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يهدف القسم أ إلى رسم 
العناصر األساسية الالزمة 
لتشغيل النظام. متتد هذه 

العناصر من األدوات القانونية 
والسياسية، إلى األصول املالية 

واملعدات والبنية التحتية واملوارد 
البشرية.

v

كفاءة النظام  أ.1.1أطر السياسات والقواننيالقسم الفرعي  أ.1



 القسم الفرعي أ.1

أطر السياسات والقوانني

يبحث هذا القسم الفرعي يف السياسة واألساس القانوين لنظام الرقابة عىل األغذية، وقد تم تقييم ثالثة عنارص 

رئيسية هنا وهي:  جودة عمليات صياغة السياسات والقوانني، وتهيئة اإلطار املؤسيس الستخدام فعال ملوارد 

الجيدة  الترشيع، مبا يتامىش مع املامرسات  الرئيسية يف  التقنّية  العنارص  ومهارات السلطات املختصة، وإدماج 

املتفق عليها  دولياً.

بالتحليل مدى وجود سياسة وقوانني فعالة فيام  تتناول  السياسات والقوانني(  أ.1.1. )عملية صياغة  الكفاءة 

الرئيسية.  اثنني من املجاالت  يخص سالمة وجودة األغذية، مناسبة لسياقها، شموليّة وشّفافة. ويتم مراجعة 

تنفيذها  األغذية وجودتها ويتم  أوالً: مدى وجود إطار سياسة مناسب، حيث توجد سياسة واضحة لسالمة 

من خالل الخطط االسرتاتيجية التي تحدد إجراءات السلطات املختّصة. ثانياً: وجود إجراءات رسمية لعمليات 

صياغة السياسات والقوانني باإلضافة إىل وجود إجراءات رسمية متّكن من الوصول إىل القوانني والترشيعات 

عىل  الرّقابة  نظام  أن  يضمن  مبا  وتشاركية،  شاملة  صياغة  بعمليات  اإلجراءات  هذه  تقّر  أن  يجب  ونرشها. 

السلطات  ومسؤوليات  بحقوق  يتعلق  فيام  وواضحاً  الوطني  للسياق  ومناسبًا  شامالً  يكون  النهايئ  الغذاء 

املختّصة واستقاللها وحيادها.

الكفاءة أ.2.1. )اإلطار املؤسيس( تربز هذه الكفاءة العنارص التي تساهم يف إطار مؤسيس فعال وكُْفٍء ملراقبة 

األغذية. ينبغي أن توزّع الوظائف بني السلطات املختّصة بطريقة شاملة، ومحكمة، ومتناسقة لضامن سالمة 

األغذية وجودتها عرب السلسلة الغذائية بأكملها. باإلضافة إىل ذلك  يجب أن تتوفّر آليات لضامن )أ( التواصل 

املناسب ويف وقته لتبادل املعلومات ذات الصلة، فضال عن )ب( التنسيق بني كافّة السلطات املختّصة لوضع 

بجميع  الرئيسيون  وموظفوها  املختّصة  السلطات  تتمتع  أن  يجب  كام  الغذاء.  عىل  للرقابة  مشرتكة  رؤية 

الصالحيات واملسؤوليات الالزمة لتنفيذ مهاّمهم، باإلضافة إىل وجود آليات حامية واستئناف/ طعن قضايئ كافية 

متنع إساءة استخدام السلطة.

التقنية  األحكام  جميع  توفر  الترشيعات  أن  تضمن  األغذية(  عىل  الرقابة  ترشيعات  )عنارص  أ.3.1.  الكفاءة 

الشاملة املحددة يف سياسة سالمة وجودة األغذية.  لتنفيذ أنشطة مراقبة األغذية وتحقيق األهداف  الالزمة 

الغذائية بطريقة  السلسلة  األغذية عىل جميع خطوات  الرقابة عىل  أن تطبّق قوانني  ينبغي  ولحدوث ذلك، 

يجب  كام  األغذية  سالمة  عن  الرئيسية  املسؤولية  الغذائية  املنشآت  مسؤولو  يتحمل  أن  يجب  متامسكة. 

تحليل  مبدأ  استخدام  ينبغي  وجه.  أحسن  عىل  عليهم  اإلرشاف  من  املختّصة  السلطات  لتتمّكن  تسجيلهم 

املخاطر كأساس لوضع تدابري سالمة األغذية، يف حني ينبغي متكني السلطات املختّصة من النّص القانوين الذي 

الرقايب  دورها  أشكال  وتعديل  الغذائية،  والواردات  األغذية  إنتاج  من  كل  التنظيمي عىل  اإلرشاف  لها  يخّول 

اإلنذار  أنظمة  وضع  عن  قانونياً  مسؤولة  أيضاً  املختّصة  السلطات  تكون  أن  يجب  كام  املخاطر.  إىل  استناداً 

الرسيع واالستعداد للطوارئ واالستجابة لها، مبا يتامىش مع االلتزامات الدولية ولرصد األمراض ذات األولوية 

التي تنتقل عن طريق األغذية.
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 القسم الفرعي أ.2

البنى التحتية واملسائل املالية

املالية  املوارد  من  بدءاً  النظام لجعله يعمل بشكل صحيح،  أن تغذي  التي يجب  األساسية  املدخالت  يتفّحص 

التحتية لتفعيل أنشطة الرقابة عىل األغذية وصوالً إىل املوارد  البنية  للحفاظ عىل استمرارية عمل النظام، إىل 

التحليلية لدعم عمليات الرقابة الرسمية عىل الغذاء.

بالخطط  وعالقتها  امليزانية  تخصيص  يف  املتّبع  النهج  استعراض  هنا  يتّم  املالية(  )املوارد  أ.1.2.  الكفاءة 

بالنسبة  السهل  من  يكون  أن  ينبغي  الرئيسية.  امليزانية  عنارص  ووجود  املختّصة  للسلطات  االسرتاتيجية 

أن  وينبغي  املحددة.  االسرتاتيجيات  تحقيق  من  للتمكن  املالية  املخصصات  إىل  الوصول  املختّصة  للّسلطات 

تضمن توظيف املوظفني ذوي  املهارات العالية، بأعداد كافية واالحتفاظ بهم، فضالً عن املساحات املكتبية 

لألنشطة  أيضاً  التمويل  تأمني  وينبغي  مناسب.  بشكل  أعاملهم  إلجراء  للموظفني  الالزمة  واملعدات  املناسبة 

القامئة عىل األساس العلمي واملعريف، وأنشطة أخذ العينات املتعلقة برصد املخاطر ذات األولوية عىل سالمة 

السلطات  متكني  ينبغي  كام  باألغذية.  املرتبطة  الطوارئ  وحاالت  اإلنسان  صحة  مراقبة  عن  فضالً  األغذية، 

االستخدام  ضامن  وينبغي  اسرتاتيجياً،  املنتقاة  الدولية  التظاهرات  يف  هادف  بشكل  املشاركة  من  املختّصة 

املناسب واملساءلة حول امليزانية واألموال املخصصة من خالل التدقيق يف الحسابات وعمليات املراجعة.

السلطات  تحتاجها  التي  املناسبة  واملعدات  التحتية  البنية  تحدد  واملعدات(  التحتية  )البنى  أ.2.2.  الكفاءة 

استخدام  إمكانية  لضامن  وكذلك  األغذية  ملراقبة  االسرتاتيجية  للخطة  ووفقاً  بفعالية  عملها  ألداء  املختّصة 

تزويد  ينبغي  الغاية،  لهذه  وتحقيقاً  والتنفيذ.  املخاطر  تحليل  ألغراض  األغذية  مراقبة  عن  الناتجة  البيانات 

لدعم  مركبات  ذلك:  يف  مبا  خاصة،  مبرافق  مزودة  مناسبة  استضافة  أماكن  مبكاتب/  األغذية  مراقبة  موظفي 

وتبادل  وتحليل  لتسجيل  املعلومات  تكنولوجيا  أنظمة  املوظفني،  ونقل  العينات  وجمع  التفتيش  عمليات 

البيانات التي تم جمعها، تكنولوجيات موثوقة وحديثة لالتصاالت، ومعدات أخذ العينات املناسبة واملساحة 

واملرافق الخاصة بأنشطة الرصد أو املراقبة.

املختصة  للسلطات  توفرها  والالزم  املناسبة  التحليلية  الخدمات  إىل  تنظر  التحليلية(  )املوارد  أ.3.2.  الكفاءة 

الرقابة عىل األغذية. يجب أن تكون املختربات املعتمدة قادرة عىل  التحاليل املطلوبة من قبل نظام  إلجراء 

السلطات املختصة ويجب أن متتلك  التحليلية كام هو مطلوب من قبل  الخدمات  توفري مستوى ممتاز من 

الطوارئ. يجب  االستجابة لحاالت  القدرة عىل  إىل  باإلضافة  األولوية  باملخاطر ذات  املتعلقة  الفنية  القدرات 

أن تكون طرق التحليل الرسمية وأنظمة إدارة الجودة متوفرة ويجب أن تعمل السلطات املختصة واملخابر 

بشكل مشرتك لتخطيط عبء العمل التحلييل بالنسبة لعمليات التفتيش الروتينية، برامج أخذ العينات لرصد 

العلمية  تنتقل عن طريق األغذية وغريها من األنشطة  التي  مخاطر سالمة األغذية، ترصد ومراقبة األمراض 

ذات الصلة.
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 القسم الفرعي أ.3

املوارد البرشية

يحلّل هذا القسم الفرعي القضايا املتعلقة مبوظفي مراقبة األغذية وأهمية مؤهالتهم وقدراتهم الفنية، عملية 

تأهيلهم املهني، اإلدارة والتدريب للمساهمة يف تحقيق نتائج سياسة مراقبة األغذية.

الحصول  لضامن  نظاماً  متتلك  املختصة  السلطات  كانت  إذا  مام  للتحقق  املوظفني(  )تأهيل  أ.1.3.  الكفاءة 

خالل  من  مناسب  بشكل  املؤهلني  املوظفني  هؤالء  انتداب  وينبغي  املناسبة  املؤهالت  ذوي  املوظفني  عىل 

التعيني االنتقايئ. كام ينبغي أن ميتد الرشط املتعلق بانتداب موظفني مؤهلني إىل املوظفني الذين يعملون مع 

الوكاالت التي ميكن التعاقد معها.

قدرة  لضامن  متوفّرة  تكون  أن  يجب  التي  التدريب  برامج  عىل  تركّز  املوظفني(  )تدريب  أ.2.3.  الكفاءة 

رسمية  توجيهية  دورات  م  تُقدَّ األغذية.  عىل  الرقابة  أعامل  من  الالزمة  باملجموعة  االضطالع  عىل  املوظفني 

تتيح لهم تسلّم مهامهم بطريقة فعالة وينبغي أن تضمن برامج التوجيه برنامجاً  للموظفني املنتدبني حديثاً 

تنظيم  أو  بتقدیم  املختصة  السلطات  تقوم  واألقدم.  الخربة  ذوي  املوظفني  من  بالتعلم  يسمح  تكميلياً 

الرقابة عىل األغذية عىل آخر  الذین یتحملون مسؤولیات يف مجال  دورات تدریبیة دوریة إلطالع املوظفین 

املستجدات وذلك يف إطار التطوير املهني للموظفني. كام يضمن التدريب املستمر أن ميتلك املوظفون نهجاً 

موحداً ومحدثاً بخصوص قضايا الرقابة. ينبغي أن تكون تقييامت احتياجات التدريب للموظفني عىل جميع 

املستويات هي أساس الربنامج التدريبي.

الكفاءة أ.3.3. )إدارة املوظفني وتحفيزهم( تبحث يف األنظمة التي متتلكها السلطات املختصة لضامن حصول 

مع  واملتناسبة  الكافية  الرواتب  دفع  إن  مناسب.  بشكل  وحاميتهم  وتحفيزهم  كافية  رواتب  عىل  املوظفني 

التقييم  أدائهم واستقامتهم.  املوظفني، ودعم  املحدد وبصورة منتظمة من شأنه تحفيز  الوقت  الواجبات يف 

لدى  يكون  أن  يجب  للموظفني.  الجيد  العمل  أداء  من  يزيد  الوظيفي  التطّور  وفرص  للموظفني  املنتظم 

املوظفني أيضاً إمكانية لإلبالغ عن مخالفات الزمالء أو موظّفي املؤسسات األخرى دون التعرض لردود الفعل 

السلبية. مبا أن التغيريات السياسية ستحدث بشكل دوري، يجب أن تكون هناك آليات للحفاظ عىل استدامة 

الربامج واالستقرار الداخيل.
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عملية صياغة السياسات والقواننيالكفاءة أ.1.1

وتتناسب  عالية  ذات جودة  البلد  تكون ترشيعات  أن  القانونية  الصياغة  السياسات وعمليات  إطار  يتيح 

الغرض وشفافة. مع 

توجد توجيهات واضحة للسياسة املتعلقة بسالمة وجودة األغذية.أ.1.1.1

أ.2.1.1
تقوم السلطات املختصة بإعداد الخطط اإلسرتاتيجية للرقابة عىل األغذية التي ترُتجم األهداف املحددة يف سياسة 

الرقابة عىل األغذية إىل إجراءات ملموسة.

أ.3.1.1
تصاغ السياسات والترشيعات املتصلة بالرقابة عىل األغذية عىل أساس مبادئ وإجراءات مكتوبة متّكن من تنفيذ 

عمليات شاملة  وتشاركية وتضمن نتائج "تفي بالغرض".

أ.4.1.1
تعرتف الترشيعات بحق أصحاب املصلحة يف الحصول عىل املعلومات املتعلقة بتدابري الرقابة عىل األغذية )مبا يف ذلك 

رشوط الصحة والجودة(، وتتضمن أحكاماً بشأن نرشها.

يصاغ الترشيع بوضوح ال لبس فيه ويسمح بالتطوير مع مرور الوقت.أ.5.1.1

أ.6.1.1
تتخذ السلطات املختصة القرارات بطريقة متسقة ومحايدة ومجرّدة من النفوذ غري املرشوع أو غري املربر أو تضارب 

املصالح.

اإلطار املؤسيسالكفاءة أ.2.1

وناجعاً  فعاالً  مؤسسياً  إطاراً  املختصة  السلطات  بني  التنسيق  وآلية  واملسؤوليات  السلطات  توزيع  يتيح 

األغذية عىل  للرقابة 

أ.1.2.1

تُحَدد مهام السلطات املختصة املشاركة يف الرقابة عىل األغذية عىل املستويني املركزي والالمركزي بوضوح يف 

الترشيعات وتضمن توزيع األدوار واملسؤوليات بفعالية بني السلطات املختّصة، وذلك عىل امتداد السلسلة 

الغذائية.

أ.2.2.1
توجد آلية اتصال رسميّة بني السلطات املختصة وأصحاب املصلحة اآلخرين املشاركني يف الرقابة عىل األغذية، 

لتبادل املعلومات ذات الصلة عىل امتداد السلسلة الغذائية، بدءاً من اإلنتاج األّويل ووصوالً إىل صحة االنسان.

أ.3.2.1
تشمل الترشيعات آليات التنسيق التي متكن السلطات املختصة من وضع رؤية مشرتكة للرقابة عىل األغذية، 

وتيسري التخطيط املتعدد القطاعات وتنفيذ تدابري الرقابة عىل األغذية، وتعزيز التواصل.

متنح الترشيعات السلطات املختصة جميع الصالحيات واملسؤوليات الالزمة لتنفيذ القانون.أ.4.2.1

أ.5.2.1
إذا كان ذلك مناسباً، تجيز الترشيعات للسلطات املختصة تفويض بعض الوظائف إىل كيانات عامة أو خاصة 

أخرى.

أ.6.2.1
توفر الترشيعات للموظفني املعينني الصالحية الالزمة لالضطالع  مبهامهم ضمن والياتهم، وتضع ضامنات كافية 

ملنع إساءة استعامل السلطة.

أ.7.2.1
تتضمن الترشيعات مجموعة من أحكام اإلنفاذ الفعالة فضالً عن الحق يف الطعن يف القرارات الصادرة عن 

السلطات املختصة.

الحصيلة اإلجاملية
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عنارص ترشيعات الرقابة عىل األغذيةالكفاءة أ.3.1

وتحقيق  األغذية  الرقابة عىل  أنشطة  تنفيذ  تضمن  التي  الالزمة  التقنية  األحكام  الترشيع جميع  يوفر 

األغذية. املتعلقة بسالمة وجودة  العامة  السياسة  املحددة يف  األهداف 

أ.1.3.1

تعرتف الترشيعات الوطنية باملسؤولية الرئيسية ملشغيل قطاع األغذية عن سالمة األغذية وجودتها وتحدد 

واجباتهم والتزاماتهم املحددة، مبا يف ذلك وضع األغذية اآلمنة فقط يف األسواق واسرتداد املنتجات التي ال 

تستويف املواصفات املنصوص عليها.

تُطبَق قوانني الرقابة عىل األغذية عىل مختلف مراحل السلسلة الغذائية بطريقة متسقة ومنسقة.أ.2.3.1

أ.3.3.1
تكون التعاريف املستخدمة يف قوانني الرقابة عىل األغذية واضحة وال لبس فيها ومتسقة مع املواصفات 

املعرتف بها دولياً )مثل الدستور الغذايئ(.

تتضمن القوانني مبدأ تحليل املخاطر الذي يُستخدم كأساس لوضع التدابري املتعلقة بسالمة األغذية.أ.4.3.1

تتضمن القوانني أحكاماً تتعلق بالتفتيش والرصد والرقابة عىل األخطار يف سلسلة اإلمداد الغذايئ.أ.5.3.1

تتضمن القوانني أحكاماً لتحديد رشوط االسترياد.أ.6.3.1

أ.7.3.1
تتضمن القوانني آلية متّكن السلطات املختصة من تحديد جميع مشغيل قطاع األغذية عىل امتداد السلسلة 

الغذائية.

أ.8.3.1
توفر املواصفات واللوائح واملبادئ التوجيهية الوطنية لألغذية أساساً مناسباً للرقابة عىل األغذية يستند إىل 

الدستور الغذايئ أو معايري مرجعية دولية أخرى.

تتضمن القوانني التزاماً بضامن تتبع األغذية من املزرعة إىل املائدة.أ.9.3.1

تتضمن القوانني حكامً يتعلق بنظام اإلنذار الرسيع والتأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها.أ.10.3.1

تنص القوانني عىل رشوط تعبئة األغذية وتغليفها، ووضع ملصقات البيانات عليها، والرتويج لها.أ.11.3.1

أ.12.3.1
 تنص القوانني عىل مراقبة األمراض ذات األولوية املنقولة بواسطة األغذية، مسرتشدة بسياسة سالمة 

وجودة األغذية.
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 أ.1.1

عملية صياغة السياسات والقوانني
عالية وتفي  البلد ذات جودة  تكون ترشيعات  أن  القانونية  الصياغة  السياسات وعمليات  إطار  يتيح 

)CXG 82-2013 الوثيقة  31 من  بالغرض وشفافة )الفقرة 

 أ.1.1.1

 معيار التقييم:

توجد توجيهات واضحة للسياسة املتعلقة بسالمة األغذية وجودتها.

 التوجيه 

الوطنية  املتّبعة، توضح األهداف والغايات واألولويات واملسؤوليات  السياسة  البلدان وثيقة  ينبغي أن يكون لدى 

لضامن سالمة األغذية وجودتها، مع بيان واضح بااللتزام بتحقيق تلك األهداف والغايات )الفقرات 34 و35 و38 من 

الوثيقة CXG 82-2013(. ومن شأن ذلك أن يوفر بيئة متكينية ملختلف أصحاب املصلحة املشاركني يف نظام الرقابة 

عىل األغذية، وأن يوجه االجراءات الالحقة، مبا يف ذلك وضع الترشيعات واللوائح.

ستتطلب وثيقة السياسة هذه تقييامً دقيقاً للخيارات وينبغي أن تشمل تحديد النتائج املتوقعة وتفصيلها بوضوح 

)الفقرة 30 من الوثيقة CXG 82-2013(. ويجب أن تؤكد عىل إعطاء األولوية لحامية صحة املستهلكني، ويف حال 

تعارضها مع مصالح أخرى، ينبغي أن تُعطى األولوية لصحة املستهلكني يف قيادة مسار العمل يف إطار نظام وطني 

.)CXG 82-2013 للرقابة عىل األغذية )الفقرة 8 من الوثيقة

ينبغي أن ينتهجه كل من  عاماً  الوقاية باعتبارها نهجاً  أن تركز سياسة سالمة األغذية وجودتها عىل  وينبغي أيضاً 

19 من  )الفقرة  التدخل واالستجابة  بقدرات  الوقاية  استكامل  األغذية. ويجب  املختصة ومشغيل قطاع  السلطات 

.)CXG 82-2013 الوثيقة

سياسات  البلدان  بعض  تعتمد  فقد  البلدان.  بحسب  مختلفة  أشكاالً  السياسات  توجيه  عملية  تتبع  أن  وميكن 

أخرى وضع  بلدان  تفضل  قد  وجودتها، يف حني  األغذية  بسالمة  يتعلق  فيام  املبديئ(  )املستوى  أعم  مستوى  عىل 

اسرتاتيجيات أو خطط عمل أكرث تفصيالً لسالمة األغذية. ويف بعض البلدان، ميكن إيجاد عنارص من سياسة سالمة 

األغذية وجودتها ضمن سياسات أوسع نطاقاً، مثل سياسة األمن الغذايئ. وتشمل العوامل التي يحتمل أن تشكل 

املستهلكني،  وشواغل  واستهالكها،  األغذية  إنتاج  وأمناط  الوطني،  السياق  ييل:  ما  وجودتها  األغذية  سالمة  سياسة 

ومصالح أصحاب املصلحة، وتقييم املخاطر و/ أو املنافع، وفعالية مختلف أعامل الرقابة وأساليب اإلرشاف وكفاءتها، 

والهياكل الحكومية القامئة واملخطط لها، والتنسيق بني السلطات عىل طول السلسلة الغذائية، واملعلومات التقنية 

الوثيقة  من  و33   25 )الفقرتان  النامذج  املامرسات/  وأفضل  األغذية،  قطاع  ومشغيل  الحكومة  وأدوار   والعلمية، 

.)CXG 82-2013

وينبغي أن يشارك أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك مشغلو قطاع األغذية واملستهلكون، بنشاط يف عملية وضع السياسة.
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 النتيجة املحتملة 

السياسات املستدامة واملفصلة بوضوح، منشورة ومتاحة للجمهور وتؤدي كذلك إىل دفع مسار عمل     

املصالح املختّصة، مام يسهم يف تحقيق النتائج الوطنية لنظام الرقابة عىل األغذية.   

 املؤرشات املحتملة 

وثيقة سياسة واضحة: 	

تحدد األهداف والغايات واألولويات واألنشطة الوطنية لضامن سالمة األغذية وجودتها.. 	

تشري إىل االلتزام بتحقيق هذه األهداف.. 		

تعطي األولوية لحامية املستهلك، والسيام صحة املستهلكني.. 			

تسلط الضوء عىل نهج وقايئ من قبل مشغيل قطاع األغذية والسلطات املختصة، بدعم من قدرات . 		

كافية يف مجايل التدخل واالستجابة.

تأخذ الوثيقة بعني االعتبار الخصوصيات الوطنية )عىل سبيل املثال، يف مجاالت مثل إنتاج األغذية وأمناط  	

االستهالك، وشواغل املستهلكني، ومصالح أصحاب املصلحة، والهياكل الحكومية القامئة واملخطط لها(.

أدلة عىل وجود موارد مخصصة لسالمة األغذية. 	

أدلة عىل مشاركة أصحاب املصلحة يف وضع السياسات. 	

 مصادر األدلة 

وثيقة السياسات. 	

االلتزام املوثق بسالمة األغذية )عىل سبيل املثال النشاط الذي تقوم به السلطات املختصة مثل حلقات  	

العمل واألنشطة والسجالت والترشيعات األخرية(.

 أنظر أيضاً 

تحافظ السلطات املختصة عىل استدامة الربامج واالستقرار الداخيل حتى يف أوقات التغريات السياسية. أ.5.3.3 

 أ.2.1.1

معيار التقييم: تقوم السلطات املختصة بإعداد الخطط االسرتاتيجية للرقابة عىل 

األغذية التي ترُتجم األهداف املحددة يف سياسة الرقابة عىل األغذية إىل إجراءات 

ملموسة.

 التوجيه 

يف حني أن وثيقة السياسة تحدد أهدافاً أو نتائج مفصلة للرقابة عىل األغذية عىل املستوى الوطني، تحتاج السلطات 

5

كفاءة النظام  أ.1.1أطر السياسات والقواننيالقسم الفرعي  أ.1



النتائج  ترتيب  يتم  حيث  االسرتاتيجية  التنفيذ  خطط  يف  اسرتاتيجيتها  وتحديد  عملها  مسار  تصميم  إىل  املختصة 

ا إلثبات ودعم متاسك السياسات من خالل توفري  املرتقبة بالنسبة لألنشطة املربمجة حسب األولويات. وهذا مهّم جدًّ

توجيهات شاملة بخصوص التنفيذ.

وينبغي أن تحدد هذه الخطط األولويات واألطر الزمنية للتنفيذ، واملخرجات، فضالً عن املسؤوليات. كام أنها ستكون 

أساساً لضامن املواءمة بني األهداف واملوارد )املالية، والبرشية، واملعدات، والنقل، وما إىل ذلك(. وميكن استخدام ذلك 

كأساس للتفاوض لتخصيص املوارد بشكل عام. وسيكون من املفيد أيضاً ضامن مطابقة أعداد املوظفني ومؤهالتهم 

وتدريبهم مع املهام املحددة والسامح بالتخطيط وضامن مشاركة أصحاب املصلحة عىل النحو املالئم. )الفقرات 42 

.)CXG 82-2013 و59 و69 من الوثيقة

يف بعض البلدان، تتوفر هذه الوثائق عىل مستوى موحد، وهي مرتبطة مبارشًة بوصفها مجموعة فرعية اسرتاتيجية 

بها. يف هذه  اسرتاتيجية خاّصة  أن متتلك كّل سلطة مختصة  خطة  بلدان أخرى، ميكن  أما يف  السياسة.  إطار  من 

الحاالت، من املهم التحقق من وجود اتساق وتكامل بني هذه الخطط االسرتاتيجية، حيث ينبغي أن تسهم جميعها 

يف تحقيق األهداف املحددة يف السياسة. ويجب أن تضمن هذه الخطط أيضاً إعداد تقارير موحدة، مام يدعم رصد 

املخرجات والنتائج. ويجب أن تراعي عملية التخطيط التالية النتائج والدروس املستفادة من التنفيذ خالل السنوات 

السابقة. وهو ما سيسهم أيضاً يف عمليات املراجعة املستقبلية لسياسة الرقابة عىل األغذية.

 النتيجة املحتملة 

يتم دعم تنفيذ سياسة سالمة وجودة األغذية من خالل أداة تثبت مساءلة السلطات املختصة.   

 املؤرشات املحتملة 

وجود خطة واحدة أو عدد من الخطط  االسرتاتيجية التكميلية ألنشطة الرقابة عىل األغذية. 	

أن يجري توثيق النتائج املوحدة املستمدة من خطط التنفيذ وتحليلها. 	

 مصادر األدلة 

الخطط املوثقة. 	

تقارير التنفيذ. 	

 أنظر أيضاً 

البنى التحتية واملسائل املالية. أ.2 

تأهيل املوظفني. أ.1.3 

تنمية قدرات املوظفني. أ.2.3 

تحافظ السلطات املختصة عىل استدامة الربامج واالستقرار الداخيل حتى يف أوقات التغريات  أ.5.3.3 

السياسية.

تستند خطط التفتيش الدورية التي تضعها السلطات املختصة إىل أساس منطقي مفصل وتقوم  ب.4.1.1 

بتنفيذها.
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يتم تنظيم إجراءات الرقابة الرسمية التي تنفذها مختلف السلطات املختصة عىل جميع مستويات  ب.9.1.1 

السلسلة الغذائية لتكون متواصلة ومفهومة وشاملة ومتكاملة اسرتاتيجياً.

وظائف الرصد واملراقبة واالستجابة. ب.2 

 أ.3.1.1

معيار التقييم: تصاغ السياسات والقوانني املتصلة بالرقابة عىل األغذية عىل أساس 

 مبادئ وإجراءات مكتوبة متكن من تنفيذ عمليات شاملة وتشاركية وتضمن نتائج

"تفي بالغرض".

 التوجيه 

يجب أن يكون لدى البلدان مبادئ وإجراءات مكتوبة توجه عملية صياغة أو تحديث السياسات والترشيعات التي 

ميكن تطبيقها يف مجال الرقابة عىل األغذية. وينبغي أن تستويف هذه املبادئ واإلجراءات املعايري التالية:

أن تراعي املصالح املختلفة لسالمة األغذية )مبا يف ذلك الصحة والتنمية االقتصادية والتجارة( التي متثلها الجهات  	

الفاعلة العامة والخاصة ذات الصلة، مبا يف ذلك املنظامت الدولية.

أن تكون تشاركية: فتسمح مبشاركة مختلف أصحاب املصلحة من القطاعني العام والخاص، وتأخذ يف االعتبار  	

مالحظاتهم )الفقرتان 32 و41 من الوثيقة CXG 82-2013(. وإىل جانب مشغيل قطاع األغذية وجمعيات 

املستهلكني الذين من املفرتض أنهم أكرث تنظيامً، يجب أن تؤخذ يف الحسبان مشاركة فئات محددة و/ أو األكرث 

ضعفاً يُحتمل أن تتأثر بالترشيعات )مثل مجتمعات السكان األصليني، والنساء، وجامعات املستهلكني املحددة( 

منذ املراحل األوىل إلعداد السياسة أو مراجعة القوانني. وتساهم املساعدة عىل إيجاد توافق يف اآلراء لصالح 

القانون يف تحسني االمتثال وتعزيز الشعور بامللكية.

أن تضمن تركيز تدابري السياسات/ الترشيعات عىل معالجة األسباب الجذرية للمشكلة/ املشاكل وليس ظاهرها. 	

أن تولّد عىل األقل بعض العنارص املتعلّقة بتقييم أثر القوانني والترشيعات. ويشمل ذلك تقييامً يفيد بأن السياسة  	

املقرتحة أو الترشيع املقرتح يالئم غرضه ويتكيف مع السياق الوطني والنظام القانوين والتقاليد، فضالً عن 

السياسة الوطنية واملحتويات االقتصادية. وينبغي لتقييم األثر أن يتضمن بيانات الرصد واملراقبة، مبا يف ذلك 

معلومات عن السلسلة الغذائية، وأن يأخذ يف االعتبار األثر عىل املستهلكني ومشغيل األغذية والرشكاء التجاريني.

أن تسهل النظر يف القضايا الناشئة املتعلقة بسالمة األغذية، وأن تتضمن آليات للسامح باملراجعة والتحديث  	

املنتظم للسياسات والقوانني.

تنص عىل آليات محددة لضامن الشفافية مبا يتيح تحقيق املشاركة بفعالية )مثل جلسات االستامع العلنية،  	

والكشف لبلدان أخرى عن النص الذي متت صياغته قبل اعتامده ونرشه، وفقاً ملتطلبات الشفافية الصادرة عن 

منظمة التجارة العاملية، وما إىل ذلك(.

 النتيجة املحتملة 

تكون القاعدة القانونية والسياسية لنظام الرقابة عىل األغذية شاملة ومناسبة للسياق الوطني وذات     

نظرة مستقبلية.   
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 املؤرشات املحتملة 

وجود مبادئ وإجراءات مكتوبة توجه عملية صياغة/ تحديث سياسة الرقابة عىل سالمة وجودة األغذية  	

وترشيعاتها وتعكس العنارص املذكورة أعاله.

تؤخذ يف االعتبار املشاركة بني الوكاالت وموافقاتها ووجهات نظرها ومصالحها. 	

يتم النظر يف جميع التبعات الرئيسية لسياسات معينة أو خيارات قانونية معينة، وإذا لزم األمر، يتم التعمق  	

فيها عند اعتامد سياسة أو قانون.

تجري مشاورات واسعة النطاق، ويشارك أصحاب املصلحة يف صياغة السياسات والقوانني، مبا يف ذلك يف  	

امليدان مع األشخاص املترضرين مبارشًة وليس فقط يف عاصمة بعيدة.

عند سّن القانون، يضطلع أصحاب املصلحة هؤالء بدور رسمي يف البني املؤسسية لصياغة السياسات  	

والقوانني واستعراضها )عىل سبيل املثال، ميكن تعيينهم أعضاء يف مجلس إدارة األغذية يف البلد(.

توفر مادة واضحة يف القوانني/ اللوائح تنص عىل إجراء استعراض دوري وتقييامت مسبقة والحقة ألثر/  	

تبعات هذه القوانني.

 مصادر األدلة 

املبادئ واإلجراءات املوثقة لصياغة السياسات والقوانني وتحديثها. 	

نصوص السياسات/ القوانني. 	

التأيید الخطي أو اللفظي علی الكیفیة التي اتُبعت من خاللها اإلجراءات لتطویر السياسات والقوانني  	

الغذائية.

مقابالت مع املجموعات/ أصحاب املصلحة الذين متت استشارتهم )مبا يف ذلك السلطات املركزية واملحلية،  	

واملنتجون، واملستهلكون، واملوظفون العلميون واألكادمييون، وصناعة السياحة، ومنظامت القطاع الخاص(.

 أنظر أيضاً 

تقوم البلدان األعضاء بإخطار البلدان األخرى من خالل منظمة التجارة العاملية بأي رشط جديد أو  ج.3.1.2 

معّدل للسالمة الغذائية وجودتها ميكن أن يؤثر عىل التجارة.

 أ.4.1.1

معيار التقييم: تعرتف الترشيعات بحق أصحاب املصلحة يف الحصول عىل معلومات عن تدابري الرقابة عىل 

األغذية )مبا يف ذلك رشوط الصحة والجودة(، وتتضمن أحكاماً بشأن الرتويج لها.

 التوجيه 

تعترب الشفافية مبدأ أساسياً يف الدستور الغذايئ )الفقرة 10 من الوثيقة CXG 82-2013(، وهي يف أساس االتفاقات 

الدولية ذات الصلة مثل اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن تطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية، واالتفاق بشأن 

الحواجز التقنية أمام التجارة.
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عىل الصعيد الوطني، ترتجم الشفافية إىل حق أصحاب املصلحة يف الحصول عىل املعلومات وإطالعهم عىل جميع 

تدابري الرقابة عىل األغذية، وهذا يتيح ملشغيل قطاع األغذية إعداد أنفسهم واملساهمة يف بلورة وتنفيذ هذه التدابري 

ويسهم يف تربيرها وتناسبها.

باإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تعرتف السياسات والترشيعات رصاحة مبسؤولية الحكومات وأصحاب املصلحة يف اإلبالغ 

عن املخاطر الغذائية املحتملة أو وجود أخطار وأن تنظّم هذه املسؤوليات، وكذلك يف الحصول عىل املعلومات حول 

اإلجراءات التي تم اتخاذها يف إطار تحقيق الغرض، ال سيام يف حاالت الطوارئ.

املوثوق  الوصول  إمكانية  التجاريني  تقدم للرشكاء  أن  البلدان  بالشفافية من  االلتزام  يقتيض  الدويل،  الصعيد  وعىل 

التجارة. وباإلضافة إىل ذلك،  الغذائية وجودتها ألغراض  السالمة  املتعلقة مبتطلبات  املعلومات  والرسيع إىل جميع 

ينبغي للبلدان، مبوجب اللوائح الصحية الدولية، أن تحتفظ بالسجالت وأن تبلغ الشبكة الدولية للسلطات املعنية 

بسالمة األغذية )إنفوسان( بوقوع حوادث تتعلق بسالمة األغذية.

 النتيجة املحتملة 

يحصل أصحاب املصلحة والرشكاء الدوليون عىل املعلومات املناسبة وعىل املعلومات املتعلقة    

بتدابري الرقابة عىل األغذية ومتطلباتها وترشيعاتها، التخاذ إجراءات إذا لزم األمر. 

 املؤرشات املحتملة 

عىل الصعيد الوطني:

اعرتاف السياسات والترشيعات رصاحة مبسؤولية الحكومات وأصحاب املصلحة يف اإلبالغ عن وجود أخطار  	

غذائية محتملة، وتنظّم هذه املسؤوليات، ويف الحصول عىل املعلومات، والسيام يف حاالت الطوارئ.

وجود إجراءات واضحة لنرش تدابري سالمة األغذية ومتطلباتها وترشيعاتها. 	

املؤمترات وحلقات العمل واملنشورات املوجهة للفئات املهنية. 	

وجود آلية تسمح ألصحاب املصلحة بطلب الحصول عىل املعلومات تتعلق بترشيعات الرقابة عىل األغذية  	

)سواًء تلك التي بصدد اإلعداد  أو التي تم إصدارها(.

بروتوكول/ إجراء لإلبالغ عن املخاطر. 	

عىل الصعيد الدويل:

إجراءات واضحة إلخطار الرشكاء واملنظامت الدولية، مبا يف ذلك اللوائح الصحية الدولية ومنظمة التجارة  	

العاملية.

وجود آلية تسمح ألصحاب املصلحة بطلب الحصول عىل املعلومات. 	

 مصادر األدلة 

الترشيعات. 	

سجالت اإلخطارات إىل منظمة التجارة العاملية )مبوجب اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن تطبيق تدابري  	

الصحة والصحة النباتية، واالتفاق بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة(، ومنظمة الصحة العاملية )إنفوسان( 

والرشكاء التجاريني.
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سجل املعلومات والسجالت. 	

املوارد التعليمية. 	

 أنظر أيضاً 

تتضمن القوانني حكامً يتعلق بنظام اإلنذار الرسيع والتأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها. أ.10.3.1 

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

األغذية  بسالمة  املتعلقة  املعلومات  أحدث  إىل  بسهولة  الوصول  من  التجاريون  الرشكاء  يتمكن  ج.2.1.2 

ومتطلبات الجودة والرقابة.

 أ.5.1.1

 معيار التقييم: يصاغ الترشيع بوضوح ال لبس فيه ويسمح بالتطوير 

مع مرور الوقت.

 التوجيه 

تؤدي القوانني التي تُصاغ بشكل يسء إىل الغموض يف التفسري وسوء التنفيذ. فدرجة وضوح القانون تؤثر عىل التنفيذ 

والحقوق  االلتزامات  بوضوح  توزع  وأن  السياسة  من  املنشود  الهدف  تعكس  أن  الترشيعات  وعىل  له.  واالمتثال 

)الفقرتان 37 و38 من الوثيقة CXG 82-2013(. وتهدف قواعد األسلوب إىل دعم دقة الصياغة وضبطها ووضوحها. 

كام أن الترشيع الجيد يوفر التوزيع الصحيح بني الترشيعات األولية والثانوية. وينبغي أن تكون األحكام القانونية 

الترشيعات األولية. ويجب أن  بالحقوق األساسية مكرسة يف  أو تتصل  الوظائف  أو  الواليات  التي تنشئ  األساسية 

تقدم الترشيعات الثانوية تفاصيل تشغيلية وإدارية وتقنية تستند إىل سلطة الترشيعات األولية وتبقى يف نطاقها. 

ولذلك ينبغي إدراج التفاصيل التي قد تخضع ملراجعة وتعديل مستمّرين يف الترشيعات الثانوية. وهذا يسمح بتطور 

الترشيعات عاّمة مبرور الوقت دون الحاجة إىل إعادة فحصها من قبل الربملان، كام سيسمح أيضاً باالستجابة لقضايا 

تتعلق مبخاطر جديدة متّس سالمة األغذية، وقضايا الغّش الناشئة، إلخ.

وعند الحاجة، يتم إعداد إرشادات إضافية لتيسري التنفيذ، عىل سبيل املثال عىل املستوى املحيل لضامن اتباع نهج 

موحد إزاء التنفيذ.

وقد يكون لدى البلدان قواعد محددة توجه أسلوب الصياغة واالستخدامات واملامرسات القانونية املختلفة املتعلقة 

بكمية التفاصيل التي يتعني إدراجها يف الترشيعات األولية والثانوية.

 النتيجة املحتملة 

يكون لجميع أصحاب املصلحة يف النظام الوطني للرقابة عىل األغذية صورة واضحة عن حقوقهم     

ومسؤولياتهم وهم يف موقع يسمح لهم بتنفيذها، وميكنهم االرتكاز عىل قوانني صالحة لكّل حالة.    
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 املؤرشات املحتملة 

يسهل العثور عىل االلتزامات األساسية يف الترشيعات. 	

ال تختلط التعاريف يف الترشيعات بااللتزامات الجوهرية. 	

لكل مادة يف الترشيعات حول سالمة األغذية قيمة معيارية )أي لديها علة وجود وليست مجرد حشو(. 	

ال تتكرر املصطلحات املحددة يف القانون الرئييس وال تتضمن تعريفات متباينة يف اللوائح. 	

التوزيع الجيد بني الترشيع األويل والثانوي. 	

وجود أحكام قانونية أساسية  تنيشء الواليات أو الوظائف أو تتصل بالحقوق األساسية يف الترشيعات األولية. 	

تخدم الصكوك الثانوية أغراض القانون الرئييس وأهدافه وال تنيشء صالحيات أو إجراءات. 	

يتسق منط الترشيعات وشكلها، باإلضافة إىل عملية الصياغة، مع توقعات أصحاب املصلحة الوطنيني. 	

توفیر املوارد الالزمة لتمكین السلطات املختصة من القيام بالتنفيذ. 	

تناقص عدد القضايا أمام املحاكم املتعلقة باالختالفات يف تفسري الترشيعات. 	

 مصادر األدلة 

الترشيعات األولية والثانوية، والقرارات اإلدارية، وتقارير التفتيش. 	

الطعون والدعاوى أمام املحاكم )لتقييم الصعوبات يف التفسري(. 	

نظرة مفتيش األغذية إىل وضوح القانون )عىل سبيل املثال مستوى فهمهم له، واتساق التطبيق معه (. 	

وجهات نظر أصحاب املصلحة بشأن وضوح القانون وفهمه وتنفيذه. 	

 أ.6.1.1

معيار التقييم: تتخذ السلطات املختصة القرارات بطريقة متسقة ومحايدة ومجرّدة 

من النفوذ غري املرشوع أو غري املربر أو تضارب املصالح.

 التوجيه 

فعال  وطني  نظام  ظل  يف  دورها  وتلعب  واملصداقية  باالحرتام  املختصة  السلطات  تحظى  أن  أجل  من 

الوثيقة  من   16 )الفقرة  املربر  غري  أو  املرشوع  غري  النفوذ  من  حاميتها  يجب  األغذية،  عىل   للرقابة 

جميع  تحرتم  أن  وينبغي  املثال.  سبيل  عىل  والسياسية  التجاريّة  التأثريات  أو  الضغوط  مثل   )CXG 82-2013

مستويات الحكومة أو أصحاب املصلحة اآلخرين األساس التقني لصنع القرار، مبا يتسق مع االلتزامات الدولية امللزمة 

ذات الصلة )مثل اللوائح الصحية الدولية( أو العضوية )مثل الدستور الغذايئ(. ويف بعض البلدان، هناك أمثلة عىل 

قرارات تتخذها السلطات املختصة استناداً إىل األدلة أو العلوم ولكن يجري إبطالها  العتبارات غري علمية. وقد تكون 

هذه االعتبارات تجارية ومالية وتراتبية  وسياسية. ويتمثل الدعم السليم لبناء مربرات متينة ملسار العمل يف تنفيذ 

إطار تحليل املخاطر )الفقرة 17 من الوثيقة CXG 82-2013(، حيث يتم الفصل من الناحية الوظيفية بني تقييم 
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املخاطر وبني إدارة الترصف يف املخاطر )الفقرة 11 من الوثيقة CXG 62-2007(. ويوفر تحليل املخاطر إطاراً متيناً 

يتم دمجه يف عوامل عملية صنع القرار ذات الطبيعة االقتصادية أو التقنية أو االجتامعية بطريقة شفافة ومرشوعة. 

ومن شأن ذلك أن يشكل أساساً لضامن حياد السلطات املختصة ونزاهتها. ويف غياب بيانات تحليل املخاطر، ينبغي 

أن تستند برامج الرقابة إىل بيانات تقنية وعلمية مستمدة من املعارف واملامرسات الحالية )الفقرة 51 من الوثيقة 

.)CXG 82-2013

عندما تفوض السلطات املختصة بعض املهام )كالتفتيش والتدقيق وإصدار الشهادات واالعتامد( إىل أطراف أخرى 

)سلطات مختصة أخرى أو أطراف ثالثة أخرى(، من املهم وضع آليات تضمن أن تكون مبادئ النزاهة والحياد جزءاً 

.)CXG 82-2013 ال يتجزأ من سلوك الهيئات التي تتلقى هذا التفويض )الفقرتان 16 و75 من الوثيقة

يجب أن تحتوي سياسة سالمة وجودة األغذية عىل ترصيح يرّسخ مبادئ  االستقاللية الفنية والنزاهة واالستقامة التي 

يجب أن تتميز بها السلطة املختصة.

الفردي  الفساد عىل املستوى  الفساد من منظور مؤسيس )وقع تناول موضوع  إدراج الضامنات ضد  وينبغي أيضاً 

وقواعد  التدقيق  عمليات  مثل  الجيدة  اإلدارة  املتعلقة مبامرسات  القياسية  املواصفات  أ.3.3(. من شأن  الفقرة  يف 

الشفافية أن تعزز عمل املؤسسات يف مجال محاربة الفساد.

 النتيجة املحتملة 

يتم تقييم االستقاللية الفنية للسلطات املختصة وحياديتها وحاميتها، وتتّم الوقاية من الفساد     

بطريقة استباقية.   

 املؤرشات املحتملة 

يتم بيان السياسات التي ترسخ االستقاللية الفنية للسلطات املختصة وحياديتها ونزاهتها. 	

إصدار السلطات املختصة القرارات الفنية مدعومة باألدلة واملعلومات العلمية السليمة، وباألسس القامئة  	

عىل املخاطر عندما يكون ذلك مناسباً.

توفر بيانات أو أدلة عىل احرتام القرارات الفنية للسلطات املختصة. 	

وجود آليات لضامن سلوك عادل وحيادي للهيئات التي تُفوَّض إليها املهام. 	

عدم وجود تقارير عن نقض قرارات السلطات املختصة ألسباب غري مرشوعة. 	
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 مصادر األدلة 

وثيقة السياسات. 	

الوثائق املتصلة بعملية صنع القرارات من قبل السلطات املختصة. 	

مقابالت مع املوظفني. 	

السجالت يف وسائل اإلعالم. 	

 أنظر أيضاً 

املتعلقة  التدابري  لوضع  كأساس  يُستخدم  الذي  املخاطر  تحليل  مبدأ  األغذية  قوانني سالمة  تتضمن  أ.4.3.1 

بسالمة األغذية.

خطر  دون  من  واملوظفني  الزمالء  قبل  من  املخالفات  عن  الرسي  التبليغ  املختصة  السلطات  تجيز  أ.4.3.3 

تعرضهم لرد فعل من شأنه إلحاق الرضر بهم.

الترصف  إدارة  بإطار  وااللتزام  املخاطر  تحليل  ملبادئ  السليم  فهمها  املختصة عن  السلطات  تربهن  د.1.3.1 

يف املخاطر يف العمليات واملخرجات، حسب الرضورة ، فيام يتعلق بالترشيعات، ووضع املواصفات، 

والسياسات، واإلرشادات، وما إىل ذلك.

تكون الوحدات املنفذة لتقييم املخاطر وإدارة الترصف يف املخاطر مفصولة من الناحية الوظيفية،   د.9.3.1 

لتجنب أي تضارب يف املصالح لدى السلطات املختصة واملشاركني يف تقييم املخاطر. 
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 أ.2.1

اإلطار املؤسيس

يتيح توزيع السلطات واملسؤوليات وآلية التنسيق بني السلطات املختصة إطاراً مؤسسياً فعاالً وناجعاً للرقابة عىل 

.)CXG 82-2013 األغذية )الفقرة 18 من الوثيقة

 أ.1.2.1

معيار التقييم:تحدد واليات السلطات املختصة املشاركة يف الرقابة عىل األغذية 

عىل املستويني املركزي والالمركزي بوضوح يف الترشيعات وتضمن توزيع األدوار 

واملسؤوليات بفعالية بني السلطات املختّصة، عىل امتداد السلسلة الغذائية.

 التوجيه 

ينبغي أن تكون واليات الرقابة عىل سالمة األغذية وجودتها،عىل امتداد السلسلة الغذائية، مكرسة يف الترشيعات. 

ويجب أن تصاغ أدوار ومسؤوليات كل سلطة من السلطات املختصة من دون لبس، تحول دون وجود  الثغرات، وتحّد 

من التداخالت وازدواجية املهام )مثالً حيث تقوم وكاالت متعددة بتفتيش مشغل قطاع أغذية واحد(، والبريوقراطية 

أو  ترخيص  عىل  للحصول  متعددة  وكاالت  إىل  بطلبات  األغذية  منتج  يتقدم  أن  يجب  عندما  املثال،  سبيل  )عىل 

ترصيح(. )الفقرتان 11 و27 والنقطة الثانية من الفقرة 38 من الوثيقة CXG 82-2013(. تؤدي العالقات املتضاربة 

بني السلطات املختّصة  إىل تقليل الفاعلية والكفاءة.

وینبغي أن یغطي اإلسناد الواضح للمهام واملسؤولیات كافة السلطات املختصة املشرتكة يف الرقابة عىل األغذیة، مبا يف 

ذلك أعامل الرقابة املحلیة والرقابة عىل الواردات والصادرات من أنواع اإلنتاج املختلفة )الزراعة، والرثوة الحیوانیة، 

ومصاید األسامك، وما إلی ذلك(.

ويفرتض أن يكون توزيع املسؤوليات واضحاً بني السلطات املركزية لضامن التوزيع املناسب للمهام )إصدار التوجيهات 

الرسيعة  واالستجابة  املبكر،  والكشف  واإلبالغ،  والتنفيذ،  والتقييم،  والرصد  الشامل،  والتخطيط  والطرق،  التقنية، 

لألحداث املحلية وحاالت الطوارئ عىل نطاق أوسع.. الخ( والتوزيع واالستخدام  للموارد ذات الصلة. ميكن أن تتّبع 

يف ذلك مناذج مختلفة اعتامداً عىل السياسة العاّمة للبالد فيام يتعلق بالالمركزية.

بالنسبة لكّل سلطة مختصة، يجب أن يتم وصف سلسلة القيادة بوضوح من املستوى املركزي إىل املستوى املحيل، 

لضامن تنفيذ املهام املخصصة لكل مستوى عىل نحو فعال كام هو مخطط لها، ولرفع التقارير عن تلك املهام يف 

وقتها للجهة املعنية.

ويف بعض النظم، قد يكون للسلطات اإلقليمية أو املحلية )عىل املستوى الوطني أو دون الوطني، عىل سبيل املثال 

يف االتحادات أو األمناط الفدرالية( دور يف عمليات التفتيش عىل األغذية. قد يكون هذا بالتوازي مع املكاتب املحلية 

املستوى  من  اإلبالغ  واجب  إن  بعيد.  حد  إىل  متفاوتة  والتعاون  العالقات  تكون  وقد  املختصة،  الفنية  للسلطات 

اإلقليمي أو املحيل إىل السلطات الفنية املركزية هو وسيلة لضامن إمكانية جمع وتحليل جميع املعلومات الوطنية 

اإلجاملية الحصيلة 
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القدرة عىل  الوطني. وهذا رضوري لدعم رؤية وطنية، ودعم  الصلة بسالمة األغذية وجودتها عىل املستوى  ذات 

توفري االستجابة للرشكاء الدوليني بشكل موحد ولضامن الوفاء بااللتزامات الدولية املتعلقة باإلبالغ عىل سبيل املثال.

 النتيجة املحتملة 

تخضع جميع املنتجات يف كل خطوة من السلسلة لرقابة فعالة من السلطات املختصة ذات الصلة.    

 املؤرشات املحتملة 

يتضمن الترشيع الوطني إسناداً واضحاً لوظائف السلطات املختصة ومسؤولياتها، مبا يف ذلك: 	

الكيانات املركزية والالمركزية مبا فيها السلطات الجهوية واملحلية )املستوى املحيّل(.. 	

أعامل الرقابة املحلية والرقابة عىل الواردات والصادرات من أنواع االنتاج والتحويل املختلفة )الزراعة، . 		

والرثوة الحيوانية، ومصايد األسامك، وما إىل ذلك(.

يتم صياغة أدوار ومسؤوليات كل سلطة من السلطات املختصة من دون لبس: 	

الحيلولة دون ترك  الثغرات .. 	

 الحد من التداخل وازدواجية املهام واملوارد )مثالً حيث تقوم وكاالت متعددة بتفتيش مشغل يف . 		

قطاع األغذية(.

البريوقراطية املزدوجة )مثل التقدم بطلبات إىل وكاالت متعددة للحصول عىل ترخيص أو ترصيح(.. 			

عندما تساهم السلطات املحلية يف سالمة األغذية، يكون لديها أدوار وإجراءات واضحة لتنفيذ القوانني  	

باإلضافة إىل قنوات اتصال واضحة.

 مصادر األدلة 

الترشيعات )حول سالمة األغذية، ومبيدات اآلفات، والجامرك، والسلطات املحلية، والطب البيطري(. 	

مقابالت مع جهات حكومية مختلفة عىل املستوى املركزي والالمركزي. 	

 أ.2.2.1

معيار التقييم: توجد آلية تواصل رسميّة بني السلطات املختصة وأصحاب املصلحة 

اآلخرين املشاركني يف الرقابة عىل األغذية، لتبادل املعلومات ذات الصلة عىل امتداد 

السلسلة الغذائية، بدءاً من اإلنتاج األويل ووصوالً إىل صحة اإلنسان.

 التوجيه 

قبل  للمعلومات واآلراء من  تبادالً  الدرجات، وتتطلب  أعىل  إىل  التخصصات  األغذية هي متعددة  الرقابة عىل  إن 
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مجموعة واسعة من أصحاب املصلحة. وهي تشمل سلطات مختصة مختلفة )مثل الزراعة والصحة والتجارة(، ولكن 

)الفقرتان  الخاص، واملجتمع املدين، واألوساط األكادميية، من بني جهات أخرى  القطاع  أصحاب املصلحة من  أيضاً 

9 و65 من الوثيقة CXG 82-2013(. قد يكون تبادل املعلومات متسلسالً بشكل حرصي بني السلطات املختصة 

حني تشكل املخرجات التي أنتجتها سلطة مختصة معينة مدخالت ألنشطة سلطة مختصة أخرى. فعىل سبيل املثال، 

أولويات  األغذية عملية تحديد  املنقولة عن طريق  األمراض  ينتجها نظام مراقبة  التي  املعلومات  أن ترشد  ينبغي 

الرقابة عىل بعض املنتجات الغذائية، والسيام فيام يتعلق مبرض معني.

لبناء رؤية مشرتكة، يلزم إنشاء آلية تواصل  التبادل للمعلومات والسامح بإجراء مناقشات جوهرية  ولتمكني هذا 

رسمية ووظيفية وينبغي تحديد املشاركني فيها بوضوح. باإلضافة إىل ذلك، ينبغي آللية التواصل هذه أن تحدد ما 

ييل:

طبيعة املعلومات التي ينبغي تقاسمها.. 	

التوقيت الذي يجب فيه تقاسم املعلومات.. 		

الجهة التي يتعني عليها نقل املعلومات.. 			

كيفية تقاسم املعلومات والجهة املستفيدة.. 		

للمزيد من االرشادات، يرجى الرجوع إىل املنشورات الواردة يف الهامش .

ويف بعض البلدان، ميكن أن يكون هناك أكرث من آلية واحدة للمعلومات. يف هذه الحالة، سيكون من املهم أن يسمح 

وجود نظام شامل بتدفق املعلومات ذات الصلة من آلية إىل أخرى، إذا دعت الحاجة إىل ذلك.

 النتيجة املحتملة 

يتمتع كّل من السلطات املختّصة وأصحاب املصلحة يف مجال الرقابة عىل األغذية بإمكانية الوصول     

إىل املعلومات، وهي مهمة بالنسبة لهم لتأدية دورهم يف النظام عموماً واإلسهام بنشاط يف تدعيم     

آلية تبادل املعلومات.   

 املؤرشات املحتملة 

سجل حافل باملعلومات التي يتم تقاسمها رسمياً من خالل آلية واحدة تسمح ملختلف أصحاب املصلحة يف  	

نظام الرقابة عىل األغذية بتقاسم املعلومات التي يستخلصونها كمدخالت مفيدة ألصحاب املصلحة اآلخرين.

قامئة بأصحاب املصلحة املشاركني يف آلية تبادل املعلومات. 	

اتفاق موثق بشأن: 	

طبيعة املعلومات التي ينبغي تقاسمها.

التوقيت الذي يجب فيه تقاسم املعلومات.

الجهة التي يتعني عليها نقل املعلومات.

كيفية تقاسم املعلومات والجهة املستفيدة.

أدلة عىل أن هذه اآللية قيد التشغيل )مثل خطط التواصل املكتوبة، والتقارير الناجمة عن استخالص  	

معلومات عن تفيش مرض حول كيفية تعاون الفرق بشكل أفضل مع بعضها يف املستقبل(.
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 مصادر األدلة 

الوثائق والتقارير واملراسالت املوثقة. 	

 أنظر أيضاً 

يتم تنظيم إجراءات الرقابة الرسمية التي تنفذها مختلف السلطات املختصة عىل جميع مستويات  ب.9.1.1 

السلسلة الغذائية لتكون متواصلة، ومفهومة، وشاملة ومتكاملة اسرتاتيجياً.

 أ.3.2.1

معيار التقييم: تشمل الترشيعات آليات التنسيق التي متكن السلطات املختصة من 

وضع رؤية مشرتكة للرقابة عىل األغذية، وتيسري التخطيط املتعدد القطاعات وتنفيذ 

تدابري الرقابة عىل األغذية، وتعزيز التواصل.

 التوجيه 

باإلضافة إىل التوزيع الواضح لألدوار واملسؤوليات، ينبغي أن ينظر الترشيع يف الحاجة إىل أحكام أو مواد قانونية 

مخصصة لتيسري التنسيق وتأمينه.

ويُعترب التنسيق أساسياً ملا ييل:

السامح بتنفيذ الواليات املكّملة لبعضها البعض بطريقة فعالة )مثالً عندما تحتاج بعض املسائل إىل إجراءات  	

متضافرة عىل امتداد السلسلة الغذائية(.

دعم زيادة الكفاءة )مثل اإلجراءات املنسقة التي تسمح بتعبئة املوظفني بشكل مشرتك من أجل اتخاذ  	

إجراءات مشرتكة(.

وضع منظور متكامل بشأن قضايا الرقابة عىل األغذية. 	

مطابقة مسائل الصحة العامة أو التجارة مع اإلجراءات  التنظيمية. 	

تحسني ترتيب األولويات. 	

تحسني سري العمل عىل مر الزمن. 	

حل الشواغل املشرتكة.  	

االستجابة معاً لحوادث السالمة الغذائية أو تفيش األمراض حيث تكون وكاالت مختلفة مسؤولة عن صحة  	

اإلنسان وسالمة األغذية.

تيسري تقاسم البيانات. 	

وينبغي أن يتم التنسيق عىل مستوى التخطيط والتنفيذ وإصدار التقارير وأن يأخذ يف االعتبار مختلف السلطات 

الحاجة،  حسب  التنسيق،  آليات  تشمل  أن  ويجب  األغذية.  إنتاج  بسلسلة  مبارش  غري  أو  مبارش  بشكل  املرتبطة 

السلطات املسؤولة عن املدخالت الزراعية، والجامرك، والتجارة، وغريها من املجاالت. كام يجب أن تأخذ يف االعتبار 

المركزية الوظائف.
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وينبغي وصف توزيع املهام والواجبات فيام بني جميع هذه الجهات الفاعلة وواجب ضامن التنسيق يف الترشيعات 

أو يف مذكرات التفاهم أو يف االتفاقات بني املؤسسات التي قد تتضمن تفويضاً لبعض الوظائف. ويجب أن تصف 

هذه االتفاقات من الذي سيفعل ماذا وبأي طريقة. وال تعّد مذكرات التفاهم واالتفاقات بديالً عن الترشيعات بل 

هي أداة تساعد عىل فهم كيفية تنفيذ االلتزامات القانونية من الناحية العملية.

آلية  من  جزءاً  أ.2.2.1(  بالفقرة  مبنّي  هو  )مثلام  التقارير  وإصدار  املعلومات  تدفق  مهام  تكون  أن  أيضاً  وميكن 

التنسيق.

ومن شأن تعيني كيان أو هيئة لرصد هذا التنسيق وتيسريه أن يكون له  فائدة كبرية، علامً أن مثل هذه الهيئة تحتاج 

إىل وظائف تنسيق، ووالية محددة، والقدرة عىل رصد أنشطة مختلف السلطات املختصة يف مختلف مراحل السلسلة 

الغذائية.

وتدرج بعض البلدان يف ترشيعاتها صكوكاً وآليات تسهل التنسيق واإلبالغ املتكامل )مثل املوافقة عىل اسرتاتيجية 

متكاملة لسالمة األغذية، أو خطة رقابة متكاملة لتفتيش سالمة األغذية عىل أساس متعدد السنوات(.

 النتيجة املتوقعة 

تدعم الرؤية الشاملة وآليات التنسيق للرقابة عىل األغذية تحقيق األهداف التي وضعتها السياسة   

 املؤرشات املتوقعة 

مذكرات التفاهم، فرق العمل املشرتكة بني الوزارات، هيئات أو كيانات محددة أو آليات التنسيق األخرى  	

التي تشمل ما ييل:

السلطات املسؤولة عن املدخالت الزراعية، والجامرك، والتجارة، والصحة البرشية، وغريها من املجاالت.. 	

الوظائف الالمركزية.. 		

املهام املفوض بها.. 			

توزيع املهام والواجبات بني جميع هذه املؤسسات.. 		

اإلجراءات املنظمة لجمع املعلومات وتقاسمها. 	

إجراءات وأدلة التفتيش التي تتضمن أحكاماً بشأن تدفق املعلومات. 	

املؤسسة املسؤولة عن رصد سالمة األغذية عىل امتداد السلسلة الغذائية. 	

تشري الترشيعات إىل وثيقة مشرتكة تفرس كيفية رصد سالمة األغذية وإجراء الرقابة عليها بطريقة منسقة  	

يف جميع مراحل السلسلة الغذائية )اسرتاتيجية/ خطة الرقابة عىل سالمة األغذية(.

توفر إجراءات واضحة للسلطات املحلیة  لإلبالغ عن املعلومات. 	

التواصل الجيد بني السلطات املختصة يف مجاالت إنتاج األغذية وصحة االنسان والحيوان. 	

أدلة عىل املراسالت بني السلطات أثناء تنفيذ تدابري الرقابة عىل األغذية. 	
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 مصادر األدلة 

الترشيعات )حول سالمة األغذية، واملبيدات، والجامرك، والسلطات املحلية، والطب البيطري(. 	

مذكرات التفاهم أو اآلليات القانونية األخرى التي تسهل التنسيق. 	

جهات التنسيق للتواصل بني السلطات املختصة. 	

مقابالت مع جهات حكومية مختلفة عىل املستوى املركزي والالمركزي. 	

أدوات السياسة املتعلقة بسالمة األغذية )اسرتاتيجية سالمة األغذية، خطة تفتيش سالمة األغذية(. 	

وثائق التدابري املنسقة للرقابة عىل األغذية التي نُفذت يف املايض. 	

 أنظر أيضاً 

تتضمن القوانني أحكاماً تتعلق بالتفتيش والرصد والرقابة عىل سلسلة اإلمداد  الغذايئ تفادياً  لألخطار. أ.5.3.1 

يتم تنظيم إجراءات الرقابة الرسمية التي تنفذها مختلف السلطات املختصة عىل جميع مستويات  ب.9.1.1 

السلسلة الغذائية لتكون متواصلة،  ومفهومة وشاملة ومتكاملة اسرتاتيجياً.

 أ.4.2.1

معيار التقييم: متنح الترشيعات السلطات املختصة جميع الصالحيات واملسؤوليات 

الالزمة إلنفاذ القانون.

 التوجيه 

الرقابة عىل  املختصة من أجل تحقيق أهداف  للسلطات  الالزمة  الصالحيات واملسؤوليات  أن تكون جميع  ينبغي 

األغذية مكرسة يف الترشيعات. ويجب أن تراعي األحكام ذات الصلة جميع الوظائف املختلفة املتعلقة بالرقابة عىل 

األغذية وأن تنظر يف قدرة السلطة عىل تطبيق القانون وإنفاذه. وقد ترد هذه الصالحيات واملسؤوليات يف قانون 

العامة،  واحد شامل للغذاء أو يف قوانني مختلفة تنظم املجاالت املتصلة بسالمة األغذية وجودتها )قانون الصحة 

قانون العلوم البيطرية، وضع املواصفات، وما إىل ذلك(.

التي  CXG 82-2013( باملسؤوليات والصالحيات  الوثيقة  39 من  )الفقرة  الشاملة  القامئة غري  ويجب أن تشمل 

ينبغي االعرتاف بها يف الترشيعات ما ييل:

وضع مواصفات ومتطلبات إلزامية لسالمة األغذية وجودتها، مبا يف ذلك إمكانية حظر أو وضع حدود الستخدام . 	

املواد املضافة إىل األغذية، واملبيدات، ومخلفات العقاقري البيطرية، وامللوثات الكيميائية وامليكروبيولوجية، 

وتعريض املواد الغذائية وغريها من املواد أو العمليات لالشعاع.

املوافقة عىل اللوائح التنفيذية.. 		

رصد وإنفاذ هذه املواصفات )تنفيذ التدقيق والتحقق والتفتيش والتحقيقات(.. 			

وضع تدابري تستند إىل تحليل العلوم واملخاطر.. 		
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تنظيم وتنفيذ نظم للموافقة عىل مشغيل قطاع األغذية ومنحهم الرتاخيص وتسجيلهم وتفتيشهم.. 	

تحديد األمراض املنقولة بواسطة األغذية للقيام  باإلخطارات اإللزامية. . 		

جمع وتحليل العينات واألدلة والبيانات التقنية عن حدوث املخاطر واألمراض التي تنقلها األغذية وانتشارها.. 			

تعيني مختربات رسمية ومرجعية.. 				

تحسني البنية التحتية ملراقبة صحة اإلنسان  ورصد األغذية.. 		

تنفيذ الرقابة عىل الواردات والصادرات الغذائية وتعيني نقاط الدخول والخروج لألغذية.. 	

توقيع اتفاقيات  ثنائية أو متعددة األطراف بشأن تجارة األغذية.. 		

بناء القدرات يف مجال الرقابة عىل األغذية من خالل تدريب مفتيش األغذية التابعني للسلطة املختصة وتوعيتهم.. 			

نرش املعلومات بانتظام عىل الجمهور واملستهلكني وغريهم من أصحاب املصلحة واتخاذ خطوات لضامن حصول . 				

أصحاب املصلحة عىل معلومات رسيعة وموثوقة وموضوعية من خالل وسائل اإلعالم  املناسبة.

وضع مبادئ توجيهية ومامرسات تكنولوجية وصناعية لنظم الرقابة عىل األغذية.. 			

تحصيل الرسوم.. 		

 النتيجة املحتملة 

تتمتع السلطات املختصة بالقدرات الكافية لتحقيق كّل األهداف التي وضعتها السياسة. 

 املؤرشات املحتملة 

الوثيقة 	 من   39 الفقرة  يف  املوصوفة  املهام  قامئة  لتنفيذ  املختصة  السلطات  صالحية  الترشيع   يشمل 

CXG 82-2013 املشار إليها أيضاً يف التوجيهات أعاله- النقاط من )أوالً( إىل )خامس عرش(.

يوضح الترشيع صالحيات ومسؤوليات السلطات املحلية للرقابة عىل األغذية وكيفية تنسيقها مع سلطات الرقابة  	

عىل األغذية عىل املستوى املركزي.

 مصادر األدلة 

الترشيعات. 	

املعلومات وردود الفعل الواردة من الحكومة، والوكاالت املختلفة، والسلطات املحلية وأصحاب املصلحة  	

من القطاعني العام والخاص.

 أ.5.2.1

معيار التقييم: إذا كان ذلك مناسباً، تجيز الترشيعات للسلطات املختصة تفويض 

بعض الوظائف إىل كيانات حكومية أخرى أو خاصة.
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 التوجيه 

أو  املتغرية  الظروف  مع  للتكيف  والياتها  تنفيذ  يف  املرونة  من  معينة  بدرجة  املختصة  السلطات  تتمتع  أن  يجب 

االستثنائية. ويشكل التفويض إحدى أدوات هذه املرونة )الفقرة 58 من الوثيقة CXG 82-2013(.لذا يجب دراسة 

مدى مالءمة التفويض بالنظر إىل تلك الظروف الخاّصة. يجب أن يسمح القانون مبثل هذه اإلمكانية ويكون ذلك 

بشكل واضح، مع تحديد واضح: لألشخاص الذين ميكن تكليفهم بعمل ما، واإلطار الزمني والغرض من التفويض، 

والتزامات رفع التقارير )النقطة الثامنة من الفقرة 39 من الوثيقة CXG 82-2013(. فيجب عىل سبيل املثال أن 

يكون ممكناً منح مخترب من القطاع العام أو الخاص إذناً أو تفويضاً إلجراء التحاليل الرسمية، أو أن تُعطى منظامت 

خاصة تفويضاً إلجراء عمليات التفتيش والتدقيق، باإلضافة إىل منح الشهادات/ التصديق واالعتامد.

باإلضافة إىل ذلك، ال يعني التفويض أن السلطات املختّصة ليست مسؤولة يف النهاية عن ما تم إنجازه مبوجب التفويض. 

قبل  لذلك،   .)CXG 82-2013 الوثيقة  من   26 )الفقرة  رسمياً  بكفاءتها  املعرتف  للهيئات  إال  التفويض  يُعطى  وال 

.)CXG 82-2013 التفويض، ينبغي تقييم الكفاءة بناًء عىل معايري موضوعية )الفقرة 75 من الوثيقة

لذلك، ينبغي أال يكون الدافع وراء التفويض هو االفتقار إىل القدرة التقنية أو املعرفة لتنفيذ املهمة. وال ميكن تفويض 

األنشطة التي متثل سيادة الدولة )مثل توقيع الشهادات الرسمية(.

 النتيجة املحتملة 

توفر إمكانية تفويض مهام محددة للسلطات املختصة درجة املرونة الالزمة ملامرسة مسؤولياتها العامة.

 املؤرشات املحتملة

الترشيعات املتعلقة بتفويض مهام محددة )مثل التفتيش، والتدقيق، وإصدار الشهادات، واالعتامد، وتقييم  	

املخاطر، وغري ذلك من األعامل العلمية( التي تحدد األشخاص الذين ميكن تكليفهم بعمل ما، واإلطار الزمني 

والغرض من التفويض، والتزامات رفع التقارير(.

متنح الترشيعات السلطات املختصة صالحية تخويل مختربات عامة أو خاصة إجراء تحليل رسمي نيابًة عنها. 	

 مصادر األدلة 

الترشيعات. 	

املعلومات وردود الفعل الواردة من الحكومة، والوكاالت املختلفة، والسلطات املحلية وأصحاب املصلحة  	

من القطاعني العام والخاص.

 أنظر أيضاً 

يطبق الرشط املتعلق باستخدام موظفني أكفاء بدوره عىل املوظفني الفنيني يف الوكاالت الذين تستعني  أ.4.1.3 

بهم السلطات املختصة.
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 أ.6.2.1

معيار التقييم: توفّر الترشيعات للموظفني املعينني الصالحية الالزمة لالضطالع  

مبهاّمهم ضمن والياتهم، وتضع ضامنات كافية ملنع إساءة استعامل السلطة.

 التوجيه 

مفتيش  بصالحيات  االعرتاف  و)ب(  األغذية،  مفتيش  تعيني  )أ(  بشأن  واضحاً  الترشيعات حكامً  تتضمن  أن  ينبغي 

فيها سلطات مختلفة دوراً يف رصد سالمة  تلعب  التي  البلدان  أهمية خاصة يف  املفتشني  تعيني  األغذية. ويكتيس 

مبوجب  األغذية  مفتيش  جميع  مُينح  أن  ويجب  واملحيل(.  املركزي  املستويني  )عىل  األغذية  عىل  والرقابة  األغذية 

القانون صالحيات من هذا القبيل بعد تعيينهم كمفتشني لألغذية. وميكن لصالحيات املفتشني، مثل صالحية الدخول 

إىل ممتلكات خاصة أو أخذ العينات، أن تتعارض مع الحقوق األساسية يف الخصوصية واملمتلكات. وبالتايل، يجب 

االعرتاف بهذه الصالحيات يف الترشيعات األساسية.

وينبغي أن تتضمن القامئة غري الشاملة بالصالحيات التي ينبغي منحها للمفتشني ما ييل:

صالحية الدخول إىل أي مؤسسة تجارية لألغذية أو غريها من أماكن العمل ما عدا أماكن السكن التي . 	

يتم فيها إنتاج أو تصنيع أو معاملة أو تجهيز أو تصنيف أو تعبئة أو تغليف أو وضع بطاقات بيانات 

أو تخزين أو معالجة أو تحضري، أو تقديم أو بيع أي نوع من األغذية، أو التي يجري فيها مامرسة أو 

االشتباه مبامرسة أي عملية أو نشاط آخر متصل باألغذية.

صالحية تفتيش هذه األماكن والبحث فيها، بغرض تحديد ما إذا كان يجري انتهاك قانون سالمة األغذية.. 		

صالحية تقدير أو حساب أو قياس أو وضع عالمة أو فتح أو أخذ العينات عىل النحو املنصوص عليه ألي . 			

غذاء أو منتج أو غرض أو جسم أو مادة أو العبوة أو الحاوية ذات الصلة، أو إقفال أو حامية أو ختم أو 

إغالق أي باب يتيح الوصول  إليها.

 صالحية فحص أو تصوير/ نسخ أو أخذ مقتطفات من أي كتاب أو بيان أو أي مستند آخر يتم العثور . 		

عليه يف تلك األماكن وقد يكون فيه إشارة أو يشتبه بأن فيه إشارة إىل هذا النوع من األغذية، وصالحية 

الطلب من مالك املبنى أو أي شخص مسؤول عنه تقديم رشح بشأن أي دخول إليه.

 صالحية فحص أي عملية أو سلسلة عمليات تتم يف هذه األماكن.. 	

 صالحية طلب أي معلومات تتعلق بهذه العملية أو سلسلة العمليات من مالك املبنى أو الشخص . 		

املسؤول فيه أومن أي شخص يقوم بهذه العملية أو سلسلة العمليات.

 صالحية التقاط أية صور فوتوغرافية.. 			

صالحية مصادرة أي غذاء أو جهاز أو منتج أو غرض أو جسم أو مادة أو كتاب أو بيان أو مستند يتبني . 				

أنه يقدم دليالً عىل مخالفة أي حكم من أحكام قانون األغذية، مقابل منح إيصال موقع عىل النحو 

املنصوص عليه، ويتم التوقيع عليه فوراً من قبل مالك املبنى أو أي شخص آخر مسؤول عن املبنى أو 

الغرض.

صالحية  إيقاف أو البحث عن  أي مركبة يجري فيها أو يُشتبه  يف أنه يجري فيها  نقل األغذية أو إنتاجها . 		

أو تصنيعها أو تجهيزها أو تصنيفها أو تعبئتها أو تغليفها أو تخزينها أو معالجتها أو تحضريها أو تقدميها 

أو بيعها أو يجري فيها مامرسة أو االشتباه مبامرسة أي عملية أو نشاط آخر متصل باألغذية.

صالحية إيقاف أي شخص يشتبه يف ارتكابه جرمية مبوجب قانون األغذية، أو تفتيشه أو احتجازه.. 	

صالحية فرض عقوبات وغرامات  مالية.. 		

صالحية تبادل املعلومات مع السلطات املختصة األخرى للسامح بالتحقيق يف حوادث سالمة األغذية.. 			
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وباإلضافة إىل تحديد الصالحيات التي يتعني مامرستها، يجب أن يضع القانون أيضاً مبادئ توجيهية ملامرسة 

هذه الصالحيات، وأن يحدد أي قيود عليه والتكوين الالزم بالنسبة للشخص الذي سيتسلم التفويض. كام يتعني 

عىل القانون أن يوفر ضامنات مختلفة للتقليل إىل أدىن حد من مخاطر الفساد، مثل اإليصاالت املكتوبة وأن 

تكون الدوريات مؤلفة من شخصني، وما إىل ذلك.

 النتيجة املحتملة 

ميكن للمفتشني إنفاذ أحكام الرقابة عىل األغذية بفعالية وإجراء التحقيقات، دون أن ينتج عن ذلك    

إساءة استعامل للسلطة.   

 املؤرشات املحتملة 

وجود أحكام واضحة بشأن تعيني مفتيش األغذية. 	

وجود أحكام واضحة بشأن االعرتاف بصالحيات مفتيش األغذية يف الترشيعات األولية عىل النحو املبني يف  	

النقاط من )أوالً( إىل )عارشاً( يف التوجيه املذكور أعاله.

تقرتن السلطات بالضامنات الالزمة للمساعدة عىل منع إساءة استخدام السلطات واملامرسات الفاسدة. 	

يجب عىل املفتشني أن يحملوا بطاقة هوية صالحة وأن يعرّفوا عن أنفسهم قبل التفتيش. 	

يتم االعرتاف بحق وواجب مشغيل قطاع األغذية يف مرافقة املفتش املعتمد أثناء عملية التفتيش. 	

يجب عىل املفتشني إرسال تقرير مكتوب يتضمن تربيرات التخاذ إجراء تصحيحي مطلوب، مع تقديم إشعار  	

للمشغلني يف حال وجود نتائج أو إجراءات سلبية.

 مصادر األدلة 

الترشيعات. 	

تقارير التفتيش وتقارير الشكاوى والتحقيقات. 	

الطعون، والدعاوى أمام املحاكم. 	

مناقشات مع أصحاب املصلحة واملفتشني. 	

 أ.7.2.1 

معيار التقييم: تتضمن الترشيعات مجموعة من أحكام اإلنفاذ الفعالة فضالً عن 

الحق يف الطعن يف القرارات الصادرة عن السلطات املختصة.

 التوجيه 

بالجرائم  واضحة  قامئة  ذلك  يف  مبا  االمتثال،  عدم  حاالت  يف  اإلنفاذ  لضامن  تدابري  الترشيعات  تتضمن  أن  ينبغي 

والعقوبات الفعالة والرادعة واملتناسبة )النقطة 9 من الفقرة 39،والفقرة 57 من الوثيقة CXG 82-2013(. ووفقاً 
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ملبدأ قانوين عام، يجب ذكر الجرائم والعقوبات يف الترشيعات بحيث يتّم تعريف الجرائم، إىل جانب العقوبات التي 

يجوز فرضها واإلجراءات املطبقة يف حال وقوع الجرمية. إن البت يف األنشطة التي تُعترب جرائم مبوجب القانون هو 

الجرائم، يجب  الوطني. وبعد تحديد  القانوين  بالتقليد  القانون ويتأثر بشدة  اتخاذه عند صياغة  يتم  قرار سيايس 

أن يحدد القانون العقوبات الواجب تطبيقها، سواء أكانت مطبقة من قبل السلطة املختصة أو من خالل املحاكم. 

وميكن أن تكون العقوبات االقتصادية )الغرامات( مصحوبة بتدابري إدارية مثل سحب الرخصة )النقطة الثانية من 

الفقرة 81 من اتفاقية CXG 82-2013(، واحتجاز األغذية أو سحبها، ووقف عمليات التصنيع وما إىل ذلك، بطريقة 

فورية. وهذه التدابري اإلدارية  محدودة عموماً يف الوقت، وقابلة إلعادة التقييم مع تغري الظروف أو تطورها، كام 

قد تؤدي إىل عقوبات دامئة.

وينبغي أن تتضمن الترشيعات أيضاً أحكاماً بشأن الحق يف الطعن يف جميع القرارات الحكومية. وتهدف اإلجراءات  

املتعلقة باإلشعار، والحق يف جلسة استامع والحق يف الطعن يف قرار سلبي، إىل حامية حقوق األفراد، والسيام الحق 

يف املحاكمة وفق األصول القانونية ويف الحصول عىل دفاع مناسب. وينبغي منح أي شخص مترضر جرّاء قرار حكومي 

التنفيذية أمام سلطة أعىل أو املحاكم املدنية أو االدارية يف غضون فرتة محددة.   الحق يف استئناف قرار السلطة 

بالوقائع وبتاريخ  الجهة املخالفة إلبالغها  انتهاك، ينبغي تقديم إشعار إىل  ارتكاب  وباإلضافة إىل ذلك، فإنه مبجرد 

الجرمية وطبيعتها والعقوبة املقررة. ويتم تقديم اإلشعار قبل فرض عقوبة إلعطاء املتهم فرصة معقولة لالعرتاض، 

كتابة أو شخصياً. وتجدر اإلشارة إىل أنه وفقاً لنظم قانونية مختلفة، ميكن أن يشمل ذلك أيضاً ضامنات قانونية أو 

عمليات معيارية )ال تقترص عىل االستئناف الرسمي فقط(.

 النتيجة املحتملة 

تُنظم أحكام الطعون وتدابري اإلنفاذ املتعلقة بعدم االمتثال وتكون فعالة ومتناسبة.   

 املؤرشات املحتملة 

وجود حكم واضح يف الترشيعات/ اللوائح يعدد: 	

أحكام اإلنفاذ.. 	

الجرائم.. 		

العقوبات عىل عدم االمتثال.. 			

وجود حكم ينص عىل أنه يجوز ألي شخص مترضر من فعل أو من قرار صادر عن موظف معتمد أو محلل  	

رسمي أن يطعن به أمام جهة محددة ضمن اإلطار الزمني املحدد.

 مصادر األدلة 

الترشيعات.  >

 أنظر أيضاً 

تتوفر وثائق موثوقة وواضحة للمفتشني تتضمن العقوبات وإجراءات اإلنفاذ )مبا يف ذلك اإلشارة إىل  ب.11.1.1 

املواد القانونية(.
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 أ.3.1 

عنارص ترشيعات الرقابة عىل األغذية
يوفر الترشيع جميع األحكام التقنية الالزمة التي تضمن تنفيذ أنشطة الرقابة عىل األغذية وتحقيق األهداف 

.)CXG 82-2013 املحددة يف السياسة العامة املتعلّقة بسالمة وجودة األغذية )الفقرة 37 من الوثيقة

 أ.1.3.1

معيار التقييم: تعرتف الترشيعات الوطنية باملسؤولية الرئيسية ملشغيل قطاع األغذية 

عن سالمة األغذية وجودتها وتحدد واجباتهم املحددة، مبا يف ذلك وضع األغذية 

اآلمنة فقط يف األسواق واسرتداد املنتجات التي ال تستويف املواصفات املنصوص عليها. 

 التوجيه 

وجودتها  لالستهالك  يوفرونها  التي  األغذية  سالمة  ضامن  عن  الرئيسية  املسؤولية  األغذية  قطاع  مشغلو  يتحمل 

األغذية  قطاع  ملشغيل  واضح  مبنع  ذلك  يقرتن  أن  وينبغي   .)CXG 82-2013 الوثيقة  من  و38   12 )الفقرتان 

وغريهم من املشاركني يف السلسلة الغذائية من إدخال األغذية غري املأمونة إىل األسواق )النقطة األخرية من الفقرة 

39 من الوثيقة CXG 82-2013(. لهذه الغاية، يجب اعتبار الكيانات الخاصة والعامة )مثل الهيئات الحكومية، 

والجمعيات الخريية، والكنائس، ومنظامت املجتمع املدين( واملنظامت الدولية )مثل منظمة األمم املتحدة واملنظامت 

غري الحكومية الدولية( أو غريها مبثابة مشغلني لقطاع األغذية عندما تقوم بتقديم األغذية أو توزيعها، مبا يف ذلك 

األغذية التي يقدمها املشاركون من أجل تقاسمها.

يكتفوا  أال  األغذية  األغذية من مشغيل قطاع  الحديثة حول سالمة  الترشيعات  تتطلب  املسؤولية،  وملامرسة هذه 

أن يعملوا عىل تحديد املخاطر  أيضاً  بالحرص عىل أن يتم إعداد األغذية وتجهيزها وبيعها بطريقة صحية، ولكن 

عليها  والحفاظ  الذاتية(  )الرقابة  السالمة  عىل  الداخلية  الرقابة  أعامل  تنفيذ  وضامن  األغذية  بسالمة  املتعلقة 

الذاتية هذا مبثابة  الرقابة  أن يكون نظام  األغذية، ميكن  لفئات محددة من مشغيل قطاع  واستعراضها. وبالنسبة 

نظام لتحليل املخاطر وتحديد نقاط التحّكم الحرجة أو أنظمة قامئة عىل نظام تحليل املخاطر وتحديد نقاط التحّكم 

.)CXG 82-2013 الحرجة )الفقرة 54 من الوثيقة

وتشمل االلتزامات األخرى ملشغيل قطاع األغذية حفظ السجالت، واإلخطار/ اإلعالم يف حالة عدم االمتثال أو االشتباه 

يف عدم االمتثال، وااللتزام بتيسري عمليات التفتيش واملساهمة يف تنفيذ القانون.

كام تقع عىل عاتق مشغيل قطاع األغذية املسؤولية الرئيسية التي تقيض بسحب املنتجات التي ال تستويف املواصفات 

التنفيذية  الترشيعات  تضع  أن  وميكن   .)CXG 82-2013 الوثيقة  من   63 )الفقرة  األسواق  من  عليها  املنصوص 

إجراءات ومتطلبات زمنية مختلفة بخصوص مسؤوليات االسرتداد وفقاً ملختلف فئات املخاطر. ويف حال تلكؤ مشغيل 

إجراءات محددة. يف هذه  اتخاذ  املختصة  السلطة  املنتج كام هو مطلوب، يجب عىل  اسرتداد  األغذية عن  قطاع 

الحاالت، سيكون للسلطة املختصة إمكانية تحميل التكاليف ملشغل قطاع األغذية املسؤول.

الحصيلة االجاملية
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 النتيجة املحتملة 

يتم وضع الترشيعات بحيث تقع  املسؤولية الرئيسية عن سالمة األغذية عىل عاتق مشغيل قطاع األغذية، ويكون 

للسلطات املختصة دور متكيني ورقايب.

 املؤرشات املحتملة 

تعرتف ترشيعات الرقابة عىل األغذية رصاحًة باملسؤولية الرئيسية ملشغيل قطاع األغذية عن سالمة األغذية  	

وجودتها.

متنع ترشيعات الرقابة عىل األغذية رصاحة مشغيل قطاع األغذية وغريهم من الجهات الفاعلة يف السلسلة  	

الغذائية من طرح األغذية غري املأمونة يف األسواق لالستهالك.

تعرتف ترشيعات الرقابة عىل األغذية بالتزامات مشغيل األغذية مبا ييل: 	

اإلبالغ عن مخاطر محتملة تتعلق بسالمة األغذية، واالحتفاظ بالسجالت، واعتامد خطط الرقابة . 	

الذاتية، وما إىل ذلك.

اسرتداد املنتجات التي ال تستويف املواصفات من السوق. )ومنح السلطات املختصة صالحية التفويض . 		

بشأن عمليات االسرتداد(.

تتضمن الترشيعات إشارة إىل اآلليات التي متّكن الحكومات من تنفيذ الرقابة عىل مشغيل قطاع األغذية،  	

بدءاً من تحديد هذه اآلليات وتسجيلها، باستخدام أنظمة التسجيل أو غريها من أنظمة الرتخيص.

 مصادر األدلة 

الترشيعات. 	

 أ.2.3.1

معيار التقييم: تُطبَق قوانني الرقابة عىل األغذية عىل مختلف مراحل السلسلة 

الغذائية بطريقة متسقة ومنسقة.

 التوجيه 

يتطلب نظام فعال وحديث للرقابة عىل األغذية إطاراً قانونياً وطنياً شامالً ومتامسكاً يغطي جميع جوانب السلسلة 

الغذائية. لذلك يجب أن تشري الترشيعات املتعلقة بالرقابة عىل األغذية إىل جميع الترشيعات التي تتضمن أي أنشطة 

تتعلق بسالمة األغذية وجودتها "من املزرعة إىل املائدة". وكثرياً ما تنظم هذه املجموعة الواسعة من األنشطة من 

خالل عدد من القوانني املختلفة، بدءاً من قوانني الزراعة )مبا يف ذلك الرثوة الحيوانية ومصايد األسامك وما إىل ذلك( 

وصوالً إىل القوانني الصناعية والتجارية.

وينبغي أن تشمل الترشيعات املتعلقة بالرقابة عىل األغذية جميع األغذية، مبا فيها السلع األساسية، واألغذية املجهزة 

األنشطة واملشغلني عىل طول  تؤثر عىل سالمة األغذية، وجميع  التي قد  املحتملة  املجهزة، وجميع األخطار  وغري 
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السلسلة الغذائية مروراً باملستهلك، عىل املستوى املحيل ومستوى الواردات عىل حّد سواء. وينبغي أيضاً النظر يف 

.)CXG 82-2013 قضايا الصحة العامة فيام يتعلق بسالمة األغذية )الفقرة 9 من الوثيقة

ومع مرور الوقت، كثرياً ما يتم تحديث الترشيعات أو تعديلها بقوانني متعددة قد تؤدي إىل ثغرات أو ازدواجية 

الثغرات يف  القانوين واألحكام القدمية أو املزدوجة أو  التجزؤ  أو متطلبات متقادمة أو تناقضات. وميكن أن يؤدي 

الترشيعات إىل اإلرضار بتنفيذ برنامج شامل للرقابة عىل األغذية ويعيق إمكانية الوصول إىل الترشيعات وشفافيتها.

باإلضافة إىل ذلك، إذا مل تتم إدارتها من منظور "سهولة االستخدام"، فإن التعديالت أو املراجعات املتالحقة للنصوص 

القانونية ميكن أن تؤدي إىل صعوبات بالنسبة إىل مشّغيل قطاع األغذية الذين ال ميتلكون التكوين الالزم/ الخلفية 

القانونية  الكافية فيام يتعلق  بالوصول إليها، أو العثور عىل املراجع الرضورية، أو تحديد ما ينطبق عليهم. وميكن 

أن يؤثر ذلك أيضاً عىل أصحاب املصلحة اآلخرين )الرشكاء الدوليني اآلخرين، أو موظفي السلطات املختّصة عندما 

يرشفون عىل تنفيذ املتطلبات(. ونتيجة لذلك، سيصبح من غري املمكن التنفيذ السليم للمتطلبات، ال سيام من منظور 

مشغيل قطاع األغذية الذين ال ميتلكون التكوين القانوين الكايف.

وقد يكون لدى البلدان قانون غذاء واحد أو قوانني عديدة تتناول سالمة األغذية وجودتها، وينبغي أن تكون هذه 

القوانني متسقة ومنسقة عىل نحو يقلل من الثغرات واالزدواجية والتناقضات ويكفل شمولية التغطية والتنسيق. 

وعالوًة عىل ذلك، قد يكون للقوانني املختلفة يف املجال الزراعي )مثل الترشيعات املتعلقة باملبيدات أو الترشيعات 

البيطرية( تأثري عىل سالمة األغذية. ويجب أال تؤدي هذه القوانني إىل حاالت ازدواجية أو تناقضات، بل عليها أن 

تسهم يف تحقيق الهدف املشرتك املتمثل يف حامية الصحة العامة واملامرسات العادلة يف تجارة األغذية.

 النتيجة املحتملة 

من السهل تحديد متطلبات الترشيعات املتعلّقة بسالمة وجودة األغذية التي تنطبق عىل كل خطوة من خطوات   

السلسلة الغذائية وإتاحتها بسهولة ملشّغيل قطاع األغذية.  

 املؤرشات املحتملة 

األدلة عىل أن النصوص القانونية )نص واحد أو عدة نصوص( تغطي جميع جوانب سلسلة إنتاج األغذية  	

ومراحلها.

وجود أدلة تُثبت تناسق األحكام القانونية التي تنطبق عىل السلسلة الغذائية. 	

الترشيع "سهل االستخدام" من حيث إمكانية الوصول إليه. 	

أي دليل )من أصحاب املصلحة أو تقارير مشغيل قطاع األغذية مثالً( عىل الثغرات، أو االزدواجية، أو  	

التناقضات، أو التدابري املتقادمة.

عدم تعارض ترشيعات الرقابة عىل األغذية مع أية ترشيعات أخرى متصلة بسالمة األغذية وجودتها وأالّ  	

ينتج عنها ازدواجية أو غموض يف وظائف املؤسسات ذات الصلة.

 مصادر األدلة 

الترشيعات. 	
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 أنظر أيضاً 

يصاغ الترشيع ال لبس فيه ويسمح بالتطور مبرور الوقت. أ.5.1.1 

 أ.3.3.1

معيار التقييم: تكون التعريفات املستخدمة يف قوانني الرقابة عىل األغذية واضحة وال 

لبس فيها ومتسقة مع املواصفات املعرتف بها دولياً )مثل الدستور الغذايئ(.

 التوجيه 

تؤثر التعريفات املستخدمة يف الترشيعات عىل نطاق الترشيعات، وهي بالتايل قد تؤثر عىل تنفيذها، وهذا ينسحب 

أيضاً عىل التجارة الدولية. إن قامئة التعريفات الواردة يف قانون األغذية ليست رسداً ملصطلحات الرقابة عىل األغذية 

بشكل عام، بل هي رشح فقط للمصطلحات التي ترد يف القانون.

بعض املصطلحات الرئيسية معرّفة يف الدستور الغذايئ:

األغذية تعني أية مادة سـواء كانت مصـنعة أو شـبه مصـنعة أو خـاماَ معـدة لالسـتهالك البشـري وتشمل 

املرشوبات والعلكة وأي مادة استخدمت يف صنع وتجهيز أو معاجلـة "األغذيـة"، وهي ال تشمل مواد التجميـل أو 

التبغ أو املواد التي ال تستخدم إال كعقاقري.

الخطر )األخطار( يُقصد به احتواء األغذية عىل عامل بيولوجي أو كيميايئ أو فيزيايئ يُحتمل أن يرّض بالصحة، أو 

كونها عىل حال يُحتمل أن ترض بها.

للخطر  التعرض  املرتتبة عىل  التأثريات  تلك  حّدة  ومدى  بالصحة،  تأثريات ضارّة  احتامل حدوث  دالّة عىل  مخاطر 

)األخطار( املتعلق باألغذية.

 النتيجة املحتملة 

مثة توافق وطني عىل عدد من املصطلحات واملفاهيم الرئيسية التي تتفق أيضاً مع التعاريف الدولية، يؤدي إىل    

تقليل حاالت النزاعات التي قد تنشأ بسبب سوء التفسري.   

 املؤرشات املحتملة

تغطي التعريفات الواردة يف القانون املصطلحات الرئيسية. 	

ء  	 لغذا ا )مثل  وجودها  عند  لغذايئ  ا للدستور  لرئيسية  ا لتعريفات  ا مع  لتعريفات  ا هذه   تلتقي 

واألخطار واملخاطر(.

ال تتضمن التعريفات مصطلحات تحتمل تفسريات مختلفة. 	

 مصادر األدلة 

الترشيعات. 	
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 أ.4.3.1

معيار التقييم: تتضمن القوانني مبدأ تحليل املخاطر الذي يُستخدم كأساس لوضع 

التدابري املتعلقة بسالمة األغذية.

 التوجيه 

من  لذلك  الجمهور.  تأثري عىل  أكرب  تحقيق  املرجح  من  األغذية حيث  مراقبة  موارد  برتكيز  املخاطر  تحليل  يسمح 

عند  القاعدة  هي  الشفافية  تكون  أن  ويجب  املخاطر،  تحليل  مبادئ  عىل  قراراتها  ترتكز  أن  الحكومات  مصلحة 

 .)CXG 82-2013 التواصل بشأن املخاطر مع مختلف أصحاب املصلحة )الفقرتان 17 و28 من الوثيقة

ويتطلب اتفاق الصحة والصحة النباتية أن تستند جميع التدابري الصحية إىل تقييم للمخاطر، وأن تأخذ يف االعتبار 

تقنيات تقييم املخاطر التي وضعتها املنظامت الدولية ذات الصلة )املادة 5.1 من اتفاق الصحة والصحة النباتية(. 

وتبني املبادئ التوجيهية للدستور الغذايئ CXG 62-2007 مبزيد من التفصيل مبادئ العمل املتعلقة بتحليل مخاطر 

سالمة األغذية ليك تطبقها الحكومات. وعىل وجه الخصوص، ينبغي أن تضع قرارات الحكومات الوطنية بشأن إدارة 

التدابري  املربرة يف  االختالفات غري  تفادي  وينبغي  املستهلكني.  لها حامية صحة  املخاطر كهدف رئييس  الترصف يف 

املختارة ملعالجة مخاطر مامثلة يف الحاالت املختلفة. وتنطبق هذه املبادئ عىل قضايا الرقابة الوطنية عىل األغذية 

 CXG كام عىل حاالت التجارة باألغذية، عىل أن تُطبّق بطريقة متجانسة وغري متييزية )الفقرتان 3 و30 من الوثيقة

.)62-2007

وتسمح مبادئ تحليل املخاطر أيضا برتكيز موارد الرقابة عىل األغذية عىل املجاالت التي يُرّجح أن تُسجل أكرب أثر 

عىل الجمهور.

يجب أن تحكم مبادئ تحليل املخاطر الوظائف التنظيمية والتنفيذية للسلطات املختّصة. كذلك يجب أن تستند 

إدارة  تدابري  املتطلبات واملواصفات وغريها من  أيضا  املراقبة والتفتيش، ولكن  الصحية، مبا يف ذلك  التدابري  جميع 

مقارنة  املخاطر  الترصف يف  إدارة  إطار  يتطلّب  الغذايئ.  باملنتج  املرتبطة  املخاطر  تقييم  املخاطر، عىل  الترصف يف 

الخيارات املختلفة إلدارة الترصف يف املخاطر، وينبغي تكييف تدابري الرقابة مع املستوى الفعيل للمخاطر.

كام ينبغي أن يستند تطبيق مبادئ تحليل املخاطر إىل أساس قانوين، وبالتايل يجب إدراج مبادئ تحليل املخاطر، عىل 

النحو الوارد يف معايري الدستور الغذايئ، يف الترشيعات الوطنية.

 النتيجة املحتملة 

تتمتع السلطات املختصة بالصالحية القانونية لتنفيذ مقاربة متمحورة عىل املخاطر فيام يتعلق    

بالرقابة عىل األغذية.   

 املؤرشات املحتملة 

تشري الترشيعات رصاحًة إىل مبدأ تحليل املخاطر. 	

تتضمن الترشيعات آلية إلدماج توجيهات الدستور الغذايئ بشأن تقييم املخاطر وإدارة الترصف فيها. 	

تُدخل ترشيعات الرقابة والتفتيش عىل األغذية آليات  قامئة عىل تحليل املخاطر. 	
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األدلة عىل أن تقييم املخاطر أو املشورة العلمية قد أثرت عىل  األداء العميل، وأثرت عىل دعم القرارات  	

املتعلقة بخيارات الترصّف يف املخاطر، وأثرت كذلك عىل اتجاهات إنفاق املوارد )املال، وقت املوظفني(.

 مصادر األدلة 

الترشيعات. 	

املعلومات املستخلصة والواردة من املسؤولني الحكوميني. 	

املراسالت التي تكلف مقيّمي املخاطر بتقييمها.  	

تقارير تقييم املخاطر. 	

 أنظر أيضاً 

تتخذ السلطات املختصة القرارات بطريقة متسقة ومحايدة ومجرّدة من النفوذ غري املرشوع أو غري  أ.6.1.1 

املربر أو تضارب املصالح.

تتضمن القوانني أحكاماً تتعلق بالتفتيش والرصد والرقابة عىل سلسلة اإلمداد  الغذايئ تفادياً لألخطار. أ.5.3.1 

تتضمن القوانني أحكاماً لتحديد رشوط االسترياد. أ.6.3.1 

تستند خطط التفتيش إىل إطار لتصنيف املخاطر موثق توثيقاً جيداً. ب.5.1.1 

 أ.5.3.1

معيار التقييم: تتضمن القوانني أحكاماً تتعلق بالتفتيش والرصد والرقابة عىل 

األخطار يف سلسلة اإلمداد الغذايئ.

 التوجيه 

يجب أن يكون لألنشطة املتعلقة بالتفتيش )مبا يف ذلك اإلرشاف والتدقيق والرصد( أساس قانوين حيث تدعو مشغيل 

قطاع األغذية إىل التعاون، عىل سبيل املثال عن طريق تقديم العينات، وتوفري إمكانية الوصول، واملعلومات، والنتائج 

التحليلية، وما إىل ذلك. وقد يكون الهدف من هذه األنشطة إمتام عمل روتيني، أو التحقيق يف تفيش األمراض التي 

تنتقل عن طريق األغذية، أو يف الحوادث أو مشغيل قطاع األغذية، أو إجراء دراسة استقصائية من أجل التوصل إىل 

فهم أفضل لحجم املخاطر وتوليد البيانات لدعم النهج القامئة عىل املخاطر )مثل تقييم املخاطر( )الفقرة 26 من 

الوثيقة CXG 82-2013(. وبالنسبة إىل كثري من هذه األهداف، قد تكون هناك حاجة إىل تفويض قانوين لضامن 

امتثال مشغيل قطاع األغذية والوصول إىل العينات، ولكن أيضاً لتكييف ضغط الرقابة عىل أساس املخاطر )الفقرة 

50 من الوثيقة CXG 82-2013(. وكام هو مبني يف الفقرة أ.4.3.1.، فإن العديد من هذه األنشطة ميكن تشكيلها 

عىل أساس املخاطر الفعلية، لذلك ينبغي أن يكون واضحاً للجميع أن الضغط فيام يخص أنشطة التفتيش، أو أخذ 

العينات عىل سبيل املثال، ميكن تكييفه مع املستوى الفعيل للمخاطر.
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 النتيجة املحتملة 

تتمتع السلطات املختصة بالصالحية القانونية لتنفيذ مجموعة من أنشطة الرقابة تشمل التفتيش    

وأخذ العينات، وتعديل عمليات الرقابة هذه وفقاً ملستوى الخطر.   

 املؤرشات املحتملة 

عمليات الرقابة )مثل التفتيش والتدقيق والتحقق( وأخذ العينات والتحليل القامئة عىل املخاطر منصوص عليها  	

رصاحة يف الترشيعات التي متنح صالحيات لتفتيش األغذية وتنفيذ برامج الرصد )أ.3.2.1(.

تتضمن الترشيعات التي تسمح للسلطات املختصة بأداء املهام املتعلقة بالصحة العامة، مبا يف ذلك املراقبة  	

)أ.12.3.1( وصالحية أخذ العينات وتحليلها كجزء من التحقيقات التي تجرى عىل األمراض املنقولة عن طريق 

األغذية والتحقق من الحوادث ذات الصلة.

 مصادر األدلة 

الترشيعات. 	

 أنظر أيضاً 

تشمل الترشيعات آليات التنسيق التي متكن السلطات املختصة من وضع رؤية مشرتكة للرقابة عىل  أ.3.2.1 

األغذية، وتيسري التخطيط املتعدد القطاعات وتنفيذ تدابري الرقابة عىل األغذية، وتعزيز التواصل.

تتضمن القوانني مبدأ تحليل املخاطر الذي يُستخدم كأساس لوضع التدابري املتعلقة بسالمة األغذية. أ.4.3.1 

تنص القوانني عىل مراقبة األمراض ذات األولوية املنقولة بواسطة األغذية، مسرتشدة بسياسة سالمة  أ.12.3.1 

األغذية.

 أ.6.3.1

معيار التقييم: تتضمن القوانني أحكاماً 

لتحديد رشوط االسترياد.

 التوجيه1 

ينبغي أن تتمتع السلطات املختصة بالوالية القانونية للموافقة عىل متطلبات االسترياد. ويجب أن تتمتع بالقدرة 

ألغراض  الغذائية  املواد  هذه  من  أي  من  عينات  وأخذ  البلد،  إىل  املستوردة  األغذية  عىل  الرقابة  لتنفيذ  القانونية 

إخضاعها للتحليل أو التفتيش عىل سبيل املثال. وقد تختلف متطلبات االسترياد من حيث طبيعتها. وميكنها أن تشمل: 

.Risk Based Imported Food Control Manual، 2016 ،أنظر أيضاً: منظمة األغذية والزراعة  1
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التي  الرقابة  التحليل، واملعلومات )والضامنات( بشأن عمليات  تقديم معلومات محددة عن الشحنات، وشهادات 

تم إجراؤها يف مرحلة اإلنتاج، ومعلومات عن نظم ضامن الجودة التي يعتمدها املستورد، وتقديم إشعار مسبق، 

والتخليص املسبق، وما إىل ذلك.

الغذائية  الواردات االمتثال ملتطلبات االسترياد، مبا يف ذلك سالمة املنتجات  الرقابة عىل  وينبغي أن ترصد عمليات 

وجودتها. وبالنسبة للبلدان األعضاء يف منظمة التجارة العاملية، يجب أن تتوافق متطلبات االسترياد مع املتطلبات 

النباتية، بحيث تكون متناسبة مع  الصحة والصحة  تدابري  العاملية بشأن  الصحة  اتفاق منظمة  املنصوص عليها يف 

الواردات ال ميكن أن تكون أكرث رصامة من تلك  الرقابة عىل  أن إجراءات  املخاطر وغري متييزية. وهذا يعني أيضاً 

املطبقة عىل اإلنتاج املحيل. هناك العديد من الخيارات املتاحة لتحديد إجراءات الرقابة عىل الواردات ميكن اختيارها 

ودمجها لتتناسب مع الوضع الوطني بشكل أفضل، اعتامداً عىل تدفقات املنتجات والبنية التحتية للرقابة. وميكن أن 

تشمل الرشوط املتعلقة باإلشعارات، واإلخطار املسبق ملنتجات غذائية محددة، وطلب الحصول عىل تصاريح قبل 

االسترياد، وتقديم مجموعة من الوثائق والشهادات املحددة، واستخدام نقاط تفتيش عند الحدود مخصصة ملنتجات 

غذائية محددة، وغري ذلك.

وكام هو مبني يف الفقرة أ.4.3.1. ينبغي تكييف تدابري الرقابة مع املستوى الفعال للمخاطر، وهذا يعني عىل وجه 

الخصوص بالنسبة إىل متطلبات االسترياد أنه ميكن تطبيق إجراءات رقابة مختلفة عىل املنتجات املختلفة، حسب 

التدابري  بدقة مجموعة  الترشيعات  أن تعكس  املهم  فإنه من  لذلك  طبيعتها ومصدرها وعوامل أخرى ذات صلة. 

املختارة إلدارة الترصف يف املخاطر، إلعطاء السلطات املختصة السلطة القانونية الالزمة ملامرسة أعامل الرقابة املناسبة 

وضامن الشفافية مع أصحاب املصلحة.

وكثرياً ما تكون أنظمة الرقابة العامة عىل الواردات العامة داخل الوزارة املسؤولة عن الجامرك، يف حني أن استرياد 

وتصدير املنتجات الغذائية قد تقع ضمن نطاق إجراءات سالمة األغذية األساسية التي تنفذها السلطات املختصة. 

لذا ينبغي إنشاء آليات تعاونية عىل أساس قانوين. ويجوز أن مُتنح السلطات املختصة أيضاً صالحية إجراء عمليات 

التفتيش يف بلدان املنشأ، كجزء من اتفاقيات التجارة ورشوط تكافؤ املعايري.

 النتيجة املحتملة 

تتمتع السلطات املختصة بالصالحية القانونية للقيام باإلرشاف التنظیمي علی الواردات الغذائیة    

حسب ما تقتضيه الوضعية وحسب املخاطر الحقيقية/ الفعلية.  

 املؤرشات املحتملة 

أحكام واضحة يف الترشيعات/ اللوائح تنص عىل عدم استرياد أي مادة من املواد الغذائية ما مل تستوف  	

رشوط االسترياد، وما مل تكن مصحوبة بالوثائق املطلوبة، وتم عرضها للتفتيش من قبل السلطة املختصة 

عند نقطة الدخول.

تنص الترشيعات عىل التعاون مع الوكاالت الحدودية األخرى لضامن فعالية الرقابة عىل الورادات وكفاءتها. 	

تم تصميم متطلبات االسترياد والرصد عىل أساس املخاطر. 	

نص قانوين يجيز إجراء أعامل الرقابة يف بلدان املنشأ كجزء من االتفاقيات التجارية ورشوط تكافؤ املعايري. 	
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تسمح الترشيعات للسلطة املختصة طلب إعادة وضع ملصق البيانات أو إعادة التهيئة قبل االسترياد، وكذلك  	

تدمري املواد التي ال تتطابق مع متطلبات االسترياد الخاصة بها أو احتجازها أو إعادة شحنها.

اشرتاط أن يطلب املستوردون التصاريح ذات الصلة من السلطة املختصة. 	

 مصادر األدلة 

الترشيعات. 	

االتفاقيات التجارية. 	

 أنظر أيضاً 

املتعلقة  التدابري  لوضع  كأساس  يُستخدم  الذي  املخاطر  تحليل  مبدأ  األغذية  قوانني سالمة  تتضمن  أ.4.3.1 

بسالمة األغذية.

 أ.7.3.1

معيار التقييم: تتضمن القوانني آلية متّكن السلطات املختصة من تحديد جميع 

مشغيل قطاع األغذية عىل امتداد السلسلة الغذائية.

 التوجيه 

تعترب معرفة عامل مشغيل قطاع األغذية )سواء من املنتجني أو املجهزين أو املوزعني أو املستوردين، أو تّجار املواد 

يعمل  املخاطر  عىل  قائم  األغذية  عىل  للرقابة  برنامج  توفري  أجل  من  مهمة  ذلك(  إىل  وما  املطاعم  أو  الغذائية 

بكامل طاقته. فمثل هذه املعرفة تيرس اإلرشاف والرقابة، وتساعد السلطات املختصة عىل تحسني التخطيط، وتعطي 

األفضلية لعمليات التفاعل )مبا يف ذلك أنشطة تنمية القدرات( بني الحكومة ومشغيل قطاع األغذية. ولهذا الغرض، 

وضعت بعض الواليات القضائية التزامات قانونية للتسجيل أو الرتخيص، تتطلب إخطاراً أو موافقة من مشغيل قطاع 

.)CXG 82-2013 األغذية قبل البدء بالعمل )الفقرة 40 من الوثيقة

ويف بعض النظم، يتعني عىل مختلف فئات مشغيل قطاع األغذية أن متتثل لاللتزامات واملسؤوليات املختلفة، وينبغي 

أن ينعكس ذلك يف خطط الرتخيص املحددة. لذا فقد تتضمن الترشيعات نظاماً واحداً للتسجيل أو الرتخيص لجميع 

مشغيل قطاع األغذية أو برامج ترخيص مختلفة لكل نوع من أنواع مشغيل قطاع األغذية.

)مثل  أخرى  كيانات  من  األغذية  قطاع  مشغيل  عن  معلومات  عىل  تحصل  أن  املختصة  للسلطات  أيضاً  وميكن 

السلطات التي تصدر تراخيص األعامل/ الرتاخيص التجارية، أو الجامرك، أو السلطات املسؤولة عن االستقصاءات( 

وأن تدقق فيها.
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 النتيجة املحتملة 

متكین السلطات املختصة من مامرسة الرقابة التنظیمیة علی إنتاج األغذیة من خالل معرفة مشغيل    

قطاع األغذية.   

 املؤرشات املحتملة 

وجود نص محدد يف الترشيعات بشأن الترصيح/ التسجيل/ الرتخيص ملشغيل قطاع األغذية. 	

تتضمن الترشيعات نظاماً واحداً للتسجيل أو الرتخيص لجميع مشغيل قطاع األغذية أو برامج ترخيص  	

مختلفة لكل نوع من أنواع مشغيل قطاع األغذية.

وجود آليات تسمح للسلطات املختصة بالحصول عىل املعلومات عن مشغيل قطاع األغذية من كيانات  	

أخرى مثل السلطات التي تصدر تراخيص األعامل/ الرتاخيص التجارية، أو الجامرك، أو السلطات املسؤولة 

عن االستقصاءات.

 مصادر األدلة 

الترشيعات. 	

املعلومات التي تم جمعها من السلطات املختصة ومن كيانات أخرى )يف مجال التجارة، وتسجيل األعامل(. 	

 أنظر أيضاً 

إجراءات الرقابة املحلية. ب.1.1 

 أ.8.3.1

معيار التقييم: توفر املواصفات واللوائح واملبادئ التوجيهية الوطنية لألغذية أساساً 

مناسباً للرقابة عىل األغذية يستند إىل الدستور الغذايئ أو معايري مرجعية دولية 

أخرى.

 التوجيه 

يجب أن متنح الترشيعات السلطات املختصة القدرة عىل "صياغة املواصفات ورصدها وإنفاذها أو الخيارات اإلدارية 

والعقاقري  املسببة لألمراض وامللوثات  الكائنات  الغذاء مثل  تنتقل عن طريق  التي  األخطار  األخرى ملنع ومكافحة 

البيطرية ومخلفات املبيدات" )النقطتان األوىل والثانية من الفقرة 39 من الوثيقة CXG 82-2013(. فعىل املستوى 

الوطني، تشكل املواصفات الصحية أو التقنية وغريها من املتطلبات مقاييس توفر ملشغيل قطاع األغذية مؤرشات 

أو  باملواد  السلبية  أو  االيجابية  والقوائم  والنزاهة  والجودة  باألخطار  املتعلقة  املنتج  ترتاوح بني مواصفات  واضحة 

امللوثات، وإجراءات مثل مامرسات النظافة الغذائية. ويدعم هذا املقياس أيضاً من الناحية العملية تحقيق أهداف 
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محددة عىل النحو املبني يف سياسة الرقابة عىل األغذية. وتُعترب املواصفات الغذائية الوطنية )التي تُعترب إلزامية، مبا 

يف ذلك اللوائح األخرى مثل املبادئ التوجيهية وما إىل ذلك( رضورية لتنفيذ مختلف األنشطة املتعلقة بالرقابة عىل 

األغذية، ويجب أن تراعي صياغتها احتياجات البلد )تنوع األغذية املنتجة واملقدمة للمستهلكني، مبا يف ذلك املنتجات 

املستوردة(، وأن تستند إىل املواصفات التي أقرتها هيئة الدستور الغذايئ )الفقرة 23 والنقطة السادسة من الفقرة 39 

من الوثيقة CXG 82-2013(. وعند تضمني مواصفات الدستور الغذايئ يف الترشيعات الوطنية، ينبغي أن تحرص 

السلطات املختصة عىل ترجمة أحكام الدستور الغذايئ إىل التزامات ومسؤوليات واضحة تتالءم مع السياق الوطني 

الوطني(.  الوضع  مع  يتناسب  تحديداً  أكرث  تكنولوجي  ونهج  ومواد، وعمليات،  عبارات،  استخدام  )مثالً من خالل 

وميكن تنفيذ هذه األحكام من خالل مجموعة متنوعة من املواد القانونية املختلفة، مبا يف ذلك الترشيعات الفرعية 

أو املواصفات الصحية/ التقنية. وعىل السلطات املختصة أيضاً أن تتحقق من وجود قدرات وطنية )تقنية وعىل صعيد 

املوارد( لدى مشغيل قطاع األغذية لتنفيذ االلتزامات واملسؤوليات الناجمة عن هذا الترشيع. وستكون املواصفات 

مبثابة مرجع ألنشطة الرقابة عىل األغذية التي تضطلع بها مجموعة متنوعة من املؤسسات عىل املستويني املركزي 

واملحيل )السلطات املحلية(. وينبغي أن تكون هذه السلطات عىل علم تام وأن تفهم مضمون املواصفات لجعلها 

قابلة لإلنفاذ.

ومن املهم أن يكون للسلطات املختصة دور واضح يف صياغة هذه املواصفات واملوافقة عليها، فضالً عن دور بارز يف 

إنفاذها. ومن املهم أيضاً أن تعرتف السلطات املختصة مبواصفات السلطات املختصة األخرى يف املراحل املناسبة من 

.)CXG 82-2013 السلسلة الغذائية )النقطة الثالثة من الفقرة 39 من الوثيقة

 النتيجة املحتملة 

امتالك السلطات املختصة اآللية القانونية التي متّكنها من مامرسة الرقابة التنظیمیة )اإلرشاف( علی    

إنتاج األغذیة مبا يتّفق مع املعايري الدولية، و كذلك تزوید مشغيل قطاع األغذية بتوجیهات لتحقیق    

أهداف سالمة األغذیة.   

 املؤرشات املحتملة 

استناد املواصفات إىل مواصفات الدستور الغذايئ. 	

تكييف املواصفات يف اللغة واملضمون مع أسلوب الصياغة القانونية الوطنية، ووضع التزامات ومسؤوليات  	

واضحة.

وضع املواصفات مع مراعاة احتياجات البلد )تنويع األغذية املنتجة واملقدمة للمستهلكني، مبا يف ذلك  	

املنتجات املستوردة(.

مواءمة املواصفات لقدرات اإلنفاذ والتنفيذ الوطنية )القدرات التقنية واملوظفني، سواء من قبل السلطات  	

املختصة أو املوظفني(.

 مصادر األدلة 

الترشيعات. 	

املبادئ التوجيهية. 	
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 أ.9.3.1

 معيار التقييم: تتضمن القوانني التزاماً بضامن تتبع 

األغذية من املزرعة إىل املائدة.

 التوجيه 

 CXG الوثيقة  من   39 الفقرة  من   12 )النقطة  وإلنفاذه  تتبع  نظام  لتطوير  األساس  الترشيعات  تضع  أن  ينبغي 

واالسترشايف  الرتاجعي  باالتجاهني  املنتج  وتتبع  الغذائية  املنتجات  تحديد  عىل  القدرة  يتطلب  وهذا   .)82-2013

للغذاء  املنتجة  والحيوانات  الغذائية  املنتجات  مصدر  ذلك  ويشمل  والتوزيع.  والتصنيع  اإلنتاج  مراحل  جميع  يف 

واملكونات الغذائية أو املواد التي يُقصد أو من املتوقع إدراجها يف الغذاء، أو سيكون الغذاء وجهتها النهائية. وكجزء 

من التزاماتهم املنصوص عليها يف القانون، ينبغي أن يكون مشغلو قطاع األغذية مسؤولني بشكل أسايس عن تنفيذ 

هذا النظام يف جميع مراحل سلسلة اإلنتاج. فالتصدي للحوادث ولحاالت الطوارئ املتعلقة بسالمة األغذية يتطلب 

وجود نظام متسق قادر عىل تتبع املنتجات الغذائية ومكوناتها للتحقق من مصدرها ومقصدها النهايئ. وقد تتحمل 

القطاع  فيها قدرات  التي تكون  البلدان  التتبع، السيام يف  بنظام  يتعلق  املختصة مسؤولية مشرتكة فيام  السلطات 

الخاص محدودة.

 النتيجة املحتملة 

توفر مادة قانونية تتيح للسلطات املختصة اقتفاء أثر املنتجات الغذائية أو املكونات بشكل تراجعي    

أو استرشايف.   

 املؤرشات املحتملة 

وجود نص واضح يف الترشيعات يقيض بإنشاء نظام للتتبع. )عىل سبيل املثال، يتوّجب عىل مشغيل قطاع  	

األغذية إنشاء وتنفيذ نظام ميكنهم من تحديد أي شخص: )أ( قام بتزويدهم أو )ب( قاموا بتزويده بحيوان 

منتج للغذاء، أو غذاء أو مادة  يُراد  منها أو من املتوقع إدراجها يف الغذاء(.

تحدد الترشيعات الفرعية لسامت نظام التتبع. )مثل نوع املعلومات الواجب االحتفاظ بها يف السجالت،  	

وتخصيص أرقام الدفعة/ الكمية، ومتطلبات وضع ملصق املعلومات املتصلة بالتتبع(.

 مصادر األدلة 

الترشيعات والترشيعات الفرعية. 	

 أنظر أيضاً 

توجد آليات لسحب املنتجات امللوثة واسرتدادها بالتعاون مع قطاع األغذية. ب.16.1.1 

36

القسم ألف املدخالت واملوارد
أداة تقييم نظام الرقابة

 على األغذية



 أ.10.3.1

معيار التقييم: تتضمن القوانني حكامً يتعلق بنظام اإلنذار الرسيع والتأهب لحاالت 

الطوارئ واالستجابة لها.

 التوجيه 

والتحضري  الجيد  اإلستعداد  كبريًا عىل  اعتامًدا  األغذية  بسالمة  املتعلقة  الطوارئ  لحاالت  الفعالة  االستجابة  تعتمد 

املسبق قبل حدوث الطوارئ بالفعل. سيتطلب ذلك عدًدا من الخطوات والعنارص، مثل: خطة طوارئ وطنية لسالمة 

األغذية، مدعومة بآلية تنسيق مبارشة مع سلطات الصحة العامة باإلضافة إىل إجراءات اتصال واضحة ؛ نظام إنذار 

رسيع له القدرة عىل الكشف عن اإلشارات واتخاذ اإلجراءات املناسبة بشأنها )اإلخطار بالحاالت املشتبه فيها لألمراض 

واملخاطر، والوصول إىل املشورة العلمية ذات الصلة( ؛ أدوات وأنظمة الدعم )أي أنظمة التتبع وأنظمة االسرتجاع( ؛ 

وقدرات االستجابة )مدعومة بإجراءات واضحة(، للسلطات املختّصة. يجب أن يدعم الترشيع إنشاء مثل هذا النظام 

، مبا يف ذلك االلتزامات واملسؤوليات الواضحة إلنشاء نظام إنذار رسيع يشمل االستعداد للطوارئ واالستجابة لها. 

يجب أن يشرتط الترشيع أيًضا من مشغيل قطاع األغذية إخطار السلطات املختّصة بأي حادثة أو قضية تخّص سالمة 

األغذية وأن تتحذ السلطات املختّصة تدابري الالزمة والفعالة لالستجابة لحاالت الطوارئ واإلبالغ عن املخاطر.

ينبغي اإلبالغ عن أي أحداث مرتبطة بسالمة األغذية والتي تشكل بدورها حالة طارئة من طوارئ الصحة العامة 

التي تثري قلقاً دولياً، من خالل القنوات املناسبة التي تقتضيها وتشكل اللوائح الصحية الدوليةIHR 2005( 2(. تعترب 

اللوائح الصحية الدولية مرجعاً قانونياً دولياً يهدف إىل مساعدة املجتمع الدويل عىل منع ومواجهة مخاطر الصحة 

العامة الحادة التي لديها القدرة عىل عبور الحدود وتهديد الناس يف جميع أنحاء العامل.

وعىل الترشيعات أن تطلب من السلطات املسؤولة عن قطاع الصحة العامة تعيني منسق للوائح الصحية الدولية 

وااللتزام مبوجبات اإلبالغ املعمول بها يف اللوائح الصحیة الدولیة.

 النتيجة املحتملة 

يتضمن ترشيع سالمة األغذية املسؤولية القانونية للسلطات املختّصة بخصوص إنشاء أنظمة منسقة وفعالة    

لإلنذار الرسيع واالستعداد للطوارئ واالستجابة لها ، متشيا مع االلتزامات الدولية.   

 املؤرشات املحتملة 

يُطلب من السلطات املختصة مبوجب القانون تنفيذ خطة طوارئ تتعلق بسالمة األغذية تحدد نظاماً  	

لالستجابة ألحداث السالمة الغذائية وتفيش األمراض املنقولة باألغذية يشارك فيها فريق استجابة متعدد 

التخصصات والتنسيق فيام بني السلطات املختصة.

توجد أحكام قانونية تقتيض من مشغيل قطاع األغذية، عند الرضورة، إبالغ السلطة )السلطات( املختصة  	

بقضايا السالمة الغذائية وتنفيذ التدابري الوقائية.

إن اللوائح الصحية الدولية ملزمة بالنسبة إىل 196 بلداً يف جميع أنحاء العامل، مبا يف ذلك جميع الدول األعضاء يف منظمة الصحة   2
العاملية.
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وجود أحكام قانونية للتواصل بشأن أحداث سالمة األغذية بني سلطات الصحة العامة وغريها من السلطات  	

املختصة املسؤولة عن سالمة األغذية.

تنص الترشيعات عىل مسؤوليات واضحة بشأن اإلعالم باملخاطر والتواصل مع الجمهور عىل املستوى الوطني  	

يف حاالت الطوارئ الغذائية، وكذلك مع الرشكاء التجاريني إذا كانت حالة الطوارئ ذات طابع دويل محتمل.

 مصادر األدلة 

الترشيعات واللوائح. 	

خطة الطوارئ يف مجال سالمة األغذية. 	

 أنظر أيضاً 

تعرتف الترشيعات بحق أصحاب املصلحة يف الحصول عىل املعلومات املتعلقة بتدابري الرقابة عىل  أ.4.1.1 

األغذية )مبا يف ذلك رشوط الصحة والجودة(، وتتضمن أحكاماً بشأن نرشها.

إدارة حاالت الطوارئ املتعلقة بسالمة األغذية. ب.3.2 

 أ.11.3.1

معيار التقييم: تنص القوانني عىل رشوط تعبئة األغذية وتغليفها، ووضع ملصقات 

البيانات عليها والرتويج لها.

 التوجيه 

تُعترب املعلومات املتعلقة بوضع ملصق البيانات/ املعلومات بشأن األغذية رضورية لتداول املنتجات الغذائية والحفاظ 

عليها واستخدامها بطريقة آمنة، وترشح وثيقة الدستور الغذايئ )CXS 1-1985( حول القواعد العامة املتعلقة بوضع 

الغذايئ، قامئة  املنتج  املنتج مثل اسم  ببيانات  الخاصة  ملصق املعلومات عىل عبوات األغذية املعبأة أهّم األحكام 

املكونات، ومؤرشات الجودة، والوزن أو الحجم، واسم املصّنع وعنوانه، وبلد املنشأ، وإرشادات االستعامل، وتعليامت 

التخزين، وتاريخ  انتهاء الصالحية، والتفاصيل التي متّكن من تتبّع املنتج. وال يجوزمللصق البيانات بشأن األغذية أن 

 )CXG 82-2013 يضلل املستهلك فيام يتعلق بخصائص املنتج أو آثاره )النقطة الثانية من الفقرة 50 من الوثيقة

وال أن تنسب إىل املنتج خصائص تتعلق بالوقاية من مرض برشي أو عالجه أو الشفاء منه )راجع عىل سبيل املثال 

الوثيقة CXG 23-1997 التي تقدم خطوطاً توجيهية متعلقة باستخدام التنويه الصحي والتنويه بالعنارص املغذية(.

وعىل الرغم من أن التفاصيل املتعلقة مبتطلبات وضع ملصق البيانات بشأن األغذية غالباً ما تنص عليها الترشيعات 

الفرعية املتصلة باألغذية، فإن قواعد إضافية قد تظهر أحياناً يف أنواع أخرى من الترشيعات:

يف معظم البلدان، مثة قانون منفصل ينظم استخدام األوزان واألحجام واملقاييس واألرقام. 	
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ملصق البيانات بشأن الغذاء هو سبب معتاد للرفض )غري املتعلق بسالمة األغذية( يف التجارة الدولية، بسبب  	

املتطلبات املتفاوتة يف هذا املجال )راجع الوثيقة CXG 2-1985، الخطوط التوجيهية بشأن وضع ملصقات 

البيانات/ املعلومات املتعلقة بالغذاء. 

يتضمن اإلعالن أي عرض مكتوب أو مصّور أو مريئ أو غري ذلك يرمي إىل الرتويج بشكل مبارش أو غري مبارش  	

لبيع أي غذاء أو أي مادة تُعرض عىل أنها غذاء أو لطرح هذا الغذاء أو هذه املادة يف السوق. ويختلف تنظيم 

ملصقات املعلومات املتعلقة بالغذاء واإلعالنات اختالفاً كبرياً بني البلدان واملناطق.

تشمل قواعد نظافة األغذية أيضاً سالمة تلك املواد واألغراض التي تالمس األغذية. وميكن أن تشكل التعبئة  	

والتغليف وإعادة التعبئة غري املالمئة أخطاراً محددة تتعلق بسالمة األغذية،  كام ميكن أن أن تشكل عنرص تلوث.

 النتيجة املحتملة 

تتوفر للسلطات املختصة أداة قانونية ملنع وضع ملصقات البيانات/ املعلومات املتعلقة بالغذاء    

واإلعالن عنها بطريقة احتيالية أو مضللة، ويتم النظر يف املخاطر املتصلة بتعبئة األغذية إىل جانب    

أخطار أخرى.   

 املؤرشات املحتملة 

وجود أحكام واضحة يف الترشيعات: 	

تنّص عىل رضورة أن تحمل كل عبوة من املواد الغذائية املعّدة للبيع يف البلد بطاقة تحدد البيانات . 	

املنصوص عليها )عىل األقل: اسم الغذاء، وقامئة املكونات، ومؤرشات الجودة، والوزن أو الحجم، واسم 

الرشكة املصنعة وعنوانها، وبلد املنشأ، وتعليامت االستخدام، والتخزين وتاريخ انتهاء الصالحية(.

تنص عىل أن هذه البيانات ينبغي أن تبنيَّ بلغة يفهمها املستهلك بسهولة.. 		

تتضمن متطلبات السالمة الغذائية للمواد التي ستالمس املنتجات الغذائية، مبا يف ذلك عبوات األغذية.. 			

بشأن وضع ملصقات البيانات/ املعلومات املتعلقة بالغذاء. . 		

بشأن املتطلبات األساسية لإلعالن عن األغذية بهدف حامية املستهلك. )مثل البيانات الصحية . 	

الكاذبة، والقواعد التي تحظر تسويق األغذية غري الصحية- خاصًة تلك التي تحتوي عىل نسبة 

عالية من الدهون املشبعة وامللح والسكريات الحرة املخصصة لألطفال- من خالل بيانات وادعاءات 

مضللة وتعاقب عليه(.

 مصادر األدلة 

الترشيعات. 	

اإلعالنات وملصقات البيانات املتعلقة بالغذاء والعبوات. 	

املالحظات واآلراء وردود الفعل التي تم جمعها من منظامت حامية املستهلكني والحكومات وأصحاب  	

املصلحة اآلخرين.
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 أ.12.3.1

معيار التقييم: تنص القوانني عىل مراقبة األمراض ذات األولوية املنقولة بواسطة 

األغذية، مسرتشدة بسياسة سالمة وجودة األغذية.

 التوجيه 

باملراقبة والتحقيق  املتعلقة  الكافية  املعلومات  املناسب إىل  الوقت  املختّصة يف  السلطات  التوجيه – يعترب وصول 

والتصدي لألمراض التي تنقلها األغذية والحوادث املرتبطة باألغذية، أمرا بالغ األهمية. مثل هذه املعلومات ميكن أن 

تحدد املخاطر أو القضايا التي تحتاج إىل معالجة من قبل السلطات املختصة، وأيضاً ما إذا كانت أعامل الرقابة أو 

اإلجراءات القامئة فعالة أم ال. 

وينبغي أن تشمل مراقبة األمراض املنتقلة بواسطة األغذية، حسب الرضورة، كالً من املراقبة القامئة عىل األحداث 

األغذية عىل  بواسطة  املنتقلة  لألمراض  واالستجابة  املراقبة  نظم  ترتكز  أن  املؤرشات. ويجب  القامئة عىل  واملراقبة 

اآلليات القامئة التي تشكل جزءاً من متطلبات القدرات األساسية يف اللوائح الصحية الدولية، بهدف تعزيز التنسيق 

املتعدد التخصصات واملشرتك بني الوكاالت وترسيخه من أجل املراقبة وتقييم املخاطر واالستجابة لها.

وكقاعدة أساسية للكشف الفعال عن األحداث املرتبطة بسالمة األغذية والتحقيق فيها واالستجابة لها، ينبغي أن 

تتضمن الترشيعات مسؤولية الحكومة يف إعداد نظام تتبّع، مبا يف ذلك إعداد وتحيني قامئة أولويات باألمراض أو 

املتالزمات املنتقلة بواسطة األغذية ألغراض الرتّصد، باإلضافة إىل إجراءات قانونية للرتّصد واإلبالغ.

 النتيجة املحتملة 

تعرتف الترشيعات بصالحية السلطات املختصة ومسؤوليتها يف عملية املراقبة/ الرتّصد، مبا يف ذلك اإلبالغ عن األمراض 

أو املتالزمات ذات األولوية التي تنتقل بواسطة األغذية، وأن يدعم ذلك عملية تحديد ألولويات الرقابة عىل األغذية 

مام يجعلها منطقية نسبة إىل األخطار واملخاطر الصحية السائدة.
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 املؤرشات املحتملة 

قامئة باألمراض أو املتالزمات ذات األولوية التي تنتقل بواسطة األغذية من أجل املراقبة/الرتّصد اإللزامي،  	

مبا يشمل اإلبالغ.

إجراءات للقيام بعمليات الرتّصد واإلبالغ. 	

 مصادر األدلة 

الترشيعات. 	

قامئة باألمراض ذات األولوية. 	

إجراءات للقيام بعمليات الرتّصد واإلبالغ. 	

 أنظر أيضاً 

تتضمن القوانني أحكاماً تتعلق بالتفتيش والرصد والرقابة عىل األخطار يف سلسلة اإلمداد الغذايئ. أ.5.3.1 

يوجد نظام ملراقبة األمراض قائم عىل املؤرشات يعمل بكامل طاقته وميكنه أن يرصد بنجاح االتجاهات  ب.1.2.2 

ويكشف عن حاالت تفيش األمراض املنقولة بواسطة األغذية.
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القسم الفرعي أ.2
 البنى التحتية 
واملسائل املالية



املوارد املاليةالكفاءة أ.1.2

الحكومة  مستويات  جميع  عىل  األغذية*  عىل  للرقابة  االسرتاتيجية  الخطة  لتنفيذ  كافية  ميزانية  تأمني  يتم 

ولالستجابة لحاالت الطوارئ ولألحداث املتعلقة بسالمة األغذية.

أ.1.1.2
يجري إعداد مخصصات املوازنة/ امليزانية للسلطات املختصة بطريقة تشاركية وشفافة تعكس خطة اسرتاتيجية 

للرقابة عىل األغذية عىل الصعيدين الوطني ودون الوطني.

أ.2.1.2
یمكن للسلطات املختصة الوصول بسهولة إلی األموال املخصصة، مبا يف ذلك أي اسرتداد للرسوم، مبا یتناسب مع 

أعامل الرقابة التي ینبغي تنفیذها وفقاً للخطة االسرتاتیجیة.

ُيرتجم تحليل تكاليف الخدمات العلمية ذات الصلة يف مخصصات املوازنة/ امليزانية.أ.3.1.2

أ.4.1.2
يتّم تأمني املوارد املالية الالزمة لتوظيف ما يكفي من املوظفني املهرة ودفع أجورهم واالحتفاظ بهم وأخذها يف 

الحسبان عند التخطيط املايل وعند وضع املوازنة/ امليزانية.

أ.5.1.2
األغذية  عىل  الرقابة  موظفي  لتدريب  الالزمة  االعتامدات  ميزانياتها  موازناتها/  يف  املختصة  السلطات  ترصد 

وتطويرهم املستمر.

أ.6.1.2
ترصد السلطات املختصة يف موازناتها/ ميزانياتها املوارد املالية الالزمة لرشاء البنى التحتية واملعدات األساسية 

)املكاتب واللوجستيات ووسائل النقل وتكنولوجيا املعلومات وما إىل ذلك( وتجديدها وصيانتها.

أ.7.1.2
ترصد السلطات املختصة يف موازناتها/ ميزانياتها التمويل الالزم ألنشطة أخذ العينات املتعلقة برصد مخاطر 

سالمة األغذية ذات األولوية، فضاًل عن مراقبة صحة اإلنسان ذات الصلة باألمراض املنقولة بواسطة األغذية.

أ.8.1.2
عند حدوث حالة طوارئ وطنية ذات صلة باألغذية، توجد مخصصات مالية كافية وواقعية مرصودة يف املوازنات/ 

امليزانيات لدعم تعبئة الخطة الوطنية للطوارئ.

أ.9.1.2
ومؤمترات  الجتامعات  املوظفني  إلعداد  الالزمة  االعتامدات  ميزانياتها  موازناتها/  يف  املختصة  السلطات  ترصد 

دولية مختارة ُتعنى بالعلوم والسياسات واملشاركة فيها.

يجري التدقيق بامليزانية بعد االنفاق واستعراض األداء االداري فيام يتعلق بنفقات امليزانية.أ.10.1.2

 * تسمح الخطة اإلسرتاتيجية للرقابة عىل األغذية بتحقيق األهداف املوصوفة يف الفقرة أ.1.1.، وتدمج األنشطة املوصوفة 
   يف األقسام باء وجيم ودال.3

الحصيلة االجاملية

تُترجم  التي  األغذية  على  للرقابة  االستراتيجية  بإعداد اخلطط  املختصة  السلطات  تقوم  أ.2.1.1  الفقرة  أنظر   3
األهداف احملددة يف سياسة الرقابة على األغذية إلى إجراءات ملموسة.
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SUB-DIMENSION A.2  INFRASTRUCTURE AND FINANCES

البنى التحتية واملعداتالكفاءة أ.2.2

للخطة  ووفقاً  بفعالية  بعملها  القيام  املختصة  للسلطات  والكافية  املناسبة  واملعدات  التحتية  البنية  توفر 

االسرتاتيجية للرقابة عىل األغذية*

أ.1.2.2
تحظى خدمات الرقابة عىل األغذية بأماكن استضافة مناسبة ومرافق خاصة يف جميع املواقع التي يجري فيها 

االضطالع بأعامل رسمية للرقابة عىل األغذية.

أ.2.2.2
تتوفر أصول مناسبة وكافية من املركبات التي تتم صيانتها بشكل مالئم لتنفيذ برنامج الرقابة عىل األغذية من 

جانب السلطات املختصة.

أ.3.2.2
يتوفر نظام لتكنولوجيا املعلومات لتسجيل البيانات التي يتم جمعها أثناء الرقابة عىل األغذية ومراقبة األمراض 

املنقولة باألغذية وتحليلها وتبادلها.

أ.4.2.2
يكون املوظفون الذين ينفذون أنشطة التفتيش والرتصد واملراقبة قادرين عىل الوصول إىل تكنولوجيا حديثة 

وموثوقة من أجل التواصل الرسيع مع املكاتب املركزية واملحلية.

أ.5.2.2
التخزين املضبوطة الحرارة والبنية  العينات )مثل أماكن  يتم توفري املعدات واملساحة واملرافق املناسبة ألخذ 

التحتية الالزمة لنقل العينات إىل املختربات( ألنشطة الرصد أو املراقبة.
* تسمح الخطة االسرتاتيجية للرقابة عىل األغذية بتحقيق األهداف املوصوفة يف الفقرة أ.1.1. وتدمج األنشطة املوصوفة يف األقسام باء وجيم ودال.4

املوارد التحليليةالكفاءة أ.3.2

توفر خدمات تحليلية مناسبة وكافية ميكن للسلطات املختصة الوصول إليها من أجل إجراء التحاليل التي يتطلبها 

نظام الرقابة عىل األغذية.

أ.1.3.2
تخطط السلطات املختصة واملختربات معاً لتوزيع عبء العمل التحلييل املرتبط بعمليات التفتيش الروتينية، 

وبرامج أخذ العينات للرتصد ومراقبة األمراض املنقولة باألغذية وغريها من األنشطة العلمية ذات الصلة.

أ.2.3.2
للبلد من خالل تغطية جغرافية مناسبة يف جميع  التحليلية االسرتاتيجية  القدرات املخربية االحتياجات  تلبي 

أنحاء البلد، مبا يشمل االسترياد والتصدير.

أ.3.3.2
ميلك النظام الوطني للمختربات قدرات تقنية كافية للتعاطي مع األخطار ذات األولوية ومعايري الجودة لتحليل 

األغذية وتحليل العينات الرسيرية للكشف عن األمراض املنقولة بواسطة األغذية.

أ.4.3.2
يف حاالت الطوارئ املتعلقة بسالمة األغذية، تتمتع مختربات الرقابة عىل األغذية بالقدرات واملرونة التي تتيح 

لها التكيف مع التغريات/ الطفرات الناتجة يف الطلب عىل إجراء االختبارات.

تنفذ أساليب هيئة الدستور الغذايئ وغريها من األساليب الرسمية املوىص بها للتحليل وأخذ العينات.أ.5.3.2

تتبع املختربات املامرسات املخربية الجيدة ويكون لديها أنظمة إلدارة الجودة.أ.6.3.2

أ.7.3.2
تكون املختربات املعينة إلجراء الرقابة عىل األغذية معتمدة مبوجب املواصفة  ISO 17025 )مختربات الفحص( 

واملواصفة ISO 15189 )املختربات الطبية( من قبل الهيئات املعرتف بها دولياً.

الحصيلة اإلجاملية

الحصيلة اإلجاملية

تُترجم  التي  األغذية  على  للرقابة  االستراتيجية  بإعداد اخلطط  املختصة  السلطات  تقوم  أ.2.1.1  الفقرة  أنظر   4
األهداف احملددة يف سياسة الرقابة على األغذية إلى إجراءات ملموسة.
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 أ.1.2

املوارد املالية
يتم تأمني ميزانية كافية لتنفيذ الخطة االسرتاتيجية للرقابة عىل األغذية3 عىل جميع مستويات الحكومة ولالستجابة 

 لحاالت الطوارئ ولألحداث املتعلقة بسالمة األغذية )الفقرة 24 من الوثيقة

.)CXG 82-2013

 أ.1.1.2

معيار التقييم: يجري إعداد مخصصات املوازنة/ امليزانية للسلطات املختصة بطريقة 

تشاركية وشفافة تعكس خطة اسرتاتيجية للرقابة عىل األغذية عىل الصعيدين 

الوطني ودون الوطني.

 التوجيه 

مسألة  املتداخلة  الواليات  ذوات  املختصة  والسلطات  الوزارات  داخل  العام  املال  تخصيص  عملية  تكون  أن  ميكن 

لالتساق  املطلوبة وتوخياً  النتائج  إىل تخطيط  استناداً  بطريقة شفافة وشاملة،  التخصيص  إدارة  ينبغي  لذا  صعبة. 

معها. ويجب أن تستند عمليات وضع امليزانيات إىل عملية اسرتاتيجية تقوم بتوحيد السلطات املختصة حول هدف 

مشرتك، من أجل مخرجات ونتائج وأنشطة محددة. وهذا أمر مهم عىل سبيل املثال عندما ُتنقل أنشطة الرقابة عىل 

األغذية التي تتوالها وزارات فنية إىل السلطات املحلية. ويف غياب عملية تخطيط مشرتكة، ينبغي أن تكون الخطط 

االسرتاتيجية الفردية متاحة لتربير مخصصات امليزانية لكل سلطة مختصة وفقاً ملبادئ اإلدارة القامئة عىل النتائج. 

ويجب أن تأخذ هذه العملية يف االعتبار أيضاً االلتزامات الناشئة عن الترشيعات املتعلقة بالسلطات املختصة وأن 

أن  ينبغي  نطاقاً،  أوسع  وزارة  املختصة ضمن  السلطات  تتواجد  فعندما  تحقيقه.  ميكن  ما  بشأن  بالواقعية  تتسم 

تخصص األموال بوضوح لتنفيذ الرقابة عىل األغذية.

 النتيجة املحتملة 

اتساق املخصصات املالية للسلطات املختصة مع رؤية اسرتاتيجية وطنية للرقابة عىل األغذية.   

 املؤرشات املحتملة 

اعتامد عمليات اسرتاتيجية واضحة وفعالة إلعداد املوازنة/ امليزانية )توحد السلطات املختصة حول هدف  	

مشرتك(، أوخطط اسرتاتيجية منفردة تربر مخصصات املوازنة/ امليزانية لكل سلطة من السلطات املختصة 

عىل أساس املبادئ القامئة عىل النتائج.

بنود موازنة/ ميزانية مخصصة بوضوح للرقابة عىل األغذية. 	

تسمح اخلطة االستراتيجية للرقابة على األغذية بتحقيق األهداف املوصوفة يف الفقرة أ.1.1، وتدمج األنشطة   5
املوصوفة يف األقسام باء وجيم ودال.

الحصيلة االجاملية
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عمليات واضحة وفعالة إلدارة األموال. 	

وجود وحدات ميكن تحديدها بوضوح داخل السلطات املختصة مسؤولة عن إدارة األموال. 	

اإلرشاف، أو التدريب، أو الدعم، أو املشورة املقدمة للموظفني املسؤولني عن اتخاذ القرارات بشأن املوازنات/  	

امليزانيات وإعدادها )أي مديري امليزانية(.

 مصادر األدلة 

تقارير وثائقية عن مخصصات املوازنة/ امليزانية ترشح األساس املنطقي وراء املخصصات. 	

تقارير أو وثائق أو مراجعات التخطيط املايل املوازنة/ امليزانية السنوية. 	

 أنظر أيضاً 

األهداف  ُترتجم  التي  األغذية  عىل  للرقابة  االسرتاتيجية  الخطط  بإعداد  املختصة  السلطات  تقوم  أ.2.1.1 

املحددة يف سياسة الرقابة عىل األغذية إىل إجراءات ملموسة. 

 أ.2.1.2

معيار التقييم: یمكن للسلطات املختصة الوصول بسهولة إلی األموال املخصصة، مبا 

يف ذلك أي اسرتداد للرسوم، مبا یتناسب مع أعامل الرقابة التي ینبغي تنفیذها وفقاً 

للخطة االسرتاتیجیة.

 التوجيه 

عىل السلطات املختصة تقديم طلب سنوي إىل الحكومة للحصول عىل مخصصات يف امليزانية استناداً إىل اسرتاتيجياتها 

تنفيذ  تتمكن من  بالواقعية ليك  الطلبات  تتسم هذه  أن  املالية. وينبغي  األغذية وتقديراتها  للرقابة عىل  الرسمية 

الواردة يف الطلبات، يصبح  للمبالغ  االسرتاتيجية. وعندما تستجيب الحكومة بتخصيص األموال بشكل إيجايب وفقاً 

الوضع مالمئاً لتنفيذ أعامل الرقابة الرسمية بشكل مرٍض )املرجع الفقرة 58 من الوثيقة CXG 82-2013(. أما عندما 

تكون املخصصات أقل من املبالغ املطلوبة أو ال ميكن الوصول إليها بسهولة، عندئٍذ يتعني عىل السلطات املختصة 

أن تجد طرقاً لخفض النفقات، عن طريق ترتيب األنشطة بحسب األولويات، أو خفض عدد املوظفني، وما إىل ذلك. 

نتيجًة لذلك، قد ال تجري عمليات الرقابة عىل األغذية بالشكل املناسب كام ميكن أن تصبح االسرتاتيجية األصلية 

العامة للخطر أو يزيد من فرص حدوث  القامئة عىل أخذ املخاطر باالعتبار عرضًة للخطر، مام قد يعرض الصحة 

املخاطر. وإذا كان من املتوقع أن تحصل بعض السلطات املختصة عىل متويل جزيئ من خالل جمع الرسوم، فإن 

اسرتداد هذه الرسوم ينبغي أن يكون سهاًل عىل السلطات املختصة )إن بعض البلدان توجهها نحو الخزانة العامة 

حيث يصعب عىل السلطات املختصة الوصول إليها الحقاً(.

 النتيجة املحتملة 

دعم تنفيذ االسرتاتيجيات القامئة من خالل التمويل الكايف.   
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 املؤرشات املحتملة 

تتسق املخصصات الفعلية ألنشطة الرقابة عىل األغذية مع الطلبات يف امليزانية السنوية )ال توجد انحرافات  	

خالل فرتة السنوات الخمس األخرية(.

عندما ُيتوقع أن تحصل السلطات املختصة عىل متويل جزيئ من خالل تحصيل الرسوم، يكون اسرتداد هذه  	

الرسوم سهال بالنسبة إىل السلطات املختصة )عىل سبيل املثال، إذا كانت الرسوم موجهة نحو الخزانة العامة، 

قد يكون من الصعب عىل السلطات املختصة الوصول إليها(.

 مصادر األدلة 

طلبات عىل مخصصات يف املوازنة. 	

الوثائق املتعلقة مبخصصات امليزانية. 	

آراء مديري السلطات املختصة واملوظفني الرئيسيني. 	

التقارير السنوية الواردة من السلطات املختصة. 	

 أنظر أيضاً 

األهداف  ُترتجم  التي  األغذية  عىل  للرقابة  االسرتاتيجية  الخطط  بإعداد  املختصة  السلطات  تقوم  أ.2.1.1 

املحددة يف سياسة الرقابة عىل األغذية إىل إجراءات ملموسة.

 أ.3.1.2

معيار التقييم: ُيرتجم تحليل تكاليف الخدمات العلمية ذات الصلة يف 

مخصصات املوازنة/ امليزانية.

 التوجيه 

إن الحوكمة الحديثة للرقابة عىل املواد  الغذائية قامئة عىل األدلة وأخذ املخاطر بعني االعتبار، ما يعني أنه ينبغي أن 

تكون السلطات املختصة قادرة عىل الوصول إىل العلامء والخرباء )سواء تم توظيفهم عىل الصعيد الداخيل أو تكليفهم 

من الخارج( لدعم وضع األولويات وعمليات صنع القرار. ويتمحور هذا املعيار حول تقييم ما إذا كان العمل القائم 

عىل أساس علمي واملرّتب بحسب األولويات والعمل املستند إىل املخاطر، وأي موارد تحليلية ذات صلة قد متت 

تلبيتها من الناحية املالية. وهذا يشمل تغطية التكاليف املرتبطة بالعلامء )املحللني، ولكن أيضاً خرباء وضع النامذج، 

واإلحصائيني، أو أي خبري آخر رضوري لدعم عمل تحليل املخاطر(.

وتختلف املوارد املخصصة للخدمات العلمية عن تلك املخصصة لربامج الرصد )التي جرى استعراضها يف إطار الفقرة 

أ.7.1.2( وللدعم املنتظم للهياكل التحليلية )موضوع الفقرة أ.3.2(.
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 النتيجة املحتملة 

تحظى األنشطة القامئة عىل العلوم لدعم اآلليات  القامئة عىل األدلة وعىل أخذ املخاطر     

بعني االعتبار بدعم مايل.    

 املؤرشات املحتملة 

تحليل/ تقدير لتكلفة األنشطة األكرث إلحاحاً، والقامئة عىل العلوم واملخاطر )مبا يف ذلك املوارد التحليلية  	

املحددة، وخرباء محددين )مثالً يف مجال وضع النامذج، ومجال تقييم مدى التعرض للخطر، واإلحصائيني(.

انعكاس هذا التحليل يف مخصصات امليزانية النهائية والرسمية. 	

تشمل امليزانية اعتامداً للتعاقد من الباطن مع الخدمات العلمية املتخصصة. 	

 مصادر األدلة 

تقرير التحليل االسرتاتيجي. 	

تقارير أو وثائق أو مراجعات التخطيط املايل/ املوازنة السنوية. 	

 أنظر أيضاً 

األهداف  ُترتجم  التي  األغذية  عىل  للرقابة  االسرتاتيجية  الخطط  بإعداد  املختصة  السلطات  تقوم  أ.2.1.1 

املحددة يف سياسة الرقابة عىل األغذية إىل إجراءات ملموسة.

 أ.4.1.2

معيار التقييم: يتّم تأمني املوارد املالية الالزمة لتوظيف ما يكفي من املوظفني املهرة 

ودفع أجورهم واالحتفاظ بهم وأخذها يف الحسبان عند التخطيط املايل وعند وضع 

املوازنة/ امليزانية

 التوجيه 

من  تنفيذها  يتم  والتي  تنفيذها  وكيفية  الفنية  األنشطة  إىل  األغذية  للرقابة عىل  اسرتاتيجية وطنية  تنفيذ  يستند 

 .)CXG 82-2013 قبل موظفني من أصحاب املهارات وبأعداد كافية. )النقطة الثانية من الفقرة 59 من الوثيقة

وستتطلب أنواعاً مختلفة من األنشطة )مثل اإلنفاذ، والتدقيق، والدراسات االستقصائية، وصياغة اللوائح( مزيجاً من 

املهارات املختلفة، كام سيؤثر نرشها إدارّياً يف مناطق مختلفة بوترية محددة عىل األرقام. مخصصات امليزانية يجب 

أن توّفر املوارد املالية الالزمة ملزيج املوظفني الالزمني لتشغيل كل برامج السلطات املختصة.
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 النتيجة املحتملة 

يدعم املوظفون املاهرون املتوفرون بأعداد كافية تنفيذ الخطط االسرتاتيجية للرقابة عىل األغذية    

التي وضعتها السلطات املختصة. 

 املؤرشات املحتملة 

أن يكون متويل شغل وظائف محددة مضموناً يف املوازنة السنوية. 	

توفر موظفني من أصحاب املهارات بأعداد كافية يف جميع القطاعات. 	

 مصادر األدلة 

تقارير أو وثائق أو مراجعات التخطيط املايل/ املوازنة السنوية. 	

مقابالت مع السلطات املختصة. 	

 أنظر أيضاً 

األهداف  ُترتجم  التي  األغذية  عىل  للرقابة  االسرتاتيجية  الخطط  بإعداد  املختصة  السلطات  تقوم  أ.2.1.1 

املحددة يف سياسة الرقابة عىل األغذية إىل إجراءات ملموسة.

تأهيل املوظفني. أ.1.3 

 أ.5.1.2

معيار التقييم: ترصد السلطات املختصة يف موازناتها/ ميزانياتها االعتامدات الالزمة 

لتدريب موظفي الرقابة عىل األغذية وتطويرهم املستمر.

 التوجيه 

إن نجاح الحكومة يف تنفيذ الرقابة الرسمية عىل األغذية هو رهن بكفاءات املوظفني إىل حد كبري، وبتطوير مهاراتهم 

لتواكب التطورات العلمية والتقنية. لهذا السبب، وباإلضافة إىل توفري فرص التطوير الوظيفي، والحفاظ عىل تحفيز 

املوظفني، يكتسب التدريب والتطوير املستمرين ملوظفي الرقابة عىل األغذية أهمية بالغة ويجب متويلهام ودعمهام 

.)CXG 82-2013 مالياً من خالل مخصصات امليزانية )النقطة األوىل من الفقرة 59، والفقرة 72 من الوثيقة

 النتيجة املحتملة 

إمكانية تقديم التدريب املخطط للموظفني.   

50

القسم ألف املدخالت واملوارد
أداة تقييم نظام الرقابة

 على األغذية



 املؤرشات املحتملة 

أن يكون متويل التدريب والتطوير املستمرين ملوظفي الرقابة عىل األغذية مضموناً يف املوازنة السنوية. 	

تخصيص ميزانية عالية مبا يستجيب للواقع. 	

 مصادر األدلة 

تقارير أو وثائق أو مراجعات التخطيط املايل/ املوازنة السنوية. 	

 أنظر أيضاً 

األهداف  ُترتجم  التي  األغذية  عىل  للرقابة  االسرتاتيجية  الخطط  بإعداد  املختصة  السلطات  تقوم  أ.2.1.1 

املحددة يف سياسة الرقابة عىل األغذية إىل إجراءات ملموسة.

تنمية قدرات املوظفني. أ.2.3 

 أ.6.1.2

معيار التقييم: ترصد السلطات املختصة يف موازناتها/ ميزانياتها املوارد املالية 

الالزمة لرشاء البنى التحتية واملعدات األساسية )املكاتب ووسائل النقل وتكنولوجيا 

املعلومات وما إىل ذلك( وتجديدها وصيانتها.

 التوجيه 

املكتبية األساسية ومرافق خاصة ألداء  الرقابة عىل األغذية إىل مساحات مكتبية مناسبة واملعدات  يحتاج موظفو 

عملهم، وينبغي تخصيص اعتامدات مناسبة يف املوازنة/ امليزانية للسامح بالوصول إىل هذه املرافق واملعدات )من 

العمل  وإىل جانب حيز  الرتتيبات(.  أو غريها من  اإليجار  بدل  ولتسديد  كانت مملوكة،  إذا  املناسبة  الصيانة  أجل 

املادي )املرافق املكتبية والتقنية للتفتيش، وتخزين العينات وما إىل ذلك(، فإن املعدات األساسية لتسجيل البيانات 

والتواصل والوصول إىل املعلومات ُتعترب رضورية لعمل موظفي الرقابة عىل األغذية )النقطة األوىل من الفقرة 59 

.)CXG 82-2013 من الوثيقة

يجب حفظ الوثائق، مبا يف ذلك السجالت والشهادات والعينات وغريها من األدلة املقبولة، لتفادي العبث بها أو 

التخلص منها. كام ينبغي ضامن النقل إما عن طريق الوصول إىل املركبات )سواء كانت مركبات رسمية أو مستأجرة( 

أو من خالل اتفاقات محددة الستخدام املركبات الشخصية إذا كان ذلك مالمئاً للمهمة التي يتعني إنجازها. إن تحديد 

درجة املالءمة مرتبط باألهداف املحددة يف الخطط االسرتاتيجية للسلطات املختصة.

 النتيجة املحتملة 

تسمح مساحات املكاتب املناسبة واملعدات والتسهيالت الالزمة ملوظفي الرقابة عىل األغذية بإمتام    

أعاملهم بشكل مناسب.   
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 املؤرشات املحتملة 

تخصيص االعتامدات لتمويل البنية التحتية األساسية واملعدات يف امليزانية السنوية )املكاتب واللوجستيات  	

ووسائل النقل وتكنولوجيا املعلومات، وما إىل ذلك(.

تجزئة التكاليف بحسب الحيز املادي/ املكاتب، واملرافق، واملختربات الداعمة، وتكنولوجيا املعلومات  	

واملعدات املكتبية، وما إىل ذلك.

 مصادر األدلة 

تقارير أو وثائق أو مراجعات التخطيط املايل )املوازنة/ امليزانية السنوية(. 	

 أنظر أيضاً 

األهداف  ُترتجم  التي  األغذية  عىل  للرقابة  االسرتاتيجية  الخطط  بإعداد  املختصة  السلطات  تقوم  أ.2.1.1 

املحددة يف سياسة الرقابة عىل األغذية إىل إجراءات ملموسة.

تحظى خدمات الرقابة عىل األغذية بأماكن استضافة مناسبة ومرافق خاصة يف جميع املواقع التي  أ.1.2.2 

يجري فيها االضطالع بأعامل رسمية للرقابة عىل األغذية.

تتوفر أصول مناسبة وكافية من املركبات التي يتم صيانتها بشكل مالئم لتنفيذ برنامج الرقابة عىل  أ.2.2.2 

األغذية من جانب السلطات املختصة.

يتوفر نظام لتكنولوجيا املعلومات لتسجيل البيانات التي يتم جمعها أثناء الرقابة عىل األغذية ومراقبة  أ.3.2.2 

األمراض املنقولة باألغذية وتحليلها وتبادلها.

يكون املوظفون الذين ينفذون أنشطة التفتيش والرتصد واملراقبة قادرين عىل الوصول إىل تكنولوجيات  أ.4.2.2 

حديثة وموثوقة من أجل التواصل الرسيع مع املكاتب املركزية واملحلية.

يتم توفري املعدات واملساحة واملرافق املناسبة ألخذ العينات )مثل أماكن التخزين املضبوطة الحرارة،  أ.5.2.2 

والبنية التحتية الالزمة لنقل العينات إىل املختربات( ألنشطة الرصد أو املراقبة.

تتوفر مرافق تفتيش كافية ملوظفي التفتيش من حيث التصميم والشكل والقدرات املالمئة يف جميع  ب.8.2.1 

املواقع ذات الصلة.

 أ.7.1.2

معيار التقييم: ترصد السلطات املختصة يف موازناتها/ ميزانياتها التمويل الالزم 

ألنشطة أخذ العينات املتعلقة برصد مخاطر سالمة األغذية ذات األولوية، فضالً عن 

مراقبة صحة اإلنسان ذات الصلة باألمراض املنقولة بواسطة األغذية.
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 التوجيه 

القامئة عىل  السلطات املختصة  أساسياً يف اسرتاتيجيات  ُتعترب أنشطة رصد املخاطر املتصلة بسالمة األغذية عنرصاً 

العلوم واملخاطر للرقابة الرسمية عىل األغذية. كام أن مراقبة الصحة البرشية لألمراض املنتقلة بواسطة األغذية أمر 

نتائج  لها. وينبغي أن توفر األنشطة  الناقلة  للكشف عن تفيش األمراض والحوادث، وتحديد األغذية  أسايس أيضاً 

علمية سليمة ميكن أن يستند إليها تقييم املخاطر، مبا يف ذلك املراقبة الرسمية وأعامل اإلنفاذ، وأيضاً استعراض سياسة 

سالمة األغذية وجودتها واسرتاتيجيات السلطات املختّصة. لهذا السبب، ال بد من االضطالع بهذه األنشطة عىل نحو 

.)CXG 82-2013 جيد، وبالتايل متويلها بشكل مناسب )النقطة الثالثة من الفقرة 59 من الوثيقة

 النتيجة املحتملة 

يتم االسرتشاد ببيانات وتحاليل نتائج أنشطة رصد األغذية ومراقبة الصحة البرشية إعامالً إلنفاذ    

استعراض السياسات وأعامل الرقابة الرسمية. 

 املؤرشات املحتملة 

أن تكون ميزانية التشغيل ألنشطة أخذ العينات التي تدعم رصد املخاطر الغذائية )مبا يف ذلك مراقبة  	

الصحة البرشية( مخصصة يف املوازنة السنوية )جمع العينات، التخزين والنقل، التحليل، معالجة البيانات 

واإلبالغ بها(.

انعكاس سیاسة تحلیل املخاطر والخطة االسرتاتیجیة الوطنیة ألخذ العینات/ املراقبة يف میزانیة التشغیل  	

ألخذ العينات واملراقبة.

اتساق التكاليف املقدرة السرتاتيجية أخذ العينات واملراقبة مع املخصصات الفعلية يف امليزانية. 	

 مصادر األدلة 

تقارير أو وثائق أو مراجعات التخطيط املايل )املوازنة/ امليزانية السنوية(. 	

 أنظر أيضاً 

األهداف  ُترتجم  التي  األغذية  عىل  للرقابة  االسرتاتيجية  الخطط  بإعداد  املختصة  السلطات  تقوم  أ.2.1.1 

املحددة يف سياسة الرقابة عىل األغذية إىل إجراءات ملموسة.

يتم توفري املعدات واملساحة واملرافق املناسبة ألخذ العينات )مثل أماكن التخزين املضبوطة الحرارة  أ.5.2.2 

والبنية التحتية الالزمة لنقل العينات إىل املختربات( ألنشطة الرصد أو املراقبة.

تعمل السلطات املختصة واملختربات معاً لتخطيط عبء العمل التحلييل املرتبط بعمليات التفتيش  أ.1.3.2 

الروتينية، وبرامج أخذ العينات للرتصد ومراقبة األمراض املنقولة باألغذية وغريها من األنشطة العلمية 

ذات الصلة.

تتوفر مرافق تفتيش كافية ملوظفي التفتيش من حيث التصميم والشكل والقدرات املالمئة يف جميع  ب.8.2.1 

املواقع ذات الصلة.

برامج رصد أخطار محددة يف السلسلة الغذائية. ب.1.2 
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 أ.8.1.2

معيار التقييم: عند حدوث حالة طوارئ وطنية ذات صلة باألغذية، توجد مخصصات 

مالية كافية وواقعية مرصودة يف املوازنات/ امليزانيات لدعم تعبئة الخطة الوطنية 

للطوارئ.

 التوجيه 

يتم مامرسة  الجودة(،  إزاء  باحتيال  أو  األغذية  بسالمة  تتعلق  كانت  )سواء  الغذائية  الطوارئ  تنشأ حاالت  عندما 

ضغوط سياسية كبرية عىل الحكومة والسلطات املختصة من جانب املستهلكني والقطاع الخاص عىل السواء. ويف هذه 

األوقات، من األهمية مبكان أن تكون املوارد متاحة بسهولة لتعبئة استجابة الحكومة وأعامل الرقابة الرسمية الفعالة 

البلد. ولهذه األسباب، من املهم تخصيص موارد مالية كافية مسبقاً الستجابة الحكومة  الطوارئ يف  يف إطار خطة 

موازنات  أو ضمن  املركزية  الحكومة  موازنات  األموال ضمن  قد تخصص هذه  باألغذية.  املتصلة  الطوارئ  لحاالت 

السلطات املختصة بشكل مستقل.

ويف غياب أموال مخصصة بشكل محدد، ستعالج حاالت الطوارئ من خالل »امليزانية العادية« وقد يتسبب ذلك يف 

حدوث اضطرابات يف أنشطة الرقابة العادية.

 النتيجة املحتملة 

تحظى االستجابة الحكومية الرسمية لحاالت الطوارئ املتعلقة باألغذية بالدعم املايل.   

 املؤرشات املحتملة 

التخصيص املسبق للموارد املالیة الكافیة لالستجابة لحاالت الطوارئ املتعلقة باألغذیة )قد تكون األموال  	

متوفرة ضمن میزانیات الحكومة املركزیة أو ضمن املیزانیات املفرزة للسلطات املختصة(.

املطابقة بني تقديرات امليزانية واملخصصات املالية الفعلية لحاالت الطوارئ املتصلة باألغذية. 	

سهولة الوصول إىل األموال املضمونة إلدارة حاالت الطوارئ. 	

 مصادر األدلة 

تقارير أو وثائق أو مراجعات التخطيط املايل/ املوازنة السنوية. 	

 أنظر أيضاً 

األهداف  ُترتجم  التي  األغذية  عىل  للرقابة  االسرتاتيجية  الخطط  بإعداد  املختصة  السلطات  تقوم  أ.2.1.1 

املحددة يف سياسة الرقابة عىل األغذية إىل إجراءات ملموسة.

يف حاالت الطوارئ املتعلقة بسالمة األغذية، تتمتع مختربات الرقابة عىل األغذية بالقدرات واملرونة  أ.4.3.2 

التي تتيح لها التكيف مع التغريات/ الطفرات الناتجة يف الطلب عىل إجراء االختبارات.

إدارة األحداث املتصلة بسالمة الغذاء مبا يف ذلك حاالت الطوارئ. ب.3.2 
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 أ.9.1.2

معيار التقييم: ترصد السلطات املختصة يف موازناتها/ ميزانياتها االعتامدات الالزمة 

إلعداد املوظفني الجتامعات ومؤمترات دولية مختارة تُعنى بالعلوم والسياسات 

واملشاركة فيها.

 التوجيه 

غالباً ما تجري العالقات مع السلطات املختصة بالرقابة عىل األغذية يف البلدان التجارية من خالل اجتامعات مختارة 

للمنظامت الدولية التي تتمتع بوالية متصلة بالرقابة عىل األغذية. وُتعترب املشاركة يف هذه االجتامعات مهمة لعدة 

أسباب، كمناقشة مفاهيم جديدة للرقابة عىل األغذية وتهديدات غذائية جديدة، وتقاسم املعارف واألفكار الجديدة، 

بني  التعاون  باألغذية، ويحصل  التجارة  تستفيد عالقات  قد  لذلك،  ونتيجًة  الخربة واملشورة.  الحصول عىل  وضامن 

البلدان عىل الدعم )عىل سبيل املثال يف حاالت الطوارئ املتعلقة بسالمة األغذية(. وتعترب املشاركة يف املؤمترات/ 

االجتامعات االقليمية أو يف لجان الدستور الغذايئ ذات األهمية االسرتاتيجية بالنسبة للبلد مثاالً جيداً. فمثل هذه 

الشبكات الدولية مهمة للنجاح يف تنفيذ الخطة االسرتاتيجية للرقابة عىل األغذية. ولتحقيق ذلك، من املتوقع أن تقوم 

السلطات املختصة بتحليل احتياجاتها االسرتاتيجية يف هذا الصدد، وذلك لتربير مخصصات املوازنة املطلوبة. وتجدر 

اإلشارة إىل أن املشاركة يف فعاليات الدستور الغذايئ ليست مجرد »حضور شخيص« لالجتامع. وتتطلب هذه املشاركة 

ليك تكون مفيدة، من بني أمور أخرى، تبادالً للمعلومات ومشاورات وطنية، وإعداد املواقف، وعند الرضورة، زيادة 

الوعي بني أصحاب املصلحة لتيسري إسهامهم يف هذه املشاورات الوطنية.

ومن املسلم به أنه سيتّم حكاًم اتخاذ خيارات ألن حضور جميع االجتامعات واملؤمترات اإلقليمية/ الدولية لن يكون 

ممكناً )وال مرغوباً به(. والغرض من هذا املعيار هو فهم ما إذا كان)أوالً( يتم اختيار االجتامعات عىل أساس رؤية 

اسرتاتيجية، و)ثانياً( باإلمكان حضور االجتامعات التي ُتعترب مهمة من الناحية اإلسرتاتيجية )مع مستوى االستعداد 

املناسب( من وجهة النظر املالية.

 النتيجة املحتملة 

متكني السلطات املختصة من املشاركة بشكٍل مجٍد يف فعاليات دولية منتقاة عىل أساس اسرتاتيجي.   

 املؤرشات املحتملة 

تأخذ امليزانية املخصصة لحضور املوظفني لالجتامعات الدولية يف االعتبار: 	

عملية موثقة لتحديد االجتامعات االسرتاتيجية التي يجب حضورها، مع التواصل بني السلطات . 	

املختصة لتجنب االزدواجية.

عدد املوظفني الرئيسيني الذين يحتاجون مراعاة هذه املسألة.. 		

رسوم املؤمترات وتكاليف السفر واإلقامة.. 			

بالنسبة للجان الدستور الغذايئ: أن يتناسب الحضور مع احتياجات البلد وأولوياته كام هي محددة . 		

ومختارة من قبل السلطات املختصة.

وثائق تثبت املشاركة يف االجتامعات اإلقليمية/ الدولية ذات الصلة يف املايض. 	
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 مصادر األدلة 

تقارير أو وثائق أو مراجعات التخطيط املايل/ املوازنة السنوية. تقارير أو وثائق أو مراجعات التخطيط  	

املايل )املوازنة/ امليزانية السنوية(.

 أنظر أيضاً 

األهداف  ُترتجم  التي  األغذية  عىل  للرقابة  االسرتاتيجية  الخطط  بإعداد  املختصة  السلطات  تقوم  أ.2.1.1 

املحددة يف سياسة الرقابة عىل األغذية إىل إجراءات ملموسة.

يكون البلد عضواً نشطاً يف هيئة الدستور الغذايئ وغريها من املنظامت الدولية ذات الصلة التي لها  ج.1.2.2 

واليات يف مجال سالمة األغذية وجودتها.

يقوم البلد بتزويد هيئة الدستور الغذايئ وهيئات املشورة العلمية ذات الصلة باملعلومات العلمية  ج.3.2.2 

والتقنية ذات الصلة.

 أ.10.1.2

معيار التقييم: يجري التدقيق بامليزانية بعد اإلنفاق واستعراض األداء اإلداري يف ما 

يتعلق بنفقات امليزانية.

 التوجيه 

من املهم التحقق من أداء امليزانية والنفقات )ما بعد اإلنفاق( عىل أساس دوري. ويتيح ذلك للسلطات املختصة 

بالتحقق مام إذا كانت املخصصات مالمئة وأيضاً مام إذا كانت قد متت إدارة إنفاق بنود امليزانية عىل الوجه الصحيح. 

ومن شأن ذلك أن يؤكد ما إذا كانت املوازنة/ امليزانية دقيقة يف التقدير ويف الواقع، وما إذا كان هناك تخصيص كاف 

أو غري كاف من خالل امليزانية الفعلية، وما إذا كان قد تم التعامل مع امليزانية بشكل صحيح. وسوف يحدد أيضاً ما 

إذا كانت هناك أية دروس ميكن تعلمها واإلجراءات أو األساليب الجديدة التي تقرتحها عملية املراجعة. وينبغي أن 

يدعم ذلك حلقة تبادل لألفكار تشمل جميع األطراف، وهذه الحلقة ال تسمح فقط للسلطات املختصة بتنفيذ برامج 

عملها عىل الوجه السليم فيام يخص وضع املوازنات املقبلة، بل أيضاً تسمح باالستثامر التدريجي يف األصول الطلوبة 

والناقصة وتدريب املوظفني وما إىل ذلك.

 النتيجة املحتملة 

تضمن مراجعة حسابات املوازنة وعملية املراجعة استخدام األموال بصورة فعالة وخاضعة للمساءلة    

ومناسبة.   

 املؤرشات املحتملة 

تقارير أو وثائق أو مراجعات التخطيط املايل/ املوازنة السنوية. 	
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املراجعة املالية الدورية للميزانية )السنوية؟( - استعراض دوري لألداء املايل. 	

عمليات التحقق التي تقوم بها السلطات املختصة املستقلة. 	

 مصادر األدلة 

تقارير أو وثائق أو مراجعات التخطيط املايل/ املوازنة السنوية. 	

التقارير والنواتج األخرى املنبثقة عن املراجعة املالية واستعراض األداء. 	

 أنظر أيضاً 

األهداف  ُترتجم  التي  األغذية  عىل  للرقابة  االسرتاتيجية  الخطط  بإعداد  املختصة  السلطات  تقوم  أ.2.1.1 

املحددة يف سياسة الرقابة عىل األغذية إىل إجراءات ملموسة.
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 أ.2.2

البنى التحتية واملعدات
للخطة  ووفقاً  بفعالية  بعملها  القيام  املختصة  للسلطات  والكافية  املناسبة  واملعدات  التحتية  البنية  توفر 

.)CXG 82-2013 الوثيقة  24 من  )الفقرة  للرقابة عىل األغذية4  االسرتاتيجية 

 أ.1.2.2

معيار التقييم: تحظى خدمات الرقابة عىل األغذية بأماكن استضافة مناسبة ومرافق 

خاصة يف جميع املواقع التي يجري فيها االضطالع بأعامل رسمية للرقابة عىل األغذية

 التوجيه 

ينبغي أن تكون السلطات املختصة قد استأجرت أو رّتبت أو قد تّم تزويدها بأماكن إقامة مناسبة يف املواقع التي 

يتم فيها تنفيذ أعامل الرقابة الرسمية. فخدمات الرقابة عىل األغذية التي تعمل يف مواقع محددة )كاملدن(، من قبل 

مشغلني محددين يف قطاع األغذية أو بنى تحتية مختارة )كاملسالخ(، وعند نقاط التفتيش الحدودية )يف املطارات 

واملوانئ ومعابر الطرق، وما إىل ذلك( تتطلب إقامة آمنة ومناسبة ومرافق خاصة تسمح للموظفني بالقيام بعملهم. 

ويجب حفظ الوثائق، مبا يف ذلك السجالت والشهادات والعينات وغريها من األدلة املقبولة، لتفادي العبث بها أو 

إزالتها. ويف املواقع التي ال تكون فيها وترية العمل عالية، ينبغي أن توضع بترصف املوظفني مرافق تستويف معايري 

العمل واألمن.

 النتيجة املحتملة 

تسمح أماكن االقامة املناسبة مع املرافق الخاصة ملوظفي الرقابة عىل األغذية بأداء عملهم بشكل سليم.

 املؤرشات املحتملة 

أماكن اإلقامة واملرافق نفسها التي تؤّمن عىل سبيل املثال تخزين آمن للوثائق. 	

 مصادر األدلة 

بيانات مكتوبة أو فوتوغرافية عن املرافق املقدمة يف مواقع التفتيش الرئيسية، وكذلك يف مواقع تشهد  	

عمليات تفتيش أقل )استناداً إىل عدة مرافق يف مناطق مختلفة وبوظائف مختلفة(.

تسمح الخطة االسرتاتيجية للرقابة عىل األغذية بتحقيق األهداف املوصوفة يف الفقرة أ.1.1.، وتدمج األنشطة   
4

املوصوفة يف األقسام باء وجيم ودال .

الحصيلة اإلجاملية 
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القسم ألف املدخالت واملوارد
أداة تقييم نظام الرقابة

 على األغذية



 أنظر أيضاً 

ترصد السلطات املختصة يف موازناتها/ ميزانياتها املوارد املالية الالزمة لرشاء البنى التحتية واملعدات  أ.6.1.2 

األساسية )املكاتب ووسائل النقل وتكنولوجيا املعلومات وما إىل ذلك( وتجديدها وصيانتها.

تتوفر مرافق تفتيش كافية من حيث التصميم والشكل والقدرات املالمئة يف جميع املواقع ذات  ب.8.2.1 

الصلة.

 أ.2.2.2

معيار التقييم: تتوفر أصول مناسبة وكافية من املركبات التي تتم صيانتها بشكل 

مالئم لتنفيذ برنامج الرقابة عىل األغذية من جانب السلطات املختصة.

 التوجيه 

تتطلب الخدمات الفعالة للرقابة عىل األغذية يف جميع أنحاء بلد ما تنقل املوظفني واملعدات وجميع املواد األخرى 

التي تتطلب نقلها إىل مكان آخر، مثل العينات )البيولوجية( أو املنتجات الغذائية أو املالبس الواقية، ومتكن من 

بنية طرقات جيدة تدعمها مركبات ميكن االعتامد عليها لسلوك الطرق يف ظروف  النائية عرب  الوصول إىل املواقع 

مناخية سيئة. يجب أن تكون األصول املكونة من املركبات سليمة من الناحية امليكانيكية ومصانة عىل جميع األصعدة 

للحفاظ عىل موثوقيتها وسالمتها. ويتطلب النقل الربي الوظيفي موارد وقود موثوقة ومتوفرة من الوقود. ويجب أن 

يتم توفري سائقني بإمكانهم استخدام املركبات والطرق بأمان. ويرتبط مفهوم »الكفاية« ارتباطاً وثيقاً بتنفيذ األنشطة، 

املختصة  السلطات  برامج عمل  أو يف  األغذية  للرقابة عىل  االسرتاتيجية  الخطط  أو  الخطة  املحددة يف  وباألهداف 

املستمدة من هذه الخطة )الخطط(.

 النتيجة املحتملة 

توفر املركبات يدعم عمليات التفتيش ونقل العينات واملوظفني لتحقيق أهداف الخطة االسرتاتيجية    

للرقابة عىل األغذية.   

 املؤرشات املحتملة 

توفر املركبات التي: 	

ميكن االعتامد عليها لسلوك الطرق يف الظروف املناخية السيئة.. 	

تكون سليمة من الناحية امليكانيكية ومصانة للحفاظ عىل موثوقيتها وسالمتها.. 		

توفر موارد موثوقة من الوقود. 	

توفر سائقني بإمكانهم استخدام املركبات والطرق بأمان. 	

أدلة عىل أن توفر املركبات واألنظمة الداعمة لها ال يؤثر سلباً أو يفرض أية قيود عىل بلوغ أهداف الخطة  	

االسرتاتيجية للرقابة عىل األغذية.
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كفاءة النظام  أ.2.2البنى التحتية واملسائل املالية القسم الفرعي أ.2



 مصادر األدلة 

القوائم الرسمية بأصول املركبات. 	

مقابالت مع السلطات املختصة واملوظفني املسؤولني عن الرقابة عىل األغذية. 	

 أنظر أيضاً 

ترصد السلطات املختصة يف موازناتها/ ميزانياتها املوارد املالية الالزمة لرشاء البنى التحتية واملعدات  أ.6.1.2 

األساسية )املكاتب ووسائل النقل وتكنولوجيا املعلومات وما إىل ذلك( وتجديدها وصيانتها.

 أ.3.2.2

معيار التقييم: يتوفر نظام لتكنولوجيا املعلومات لتسجيل البيانات التي يتم جمعها 

أثناء الرقابة عىل األغذية ومراقبة األمراض املنقولة باألغذية وتحليلها وتبادلها.

 التوجيه 

ويعني  ونرشها.  املعلومات  ملعالجة  مفيدة  غري  التقليدية  بالطريقة  البيانات  وتسجيالت  الورقية  املعلومات  إن 

التسجيل االلكرتوين للمعلومات أنه ميكن معالجة املعلومات ونسخها وحفظها وتجميعها ونقلها بكفاءة أكرب بكثري 

مام ميكن أن يحصل مع النظم التقليدية الورقية. وينبغي أن تكون لهذه النظم تغطية وطنية، كام ينبغي تيسري تبادل 

املعلومات بني املختربات وكذلك السلطات املختصة. ومبا أن نظم تكنولوجيا املعلومات ميكن أن تكون عرضة لألرضار 

املادية أولالنهيار، فإن وجود نظام دعم تقني صالح يعترب أيضاً إلزامياً للنجاح.

 النتيجة املحتملة 

ميكن تحليل البيانات الناتجة عن أعامل الرقابة عىل األغذية لتحليل املخاطر ولتحقيق اإلنفاذ.   

 املؤرشات املحتملة 

وجود نظام الكرتوين لتسجيل البيانات واملعلومات. 	

وجود وظائف دعم لحامية النظام ولصيانته. 	

توفر خدمات الوصول إىل شبكة املعلومات/ الشبكة العنكبوتية  فعالة وموثوقة. 	

توفر أجهزة حديثة لدعم الرقابة وعمليات التفتيش الرسمية عىل األغذية )املتاحة واملستخدمة عىل نحو  	

فعال(.

إمكانية تبادل املعلومات املتعلقة مبراقبة الصحة البرشية ورصد األغذية بني السلطات املختصة واملختربات. 	

 مصادر األدلة 

التقارير املستخرجة عرب استخدام النظام. 	
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القسم ألف املدخالت واملوارد
أداة تقييم نظام الرقابة

 على األغذية



 أنظر أيضاً 

ترصد السلطات املختصة يف موازناتها/ ميزانياتها املوارد املالية الالزمة لرشاء البنى التحتية واملعدات  أ.6.1.2 

األساسية )املكاتب ووسائل النقل وتكنولوجيا املعلومات وما إىل ذلك( وتجديدها وصيانتها.

 أ.4.2.2

معيار التقييم: يكون املوظفون الذين ينفذون أنشطة التفتيش والرتصد واملراقبة 

قادرين عىل الوصول إىل تكنولوجيا حديثة وموثوقة من أجل التواصل الرسيع يف 

املكاتب املركزية واملحلية.

 التوجيه 

يجب أن يتمتع املوظفون الرئيسيون بسهولة التواصل بغض النظر عن مكان وجودهم. فالقدرة عىل التحدث أو 

تبادل الرسائل )مثاًل عن طريق الهواتف الخلوية أو األجهزة الالسلكية أو الحواسيب/ الحواسيب املحمولة املزودة 

تفتيش  خدمة  تقديم  تدعم  العنكبوتية(  الشبكة  املعلومات/  شبكة  عىل  القامئة  الخدمات  إىل  الوصول  بإمكانية 

الرقابة عىل األغذية. وينبغي أن يكون املوظفون قادرين عىل التواصل مع زمالئهم أو مع مشغيل قطاع األغذية يف 

جميع األوقات وجميع األماكن وعىل التحقق من املعلومات والرتتيبات. وهذه األدوات إما أن تكون ملكية شخصية 

بشأن  معني  لرتتيب  وفقاً  املكتب  بها  يزود  أن  أو  املكاتب،  يف  الستخدامها  بدل مخصص  ُيدفع  أن  للموظفني،عىل 

استخدامها يف األمور الخاصة. ويتعني عىل السلطات املختصة أن تضمن عدم تعرض خدمات الرقابة عىل األغذية 

بضامنات  الرسية  املعلومات  إىل  املختصة  السلطات  وصول  يحظى  أن  ويجب  التواصل.  صعوبات  بسبب  للخطر 

لحامية املعلومات والحساسية التجارية.

 النتيجة املحتملة 

تدعم تقنيات التواصل الحديثة والفعالة واملوثوق بها تقديم خدمات الرقابة عىل األغذية.   

 املؤرشات املحتملة 

ميتلك موظفو الرقابة عىل األغذية أدوات مالمئة متكنهم من التواصل يف جميع األماكن ويف جميع األوقات  	

)الهواتف الخلوية، واألجهزة الالسلكية، والحواسيب/ الحواسيب املحمولة املتصلة بشبكة املعلومات(.

تدعم السلطات املختصة موظفي الرقابة عىل األغذية ليتمكنوا من استخدام معدات وخدمات االتصاالت  	

الحديثة )مثل الهواتف الخلوية(.

أن يكون املوظفون راضني عن الرتتيبات يف حال كانت األدوات مملوكة لهم شخصياً. 	

 مصادر األدلة 

األدلة من موظفي الرقابة عىل األغذية الذين يعملون عىل املستوى املركزي وعىل مستوى املقاطعات.  >

61
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 أنظر أيضاً 

ترصد السلطات املختصة يف موازناتها/ ميزانياتها املوارد املالية الالزمة لرشاء البنى التحتية واملعدات  أ.6.1.2 

األساسية )املكاتب ووسائل النقل وتكنولوجيا املعلومات وما إىل ذلك( وتجديدها وصيانتها.

تتوفر مرافق تفتيش كافية ملوظفي التفتيش من حيث التصميم والشكل والقدرات املالمئة يف جميع  ب.8.2.1 

املواقع ذات الصلة.

بسالمة  تتعلق  طوارئ  حالة  حدوث  حال  يف  االستجابة  وتنفيذ  لالتصاالت  وظيفية  ترتيبات  توجد  ب.4.3.2 

األغذية.

الجمهور واملنظامت  للتواصل مع الرشكاء وأصحاب املصلحة وعامة  تتوفر اسرتاتيجيات وتوجيهات  ب.5.3.2 

الدولية.

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

 أ.5.2.2

معيار التقييم: يتم توفري املعدات واملساحة واملرافق املناسبة ألخذ العينات )مثل 

أماكن التخزين املضبوطة الحرارة والبنية التحتية الالزمة لنقل العينات إىل املختربات( 

ألنشطة الرصد أو املراقبة.

 التوجيه 

يف مواقع أخذ العينات )مثل مواقع املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية، والبنى التحتية مثل املسالخ، ونقاط التفتيش 

الرصد بطريقة مهنية تضمن متثيلها وسالمتها.  الغذائية بهدف  املنتجات  العينات من  الحدودية(، من املهم جمع 

ويستلزم ذلك معدات مناسبة ألخذ العينات )مثل أجهزة القياس، واملجسات، ومقياس الحرارة(، واملرافق التي ميكن 

املختربات. كام يشمل ذلك أي جهاز ومرفق  البرصية، والنقل إىل  للتخزين، واملعاينة  الحرارة  فيها بدرجة  التحكم 

يحمي عملية أخذ العينات والعينات نفسها من التلوث البيئي املرّض.

ويجب حفظ العينات البيولوجية بشكل آمن يف الظروف املادية لالحتواء أو التحكم يف درجة الحرارة أو التربيد، 

ويجب أن تتوفر يف أماكن العمل هذه املرافق حسب الرضورة.

 النتيجة املحتملة 

يتم تلقي العينات من قبل املختربات يف حال يضمن أن تكون النتائج صحيحة.

 املؤرشات املحتملة 

املعلومات التي يتم جمعها من خالل زيارة املواقع حيث يتم جمع هذه العينات ومن خالل مقابلة  	

املوظفني املناسبني.

قلة أو انعدام الحاالت التي تعلن فيها املختربات أن العينات غري قابلة للمعالجة بسبب التلوث أو تدهور  	

الجودة.
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القسم ألف املدخالت واملوارد
أداة تقييم نظام الرقابة

 على األغذية



 مصادر األدلة 

مقابالت مع املوظفني املناسبني عند زيارة املواقع التي يتم فيها جمع العينات. 	

البيانات املتعلقة بصحة النتائج املخربية. 	

 أنظر أيضاً 

ترصد السلطات املختصة يف موازناتها/ ميزانياتها املوارد املالية الالزمة لرشاء البنى التحتية واملعدات  أ.6.1.2 

األساسية )املكاتب ووسائل النقل وتكنولوجيا املعلومات وما إىل ذلك( وتجديدها وصيانتها.

ترصد السلطات املختصة يف موازناتها/ ميزانياتها التمويل الالزم ألنشطة أخذ العينات املتعلقة برصد  أ.7.1.2 

مخاطر سالمة األغذية ذات األولوية، فضاًل عن مراقبة صحة اإلنسان ذات الصلة باألمراض املنقولة 

بواسطة األغذية.

تتوفر مرافق تفتيش كافية ملوظفي التفتيش من حيث التصميم والشكل والقدرات املالمئة يف جميع  ب.8.2.1 

املواقع ذات الصلة.

العينات  تكون  أن  عىل  العينات،  أخذ  تقنيات  بشأن  للمفتشني  وواضحة  موثوقة  توجيهات  تتوفر  ب.14.1.1 

املأخوذة أثناء عمليات التفتيش مناسبة.
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كفاءة النظام  أ.2.2البنى التحتية واملسائل املالية القسم الفرعي أ.2



 أ.3.2

املوارد التحليلية
أجل  من  إليها  الوصول  املختصة  للسلطات  وكافية ميكن  مناسبة  تحليلية   توفر خدمات 

 43 الفقرة  التاسعة من  )النقطة  األغذية  الرقابة عىل  نظام  يتطلبها  التي  التحليالت   إجراء 

.)CXG 82-2013 من الوثيقة 

أ.1.3.2

معيار التقييم: تعمل السلطات املختصة واملختربات معاً لتخطيط عبء العمل 

التحلييل إلنجاز عمليات التفتيش الروتينية، وبرامج أخذ العينات للرصد ومراقبة 

األمراض املنقولة باألغذية وغريها من األنشطة العلمية ذات الصلة.

 التوجيه 

)أو  األغذية  للرقابة عىل  الحكومي  العلمي. وللمخترب  والتحقيق  التحليل  تقدم خدمات  املختربات ككيانات  تعمل 

املختربات الخاصة املتعاقدة( دور محدد ومسؤولية يفرتض به إنجازها. ويجب أن تكون عمليات املخترب/ املختربات 

يدعم  أن  وينبغي  املختصة.  السلطات  قبل  من  تنظيمها  يتم  التي  امليدانية  الخدمات  عمليات  مع  متاماً  متكاملة 

التخطيط املشرتك التواصل واالتصال الوثيقني بني مديري العمليات امليدانية للرقابة عىل األغذية وعمليات املختربات. 

السلطات  تخطيط  عند  دعم  مصدر  أ.2.1.1(  الفقرة  )أنظر  األغذية  للرقابة عىل  اسرتاتيجية  وجود خطة  ويشكل 

املختصة لالحتياجات التحليلية القادمة، وبالتايل من شأنه تسهيل الرتتيبات مع املختربات.

 النتيجة املحتملة 

تكون الخدمات املخربية متوفرة للسلطات املختصة عند الحاجة إليها.   

 املؤرشات املحتملة 

آليات االتصال بني مديري العمليات امليدانية )الرقابة الرسمية عىل األغذية( ومديري مخترب/ مختربات الرقابة عىل 

األغذية لتخطيط العمل املشرتك.

 مصادر األدلة 

خطط االجتامعات وتقارير أو وثائق االجتامعات التي: 	

تشري إىل حصول االتصال والتنسيق الوثيقني بني املديرين كام هو متوقع.. 	

محدد . 		 تحليل  إلجراء  الحاجة،  حسب  ليها،  إ لعينات  ا إرسال  ينبغي  لتي  ا املختربات   تحدد 

)مثل املختربات املعتمدة(.

الحصيلة اإلجاملية
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 أنظر أيضاً 

األهداف  ُترتجم  التي  األغذية  عىل  للرقابة  االسرتاتيجية  الخطط  بإعداد  املختصة  السلطات  تقوم  أ.2.1.1 

املحددة يف سياسة الرقابة عىل األغذية إىل إجراءات ملموسة.

ترصد السلطات املختصة يف موازناتها/ ميزانياتها التمويل الالزم ألنشطة أخذ العينات املتعلقة برصد  أ.7.1.2 

مخاطر سالمة األغذية ذات األولوية، فضاًل عن مراقبة صحة اإلنسان ذات الصلة باألمراض املنقولة 

بواسطة األغذية.

 أ.2.3.2

معيار التقييم: تلبي القدرات املخربية االحتياجات التحليلية االسرتاتيجية للبلد من 

خالل تغطية جغرافية مناسبة يف جميع أنحاء البلد، مبا يشمل االسترياد والتصدير.

 التوجيه 

تطوير  املختربات يف  باستثامر  للسامح  كافية  بدقة  التحليلية  االحتياجات  تحدد  أن  املختصة  السلطات  يجب عىل 

الخدمات  الوصول إىل  )أو بشكل أعم  تتواجد املختربات  املعدات، وتدريب املوظفني. ويجب أن  األساليب، ورشاء 

املخربية- بالنسبة للبلدان الصغرية التي ال يكون فيها وجود مخترب عام مخصص للرقابة عىل األغذية اسرتاتيجياً أو 

قاباًل للتحقيق( يف موقع يجيز لها تلبية أبرز احتياجات السلطات املختصة عىل أفضل وجه، وفقاً ملواقع أخذ العينات 

)نقاط التفتيش الحدودية، ومناطق مهمة يرتكز فيها مشغلو قطاع األغذية، واملدن الهامة، وما إىل ذلك(. وينبغي أن 

تؤخذ يف الحسبان أيضاً تحديات النقل الخاصة بالبلدان واملعدات املتاحة للسلطات املختصة لنقل العينات )وكالهام 

وسيلة للحفاظ عىل سالمة العينات( عند تحديد مكان وعدد املختربات )وماهية القدرات( الالزمة.

 النتيجة املحتملة 

توفري املختربات للخدمات التحليلية الفعالة للسلطات املختصة.   

 املؤرشات املحتملة 

تحديد االحتياجات التحليلية من قبل السلطات املختصة. 	

التغطية الجغرافية املناسبة للمختربات )أو الوصول إىل الخدمات املخربية( وفقاً الحتياجات السلطات  	

املختصة.

أدلة عىل أن املختربات تلبي ما يُطلب منها. 	

أدلة عىل القدرة عىل نقل العينات وصيانتها. 	

 مصادر األدلة 

أدلة مستندة إىل فعالية املختربات )بيان املهمة، ووثيقة االسرتاتيجية أو السياسة، والتقارير الروتينية(. 	
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 أ.3.3.2

معيار التقييم: ميلك النظام الوطني للمختربات قدرات تقنية كافية للتعاطي مع 

األخطار ذات األولوية ومعايري الجودة لتحليل األغذية وتحليل العينات الرسيرية 

للكشف عن األمراض املنقولة بواسطة األغذية..

 التوجيه 

مستوى  املتوّفرة،  املوارد  بسبب محدودية  األغذية  لتحليل  فقط  األساسية  املهام  تأدية  قادر عىل  املختربات  بعض 

االستثامر املتدين يف املعدات واملوظفني، يف حني أن بعضها اآلخر قد يكون قادراً عىل تويل مهام أكرث تعقيداً. ويتعني 

الرقابة  أعامل  إىل دعم  الرامية  التحليلية  املهام  تأدية  إمكانية  إثبات  قادرة عىل  تكون  أن  املختصة  السلطات  عىل 

الرسمية عىل املنتجات الغذائية، كام هو منصوص عليه يف الترشيعات، ومشار إليه يف الخطة االسرتاتيجية للرقابة 

عىل األغذية، ضمن نظام املختربات يف البلد. وإذا تعذر إجراء بعض التحاليل الهامة يف مكان ما من البلد، ينبغي أن 

يكون مديرو الرقابة عىل األغذية قادرين عىل الوصول إىل الخدمات املخربية يف البلدان األجنبية. ويجب أن تتناسب 

الطلبات املقدمة إىل املختربات مع قدراتها الفنية )أي ما إذا كانت قادرة عىل إجراء تحاليل معقدة أو غري عادية( أي 

مع املعدات املتاحة والخربة الفنية للموظفني. من الناحية العملية، ُتعترب قدرات املختربات رهناً بالطلبات املقدمة 

لديها، وبالحوافز السياسية أو قوى الدفع التي هي وراء العملية، وباالستثامرات التي كانت الحكومة أو السلطات 

املختصة قادرة عىل تأمينها، وبتطلعات مديري املختربات.

 النتيجة املحتملة 

تغطي املختربات بشكل كاٍف الجوانب التحليلية ذات األولوية للرقابة عىل األغذية.

 املؤرشات املحتملة 

امتالك املختربات للمعدات وآليات متبعة  إلجراء تحاليل موثوقة للجوانب ذات األولوية املتصلة بالرقابة  	

عىل األغذية.

تناسب الطلبات املطروحة أمام نظام مختربات سالمة األغذية وجودتها من حيث قدراتها التقنية مع املعدات  	

املتاحة والخربة الفنية للموظفني.

تلبية النتائج واملخرجات العادية للمختربات توقعات أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك القطاعني العام والخاص. 	

 مصادر األدلة 

قامئة مختربات الرقابة عىل األغذية وقدراتها )باإلضافة إىل إحصاءات اإلنتاجية لكل من االختبارات التي  	

يتم تنفيذها(.

مقابالت مع موظفي املختربات. 	

 أنظر أيضاً 

األهداف  ُترتجم  التي  األغذية  عىل  للرقابة  االسرتاتيجية  الخطط  بإعداد  املختصة  السلطات  تقوم  أ.1.1.1 

املحددة يف سياسة الرقابة عىل األغذية إىل إجراءات ملموسة 
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 أ.4.3.2

معيار التقييم: يف حاالت الطوارئ املتعلقة بسالمة األغذية، تتمتع مختربات الرقابة 

عىل األغذية بالقدرات واملرونة التي تتيح لها التكيف مع التغريات/ الطفرات الناتجة 

يف الطلب عىل إجراء االختبارات.

 التوجيه 

تغريات  إمكانية وجود  إىل  قوة. ويرجع ذلك  نقطة  األغذية  الرقابة عىل  لدى مختربات  االختصاصات  تنوع  يشكل 

تدريجية عىل صعيد الطلب عىل خدمات معينة. وقد يحدث التغيري يف الطلب بشكل مفاجئ أحياناً. وميكن أن تؤثر 

التغيريات عىل عدد االختبارات املطلوبة أو نوعها. ويتمثل هذا املعيار أساساً يف تقييم القدرة التقنية ملختربات الرقابة 

عىل األغذية عىل التكيف مع زيادة الطلب الفجائية عىل الخدمات التحليلية. وقد يتوقف ذلك عىل نوع االختبار، أو 

املساحة املادية، أو توفر املعدات و/ أو أدوات الكشف، بل أيضاً عىل املوارد املالية واإلرادة السياسية، )واألهم من 

ذلك( عىل القدرات الفنية للموظفني.

 النتيجة املحتملة 

تتمتع املختربات بالقدرة عىل االستجابة لحاالت الطوارئ.

 املؤرشات املحتملة 

قدرة املختربات عىل حشد جميع قدرات األداء املطلوبة لدعم األولويات املتزايدة للرقابة عىل األغذية  	

واملسائل الناشئة.

 يتم تناول مفهوم »تعدد االختصاصات« يف التقارير الحكومية أو التخطيط للطوارئ ملخترب/ مختربات  	

سالمة األغذية.

عدم وجود مؤرشات عىل وجود طلب حايل )أو يف السابق(عىل خدمات مل تتمكن الحكومة من تلبيتها من  	

خالل تعدد االختصاصات.

 مصادر األدلة 

أية وثيقة أو تقرير يتناول التخطيط للطوارئ لقطاع املختربات املعني بسالمة األغذية. 	

 أنظر أيضاً 

عند حدوث حالة طوارئ وطنية ذات صلة باألغذية، توجد مخصصات مالية كافية وواقعية مرصودة  أ.8.1.2 

يف املوازنات/ امليزانيات  لدعم تعبئة الخطة الوطنية للطوارئ

يجري تطوير خطة طوارئ وطنية مناسبة لسالمة األغذية بطريقة تشاركية وتحديد حاالت الطوارئ  ب.1.3.2 

املتعلقة بسالمة األغذية لتكون مبثابة عامل محفز لتصعيد االستجابة املناسبة.

تشمل آلیة التنسیق املركزیة الوظیفیة جمیع السلطات املختصة ذات الصلة ملعالجة حاالت الطوارئ  ب.3.3.2 

املتعلقة بسالمة األغذیة.
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أ.5.3.2

معيار التقييم: تنفذ أساليب هيئة الدستور الغذايئ وغريها من األساليب الرسمية 

املوىص بها للتحليل وأخذ العينات.

 التوجيه 

إىل جانب تحديد املستويات القصوى، واملعايري امليكروبيولوجية، أو تحديد مؤرشات محددة، ينبغي أن تشري اللوائح 

الدويل،  الصعيد  العينات واختبارها ملؤرش محدد. وعىل  التي يجب استخدامها ألخذ  املرجعية  إىل طريقة االختبار 

يحدد الدستور الغذايئ الطرق املرجعية التي تقدمها الهيئات املعرتف بها )مثل املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس، 

واتحاد املحللني الكيميائيني املعتمدين(. ولذلك فمن املهم أن تستخدم املختربات األساليب الرسمية املنصوص عليها 

يف اللوائح وأن تكون هذه األساليب الرسمية مالمئة.

 النتيجة املحتملة 

الطرق املستخدمة من قبل املختربات مالمئة للرقابة عىل األغذية وتستند إىل األساليب الرسمية.   

 املؤرشات املحتملة 

لغذايئ  	 ا لدستور  ا هيئة  قبل  من  بها  املوىص  لعينات  ا وأخذ  لتحليل  ا ليب  ألسا املختربات  م   استخدا

)CXS 234-1999( أو غريها من األساليب الرسمية عند الرضورة.

 مصادر األدلة 

إجراءات التشغيل القياسية. 	

أدلة عىل اختبارات  أجريت يف املايض. 	

 أ.6.3.2

 معيار التقييم: تتبع املختربات املامرسات املخربية الجيدة 

ويكون لديها أنظمة إلدارة الجودة.

 التوجيه 

تستدعي موثوقية النتائج التحليلية يف الحد األدىن االمتثال ملامرسات املختربات الجيدة ووجود نظام لضامن الجودة. 

املعايرة  وخدمة  وتسجيلها،  العينات  إدارة  إجراءات  التوثيق،  نظام  جانب  إىل  أخرى،  أمور  بني  من  ذلك،  ويشمل 

 CXG الوثيقة  من   76 )الفقرة  باملوظفني  الخاصة  والسالمة  الصحة  وتدابري  املعدات  والروتينية، وصيانة  الدورية 

العينات، توصيات  بالتحليل وأخذ  تتعلق  الغذايئ، من جملة نصوص أخرى  الدستور  2013-82(. واعتمدت هيئة 

 CXG( ؛ وإدارة الرقابة عىل األغذية)CXG 65-1997( بشأن: رقابة الجودة الداخلية ومختربات الكيمياء التحليلية

.)28-1995
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وتتعامل املختربات مع مسببات األمراض والسموم ومخاطر سالمة األغذية التي قد يشكل بعضها خطراً عىل املوظفني 

العلمية  العوامل املعدية(. وينبغي أن تتم جميع اإلجراءات  يف املخترب، أو عىل غريهم يف محيط املخترب )والسيام 

والعمل الذي يجري يف املخترب بطريقة آمنة للموظفني وكذلك للجمهور عامة. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي التأكد من 

توفر نظام قياس وطني لدعم وضع املعايري.

 النتيجة املحتملة 

تضمن أنظمة إدارة الجودة يف املختربات دقة االختبارات العلمية لتحاليل الرقابة عىل األغذية، إىل    

جانب حامية صحة املوظفني وسالمتهم.   

 املؤرشات املحتملة 

يتم تنفيذ املعايرة من قبل مقدمي الخدمات املوثوقني والذين يخضعون لعمليات مراقبة ضامن الجودة. 	

وجود عقود صيانة مرضية. 	

أدلة عىل أخذ املخترب مسائل الصحة والسالمة عىل محمل الجد. 	

أدلة عىل أنه قد تم تدريب املوظفني وأنهم مدركون متاماً ملسائل الصحة والسالمة أثناء العمل. 	

توفري املالبس الواقية والزي الرسمي والشارات والطوابع. 	

توجيهات مكتوبة للموظفني حول إجراءات السالمة. 	

دليل ضامن الجودة للمخترب، مبا يف ذلك إجراءات تسجيل العينات وإدارتها. 	

 مصادر األدلة 

السجالت املنبثقة عن نظام ضامن الجودة. 	

دليل الصحة والسالمة للمخترب، باإلضافة إىل أي تقرير رسمي يتناول أداء السالمة يف املخترب. 	

بيان سياسة اإلدارة بخصوص صيانة املعدات، ووضع املعايري والتقارير والحسابات. 	

 أ.7.3.2

معيار التقييم: تكون املختربات املخصصة إلجراء الرقابة عىل األغذية معتمدة 

 ISO 15189 6مختربات الفحص( واملواصفة( ISO 17025 5مبوجب املواصفة

)املختربات الطبية( من قبل الهيئات املعرتف بها دولياً.

أيزو ISO 17025( 17025(: املتطلبات العامة لكفاءة مختربات الفحص واملعايرة. 5

أيزو ISO 15189( 15189(: املختربات الطبية - متطلبات الجودة والكفاءة.  6
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 التوجيه 

إن الثقة يف مستوى الخدمات التي تقدمها مختربات الرقابة عىل األغذية مهمة ألصحاب املصلحة الذين يعتمدون 

عىل دقة وجودة النتائج التي تستخدم لتوجيه قرارات الرقابة بشأن سالمة األغذية وجودتها للمستهلكني. إن مطابقة 

الخدمات املختربية ملعايري الجودة الصارمة، واعتامدها عىل أنها التزمت بهذه املعايري، والتحقق الدوري من االمتثال 

املستمر للمعايري يوفر ضامنات حول الجودة املقدمة ملستخدمي الخدمات املخربية. ويوفر معيار أيزو 17025 أساساً 

متفقاً عليه دولياً ملنح االعتامد للمختربات التي تجري االختبارات، يف حني أن معيار أيزو 15189 مرتبط باملختربات 

الطبية )الفقرة 77 من الوثيقة CXG 82-2013(. وليك يكون االعتامد صالحاً عىل املستوى الدويل، ال بد من أن 

تكون هيئة االعتامد معرتف بها دولياً )مثل املنظمة الدولية العتامد املختربات(.

 النتيجة املحتملة 

يتم تقديم خدمة ذات مستوى ممتاز وحاصلة عىل شهادة اعتامد.   

 املؤرشات املحتملة 

الحصول عىل شهادات اعتامد أيزو 17025 و/ أو أيزو 15189 من قبل هيئة اعتامد معرتف بها دولياً )إن وجود  	

دليل عىل السعي إلمتام املسار للحصول عىل شهادة اعتامد أيزو 17025 و/ أو أيزو 15189 يعطي إمكانية 

الحصول عىل درجة تعكس اإلنجاز الجزيئ(.

 مصادر األدلة 

شهادات االعتامد ملعيار املختربات أيزو 17025 أو أيزو 15189 حسب الرضورة، من قبل هيئة اعتامد معرتف  	

بها دولياً.

 أنظر أيضاً 

مكتوبة  سياسة  األغذية  سالمة  عىل  الرسمية  الرقابة  عن  املسؤولة  املختصة  السلطات  لدى  تتوفر  د.6.1.2 

الستخدام املراجعة الخارجية للعمليات التجارية لتحسني الخدمات العامة، وتنفيذ هذه السياسة.
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القسم الفرعي أ.3
املوارد البشرية



تأهيل املوظفنيالكفاءة أ.1.3

 تطّبق السلطات املختصة آلية واضحة تضمن بها حصولها عىل املوظفني من ذوي املؤهالت املناسبة 

وبأعداد كافية.

أ.1.1.3
تفرض سياسة البلد عىل الدولة واجب ضامن حصول السلطات املختصة عىل عدد كاٍف من املوظفني املهرة الذين 

ميلكون مؤهالت وقدرات كافية.

أ.2.1.3
متلك السلطات املختصة مبادئ توجيهية واضحة يف مجال السياسات تتناول املؤهالت املطلوبة ملختلف املوظفني 

الذين يؤدون أنشطة الرقابة عىل األغذية.

ترتكز السلطات املختصة يف عملية التوظيف عىل توصيف وظيفي واضح وعمليات شفافة.أ.3.1.3

أ.4.1.3
يطّبق الرشط املتعّلق باستخدام موظفني أكفاء بدوره عىل املوظفني الفنيني يف الوكاالت الذين تستعني بهم السلطات 

املختصة.

تنمية قدرات املوظفنيالكفاءة أ.2.3

متلك السلطات املختصة برامج تنمية قدرات واضحة وشاملة لضامن قدرة املوظفني عىل االضطالع باملجموعة 

الالزمة من أعامل الرقابة عىل األغذية.

يتم عمل دورات توجيهية رسمية للموظفني املنتدبني حديثاً تتيح لهم تسّلم مهامهم بطريقة فعالة.أ.1.2.3

تشجع السلطات املختصة التبادل النشط للمعرفة واملهارات بني املوظفني. أ.2.2.3

أ.3.2.3
تقوم السلطات املختصة بتقدیم أو تيسري فعاليات تدریبیة دوریة إلطالع املوظفین الذین یتحملون مسؤولیات يف 

مجال الرقابة عىل األغذية عىل آخر املستجدات.

أ.4.2.3
تعمل السلطات املختصة بنشاط عىل تيسري التطوير املهني املتواصل ملوظفي الرقابة عىل األغذية يف املواقع املركزية 

والنائية عىل حّد سواء.

أ.5.2.3
متلك السلطات املختصة سياسة إلجراء االستعراض الداخيل الحتياجات تنمية قدرات املوظفني عىل جميع املستويات 

داخل مكان العمل، يف املواقع املركزية والنائية عىل حّد سواء.

الحصيلة االجاملية

الحصيلة االجاملية
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إدارة املوظفني وتحفيزهمالكفاءة أ.3.3

 متلك السلطات املختصة نظاماً يضمن حصول املوظفني عىل أجور وحوافز 

وعىل الحامية املناسبة.

تكون رواتب املوظفني كافية مبا يتناسب مع الواجبات، وُتدفع يف الوقت املحدد وبصورة منتظمة.أ.1.3.3

يتم تقييم كفاءة املوظفني وأدائهم بشكل روتيني عن طريق التقييم الرسمي.أ.2.3.3

تشجع السلطات املختصة األداء الوظيفي الجيد، من خالل ربطه بفرص التطور الوظيفي.أ.3.3.3

أ.4.3.3
تجيز السلطات املختصة التبيلغ الرسي عن املخالفات من قبل الزمالء واملوظفني من دون خطر تعرضهم لرد فعل 

من شأنه إلحاق الرضر بهم.

تحافظ السلطات املختصة عىل استدامة الربامج واالستقرار الداخيل حتى يف أوقات التغريات السياسية.أ.5.3.3

الحصيلة االجاملية
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 أ.1.3

تأهيل املوظفني
املناسبة   املؤهالت  املوظفني من ذوي  بها حصولها عىل  آلية واضحة تضمن  املختصة  السلطات   تطبّق 

كافية وبأعداد 

 أ.1.1.3

معيار التقييم: تفرض سياسة البلد عىل الدولة واجب ضامن حصول السلطات 

املختصة عىل عدد كاٍف من املوظفني املهرة الذين ميلكون مؤهالت وقدرات كافية.

 التوجيه 

ينبغي أن تنص الترشيعات عىل رضورة أن يكون األشخاص املعينون من أصحاب املؤهالت املناسبة فقط كموظفني 

للرقابة عىل األغذية، مثل املفتشني عىل سبيل املثال، للعمل مع الهيئة املعنية ودعم واليتها. وينبغي أيضاً أن تكون 

أعداد املوظفني متناسبة مع املهام املحددة يف الخطة االسرتاتيجية.

 النتيجة املحتملة 

تعنّي السلطات املختصة املوظفني من أصحاب املؤهالت املناسبة.   

 املؤرشات املحتملة 

األدلة املادية عىل أنه يتم تعيني األشخاص املؤهلني فقط لوظيفة مفتيش األغذية، مثل سجالت مؤهالت  	

املوظفني.

 مصادر األدلة 

النصوص القانونية عىل املستوى الوطني، وإذا أمكن ذلك عىل مستوى املقاطعات أو املستوى املحيل. 	

 أنظر أيضاً 

اإلطار املؤسيس. أ.2.1 

يتم تأمني املوارد املالية الالزمة لتوظيف ما يكفي من املوظفني املهرة ودفع أجورهم واالحتفاظ بهم،  أ.4.1.2 

وأخذها يف الحسبان عند التخطيط املايل وعند وضع املوازنة.  

مفصل  منطقي  أساس  إىل  املختصة  السلطات  تضعها  التي  الدورية  التفتيش  خطط  تستند   ب.4.1.1 

وتقوم بتنفيذها.

الحصيلة اإلجاملية
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أ.2.1.3

معيار التقييم: متلك السلطات املختصة مبادئ توجيهية واضحة يف مجال السياسات 

تتناول املؤهالت املطلوبة ملختلف املوظفني الذين يؤدون أنشطة الرقابة عىل 

األغذية.

 التوجيه 

إن الرقابة عىل األغذية هو موضوع تقني ينطوي عىل مجموعة واسعة من التخصصات البيولوجية والعلمية. ويستلزم 

عمل فئات مختلفة من املوظفني )مبن فيهم مفتيش األغذية، ومفتيش اللحوم، وفنيي املختربات أو مديري املختربات، 

التعليم  وُيعترب  اإلجراءات.  والعمليات/  واملهارات  املعارف  من  مختلفة  طائفة  الحدود(  عىل  التفتيش  موظفي  أو 

األسايس يف التخصصات املتعلقة بعلوم األغذية مهاًم بالنسبة لغالبية هذه الوظائف. ويجب أن يكون فنيو املختربات 

قادرين عىل إجراء االختبارات املخربية التحليلية بنجاح وفقاً لألساليب الرسمية. كام يجب أن يكون مفتشو األغذية 

قادرين عىل جمع املعلومات التي يعتربونها مهمة لتحليل املعلومات، والتواصل مع مشغيل األعامل، وفهم املخاطر 

األغذية يف  فيها جانب سالمة  ينحرف  التي قد  للحاالت  التصحيحية  الحلول  والتفكري يف  األغذية،  املتعلقة بسالمة 

عملية ما عن مساره السليم وإبالغ هذه الحلول. وعند الرضورة، يحتاج هؤالء املوظفون إىل التمتع باملهارات الالزمة 

لجمع األدلة واستخدام إجراءات اإلنفاذ الرسمية لضامن تطبيق قواعد اإلنتاج السليم لألغذية. ولهذه األسباب، فإن 

التعليم الجامعي األسايس مطلوب لهذه الوظائف، ويجب أن يكون لدى السلطات املختصة مجموعة واضحة من 

املبادئ التوجيهية للسياسات التي تتناول املؤهالت املطلوبة ملختلف الدرجات الوظيفية التي تقدم الدعم لخدمات 

الرقابة عىل األغذية.

 النتيجة املحتملة 

يتم تعيني املوظفني من أصحاب املؤهالت املناسبة للقيام مبهام محددة.   

 املؤرشات املحتملة 

قوائم املوظفني واألدوار التي ُيعتربون مؤهلني ألدائها، مدعومة مبذكرة مبؤهالتهم. 	

املبادئ التوجيهية الحالية للسياسات التي تحدد املؤهالت املطلوبة مسبقاً ملختلف الوظائف التقنية أو  	

الفنية املتعلقة بالرقابة عىل األغذية.

أدلة عىل أن مفتيش األغذية، وفنيي املختربات )وجميع املوظفني الذين يؤدون وظائف تتطلب تحصياًل  	

جامعياً محدداً( يتمتعون باملؤهالت املناسبة.

 مصادر األدلة 

املبادئ التوجيهية للسياسات. 	

أي سجالت/ وثائق بشأن عملية توظيف املوظفني وتعيينهم. 	

الوصف الوظيفي. 	
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 أ.3.1.3

 معيار التقييم: ترتكز السلطات املختصة يف عملية التوظيف عىل توصيف 

للوظائف واضح وإجراءات شفافة.

 التوجيه 

تنطوي إدارة الرقابة عىل األغذية عىل العديد من األدوار الفنية املختلفة. فعىل سبيل املثال، مثة اختالف بني تكنولوجيا 

املختربات والتفتيش عىل اللحوم من حيث املسؤوليات واملهارات املطلوبة واملؤهالت املطلوبة وبيئة العمل. عند 

املحددة أن يكونوا  الخربة  أو مستويات  املهارات  للوظائف من أصحاب  املتقدمني  البحث عن وظيفة، يجب عىل 

قادرين عىل تقدير املتطلبات الدقيقة للوظيفة من حيث األهداف واألساليب واملؤهالت املطلوبة والخربة املطلوبة. 

وينبغي أن يركز الوصف الوظيفي عىل املعايري الهامة التي تدعم املهام الوظيفية. وتتمثل املزايا يف أنه )بصفة عامة( 

ال ُتقبل سوى الطلبات املناسبة للنظر فيها ويف أن أفضل مقدمي الطلبات سوف يستوفون بشكل دقيق  االختصاصات 

املحددة.

 النتيجة املحتملة 

تجري التعيينات عىل أساس االختيار الدقيق.   

 املؤرشات املحتملة 

اإلعالن العام عن وظائف القطاع العام ذات الصلة بالرقابة عىل األغذية. 	

استخدام اختصاصات مفصلة بشكل كاٍف يف وظائف القطاع العام ذات الصلة بالرقابة عىل األغذية. 	

مصادر األدلة

عملية التوظيف املوثقة. 	

مالحظات مسوغات التعيني للمرشحني الذين تم اختيارهم. 	

 أ.4.1.3

معيار التقييم: يطبّق الرشط املتعلق باستخدام موظفني أكفاء بدوره عىل املوظفني 

الفنيني يف الوكاالت الذين تستعني بهم السلطات املختصة.

 التوجيه 

تستعني الهيئات الحكومية أحياناً مبتعاقدين ألداء أدوار تشغيلية تقنية ولكنها يف الواقع ليست تنفيذية. ففي حالة 

التفتيش عىل األغذية والتفتيش عىل اللحوم، عىل سبيل املثال، يتم التعاقد مع وكاالت القطاع الخاص لتوفري موظفني 

مؤهلني لدعم أعداد املوظفني العاملني مبارشًة يف املدن أو القرى أو املقاطعات، والسيام يف حاالت اإلجازات واملرض 
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وما إىل ذلك. وينبغي أن يتمتع موظفو الوكالة بالخلفية التعليمية ذاتها التي يتمتع بها املوظفون املعّينون بشكل 

مبارش، وأن تكون لديهم االمكانيات ذاتها لتقديم خدمات الرقابة عىل األغذية ذات الجودة العالية. ويجب أن يكون 

هذا الرشط مكرساً يف النصوص القانونية إىل جانب املؤهالت املطلوبة لتويل أدوار رسمية معينة. وينبغي أن تقوم 

السلطات املختصة بإجراء تقييم منتظم ألداء الهيئات املعتمدة رسمياً. وينبغي لها أن تطلق إجراءات لتصحيح أوجه 

.)CXG 82-2013 القصور، وأن تسمح، عند الرضورة، بسحب اإلذن الرسمي )الفقرة 75 من الوثيقة

 النتيجة املحتملة 

تتعاقد السلطات املختصة مع وكاالت مؤهلة مبا يتناسب مع الحاجة.   

 املؤرشات املحتملة 

يشمل الرشط املنصوص عليه قانوناً لناحية تعيني موظفني من أصحاب املؤهالت املناسبة أيضاً املوظفني  	

الفنيني التابعني للوكاالت والذين تتعاقد معهم السلطات املختصة.

أدلة عىل متتع جميع املوظفني العاملني يف مجال الرقابة الرسمية عىل األغذية )سواء املوظفني املعيّنني بشكل  	

مبارش أو غري مبارش( باملؤهالت التعليمية الصحيحة واملناسبة ألداء أدوارهم.

يتم تقييم األداء العام للهيئات املعتمدة رسمياً. 	

وجود إجراءات لسحب اإلذن الرسمي عند الحاجة. 	

 مصادر األدلة 

الرشط املنصوص عليه قانوناً. 	

قوائم املؤهالت املطلوبة لألدوار التقنية والفنية املتصلة بالرقابة عىل األغذية التي يتم تحديدها وفقاً  	

للمتطلبات القانونية املنصوص عليها يف القانون.

 أنظر أيضاً 

إذا كان ذلك مناسباً، تجيز الترشيعات للسلطات املختصة تفويض بعض الوظائف إىل كيانات عامة أو  أ.5.2.1 

خاصة أخرى.
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 أ.2.3

تنمية قدرات املوظفني
املوظفني عىل االضطالع  تنمية قدرات واضحة وشاملة لضامن قدرة  برامج  املختصة  السلطات  متلك 

األغذية7 الرقابة عىل  الالزمة من أعامل   باملجموعة 

.)CXG 82-2013 72 من الوثيقة  )الفقرة 

 أ.1.2.3

معيار التقييم: يتم عمل دورات توجيهية رسمية للموظفني املنتدبني حديثاً تتيح لهم 

تسلّم مهامهم بطريقة فعالة.

 التوجيه 

سوف يكون املوظفون الجدد الذين سيتم تعيينهم لتقديم الدعم ألعامل الرقابة الرسمية عىل األغذية متخصصني يف 

املواضيع التقنية ذات الصلة وممن تابعوا دراسة جامعية. ولكن يف كثري من األحيان، ال تكون املؤسسات التعليمية 

مثل الجامعات قادرة عىل توفري التدريب العميل أو املهني يف مجال إنفاذ الرقابة عىل األغذية. لذا ينبغي أن تضمن 

السلطات املختصة توفر قدرات كافية من حيث املعرفة والخربة لتدريب املوظفني الجدد وتحفيزهم وتقديم الدعم 

التقني لهم يف ما يتعلق بدورهم يف الرقابة عىل األغذية، مبا يف ذلك عىل صعيد االنفاذ. ويجب أن يهدف التدريب 

الرسمي إىل تزويد املوظفني باملعرفة والفهم لالجراءات والبصرية فيام يتعلق بدورهم الرسمي يف الرقابة عىل األغذية 

العنارص  التوجيه، والتعريف، والتواصل، واالتصال، واملأسسة. وميكن أن تشمل  الفوائد يف  وأعامل اإلنفاذ. وتتمثل 

:)CXG 82-2013 املفيدة التي ستدرج يف هذه الدورات التوجيهية الرسمية ما ييل )الفقرة 71 من الوثيقة

معلومات عن املخطط التنظيمي للنظام الرسمي للرقابة عىل األغذية.. 	

األدوار الخاصة بكل مستوى من املستويات يف التسلسل الهرمي، مبا يف ذلك الواليات القضائية األخرى . 		

)مثل املقاطعات(.

املهام الوظيفية وإجراءات التشغيل )مثل أساليب التدقيق والتحقق والتفتيش والرقابة وخطط أخذ . 			

العينات واالختبار(.

الترشيعات واالشرتاطات ذات الصلة والعمليات واإلجراءات املتعلقة باإلنفاذ.. 		

ترتيبات التنسيق مع السلطات املختصة ذات الصلة وأصحاب املصلحة ذوي الصلة.. 	

االجراءات للتعامل مع حاالت الطوارئ يف مجال سالمة األغذية وسحب األغذية وإجراء التحقيقات.. 		

أنظر أيضاً: الفقرة أ. 5.1.2 ترصد السلطات املختصة يف موازناتها/ ميزانياتها االعتامدات الالزمة لتدريب موظفي الرقابة عىل األغذية 
7

وتطويرهم املستمر.

الحصيلةاإلجاملية
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يف بعض البلدان، يتم توفري هذا النوع من التدريب يف الواقع بشكل مبارش ورسمي داخل السلطات املختصة ومن 

قبلها، يف حني تفضل بلدان أخرى أن يكون لها رشاكة مع معهد تدريبي )جامعة أو ما يعادلها( حيث يتم تصميم 

املناهج الدراسية خصيصاً لتلبية احتياجات السلطات املختصة.

 النتيجة املحتملة 

كموظفني   للعمل  وتعيينهم  اعتامدهم  أجل  من  مناسباً  تدريباً  حديثاً  املعينني  املوظفني  تلقى   

األغذية.  الرقابة عىل  يف مجال   

 املؤرشات املحتملة 

أن يكون التدريب متاحاً ومنّفذاً )تم إنجازه( بالنسبة لألدوار الرئيسية يف الرقابة الرسمية عىل األغذية. 	

توفر مناهج مخصصة ملثل هذه الدورات التدريبية تكون مناسبة من حيث النطاق واملحتوى والقدرة عىل  	

دعم املهنيني لالنخراط يف أدوارهم الجديدة.

 مصادر األدلة 

وثائق التدريب. 	

كتيبات ومذكرات ومواد مرجعية. 	

 أ.2.2.3

 معيار التقييم: تشجع السلطات املختصة التبادل النشط للمعرفة 

واملهارات بني املوظفني. 

 التوجيه 

ينبغي عىل إدارة السلطات املختّصة التشجيع عىل التفاعالت النشطة بني املوظفني يف فئات مختلفة لتعزيز تنمية 

بني  الخربات  بتبادل  أو  خربة،  األكرث  من  التوجيه  املبتدئون  املوظفون  يتلقى  املثال  سبيل  عىل  قدراتهم،  وتطوير 

املوظفني من نفس املستويات يف املواقع املركزية واملحلية.

بعضهم  من  يستفيدوا  أن  والتطوير  بالتغيري  تسمح  ديناميكية  بيئة  يعملون يف  الذين  األشخاص  ميكن ملجموعات 

البعض وذلك من خالل تبادل الخربات واألفكار واالقرتاحات. وهذا لن يؤدي فقط إىل تبادل املعلومات، ولكن ميكن 

أن يؤدي أيضاً إىل تأسيس روابط أو أخالقيات عمل جامعي قوية. يف جميع البلدان، ميكن استعامل الفرص املنتظمة 

واملتتالية بشكل مفيد لتبادل مثل هذه األفكار بني األشخاص يف بيئة العمل الرسمية ملراقبة األغذية.

من مزايا املسرية املهنية الطويلة أنها تتيح لألفراد اكتساب الخربة واملعرفة التي ال ميكن لألفراد اآلخرين األقل خربة 

الوصول إليها ما مل ُتستحدث فرص محددة لتبادل الخربات العملية واملعرفة املكتسبة أثناء العمل. ويستند التدرج 

التقليدي إىل هذا املفهوم. ويف أماكن العمل التي يكون فيها املوظفون مسؤولني عن أعامل الرقابة الرسمية يكون 

من املفيد للغاية متكني املوظفني األكرث خربة من تبادل خرباتهم عن طريق التدريب التوجيهي، أو تعلم املوظفني 
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الجدد عىل يد كفاءات أعىل أثناء العمل مبارشًة )أو حتى استخدام إمكانيات االتصال عن بعد للتحقق من العمل 

أو املقاالت أو التقارير، إلخ(. ويسمح تخطيط التعاقب الوظيفي للسلطات املختصة بتجنب املشاكل التي قد تنشأ 

عقب مغادرة املوظفني الرئيسيني.

 النتيجة املحتملة 

تكريس روح الفريق والتعلم من خالل املامرسة تحت إرشاف أخصائيني مخرضمني يسمح لألفراد    

بتطوير مكانتهم وثقتهم بأنفسهم.   

 املؤرشات املحتملة 

سياسة أو ثقافة عمل تشجع أو تحفز أو ترص عىل التعلم خالل املامرسة بتوجيه من األخصائيني املخرضمني،  	

مام يسمح للمبتدئني بتطوير مكانتهم وثقتهم بأنفسهم.

تنظيم فعاليات لتسهيل تبادل املعلومات بني املوظفني وذلك بجمع فئات مختلفة منهم. 	

تم إنشاء أدوات دعم لتسهيل التبادل بني املوظفني. 	

أية أدلة عىل النتائج التي حققتها هذه املامرسة )مثل تحسني أداء املوظفني، أو تسلم مهام أو مسؤوليات  	

جديدة(.

 مصادر األدلة 

أية وثيقة سياسات تشري إىل هذه املامرسة. 	

أية سجالت للتوجيه أو األنشطة املامثلة تم تصميمها ملساعدة املوظفني املبتدئني أو عدميي الخربة عىل  	

الحصول عىل املشورة واآلراء من املوظفني ذوي الخربة.

أي سجل يتعلق بإسناد مهام/ مسؤوليات جديدة عقب التوجيه. 	

سجالت التظاهرات املنظمة لتسهيل تبادل الخربات. 	

مقابالت مع املوظفني. 	

 أنظر أيضاً 

يتم دعم املوظفني لتبادل املعرفة الجديدة مع زمالء العمل وفرق العمل. د.2.1.1 

 أ.3.2.3

معيار التقييم: تقوم السلطات املختصة بتقدیم أو تيسري فعاليات تدریبیة دوریة 

إلطالع املوظفین الذین یتحملون مسؤولیات يف مجال الرقابة عىل األغذية عىل آخر 

املستجدات.
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 التوجيه 

يجب أن تتخذ الحكومة تدابري موحدة يف جميع أنحاء البالد يف سياق الرقابة الرسمية عىل األغذية وإال فرسعان ما 

سيتم استغالل التباينات يف طريقة معاملة مشغيل قطاع األغذية من قبل الذين يعرتضون ألي سبب من األسباب عىل 

التدابري التي تستخدمها الحكومة أو السلطات املختصة. وعىل أي حال، ينبغي تطبيق تدابري الرقابة بشكل موحد 

لضامن تحقيق النتيجة املنشودة. بينام تدعم إجراءات العمل املكتوبة مبدأ النهج املوّحد. ويجب أن يتلقى جميع 

املوظفني التنفيذيني الذين يضطلعون مبسؤوليات الرقابة عىل األغذية تدريباً أو توجيهاً محدثاً بصفة دورية لضامن 

الرسمية، وكذلك سد  الرقابة  التطبيق املوحد ألعامل  نجاح اعتامد ترشيعات جديدة )أو إجراءات جديدة( ودعم 

الثغرات التي تم رصدها أثناء تنفيذ العمل امليداين.

 النتيجة املحتملة 

يطبق املوظفون نهجاً موحداً ومحدثاً يف التعامل مع املسائل املتصلة بالرقابة.   

 املؤرشات املحتملة 

فعاليات التدريب املحدثة بحد ذاتها، مبا يف ذلك خلفيتها التاريخية. 	

أهمية مضمون هذه الفعاليات لضامن التطبيق املوحد ألعامل الرسمية. 	

وترية تنظيم الفعاليات. 	

 مصادر األدلة 

خطة التدريب السنوية/ نصف السنوية املعّدة للموظفني. 	

تقارير وسجالت التدريب. 	

مقابالت مع املوظفني. 	

 أنظر أيضاً 

توجد إجراءات موثقة إلجراء عمليات التفتيش لفئات األغذية ذاتها.  ب.6.1.1 

أ.4.2.3

معيار التقييم: تعمل السلطات املختصة بنشاط عىل تيسري التطوير املهني املتواصل 

ملوظفي الرقابة عىل األغذية يف املواقع املركزية والنائية عىل حّد سواء.
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 التوجيه 

إن التطوير املهني املستمر هو وسيلة لضامن تطوير املهنيني اكتسابهم للمعارف الجديدة يف مجالهم التقني واملهني. 

وهذا مهم للحفاظ عىل معايري الخدمة التي ميكن للفرد تقدميها والتي تنعكس بدورها عىل صاحب العمل. وميكن 

أن يشمل التطوير املهني املستمر التدريب عىل توجيه األدوار والتدريب املخصص ملواكبة آخر التطورات. إال أن 

املؤسسية.  الناحية  من  تكون مدفوعة  التي  التدريبية  الفعاليات  تلك  أكرث من مجرد  املستمر هو  املهني  التطوير 

فالتطوير املهني املستمر هو اكتساب للمعارف عىل نطاق واسع يؤدي إىل تطوير األساس األكادميي للفرد، أو تطوير 

املهارات التي تدعم زيادة الكفاءة أو األداء. ويرتاوح التطوير املهني املستمر عموماً بني القراءة الشخصية والدورات 

الرسمية. فصاحب العمل الداعم يوفر املوارد )مبا يف ذلك الوقت( للموظف لتحسني معارفه ومهاراته. أما بالنسبة 

للموظفني العاملني يف املناطق البعيدة عن مراكز االمتياز ومؤسسات التعليم، فينبغي عىل السلطات املختصة أن 

تسهل استخدام التكنولوجيا األلكرتونية.

 النتيجة املحتملة 

قيام املوظفني بتطوير قدراتهم املهنية بنشاط.   

 املؤرشات املحتملة 

توفري السلطات املختصة الدعم لتطوير املسار املهني ملوظفي الرقابة الرسمية مبا يف ذلك: 	

التدريب/ حضور املؤمترات وحلقات العمل والدورات.. 	

املرافق واملوارد )مبا يف ذلك الوقت(.. 		

فرص التعلم عن بعد/ التعلم عرب اإلنرتنت )خاصة بالنسبة للموظفني العاملني يف املناطق النائية(.. 			

توفري الفرص لجميع املوظفني ذوي املسؤوليات املهنية والتقنية. 	

التوجيهات حول فرص التعلم املناسبة التي قد تكون موجودة. 	

املتطلبات الرسمية لفرادى املوظفني للحصول عىل أدلة عىل التعلم. 	

أي تغيريات يف املسؤولية/ الكفاءة/ اإلنتاجية/ إجراءات التشغيل القياسية قد تيل أنشطة تدريبية محددة. 	

 مصادر األدلة 

خطة التدريب السنوية/ نصف السنوية املعّدة للموظفني. 	

سجالت حضور املوظفني يف الفعاليات التدريبية وورش العمل. 	

سجالت جهود املوظفني لتعزيز قدراتهم من خالل املبادرات الشخصية. 	

سجل أي تغيريات يف املسؤولية/ الكفاءة/ اإلنتاجية/ إجراءات التشغيل القياسية، نتيجة ألنشطة التدريب. 	
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 أ.5.2.3

معيار التقييم: متلك السلطات املختصة سياسة إلجراء االستعراض الداخيل 

الحتياجات تنمية قدرات املوظفني عىل جميع املستويات داخل مكان العمل، يف 

املواقع املركزية والنائية عىل حّد سواء.

 التوجيه 

قد تنجح املؤسسات )أو تفشل( بسبب نوعية عمل املوظفني والطريقة التي يدار بها املوظفون. لذلك، يتعني عىل 

املؤسسات أن تفهم ما إذا كان املوظفون قادرين عىل تحقيق النتائج املتوقعة منهم، مع مراعاة خلفية املوظفني 

ومؤهالتهم وخربتهم الكاملة. وال تعترب السلطات املختصة املسؤولة عن الرقابة عىل األغذية استثناء. وينبغي ألصحاب 

العمل واملديرين تقييم ما إذا كان موظفوهم يحتاجون إىل تنمية مهاراتهم، سواء من أجل أغراض العمل الروتينية 

أو ملشاريع معينة.

تقييم  ميكن  السياسية،  باإلرادة  ورهناً  املعارف.  هذه  عىل  للحصول  وسيلة  التدريبية  االحتياجات  تقييم  يشكل 

االحتياجات هذه للمساعدة يف تعزيز إنتاجية املؤسسة. وميكن للموظفني تسجيل أنشطة التطوير املهني املستمر 

التي يضطلعون بها يف شكل مؤسيس. وقد يكون ذلك مفيداً ألرباب العمل الذين يهتمون بكيفية تطوير املوظفني 

أنفسهم وكيف ميكن للمؤسسة أن تساعد املوظفني عىل التطور من أجل دعم دور املؤسسة.

 النتيجة املحتملة 

تدرك السلطات املختصة كفاءات املوظفني واحتياجاتهم عىل جميع املستويات.   

 املؤرشات املحتملة 

نرش تقييامت االحتياجات التدريبية للموظفني. 	

سجالت التطوير املهني املستمر التي يحتفظ بها كل موظف عىل حدة واملستخدمة يف السياق املؤسيس  	

للمراجعة الداخلية واستعراض املهارات وتحليل احتياجات التدريب وما إىل ذلك.

توفر الشكل املؤسيس لتسجيل أنشطة التطوير املهني املستمر. 	

أدلة عىل تنفيذ تقييم االحتياجات. 	

 مصادر األدلة 

سجالت التطوير املهني املستمر. 	

تقارير عن نتائج تقييم/ تحليل احتياجات التدريب. 	
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 أ.3.3

إدارة املوظفني وتحفيزهم
أجور وحوافز  املوظفني عىل  أنظمًة لضامن حصول  املختصة  السلطات   متلك 

املناسبة. الحامية  وعىل 

 أ.1.3.3

معيار التقييم: تكون رواتب املوظفني كافية مبا يتناسب مع الواجبات، وتُدفع يف 

الوقت املحدد وبصورة منتظمة.

 التوجيه 

التوقعات  مع  املوظفني  رواتب  تتوافق  أن  وينبغي  وألرسهم.  لهم  عيش  سبيل  يؤمن  دخل  لتقايض  الناس  يعمل 

املعقولة للمهنيني عىل مستوى كل منهم، مام يسمح باالحتفاظ باملوظفني املهرة مع مرور الوقت. باإلضافة إىل ذلك، 

فإن دفع أجور املوظفني يف الوقت املحدد وعىل أساس املبلغ املتوقع أسايس للمحافظة عىل معنويات املوظفني. أما 

التقاعس عن دفع الرواتب أو عدم الدفع يف الوقت املحدد أو دفع مبلغ غري صحيح قد يفقد املوظفني حامسهم 

ويشجع حاالت الرشوة أو الفساد.

 النتيجة املحتملة 

إن دفع الرواتب يف الوقت املحدد وعىل أساس املبالغ الصحيحة يعزز حامس املوظفني وأداءهم    

ونزاهتهم.   

 املؤرشات املحتملة 

أدلة عىل أن املوظفني يتقاضون رواتبهم بانتظام وعىل املستوى الذي يتوقعونه لكل عقد. 	

أي سجل يوثق شكاوى املوظفني يف هذا الصدد )وميكن أيضاً إجراء مقابالت مع املوظفني(. 	

 مصادر األدلة 

سجالت جداول الرواتب. 	

سجالت حضور املوظفني. 	

مقابالت مع املوظفني. 	

الحصيلةاإلجاملية
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 أ.2.3.3

 معيار التقييم: يتم تقييم كفاءة املوظفني وأدائهم بشكل روتيني 

عن طريق التقييم الرسمي.

 التوجيه 

يحتاج صاحب العمل يف جميع مراحل املسرية الوظيفية للموظفني إىل التأكد من أنهم ينجزون العمل الذي يتقاضون 

مقاباًل له. وال تعترب السلطات املختصة التي تتحمل مسؤوليات الرقابة عىل األغذية استثناًء. ويكتيس ذلك أهمية 

خاصة بالنسبة للموظفني الذين يعملون بشكل فردي أو عن بعد والذين قد يؤدون عماًل يصعب تقييمه بسبب 

غياب مؤرشات ميكن تحديدها بسهولة. وينبغي أن يخضع أي دور وظيفي لنظام تقييم األداء املؤسيس الذي يطبَّق 

بانتظام. وميكن اعتبار هذه التقييامت فرصة للمديرين إلجراء حوار مبني عىل معطيات مع املوظفني. ويجب أن 

يكون الهدف من ذلك إجراء تبادل مفيد وبناء لآلراء يرمي إىل تحقيق توافق يف اآلراء بشأن األداء السابق والخطط 

املستقبلية للعمل وإنتاجيته. ومن الناحية النظرية، ينبغي أن يساعد ذلك كاًل من املوظف واملدير.

 النتيجة املحتملة 

تدعم تقييامت املوظفني املنتظمة تحسني األداء.

 املؤرشات املحتملة 

األغذية يخضعون  	 الرقابة عىل  إدارة  رئيسية يف مجال  أدواراً  يتولون  الذين  املوظفني  أن   أدلة عىل 

لعمليات تقييم.

أن يكون قد تم تحديد فرتات التقييم. 	

أدلة عىل االلتزام بهذه العملية واعتبارها ذات قيمة. 	

 مصادر األدلة 

سجالت تقييم األداء. 	
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أ.3.3.3

معيار التقييم: تشجع السلطات املختصة األداء الوظيفي الجيد، من خالل ربطه 

بفرص التطور الوظيفي.

 التوجيه 

مييل معظم األفراد الذين ميتلكون مؤهالت التعليم العايل وسجاًل حافاًل باإلنجازات املهنية أو الفنية إىل التطلع إىل 

ترقية من خالل تفانيهم يف عملهم. وإذا متكنت مؤسسة ما من إثبات أن التقدم الوظيفي أمر ممكن وأن ظروف 

العمل الجيدة والدعم للتطور أمر متاح، عندئٍذ سيميل األفراد إىل العمل بجد وإثبات إمكانية إبقائهم يف الوظيفة 

عىل املدى الطويل. غري أن الفرد يتوقع أن تتم مكافأته عرب ترقيته، ويف حال تأخر ذلك أو تم تجاهل الفرد، فإن 

املوظف سيبحث عن وظيفة أخرى.

 النتيجة املحتملة 

يتم تشجيع املوظفني عىل أداء العمل الجيد من خالل إعطائهم فرص التطور الوظيفي.   

 املؤرشات املحتملة 

سجل يبني االحتفاظ باملوظفني الجيدين. 	

 مصادر األدلة 

رأي املديرين واملوظفني. 	

حقائق وأرقام مقدمة من قبل املؤسسات مثل متوسط مدة خدمة املوظفني. 	

 أ.4.3.3

معيار التقييم: تجيز السلطات املختصة التبيلغ الرسي عن املخالفات من قبل الزمالء 

واملوظفني من دون خطر تعرضهم لرد فعل من شأنه إلحاق الرضر بهم.

 التوجيه 

يف بعض الحاالت، قد يحتاج املوظفون إىل اإلبالغ عن املخالفات التي تحصل يف سياق عملهم أو التي ترتبط بطريقة 

ما بعملهم. قد يرى املوظفون )أو يخال لهم أنهم يرون( أقرانهم أو موظفني أعىل مرتبة منهم يعملون بطريقة خاطئة 

إىل حد ما )خاطئة من الناحية األخالقية وليس مجرد خطأ عابر أو غلطة غري مقصودة(. ويف حاالت أخرى، قد يرى 

املوظفون أن الطريقة املعتمدة لتنفيذ سياسة معينة ال تتامىش مع روح هذه السياسة وتفرس عىل أنه ُيقصد بها 

تقديم خدمة لجهة ما أو ُيراد منها األذى )علاًم أن أياً من هذه الترصفات غري مسموح بها يف صفوف موظفي القطاع 

العام(. ويف حاالت أخرى، قد يشهد املوظفون أعامالً إجرامية ميكن أن ُيدرج من ضمنها العديد من أشكال الفساد. 

وقد يخىش املوظفون الذين يطلعون عىل معلومات حساسة عن األنشطة التي تجري داخل املؤسسة عىل وظيفتهم 
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فيام إذا قاموا مبواجهة املسألة مبارشة، وقد يخشون أن يتم فصلهم أو إقصاؤهم أو أن متارس أشكال متييز أخرى 

ضدهم. وتستوجب مثل هذه الحاالت وضع سياسة مؤسسية لإلبالغ عن املخالفات ميكن مبوجبها للشخص الذي 

يعتقد أن إساءة قد حدثت يف مؤسسته أن يرفع شكواه أو تفسريه بثقة ومن دون الكشف عن هويته للعلن. وفيام 

تسمح سياسة من هذا القبيل بحامية املبلغني عن املخالفات من تدابري االنتقام، يجب أن تتفادى أيضاً تقديم املال 

أو املكافآت للمبلغني عن املخالفات، لتجنب أي مامرسات مربحة أو سيئة من شأنها أن تؤدي إىل سلوك غري أخالقي.

 النتيجة املحتملة 

يتمتع املوظفون بإمكانية اإلبالغ عن املخالفات التي يرتكبها زمالؤهم أو موظفون يف املؤسسات     

األخرى بكل أمان.   

 املؤرشات املحتملة 

أي دليل عىل سن هذه السياسة فعلياً. 	

 مصادر األدلة 

سياسة منشورة لإلبالغ عن املخالفات. 	

 أ.5.3.3

معيار التقييم: تحافظ السلطات املختصة عىل استدامة الربامج واالستقرار الداخيل 

حتى يف أوقات التغريات السياسية.

 التوجيه 

السلطات املختصة إىل درجة معينة من االستقرار بحيث يتم  الوقت، تحتاج  العمل مع مرور  للحفاظ عىل مسار 

وميكن  عليه.  التحسينات  وإدخال  دوري  بشكل  استعراضه  ينبغي  اسرتاتيجي  بإطار  ويلتزمون  املوظفني  تدريب 

للتغيريات املستمرة عىل مستوى السلطات املختصة التي قد تسفر عن وضع سيايس هش ومتقلب عىل سبيل املثال 

أن ترّض كثرياً بفعالية اإلجراءات التي تتخذها هذه السلطات، وبحامس املوظفني وأدائهم. لذلك، يف حني أن التغريات 

السياسية ستحدث بشكل متواتر، يجب أن تكون اآلليات قامئة لضامن مستوى مناسب من االستقرار يسمح للنظام 

الوطني للرقابة عىل األغذية بتحقيق نتائج محددة، عىل النحو املبني يف السياسة، وبتنفيذ الخطط االسرتاتيجية ضمن 

مهلتها الزمنية الطبيعية. وقد تحدث تغيريات يف املوظفني نتيجة للتغريات السياسية، ولكن أن تأيت نتيجة تخطيط 

وعدم تنفيذها بطريقة تؤدي إىل تعطيل والية السلطات املختصة وأهميتها التقنية.

 النتيجة املحتملة 

ميكن تحقيق نتائج السياسات وتنفيذ إطار اسرتاتيجي عىل مستوى السلطات املختصة من خالل قيادة مستدامة    

ومستقرة للرقابة عىل األغذية.   
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 املؤرشات املحتملة 

وضع موظفي القطاع العام، وحامية املوظفني من التغيريات السياسية. 	

سياسة تغيري املوظفني عقب التغريات السياسية. 	

تحقيق مستمر ألبرز محطات اإلطار االسرتاتيجي. 	

 مصادر األدلة 

قامئة التغيريات يف التوظيف. 	

أي سياسة تتناول هذه املسألة. 	

 أنظر أيضاً 

توجد توجيهات واضحة للسياسة املتعلقة بسالمة األغذية وجودتها. أ.1.1.1 

األهداف  ُترتجم  التي  األغذية  عىل  للرقابة  االسرتاتيجية  الخطط  بإعداد  املختصة  السلطات  تقوم  أ.2.1.1 

املحددة يف سياسة الرقابة عىل األغذية إىل إجراءات ملموسة.
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الوطني  النظام  العناصر األساسية الالزمة لتشغيل  القسم إلى حتديد  يهدف هذا 
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 
على  الرسمية  الرقابة  إجراءات  لدعم  التحليلية  واملوارد  األغذية؛  مراقبة  أنشطة 
الغذاء. كما يحلل املسائل املتعلقة مبوظفي مراقبة األغذية وأهمية مؤهالتهم، وتنمية 
أثناء  األغذية.  مراقبة  سياسة  أهداف  حتقيق  يف  للمساهمة  وحتفيزهم  قدراتهم 
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.
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الرقابة أداة تقييم نظام 
األغذية على 

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

مكتب سالمة األغذية
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