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محتوى 
املجلدات األربعة

القسم باء
وظائف الرقابة

على  للرقابة  الوطني  للنظام  الرقابة  أنشطة  ومخرجات  عمليات  على  باء  القسم  يرّكز 
السلطات  متارسها  أن  يجب  التي  الرئيسية  الرقابة  وظائف  مبراجعة  ويقوم  األغذية. 
املختصة على مشّغلي قطاع األغذية، سواء على املستوى احمللي أو االستيراد أو التصدير 
الغذائية  السلسلة  امتداد  وعلى  الوطنيني  للمستهلكني  وجودتها  األغذية  لضمان سالمة 
وكذلك ضمانا ملمارسات التجارة النزيهة. كما أنه يحدد وظائف وآليات الرقابة على كل 
إمدادات األغذية، وهو أمر ضروري لتحديد ورصد والتنبؤ والتعامل مع مخاطر سالمة 
األغذية واملخاطر الناشئة وإدارة حاالت الطوارئ املتعلقة بسالمة األغذية. تشمل اآلليات 
إليها  )يشار  الغذائية  املنتجات  عن  البيانات  جمع  برامج  تطبيقها  ينبغي  التي  الرئيسية 
يف هذا السياق ببرامج الرصد(، وعن األمراض التي تنقلها األغذية )يشار إليها يف هذا 
السياق باسم برامج املراقبة أو الترّصد(. ويشمل ذلك أيضا البرامج الرامية إلى إدارة 

حاالت الطوارئ املتعلقة بسالمة األغذية.
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منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )فاو( 
إدارة الزراعة وحماية املستهلك

مكتب سالمة األغذية                         
وحدة سالمة وجودة األغذية  

WWW.FAO.ORG/FOOD-SAFETY

 منظمة
الصحة العالمية

القسم ألف
املدخالت واملوارد

يهدف هذا القسم إلى حتديد العناصر األساسية الالزمة لتشغيل النظام الوطني للرقابة 
على األغذية. ومتتد هذه العناصر من العناصر القانونية والسياسات املّتبعة يف نظام 

الرقابة على األغذية، وصوالً إلى املدخالت األساسية التي يجب أن تغّذي النظام حتى 
يعمل بشكل صحيح: املوارد املالية لدعم النظام؛ البنية التحتية لتمكني أنشطة مراقبة 

األغذية؛ واملوارد التحليلية لدعم إجراءات الرقابة الرسمية على الغذاء. كما يحلل 
املسائل املتعلقة مبوظفي مراقبة األغذية وأهمية مؤهالتهم، وتنمية قدراتهم وحتفيزهم 

للمساهمة يف حتقيق أهداف سياسة مراقبة األغذية. أثناء العمل من خالل هذا القسم، 
ستقوم عملية التقييم بالبحث يف املوارد املتاحة ويف العالقة املنطقية بني التخطيط 
االستراتيجي وبلوغ أهداف السياسة وتنفيذ املتطلبات القانونية. هذه العالقة، التي 

ميكن أن تؤّدي إلى مجموعة من ردود الفعل )تعديل االستراتيجية والتأمل يف خيارات 
السياسة، إلظهار قيود املوارد التي ال ميكن رفعها على املدى القصير( هي اخلط 

األساسي لهذا القسم.

القسم ألف
املدخالت واملوارد
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RASFFنظام إنذار رسيع لألغذية واألعالف 

SMARTمحدد، قابل للقياس، قابل للتحقيق، ذو أهمية، محدد زمنيا 

SOPإجراءات التشغيل املوّحدة 

SPSالصّحة والصّحة النباتية

TBTالحواجز الفنية للتجارة 

ToRsالرشوط املرجعية 

WHOمنظمة الصحة العاملية 

WTOمنظمة التجارة العاملية
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مقدمة 

لخلفية ا

تلعب النظم الوطنية للرقابة عىل األغذية دوراً محورياً يف حامية صحة املستهلكني وضامن مامرسات 

عادلة ونزيهة يف تجارة األغذية. يف إطار مبادئ وتوجيهات الدستور الغذايئ املتعلقة بالنظم الوطنية 

للرقابة عىل األغذية )CAC / GL 82-2013(، تتمتع البلدان باملرونة الالزمة لتحديد أفضل تصميم 

لنظام الرقابة عىل األغذية لديها إضافة إىل تنفيذ تدابري رقابة خاّصة. تؤثر األوضاع/ الظروف الوطنية 

)عىل سبيل املثال: املستوى املناسب لحامية الصحة العامة، األطر القانونية واملؤسسية، توفّر خدمات 

الدعم مثل املوارد التحليلية، وما إىل ذلك( عىل تصميم هذه األنظمة، وبالتايل ال يوجد نظامان متامثالن. 

وعموماً، أياً كان التصميم املتّبع للنظام الوطني للرقابة عىل األغذية، فإن قياس فعاليته أمر مهم 

عاملياً للتحقق من عملية استخدام املوارد بشكل جيد إضافة إىل حامية صحة املستهلكني ومصالحهم 

االقتصادية. إّن القدرة عىل إظهار األداء الجيّد والكفاءة العالية مهمة للغاية لزيادة تعزيز النظام وفتح 

أسواق جديدة، وكذلك لتحسني العالقات التجارية وبناء ثقة أصحاب املصلحة محلياً.

ولتحقيق هذه الغاية، عملت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية عىل تصميم أداة 

التقييم هذه، ملساعدة البلدان األعضاء يف عملية تقييم فعالية نظام الرقابة عىل األغذية، بغض النظر 

عن مستوى تطّوره ونضجه.

عند تطوير هذه األداة، سعت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية إىل االستفادة والتعلم 

من األدوات املوجودة، وبالتايل قامت املنظمة مبراجعة أولية لجميع األدوات املتاحة واملتعلقة بالسلسلة 

الغذائية وكذلك بتقييم وظائف الصحة والصحة النباتية مبا يف ذلك )أداة تشخيص الفعالية/ الرؤية 

االسرتاتيجية ملعهد البلدان األمريكية للتعاون يف ميدان الزراعة )IICA(، وأداة تقييم أداء املصالح 

البيطرية للمنظمة الدولية لصحة الحيوان )OIE( ، وأداة تقييم قدرات الصحة النباتية التفاقية حامية 

النباتاتIPPC( ( ، وذلك لتحديد طرق التقييم املمكنة واالستفادة من املعارف والخربات القامئة. 

كام تّم اعتامد نهج استشاري وتشاريك، وذلك بإنشاء لجنة مراجعة تضم الوكاالت والهيئات األكادميية 

الدولية واإلقليمية والوطنية األخرى ملراجعة التقدم الذي يتم تحقيقه بانتظام خالل بلورة هذه األداة، 

باإلضافة إىل تنظيم سلسلة من التقييامت التجريبية )عدد 9 تقييامت( يف مناطق مختلفة )أفريقيا 

وآسيا وأوروبا والرشق األدىن(، الختبار األداة يف مراحل مختلفة من التطوير، عرب هذه العملية، أدمجت 

الوثيقة النهائية التعليقات الواردة من أصحاب املصلحة املختلفني املشرتكني يف التقييم، وأّدى ذلك إىل 

تنقيح نهجها وضامن التكيف مع السياقات املختلفة.

دليل املصطلحات

1



واألهداف النطاق 

تستند هذه األداة إىل املبادئ والخطوط التوجيهية للدستور الغذايئ املتعلقة بالنظم الوطنية للرقابة 

عىل األغذية )CAC / GL 82-2013( باإلضافة إىل توجيهات الدستور الغذايئ األخرى ذات الصلة 

بأنظمة الرقابة عىل األغذية، والتي يشار إليها يف جميع أجزاء الوثيقة. يشمل نطاق هذه األداة األهداف 

املزدوجة املذكورة يف توجيهات الدستور الغذايئ بالنسبة لهذه األنظمة: حامية صحة املستهلكني وضامن 

مامرسات عادلة يف تجارة األغذية. تركّز األداة بصفة أساسية عىل تحليل أداء وفعالية السلطات املختصة 

التي تشارك يف مراقبة األغذية. وهي تغطي: )أوالً( عمليات الرقابة التي تقوم بها السلطات املختصة 

لضامن سالمة األغذية، وكذلك خصائص الجودة كام هو محدد يف قانون الغذاء، و)ثانياً( املناهج غري 

التنظيمية )مثل تنمية القدرات واالتصاالت وغريها( التي تساهم يف تحسني هذه الخصائص خالل 

عملية إنتاج الغذاء.  لقد تم استبعاد جوانب املنح االختياري لشهادة الجودة من مجال التحقيق 

الفوري يف هذه األداة.

يقصد بالسلسلة الغذائية عملية التغطية املستمرة لكّل املراحل بدءاً من اإلنتاج األويل وصوالً إىل 

اإلستهالك. كام تعترب أنظمة ترّصد األمراض املنقولة بالغذاء واالعتبارات ذات الصلة أيضاً من مكونات 

النظام الوطني للرقابة عىل األغذية1.

أعّدت أداة منظمة األغذية والزراعة/ منظمة الصحة العاملية لغرض أن تستخدمها البلدان للتقييم الذايت 

قصد تحديد مجاالت التحسني ذات األولوية والتخطيط املتسلسل واملنسق لألنشطة قصد الوصول إىل 

النتائج املنتظرة. من خالل تكرار إجراء التقييم بصفة منتظمة، فإن الدول لديها أداة لقياس التقدم 

الذي يتم تحقيقه يف أداء نظامها الوطني للرقابة عىل األغذية.

قد تجد بعض البلدان فائدة يف تلقي املساعدة الفنية لتنفيذ التقييامت: حيث أن الرقابة عىل األغذية 

متعددة القطاعات وتشارك فيها عادة مجموعة من الجهات املختصة، لذا ميكن لرشيك محايد خارجي 

مثل منظمة األغذية والزراعة أو منظمة الصحة العاملية تسهيل العملية وضامن استخدام إمكانات 

التقييم الكاملة لألداة.

قد تختار الدول مشاركة نتائج التقييم مع الرشكاء التجاريني أو غريهم من أصحاب املصلحة إلثبات 

االنفتاح والشفافية وااللتزام بالتحسني املستمر لنظامها الوطني للرقابة عىل األغذية.

يتمثل الهدف الرئييس لألداة يف اقرتاح أساس منسجم وموضوعي وتوافقي لتحليل أداء نظام وطني 

للرقابة عىل األغذية، وعىل وجه التحديد:

إتاحة الفرصة لتطوير رؤية وفهم مشرتكني بني السلطات املختصة وأصحاب املصلحة اآلخرين 	 

)القطاع الخاص، املستهلكني، األوساط األكادميية(، أوالً فيام يتعلّق بالوضع الراهن للنظام الوطني 

للرقابة عىل األغذية وثانياً فيام يتعلّق بأولويات التطوير.

تشتمل أيضا اإلشارات إىل "موظفي مراقبة األغذية" أو "السلطات املختصة" عىل املوظفني أو السلطات املسؤولة عن ترّصد   1

األمراض املنقولة باألغذية عندما تكون ذات صلة بالسياق أو النموذج التنظيمي للبلد الذي يتم فيه التقييم.

املقدمة ودليل املصطلحات
أداة تقييم نظام الرقابة

على األغذية
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متكني وتوجيه وقياس عملية التحسني والتطوير التي سيتم إعدادها وتنفيذها من قبل مختلف 	 

أصحاب املصلحة، ودعمها عىل أساس واضح.

دعم الحوار املحتمل مع أصحاب املصلحة الخارجيني.	 

ميكن للتقييم األويل لنظام مراقبة األغذية يف بلد ما أن ميّهد لتحديد وصياغة مشاريع تنمية القدرات 

يف مجال الرقابة عىل األغذية، كام ميكن استخدامه فيام بعد كأساس أو كنقطة مرجعية لقياس التقدم 

الذي يتم تحقيقه نتيجة تأثري األنشطة التي تم القيام بها يف إطار مشاريع تنمية القدرات.

لقد تم تطوير األداة مع مراعاة الخطوط التوجيهية للدستور الغذايئ وذات الصلة، مع إمكانية املزيد 

من التدقيق يف مختلف خصائص األنظمة الوطنية للرقابة عىل األغذية، نظراً لطبيعة ومرونة توجيهات 

منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية يف هذا املجال، مقابل الوظائف املواصفاتية القياسية 

للدستور الغذايئ. ومن املقرر اعتبار هذه األداة وسيلة تضع توجيهات الدستور الغذايئ حيّز التطبيق، 

وبالتايل ميكن أن تساعد البلدان عىل تنفيذ نصوص الدستور الغذايئ مع مراعاة أوضاعها الوطنية. ينبغي 

النظر إىل هذه األداة عىل أنها فرصة لتعزيز أهداف الدستور الغذايئ. عند الرضورة، تشري األداة أيضاً 

إىل أحكام محددة يف اللوائح الصحية الدولية )IHR-2005(. ويشار يف الهوامش إىل املنشورات الصادرة 

عن منظمة األغذية والزراعة ومنشورات منظمة الصحة العاملية، والتي ميكن أن تفيد يف الحصول عىل 

فهم أعمق لطريقة عمل النظم الفعالة للرقابة عىل األغذية.

هيكلة أداة التقييم

يركّز التقييم باألساس عىل السلطات املختصة من حيث كيفية عملها والنتائج التي ميكنها إدراكها، 

وكذلك اإلطار التمكيني الذي تعمل فيه )عىل سبيل املثال، السياسة واإلطار القانوين(. يتم تجميع 

املعلومات التي بحوزة السلطات املختصة وتحليلها عىل مستوى النظام لتوفري صورة شاملة ومتكاملة 

لنظام الرقابة عىل األغذية.

الهيكلة املنطقية ألنظمة الرقابة عىل األغذية الشكل 1 

هل موارد ومدخالت

النظام كافية ؟

هل يسهل النظام القيام 

بتحسينات مستمرة ؟

كيف يتفاعل النظام مع

أصحاب املصلحة ؟

كيف تتم عملية 

املراقبة ؟

( القسم ج ) ( القسم أ )

( القسم ب )( القسم د )
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تهدف األداة إىل توفري نهج لتحليل نظام وطني للرقابة عىل األغذية ليس فقط بتفاعالته "التقليدية" 

)املدخالت والعمليات واملخرجات(، ولكن أيضاً بالنظر إىل تفاعالته وهو يعمل، وقدرته عىل التطور 

والتحسن )انظر الشكل رقم 1 أعاله(.

الفرعيةاألبعاد النظاماألبعاد  كفاءات 

أ  

املدخالت واملوارد

أ.1. 
أطر السياسات والقوانني

والقوانني السياسات  صياغة  عملية  أ.1.1. 

أ.2.1. اإلطار املؤسيس

الرقابة عىل األغذية أ.3.1. عنارص ترشيعات 

أ.2. 
البنى التحتية واملسائل 

املالية

 أ.1.2. املوارد املالية

التحتية واملعدات البنى  أ.2.2.   

التحليلية املوارد  أ.3.2.   

أ.3. 
املوارد البرشية

أ.1.3. تأهيل املوظفني  

أ.2.3. تنمية قدرات املوظفني  

أ.3.3. إدارة املوظفني وتحفيزهم  

ب 

وظائف الرقابة

ب.1. 

أنشطة الرقابة الروتينية 

عىل املنتجات الغذائية

املحلية الرقابة  إجراءات  ب.1.1. 

ب.2.1. إجراءات الرقابة عىل الواردات

ب.3.1. إجراءات الرقابة عىل الصادرات

ب.2. 

وظائف الرصد واملراقبة 
واالستجابة

الغذائية السلسلة  ب.1.2. برامج رصد أخطار محددة يف 

)الصحة  األغذية  بواسطة  املنقولة  األمراض  ب.2.2. مراقبة 

العامة(

ب.3.2. إدارة الترصف يف األحداث املتّصلة بسالمة األغذية مبا يف 

ذلك حاالت الطوارئ

ج 

التفاعالت مع 

أصحاب املصلحة

ج.1. 

أصحاب املصلحة املحليون

فيام  الخاص  والقطاع  املختصة  السلطات  بني  العالقات  ج.1.1. 

التدريبية باالحتياجات  يتعلق 

ج.2.1. تدفق املعلومات وإدماج مشغيل قطاع األغذية يف إدارة 

املخاطر الترصف يف 

املستهلكني واملشاركة مع  االتصاالت  تدفق  ج.3.1. 

ج.2. 

أصحاب املصلحة الدوليون

الدويل الصعيد  املختصة عىل  السلطات  بني  التفاعالت  ج.1.2. 

العمل مع املنظامت  السلطات املختصة يف  ج.2.2. اشرتاك 

الدولية

د 

األساس العلمي/ 

املعريف والتحسني 

املستمر

د.1. 

قاعدة األدلة/ املخاطر

العلمية  املعلومات  إىل  املختصة  السلطات  د.1.1. وصول 

املحدثة والتقنية 

تحليل  وتحليلها ألغراض  البيانات  القدرة عىل جمع  د.2.1. 

املخاطر

املخاطر  تحليل  إطار  املختصة عىل  السلطة  اطالع  د.3.1. 

اإلطار لهذا  واستخدامها 

د.2. 

التحسني املستمر

املستمر والتحسني  املختصة  السلطات  أداء  د.1.2. رصد 

د.2.2. آلية لضامن النظر يف أحدث املعلومات العلمية والتقنية ملراقبة 

األغذية

هيكل أداة منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية لتقييم نظام الرقابة عىل األغذية.  2 الشكل 
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متت هيكلة أداة التقييم عىل النحو التايل:

تتكون األداة من أربعة أقسام مركزية تتناول األسئلة السابقة. يتّم إعطاء مزيد من التفاصيل حول 

هذه األقسام/ األبعاد املركزية يف تسعة أقسام فرعية، والتي تتكون بدورها من خمس وعرشين كفاءة 

محددة داخل النظام كام هو موضح يف الجدول 1.

القسم أ
املدخالت واملوارد

يهدف هذا البعد إىل تحديد العنارص األساسية الالزمة لتشغيل النظام. متتد هذه األدوات من األدوات 

القانونية والسياسات املتّبعة، مبا يف ذلك كيفية تصميم النظام بالفعل )اإلطار املؤسيس(، التواصل 

والتنسيق بني السلطات املختلفة املساهمة يف عمليات النظام وصوالً إىل األصول املالية واملعدات 

والبنية التحتية )مبا يف ذلك الوصول إىل املختربات( واملوارد البرشية. من الصعب  دامئاً تقديم إجابة 

مبارشة حول مدى املواءمة أو الكفاية الكميّة والنوعيّة للموارد )البرشية واملادية(، لذا حاولنا إيجاد 

اإلجابات من خالل البحث يف العالقة املنطقية بني التخطيط االسرتاتيجي وبلوغ أهداف السياسة 

وتنفيذ املتطلبات القانونية. هذه العالقة، التي ميكن أن تؤّدي إىل مجموعة من ردود الفعل )تعديل 

االسرتاتيجية والتأمل يف خيارات السياسة، إلظهار قيود املوارد التي ال ميكن رفعها عىل املدى القصري( 

هي الخط األسايس لهذا البعد.

القسم ب
وظائف الرقابة

يغطي هذا البعد وظائف الرقابة الرئيسية التي يجب أن متارسها السلطات املختصة لضامن سالمة 

األغذية عىل طول السلسلة الغذائية مبا يف ذلك التحّكم عىل النحو األمثل يف املخاطر املتعلقة بسالمة 

األغذية واملخاطر الناشئة وحاالت الطوارئ الغذائية. يغطي هذا القسم كال النوعني أي الرقابة أو 

التحّكم باملعنى "التقليدي" للمصطلح )أي التفتيش وغريه من اإلرشاف عىل مشغيل/ مسؤويل األعامل 

الغذائية خالل عمليات اإلنتاج أو االسترياد لالستهالك املحيل، أو التصدير( وصوالً إىل الطرق األخرى 

لعمليات جمع املعلومات التي تساهم يف فهم أفضل للسلسلة الغذائية: ويشمل ذلك برامج جمع 

البيانات عن املنتجات الغذائية )يشار إليها يف هذا السياق بربامج الرصد(، وعن األمراض التي تنقلها 

األغذية )يشار إليها يف هذا السياق باسم برامج املراقبة أو الرتّصد(. ويشمل ذلك أيضا الربامج الرامية 

إىل إدارة حاالت الطوارئ املتعلقة بسالمة األغذية، والتي ينبغي أن تستفيد من جميع آليات الرقابة 

واملعلومات التي سبق جمعها. ويتمثل أحد التحديات يف هذا البعد يف التمييز بني مختلف فئات 

األنشطة التي تكّمل بعضها البعض والتي ميكن أن تنفذها نفس الوحدات )عىل سبيل املثال، القيام 

بعملية التفتيش عىل فئة معينة من مشغيل قطاع األغذية وبرامج مراقبة أخطار الغذاء املرتبطة بشكل 

أسايس باملنتجات التي ينتجها هؤالء املشغلون(.

دليل املصطلحات
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القسم ج
التفاعالت مع أصحاب املصلحة

يف حني أن الجانب املتعلق بالرتتيبات  الفنية/ التنظيمية )السياسة واألساس القانوين الذي تدعمه 

وظائف الرقابة الرسمية( هي عادة ما يتبادر إىل الذهن أوالً عند التفكري يف نظام وطني للرقابة عىل 

األغذية، لذا فإن العنرص املتعلّق بالجانب "غري التنظيمي" يف ذلك النظام يجب أن يؤخذ بعني االعتبار. 

حيث تعترب اآلليات/ العمليات الخاصة بالتفاعالت البناءة بني السلطات املختصة ومشغيل/ مسؤويل 

قطاع األغذية واملستهلكني واملجتمع الدويل )سواًء البينية/ الثنائية أو متعددة األطراف( مهمة للغاية 

أيضاً من حيث السامح للنظام بالتكيّف املستمر مع االحتياجات املتغرية عىل الصعيدين الوطني والدويل 

عىل حد سواء، لغرس الثقة وإلبقائهم عىل اطالع جيد مبسؤولياتهم. ونظراً لطبيعتها، فهي أقل "تنظيامً/ 

تدويناً" من بعض أنشطة الرقابة الرسمية يف شكل مامرسات جيدة وتعتمد بدرجة كبرية وباألساس عىل 

السياق االجتامعي واالحتياجات. واعتباراً لكّل ذلك، فإن معايري التقييم املقرتحة يف هذا البعد تحاول 

قدر املستطاع أن تحايك النتيجة وترتك كل املرونة الالزمة ملراعاة هذه الظروف.

القسم د
األساس العلمي/ املعريف والتحسني املستمر

يستعرض هذا البعد سامت النظام الرضورية لبناء أسسه العلمية، وإدراج مبادئ تحليل املخاطر، 

ومواكبة التطورات واملستجّدات العلمية للتحسني املستمر. تسهم مراجعة مجموع العمليات والتميش 

املتّبع يف هذا البعد من استعامل املعلومات التي توفّرها املراقبة الرسمية، دعم التفاعالت مع أصحاب 

املصلحة، صياغة السياسات أو الترشيعات أو تحسينها وتحسني استهداف أنشطة الرقابة عىل األغذية. 

نحن ندرك أن املامرسات الجيدة ال تزال قيد التطوير يف هذه األمور وأّن مجموعة متنوعة من التجارب 

الدولية املؤكدة ال تزال غري متوفّرة، عىل سبيل املثال يف القضايا املتعلقة مبراقبة األداء، أو استرشاف 

العواقب املرتقبة عىل املدى الطويل، وبالتايل، فهي بالتأكيد جوانب سيتم تطويرها بشكل أكرب خالل 

االستعامل املتكّرر لهذه األداة.

منهجية إدارة/ عمل التقييامت 

تدعم كفاءات النظام األبعاد املوصوفة أعاله. يف حني أننا نقّر باختالف طبيعة هذه الكفاءات، إالّ أنّه 

ميكن وصفها عىل نطاق أوسع بأنها خصائص يجب أن ميتلكها النظام لتفعيل ومتكني األداء. وبالتايل 

فإن تحليل كيفية أداء وإنجاز كل من هذه الكفاءات هو العمود الفقري لعملية التقييم. يف الواقع، 

يدور القسم التنفيذي للتقرير حول التحليل وتقييم األداء بالنسبة لكل كفاءة.عىل سبيل املثال تم 

تبني خيار مقصود وبطريقة واعية، وهو عدم تجميع النتائج عىل مستوى األبعاد التي تم توضيحها 

أعاله أو أنظمة التقييم.

يعتمد تحليل كل كفاءة عىل سلسلة من معايري التقييم. يوجد حالياً 162 معياراً للتقييم يف األداة 
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بأكملها. ولغرض دعم الفهم املشرتك ملعايري التقييم والقياس املالئم والسليم لكل كفاءة، تم إعداد 

مالحظات فنية مفصلة.

يف هذه املالحظات الفنية كل معيار هو:

مدعوم بتوجيهات وكذلك بالعنارص الرئيسية التي تدعم التصنيف املتعلق بإنجاز املعيار.	 

يكّمله بيان حول النتيجة املحتملة والذي ينبغي أن يوفر وجهة نظر متّصلة بتقدير مدى إنجاز 	 

املعيار.

موّضح بأمثلة عن مؤرشات محتملة أو مصادر لألدلة، والتي من شأنها تحديد األدلة التي تدعم 	 

وتوثّق الحكم الذي يتم إصداره.

يف حني أن هناك منطقاً يف الرتتيب الذي يتم فيه إدراج معايري التقييم، إالّ أنه يف العديد من الحاالت 

ميكن أحياناً تغيري هذا الرتتيب املنطقي، وهذا ال يؤثر مطلقاً عىل التقييم.

تتعلّق معايري التقييم إىل أقىص حد ممكن ببعد واحد، وغالباً ما تكون متسلسلة )ولكن ليس بالرضورة 

كام هو موضح أعاله(، وكمجموعة متكن من اإلنجاز الصحيح للكفاءة. يف بعض الحاالت، يتم تقسيم 

تحليل بعض جوانب كفاءات معيّنة باستخدام معيارين للتقييم: األول هو "املستوى األسايس"، والتايل 

هو "مستوى متقدم"2. يهدف هذا إىل إيجاد طريقة أفضل لقياس التحسينات لبعض الجوانب الرئيسية 

التي قد تكون صعبة التطوير دفعة واحدة. يتم وضع عالمة لفريق التقييم بخصوص هذه الوضعيات 

نظراً ألنها قد تبدو متكررة ألول وهلة.

يف الوقت الذي تعترب فيه منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية أن القامئة الحالية ملعايري 

التقييم ينبغي أن تظل موّحدة نسبياً الحرتام سالمة نهج التقييم، إالّ أنه قد ال تنطبق بعض معايري 

التقييم عىل جميع الحاالت )عىل سبيل املثال املعيار املتعلق بأداء النظام يف سياق اتفاقية منظمة 

التجارة العاملية يف حال مل يكن البلد عضواً يف منظمة التجارة العاملية(. وقد يكون من املمكن  أيضاً 

أن ترغب بعض البلدان يف رؤية معيار يضاف إىل عملية التقييم، وذلك ألغراض محددة ومدفوعة 

بالسياق الوطني أو اإلقليمي.

أثناء عملية التقييم، تقدم كل سلطة مختصة، حسب الرضورة، معلومات تفصيلية عن عملياتها 

ومواردها ومخرجاتها وأنشطتها ونتائجها، بالنسبة لكل معيار تقييم يشمل نطاق عملها. يجب عىل 

فريق التقييم تجميع هذه املعلومات األولية الواردة من السلطات املختصة املختلفة وذلك بالنسبة 

لكل معيار تقييمي. كام ميكن استخدام جداول خاّصة )متاحة عىل شكل برمجية MS Word عىل 

موقع الويب ملنظمة األغذية والزراعة( لضامن أن تتبع كل هيئة مختصة نفس النهج أوتتوافق معه 

لتوفري املعلومات، ماّم ييّس الحقاً عملية إدماجها يف عملية التقييم. بالنسبة لكل معيار تقييمي، يقرر 

الفريق حسب الحالة/ الوضعية العاّمة )أي عىل مستوى النظام( ما إذا كان هذا املعيار:

عىل سبيل املثال، تحت الكفاءة املتعلّقة ب: "إجراءات الرقابة املحلية"، ينقسم مفهوم تسجيل مشغيل قطاع األغذية عىل   2

معيارين اثنني لقياس التحسن يف تغطية السلسلة الغذائية )أي وقع تسجيل عدد قليل من مشّغيل قطاع األغذية الرئيسني؛ 

أو أّن جميع مشّغيل قطاع األغذية، مبا يف ذلك عىل مستوى اإلنتاج األويل مسّجلون(.
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مل يتم إنجازه	 

 	ً تم إنجازه جزئيا

تم إنجازه بالكامل	 

من املعمول به اعتبار أن الداللة/ القيمة أو الدرجة التي ستمنح لوضعية "تم إنجازه جزئياً" ستشمل 

حاالت مختلفة مثل أن تكون سلطة مختصة تقوم بأداء جيد فيام يتعلق مبعيار تقييم ما يف حني أن 

األخرى التي ينبغي أن تلعب دوراً يف هذا الصدد ليست كذلك، أو أن نعترب أن جميع السلطات املختصة 

تعمل بشكل ما جيداً عىل املستوى الفردي، ولكن ال يوجد اتساق وتكامل فيام بينها.

يتم ترميز األحكام النوعية بخصوص كّل حالة وترتجم إىل درجة أو عدد مسند من حيث مستوى 

اإلنجاز )أي "مجموع النقاط التي تم تحقيقها "( وذلك بالنسبة لكل كفاءة عىل مستوى النظام 

 Excel وليس عىل مستوى سلطة مختصة ما(. تسمح الجداول املشفرة )املتاحة يف شكل برمجية(

عىل موقع الويب ملنظمة األغذية والزراعة( باستنتاج املجموع اإلجاميل للنقاط املتعلّقة مبدى إنجاز 

كل كفاءة عىل مستوى النظام، وذلك من خالل تجميع النتائج بالنسبة لكل معيار تقييمي. إذا تبنّي 

 أّن املعيار"مل يتم إنجازه" تسند له الدرجة "0" ، "تم إنجازه جزئيا"، الدرجة "1" و"تم إنجازه بالكامل، 

الدرجة " 4 ". يتم جمع النقاط/ الدرجات املوضوعة عىل مستوى معايري التقييم ومن ثّم ترتجم النتيجة 

كنسبة مئوية من اإلنجاز يف عالقة بالدرجة اإلجاملية التي ميكن تحقيقها للكفاءة. يعتمد الفرق يف 

الدرجة املسندة للمعيار "تم انجازه جزئيًا" )1( و"تّم انجازه بالكامل" )4( عىل االعرتاف بأن الوصول 

إىل وضع متناسق حًقا بني السلطات املختصة ميثل تحدياً كبرياً; وهذا يعطي قيمة لالستثمر نحو اعتامد 

مفهوم النظام الوطني بدال من املساعي الفردية. وبنفس الطريقة، عندما تنظر املعايري يف خطة وطنية 

)أو اسرتاتيجية، أو أي نتيجة أخرى(، يجب تفسري ذلك أيضاً عىل إنه تركيز عىل التكامل الوطني املتعلق 

بنهج تدّخل ومساهمة كل سلطة مختصة.

تجدر اإلشارة إىل أنه يتم وضع الدرجات لتسهيل:

استعراض رسيع ملجاالت الضعف والقوة الرئيسية .	 

تتبع التغيريات و/ أو مراقبة التقدم  الذي يتم تحقيقه  خالل الوقت .	 

يف حني أن التقديرات أو الدرجات املسندة تكون مفيدة كونها تعطي صورة لدعم االتصاالت مع 

أصحاب املصلحة غري الفنيني، فإن الجزء الرئييس من عملية التقييم هو التحليل الوصفي الداعم لتحديد 

الوضعية وإسناد الدرجة، وهو أمر مفيد أيضاً لكونه يساعد عىل تحديد التدابري التي ميكن تنفيذها 

لدعم عملية التحسني املستمر.

كجزء من التوجيهات، سيتم  أيضاً تضمني دليل للمصطلحات املستعملة.

عند دراسة املساهامت املختلفة التي تقدمها السلطات املختصة حول مختلف الكفاءات يف النظام، 

من املهم:

التأكد من صحة املعلومات التي يقوم عليها التقييم. كام توفر األداة التوافق مع البيانات الالزمة 	 
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حول طبيعة املعلومات التي يتم البحث عنها، والنتيجة التي سيتم قياسها. يف حني أن قامئة 

املؤرشات ومصادر األدلة هي إرشادية ومفتوحة، لكنها ينبغي أن تدعم بالشكل األمثل تحليل صحة 

املعلومات املقدمة. كام يجب عىل فريق التقييم أال يقلل من أهمية هذه الخطوة، نظراً للجهد 

الكبري املطلوب من السلطات املختصة عند تقديم البيانات األولية. من املهم أيضاً مالحظة أن 

جودة التقييم تعتمد بشكل كامل عىل دقة وجودة املعلومات األولية املقدمة من قبل كل سلطة 

مختصة. ولذلك فإن املشاركة الكاملة لجميع السلطات املختصة، وكذلك ثقتها يف العملية هو 

مفتاح نجاح التقييم. يجب بذل الجهود الالزمة حتى تكون األدلة األولية املقدمة من السلطات 

املختصة مناسبة وكافية وحديثة وأصليّة.

ضامن الثقة والجّدية: يجب أن يكون هناك تناسق وتطابق يف تفسري البيانات. ويرتبط ذلك 	 

بالكفاءة الفنية وباستقاللية فريق التقييم. عىل الرغم من أن األداة توفر إرشادات إىل أقىص حد 

ممكن لتمكني البلدان من القيام بالتقييم الذايت لنظامها الوطني للرقابة عىل األغذية، إال أّن هذه 

األداة ال تحل محل فريق التقييم من حيث الكفاءة واالستقاللية. لذا ويف بعض الحاالت، قد تختار 

البلدان االعتامد عىل مزيج من الخربة الداخلية والخارجية للقيام مبثل هذا التقييم.

التعاطي باملرونة الالزمة من قبل فريق التقييم: كام هو مشار إليه، ينبغي يف معظم الحاالت، 	 

أن ترتجم وتستعمل املؤرشات ومصادر األدلة بطريقة مرنة بالنظر إىل الحالة والسياق الوطنيني. 

حيث أنها وضعت ألغراض التوضيح، والقامئة ليست مغلقة بأي حال من األحوال. التوجيهات 

بحّد ذاتها ليست مكتوبة لتطبّق بطريقة إلزامية، وقد تّم تقديم النتيجة املحتملة لإلشارة إىل 

"املنظور/ وجهة النظر" الذي من خالله ينبغي جمع املعلومات وتحليلها.

العدل/ اإلنصاف مضمون: كام هو الحال يف جميع العمليات متعددة األطراف، قد يتخّوف البعض 	 

من أن يساء استخدام عملية التقييم من قبل اآلخرين للحصول عىل سلطة أو نفوذ غري مستحق، 

مام يدفعهم إىل "االنسحاب"  بصفة رسمية أو غري رسمية من عملية التقييم. وهذا هو السبب 

يف أهمية إيجاد آليات تضمن اإلرشاف عىل مختلف األطراف املعنية دون إقصاء، حيث أن الرقابة 

عىل األغذية هي دامئاً متعددة القطاعات. ويف بعض البلدان مثالً، تؤدي مثل هذه الوضعيات 

إىل املوافقة عىل إجراء التقييم من قبل طرف خارجي، مثل منظمة األغذية والزراعة أو منظمة 

الصحة العاملية.

تم تصميم األداة لتقييم النظام الوطني للرقابة عىل األغذية ككل. ولذلك، فإن استخدام األداة جزئياً 

لتقييم بعض الوظائف األساسية )مثل إجراءات الرقابة عىل الواردات أو إجراءات الرقابة املحلية( قد 

ال يكون مناسباً، ويتطلب توجيهات خاّصة. سيتم رشح اإلستخدام الجزيئ ألداة التقييم يف منشور آخر 

وذلك باالعتامد عىل تجارب ميدانية وتقييامت تجريبية يف هذا الخصوص.

دليل املصطلحات
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دليل املصطلحات

إبالغ عن املخاطر: التبادل التفاعيل للمعلومات واآلراء، خالل عملية تحليل املخاطر، بشأن املخاطر، والعوامل ذات الصلة 

الترصف يف املخاطر، واملُستهلكني، والصناعة،  القامئني عىل تقييم املخاطر، والقامئني عىل إدارة  بها، وتصورات وآراء 

واألوساط األكادميية، وغريهم من األطراف املعنية، مبا يف ذلك توضيح نتائج تقييم املخاطر، واألسس التي بنيت عليها 

قرارات إدارة الترصف يف املخاطر.

استناداً إىل دليل إجراءات هيئة الدستور الغذايئ

اختبار: عملية فحص لخصائص محددة يف عينة ما.

CCMAS - CAC/GL 83-2013 .املبادئ الخاصة باستخدام أخذ العينات واالختبار يف التجارة الدولية باألغذية

أخذ عينات غري متحيز: يُشري إىل أخذ عينات عشوائية من مجموعات سكانية ُمعينة لتقديم معلومات حول الحاالت التي يتم 

فيها تجاوز ُمستويات ُمتبقيات املُبيدات، وعادة ما يكون ذلك عىل أساس سنوي، ووفقاً لكل دولة. وتعتمد املُركبات/ 

العنارص التي يتم اختيارها عند أخذ العينات عشوائياً وعىل نحو غري ُمتحيز بخصوص تصنيف املخاطر، ومدى توفر 

طرق االختبار املعملية املُناسبة لألغراض التنظيمية. وتُعد نتائج أخذ العينات غري املُتحيز ِمقياساً ملدى فعالية ومالءمة 

الضوابط واملاُمرسات يف رشيحة واسعة من قطاع اإلنتاج.

الخطوط التوجيهية لتصميم وتنفيذ برنامج تنظيمي وطني لضامن سالمة األغذية مرتبط باستخدام العقاقري البيطرية يف 

CAC/GL 71-2009 .الحيوانات املنِتجة لألغذية

بإنتاج  البيئة( ذات صلة  أو األغذية أو ألي مادة أخرى )مبا يف ذلك من  للتحليل: أي أخذ لعينة من األعالف  أخذ عينة 

الحيوانات، وتحليلها للتحقق من تطبيق قانون األعالف واألغذية أو  وتصنيع وتوزيع األعالف أو األغذية أو بصحة 

قواعد صحة الحيوان.

املراقبة الرسمية التي تجرى للتحقق من تطبيق قانون األعالف والغذاء، والصحة الحيوانية وقواعد رعاية الحيوان. القانون 

)EC( No 882/2004 .األورويب

إخطار / إشعار/ إشعار مسبق: تقديم معلومات عن األغذية املستوردة إىل السلطة املختصة عند وصول املُنتجات الغذائية 

إىل البلد املستورد، أو يف غضون مثاٍن وأربعني ساعة من وصولها.

تعريف خاص

إدارة الترصف يف املخاطر: هي عملية ُمختلفة عن عملية تقييم املخاطر، فهي عبارة عن دراسة للسياسات البديلة بالتشاور 

بحامية صحة  الصلة  ذات  العوامل  من  ذلك  املخاطر وغري  تقييم  االعتبار  بعني  وتأخذ  املعنية،  األطراف  مع جميع 

املستهلكني ودعم ُمامرسات التجارة العادلة والنزيهة، واملُفاضلة بني/ انتقاء الخيارات الخاصة بُسبل الوقاية واملُكافحة 

املالمئة إذا لزم األمر.

دليل إجراءات هيئة الدستور الغذايئ

أدلة علمية: هي املعلومات التي تشكل عنارص أدلة تقوم عىل طرق علمية راسخة ومقبولة.

IHR )اللوائح الصحية الدولية )منظمة الصحة العاملية

دليل املصطلحات

1 1



استجابة لحالة الطوارئ: عملية تقييم املخاطر، واتخاذ القرارات فيام يخص إدارة الترصف يف املخاطر واإلبالغ عنها، رغم 

ضيق الوقت واحتامل نقص البيانات واملعرفة.

 املبادئ والخطوط التوجيهية املتعلقة بتبادل املعلومات يف حاالت الطوارئ يف مجال سالمة الغذاء.

CCFICS - CAC/GL 19-1995

اسرتداد: انظر سحب الغذاء.

استناداً إىل املخاطر: ارتكازاًعىل وتناسباً مع تقدير الحتامل وشدة حدوث تأثري صحي سلبي/ ضار عند املستهلكني.

الخطوط التوجيهية لتصميم وتنفيذ برنامج تنظيمي وطني لضامن سالمة األغذية مرتبط باستخدام العقاقري 

CAC/GL 71-2009 :البيطرية يف الحيوانات املنِتجة لألغذية. استناداً إىل

إطار تصنيف املخاطر: أداة دعم تسمح بتصنيف وتوثيق فئات املخاطر املختلفة التي يتم تحديدها، وإدراج مسؤويل املُنشآت 

الغذائية املُسّجلني يف برنامج التفتيش القائم عىل مراعاة املخاطر.

تعريف خاص

إطار تصنيف املخاطر الخاص/ مبسؤويل/ مبشغيل/ بالعاملني يف املُنشآت الغذائية: أداة تُساعد الُسلطات املُختّصة عىل تصنيف 

مسئويل املُنشآت الغذائية وقطاعات األغذية وفقاً للمخاطر املُحتمل تعرضهم لها.

تعريف خاص

أغذية: هي أي مادة سـواء كانت ُمصنَّعة أو شـبه ُمصنَّعة أو خـاماً معـدة لالستهالك البشـرى وتشمل املرشوبات والعلكة 

وأي مادة استخدمت يف صنع وتجهيز أو معالجـة " األغذيـة " إال أنهـا ال تشمـــل مواد التجميـل أو التبغ أو املواد 

التي ال تستخدم إال كعقاقري.

دليل إجراءات هيئة الدستور الغذايئ

التزام وتنفيذ: مجموعة من األنظمة الرقابية، أو اإلجراءات، أو التدخالت األخرى التي تقوم بها ُسلطة ُمختّصة أو طرف 

الغذائية للُمتطلبات الرسمية، مبا يف ذلك  التحقق من مدى استيفاء مسؤويل املُنشآت  ثالث نيابة عنها عند رصد أو 

عىل سبيل املثال ال الحرص، الحث عىل اتخاذ أي إجراءات تصحيحية الستيفاء املُتطلبات املعنية.

تعريف خاص

اإلنتاج والتصنيع  القدرة عىل تعقب حركة األغذية من خالل مرحلة )مراحل( محددة من  املُنتَج(:  )تتبع  التتبع  إمكانية 

والتوزيع.

دليل إجراءات هيئة الدستور الغذايئ

إنتاج أويل: إنتاج أو تربية أو زيادة املُنتجات األولية، مبا يف ذلك الحصاد والَحلْب واإلنتاج الحيواين يف املزارع قبل الذبح، 

ويشمل أيضاً صيد الحيوانات والطيور واألسامك وحصاد املزروعات الربية.

املتعلق باملبادئ العامة واملتطلبات لقانون الغذاء، إنشاء هيئة سالمة األغذية األوروبية، ووضع اإلجراءات 

)EC( No 178/2002 :املتعلقة مبسائل سالمة األغذية. القانون األورويب

برنامج رصد وطني: لغرض األداة، فإن الربنامج الوطني للرصد هو عبارة عن وثيقة موحدة تشتمل عىل عدة خطط رصد 

ُمكملة لبعضها البعض لضامن الحصول عىل معلومات شاملة عن مدى وجود أو املُستويات التي بلغتها مجموعة من 

األخطار ذات األولوية عىل ُمستوى كل دولة، عىل نحو ُمتسق وُمرتابط.

تعريف خاص
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بطاقة بيانات: أي ُملصق أو عالمة أو رسم تصويري أو غريها من وسائل الوصف والتصوير املطبوعة أو املكتوبة أو املرسومة 

أو املعلمة أو املنقوشة أو املختومة أو املوضوعة عىل عبوة املُنتَج الغذايئ أو ُمثبتة عليها.

CODEX STAN 1-1985 .املواصفة العامة املتعلقة بتوسيم األغذية املعبأة

بيان املخاطر: وصف مشكلة سالمة األغذية وسياقها.

دليل إجراءات هيئة الدستور الغذايئ

تأثري ضاّر عىل الّصحة: نتيجة غري مرغوب فيها عند البرش.

 مبادئ توجيهية لتحليل املخاطر املتعلّقة باملقاومة املضادة للميكروبات املنقولة بالغذاء.

CAC/GL 77- 2011

تثبت: األنشطة التي تقوم بها السلطة املختصة و/ أو الهيئة املختصة لتحديد مدى االلتزام بتطبيق املقتضيات القانونية. 

CCMPH - CAC/RCP 58-2005 .مدونة املامرسات الصحية للحوم

النهايئ، وتشمل محطات/  البيع أو تسليمها إىل املستهلك  تجزئة: معالجة و/أو تحويل/ تصنيع األغذية وتخزينها يف نقطة 

نقاط التوزيع النهائية وعمليات التموين وخدمات املطاعم وتقديم الوجبات باملصانع واملؤسسات واملطاعم وغريها 

من عمليات الخدمات الغذائية املُشابهة واملحالت التجارية ومراكز التوزيع للمساحات/ املُجمعات التجارية الكربى 

البيع بالجملة. ومنافذ 

املتعلق باملبادئ العامة واملتطلبات لقانون الغذاء، إنشاء هيئة سالمة األغذية األوروبية، ووضع   

)EC( No 178/2002 :اإلجراءات املتعلقة مبسائل سالمة األغذية. القانون األورويب

تحديد األخطار: تحديد العوامل البيولوجية والكياموية واملادية القادرة عىل إحداث تأثريات صحية سلبية/ ضاّرة، والتي قد 

توجد يف غذاء معني أو مجموعة من األغذية.

دليل إجراءات هيئة الدستور الغذايئ

تحقق: الحصول عىل أدلة تفيد بأن تدبري التحكم أو مجموعة تدابري التحكم، إذا ما تم تطبيقها بشكل سليم قادرة عىل 

التحكم يف الخطر للتوصل إىل نتائج محددة.

CCFH - CAC/GL69-2008 .الخطوط التوجيهية املتعلقة بالتحقق من تدابري التحكم يف سالمة األغذية

تحقق من الهوية: الفحص البرصي للتحقق من أن املحتوى ووضع ملصق البيانات الخاص بشحنة ما، مبا يف ذلك العالمات 

الرسمية وشهادات  الشهادات  الواردة يف  املعلومات  النقل، وتتفق مع  الحيوانات واألختام ووسائل  بها  التي توسم 

املصادقة وغريها من الوثائق واملُستندات املرافقة لها.

الضوابط الرسمية واألنشطة الرسمية األخرى التي يتم تنفيذها لضامن تطبيق قانون الغذاء واألعالف 

 والقواعد املتعلقة بصحة الحيوان والرفق به وصحة النباتات ومنتجات وقاية النباتات.

EU REGULATION )EU( 2017/625

تحليل املخاطر: عملية تتألف من ثالثة عنارص: تقييم املخاطر، وإدارة الترصف يف املخاطر، واإلبالغ عن املخاطر.

دليل إجراءات هيئة الدستور الغذايئ

تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة: نظام لتحديد األخطار الرئيسية التي تُهدد سالمة األغذية وتقييمها والتحكم 

. فيها

CCFH - CAC/RCP 1-1969 .قواعد املامرسات الدولية املوىص بها واملباديء العامة لسالمة األغذية

1 3
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التَْصلِيب أو اإلنضاج أو  تحويل/ تصنيع: أي إجراء يغري املنتج األويل بشكل جوهري، مبا يف ذلك التسخني أو التدخني أو 

التجفيف أو النقع أو االستخالص أو التشكيل بالبثق أو مجموعة من هذه العمليات.

EU Regulation )EC( No 852/2004 .نظافة املواد الغذائية

تدابري تحكم: أي تدابري أو أنشطة ميكن القيام بها للوقاية من األخطار التي تهدد سالمة األغذية أو القضاء عليها أو تخفيضها 

إىل املستوى املقبول.

CCFH - CAC/RCP 1-1969 .قواعد املامرسات الدولية املوىص بها واملباديء العامة لسالمة األغذية

تدبري/ إجراء الصحة والصحة النباتية: أي إجراء يطبق لـ:

حامية حياة أو صحة الحيوان أو النبات داخل إقليم البلد العضو من املخاطر الناشئة عن دخول أو توطن أو  )أ( 

انتشار اآلفات، األمراض، الكائنات الحاملة لألمراض أو الكائنات الحية املسببة لألمراض.

الناشئة عن املواد املضافة أو  البلد العضو من املخاطر  حامية حياة أو صحة اإلنسان أو الحيوان داخل إقليم  )ب( 

امللوثات أو السموم أو الكائنات املسببة لألمراض يف األطعمة أو املرشوبات أو األعالف.

حامية حياة أو صحة البرش داخل إقليم البلد العضو من املخاطر الناشئة عن األمراض التي تحملها الحيوانات  )ج( 

أو النباتات أو منتجاتها، أو من دخول أو توطن أو انتشار اآلفات. 

منع أو الحد من األرضار األخرى داخل إقليم البلد العضو جراء دخول أو توطن أو انتشار اآلفات. )د( 

وتشمل تدابري الصحة أو الصحة النباتية جميع القوانني والقرارات واللوائح واملُتطلبات واإلجراءات ذات الصلة، مبا   

يف ذلك معايري املُنتَج النهايئ، وعمليات وطرق اإلنتاج، واالختبارات، وعمليات التفتيش، واإلجراءات الخاصة بإصدار  

أو  النباتات  أو  الحيوانات  بنقل  املرتبطة  املُتطلبات  الصحي،  مبا يف ذلك  الحجر  الشهادات  واملوافقات، وُمعامالت 

املواد الالزمة لبقائهم أحياء أثناء النقل، واألحكام الخاصة باألساليب اإلحصائية وإجراءات أخذ العينات وطرق تقييم 

املخاطر، ومتطلبات التغليف ووضع ملصقات البيانات املُتعلقة بسالمة الغذاء بشكل مبارش.

املنظمة التجارة العاملية – إتفاقية تطبيق إجراءات الصحة والصحة النباتية

تدقيق: فحص منهجي وُمستقل من الناحية الوظيفية لتحديد ما إذا كانت األنشطة التي تتم ُمامرستها والنتائج ذات الصلة 

تتفق مع األهداف املُقررة من عدمه.

CCFICS - CAC/GL 20-1995 .مبادئ تفتيش األغذية املستوردة واملصدرة ومنحها شهادات املصادقة

ترخيص/ إفراج مسبق عن دفعة: وهي عملية تُكلّف بها الحكومة وتعتمد عىل معلومات التحقق من املُنتَج (مثل التفاصيل 

الخاصة بإجراءات أخذ العينات، ونتائج التحاليل( التي يتعني تقدميها إىل الُسلطات املُختّصة قبل وصول الدفعة إىل 

الحدود، وتُحدد األنظمة الرقابية املعنية بالرقابة عىل األغذية املُستوردة نوع املعلومات املطلوبة والجهة املسؤولة 

ر، أو طرف ثالث مستقل ُمعرتف به، أو املُستورد(، ومُيكن للُسلطة املُختّصة اتخاذ القرار  عن توفريها (أي البلد املُصدِّ

بشأن قبول الدفعة قبل أن يتم شحنها، مام يقلل من إمكانية فساد املُنتَج رسيع التلف.

تعريف خاص

ترخيص/ ترصيح: انظر تسجيل.

تسجيل: الرتخيص، أو الترصيح، أو املوافقة، أو اإلشعار/ اإلخطار أو أي عملية تربط بني مسئويل املُنشآت الغذائية والُسلطة 

املُختّصة بشكل رسمي.

تعريف خاص

ترشيعات/ قوانني ) القسم أ(: )مبا يف ذلك جميع املصطلحات املشتقة منها، مثل "القانونية وما إىل ذلك(، وهي تشري إىل  

كل من الترشيع األسايس (الذي متت املوافقة عليه عىل املُستوى الربملاين(،  والترشيعات الثانوية )مبا يف ذلك املُتطلبات 

الصحية  والفنية والنصوص التنفيذية، وما إىل ذلك(. كام تشمل القوانني واللوائح واملتطلبات واإلجراءات اإلدارية التي 

تصدرها السلطات العامة واملتعلقة باألغذية والتي تشمل حامية الصحة العامة وحامية املستهلكني ورشوط التجارة 

العادلة/ النزيهة.

CAC/GL 26-1997 :تعريف خاص استناداً إىل

املقدمة ودليل املصطلحات
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تفتيش: فحص األغذية أو أنظمة الرقابة عليها واملواد الخام والتصنيع والتوزيع، مبا يف ذلك اختبار املُنتجات وهي ال تزال 

يف طور التصنيع واختبار املُنتجات النهائية، وذلك للتأكد من استيفائها للُمتطلبات.

CCFICS - CAC/GL 20-1995 .مبادئ تفتيش األغذية املستوردة واملصدرة ومنحها شهادات املصادقة

تقدير املخاطر: التقدير النوعي و/أو الكمي للمخاطر الناتجة عن/ بناًء عىل تصنيف املخاطر.

دليل إجراءات هيئة الدستور الغذايئ

تقييم املخاطر: مبثابة تقدير احتامالت وحدة التأثريات السلبية/ الضارة عىل الصحة العامة )الناجمة عىل سبيل املثال عن 

املسببة  الحية  الكائنات  أو  السموم  املُتبقيات،  املخلفات/  البقايا/  امللوثات،  املضافات،  الغذائية عىل  املواد  احتواء 

لألمراض(. وهي عملية يتم القيام بها عىل أسس علمية وتتألف من الخطوات التالية: )أوالً( تحديد األخطار، )ثانياً( 

تصنيف األخطار، )ثالثاً( تقييم حالة التعرض لها، )رابعاً( تصنيف املخاطر.

دليل إجراءات هيئة الدستور الغذايئ

تقييم كمي للمخاطر: هو تقييم يوفر أرقاماً بيانية )أشكل/ أعداد( للمخاطر وإشارة ملواضع الشكوك املصاحبة لها.

CCFH - CAC/GL 30-1999 .مبادئ وخطوط توجيهية لتقدير املخاطر امليكروبيولوجية

تقييم نوعي للمخاطر: تقييم للمخاطر يستند إىل معطيات/ بيانات، التي عىل الرغم من أنها تُشكل أساساً غري ُمالئم للتقدير 

باملعرفة  يتمتع  لها، برشط االستعانة بخبري  أو إعداد تصنيفات  فيُمكن من خاللها ترتيب املخاطر  للمخاطر،  الرقمي 

والدراية الالزمة يف هذا املجال، وتحديد الشكوك املُصاحبة لها.

CCFH - CAC/GL 30-1999 .مبادئ وخطوط توجيهية لتقدير املخاطر امليكروبيولوجية

تكافؤ )تعادل(: هو قدرة األنظمة املُختلفة للتفتيش وإصدار الشهادات عىل بلوغ نفس األهداف.

الخطوط التوجيهية لتصميم وتشغيل وتقييم واعتامد نظم التفتيش عىل الواردات والصادرات الغذائية وأنظمة إصدار 

CCFICS - CAC/GL 26-1997 .الشهادات

تلوث: تعرض األغذية أو البيئة التي توجد فيها ألي مادة ملوثة.

CCFH - CAC/RCP 1-1969 .قواعد املامرسات الدولية املوىص بها واملباديء العامة لسالمة األغذية

البيولوجية  بالعوامل  الصلة  الضاّرة ذات  السلبية/  الصحية  التأثريات  النوعي لطبيعة  أو  الكمي  التقييم  توصيف األخطار: 

والكياموية واملادية التي قد توجد يف األغذية.

دليل إجراءات هيئة الدستور الغذايئ

توصيف املخاطر: التقدير النوعي و/أو الكمي مبا يف ذلك الشكوك املصاحبة الحتامل حدوث تأثريات صحية سلبية معروفة أو 

محتملة ومدى حدتها يف مجموعة سكانية ُمعينة استناداً إىل تحديد األخطار، وتصنيف األخطار وتقييم مستوى التعرض.

دليل إجراءات هيئة الدستور الغذايئ

جهات منح شهادات: الجهات الرسمية أو الجهات املُعرتف بها رسمياً إلصدار الشهادات.

 الخطوط التوجيهية املتعلقة بتصميم ووضع وإصدار واستعامل الشهادات الرسمية العامة.

CCFICS - CAC/GL 38-2001

حالة طارئة يف مجال سالمة األغذية: حالة عرضية أو ُمتعمدة تُحددها الُسلطة املُختّصة وتعترب أنها تُشكل مخاطر جدية 

ناجمة عن الغذاء ال مُيكن السيطرة عليها، وتُهدد الصحة العامة مام يتطلب اتخاذ إجراء عاجل بشأنها.

 املبادئ والخطوط التوجيهية املتعلقة بتبادل املعلومات يف حاالت الطوارئ يف مجال سالمة الغذاء.

CCFICS - CAC/GL 19-1995
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حدود قصوى للمخلفات/ لبقايا املبيدات: الرتكيز األقىص ملخلفات/ لبقايا أحد املبيدات )محسوباً عىل أساس املليغرام يف 

كل كيلوغرام)، الذي أوصت هيئة الدستور الغذايئ بأن يكون الحد املسموح به قانوناً يف السلع الغذائية أو األعالف 

الحيوانية، وتستند الحدود القصوى ملخلفات/ لبقايا املبيدات إىل البيانات الخاصة باملامرسات الزراعية الجيدة واألغذية 

املستمدة من السلع التي تلتزم بالحدود القصوى ذات الصلة املقبولة من ناحية السمية.

دليل إجراءات هيئة الدستور الغذايئ

خطة رصد: عبارة عن وثيقة توضح بالتفصيل اسرتاتيجية أخذ العينات، والغرض منها، ونطاق التطبيق، وجميع الرتتيبات 

العملية التي مُيكن من خاللها الحصول عىل نتائج صحيحة مُيكن االعتامد عليها ألغراض الرصد. ومُيكن أن تستهدف 

خطة الرصد املُنتجات الغذائية املحلية واملُستوردة أو املُصّدرة عىل حّد سواء،  ويعتمد ذلك عىل الهدف من  خطة 

املُنتجات  بالنسبة إىل  البلد املستورد. أما  ِبناًء عىل طلب  املُنتجات املُصّدرة، مُيكن أن يتم ذلك  الرصد: فبالنسبة إىل 

األغذية.   املُتصلة بسالمة  األخطار  لبعض  التعرض  تقييم مدى  يدعم  أن  لذلك  فيُمكن  واملُستوردة،  املحلية  الغذائية 

واعتامداً عىل كيفية وضعها وتصورها، فقد تشمل برامج الرصد أيضاً نتائج الرقابة الذاتية التي يقوم بها املشغلون/ 

العاملون يف املُنشآت الغذائية.

تعريف خاص

الرسمية وكيفية  الرقابة  املُختّصة، والذي يتضمن معلومات عن هيكل نظام  الُسلطات  الذي وضعته  الَوْصف  خطة رقابة: 

تنظيم مهامه وأعامله، واملُخطط التفصييل لعمليات الرقابة الرسمية التي يتعني القيام بها، عىل مدى فرتة زمنية.

املراقبة الرسمية واألنشطة الرسمية األخرى التي يتم تنفيذها لضامن تطبيق قانون الغذاء واألعالف،   

 القواعد املتعلقة بصحة الحيوان والرفق به وصحة النباتات ومنتجات حامية النباتات. 
EU REGULATION )EU( 2017/625

خطر: عامل بيولوجي أو كياموي أو مادي يف األغذية، أو بعضها، ميكن أن يتسبب يف إحداث تأثريات صحية ضارة.

دليل إجراءات هيئة الدستور الغذايئ

 :. B.2.2 لغرض

خطر: عامل مُيكن أن يتسبب يف إحداث تأثريات ضاّرة بصحة املجموعات السكانية املُعرضة له.

منظمة الصحة العاملية ، 2012

للتخفيف من )شدة( املخاطر يف نقاط مراقبة  للحد/  تنفيذه  الترصف يف املخاطر: إجراء محدد ميكن  بإدارة  خيار خاص 

مختلفة عىل امتداد السلسلة الغذائية.

CAC/GL 77- 2011 .املبادئ التوجيهية لتحليل املخاطر املتعلّقة باملقاومة املضادة للميكروبات املنقولة بالغذاء

دفعة: كمية من املواد الغذائية التي يتم تسليمها يف وقت واحد والتي يعرف أو يفرتض املوظف املسؤول عن أخذ العينات 

أنها تشرتك يف نفس الخصائص مثل املنشأ، واملُنِتج، والتنوع، والجهة القامئة بالتعبئة، ونوع التعبئة، والعالمات التي 

تحملها، والشاِحن، وما إىل ذلك. والدفعة املُشتبه فيها ألي سبب من األسباب هي الدفعة التي يُشتبه يف احتوائها عىل 

ُمتبقيات تتجاوز الحد املسموح به، والدفعة غري املُشكوك فيها هي الدفعة التي ال يوجد سبب يدعو لالشتباه يف أنها 

قد تحتوي عىل ُمتبقيات تتجاوز الحد املسموح به.

مالحظات:  

إذا كانت الُشحنة تتألف من دفعات مُيكن افرتاض أن مصدرها من ُمزارعني ُمختلفني، وما إىل ذلك، فينبغي فحص  )أ( 

كل دفعة عىل حدة.

قد تتكون الُشحنة من دفعة واحدة أو أكرث. )ب( 

يف حالة عدم امكانية تحديد حجم كل دفعة أو أبعادها فيام يتعلق بالُشحنات الكبرية، فيُمكن اعتبار كل واحدة  )جـ( 

من مجموعة العربات والشاِحنات والسفن وما إىل ذلك، دفعة ُمنفصلة.

املقدمة ودليل املصطلحات
أداة تقييم نظام الرقابة

على األغذية
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ميكن أن يحدث خلط بني الدفعات خالل عمليات التصنيف أو التصنيع، عىل سبيل املثال ". )د( 

CAC/ .الطرق املثىل/ املوىص بها ألخذ العينات لتحديد بقايا مبيدات اآلفات من أجل االلتزام بالحدود القصوى للمخلفات

GL 33-1999

أو  ُمتبقيات كيميائية  لتقديم معلومات عن وجود مخلفات/  العينات عىل أساس إحصايئ وُمعالجتها وتحليلها  رصد: أخذ 

املُتبقيات أو  التي يتم تحديدها ُمسبقاً أو مستويات تلك  السكانية  أخطار ميكروبيولوجية يف عينة من املجموعات 

األخطار املوجودة، وبشكل عام ليس الغرض من برامج الرصد هو تطبيق إجراء بشكل ُمبارش، فأنشطة الرصد مفيدة 

بشكل خاص لتمييز االتجاهات، عندما تؤخذ العينات بطريقة عشوائية وعىل نحو غري متحيز، ولعل دراسات األنظمة 

الغذائية الشاملة أحد األمثلة عىل برامج الرصد للمواد الكيامئية.

رصد املواد الكيميائية يف األغذية استناداً إىل: املذكرة اإلعالمية INFOSAN رقم 1/2009

 :B.2.2 لغرض  

املتابعة الروتينية واملُستمرة لتنفيذ أنشطة املُراقبة املُقرر القيام بها، واألداء العام لنظام املُراقبة واالستجابة.  

منظمة الصحة العاملية، 2006

رصد األداء: عملية مستمرة أو متواصلة لجمع البيانات وتحليلها بهدف تقييم مدى تحقيق أهداف النظام الوطني للرقابة 

عىل األغذية ونتائجه املعلن عنها. 

CAC/GL 91-2017 .املبادىء والخطوط التوجيهية لرصد أداء النظم الوطنية للرقابة عىل األغذية

رقابة: أي شكل من أشكال الرقابة التي تقوم بها السلطة املختصة للتحقق من االلتزام بقانون األغذية واألعالف )وقواعد 

صحة الحيوان(.

تنفيذ عمليات املراقبة الرسمية لضامن التحقق من االلتزام بقانون األغذية واألعالف والصحة الحيوانية وقواعد الرفق بالحيوان. 

EU Regulation )EC( No 882/2004

رقابة عىل الغذاء: نشاط تنظيمي إلزامي تقوم به الُسلطات الوطنية أو املحلية إنفاذاً للقانون، لحامية املُستهلك وضامن أن 

يّة وصالحة لالستهالك البرشي خالل عمليات اإلنتاج والتداول والتخزين والتصنيع  جميع األغذية آمنة ومفيدة وصحِّ

البيانات عليها بشكل صحيح وبدقة عىل  والتوزيع، وتتفق مع ُمتطلبات سالمة وجودة الغذاء، ويتم وضع ملصقات 

النحو املنصوص عليه يف القانون.

املبادئ التوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية لتعزيز النظم الوطنية ملراقبة األغذية - ضامن سالمة 

األغذية ونوعيتها - ورقة 76 الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة حول األغذية والتغذية، 2003.

سحب: القيام بإزالة/ اسرتداد/ استدعاء املُنتجات الغذائية من السوق يف أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية، مبا يف 

ذلك عندما تكون يف حوزة املستهلكني.

تعريف خاص

سحب الغذاء: القيام بسحب املُنتَجات الغذائية من السوق يف أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية، مبا يف ذلك عندما 

تكون يف حوزة املُستهلكني.

الغذائية.  املُنتجات  يتعلق بسحب  فيام  "اسرتداد" عىل نطاق واسع  يُستخدم ُمصطلح  املصطلحات:  )مالحظة بشأن   

وعىل الرغم من ذلك، فإن معنى املُصطلح يختلف اختالفاً كبرياً من دولة ألخرى ومن لغة ألخرى، فعىل سبيل املثال، 

تستخدم بعض الدول كلمة "سحب" لإلشارة إىل اسرتداد ُمنتَج غذايئ قبل وصوله إىل املُستهلك، بينام تستخدم دول 

أخرى نفس املُصطلح لإلشارة إىل سحب ُمنتَج غذايئ لسبب أخر ال عالقة له بسالمة الغذاء )مثل الجودة(. عالوة عىل 

الغذائية ملُنتجات غذائية،  الدول األخرى كلمة "سحب" لإلشارة إىل اسرتداد مسؤويل املُنشآت  ذلك، تستخدم بعض 

وذلك ُمقابل اإلجراء الذي تتخذه الُسلطة الوطنية.(

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة/ منظمة الصحة العاملية. دليل لتطوير وتحسني األنظمة الوطنية لسحب واسرتجاع 

األغذية. إنفوسان 2012.
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سالمة الغذاء: ضامن أالّ تتسبب األغذية يف إلحاق رضر باملُستهلك عند إعدادها أو تناولها طبقاً لالستخدام املقصود منها.

CCFH - CAC/RCP 1-1969 .قواعد املامرسات الدولية املوىص بها واملباديء العامة لسالمة األغذية

ُسلطة )ُسلطات( ُمختّصة: املُنظمة/ الوكالة )الوكاالت( الحكومية الرسمية ذات االختصاص أو الصالحية.

الخطوط التوجيهية لتصميم وتنفيذ برنامج تنظيمي وطني لضامن سالمة األغذية مرتبط باستخدام العقاقري البيطرية يف 

CCRVDF - CAC/GL 71-2009 .الحيوانات املنِتجة لألغذية

سياسة تقييم املخاطر: خطوط توجيهية موثقة عن انتقاء الخيارات واألحكام املرتبطة بها لتطبيقها يف نقاط القرار املالمئة 

لدى تقييم املخاطر عىل نحو يكفل للعملية السالمة العلمية.

دليل إجراءات هيئة الدستور الغذايئ.

شفافية: خصائص عملية يتم فيها ذكر األساس املنطقي، ومنطق التطور، والقيود، واالفرتاضات، واألحكام الخاصة بالقيمة، 

والقرارات، والحدود، ومواضع الشك والريبة فيام يتعلق مبا تعتزم جهة ما القيام به وتُعلن عنه، بشكل كامل وعىل 

نحو منهجي وموثّق بحيث يسهل الوصول إليها ومراجعتها.

   CCFH - CAC/GL 30-1999  .مبادئ وخطوط توجيهية لتقدير املخاطر امليكروبيولوجية

شهادات: وثائق ورقية أو إلكرتونية توضح أوصاف الشحنات الغذائية املوجهة للتجارة الدولية وتثبت وجودها.

 الخطوط التوجيهية املتعلقة بتصميم ووضع وإصدار واستعامل الشهادات الرسمية العامة.

CCFICS - CAC/GL 38-2001

شهادات رسمية: هي الشهادات التي تصدرها السلطة املختصة يف البلد املصدر، أو تحت رقابتها، ويشمل ذلك جهات منح 

الشهادات املُعرتف بها من قبل السلطة املختصة إلصدار هذا النوع من الشهادات. يتم إصدار الشهادات بصفة عامة 

لتقديم ضامن فيام يتعلق باستيفاء واحد أو أكرث من املتطلبات القانونية التي يطلبها البلد املستورد.

CCFICS - CAC/ :الخطوط التوجهية املتعلقة بتصميم ووضع وإصدار واستعامل الشهادات الرسمية العامة.استناداً إىل

GL 38-2001

ضامن الجودة: جميع األنشطة املربمجة/ املُقررة واملنتظمة التي يتم القيام بها عىل نحو منهجي ومدروس يف إطار نظام 

الجودة، والتي تُثبت عند الحاجة، أنها توفر الثقة الكافية يف جهة ما بشأن استيفائها ملُتطلبات الجودة.

)ISO 8402(. CCMPH - CAC/RCP 58-2005 / .مدونة املامرسات الصحية للحوم

د وفقاً ملا هو منصوص عليه يف اللوائح عىل أنه: طارئة صحية عمومية تسبب قلقاً دولياً: حادث استثنايئ يُحدَّ

يشكل خطراً محتمالً عىل الصحة العمومية يف الدول األخرى وذلك النتشار املرض دولياً.  .1

قد يقتيض استجابة دولية منسقة.  .2

IHR )اللوائح الصحية الدولية )منظمة الصحة العاملية

عبور/ مرور عابر: قد يضطر غذاء موجه لبلد ما إىل "املرور العابر" أو السفر عرب بلد آخر عىل الرغم من عدم استرياده أو 

عرضه للبيع يف بلد العبور. يجوز لبلد العبور/ املرور العابر وضع متطلبات محددة )غالباً ما تتعلق بصحة الحيوان أو 

حامية النباتات( وله أن يطلب شهادة عبور.

دليل مراقبة األغذية املستوردة املستند إىل املخاطر، منظمة األغذية والزراعة، 2016

عقاقري بيطرية: أي مواد تُستخدم أو تُقدم ألي حيوان ينتج غذاء مثل الحيوانات املُِنتجة للحوم أو األلبان أو الدواجن أو 

األسامك أو النحل، سواء استخدمت هذه العقاقري لألغراض العالجية أو الوقائية أو التشخيصية أو إلجراء تعديالت يف 

الوظائف الفسيولوجية أو السلوك.

دليل إجراءات هيئة الدستور الغذايئ
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ة لالستخدام بصورة مبارشة يف  علف: أي مادة واحدة أو عدة مواد، سواء كانت ُمصنَّعًة أو نصف ُمصنَّعٍة أو خاماً، ُمَعدٌّ

تغذية الحيوانات املُنِتجة للغذاء.

TFAF - CAC/RCP 54-2004 .مدونة السلوك بشأن التغذية السليمة للحيوان

عمل يف مجال األغذية: قيام جهة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص مبُبارشة العمل أو ُمامرسة أي نشاط من األنشطة 

املُتعلقة بأية مرحلة من مراحل إنتاج األغذية وتصنيعها وتوزيعها، سواء كان ذلك بهدف تحقيق ربح أم ال.

 EU .املبادئ العامة واملتطلبات يف قانون الغذاء، إنشاء هيئة سالمة األغذية األوروبية واإلجراءات املتعلقة بسالمة األغذية

Regulation )EC( No 178/2002

عينة: وحدة واحدة أو أكرث يتم اختيارها من مجموعة من الوحدات، أو جزء يتم اقتطاعه لتمثيل كمية كبرية من املواد.

الطرق املوىص بها ألخذ العينات لتحديد بقايا مبيدات اآلفات من أجل االلتزام بالحدود القصوى للمخلفات
CAC/GL 33-1999

فحص وثائقي/ مستندي: فحص الشهادات الرسمية وشهادات املُصادقة وغريها من الوثائق/ املُستندات، مبا يف ذلك املُستندات 

ذات الطابع التجاري، والتي يتعني أن تُرافق الشحنات مبوجب قانون الغذاء واألعالف املُطبق يف الدولة.

املراقبة الرسمية واألنشطة الرسمية األخرى التي يتم تنفيذها لضامن تطبيق قانون الغذاء واألعالف، 

 القواعد املتعلقة بصحة الحيوان والرفق به وصحة النباتات ومنتجات حامية النباتات. استناداً إىل:
EU REGULATION )EU( 2017/625

التي  اللوائح أو األحكام اإلدارية أو املُتطلبات أو اإلجراءات  الرسمية أو الترشيعات، أو  القرارات  الغذاء: يشمل  قانون 

تُصدرها الُسلطات الوطنية واملتعلقة باألغذية بشكل عام وسالمة األغذية عىل وجه الخصوص، وتخّص حامية الصحة 

العامة وحامية املستهلكني ورشوط التجارة العادلة، كام تشمل أي مرحلة من مراحل إنتاج األغذية وتصنيعها وتوزيعها، 

وكذلك األعالف التي يتم إنتاجها أو استخدامها يف تغذية الحيوانات املُنِتجة للغذاء.

وتسمى أيضاً " ترشيعات الغذاء": انظر ترشيعات.  

استناداً إىل :

الخطوط التوجيهية لتصميم وتشغيل وتقييم واعتامد أنظمة  التفتيش عىل الواردات والصادرات   -

CCFICS - CAC/GL 26-1997 .الغذائية وأنظمة إصدارالشهادات

املبادئ العامة واملتطلبات يف قانون الغذاء، إنشاء هيئة سالمة األغذية األوروبية واإلجراءات املتعلقة   -

EU Regulation )EC( No 178/2002 .بسالمة األغذية

وتشمل  املبيدات.  باستخدام  يتعلق  فيام  الجيدة  لزراعية  ا املامرسات  تشمل  املبيدات:  الستعامل  مثىل  زراعية  قواعد 

الفعالة  للمكافحة  الالزمة  الحقيقية  الظروف  ظل  يف  قطرياً  باستخدامها  املرخص  للمبيـدات  اآلمنة  االستخدامات 

يطبق  به  استخدام مرصح  أعىل  املبيدات حتى  استخدام  لآلفـات. كمـا تشمل طائفة من مستويات  بهـا  واملوثـوق 

البقايا. يقع تحديد االستخدامات اآلمنة املرخص بهـا عىل  بطريقـة ال تسـفر إال عن أقل قدر ممكن من املخلفات/ 

املسـتوى القطـري، وتشـمل االستخدامات املسجلة أو املويص بها داخل القطر والتي تراعي اعتبارات الصحة العامة 

واملهنية فضالً عن سالمة البيئة. وتشمل الظروف الفعلية أية مرحلة يف إنتاج وتخزين ونقل وتوزيع وتصنيع السـلع 

الغذائيـة واألعالف الحيوانية.

دليل إجراءات هيئة الدستور الغذايئ

الالزمة لضامن سالمة  والتدابري  بالرشوط  املُتعلقة  املاُمرسات  الّصحة/ ُمامرسات ِصحيّة جيدة: جميع  قواعد مثىل لحفظ 

األغذية وصالحيتها يف جميع مراحل السلسلة الغذائية. 

CCMPH - CAC/RCP 58-2005 .مدونة املامرسات الصحية للحوم

1 9

دليل املصطلحات



مؤرش: متغري كمي أو عامل نوعي يوفر وسائل بسيطة وموثوق بها لقياس اإلنجازات أوإظهار التغيريات املتصلة باألنشطة 

أو املساعدة يف تقييم أداء برنامج أو نظام ما.  

CAC/GL 91-2017 .املبادئ والخطوط التوجيهية لرصد أداء النظم الوطنية للرقابة عىل األغذية

مبيدات: أي مادة ُمعدة للوقاية من أو للقضاء عىل أو الجتذاب، أو لطرد أو ملُكافحة أي آفة من اآلفات، مبا يف ذلك األنواع 

غري املرغوب فيها من النباتات أو الحيوانات خالل إنتاج وتخزين ونقل وتوزيع وتصنيع األغذية، أو السلع الزراعية، أو 

األعالف الحيوانية أو التي قد تُقدم للحيوانات ملُكافحة الطفيليات الخارجية.  ويشمل املُصطلح املواد املُعدة لالستخدام 

كُمنظم لنمو النباتات أو إلسقاط األوراق، أو للتجفيف أو لتخفيف شجر الفاكهة أو كامنع للتربعم أو املواد التي توضع 

عىل املحاصيل إما قبل الحصاد أو بعده لحامية السلعة من التلف خالل التخزين والنقل، وال يشمل املُصطلح عادة 

األسمدة وُمغذيات النبات والحيوان وُمضافات األغذية والعقاقري البيطرية.

دليل إجراءات هيئة الدستور الغذايئ

التعرض للخطر )األخطار(  املرُتتبة عىل  التأثريات  بالصحة، ومدى حدة تلك  تأثريات ضاّرة  مخاطر: قياس احتامل حدوث 

املُتعلق باألغذية. 

دليل إجراءات هيئة الدستور الغذايئ

 :B.2.2 لغرض  

احتامل وقوع حدث ضار خالل فرتة محددة والحجم املحتمل لعواقب/ ما يرتتب عنه.  

منظمة الصحة العاملية، 2012

مخلفات/ متبقيات املبيدات: أي مادة يتم تحديد وجودها يف السلع الغذائية أو الزراعية أو يف األعالف الحيوانية نتيجة 

استخدام املُبيدات، ويشمل املُصطلح أي ُمشتقات للُمبيدات مثل ُمنتجات التحويل ومواد التمثيل الغذايئ، وُمنتجات 

التفاعل والشوائب التي لها أهميتها من الناحية السمية.

دليل إجراءات هيئة الدستور الغذايئ 

مراقبة/ ترصد: تعني الجمع املُستمر للمعلومات املُتعلقة بسالمة الغذاء بشكل منهجي وُمضاهاتها وتحليلها، ونرش املعلومات 

يف الوقت املناسب من أجل التقييم واالستجابة حسب الرضورة. 

استناداً إىل: اللوائح الصحية الدولية )منظمة الصحة العاملية( IHR. قاموس املنظمة العاملية للصحة الحيوانية 
بخصوص قانون صحة الحيوانات الربية

مراقبة/ رقابة رسمية: أي شكل من أشكال الرقابة التي تقوم بها السلطة املختصة للتحقق من تطبيق قانون الغذاء، مبا يف 

ذلك قوانني الصحة الحيوانية والرفق بالحيوان.

 EC( :القواعد الخاصة بتنظيم املراقبة الرسمية للمنتجات ذات األصل الحيواين واملعدة لالستهالك البرشي. القانون األورويب

)No 854/2004

مركز االتصال الوطني املعني باللوائح الصحية الدولية: املركز الوطني الذي تعينه كل دولة طرف، وميكن لنقاط اإلتصال 

التابعة ملنظمة الصحة العاملية واملعنية باللوائح الصحية الدولية االتصال به يف جميع األوقات مبوجب هذه اللوائح.

IHR )اللوائح الصحية الدولية )منظمة الصحة العاملية

مسؤول رئييس يف مجال األغذية: ميكن للدولة تعريف مصطلح "الرئييس" حسب الحاجة وسيكون املعيار الخاص بتحديد 

"املسؤول الرئييس يف مجال األغذية " وفًقا لظروف كل دولة، ولكن يجب تحديده وتوثيقه.

تعريف خاص

املقدمة ودليل املصطلحات
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الباعة املتجولني وصغار  بالغذاء مبا يف ذلك  مسؤول ُمنشأة غذائية مبتدىء/غري ُمستقر: قد يشمل ذلك أي مجال يتعلق 

التجار، أو املرشوعات الناشئة التي يعمل بها موظفون ال يتمتعون بخربة واسعة يف هذا املجال.

تعريف خاص

ُمسببات األمراض املنقولة بالغذاء: عامل مسبب للمرض موجود يف الغذاء مُيكن أن يتسبب يف إصابة اإلنسان بِعلّة أو مرض 

)أمراض( نتيجة تناوله الغذاء امللوث بهذا العامل املسبب للمرض و/أو املواد البيولوجية املنتجة/ املصنوعة من مادة 

تتضمن هذا العامل املسبب للمرض.

 مبادئ توجيهية لتحليل املخاطر املتعلّقة باملقاومة املضادة للميكروبات املنقولة بالغذاء.

CAC/GL 77- 2011

لبلد  ا قبل  من  مناسباً  يعترب  الذي  الحامية  مستوى   :)ALOP ( لنباتية  ا الّصحة  أو  للصّحة  الحامية  من  مناسب  مستوى 

العضوالذي يضع تدبرياً يتعلّق بالصحة أوالصحة النباتية لحامية حياة أو صّحة اإلنسان أوالحيوان أوالنبات داخل أراضيه.

منظمة التجارة العاملية – اتفاقية تطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية

مشّغل/ مسؤول املُنشأة الغذائية: الشخص/الرشكة التي تقوم، سواء بهدف تحقيق ربح أم ال، مبامرسة أي أنشطة ذات صلة 

بأي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية.

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة/ منظمة الصحة العاملية/ دليل لتطوير وتحسني األنظمة الوطنية لسحب واسرتداد 

األغذية. نرشة إنفوسان 2012.

أوالبقاء يف ظل وجود مستوى متزايد من أحد املضادات  التكاثر  الحيوية: قدرة كائن حي دقيق عىل  مقاومة املضاّدات 

الحيوية باملقارنة مع تعرض نظري له من نفس النوع.

 مبادئ توجيهية لتحليل املخاطر املتعلّقة باملقاومة املضادة للميكروبات املنقولة بالغذاء.

CAC/GL 77- 2011

ملوثات: أي مادة ال تضاف عمداً إىل األغذية أو إىل أعالف الحيوانات املُنِتجة للغذاء، والتي توجد يف مثل هذه األغذية 

أو األعالف خالل/ نتيجة لعملية إنتاج )مبا يف ذلك العمليات التي تجرى يف زراعة املحاصيل وتربية الحيوان والطب 

البيطري( أو تصنيع أو تجهيـز أو إعـداد أو معالجـة أو تعبئة أو تغليف أو نقل أو تداول أو نتيجة تلوث بيئي. وال 

يشمل املصطلح أجزاء الحشـرات وشـعر القوارض وغري ذلك من املواد الدخيلة.

دليل إجراءات الدستور الغذايئ

منح شهادات: اإلجراء الذي تُصدر مبوجبه الجهات الرسمية ملنح الشهادات أو الجهات املُعرتف بها رسمياً ملنح الشهادات، 

يعتمد  أن  ومُيكن  للُمتطلبات.  عليها  املُطبقة  الرقابة  أنظمة  أو  األغذية  باستيفاء  يُفيد  يُعادله  ما  أو  مكتوباً  ضامناً 

منح الشهادات الخاصة باألغذية، حسب الرضورة، عىل القيام مبجموعة من عمليات التفتيش التي قد تشمل الرقابة 

االلكرتونية واملُستمرة، والقيام بالتدقيق عىل أنظمة ضامن الجودة، وكذلك فحص املُنتجات النهائية.

CCFICS - CAC/GL 20-1995 .مبادئ تفتيش األغذية املستوردة واملصدرة ومنحها شهادات املصادقة

منشأة: أي مبنى أو منطقة يتم فيه/ فيها تداول األغذية، وما يُحيط به/ بها من مساحات تخضع لنفس جهة اإلدارة.

CCFH - CAC/RCP 1-1969 .قواعد املامرسات الدولية املوىص بها واملباديء العامة لسالمة األغذية

مواد غري ُمَصنَّعة: املواد الغذائية التي مل تخضع لعمليات تصنيعية، وتشمل املُنتجات التي تم تقسيمها أو فصلها أو قطعها 

أو تقطيعها إىل رشائح أو نزع عظمها أو فرمها أو سلخ جلدها أو جرْشها أو تقطيعها أو تنظيفها أو تقليمها أو تقشريها 

أو طحنها أو تربيدها أو تجميدها أو تجميدها بسعة أو إذابتها.

)EC( No 852/2004 :حفظ صحة املواد الغذائية. القانون األورويب

2 1

دليل املصطلحات



موافقة: انظر تسجيل

موافقة رسمية عىل العمليات الغذائية: ميكن اإلشارة إليها بصياغات مختلفة يف بلدان مختلفة )مثل الرتخيص ، واملوافقة، 

وما إىل ذلك(.

تعريف خاص

ر،  موظفون مسؤولون عن إصدار الشهادات: املوظفون املُعرتف بهم أو املخولون من قبل الُسلطة املُختّصة يف البلد املُصدِّ

باستكامل اإلجراءات الخاصة مبنح الشهادات الرسمية وإصدارها.

 الخطوط التوجيهية املتعلقة بتصميم ووضع وإصدار واستعامل الشهادات الرسمية العامة.

CCFICS - CAC/GL 38-2001

نظافة األغذية: تشمل الظروف والتدابريالالزمة إلنتاج وتصنيع وتخزين وتوزيع األغذيـة، والتي تهدف إىل ضامن ُمَنتج آمن 

وسليم وصحي وصالح لالستهالك البرشي.

دليل إجراءات هيئة الدستور الغذايئ

نظام الرقابة عىل الغذاء: عملية دمج آلليات تنظيمية إلزامية )مثل أنشطة الرقابة الرسمية عىل األغذية( مع االسرتاتيجيات 

الوقائية والتعليمية التي تضمن، عىل امتداد السلسلة الغذائية بأكملها )مبا يف ذلك اإلنتاج واملعالجة/ التداول والتصنيع 

والتخزين والتوزيع( أن األغذية آمنة وصحيّة وصالحة لالستهالك البرشي، باإلضافة إىل أنها ُمستوفية ملُتطلبات سالمة 

وجودة األغذية ويتم وضع ملصقات بياناتها بشكل صحيح وبدقة عىل النحو املنصوص عليه يف القانون.

استناداً إىل: املبادىء التوجيهية لكل من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية، بخصوص تطوير 

النظم الوطنية للرقابة عىل األغذية. ضامن سالمة وجودة األغذية، وورقة التغذية ملنظمة األغذية والزراعة 

2003 ،76

نظام الرقابة عىل سالمة الغذاء: هو مجموعة من التدابري الرقابية، عندما تأخذ برمتها، تضمن سالمة الغذاء وفقاً لالستخدام 

املقصود منه.

CCFH - CAC/GL 69-2008 .الخطوط التوجيهية املتعلقة بالتحقق من تدابري التحكم يف سالمة األغذية

نظام رقابة: نظام يضم الُسلطات املُختّصة وما توفره الدولة العضو من موارد وهياكل وترتيبات وإجراءات، لضامن القيام 

بأعامل الرقابة الرسمية وفقاً للوائح/ الرتتيبات الفنية املُنظمة لسالمة الغذاء يف تلك الدولة.

املراقبة الرسمية واألنشطة الرسمية األخرى التي يتم تنفيذها لضامن تطبيق قانون الغذاء واألعالف، 

 القواعد املتعلقة بصحة الحيوان والرفق به وصحة النباتات ومنتجات حامية النباتات. استناداً إىل:

EU REGULATION )EU( 2017/625

وضع/ طرح يف السوق: تعني تداول أو ِحيازة ُمنتجات غذائية أو أعالف بغرض البيع، مبا يف ذلك العرض للبيع أو أي شكل 

آخر من أشكال نقل امللكية، سواء كان مجانياً أم ال، وكذلك البيع والتوزيع وغري ذلك من أشكال نقل امللكية بحد ذاتها.

املبادئ العامة واملتطلبات لقانون الغذاء، إنشاء هيئة سالمة األغذية األوروبية، ووضع اإلجراءات املتعلقة 

)EC( No 178/2002 :مبسائل سالمة األغذية. القانون األورويب

وضع ملصق بيانات: أي نص مكتوب أو مواد مطبوعة أو ُرُسومات ُمصورة موجودة عىل بطاقة الوسم/ املعلومات الخاصة 

باملُنتَجات الغذائية أو ُمرافقة لها أو معروضة عىل مقربة منها، مبا يف ذلك ما يُستخدم بهدف الرتويج للمبيعات أو البيع.

CODEX STAN 1-1985 .املواصفة العامة املتعلقة بوضع ملصقات البيانات عىل األغذية املعبأة
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 دليل املُصطلحات الخاصة بالرقابة 

عىل الصحة العامة
(يستخدم بشكل أسايس يف ب2.2 أو معايري التقييم ذات الصلة)

استجابة: أي إجراء يتم اتخاذه يف مجال الصحة العامة )مثل رصد األحداث، وتوفري املعلومات للجمهور، وإجراء 

التحقيقات امليدانية، واتخاذ تدابري للتحكم يف املخاطر أو الحد منها( نتيجة التوصل إىل وجود مخاطر تُهدد 

الصحة العامة. 

)منظمة الصحة العاملية 2014(

أمراض منقولة بالغذاء: أي مرض ذي طبيعة ُمعدية أو سامة ناجم عن تناول الغذاء.

)منظمة الصحة العاملية 2008- ب(

تعريف الحالة: مجموعة من املعايري )وليس بالرضورة الخاصة بالتشخيص( التي يجب استيفائها من أجل تحديد 

شخص ما عىل أنه ُمصاب مبرض أو حالة ُمعينة، ومُيكن أن تستند تعريفات الحالة إىل املعايري الجغرافية أو 

السيرية أو املخربية أو املعايري السيرية واملخربية معاً.

)بورتا، 2014(

الْمونيالَ(، هو حدوث حالتني أو أكرث من  تفيش أمراض منقولة بالغذاء: بالنسبة لألمراض الشائعة )مثل داء السَّ

حاالت اإلصابة باملرض نتيجة تناول نفس الغذاء. أما بالنسبة لألمراض غري الشائعة، عىل سبيل املثال التسمم 

الغذايئ، فيُمكن اعتبار حالة واحدة مبثابة تفيش للمرض.

)منظمة الصحة العاملية, 2008 ب(

الِيَّة وتأثري األنشطة التي يتم القيام بها فيام يتعلق بتحقيق أهداف نظام املُراقبة  تقييم: تقييم دوري ألهمية وفَعَّ

واالستجابة.

)منظمة الصحة العاملية, 2006(

تقييم خطر: تحديد الخطر )أو األخطار املُحتملة( الذي يؤدي إىل وقوع حدث ُمتعلق باألمراض املنقولة بالغذاء، 

واآلثار الصحية الضارّة املرتبطة بها.

)منظمة الصحة العاملية, 2012(

تقييم رسيع للمخاطر: عملية منهجية لجمع املعلومات وتقييمها وتوثيقها، لتحديد ُمستوى املخاطر لحدث ما عىل 

صحة اإلنسان، ويتضمن التقييم السيع للمخاطر ثالثة عنارص: تقييم الخطر، وتقييم مدى التعرض له، وتقييم 

السياق الذي يحدث فيه.  ويُوفر التقييم السيع للمخاطر األساس للتوصل إىل قرار بشأن اإلجراءات الواجب 

اتخاذها إلدارة والحد من اآلثار السلبية املرُتتبة عىل أحداث الصحة العامة ذات التداعيات الوخيمة.

)منظمة الصحة العاملية, 2014(
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حادث: مظهر من مظاهر املرض أو حدوثه الذي يؤدي إىل احتامل وجود املرض، وقد ترجع األحداث إىل اإلصابة  

بالعدوى أو األمراض الحيوانية املنشأ أو وقوع ُمخالفات ُمتعلقة بسالمة األغذية أو حدوث تلوث كيميايئ أو 

إشعاعي أو نووي، وقد ينتقل املرض من شخص إىل آخر أو عن طريق أي حامل للعدوى أو الحيوانات أو السلع 

أو الغذاء أو البيئة.

)منظمة الصحة العاملية, 2014(

حادث ُمتعلق بالغذاء: أي حدث ُمرتبط بإصابة إنسان مبرض ما نتيجة تناوله أغذية ُملوثة )عىل سبيل املثال، 

الْمونيالَ نتيجة عدم التعامل بطريقة سليمة مع البيض(، أو من املُحتمل أن يُعرّض اإلنسان ملخاطر  تفيش داُء السَّ

معروفة أو ُمشتبه بها بسبب تناول الغذاء )مثل تلوث الغذاء باملواد الكيميائية بشكل عريّض أو ُمتعمد(.

)ُمقتبس من منظمة الصحة العاملية, 2008 جـ(

حالة: وجود أي شخص ينطبق عليه تعريف حالة ما، إما ألغراض املُراقبة أو أثناء التحقيق يف تفيش مرض ما.

)منظمة الصحة العاملية, 2017(

َحّساِسيّة: نسبة الحاالت الفعلية يف مجموعة سكانية والتي يتم اكتشافها واإلبالغ عنها من خالل نظام املُراقبة.

)منظمة الصحة العاملية, 2006(

حوادث الصحة العامة ذات التداعيات الوخيمة: أي حادث مُيثلتهديداً مبارشاً عىل صحة اإلنسان، ويستلزم اتخاذ 

إجراءات عاجلة، أي تطبيق تدابري الرقابة أو التي من شأنها الحد من اآلثار املرُتتبة عليه لحامية صحة الجمهور، 

ويشمل ذلك األحداث التي مل تؤد بعد إىل إصابة اإلنسان مبرض ما، ولكن من املُمكن أن تتسبب يف إصابته بهذا 

املرض من خالل تناول أغذية أو مياه ُملوثة أو التعرض للحيوانات املُصابة بالعدوى أو املُنتجات املُصّنعة  املُلوثة 

أو البيئات املوبوءة، أو نتيجة اآلثار املُبارشة أو غري املُبارشة  املرُتتبة عىل الحوادث الطبيعية، أو الرصاعات أو 

وجود خلل يف البنية التحتية الحيوية.

)منظمة الصحة العاملية, 2014(

صة: دراسات يف مجال الصحة العامة تهدف إىل اإلجابة عىل أسئلة ُمحددة تتعلق باألمراض املنقولة  دراسات ُمَخصَّ

بالغذاء، عىل سبيل املثال، دراسات األنظمة الغذائية الشاملة، وغريها من الدراسات الخاصة بعبء األمراض، 

وتحديد َمصَدر العدوى.

رصد: املُتابعة الروتينية واملُستمرة لتنفيذ أنشطة املُراقبة املُقررة، واألداء العام لنظام املُراقبة واالستجابة. 

)منظمة الصحة العاملية, 2006(

سلسلة غذائية: سلسلة العمليات التي مير بها الغذاء، ويشمل اإلنتاج األويل )مبا يف ذلك األعالف، واملاُمرسات 

الزراعية، والظروف البيئية(، وتصميم املُنتجات وتصنيعها، ونقلها، وتخزينها، وتوزيعها، وتسويقها، وتجهيزها 

واستهالكها.

)ُمنظمة األغذية والزراعة/ منظمة الصحة العاملية, 2007(
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عامل: عنرص، مثل الكائنات الحية الدقيقة، أو املواد الكيميائية أو اإلشعاعات، الذي يُعد وجوده أو وجوده 

بكميات كبرية رضورياً لحدوث مرض ما.

)ُمقتبس من بورتا, 2014(

علم الوبائيات التحلييل: دراسة لعالقات سببيّة افرتاضية للتوصل إىل استنتاجات سببيّة، وعادة ما تتعلق الدراسات 

التحليلية بتحديد أو قياس آثار عوامل املخاطر أو اآلثار الِصحيّة الناجمة عن حاالت ُمحددة للتعرض لتلك املخاطر 

أو التدخالت التي يتم القيام بها، وذلك عىل النقيض من الدراسات الوصفية، التي ال تقوم باختبار فَرِْضيّات سببيّة. 

وتعترب الدراسات األترابية ودراسات الحاالت والشواهد أمثلة عىل الدراسات الوبائية التحليلية.

)بورتا، 2014(

فريق استجابة لحاالت التفيش: فريق من األشخاص ُمكلّف بالتحقيق يف تفيش مرض ما وُمكافحته.

مخاطر: احتامل وقوع حدث له آثار ضارّة خالل فرتة ُمحددة، ومدى أهمية النتائج املُحتمل أن ترتتب عليه. 

)منظمة الصحة العاملية, 2012(

متالزمة: مجموعة من العالمات واألعراض السيرية التي تظهر مًعا باستمرار، أو حالة تتميز بظهور مجموعة من 

العالمات واألعراض السيرية املُصاحبة لها.

)منظمة الصحة العاملية, 2012(

ُمراقبة/ ترّصد قائم )ـة( عىل حادث: الجمع املُنظم، والرصد، والتقييم، وتفسري املعلومات غري املُنظمة حول 

حوادث ِصحيّة قد تُشكل مخاطر عىل الصحة العامة.

)منظمة الصحة العاملية, 2014(

ُمراقبة الصحة العامة: الجمع املُستمر واملنهجي للبيانات وُمضاهاتها وتحليلها ألغراض الصحة العامة، ونرش 

البيانات املُتعلقة بالصحة العامة يف الوقت املُناسب، من أجل التقييم واالستجابة يف مجال الصحة العامة عند 

الرضورة.

)منظمة الصحة العاملية، 2008 أ(

ُمراقبة املتالزمة: طريقة ُمراقبة تستخدم البيانات املُتعلقة بالصحة عىل أساس املالحظات السيرية بدالً من تأكيد 

التشخيص من خالل االختبارات املعملية.

)منظمة الصحة العاملية, 2008 د(

ُمراقبة عىل أساس مؤرشات: جمع البيانات املُنظمة، ورصدها، وتحليلها، وتفسريها عىل نحو منهجي وبصورة 

ُمنتظمة، وهذه البيانات هي عبارة عن املؤرشات التي تضعها عدد من املصادر الرسمية املُحددة بشكل جيد، 

والتي يتعلق معظمها بالصحة.

)منظمة الصحة العاملية, 2014(
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ُمراقبة مخربية: شكل من أشكال املُراقبة عىل أساس املؤرشات للحاالت التي ثبُت أنها حاالت مؤكدة وفقاً 

لالختبارات املعملية، وتُرسل املعامل التي تقوم بإجراء االختبارات النتائج إىل نظام املُراقبة، كام تقوم بإبالغ األطباء 

الذين طلبوا إجراء تلك االختبارات.

مرض يتعني اإلبالغ عنه: مرض ينبغي، نظراً ملدى تأثريه عىل الصحة العامة، أن يتم اإلبالغ عنه إىل هيئة الصحة 

العامة مبوجب ترشيع أو قرار ما، من قبل الجهة صاحبة االختصاص وذلك عند تشخيصه.

)بورتا, 2014(

نظام املراقبة واالستجابة: البنية التحتية الحالية ومجموعة العاملني والعمليات املُستخدمة ملراقبة األمراض املُعدية 

واالستجابة لها.

نقطة اتصال: الشخص الذي يتم تعينه ليكون مبثابة نقطة اتصال لنشاط أو عملية ما.

نَْوِعيَّة: نسبة األشخاص غري املُصابني باملرض يف مجموعة سكانية، والذين يعتربهم نظام املُراقبة ال يُعانون من 

املرض، فنظام املُراقبة ذو قدرة محدودة عىل متيز نوعية حاالت التفيش، وهو ما يرتتب عليه تحديد حاالت خاطئة، 

مام يؤدي إىل إهدار للموارد عند إجراء تحقيقات بشأنها.

)منظمة الصحة العاملية, 2006(
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 قامئة وثائق الدستور الغذايئ الوارد ذكرها 

يف األداة نصاً

الخطوط التوجيهية للدستور الغذايئ

متوفّرة أيضا عىل:

www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/guidelines/en

 CAC/GL 91-2017املبادئ والخطوط التوجيهية لرصد أداء النظم الوطنية للرقابة عىل األغذية

 CAC/GL 89-2016 خطوط توجيهية لتبادل املعلومات بني البلدان املستِوردة واملِصدرة لدعم التجارة

باألغذية

 CAC/GL 83-2013املبادئ الخاصة باستخدام أخذ العينات واالختبار يف التجارة الدولية باألغذية

CAC/GL 82-2013املبادئ والخطوط التوجيهية للنظم الوطنية للرقابة عىل األغذية.

CAC/GL 77- 2011الخطوط التوجيهية لتحليل املخاطر املتعلّقة مبكروبات األغذية املقاومة لألدوية

 CAC/GL 71-2009الخطوط التوجيهية لتصميم وتنفيذ برنامج تنظيمي وطني لضامن سالمة األغذية 

مرتبط باستخدام العقاقري البيطرية يف الحيوانات املنِتجة لألغذية

 CAC/GL 69-2008الخطوط التوجيهية للمصادقة عىل إجراءات الرقابة املتعلّقة بسالمة األغذية

 CAC/GL 63-2007املبادئ والخطوط التوجيهية إلدارة الترصف يف املخاطر امليكروبيولوجية

CAC/GL 62-2007مبادئ العمل لتحليل املخاطر عىل سالمة األغذية ليك تطبّقها الحكومات.

 CAC/GL 60-2006مبادئ اقتفاء األثر⁄ تتبع املنتج باعتبارها أداة ضمن نظام التفتيش ومنح شهادات 

.املصادقة لألغذية

 CAC/GL 53-2003املبادئ التوجيهية بشأن حكم معادلة التدابري الصحية املرتبطة بفحص األغذية وأنظمة 

.إصدار الشهادات

 CAC/GL 47-2003الخطوط التوجيهية املتعلقة بنظم الرقابة عىل الواردات الغذائية.

 CAC/GL 38-2001الخطوط التوجيهية املتعلقة بتصميم ووضع وإصدار واستعامل الشهادات الرسمية 

.العامة
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 CAC/GL 33-1999طرق أخذ العينات املوىص بها لتحديد بقايا املبيدات ومدى امتثالها للحدود القصوى 

.ملتبقيات املبيدات

 CAC/GL 30-1999مبادئ وخطوط توجيهية لتقدير املخاطر امليكروبيولوجية

CAC/GL 26-1997الخطوط التوجيهية لتصميم وتشغيل وتقييم واعتامد نظم التفتيش عىل الواردات 

.والصادرات الغذائية وأنظمة إصدار الشهادات

 CAC/GL 23-1997الخطوط التوجيهية املتعلّقة باستخدام التنويه الصّحي والتنويه بالعنارص املغذية.

 CAC/GL 20-1995مبادئ تفتيش الألغذية املستوردة واملصدرة ومنحها شهادات املصادقة.

 CAC/GL 19-1995املبادئ والخطوط التوجيهية املتعلقة بتبادل املعلومات يف حاالت الطوارئ يف مجال 

.سالمة الغذاء

مدونات املامرسات للدستور الغذايئ

متوفرة أيضا عىل:

www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/codes-of-practice/en

CAC/RCP 58-2005مدونة املامرسات الصحية للحوم )ISO8402(

 CAC/RCP 54-2004مدونة السلوك بشأن التغذية السليمة للحيوان.

CAC/RCP 1-1969قواعد املامرسات الدولية املوىص بها واملبادئ العامة لسالمة األغذية.

مواصفات الدستور الغذايئ

متوفرة أيضا عىل:

www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/list-standards/en

CODEX STAN 234-1999املواصفة الخاّصة بطرق التحاليل وأخذ العينات

CODEX STAN 1-1985املواصفة العامة الخاصة ببطاقة بيانات األغذية املعبأة مسبّقا.
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يعرض هذا املجلد التمهيدي األداة املطّورة من قبل منظمة األغذية والزراعة 
ومنظمة الصحة العاملية لتقييم النظام الوطني للرقابة على األغذية، حيث 
كما  الرئيسية.  وأهدافها  نطاقها  ويحدد  تطويرها  كيفية  خلفية عن  يقدم 
يقدم استعراًضا شاماًل لهيكل أداة التقييم، مقسًما إلى عناصره التأسيسية 
)األقسام، األقسام الفرعية، الكفاءات ومعايير التقييم(. أخيًرا، يقدم هذا 
املجلّد نظرة عامة على نهج التقييم، من الترميز إلى التحليل الوصفي الذي 
يدعم عملية إسناد الدرجات. يحتوي املجلد أيًضا على دليل للمصطلحات 

الهامة وقائمة مستندات الدستور الغذائي املشار إليها يف األداة.

املقدمة 
ودليل املصطلحات

أداة تقييم نظام الرقابة
على األغذية

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو( 
إدارة الزراعة وحماية املستهلك

مكتب سالمة األغذية                         
وحدة سالمة وجودة األغذية  
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