
 

 
 دام و طیور استانداردهای بین المللی در تجارت جهانی غالت و خوراک

  GAFTA(، اعضای تایید شده، مدیر فنی )(Sarah Mann) سارا ماننویسنده: 

  -پرنیان پای  اندیشی  تادو  بازرسیی معاون اجرایی شیرت  دانشیجوی دتتری مهندسیی منانیو و-سیید علی اشیرط طال  :مترجم

 GAFTAعضو 
 مقدم  مترجم:"

ب  اختصار  ( Grain And Food Trade Association)  وریغالت و خوراک دام و ط  یالملل  نیانجمن تجارت ب

GAFTA  تشور جهان دارد. هدط    95عضو در    1800از    یاس  ت  ب  یالملل نیتجارت ب  یبرا  یانجمنGAFTA 

انجمن در  نیا  یاز منافع اعضیا  یحما نیو همچن  یمحصیوتت تشیاورز  ن یدر زم یبهبود و توسیع  تجارت جهان

 ".می باشد  یالملل نیسطوح تجارت ب

  تا از موثر و اسی  رشیدت  جمعی  آن رو ب   اسی امنی  جهانی  تامینتجارت بین المللی محصیوتت تشیاورزی، فاتتور ویروری در

 GAFTAتقاوییا وجود دارد، مطم ن شیید. ماموری  برای آن  ب  مناطقی ت    اسیی مازاد  در آناز مناطقی ت   ایمن بودن انتقال غذا

خدماتی را فراهم می تنیم تا انتقال محصوتت فل  و سایر محصوتت در سرتاسر دنیا تسهیل ( GAFTA)و ما  اس تجارت آزاد   ارتقا

 نمایند، منانیزم ( ت  تح  پوشی  دسیتورالعمل، اسیتاندارد ها و نوانین عمل میApproved Registers) شیده یابد. اعضیای تایید

 حمایتی تلیدی هستند.   های

د ت  برای تجارت محصیوتت نالزامات ویژه ای در خصیو  خدمات فنی وجود دار،  GAFTAدر فرم های نرارداد  

، وید عوونی تردن، ناارت، نمون  برداری و آزمونفنی شیامل  این خدمات  .د نتشیاورزی تزم و ویروری می باشی 

با پایبندی ب  اسیتاندارد ها و را معرفی می نماید ت  این خدمات را   اعضیایی GAFTA د.ناندازه گیری وزن می باشی 

 .طریق ممیزی های مستقل، انطباق فعالی  های خود را با الزامات ارزیابی می تنند  دستور العمل ارائ  داده و از

 گاهدر وب(  Approved Registersاعضییای تایید شییده )  لیسیی   الزامات را برآورده می تنند در  این  اعضییایی ت 

GAFTA  ب  نشانیGafta.com/membership-directory .نابل دستر  می باشند 

 



 

یو ت  توسیخ    الزامات مشیصصیی برای اعضیای تایید شیده وجود دارد ت  هرتدام اسیتاندارد مرتبخ با خود را دارد

 می باشند. جغرافیایی فمصتل طقامناز و  تجارت نماینده انواع مصتلفتهی  شده ت  این گروه ها گروه متصصص 

 .قل ممیزی شودم  اعطای گواهینام  معتبر و بصورت مستاز طریق برنا  می بایساعضای تایید شده هر تدام از 

و برای خیدمیات   ISO17020اعتبیارسییینجی هیای بین المللی مرتبخ برای شیییرتی  هیای بیازرسیییی، اسیییتیانیدارد 

تنترل وزن و   نمون  برداری و  برای ناارت،  GAFTAاسیتاندارد   می باشید.  ISO17025آزمایشیگاهی، اسیتاندارد 

برای آنالیز و آزمون، گواهی های جایگزینی را برای اعضیایی ت  بدنبال اخذ اعتبار تامل نیسیتند، فراهم می نماید. 

ب  عنوان تنها اسیتاندارد بین المللی برای ویدعوونی تردن محصیوتت تشیاورزی شیناخت  می ،    GAFTAاسیتاندارد 

بصییورت مسییتقل و بطور   GAFTA. هر تدام از اسییتاندارد موجود نیسیی   برای آن  شییود و هیج جایگزین دیگری

 نرار میگیرد. مجدد بازرسیمورد  NSF International ،ساتن  توسخ نهاد صادر تننده گواهی بین المللی

 

 فواید استاندارد های بین المللی

ار از تجارت ها را مورد انتادسییتورات  و بهترین  شییدهفهم متقابل  شیینل گیری    موجب  اسییتاندارهای بین المللی

د بنابراین تجارت جهانی را با اطمینان تسییهیل می نمی نماید. آنها یو روینرد متحد را بوجود می آور  مشییصص

هر تشیور، زدودن تاخیرات و موانع بر   ملیدر برابر اسیتاندارد های  د. فواید تلیدی اسیتاندارد های بین المللی  ننمای

بصیورت جهانی و بر اسیا  یو اسیتاندارد نابل   میشیوند ررا ت   تجارتتجارت می باشید. آن ها موجب سیاده شیدن 

 در هنگام تحویل  با الزامات نراردادی  و موجب افزای  احتمال سازگاریانطباق دارند  درک عمل می تنند و با آن  

 و تاه  مشنالت میشوند. تات

روی آنچ  ت  برای تجارت، تارمندان و د تا سیازمان ها  مطم ن شیوند روی  هایشیان بر  ناسیتاندارد ها موجب میشیو

آن ها رارروبی را فراهم می نمایند تا اپراتورهای تم تجرب  بتوانند  مشیتری هایشیان مهم اسی ، متمرتز اسی .

موثر بییاموزنید.  بنحوییده آل اارتقیا بییابنید و تجیارت را بین المللی تر انجیام دهنید. آن هیا میتواننید از آخرین رو  

پایداری انتصیییادی را   و در نتیج  د یامن  مهارف یمشیییتریان جدید   د ناوتیمرد های بین المللی انطباق با اسیییتاندا

 افزای  می دهد.

در این   GAFTAد و اسیتانداردندر خصیو  تهی  بسیتر های آموزشیی می باشی   تعهداتیاسیتاندارد ها اغلب شیامل 

طیوی از فرصی  های آموزشی از   با فراهم نمودن  ،از اعضیای خود  GAFTAزمین  دارای جزئیات فراوانی می باشید. 

( مسییتقل یو VOCحمای  می تند. ارزیابی انطباق )  ،طریق دوره های حضییوری، سییمینار ها و آموز  آنالین

ابی مسییتقل را یتلید برای اطمینان مشییتری می باشیید. بازرسییی ریزی برای تر  نباید باشیید. آن ها ن  تنها ارز

نواحی پیشیرف  را نمایان سیازند ت  در نتیج  تجارت در بازارجهانی مسیتحنم تر فراهم می نمایند بلن  میتوانند  

 خواهد شد.



 

بعالوه بازرسییی موجب افزای  اطمینان مشییتری از طریق اینن  تنترل های مسییتقل صییحیی صییورت می ذیرد، 

. مشیتریان در خصیو  اینن  این خدمات می نمایند   مجدد  تنترل  خودشیان  مشیتریان  میشیود و نیازی نیسی  ت 

می توانند مطم ن   گیری از اعضای تایید صالحی  شده،  بنابراین با بهره  تصصص ندارند د  نانجام شو  گون بایس  ر

از طریق ب  رسییمی  را اطمینان مشییتری    ،بدنبال آن  ؟آنها روی  های صییحیی را دنبال می تنند آیا  شییوند ت   

 ، افزای  دهند.اس ید شده ت  ابزار بازاریابی ندرتمندی برای خدماتشان اعضای تای شناختن لوگو

 GAFTAناظران مورد تایید 

ار گرفت  میشیوند نناظران توسیخ خریداران و فروشیندگان جه  ناارت بر بارگیری و تصلی  تشیتی ب

نمون  برداری میننند. ناظر   مورد نار  با الزامات نراردادی از محصییول تات  انطباقب  مناور اطمینان از ناظران،  و  

 می بایس  وزن تاتها را ارزیابی و محمول  را برای حوظ ین اررگی تاتها پلمپ نماید.

می بایسیی  مطابق اسییتاندارد   GAFTAمطابق دسییتورالعمل، ناظران تایید شییده 

ISO17020، انجیام  یرد انواع مصتلف نهیادتیارت یالزامیات برا-انطبیاق  یابیی ارز

در خصییو  ناارت، نمون  برداری و   GAFTA، یا مطابق اسییتاندارد یدهنده بازرسیی 

 پایبند باشند. GAFTAتنترل وزن ممیزی شده و ب  نوانین 

الزاماتی را وویع نموده اسی  ت  می بایسی  توسیخ ناظران بهنگام   GAFTAاسیتاندارد 

بازرسیی و ناارت محصیوتت تشیاورزی مورد اسیتواده نرار گیرند. همچنین الزاماتی ب  

منیدی از پیمیاننیاران و منیابع خیارجی فراهم نموده تی  همی  این  مناور بیطرفی و بهره

   اس .موارد برای انجام یو تجارت مورد اعتماد هائز اهمی

می باشییید و نقشیییی ت  ناظران ایوا می تنند در اسیییتاندارد با عنوان   GAFTAتامین غذای ایمن نلب ماموری   

با نهاد   GAFTAاین یو مثالی اسی  از اینن  رگون   پوشی  داده شیده اسی .  "بازرسیی محمول  هنگام بارگیری"

، همنیاری می دام و طیور هیای اطمینیان بص  دیگر از طریق ارجیاع بی  منیابع بین المللی حمیل و نقیل خوراک

اتحادی  اروپا و اسیتاندارد های   دام و طیور  ، اسیتاندارد های ایمنی غذا و خوراکGAFTAنابراین اسیتاندارد نماید ب

 بین المللی حمل و نقل جاده ای، ریلی و آبی پی  از بارگیری را پوش  میدهد.

ن  در خصیو  این  GAFTAمسی ول برداشی  نمون  های تاتهای تجاری می باشیند.   GAFTAناظران تایید شیده 

 فراهم نموده اس .  GAFTA 124رطور می بایس  نمون  برداری صورت پذیرد دستورالعمل با جزئیات ب  شماره  

 

 



 

 GAFTAآزمایشگاه های تایید شده 

گواهی آزمون صیادر میننند و تیوی  تات را با مندرجات   GAFTAآزمایشیگاه های تایید شیده  

مورد  نرارداد ارزییابی نموده و بی  فروشییینیده و خرییدار ارائی  می نمیاینید. نمونی  هیای

 آزمون، بعنوان نماینده  از تاتی بارگیری یا تصلی  تهی  می شوند.

د تایید همچنین برای نشیییان دادن انطباق با الزامات گواهی، آزمایشیییگاه های مور

GAFTA  میی بییایسیییی  در دورهRing Test Scheme(GRTS)   شیییرتیی

یو برنام  آزمون مهارت بین آزمایشگاهی اس  ت  توانایی آزمایشگاه   GRTSنمایند.

و داده های آنالیزی تنرار پذیر نشییان  را در رابط  با صییدور نتاید دنیق، نابل اعتماد

بی  از   GRTSد.  نا نشیان میدهتوانایی هایشیان ر در سیال حضیور  بار  2میدهد و با 

شییرت  تننده دارد و ینی از معدود برنام  های موجود جه  تعیین مهارت آزمون   300

 تردن بین المللی برای محصوتت تشاورزی می باشد.

می بایسی  موافق  خودشیان را جه  فراهم نمودن شیرایخ آزمون بر اسیا    آزمایشیگاه های تایید صیالحی  شیده

آمیده  GAFTA N0130 Register of Analytical Methodsل تی  جزئییات آن در رو  هیای مورد نبو

 ISOرو  های هم تراز    از  اعالم تنند. آزمایشییگاه ها می بایسیی  برای انجام هر آزمون تا جایی ت  ممنن اسیی 

رو  خود  را فراهم نموده   GAFTAوجود نداشییت  باشیید   ISOو در صییورتین  رو  مناسییب  نمایند اسییتواده  

در زمین  مشیاوره تجارت مورد   GAFTAاسی . رو  های آزمون بطور منام توسیخ گروه متصصیص مورد تایید 

 بررسی نرار میگیرند.

 

 GAFTAشرت  های ود عوونی تننده مورد تایید  

ر وارد تننده تزم اس . ود عوونی تردن تاتهای تجاری برای جلوگیری از هجوم آفات و یا برآوردن الزامات تشو

ود عوونی تردن ایمن و موثر موجب میشود مردم در سالم  بانی بمانند، محیخ زیس  

آسیب نبیند و تمام آفات در هر مرحل  از تنامل، از بین بروند و در نهای  محمول  آسیب 

نبیند. ب  دتیل بات عملیات وید عوونی تردن می بایسی  توسیخ یو شیرت  مورد تایید 

GAFTA   ن ب  هنگام بارگیری و تصلی  انجام شییود. بسیییاری از عملیات ویید عوونی ترد

بر روی عرشی  تشیتی و   ،محصیوتت تشیاورزی ت  بصیورت بین المللی تجارت میشیوند 

 محوا  های نرارگیری تات توسخ گاز فسوین انجام میشود.

برای ویید عوونی ایمن و موثر الزامات با جزئیات فراهم ترده اسیی .   GAFTAاسییتاندارد 

زمان در طول    رطور شییرت  ویید عوونی تنندهرانی ت   این الزامات با در نار گرفتن نوانین بین المللی تشییتی



 

فرایند وید   ایمن بانی می مانند.  ت تارتنان ارشید و خدم  تشیتی را اطمینان می بصشید   ،حضیور نداردحمل ت   

 Gasبا افزودن گاز ویید عوونی تننده ب  محصییول پایان نمی یابد، تهوی  مصزن تشییتی و صییدور گواهی  عوونی  

Clearance Certificate   می بایسی  توسیخ یو شیرت  متصصیص وید عوونی تننده یا مقام های حی صیالح

تجهیز با   آموز  دیده و بوسییل اندازه گیری میزان گاز می بایسی  توسیخ تننسیین   ملی مسی ول صیورت پذیرد.

 لی  مطم ن شد. صعملنرد صحیی صورت پذیرد تا از ایمن بودن محصول جه  ت

 ( زبال  های خطرناتی هسیتند ت  می بایسی  مطابق نوانین سی بانی مانده وید عوونی تننده از جمل  )پات ، تی

ماتی میشیود و در رابط  با وید عوونی تردن شیامل الزا  GAFTAبیرون انداخت  شیوند. اسیتاندارد و   جابجامحلی  

 اخیرا ب  مناور آگاهی خریداران و فروشندگان از تعهداتشان بروزرسانی شده اس . GAFTAنرارداد 

در سیراسیر دنیا   دام و طیور  وراکخ، تسیهیل تننده های تلیدی در انتقال غذا و  GAFTAشیرت  های مورد تایید 

با اطمینان از اینن  خدماتی ت  این شیییرت  های تایید شیییده ارائ  می   GAFTAطرفین نرارداد های  هسیییتند. 

د بود و متصصیصیین آموز  های تزم را دیده اند و از طریق نبا اسیتانداردها و دسیتورالعمل ها خواه دهند، مطابق  

د بود تی  از آخرین فراینید هیای مورد نییاز نی ممیزی هیای مسیییتقیل شیییصص ثیالیه تیاییید شیییده انید، مطم ن خواه

شیتریان تبعی  خواهند نمود در حالین  سیازمان ها با هر شینل و اندازه ای نادر خواهند بود در یو سیطی نق  م

 .ایوا نمایند.

مراجعی  و ییا بی  آدر   registers-www.gafta.com/approved  برای تسیییب اطالعیات بیشیییتر بی  وبگیاه

ApprovedRegisters@gafta.com .ایمیل ارسال نمایید 

http://www.gafta.com/approved-registers
mailto:ApprovedRegisters@gafta.com

