف:

 البريد االلكتروني:
 تاريخ رفض الشحنة1.4
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 سبب الرفض1.5

درجة الخطورة1.6

معلومات تتبع الشحنة2

 رقم البيان الجمركي2.1

 تاريخ البيان الجمركي2.2

 رقم الشحنة2.3

 رقم الحاوية2.4

وصف الشحنة2.5
 عدد الوحدات

 إجمالي الكمية
 بلد التصدير2.6

 وسيلة النقل2.7

المصدر2.8
 االسم:

 العنوان

المستورد2.9
 االسم:

 العنوان

معلومات المنتج3

 صنف المنتج3.1

صنف المنتج-3.2
).drop down list food catalog( المجموعة الرئيسية

صنف المنتج-الفئة 3.3
)drop down list( الرئيسية

صنف المنتج-الفئة 3.4
)drop down list( الفرعية-1

صنف المنتج-الفئة 3.5
)drop down list) الفرعية-2

صنف المنتج-الفئة 3.6
)drop down list( الفرعية-3

نوع الحيوان )مرتبط 3.7
بمجموعة األعالف(

 اسم المنتج على البطاقة الغذائية3.8



-44-

وصف المنتج3.9

 العالمة التجارية
 الحجم أو الوزن

  نوع التعبئة
 رقم التشغيلة
 تاريخ الصنع
 تاريخ االنتهاء

المصنع3.10
 االسم:

 العنوان

 بلد المنشأ3.11
معلومات الخطر4

تعريف - مصدر 4.1
)HAZARD( الخطر )drop down list(

4.2
  مصدر الخطر 

 )HAZARD(
المجموعة

 )drop down list(

4.3
  مصدر الخطر 

)HAZARD( الفئة 
الرئيسية

 )drop down list(

4.4
  مصدر الخطر 

)HAZARD( الفئة 
الفرعية

 )drop down list(

وصف  مصدر الخطر 4.5
)HAZARD( )drop down list(

 اسم المختبر 4.6

 عنوان المختبر 4.7

 طريقة التحليل4.8

 تاريخ التحليل 4.9

 عدد العينات4.10

)في السلسلة الغذائية( موقع أخذ العينات4.11

 نتيجة الفحص4.12

الحد األعلى المسموح 4.13
به



-45-

المرجع التشريعي 4.14
الخليجي

 

 مرجع تشريعي آخر 4.15

اإلجراءات المتخذة:5

5.1 )drop down list(:إجراءات إجبارية

ال إجراءات 
معالجة فيزيائية

معالجة كيميائية 

 
استخدامات أخرى 

غير األغذية 
واألعالف

إتالف 
الحجز 
تعديل البطاقة الغذائية 

 استخدام المادة  في  
األعالف 

إعادة تصدير وتم  
التصدير إلى

سحب المنتج من  
األسواق 

إعادة  إلى بلد  
      المنشأ

استرداد المنتج 

إبالغ الجهة الرسمية  
في بلد المنشأ

إبالغ الموزعين 

إبالغ المستهلكين  
عبر وسائل اإلعالم 

إبالغ العمالء  
)متداولي المادة(

أخرى 

5.2 )drop down list(:إجراءات اختيارية

ال إجراءات 
معالجة فيزيائية 
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معالجة كيميائية 

 
استخدامات أخرى 

غير األغذية 
واألعالف

إتالف 
الحجز 

تعديل البطاقة  
الغذائية

 استخدام المادة  في  
األعالف 

إعادة تصدير وتم  
التصدير إلى 

سحب المنتج من  
األسواق 

إعادة  إلى بلد  
      المنشأ

استرداد المنتج 

 
إبالغ الجهة 

الرسمية في بلد 
المنشأ

إبالغ الموزعين 

إبالغ المستهلكين  
عبر وسائل اإلعالم 

إبالغ العمالء  
)متداولي المادة(

أخرى 

المرفقات6

 صورة المنتج6.1

 تقرير المختبر6.2

 قائمة التوزيع6.3

 شهادة صحية6.4

 قائمة توزيع6.5
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category Main sub definition hazard

migration 1,2,4 - trimethylbenzene  migration of migration of 1,2,4-trimethylbenzene

migration
1,2-cyclohexanedicarboxylic 
acid diisononyl ester - 
DINCH

 migration of
migration of 
1,2-cyclohexanedicarboxylic acid 
diisononyl ester - DINCH

composition 1,3 dimethylamylamine 
(DMAA)  unauthorised unauthorised 1,3 

dimethylamylamine (DMAA)

industrial 
contaminants

1,3-dichloropropanol (1,3-
DCP)  no definition 1,3-dichloropropanol (1,3-DCP)

chemical 
contamination 
(other)

1,3-pentadiene  no definition 1,3-pentadiene

pesticide residues 1,4-dichlorobenzene  no definition 1,4-dichlorobenzene

residues of 
veterinary 
medicinal products

17β-oestradiol  no definition 17β-oestradiol

migration 1-hydroxy-cyclohexyl phenyl 
ketone  high content of high content of 1-hydroxy-

cyclohexyl phenyl ketone

migration 1-hydroxy-cyclohexyl phenyl 
ketone  migration of migration of 1-hydroxy-cyclohexyl 

phenyl ketone

migration 1-phenyl-2-butanone  migration of migration of 1-phenyl-2-butanone

composition
2,2,4,4 
-tetramethylcyclobutane-
1,3-diol (TMCBD)

 unauthorised 
substance

unauthorised substance 2,2,4,4 
-tetramethylcyclobutane-1,3-diol 
(TMCBD)

industrial 
contaminants 2,4-dinitrophenol (DNP)  no definition 2,4-dinitrophenol (DNP)

migration 2,6-dimethoxy-p-
benzoquinone  migration of migration of 2,6-dimethoxy-p-

benzoquinone

migration 2.4-diethyl thioxanthone 
(DETX)  migration of migration of 2.4-diethyl 

thioxanthone (DETX)

pesticide residues 2-chloroethanol  no definition 2-chloroethanol

migration 2-ethyl hexyl palmitate and 
stearate (EHOL)  migration of migration of 2-ethyl hexyl palmitate 

and stearate (EHOL)

migration 2-ethyl-hexanoic acid  migration of migration of 2-ethyl-hexanoic acid

migration 2-hydroxy-2-
methylpropiophenone  migration of migration of 2-hydroxy-2-

methylpropiophenone

migration 2-methyl-4’-(methylthio)-2-
morpholinopropiophenone  migration of

migration of 2-methyl-
4’-(methylthio)-2-
morpholinopropiophenone

pesticide residues 3-hydroxycarbofuran  unauthorised 
substance

unauthorised substance 
3-hydroxycarbofuran

industrial 
contaminants

3-monochlor-1,2-
propanediol (3-MCPD)  no definition 3-monochlor-1,2-propanediol (3-

MCPD)

biocontaminants 3-OH butyric acid  no definition 3-OH butyric acid

migration 4-benzoylbiphenyl  migration of migration of 4-benzoylbiphenyl

pesticide residues 4-CPA  unauthorised 
substance unauthorised substance 4-CPA

ملحق رقم)4( عينة من وثيقة تصنيف مصادر الخطر
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migration 4-methylbenzophenone  high content of high content of 
4-methylbenzophenone

migration 4-methylbenzophenone  migration of migration of 
4-methylbenzophenone

composition 5-hydroxytryptophan (5-
HTP)  unauthorised 

substance
unauthorised substance 
5-hydroxytryptophan (5-HTP)

composition 7,17-dimethyltestosterone  unauthorised 
substance

unauthorised substance 
7,17-dimethyltestosterone

pesticide residues abamectin  unauthorised abamectin unauthorised

biocontaminants abietic acid  no definition abietic acid

organoleptic 
aspects abnormal colour  no definition abnormal colour

organoleptic 
aspects abnormal smell  no definition abnormal smell

non-pathogenic 
micro-organisms abscesses  no definition abscesses

parasitic infestation Acanthocephalus  parasitic 
infestation with

parasitic infestation with 
Acanthocephalus

pesticide residues acephate  no definition acephate

pesticide residues acetamiprid  no definition acetamiprid

composition acetildenafil  unauthorised 
substance

unauthorised substance 
acetildenafil

composition Acid Red 52  unauthorised 
colour unauthorised colour Acid Red 52

organoleptic 
aspects acidity  high level of high level of acidity

organoleptic 
aspects acidity  too low too low acidity

pesticide residues acrinathrin  no definition acrinathrin

industrial 
contaminants acrylamide  high level of high level of acrylamide

chemical 
contamination 
(other)

activated carbon  no definition activated carbon

adulteration / fraud adulteration  suspicion of suspicion of adulteration

adulteration / fraud adulteration  no definition adulteration

composition adverse reaction  no definition adverse reaction

composition adverse reaction  suspicion of suspicion of adverse reaction

non-pathogenic 
micro-organisms aerobic plate count  high high aerobic plate count

non-pathogenic 
micro-organisms aerobic plate count  too high aerobic plate count too high

mycotoxins aflatoxins  no definition aflatoxins

residues of 
veterinary 
medicinal products

albendazole  residue level 
above MRL for

residue level above MRL for 
albendazole

composition alcohol illegal no definition illegal alcohol
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composition alcohol  too high content 
of too high content of alcohol

pesticide residues aldicarb  no definition aldicarb

non-pathogenic 
micro-organisms algae  contaminated 

with contaminated with algae

industrial 
contaminants aliphatic hydrocarbons  contaminated 

with
contaminated with aliphatic 
hydrocarbons

industrial 
contaminants aliphatic hydrocarbons  migration of migration of aliphatic hydrocarbons

industrial 
contaminants aliphatic hydrocarbons  no definition aliphatic hydrocarbons

composition alkalinity  high level of high level of alkalinity

migration alkylsulfonic phenyl ester  migration of migration of alkylsulfonic phenyl 
ester

allergens allergic reaction  no definition allergic reaction

pesticide residues allethrin  no definition allethrin

allergens almond  undeclared undeclared almond

allergens almond  traces of traces of almond
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FOOD CATALOGUE DIRECTORY

S/N FOOD CATEGORY

** FOOD CATALOGUE FULL SUMMARY

1 Milk & Dairy products and analogues (including Icecream)

2 Fats and oils and fat emulsions

3 Fruits and its products (including Juices & Jams)

4 Vegetables and its products (including Nuts)

5 Confectionery and Chocolates

6 Cereals and cereal products derived from cereal grains, roots and tubers, pulses 
and legumes

7 Bread and Bakery wares & products

8 Meat and meat products, including poultry and game

9 Fish and fish products, including mollusks, crustaceans, and echinoderms

10 Eggs and egg products

11 Sweeteners, including honey

12 Salts, spices, herbs and condiments

13 Soups, sauces, salads, protein products (including soybean)

14 Food for special dietary/ nutritional uses, including baby & infant foods

15 Water, Beverages including coffee, tea & Juices (excluding dairy products)

16 Alcoholic beverages, including alcohol-free and low-alcoholic counterparts out of 
the scope but for notification  on non halal products 

17 Ready-to-eat savories & Appetizers

18 Composite foods

19 Food Additives

20 feed

19 food contact material

ملحق رقم )5( عينة من وثيقة تصنيف المواد الغذائية واألعالف والمواد المالمسة للغذاء
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Confectionery and Chocolates

S4 Cat- Food Item
S4 food 

code No
S4 CatS4 NoS3 Cat

S3 

No

S2 

Cat

S2 

No

S1 

Cat

S1 

No

Serial 

No.

Drinking chocolate powder 

& Hot chocolate mix05.1.1.1.1

Cocoa 

 mixes

 (powders)

 and cocoa

 cake and

syrups

5.1.1.1

Cocoa 

mixes 

(powders) 

and cocoa 

mass/

cake and 

syrups

5.1.1

5.15

776

Cocoa, dry powder, plain05.1.1.1.2777

Rennin, chocolate, dry mix05.1.1.1.3778

Chocolate-flavor beverage 

mix, powder05.1.1.1.4779

Cocoa mix, powder05.1.1.1.5780

Cocoa mix, low calorie, 

powder
05.1.1.1.6781

Malted drink mix, 

chocolate, powder05.1.1.1.7782

Shake, fast food, chocolate05.1.1.1.8783

nibs05.1.1.1.9784

mass05.1.1.1.10785

press cake05.1.1.1.11786

chocolate syrup05.1.1.1.12787

Cocoa butter05.1.2.1.1

Cocoa-

 based

 spreads,

 including

fillings

5.1.2.1

Cocoa-

based 

spreads, 

including 

fillings

5.1.2

788

fillings for bonbons and 

chocolates
05.1.2.1.2789

chocolate pie filling05.1.2.1.3790

nut-chocolate based spreads 

(e.g. Nutella)05.1.2.1.4791

chocolate covered or 

coated, plain05.1.3.1.1
 Cocoa and

 chocolate

products

5.1.3.1Cocoa 

and 

chocolate 

products

5.1.3
792

chocolate covered or 

coated, with nuts05.1.3.1.2793

bonbons05.1.3.1.3794

cocoa butter confectionery05.1.3.1.4795

Baking chocolate05.1.3.1.5796

C
oc

oa
 p

ro
du

ct
s 

an
d 

ch
oc

ol
at

e 
pr

od
uc

ts
 in

cl
ud

in
g 

im
ita

tio
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 a
nd

 c
ho

co
la

te
 s

ub
st

itu
te

s

C
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nd
 C

ho
co

la
te

s
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Milk shakes, thick chocolate05.1.3.1.6797

Chocolate Milk , fluid, lowfat05.1.3.1.7798

Chocolate with milk05.1.3.1.8799

Chocolate Wafer Bar (e.g. Kit-

Kat type)05.1.3.1.9800

Chocolate, dark, 45-59% cacao 

solids
05.1.3.1.10801

Chocolate, dark, 60-69% cacao 

solids
05.1.3.1.11802

Chocolate, dark, 70-85% cacao 

solids05.1.3.1.12803

Chocolate, dark, not further 

specified
05.1.3.1.13804

Milk chocolate coated coffee 

beans
05.1.3.1.14805

Milk chocolate, with rice 

cereal
05.1.3.1.15806

White chocolate05.1.3.1.16807

Chocolate, dietetic or low 

calorie
05.1.3.1.17808

Bitter chocolate05.1.3.1.18809

sweet chocolate05.1.3.1.19810

composite chocolate05.1.3.1.20

Chocolate Wafer Bar (e.g. Kit-

Kat type) with alcohol05.1.3.1.21

chocolate covered or coated, 

with nuts or fruits05.1.3.1.22

Chocolate bar consisting of 

nougat and caramel covered in 

milk chocolate
05.1.3.1.23

Milk chocolate with a moist 

coconut centre05.1.3.1.24

A coconut filling enrobed 

with milk chocolate or dark 

chocolate
05.1.3.1.25
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carob chips05.1.4.1.1
 Imitation

 chocolate,

 chocolate

 substitute

products

5.1.4.1

 Imitation

 chocolate,

 chocolate

 substitute

products

5.1.4

!REF#

Candies, carob, unsweetened05.1.4.1.2!REF#

Carob-flavor beverage mix, powder05.1.4.1.3!REF#

 Carob-flavor beverage mix,

powder, prepared with whole milk
05.1.4.1.4

!REF#

Other imitation chocolates05.1.4.1.5#REF!

pastilles05.2.1.1.1 Hard

candy5.2.1.1
 Hard

candy5.2.1

.5.2

#REF!

lozenges05.2.1.1.2#REF!

Caramels05.2.2.1.1

 Soft candy,

 jellies and

desserts
5.2.2.1

 Soft

 candy,

 jellies and

desserts

5.2.2

#REF!

jellybeans 05.2.2.1.2#REF!

Jelly-based candies, Other05.2.2.1.3#REF!

Jellies, reduced sugar05.2.2.1.4#REF!

Jellies, with sugar05.2.2.1.5#REF!

Pectin, liquid05.2.2.1.6#REF!

Pectin, unsweetened, dry mix05.2.2.1.7#REF!

Sugar, maple05.2.2.1.8#REF!

Desserts, Milk dessert, frozen05.2.2.1.9#REF!

Desserts, mousse05.2.2.1.10#REF!

Desserts, rennin, dry mix05.2.2.1.11#REF!

Desserts, rennin, tablets, 

unsweetened
05.2.2.1.12#REF!

Puddings, all flavors, low calorie, 

dry mix
05.2.2.1.13#REF!

Puddings, all flavors, regular, dry 

mix
05.2.2.1.14#REF!

Puddings, chocolate, ready-to-eat05.2.2.1.15#REF!

Puddings, chocolate, ready-to-eat, 

fat free
05.2.2.1.16#REF!

licorice 05.2.2.1.17#REF!

Candies, any flavor05.2.2.1.18#REF!

Candies, fudge, marshmallow05.2.2.1.19#REF!

Candies, hard05.2.2.1.20#REF!

Candies, hard, dietetic or low 

calorie (sorbitol)
05.2.2.1.21#REF!

Candies, marshmallows05.2.2.1.22#REF!

Pie fillings, regular, canned05.2.2.1.23#REF!

C
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Pie fillings, low 

calorie
05.2.2.1.24#REF!

Pie fillings, fruit 

leather, rolls or 

pieces

05.2.2.1.25#REF!

Oriental specialties 

(sweet bean jelly 

(yokan) & agar jelly)
05.2.2.1.26#REF!

Nougats05.2.3.1.1Nougats and 

marzipans5.2.3.1
 Nougats

 and

marzipans
5.2.3

#REF!

marzipans05.2.3.1.2#REF!

bubble gum05.3.1.1.1

Chewing 

gum
5.3.1.1

Chewing 

gum
5.3.15.3

#REF!

Chewing gum, any 

flavor, sugarless 

(dietetic or low 

calorie)

05.3.1.1.2

#REF!

gumdrops, starch 

jelly pieces
05.3.1.1.3#REF!

Chewing gum, any 

flavor
05.3.1.1.4#REF!

Frostings, any flavor05.4.1.1.1

Decorations, 

toppings 

(non-fruit) 

and sweet 

sauces

5.4.1.1

Decorations 

(for fine 

bakery 

wares), 

toppings 

(non-fruit) 

and sweet 

sauces

#REF!

Frostings, glaze05.4.1.1.2#REF!

Frostings, creamy, 

dry mix
05.4.1.1.3#REF!

Frostings, creamy, 

ready-to-eat
05.4.1.1.4#REF!

Icings and frostings, 

Other
05.4.1.1.5#REF!

chocolate coatings 

for bonbons and 

nougat candy

05.4.1.1.6#REF!

sugar coatings for 

pastilles
05.4.1.1.7#REF!

Pancake sauce, any 

flavor
05.4.1.1.8#REF!

Sweet sauce 

(confectioner›s 

coating)

05.4.1.1.9#REF!

C
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w
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g 
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m
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 Oriental- Arabic

dishes, other
05.5.1.1.1

 Oriental

sweets
5.5.1.1

 Oriental

sweets
5.5.15.5

#REF!

Sesame paste (Tahina)05.5.1.1.2#REF!

Sesame – nigella sativa 

“black seeds” paste
05.5.1.1.3#REF!

Halawa05.5.1.1.4#REF!

Halawa with chocolate05.5.1.1.5#REF!

Halawa with nuts05.5.1.1.6#REF!

Kunafah (with cheese 

or nuts)
05.5.1.1.7#REF!

Oriental sweets made 

with assorted nuts 

(e.g. baklawa)
05.5.1.1.8#REF!

Omani Sweets05.5.1.1.9#REF!

Other Oriental sweets05.5.1.1.10#REF!

O
ri

en
ta

l s
w

ee
ts
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No. main category No. sub-1-category No. sub-2-category

20 Feed 20.1 Feed Additives

substances, micro-organisms 
or preparations, other 
than feed materials and 
premixtures, which are 
intentionally added to feed or 
water in order to perform, in 
particular, one or more of the 
following functions:

a) favourably affect the 
characteristics of feed;

b) favourably affect the 
characteristics of animal 
products;

c) favourably affect the colour 
of ornamental fish and birds;

d) satisfy the nutritional needs 
of animals;

e) favourably affect the 
environmental consequences 
of animal
production;

f) favourably affect animal 
production, performance or 
welfare,
particularly by affecting the 
gastro-intestinal flora or 
digestibility
of feedingstuffs; and/or

g) have a coccidiostatic or 
histomonostatic effect

20.1.1 Amino Acids or Related 

Products

20.1.2 Minerals

20.1.3 Vitamins·

20.1.4 Yeast, Brewers

20.1.5 Yeast, Sugar Cane

20.1.6 Chemical Preservatives

20.1.7

Enzyme

20.2 Premixtures 
mixtures of feed additives or 
mixtures
of one or more feed additives 
with feed materials or water 
used as carriers, not intended 
for direct feeding to animals

20.2.1

mixtures of feed additives
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20.3

Feed materials 
 various products of vegetable 
or animal origin, in their 
natural state, fresh or 
preserved, and products 
derived from the industrial 
processing thereof, and 
organic or inorganic 
substances, whether or 
not containing additives, 
which are intended for 
use in oral animal feeding 
either directly as such, or 
after processing, in the 
preparation of compound 
feedingstuffs or as carriers of 
premixtures

20.3.1 Alfalfa Products or 

Lespedeza Products· 

20.3.2 Casava leaf meal

20.3.3 Barley

20.3.4 · Beet pulp pellets

20.3.5 · Blood Meal

20.3.6 · Bone Meal

20.3.7 · Copra meal

20.3.8 · Corn

20.3.9 · Corn gluten meal

20.3.10 · Cottonseed meal 

20.3.11 · Feather meal 

20.3.12 · Fish meal

20.3.13 · Fish silage

20.3.14 · Limestone

20.3.15 · Meat meal 

20.3.16 · Meat and bone meal 

20.3.17 · Molasses

20.3.18 · Oil Cakes

20.3.19 · Palm Kernel Cake

20.3.20 · Palm Oil Sludge

20.3.21 · Peanut Meals

20.3.22 · Poultry Feathers

20.3.23 · Poultry by-products 

20.3.24 maize (corn)

20.3.25 Rapeseed meal

20.3.26 · Rice

20.3.27 · Rice bran

20.3.28 · Rice Husk

20.3.29 · Rice Polishings

20.3.30 · Sago

20.3.31 · Sesame Cake

20.3.32 · Shrimp meal

20.3.33 · Skim milk powder (dried)



-58-

20.3.34 · Squid meal

20.3.35 · Sorghum 

20.3.36 · Soybean meal

20.3.37 · Starches

20.3.38 · Sunflower meal 

20.3.39 · Sweet Potato

20.3.40 · Tapioca

20.3.41 · Wheat

20.3.42 · Wheat Germ Meal

20.3.43 · Wheat gluten

20.3.44 · Whey, dried

20.3.45 rye

20.3.46 Casava leaf meal

20.3.47 oat groates

20.3.48 Copra meal

20.3.49 linseed

20.4 Compound feedingstuffs 20.4.1

Feed material mixtures

Compound feeding stuffs 
mixtures of feed materials, 
whether or not containing 
additives, for oral animal 
feeding in the form of 
complete or complementary 
feeding stuffs 

20.5

Pet Food

20.5.1

20.5.2

Pet Treats or Pet Chews;

Pet Nutritional Supplements 

(e.g., vitamins, minerals); and
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 أخرى6.6

معلومات / مالحظات  أخرى7

  
  
  
  

ملحق رقم )3( : نموذج قائمة التوزيع

 رقم اإلخطار:

اسم المنتج على 
 البطاقة الغذائية

  اسم المصدر

 تم التوزيع / 
اسم المنطقة أو الدولة)          (التصدير إلى

الرقم 
رقم 

الشحنة/ 
التشغيلة

 تاريخ 
اسم المستلم/المستوردالكمية/كجمالتوصيل

عنوان 
المستلم/ 
الشارع 
والمدينة

رقم الهاتف
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ملحق رقم ) 6 ( نموذج معايير التقييم السريع للمخاطر

معلومات عامة عن اإلخطار

اسم المنتج الغذائي1

اسم الشركة المنتجة2
اسم الشركة المستوردة3

 تحذيري □             الحساسية □                 للمعلومة □تصنيف اإلخطار4
مصدر اإلخطار5

سبب اإلخطار6
التقييم السريع للخطر

7
نوع الخطر 

□ احتواء المنتج على أدوية       تلوث ميكروبي      □ وجود أجسام غريبة       
□ تلوث بالمبيدات   □ مسببات حساسية

□ تغير في الخصائص الفيزيائية  □ عيوب تصنيعية  □ غير مطابق 
للمواصفات  

□  مضافات أغذية   □  تلوث كيميائي    □ معدل وراثيا   □ عفن     □ سموم 
فطرية           □تلوث إشعاعي     □تلوث حشري      □غير ذلك )حدد( 

.............

درجة الخطر 8
□  مرتفع                                            □  متوسط                                                        

□  منخفض   

9

ماهي درجة احتمال 
وصول الغذاء غير 

المأمون إلى األسواق 
الخليجية

 □ موجود
          □ عالية             □ متوسطة                 □     ضئيلة .......

10

أهمية المنتج الغذائي في 
البرنامج الغذائي لسكان 

دول الخليج
          □  مرتفع            □ متوسط                 □    منخفض   

11

متوسط المتناول اليومي 
من الغذاء لسكان دول 

الخليج
  □ مرتفع                    □متوسط                □ منخفض

12
ماهي الفئة العمرية 

المعرضة للخطر بشكل 
أكبر ؟

 □  من الميالد وحتى 6 سنوات )مرحــلة الرضـاعة والطفولـة المبكـر □ من 6 
وحتى 12 سنة )مرحلـــة الطفــولة المتوسطـــة(

 □  من 12 وحتى 18 سنة)مرحلـــة ما قبل المراهقــة والمراهقـة(    □ من 
18 وحتى 60 سنه) مـــرحلة العمر المتوســط (                                                                     

 □ الحـوامــل والمرضعـــات .
 □ من 60 فما فوق )مـــرحلة الشيخوخة (
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13
هل يستطيع المستهلك 

    □ نعم                                 □ال تحديد المشكلة بسهولة ؟

14
عدد التشغيالت المشمولة 

في اإلخطار

15

فترة صالحية المنتج 
الغذائي

)تاريخ اإلنتاج وتاريخ 
االنتهاء(

16

نطاق توزيع هذه 
المنتجات الغذائية

)حسب المعلومات 
المتوفرة(

17
هل يوجد تقارير مختبريه 

تثبت وجود الملوث في 
الغذاء؟

     □ نعم                         □  ال

18
هل تم اتخاذ إجراءات من 

قبل دول أخرى؟

19

هل هناك دالئل على 
وصول المنتج الغذائي 

إلى أسواق دول الخليج، 
وماهي؟

      □ نعم                         □  ال          

20
هل يوجد تقارير عن 

حاالت مرضية أو تسمم 
مشابهة؟

      □ نعم                        □  ال          

21
هل تم االستفسار من 

جهة بهذا الشأن، ما هي 
الجهة، وما هو الرد ؟

22
اإلجراءات المقترحة 
للتعامل مع اإلخطار

23
معلومات أخرى مرتبطة 

بالموضوع
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