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  القسم الفرعي ج.1 

أصحاب املصلحة املحليون

يركز هذا الجزء الفرعي عىل شفافية االتصاالت مع املستهلكني ومع مشغيل قطاع األغذية ودمجهام  يف نظام 

الرقابة عىل األغذية.

الكفاءة ج.1.1. )العالقات بني السلطات املختصة والقطاع الخاص فيام يتعلق باالحتياجات التدريبية( تستعرض  

كيفية تلبية احتياجات تنمية قدرات مشغيل قطاع األغذية لدعم االمتثال للمتطلبات الترشيعية. ينبغي أن تجري 

السلطات املختّصة تحلياًل الحتياجات تنمية قدرات مشغيل قطاع األغذية وذلك لربمجة وتخطيط حمالت التوعية 

والتدريب والربامج التعليمية. عندما يتم تحديد االحتياجات، ينبغي عىل السلطات املختّصة دعم االستفادة 

من أنشطة تنمية القدرات أو تنفيذها بحيث تكون جميع فئات مشغيل قطاع األغذية املصنفني مطلعة وعىل 

معرفة باملعايري الغذائية املطلوبة قانوناً. ينبغي بذل محاوالت رسمية لتحديد ومعالجة عمليات رقابة محددة 

عىل الألغذية والتي غالباً ما ينفذها مشغلوا قطاع األغذية بشكل سيئ، وذلك من أجل معالجتها من خالل برامج 

التدريب املستهدفة.

الكفاءة ج.2.1. )تدفق املعلومات وإدماج مشغيل قطاع األغذية يف إدارة الترصف يف املخاطر( تضمن أن وجود 

نظام اتصال فعال تديره السلطات املختّصة سيمّكن مشغيل قطاع األغذية ومنظامتهم التجارية من أن يظلوا عىل 

اطالع دائم بشأن معلومات سالمة األغذية وجودتها. كام تضمن أيضاً أن املعلومات ميكن أن تتدفق نحو السلطات 

املختّصة وتزّودها بآلية إلنشاء البيانات وجمع املعلومات. يجب االعرتاف بجمعيات مشغيل قطاع األغذية من 

قبل السلطات املختّصة ويجب عىل هذه الجمعيات تيسري نقل معلومات دقيقة ويف الوقت املناسب من وإىل 

أعضائها. يجب أن تكون جميع فئات مشغيل قطاع األغذية مطّلعة بشكل جيّد عىل املعلومات املحدثة وأن تتاح 

لها فرص متساوية لفهم، واملساهمة يف إعداد وتنفيذ أي نهج جديدة أو معايري للنظافة. يجب أن يكون لقطاع 

الصناعات الغذائية القدرة عىل الوصول املبارش واملفتوح إىل املعلومات العامة حول املواصفات والترشيعات 

املتعلّقة باألغذية وكذلك قنوات اتصال مع السلطات املختّصة. يجب إطالع فئات معيّنة من مشغيل قطاع األغذية 

املصنفني حسب املخاطر عىل املعلومات املحدثة مبارشًة من خالل قنوات االتصال التي ميكنها التحقق من استالم 

املعلومات ويجب أن تقوم هذه الفئات بنقل البيانات مبارشًة إىل السلطات املختّصة. أخرياً، يجب إعالم مشغيل 

قطاع األغذية بنتائج املراقبة والتقارير الروتينية لتحفيز التعاون اإليجايب مع الحكومة وتعزيز االمتثال.

الكفاءة ج.3.1. )تدفق االتصاالت واملشاركة مع املستهلكني( تقوم بتقييم ما إذا كانت هناك سياسة داخلية لإلبالغ 

عن مخاطر سالمة األغذية للمستهلكني ويتم تنفيذها بناًء عىل االنفتاح والشفافية وحسن التوقيت واالستجابة. 

يجب عىل السلطات املختصة إطالع الجمهور العام عىل قضايا سالمة األغذية وتأثريها عىل الصحة العامة من 

خالل نرش املعلومات يف جميع األوقات، وخاصة أثناء أزمات سالمة األغذية. ميكن استخدام طرق ووسائل اتصال 

مختلفة لقضايا سالمة األغذية، مدعومة أيضاً من ِقبل متخصيص االتصاالت ، لخلق وعي بسالمة األغذية بني عامة 

الجمهور واملستهلكني. أثناء األزمات املتعلقة بسالمة األغذية ، ينبغي أن تكون السلطات املختصة عىل استعداد 

لإلعالم وتسليم الرسائل الهامة املتعلّقة بسالمة األغذية إىل املستهلكني من خالل خطة راسخة لإلعالم باملخاطر. 

يجب أيضاً وضع آلية ألسئلة املستهلكني وشكاواهم، مثل الخط الساخن، بحيث يتم استخدام املعلومات الناتجة 

عن املستهلكني من ِقبل السلطات املختّصة لتحسني عمليات الرقابة.
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  القسم الفرعي ج.2  

أصحاب املصلحة الدوليون

يبحث تفاعالت السلطات املختّصة عىل املستوى الدويل لدعم الواردات والصادرات الوطنية، ومشاركة السلطات 

املختصة يف املنظامت الدولية لالستفادة من الخربة الدولية ولصياغة القوانني والترشيعات الوطنية.

الكفاءة ج.1.2. )التفاعالت بني السلطات املختصة عىل الصعيد الدويل( متّكن من تقييم كيفية تفاعل السلطات 

املختصة مع نظرائهم عىل املستوى الدويل وكيف يدعم ذلك اتفاقيات التصدير واالسترياد. ينبغي تطوير قنوات 

اتصال فعالة بني البلدان التي تعمل عىل توسيع تجارتها لدعم تطوير العالقات التجارية الثنائية أو اإلقليمية. 

من املنتظر تسهيل عمليات التبادل التجاري بني البلدان املستوردة واملصدرة من خالل الوصول إىل املعلومات 

ذات الصلة ومن خالل وجود نظام من قواعد شفافة وقابلة للتنبؤ يتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العاملية. 

ينبغي أن تساعد اتفاقيات التعاون والرتتيبات بني البلدان التجارية فيام يتعلق بإجراءات الرقابة لفئات معينة 

من املنتجات الغذائية عىل تخفيف عبء عمليات الرقابة عىل الواردات لفئات معينة من املنتجات الغذائية.

الكفاءة ج.2.2. )اشرتاك السلطات املختصة يف العمل مع املنظامت الدولية( تقوم هذه الكفاءة بتقييم ما إذا 

كانت السلطات تشارك بنشاط يف املنظامت الدولية لإلبالغ واالستفادة من الخربات الدولية. يجب أن تكون الدولة 

عضواً نشطاً يف هيئة الدستور الغذايئ وغريها من املنظامت الدولية ذات الصلة التي تتمتع بصالحيات تتعلق 

بسالمة األغذية وجودتها، إلتاحة الفرصة لها للمساهمة يف إدارة سالمة و جودة األغذية عىل املستوى الدويل. 

ينبغي وضع آلية تشاور شاملة وشفافة وفعالة عىل املستوى الوطني بشأن املسائل املتعلقة بالدستور الغذايئ، 

لبناء مواقف وطنية اسرتاتيجية ومبنية عىل املعلومات. سيكون مثالياً إذا متكنت الدولة من تزويد هيئة الدستور 

الغذايئ وهيئات املشورة العلمية ذات الصلة باملعلومات العلمية والتقنية ذات الصلة. أخرياً، ينبغي استخدام 

معايري الدستور الغذايئ وغريها من اإلرشادات بطريقة مناسبة عىل املستوى الوطني لتشكيل الترشيعات الوطنية.

v i i
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العالقات بني السلطات املختصة والقطاع الخاص فيام يتعلق باالحتياجات التدريبيةالكفاءة ج.1.1

وقع تلبية االحتياجات املتعلّقة بتنمية قدرات املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية مبستوى الجودة املطلوب لدعم 

تنفيذ متطلبات الترشيعات.

ج.1.1.1
تقوم السلطات املختّصة بتحليل االحتياجات عىل مستوى تنمية قدرات مشغيل قطاع األغذية بهدف توجيه حمالت 

التوعية والربامج التدريبية والتعليمية والتخطيط لها.

ج.2.1.1

حيث يتم تحديد االحتياجات، تكون االستفادة من أنشطة تنمية القدرات أو تنفيذها مبارشًة من قبل السلطات 

املختصة لتحسني قدرة مجموعة من مشغيل قطاع األغذية )املنتجني األوليني، واملصنعني، والتجار الصغار، وبائعي 

األغذية، وما إىل ذلك( عىل فهم متطلبات اللوائح/ الترشيعات الغذائية.

ج.3.1.1

يتم القيام مبحاوالت رسمية لتحديد عمليات الرقابة عىل األغذية التي غالباً ما ال يؤديها املشغلون/ العاملون يف قطاع 

األغذية بفعالية، ويتم تناول هذه العمليات الرقابية يف أنشطة تنمية القدرات كام تم تصورها وترتيبها من قبل 

السلطات املختصة أو بالتعاون معها.

تدفق املعلومات وإدماج املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية يف إدارة الترصف يف املخاطرالكفاءة ج.2.1

أن ميّكن نظام االتصاالت الفعال الذي تديره السلطات املختصة املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية ومؤسساتهم 

التجارية من البقاء عىل اطالع عىل آخر املعلومات ذات الصلة بشأن سالمة األغذية وجودتها ويسمح كذلك بتدفق 

املعلومات إىل السلطات املختصة من أجل وضع املعايري وجمع املعلومات والبيانات.

ج.1.2.1
تتمتع جمعيات املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية باعرتاف السلطات املختصة وتتعاون معها لتزويد أعضائها 

باملعلومات ذات الصلة بشأن سالمة األغذية وجودتها.

ج.2.2.1
يتمكن املشغلون/ العاملون يف قطاع األغذية من الوصول إىل املعلومات واملشاركة يف بلورة الترشيعات واملواصفات 

املتعلّقة مبراقبة األغذية، كام ميكنهم إرسال التعليقات والشكاوي إىل السلطات املختصة.

ج.3.2.1
يتم تزويد مشغيل قطاع األغذية ذوي املخاطر العالية بقنوات اتصال خاصة تضمن تسليم رسائل السلطات املختصة 

إىل هؤالء املشغلني.

ج.4.2.1

يتم إعالم جميع املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية، مبا يف ذلك املشغلني/ العاملني يف األعامل الصغرية بقطاع األغذية 

بشكل مناسب، ويتم تحديث قامئتهم وتوفري فرص متساوية لهم لفهم وتبني االشرتاطات القانونية واآلليات الجديدة 

املوىص بها.

ج.5.2.1
تقوم السلطات املختصة بإبالغ املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية بنتائج املراقبة والتقارير الروتينية لتحفيز التعاون 

اإليجايب مع الحكومة وتعزيز تنفيذ اللوائح/ الترشيعات.

الحصيلة اإلجاملية
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تدفق االتصاالت واملشاركة مع املستهلكنيالكفاءة ج.3.1

تقوم السلطات املختصة بتنفيذ سياسة داخلية معتمدة لإلعالم باملخاطر املتعلقة بسالمة األغذية استناداً إىل مبادئ 

االنفتاح والشفافية وحسن التوقيت واالستجابة وتقوم برصد فعاليّتها.

ج.1.3.1

متتلك السلطات املختصة سياسة داخلية معتمدة لنرش املعلومات عىل املستهلكني، مبا يف ذلك املجموعات ذات 

االحتياجات الخاصة بشأن أهمية سالمة الغذاء، مبا يشمل املامرسات اآلمنة يف التعامل مع األغذية، وقضايا حرجة 

متصلة بالجودة.

ج.2.3.1
تتاح القرارات واملعلومات املتعلقة بإدارة سالمة األغذية للمستهلكني يف جميع األوقات، مع إيالء اهتامم خاص أثناء 

األزمات املتعلقة بسالمة األغذية.

ج.3.3.1
تستفيد السلطات املختصة من أساليب التواصل ووسائله املختلفة من أجل قضايا سالمة األغذية بدعم من أخصائيي 

االتصاالت. 

ج.4.3.1
 تتوفر لدى السلطات املختصة خطة إعالم باملخاطر يف أوقات األزمات )بشأن سالمة األغذية أو حاالت 

الغش يف األغذية( إليصال الرسائل ذات الصلة بسالمة األغذية إىل املستهلكني.

توفّر السلطات املختصة آلية لتلقي أسئلة وشكاوى املستهلكني.ج.5.3.1

الحصيلة اإلجاملية

3

القسم الفرعي ج.1  أصحاب املصلحة احملليون



  ج.1.1 

العالقات بني السلطات املختصة والقطاع الخاص يف ما يتعلق 

باالحتياجات التدريبية

وقع تلبية االحتياجات املتعلّقة بتنمية قدرات املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية مبستوى الجودة املطلوب لدعم 

.)CAC/GL 82-2013 تنفيذ متطلبات الترشيعات. )راجع الفقرة 66 من الوثيقة

ج.1.1.1   

معيار التقييم: تقوم السلطات املختّصة بتحليل االحتياجات عىل مستوى تنمية 

قدرات مشغيل قطاع األغذية بهدف توجيه حمالت التوعية والربامج التدريبية 

والتعليمية والتخطيط لها.

 التوجيه 

يجب عىل السلطات املختصة وضع لوائح تنظم املنتجات الغذائية وإنفاذ تلك اللوائح. ويف القطاع الخاص املنتج 

لألغذية، تهدف األجندة الرئيسية ألصحاب األعامل إىل تحقيق األرباح. ويعتمد توفرياألرباح ملنتجي املواد الغذائية 

عىل توفري احتياجات املستهلكني. ومع ذلك، مثة مشغلون/ عاملون يف قطاع األغذية يف جميع البلدان  يكونون 

عىل مستوى ضعيف من الوعي وال يدركون املخاطر املتصلة بسالمة األغذية وخطوات التخفيف منها، أو هم 

ببساطة ال يتمتعون بحّس املسؤولية. ويف حاالت قليلة، هناك أشخاص يحاولون جنى األرباح عن طريق االحتيال 

من خالل خداع العمالء بشأن طبيعة األغذية التي يبيعونها ونوعيتها. یجب بالتايل توعية جمیع ھؤالء املشغلین/ 

العاملني وإيجاد الظروف املناسبة لهم لتحسین مقاربتهم ملخاطر سالمة األغذیة وخطوات التخفیف من آثار 

تلك املخاطر. وينبغي أن تهدف سياسة الحكومة إىل تيسري التدريب والتوجيه فيام يتعلق مبواصفات األغذية 

واملتطلبات الوطنية للسالمة الغذائية التي يتعني عىل املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية مراعاتها.

وإذا كان بإمكان السلطات املختصة التأثري عىل املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية لحثهم عىل إنتاج األغذية 

السليمة بوسائل أخرى غري اإلنفاذ الرسمي فمن شأن ذلك أن يؤّمن عالقات عمل أكرث إيجابية بني القطاعني 

العام والخاص. وينبغي أن تهدف السلطات املختصة إىل فهم االحتياجات عىل مستوى تنمية القدرات لدى 

املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية )القطاع الخاص( مبا يكفي من الدقة بحيث ميكنها تصميم وتقديم التثقيف 

حول سالمة األغذية وتقديم املشورة إىل املشّغلني/ العاملني يف قطاع األغذية ملعالجة مخاطر سالمة األغذية أو 

العمليات الخاطئة. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي تحليل احتياجات مختلف فئات املشغلني/ العاملني يف قطاع 

األغذية )حسب القطاعات أوالحجم أوالحاالت املتكررة املتصلة بسالمة األغذية أو نوع محدد من اللوائح املرعي 

CAC/ تنفيذها( مبا يكفي من الدقة لإلبالغ عن مضمون أنشطة تنمية القدرات )الفقرتان 67 و 78 من الوثيقة

الحصيلة اإلجاملية
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GL 82-2013(. والتخطيط الدقيق هو مفتاح النجاح يف تنمية القدرات وهو يشمل، من بني أمور أخرى، البت 

يف أنسب أساليب تنمية القدرات وطرق التواصل )أي برامج التدريب والتعليم والتوعية والتوجيه وما إىل ذلك(، 

فضالً عن تحديد الرشكاء املناسبني واملوثوق بهم لتنفيذ هذه األنشطة يف وقت الحق. ويف بعض البلدان، ميكن 

أن تتوىل السلطات املختصة بشكل مبارشتنفيذ أنشطة تنمية القدرات )رمبا من خالل وحدة أخرى غري الوحدة 

التي تعنى مبراقبة مشغيل قطاع األغذية(. ولكن يستحسن أن يتم نقل هذه املهارات من قبل جهات أخرى تتوىل 

تدريب املوظفني، وعامل التشغيل واملدراء لدى املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية. ومن شأن ذلك أن يقلل 

من خطر تضارب املصالح.

ميكن للبيانات الحكومية )عىل سبيل املثال، تقارير التفتيش، وبرامج الرصد واملراقبة( أن توضح أي جانب من 

الرقابة عىل سالمة األغذية )كام تفرضه الترشيعات عىل مشّغيل قطاع األغذية( غالباً ما يتم تنفيذه بشكل يسء. 

هناك أيضاً املزيد من النتائج التي تنجم عن تصنيف املخاطر وتقييامت املخاطر )مبا يف ذلك تحديد أكرث تدابري 

الرقابة فعالية، والنقاط املهمة يف السلسلة الغذائية التي يجب العمل عليها، وما إىل ذلك( وميكن أن تحّدد بشكل 

أكرب املكان الذي ينبغي فيه بذل جهود حاسمة من جانب املشّغلني/ العاملني يف قطاع األغذية. يجب أن يؤخذ 

ذلك يف االعتبار عند تصميم أنشطة تنمية القدرات التي تنظمها السلطات املختّصة املسؤولة عن ترشيعات 

سالمة وجودة األغذية أو التي تنظّم بالتعاون معها. يتم تشجيع املشّغلني/ العاملني يف قطاع األغذية )عىل سبيل 

املثال من خالل الجمعيات املمثلة لهم( عىل املشاركة بانتظام يف هذه األنشطة و / أو تنظيم أنفسهم تدريجياً 

للحصول عىل تطوير القدرات من خالل الوسائل املناسبة. يجب تعزيز الروابط ذات الصلة مع األوساط األكادميية 

لخلق عرض للتدريب، عىل مستوى األفراد )املوظفني( ، أو عىل مستوى األعامل )املرجع. الفقرة  74 من الوثيقة 

.)CAC / GL 82-2013

يفرتض هذا النهج غري التنظيمي لسالمة األغذية أن هناك رغبة حقيقية من مشغيل قطاع األغذية يف التحسني. يف 

حالة املتحيّلني )الذين يزّورون منتجاتهم عمدا لتحقيق مكاسب اقتصادية( ، فإن هذا ال ينطبق. ومع ذلك ، فإن 

رفع مستوى الوعي لدى أصحاب املصلحة اآلخرين يف السلسلة الغذائية بشأن مثل هذه السلوكيات والبحث يف 

األدوات التي ميكنهم تطويرها للدفاع عن أنفسهم )مثل تقييامت نقاط الضعف( سيكون أيًضا جزًءا من برامج 

تنمية القدرات هذه.

 النتيجة املحتملة 

ميكن معالجة االحتياجات عىل مستوى تنمية قدرات املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية من خالل برامج    

هادفة للغاية.   

 املؤرشات املحتملة 

يف  	 العاملني  املشغلني/  قدرات  بتنمية  املتعلّقة  لالحتياجات  منتظم  بتحليل  املختصة  السلطات   قيام 

قطاع األغذية.

قيام السلطات املختصة مبراجعة جودة ومحتوى الربامج التدريبية من أجل تحديد النقائص. 	

سجالت التفتيش الخاصة بالدورات التدريبية التي خاضها املشغلون/ العاملون يف قطاع األغذية عندما  	

يتطلب الترشيع خضوع املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية لتدريب منتظم يف سالمة األغذية.
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مراعاة تحليل االحتياجات للفئات املختلفة للمشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية )مصنفة عىل سبيل املثال  	

حسب القطاعات أو الحجم أو الحاالت املتكررة املتصلة بسالمة األغذية أو نوع محدد من الترشيعات 

التي يتمتطبيقها(.

قيام السلطات املختصة بنشاط بتقییم الحاجة إلی التدریب، وذلك للتوعية عىل تنفيذ متطلبات لوائح/  	

ترشيعات األغذیة يف مختلف القطاعات.

مقرتحات التخطيط الصادرة عن السلطات املختصة ألغراض التوعية والتدريب املحتمل للعامل املشغلني  	

واملدراءعىل املتطلبات القانونية ملامرسات النظافة الجيدة وغريها من الجوانب الغذائية ذات الصلة املنصوص 

عليها يف قانون الغذاء.

مالءمة تحليل االحتياجات التدريبية من أجل توجيه عملية التخطيط بشكل صحيح. 	

تحديد هيئات موثوقة تتوىل تدريب العاملني والعامل املشغلني واملدراء لدى املشغلني/ العاملني يف قطاع  	

األغذية.

تقارير التحاليل أو تصنيفات املخاطر أو تقييم املخاطر أو املراسالت املتعلقة بالتحقيق يف تدابري أو أنظمة  	

مراقبة األغذية واملرتبطة بشكل أكرب بحاالت عدم تنفيذ اللوائح/ الترشيعات.

 مصادر األدلة 

تقرير حول تحليل االحتياجات التدريبية. 	

املراسالت حول احتياجات املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية. 	

تقرير/ مراسالت لدعم تحليل االحتياجات التدريبية املحددة ملختلف فئات املشغلني/ العاملني يف قطاع  	

األغذية )املشغلني/ العاملني يف األعامل الصغرية بقطاعات إنتاج األغذية، والتجار(.

املراسالت مع الهيئات التي تم االتصال بها لتدريب املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية. 	

وجود جداول تدريبية سنوية / نصف سنوية ودعم توفري التدريب. 	

سجالت التفتيش. 	

 أنظر أيضاً 

تشمل خطة التفتيش الوطنية التفتيش الروتيني يف جميع املزارع املسجلة. ب.8.1.1 

يتم تحديد املستوردين من خالل نظام تسجيل ويتم إنشاء سجالت توثق درجة التزامهم بتطبيق  ب.1.2.1 

القانون مع مرور الوقت.

القدرة عىل جمع البيانات وتحليلها ألغراض تحليل املخاطر. د.2.1 

عند الرضورة، تستخدم السلطات املختّصة ملفات تصنيف املخاطر لتوجيه وإرشاد توجيه مواردها  د.3.3.1 

نحو أعامل الرقابة الرسمية.

يتم القيام بعمليات تقييم للمخاطر تنتج تقديرات علمية للمخاطر ) نوعية أو شبه كمية( مع  د.5.3.1 

مراعاة الثغرات يف البيانات واالفرتاضات والصعوبات وعدم اليقني يف تقديرات املخاطر.
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ج.2.1.1   

معيار التقييم: حيث يتم تحديد االحتياجات، تكون االستفادة من أنشطة تنمية 

القدرات أو تنفيذها مبارشًة من قبل السلطات املختصة لتحسني قدرة مجموعة من 

املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية )املنتجني األوليني، واملصنعني، والتجار الصغار، 

وبائعي األغذية، وما إىل ذلك( عىل فهم متطلبات اللوائح/ الترشيعات الغذائية.

 التوجيه 

ميكن للسلطات املختصة أن تنظم )أو تفوض تنظيم( أنشطة لتنمية قدرات املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية 

تتعلّق باملتطلبات القانونية أو توضح املواصفات الفنية لسالمة وجودة األغذية، أو مفهوم الحكومة ملامرسات 

النظافة الجيدة، ومبادئ تحليل املخاطر وتحديد نقاط املراقبة الحرجة. يف بعض البلدان، هذا مطلوب يف الواقع 

من خالل الترشيعات وخاصة بالنسبة للمشّغلني/ العاملني يف األعامل الصغرية بقطاع األغذية.

قد تختلف االحتياجات عىل مستوى تنمية القدرات، مبعنى أن املستويات املختلفة من املؤسسات الغذائية ومن 

األغذية سوف تتطلب أنواعاً مختلفة من التدريب أو املعلومات. وسيستوجب قطاع اإلنتاج األويل )مبا يف ذلك 

الزراعة، ومصائد األسامك الطليقة والطرائد( تدريباً مختلفاً عام يحتاج إليه املصنعون أو التجار الصغار، يف حني 

ينبغي استهداف مشغيل قطاع األغذية األقل استقرارا1ً الذين عادًة ما ميلكون مستوى تجهيز أو وعي أقل من 

املؤسسات الغذائية املستقرة، ولكن بنوع آخر من التدريب. يف الحالة األخرية، ومع التسليم بأنه ينبغي معالجة 

الحاالت الخطرية من عدم تنفيذ اللوائح/ الترشيعات عىل الفور، غري أنه ميكن أحياناً إجراء بعض التحسينات 

الهيكلية وتحسني مستوى النظافة الصحية للموظفني عرب زيادة املرونة يف إنفاذ القوانني، من خالل إعطاء مهلة 

زمنية لطلب الخدمات واملواد الالزمة لتلبية متطلبات سالمة األغذية وجودتها. غري أنه يجب االتفاق مع املشغلني/ 

العاملني يف قطاع األغذية األقل استقراراًعىل أن التدريب يؤدي إىل التحسن، وتنفيذ اللوائح/ الترشيعات، وخفض 

املخاطر بالنسبة للمستهلكني، ويف خالف ذلك ينبغي إنفاذ القوانني بشكل رسمي. إّن إدراك رضورة اعتامد متّش 

تدريجي وثابت بالنسبة لعملية التحسني ميكن أن يساعد يف التغلب عىل املرحلة األوىل الحرجة التي قد يواجهها 

بعض مشغيل قطاع األغذية األقل استقرارا.

ومن شأن قيام الحكومة بتكليف أطراف ثالثة بتقديم دورات أو ورش عمل قصرية أن يحمي الحكومة من 

التعرض املبارش لتضارب املصالح، وأن يسمح أيضاً للمسؤولني أو لجمعيات قطاع األغذية بتطوير مضمون الدورات 

التدريبية واتخاذ القرار بشأنه. ویمکن ملثل هذه التسهيالت املقدمة للقطاع الخاص أن تساعد يف جوانب تنفيذ 

اللوائح/ الترشيعات التي یعرف عنها أنها ضعيفة، أو تلك التي غالباً ما تکون غیر منفذة/ مطبقة. وسيؤدي ذلك 

أيضاً إىل قيام السلطات املختصة بتحقيق فهم أفضل للتحديات التشغيلية التي يواجهها املشغلون/ العاملون يف 

.)CAC/GL 82-2013 قطاع األغذية، مام يؤدي إىل حوار ومناقشة بّناءين. )النقطة الثانية من الفقرة 57 من

 النتيجة املحتملة 

يتم إخطار جميع املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية التي تُعترب عرضة للمخاطر وتوعيتها بشأن املواصفات    

الغذائية املطلوبة مبوجب القانون )كام هو مطلوب من قبل السلطة املختصة(.   

يشمل املشغلون/ العاملون يف قطاع األغذية األقل استقراراً أي بائع جوال أو تاجر صغري يقوم بعمل تجاري يف قطاع األغذية، 
1

أو رشكة ناشئة متتلّك موظفني ذوي خربة أقّل.
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 املؤرشات املحتملة 

براهني عىل أنه يجري توفري التدريب والتوعية عىل سالمة األغذية وجودتها عىل نطاق واسع يف البلد وعىل  	

طول جميع مراحل السلسلة الغذائية )أي لجميع قطاعات إنتاج األغذية مبا يف ذلك املزارع ومصائد األسامك 

الطليقة والطرائد ومصنعي األغذية وتجار األغذية واملشغلني/ العاملني يف  قطاع األغذية األقل استقراراً(.

األنشطة املتعلّقة بالربط بني املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية ومقدمي الخدمات املحتملني واملطلعني  	

)األوساط األكادميية( الذين يقدمون أنشطة تنمية القدرات العادية والعالية الجودة.

التوثيق فيام يتعلق بالّدورات التدريبية املوّجهة للمشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية والتي تدعم زيادة  	

الوعي املتعلّق بالتدابري الهامة لسالمة وجودة األغذية.

 مصادر األدلة 

الوثائق/ التقارير املتعلقة بتخطيط دورات التدريب ألغراض التوعية وتنفيذها يف مختلف القطاعات. 	

تقارير تحليلية عن دورات التدريب السابقة املقدمة للمشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية، وتحليل شامل  	

لالحتياجات.

يف حال تطلب التنفيذ عدة سنوات: تقرير النتائج من حيث تحسني درجة تنفيذ اللوائح/ الترشيعات. 	

 أنظر أيضاً 

يتم إعالم جميع املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية، مبا يف ذلك املشغلني/ العاملني يف األعامل  ج.4.2.1 

الصغرية بقطاع األغذية بشكل مناسب، ويتم تحديث قامئتهم وتوفري فرص متساوية لهم لفهم 

وتبني االشرتاطات القانونية واآلليات الجديدة املوىص بها.
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ج.3.1.1   

معيار التقييم: يتم القيام مبحاوالت رسمية لتحديد عمليات الرقابة عىل األغذية 

التي غالباً ما ال يؤديها املشغلون/ العاملون يف قطاع األغذية بفعالية، ويتم تناول 

هذه العمليات الرقابية يف أنشطة تنمية القدرات كام تم تصورها وترتيبها من قبل 

السلطات املختصة أو بالتعاون معها.

 التوجيه 

ميكن أن توضح البيانات الحكومية )مثل تقارير التفتيش وبرامج الرصد واملراقبة( أي عمليات ملراقبة سالمة 

األغذية )حسب ما تقتضيه اللوائح التنظيمية للمشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية( غالباً ما ال تنفذ عىل نحو 

كاٍف. وميكن االستفادة من النتائج اإلضافية املستمدة من خصائص املخاطر وتقييامتها )مبا يف ذلك تحديد تدابري 

الرقابة األكرث فعالية، والنقاط الهامة يف السلسلة الغذائية للعمل عىل أساسها، وما إىل ذلك( لتحديد املجاالت 

التي ينبغي فيها بذل جهود حثيثة من جانب املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية. ويجب أن يؤخذ ذلك يف 

الحسبان عند تصميم أنشطة لتنمية القدرات بتنظيم من السلطات املختصة املسؤولة عن لوائح سالمة األغذية 

وجودتها أو بالتعاون معها. ويشجع املشغلون/ العاملون يف قطاع األغذية )من خالل الجمعيات التي متثلهم 

عىل سبيل املثال( عىل االشرتاك بانتظام يف مثل هذه األنشطة و/ أو تنظيم أنفسهم بشكل تدريجي الكتساب 

هذه القدرات من خالل الوسائل املناسبة. وينبغي تعزيز الروابط ذات الصلة مع األوساط األكادميية لتوفري عرض 

.)CAC/GL 82-2013 للتدريب، عىل مستوى )املوظفني( األفراد، أو عىل صعيد األعامل التجارية )الفقرة 74 من

 النتيجة املحتملة 

استهداف قضايا سالمة األغذية وجودتها والعمل عىل معالجتها بشكل اسرتاتيجي من خالل     

برامج تنمية القدرات.   

 املؤرشات املحتملة 

التقارير التحليلية، أو بيانات خصائص املخاطر، أو تقييم املخاطر، أو املراسالت املتعلقة بالتحقيق يف تدابري  	

أو لوائح الرقابة عىل األغذية، التي غالباً ما تكون مرتبطة بحاالت عدم االمتثال.

األنشطة التي وضعتها السلطات املختصة بحثاً عن رشكاء آخرين إلنشاء أو دعم عرض إلقامة أنشطة لتنمية  	

القدرات مع املضامني ذات الصلة )مثل التواصل مع األوساط األكادميية(.

الوثائق املتعلقة باألنشطة التدريبية التي تستهدف املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية والتي توفر الوعي  	

بشأن التدابري الهامة لسالمة األغذية وجودتها.

األنشطة الرامية إىل ربط املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية مبقدمي خدمات محتملني وذوي مستوى جيد  	

من االطالع )األوساط األكادميية( يقدمون أنشطة عالية الجودة لتنمية القدرات بشكل منتظم.
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 مصادر األدلة 

التقارير التحليلية. 	

املراسالت. 	

استعراض نتائج برامج التفتيش والرقابة. 	

الوثائق املتعلقة بأنشطة تدريبية. 	

 أنظر أيضاً 

تشمل خطة التفتيش الوطنية التفتيش الروتيني يف جميع املزارع املسجلة. ب.8.1.1 

يتم تحديد املستوردين من خالل نظام تسجيل ويتم إنشاء سجالت خاصة توثق درجة التزامهم  ب.1.2.1 

بتطبيق القانون مع مرور الوقت.

القدرة عىل جمع البيانات وتحليلها ألغراض تحليل املخاطر. د.2.1 

عند الرضورة، تستخدم السلطات املختصة توصيف املخاطر لتوجيه وإرشاد توجيه مواردها نحو  د.3.3.1 

أعامل الرقابة الرسمية.

يتم القيام بعمليات تقييم للمخاطر تُنتج تقديرات علمية للمخاطر)نوعية أو شبه كمية( مع  د.5.3.1 

مراعاة الثغرات يف البيانات واالفرتاضات والصعوبات وعدم اليقني يف تقدير املخاطر
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  ج.2.1 

تدفق املعلومات وإدماج املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية يف 
إدارة املخاطر2

ميّكن نظام االتصاالت الفعال الذي تديره السلطات املختصة املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية ومؤسساتهم 

التجارية من البقاء عىل اطالع عىل آخر املعلومات ذات الصلة بشأن سالمة األغذية وجودتها ويسمح كذلك 

بتدفق املعلومات إىل السلطات املختصة من أجل وضع املعايري وجمع املعلومات والبيانات. )راجع الفقرة 66 

.)CAC/GL 82-2013 من الوثيقة

ج.1.2.1   

معيار التقييم: متتع جمعيات املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية باعرتاف السلطات 

املختصة وتتعاون معها لتزويد أعضائها باملعلومات ذات الصلة بشأن سالمة األغذية 

وجودتها.

 التوجيه 

يتعني عىل جمعيات املنتجني االضطالع بدورمهم من خالل متثيل مصالح أعضاء املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية 

ضمن قطاعهم الغذايئ. ومن األمثلة عىل ذلك جمعية مزارعي الخرضوات أو جمعية منتجي األلبان. ويتمثل أحد 

الجوانب الهامة يف قدرة الحكومة عىل أن ترشح ألعضاء الجمعيات األولويات الرسمية ملراقبة األغذية، وفقاً لرؤية 

الحكومة، وعىل مناقشة التحديات والقيود القامئة. وبهذه الطريقة ويف سياق النقاشات املوجهة  يبقى جميع 

األعضاء من املنتجني مطلعني عىل آخر املستجدات عىل صعيد مراقبة األغذية. جانب آخر من هذا االعرتاف 

برضورة التعاون هو املشاركة الفعالة يف صياغة الترشيعات. يُذكر أنه بطبيعة الحال يجب عىل الحكومة أن 

تعرتف بجمعيات املنتجني وتدعمها إذا كان من املفيد تحقيق هذه الفائدة. )النقطة األخرية من الفقرة 79من 

.)CAC/GL 82-2013 الوثيقة

 النتيجة املحتملة 

يتلقى املشغلون/ العاملون يف قطاع األغذية معلومات دقيقة ويف الوقت املناسب، وتتاح لهم الفرصة ليك    

يكونوا طرفا يف إعداد السياسةوإجراءات الرقابة عىل األغذية من خالل الجمعيات التي ينتمون إليها.   

 املؤرشات املحتملة 

جمعيات منتجي األغذية املستقلة )أو ما يعادلها( التي تكون السلطات املختصة قد أوصت بها و/أو أذنت  	

لها و/ أو خّولتها تيسري اتصاالتها مع قطاع األغذية.

أنظر أيظا: أ.4.1.1 و أ.4.2.2.  2

الحصيلة اإلجاملية
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وجود جمعيات مستقرة ونشطة ملنتجي األغذية، وخاصًة منتجي األغذية عالية املخاطر)مثل منتجات األلبان  	

واللحوم واألسامك(، باإلضافة إىل منتجي الحبوب والفواكه والخرض.

براهني عىل أن النظام يعمل بشكل جيد لنقل املعلومات املتصلة بالرقابة عىل األغذية عىل نطاق واسع من  	

السلطات املختصة إىل املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية عرب جمعيات املنتجني الوسيطة.

براهني عىل مساهمة جمعيات املنتجني الوسيطة يف صياغة الترشيعات. 	

وجود سياسات تعزز مشاركة مشّغيل قطاع األغذية يف حوكمة مراقبة األغذية. 	

 مصادر األدلة 

تقارير جمعيات املنتجني ذات الصلة التي تشري إىل: 	

نوع الدعم الذي قدمته السلطات املختصة إىل جمعيات املنتجني.. 	

كيفية مقاربة جمعيات املنتجني للمشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية لتقديم الدعم ونرش املعلومات . 		

حول الرقابة عىل األغذية.

ج.2.2.1   

معيار التقييم: يتمكن املشغلون/ العاملون يف قطاع األغذية من الوصول إىل 

املعلومات واملشاركة يف بلورة الترشيعات واملواصفات املتعلّقة مبراقبة األغذية، كام 

ميكنهم إرسال التعليقات والشكاوي إىل السلطات املختصة.

 التوجيه 

إن التصدي لتحديات إدارة سالمة األغذية وجودتها بأقىص قدر ممكن من التعاون والتآزر بني جميع األطراف املعنية 

)سواء كانت متثل القطاع الخاص أو القطاع العام( يصّب يف املصلحة العامة. وقد أصبحت شبكة اإلنرتنت وغريها 

من الوسائل التكنولوجية الحديثة متوفرة يف جميع البلدان تقريباً، مام يتيح فرصاً للحكومة لرتويج الرسائل املتعلقة 

بسالمة األغذية وجودتها واملعلومات ذات الصلة. يف الحاالت املثالية، سيسعى املشغلون/ العاملون يف قطاع األغذية 

بنشاط إىل تنفيذ اللوائح/ الترشيعات املتعلقة باألغذية. ولهذا الغرض، ينبغي أن يكونوا قادرين عىل الوصول إىل 

املعلومات املتعلقة بلوائح سالمة األغذية واملواصفات الغذائية عرب االنرتنت أو عرب وسائل اإلعالم األخرى. ويجب أن 

يكون املشغلون/ العاملون يف قطاع األغذية قادرين عىل الوصول إىل املعلومات واملشورة أيضاً بشأن كيفية ومكان 

الحصول عىل التدريب ألنفسهم وملوظفيهم الذين يتعاملون مع الغذاء. ويُعترب توفر موقع إلكرتوين حكومي مخصص 

ملامرسات النظافة الجيدة، واملعايري الغذائية، ولوائح سالمة األغذية، وتحقيق التنفيذ األمثل للوائح/ الترشيعات، 

والوصول إىل التدريب الرسمي حول مبادئ سالمة األغذية ومامرساتها مفيداً للقطاع، كام أن من شأن ذلك أن يزيد 

من بروز السلطات املختصة ويعزز موقعها ومصداقيتها. وميكن أن يشمل ذلك تغطية عمليات إنتاج األغذية وتجهيزها 

من املزرعة إىل املائدة، مع سامت خاصة لعمليات تعهد خدمات األغذية مثل املطاعم، وما إىل ذلك.

وستسعى الحكومة التقدمية أيضاً إىل االستجابة لشواغل مشغيل قطاع األغذية والطعون والشكاوى التي يتقدمون 

بها. ومن شأن وجود آلية عملية وفعالة للمعلومات املستقاة من مشغيل قطاع األغذية يتم تنظيمها ودعمها من 
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قبل السلطات املختصة أن يسهل إجراء حوار مجٍد ومرّجح أن يكون مثمراً. والهدف من ذلك هو تجنب املعارضة 

الضارة وتأمني حلول بناءة للمشاكل والصعوبات. وسيدعم ذلك آليات التشاور عند إعداد لوائح جديدة )ليك تكون 

السلطات املختصة عىل دراية مبشاكل التنفيذ التقني املحتملة التي يواجهها املشغلون/ العاملون يف قطاع األغذية، 

ولتحديد تدابري الرقابة التي تؤدي إىل أقل أثر معطل عىل صعيد التجارة أثناء حل مشكلة سالمة األغذية أو جودتها( 

وأثناء عملية تقييم األثر التنظيمي.

 النتيجة املحتملة 

تتمتع صناعة األغذية بإمكانية الوصول املفتوح إىل املعلومات العامة عن املواصفات واللوائح الغذائية وإىل       

قنوات محددة للبحث عن حلول مناسبة من قبل السلطات املختصة أو بالتعاون معها.   

 املؤرشات املحتملة 

توفر املعلومات حول اللوائح. 	

توفر معلومات عن التدريب الرسمي حول مبادئ سالمة األغذية ومامرساتها وعن الكيفية التي تسمح  	

للمشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية بتحديد مكان الدورات التدريبية املعتمدة )أو املقبولة(.

وجود أطر تشاور مستدامة تسمح للمشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية بالتعبري عن شواغلهم وطلباتهم  	

وحتى الشكاوى أو املظامل.

النظام وظيفي ومرٍض للسلطات املختصة وللمشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية عىل حّد سواء. 	

 مصادر األدلة 

موقع حكومي عىل شبكة اإلنرتنت )أو وسيلة معلومات مناسبة( مخصص للمعلومات املتعلقة بسالمة  	

األغذية )مامرسات النظافة الجيدة، لوائح سالمة األغذية، واملواصفات الغذائية وتنفيذ اللوائح/ الترشيعات 

بشأن املواصفات الغذائية(.

تقارير صادرة عن مشاورات مخصصة أو رسمية بني املجموعات. 	

أدلة دامغة عىل أن القضايا الناشئة قد عولجت أو هي قيد املعالجة. 	

سجالت االتصاالت مع املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية. 	

املقابالت مع السلطات املختصة ومع املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية. 	

 أنظر أيضاً 

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

متّكن من تنفيذ عمليات شاملة وتشاركية وتضمن نتائج "تفي بالغرض".

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.

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

يستند إىل الدستور الغذايئ أو معايري مرجعية دولية أخرى.
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كفاءة النظام  ج.2.1القسم الفرعي ج.1  أصحاب املصلحة احملليون



ج.3.2.1   

معيار التقييم: يتم تزويد مشغيل قطاع األغذية ذوي املخاطر العالية بقنوات 

اتصال خاصة تضمن تسليم رسائل السلطات املختصة إىل هؤالء املشغلني.

 التوجيه 

ترتبط بعض فئات املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية مبخاطر محددة. لذا يتعني عليها تنفيذ تدابري خاصة للحد 

من تلك املخاطر. وقد تكون هذه املخاطر متأصلة وعامة )كام هو الحال يف تجهيز اللحوم أو الحليب( كام قد 

تكون مؤقتة، كام يف حاالت الطوارئ )مثل املوايش أو الخرضوات امللوثة بالنظائر املشعة).يف هذه الحاالت، يكون 

نقل املعلومات أمراً بالغ األهمية، وستحتاج الحكومة إىل وجود قنوات اتصال ميكنها التحقق من وصول املعلومات 

للمشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية. وميكن أيضاً استخدام القنوات عينها إلرسال بيانات الرصد الخاصة التي 

يجمعها املشغلون/ العاملون يف قطاع األغذية إىل السلطات املختصة. كام يعترب أيضا متثيل الهياكل والجمعيات 

املهنية مهاّم جّدا يف معاضدة هذا التواصل.

 النتيجة املحتملة 

يقع اإلعالم املبارش لفئات املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية التي تستدعي رقابة خاّصة عىل املخاطر التي    

قد متثلها وتقوم هذه الفئات بإرسال البيانات مبارشة إىل السلطات املختصة .   

 املؤرشات املحتملة 

براهني عن قنوات االتصال التي تستهدف عىل وجه التحديد فئات املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية  	

األكرث عرضة للمخاطر.

توفرقنوات اتصال لدى السلطات املختصة ميكنها التحقق من وصول املعلومات للمشغلني/ العاملني يف  	

قطاع األغذية.

تستخدم هذه القنوات أيضاً من قبل السلطات املختصة لنقل بيانات الرصد الخاصة إىل السلطات املختصة  	

عند الرضورة.

النظام وظيفي ومرٍض للسلطات املختصة وللمشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية عىل حّد سواء. 	

 مصادر األدلة 

سجالت االتصاالت/ نقل البيانات بني السلطات املختصة وفئات املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية التي  	

تُعترب عرضة للمخاطر.

مقابالت مع السلطات املختصة واملشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية. 	

 أنظر أيضاً 

تكون السلطات املختصة قد تعاونت عىل وضع إطار تصنيف للمخاطر للمشغلني/ العاملني يف  د.4.3.1 

قطاع األغذية. 
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أداة تقييم نظام الرقابة 
القسم جيم  التفاعالت مع أصحاب املصلحةعلى األغذية



ج.4.2.1   

معيار التقييم: يتم إعالم جميع املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية، مبا يف ذلك 

املشغلني/ العاملني يف األعامل الصغرية بقطاع األغذية بشكل مناسب ، ويتم 

تحديث قامئتهم وتوفري فرص متساوية لهم لفهم وتبني االشرتاطات القانونية 

واآلليات الجديدة املوىص بها.

 التوجيه 

عندما يتم اعتامد آليات جديدة لتحقيق سالمة األغذية ومعايري النظافة كلوائح، يقع عىل عاتق السلطات املختصة 

مسؤولية تزويد املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية والقطاع الخاص باملعلومات ذات الصلة العتامد تلك اللوائح 

يف مامرساتهم اليومية. وإذا کانت التغییرات متثل تحوالت کبیرة يف اآلليات )مثل تنفیذ "عمليات الرقابة الذاتیة" 

والنظم القامئة عىل مامرسات النظافة الجيدة وتحليل مخاطر نقطة املراقبة الحرجةعلی سبیل املثال(، يتعني عىل 

السلطات املختصة أن تضمن تكيف الوصول إلی املعلومات مع احتیاجات الجهات املعنية ومواردها، من خالل 

وسائل إلدارة التغيري مصممة وفقاً للحجم املناسب، من أجل السامح بحدوث تغيريات.

وقد تواجه فئات محددة من املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية األقل استقراراً صعوبات يف فهم جوهر هذه 

التغيريات وتتطلب دعامً محدداً يف هذا الصدد. لذلك فمن املهم أن يتم إنجاز توفري املعلومات ذات الصلة من 

خالل أنشطة مناسبة لتنمية القدرات، فضالً عن القرارات ذات الصلة عىل صعيد السياسات )مثل منح فرتة انتقالية 

للتنفيذ التدريجي للتغيريات(. 

 النتيجة املحتملة 

أن تُطبَّق كل اآلليات ومعايري النظافة الهامة واملستحدثة بشكل صحيح.    

 املؤرشات املحتملة 

األنشطة الحكومية املصممة لتوصيل املتطلبات الجديدة إىل املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية. 	

قيام السلطات املختصة بإحاطة القطاع الخاص علامً بالبالغات املرتبطة باملوضوع )مثل اعتامد عمليات  	

الرقابة الذاتية القامئة عىل مامرسات النظافة الجيدة وتحليل مخاطر نقطة املراقبة الحرجة( مع وضع حزم 

إلدارة التغيري مصممة وفقاً للحجم املناسب.

ورش العمل واملؤمترات والفعاليات التوعوية وجلسات النقاش املفتوحة أو العامة والفعاليات التدريبية  	

)التي ميكن ألحد املتعاقدين أن يتوالها(.

 مصادر األدلة 

التقارير/ الوثائق الصادرة عن ورش العمل واملؤمترات و الفعاليات التوعوية. 	

تقرير تحلييل يحدد املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية الذين يتطلبون اهتامماً خاصاً. 	

تقارير الرصد واملتابعة. 	
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كفاءة النظام  ج.2.1القسم الفرعي ج.1  أصحاب املصلحة احملليون



 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.

حيث يتم تحديد االحتياجات، تكون االستفادة من أنشطة تنمية القدرات أو تنفيذها مبارشًة من  ج.2.1.1 

قبل السلطات املختصة لتحسني قدرة مجموعة من املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية )املنتجني 

األوليني، واملصنعني، والتجار الصغار، وبائعي األغذية، وما إىل ذلك( عىل فهم متطلبات اللوائح/ 

الترشيعات الغذائية.
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أداة تقييم نظام الرقابة 
القسم جيم  التفاعالت مع أصحاب املصلحةعلى األغذية



ج.5.2.1   

معيار التقييم: تقوم السلطات املختصة بإبالغ املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية 

بنتائج املراقبة والتقارير الروتينية لتحفيز التعاون اإليجايب مع الحكومة وتعزيز 

تنفيذ اللوائح/ الترشيعات.

 التوجيه 

يتوقع من خالل مفهوم "عمليات الرقابة الذاتية" يف قطاع الصناعات الغذائية التابع للقطاع الخاص أن يتوىل 

أصحاب املؤسسات الغذائية ومدراؤها املسؤولية الرئيسية عن سالمة األغذية. ويف حني أن القطاع الخاص يشهد 

يف كثري من الحاالت حالة من املنافسة التجارية، إال أن مصلحة االقتصاد الوطني تقيض بأن تعمل جميع هذه 

املؤسسات عىل املستوى األمثل لسالمة األغذية، ومبا يتفق مع أولويات السلطات املختصة. ولتيسري ذلك، تحتاج 

السلطات املختصة إىل تنظيم فعاليات توعية من أجل ضامن استيعاب املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية بشكل 

كامل ألولويات السلطات املختصة وأنشطتها. والهدف من ذلك هو تحقيق تعاون إيجايب من جانب القطاع 

الخاص مع احتياجات القطاع العام.

 النتيجة املحتملة 

استجابة املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية ألولويات السلطات املختصة وأنشطتها الناشئة عن تقارير    

املراقبة والتقارير الروتينية وتبنيهم إياها.   

 املؤرشات املحتملة 

أنشطة التوعية التي يقوم بها املشغلون/ العاملون يف قطاع األغذية. 	

أمثلة واضحة عىل جلسات استخالص املعلومات التي تنظمها السلطات املختصة حول التقارير السنوية  	

املتعلقة بالرقابة واملراقبة.

معلومات عن كيفية تسليم هذه التقارير إىل املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية. 	

براهني عىل أن التوجيهات واإلعالنات الواردة يف هذه التقارير قد أّدت إىل تالقي املشغلني/ العاملني يف قطاع  	

األغذية بشكل إيجايب مع مقاصد الحكومة.

 مصادر األدلة 

سجالت االتصاالت/ املراسالت. 	

تقارير/ وثائق عن أنشطة التوعية. 	

مقابالت مع جمعيات املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية. 	
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كفاءة النظام  ج.2.1القسم الفرعي ج.1  أصحاب املصلحة احملليون



  ج.3.1 

تدفق االتصاالت واملشاركة مع املستهلكني

 تقوم السلطات املختصة بتنفيذ سياسة داخلية معتمدة لإلعالم باملخاطر املتعلقة بسالمة األغذية استناداً إىل مبادئ 

 االنفتاح والشفافية وحسن التوقيت واالستجابة وتقوم برصد فعاليّتها. 

 .)CAC/GL 82-2013 راجع الفقرتني 64 و66 من الوثيقة(

ج.1.3.1   

معيار التقييم: متتلك السلطات املختصة سياسة داخلية معتمدة لنرش املعلومات 

عىل املستهلكني، مبا يف ذلك املجموعات ذات االحتياجات الخاصة بشأن أهمية 

سالمة الغذاء، مبا يشمل املامرسات اآلمنة يف التعامل مع األغذية، وقضايا حرجة 

متصلة بالجودة.

 التوجيه 

ميكن دعم الجمهور العام ومتكينه من قبل السلطات املختصة للحفاظ عىل صحته من خالل توفري أفضل املامرسات 

املتعلقة بالتعامل مع  األغذية )األغذية العالية املخاطر، والنظافة(. كجزء من أنشطتها الرقابية )مثلام هو مبنّي 

يف القسم ب(  قد تكون السلطات املختصة يف وضع يسمح لها بجمع املعلومات العلمية املتعلقة بالتوصيفات 

الصحية العامة سواء عىل صعيد البلد أو يف مناطق محددة مثل املناطق أو املدن، أو ملجموعات سكانية معينة 

)مثل مجموعات محددة من املستهلكني كاألطفال والنساء الحوامل واملسنني واملجموعات الضعيفة املناعة، أو 

نظم غذائية محددة ملناطق أو أماكن محددة تؤدي إىل تعديل معدالت تعرض هؤالء السكان(. وميكن جمع 

هذه املعلومات من السجالت التي تحتفظ بها السلطات املختصة أو املؤسسات الوطنية األخرى حسب الرضورة 

)عىل سبيل املثال، لتفش داء السلمونيال، أو عدوى كامبيلوبكرت، أو داء الليسرتيا، أو بكترييا إي كويل، أو غريها 

من قضايا الصحة العامة املشرتكة(. ثم يتم استخدام هذه املعلومات ألغراض مختلفة مبا يف ذلك لنرشها عىل 

املستهلكني، مع القدرة عىل استهداف القضايا واملجموعات واملناطق إلخ.

وميكن أيضاً أن يتّم تداول قضايا الجودة الحرجة )مبا يف ذلك الغش/ االحتيال( يف رسائل اتصال مهمة، عندما يكون 

من املرجح أن يكون لها تأثري عىل الحالة التغذوية أو تأثري اقتصادي هام بالنسبة للمستهلكني.

ينبغي أن تكون املعلومات املنشورة دقيقة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الجمهور املستهدف، مام يعني 

أنه يجب أخذ املضمون والشكل ووسيلة النقل يف االعتبار. واعتامداً عىل املوضوع املطروح واسرتاتيجية االتصال، 

ميكن لسلطات مختصة مختارة أن تقرر التواصل املبارش مع املستهلكني أو من خالل رابطات املستهلكني. )الفقرة 

.)CAC/GL 82-2013 14 من الوثيقة

الحصيلة اإلجاملية
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أداة تقييم نظام الرقابة 
القسم جيم  التفاعالت مع أصحاب املصلحةعلى األغذية



 النتيجة املحتملة 

يتم إعالم الجمهور العام بقضايا سالمة األغذية العامة وتأثريها عىل الصحة العامة.   

 املؤرشات املحتملة 

توفر السلطات املختصة معلومات عن أفضل املامرسات يف التعامل مع األغذية. 	

تستهدف السلطات املختصة أيضاً مجموعات محددة مثل النساء الحوامل واملسنني ومنقويص املناعة  	

وغريهم.

تنشط السلطات املختصة يف استخدام وسائل اإلعالم العامة لنرش معلومات حول الصحة العامة )النرشات  	

الدورية، وامللصقات، ووسائل البث اإلذاعي، واملواقع األلكرتونية(.

تستخدم السلطات املختصة أساليب اإلعالم والتعليم واالتصال يف املدارس، ووسائل التواصل االجتامعي،  	

والصحف، ودور السينام، وما إىل ذلك.

االجتامعات أو املشاورات بني جمعيات املستهلكني واملسؤولني أو ممثيل السياسيني. 	

 مصادر األدلة 

أدلة دامغة عىل نرش املعلومات )النرشات الدورية وامللصقات واملواقع اإللكرتونية(. 	

استقصاءات للرأي العام بشأن الجهود التي تبذلها السلطات املختصة لتقديم خدمات التواصل واملشورة  	

بشأن املخاطر املتعلقة باألغذية.

أي مراسالت مفتوحة أو اجتامعات مفتوحة بني رابطات املستهلكني لسالمة األغذية والسلطات املختصة  	

ملناقشة عمليات الرقابة الرسمية لضامن سالمة األغذية وإنجازات الحكومة أو سياساتها.
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ج.2.3.1   

معيار التقييم: تتاح القرارات واملعلومات املتعلقة بإدارة سالمة األغذية 

للمستهلكني يف جميع األوقات، مع إيالء اهتامم خاص أثناء األزمات املتعلقة 

بسالمة األغذية.

 التوجيه 

للمواطنني الحق يف الحصول عىل معلومات حول املسائل التي ميكن أن تؤثر عليهم وعىل أرسهم. والشفافية مرتبطة 

بتوفري املعلومات للجمهور العام. ومبدأ الشفافية يدعم هذا الحق كام أنه يشكل ضامنة ضّد اتهام السلطات 

املختصة بحفظ املعلومات للحفاظ عىل سلطة بعض األفراد أو لخدمة املصالح املكتسبة. وينبغي إتاحة القرارات 

واملعلومات املتعلقة بإدارة سالمة األغذية للعموم يف كافة األوقات، وال سيام أثناء األزمات املتعلقة بسالمة األغذية، 

فمن شأن ذلك أن يولد الثقة واملصداقية بالنسبة لإلجراءات التي تتخذها السلطات املختصة، والتي تشكل دعامة 

ألية اسرتاتيجية اتصال

 النتيجة املحتملة 

تغرس السلطات املختصة الثقة بني املستهلكني من خالل التواصل املفتوح.   

 املؤرشات املحتملة 

إتاحة املداوالت والقرارات الصادرة عن اللجان الوطنية لسالمة األغذية )أو غريها من التجمعات الوطنية  	

الرسمية لسالمة األغذية( للجمهور العام.

إمكانية وصول املواطنني إىل املعلومات حول قرارات الحكومة املتصلة بسالمة األغذية. 	

 مصادر األدلة 

وثائق السياسات التي تبني أن الحكومة تتبنى مبدأ الشفافية بالنسبة إىل املعلومات التي تتناول سالمة  	

األغذية، وخاصة يف مواجهة أزمات سالمة األغذية.

املعلومات والبيانات املنشورة عىل املواقع االلكرتونية واملجالت الخاصة بالسلطات املعنية بسالمة 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 
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ج.3.3.1   

معيار التقييم: تستفيد السلطات املختصة من أساليب التواصل ووسائله املختلفة 

من أجل قضايا سالمة األغذية بدعم من أخصائيي االتصاالت.

 التوجيه 

تتنوع الوسائل التي تتواصل من خاللها السلطات املختصة مع املستهلكني بشأن قضايا سالمة األغذية من بلد إىل 

آخر، بحسب أساليب وتكنولوجيا االتصال الجامهريي املستخدمة.

ينبغي أن تكون السلطات املختصة مستعدة جيداً للتواصل من خالل آليات مستقرة من أجل:

تحديد وسائل االتصال/ اإلعالم الرئيسية، من خالل تحليل العوامل التي تؤثر عىل الرسائل اإلعالمية )الحقائق . 	

العلمية الرئيسية، التأثري املحتمل لإلنتاج واملستهلكني، قدرتها عىل التحرك وتأثري املخاطر، تصور املخاطر 

لدى الجمهور(.

تحديد أصحاب املصلحة الرئيسيني )السكان املترضرين، وقادة الرأي، ومن هم قادرون عىل القيام مباذا وعىل . 		

نقل املعلومات( والوسائل ذات الصلة لتأمني هذا التواصل.

وضع اسرتاتيجية لالتصاالت اإلعالمية، مبا يف ذلك الرسائل املنظمة التي تراعي التحليل األويل املذكور أعاله.. 			

ينبغي أن تكون السلطات املختصة عىل علم تام بأفضل الطرق ووسائل االتصال الجامهريي )الوطنية(، مبا يف ذلك 

يف حالة حدوث أزمة تتعلق بسالمة األغذية، وينبغي أن يكون ذلك موضوع تحليل وبحوث يف مجال السياسات 

وتحديد يف مرحلة سابقة.

وميكن أن تعدد مقاربات التواصل لتشمل التفاعل مع وسائل اإلعالم العامة والتقنية والعلمية )مبا يف ذلك األدوات 

األساسية مثل البيانات الصحفية واملشاركة يف املقابالت(، واالجتامعات العامة، واملشاركة يف االجتامعات العلمية 

وغريها من االجتامعات املهنية، والتواصل مع فئات مختلفة من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك تنظيم ورش العمل 

واالجتامعات. ال تزال وسائل التواصل االجتامعي واملواقع عىل شبكة املعلومات/ اإلنرتنت تشكل القنوات األكرث 

شعبية، كام أنها سهلة التحديث. وتشمل األساليب األخرى لتوزيع املعلومات أساليب اإلعالم والتعليم واالتصال يف 

املدارس، ووسائل اإلعالم االجتامعية، والصحف، ودور السينام، وما إىل ذلك. وينبغي للسلطات املختصة أيضاً أن 

تستهدف تالميذ املدارس عن طريق إدراج مواضيع مثل "الصحة والتغذية" و"التوعية بسالمة األغذية" يف املناهج 

املدرسية، لتقديم رسائل أساسية تتعلق بأفضل املامرسات يف مجال سالمة األغذية.

من أجل نرش التوعية ينبغي أن متلك السلطات املختصة موظفني متخصصني يف نهج التواصل باإلضافة إىل 

التكنولوجيات الداعمة لتقديم خدمات اإلعالم والتعليم واالتصال ونرش التوعية حول سالمة األغذية، مثل املتخصصني 

يف مجال االتصاالت، ومنتجي رشائط الفيديو، ومنتجي املواقع االلكرتونية، ومنتجي املطبوعات، ومصممي املطبوعات، 

باإلضافة إىل املصورين، ومصوري الفيديو، وأخصائيي اإلنتاج لوسائل التواصل االجتامعي.

 النتيجة املحتملة 

مساهمة األنشطة واألساليب املتخصصة بشكل فعال وبّناء يف نرش الوعي حول سالمة األغذية بني عامة    

الناس واملستهلكني.   
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 املؤرشات املحتملة 

وسائل اإلعالم املتنوعة املتاحة. 	

وسائل اإلعالم املختارة بحسب السكان املستهدفني. 	

اطالع السلطات املختصة بشكل كامل عىل أنسب األساليب ووسائل االتصال الجامهريي )الوطنية(، مبا يف  	

ذلك يف حال حدوث أزمة تتعلق بسالمة األغذية.

يف  	 األغذية  سالمة  حول  التوعية  رسائل  لتقديم  لتقنيني  ا األخصائيني  من  واسعة  شبكة   استخدام 

مجتمعات البلد.

مناهج املدارس الثانوية املصممة لتثقيف التالميذ يف مجال التوعية بسالمة األغذية. 	

وجود التزام لدى املصالح املختّصة يُظهر الحرص  عىل الرشاكة والتواصل مع املجتمع املدين. 	

 مصادر األدلة 

الوطنية وتحليلها وتقييمها )أيضا ًيف حالة أزمة  	 التقارير عن تحديد أفضل قنوات االتصال   الوثائق/ 

سالمة األغذية(.

سجالت الرسائل التي تم تسليمها يف املايض. 	

تقارير االجتامعات العامة أو العلمية. 	

حسابات وسائل التواصل االجتامعي واملواقع االلكرتونية. 	

املناهج املدرسية. 	

مقابالت مع السلطات املختصة. 	

ج.4.3.1   

معيار التقييم: تتوفر لدى السلطات املختصة خطة إعالم باملخاطر يف أوقات 

األزمات )بشأن سالمة األغذية أو حاالت الغش يف األغذية( إليصال الرسائل ذات 

الصلة بسالمة األغذية إىل املستهلكني.

 التوجيه 

أثناء األزمات املتعلقة بسالمة األغذية، يشعر الناس بالقلق إزاء ما ينبغي عليهم فعله، ومستوى املخاطر التي 

يتعرضون لها. وتصبح قضايا مثل ما إذا كان األطفال واملرىض يف املستشفيات واملسنني وسكان دور الرعاية يتناولون 

هذا النوع من الغذاء ضمن وجبات املقاصف مسائل خالفية يف املجتمع ويف املداوالت السياسية. وميكن أن تكون 

النتيجة التجارية كارثية لرشكات مبيعات املواد الغذائية وقطاعات الصناعات الغذائية عندما تنخفض األرباح 

بشكل حاد، حتى وإن مل تشارك بشكل مبارش يف إنتاج الغذاء املدان، وميكن لحاالت الطوارئ الغذائية أن ترض 
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باالقتصاد الوطني. ويتطلب التواصل بكفاءة الكثري من األعامل التحضريية، ولكن يف أوقات األزمات املتعلقة بسالمة 

األغذية، يجب أن يحصل التواصل أيضاً يف الوقت املناسب وتكون هناك رسعة استجابة، ولذلك فمن األفضل 

للسلطات املختصة أن تضع خطة للطوارئ. وينبغي أن تنظر خطة التواصل إىل مختلف أنواع وسائط التواصل 

)أنظر الفقرة ج.1.1.3.( وتختار األنسب ملواجهة األزمات. كام يجب التدريب مسبقاً، وال سيام فيام يتعلق بوسائل 

اإلعالم، وتنظيم متارين "وهمية". ويجب أن تكون مناذج تحليل مضمون الرسائل والجمهور املستهدف وأدوات 

الدعم )الصحائف املوجزة، والنرشات الصحفية( جاهزة قبل وقوع األزمات.

 النتيجة املحتملة 

متتع السلطات املختصة بالجهوزية للتواصل خالل األزمات املتعلقة     

بسالمة األغذية.   

 املؤرشات املحتملة 

تحديد الناطقني الرسميني وتدريبهم. 	

إشارة رسيعة إىل املعلومات التي تعكس الحقائق املتاحة بالفعل حول األخطار/ املخاطر. 	

توفر آلية لضامن وجود تنسيق فيام بني السلطات املختصة وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني بشأن  	

املعلومات التي يتعني إصدارها والكيفية والزمان والجهة املسؤولة.

املشورة املقدمة من خرباء وسائل اإلعالم لضامن: 	

اختيار قنوات التواصل املناسبة.. 	

تسليم الرسالة الصحيحة بلهجة ونربة متوازنتني لتوعية الجمهور، مع الحرص عىل تجنب إحداث قلق . 		

غري مربر.

إجراء مقابالت مع خرباء فنيني ومتخصصني يف مجال االتصاالت )عىل سبيل املثال يف التلفزيون أو يف وسائل  	

اإلعالم  الصوتية( أو ظهورهم يف وسائل التواصل االجتامعي أو الربامج اإلذاعية، والصحف واملجالت وغريها.

 مصادر األدلة 

سياسة خاصة بإبالغ الجمهور العام عن املخاطر أثناء األزمات املتعلقة بسالمة األغذية. 	

وثائق اسرتاتيجية/ وثائق الطوارئ بشأن: 	

اسرتاتيجية االستجابة لحاالت الطوارئ املتعلقة بسالمة األغذية.. 	

أفضل املامرسات يف مجال اإلبالغ عن املخاطر يف حاالت الطوارئ املتعلقة بسالمة األغذية.. 		

مناذج لتنظيم الرسائل. 	

قامئة الخرباء الذين ميكن االتصال بهم لضامن مصداقية الرسائل. 	
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ج.5.3.1   

 معيار التقييم: تُوِفر السلطات املختصة آلية لتلقي أسئلة 

وشكاوى املستهلكني. 

 التوجيه 

ميكن نقل املعلومات املتعلقة بالشكاوى إىل السلطات املعنية ملزيد من التحقق والقيام يف نهاية املطاف بتشغيل 

الرقابة عىل األغذية. إن اآلليات التي تسمح باإلبالغ السهل ويف الوقت املناسب )مثل الخط األخرض أو اآلليات 

املامثلة(، والتي ميكن للجميع الوصول إليها قصد اإلبالغ عن املعلومات األساسية بطريقة بسيطة للغاية بالنسبة 

للمستهلك، أمر حاسم لتحديد حوادث سالمة األغذية واالستجابة لها. وعىل نحو مشابه، فإن أي جهد تبذله 

السلطات املختّصة لتقديم معلومات عن أماكن االتصال بهم )مثل املواقع عىل شبكة املعلومات/ الويب( يساهم 

يف اإلبالغ عن الحوادث يف الوقت املناسب. تعترب نقاط االتصال، لدى السلطات املختّصة واملخصصة للمستهلكني 

مفيدة ويجب إرسال معلومات حولها إىل املستهلكني، من خالل جمعيات املستهلكني مثال.

 النتيجة املحتملة 

استخدام املعلومات املستمدة من املستهلكني من قبل السلطات املختصة لتحسني عمليات الرقابة.   

 املؤرشات املحتملة 

وجود آلية فعالة تعالج شكاوى املستهلكني وأسئلتهم. 	

 مصادر األدلة 

خط ساخن/ عنوان الربيد األلكرتوين/ صندوق/ مكتب. 	

املراسالت الخطية حول شكاوى املستهلكني )التي تم تلقيها ومعالجتها من خالل هذه اآللية(. 	
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التفاعالت بني السلطات املختصة عىل الصعيد الدويلالكفاءة ج.1.2 

تشارك السلطات املختصة بنشاط مع نظرائها عىل املستوى الدويل، وهذا يدعم إرساء اتفاقيات التصدير واالسترياد.

ج.1.1.2
تدعم السلطات املختصة تطوير العالقات التجارية الثنائية أو االقليمية عرب اتباع نهج تواصل مفتوح ونشط بشأن 

لوائح سالمة األغذية وجودتها، فضالً عن إجراءات الرقابة ومتطلبات التوثيق.

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

والرقابة.

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

الغذائية وجودتها ميكن أن يؤثر عىل التجارة.

ج.4.1.2
تتمتع السلطات املختصة يف البلدان املصدرة واملستوردة بالقدرة عىل وضع واملحافظة عىل ترتيبات واتفاقيات التعاون 

املتعلقة بتدابري الرقابة عىل فئات معينة من املنتجات الغذائية مبا يسمح باملتاجرة بها.

 "اشرتاك السلطات املختصة يف العمل مع املنظامت الدولية"الكفاءة ج.2.2

تعمل السلطات املختصة بنشاط مع املنظامت الدولية لعرض تجربتها واإلستفادة من الخربات الدولية.

ج.1.2.2
. يكون البلد عضواً نشطاً يف هيئة الدستور الغذايئ وغريها من املنظامت الدولية ذات الصلة التي لها واليات يف مجال 

سالمة األغذية وجودتها.

توجد آلية تشاور شاملة وشفافة وفعالة بشأن املسائل ذات الصلة بالدستور الغذايئ.ج.2.2.2

ج.3.2.2
يقوم البلد بتزويد هيئة الدستور الغذايئ وهيئات املشورة العلمية ذات الصلة باملعلومات العلمية والتقنية ذات 

الصلة.

يتم استخدام مواصفات الدستور الغذايئ وغريها من التوجيهات عىل الصعيد الوطني بشكل حسن.ج.4.2.2

الحصيلة اإلجاملية

الحصيلة اإلجاملية
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  ج.1.2 

التفاعالت بني السلطات املختصة عىل الصعيد الدويل

 تشارك السلطات املختصة بنشاط مع نظرائها عىل املستوى الدويل، وهذا يدعم إرساء اتفاقيات 

التصدير واالسترياد.

ج.1.1.2   

معيار التقييم: تدعم السلطات املختصة تطوير العالقات التجارية الثنائية أو 

االقليمية عرب اتباع نهج تواصل مفتوح ونشط بشأن لوائح سالمة األغذية وجودتها، 

فضالً عن إجراءات الرقابة ومتطلبات التوثيق.

 التوجيه 

ميكن أن تقيم دولتان أو أكرث عالقات تجارية قوية تكون مفيدة القتصادات البلدان وسبل عيشها. ومن الرضوري 

بناء الثقة ودعم تجارة األغذية الجارية الناجحة وتبادل املعلومات واملالحظات التقنية )فيام يتعلق أيضاً بسالمة 

األغذية وجودتها(. وعندما تكون العالقات التجارية قامئة أصالً، يشمل ذلك أيضاً تقديم املعلومات واملعلومات 

الراجعة إىل البلد املصّدر بشأن نتائج الرقابة عىل الواردات، مام سيسمح باتخاذ تدابري تصحيحية يف حال مل تكن 

النتائج مرضية. وستدعم هذه املعلومات تكوين فهم أفضل لنظام مراقبة األغذية لدى الرشكاء التجاريني األجانب 

)الذين يستورد منهم البلد( وكذلك تطويرتوصيف الرقابة عىل األغذية املستوردة )أنظر الفقرة ب3.2.1.(. كام أنها 

ستساعد البلد املصّدر عىل فهم متطلبات رشكائه التجاريني عىل نحو أفضل )أنظر الفقرتني ب.2.3.1. وب.4.3.1.( 

وبناء القدرات لالستجابة لها. وأخرياً وليس آخراً، يُعترب هذا الحوار رضورياً إلرساء قاعدة الثقة التي ميكن أن تساعد 

 .)CAC/GL 82-2013 يف التغلب عىل التحديات بطريقة أرسع بكثري. )النقطة األوىل من الفقرة 79 من الوثيقة

ولدعم مثل هذا التبادل للمعلومات بطريقة منظمة ومتناسقة، وافقت البلدان عىل املبادئ والتوجيهات، وفقاً 

للوثيقة CAC/GL 89-2016. توفر هذه الوثيقة توجيهات ملساعدة الدول األعضاء يف البلدان املستوردة واملصدرة 

عىل تحديد متى يكون تبادل املعلومات رضورياً وما هي املعلومات األساسية لتقييم العنرص )أو العنارص( ذات 

الصلة يف النظام الوطني للرقابة عىل األغذية.

 النتيجة املحتملة 

تطوير قنوات اتصال فعالة بني البلدان املنخرطة يف حركة تجارية واسعة.     

 املؤرشات املحتملة 

تتواصل السلطات بشكل نشط ومنتظم مع أصحاب املصلحة األجانب ومع املمثلني الدبلوماسيني لتبادل  	

املعلومات واملالحظات الفنية.

لية إلجام ا الحصيلة 
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 مصادر األدلة: 

سجالت مداوالت الوفود التجارية والبيانات الصحفية )والدعم الحكومي لهذا الغرض(. 	

أمثلة عىل عمليات وضع املواصفات اإلقليمية. 	

 أنظر أيضاً 

تقوم السلطات املختصة بتصميم واعتامد برنامج متامسك قائم عىل املخاطر لتدابري الرقابة يستند  ب.3.2.1 

إىل املعلومات ذات الصلة ويتكيف مع تطور الحاالت.

تتمتع السلطات املختصة بالقدرة عىل تحقيق متطلبات البلدان املستوردة. ب.2.3.1 

تستجيب الشهادات لخصائص التصميم املطلوبة كام هو محدد من قبل البلدان املستوردة ويتم  ب.4.3.1 

إصدارها من قبل أشخاص مفوضني )مؤهلني ومدربني تدريباً كامالً( من السلطات املختصة.
 

ج.2.1.2   

معيار التقييم: يتمكن الرشكاء التجاريون من الوصول بسهولة إىل أحدث املعلومات 

املتعلقة بسالمة األغذية ومتطلبات الجودة والرقابة.

 التوجيه 

تساهم املعلومات املوثوقة ورسعة الوصول إليها يف تسهيل التجارة الدولية يف األغذية ودعم جميع املعامالت 

املرتبطة بها. وينبغي للبلدان أن تضمن الشفافية وتوفر املعلومات فيام يتعلق مبتطلبات سالمة األغذية وجودتها 

وعمليات الرقابة من خالل املواقع األلكرتونية املحدثة ونقاط االستعالم املخصصة لهذه الغاية.

وتُعترب املواقع األلكرتونية وسيلة سهلة لتوفري املعلومات لجميع الرشكاء التجاريني، بطريقة شفافة وفعالة من 

حيث التكلفة. ومبا أن الظروف يف صناعة األغذية قد تتغري برسعة، ينبغي التحقق من تحديث جميع املواقع 

األلكرتونية التي تقدم املعلومات إىل الرشكاء التجاريني )الذين يستوردون األغذية من البلد الذين يتم تقييمه 

أو يصّدرونها إليه( ومراجعتها بانتظام للتأكد من صحتها ودقتها. ومن شأن املواقع األلكرتونية التي تحتوي عىل 

املعلومات ذات الصلة املنشورة بلغة واحدة أو أكرث أن تساعد املستوردين بشكل كبري وتولد الثقة والكفاءة.

وتُعترب نقاط االستعالم من املرافق املفيدة األخرى للرشكاء التجاريني للحصول عىل املعلومات واألجوبة عىل 

االستفسارات. فنقاط االستعالم التي هي إلزامية مبوجب اتفاقات الصحة والصحة النباتية وحواجز العوائق الفنية 

أمام التجارة هي مكاتب مخصصة الستقبال أي طلبات للحصول عىل املعلومات بشأن تدابري الصحة والصحة 

النباتية وحواجز العوائق الفنية أمام التجارة يف البالد والرد عليها. وقد ترد هذه الطلبات للحصول عىل نسخ من 

اللوائح الجديدة أو القامئة، أو عىل معلومات عن االتفاقات ذات الصلة بني بلدين، أو عىل معلومات عن قرارات 

 )TBT-IMSو SPS-IMS( تقييم املخاطر. وميكن االطالع عىل عناوين نقاط االستعالم عىل قواعد البيانات املعنية

.)CAC/GL 82-2013 الفقرة 10 من الوثيقة(

توفّر الوثيقة CAC / GL 89-2016 الخطوط التوجيهية املتعلّقة بهيكلة املواصفات القياسية واملعلوماتاألساسية 

التي يجب  إتاحتها للرشكاء التجاريني.
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 النتيجة املحتملة 

حصول البلدان املستوردة واملصدرة عىل تسهيالت كبرية، وعىل املساعدة يف العملية التجارية عن طريق    

الحصول عىل املعلومات ذات الصلة.   

 املؤرشات املحتملة 

االستخدام الشائع للمواقع األلكرتونية بلغة واحدة أو أكرث يف التجارة الدولية. 	

املواقع األلكرتونية املحدثة. 	

وجود جهة/ جهات استعالم توفر معلومات عن متطلبات سالمة األغذية وجودتها. 	

بالنسبة إىل األعضاء يف منظمة التجارة العاملية: إبالغ منظمة التجارة العاملية بأسامء نقاط االستعالم وكونها  	

.TBT-IMS و SPS-IMS مدرجة يف قواعد البيانات

 مصادر األدلة 

املواقع األلكرتونية التي توفر معلومات عن سالمة األغذية وجودتها للرشكاء التجاريني. 	

أمثلة عىل الردود املقدمة عىل االستفسارات، مبا يف ذلك األسئلة حول الوقت املستغرق لتقديم الردود. 	

عناوين جهة )جهات( االستعالم وتفاصيل االتصال بها املسجلة يف قواعد بيانات منظمة التجارة العاملية  	

.TBT-IMS database و SPS-IMS database

 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.

تقوم السلطات املختصة بتصميم واعتامد برنامج متامسك قائم عىل املخاطر لتدابري الرقابة يستند  ب.3.2.1 

إىل املعلومات ذات الصلة ويتكيف مع تطور الحاالت.
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ج.33.1.2   

معيار التقييم: تقوم البلدان األعضاء بإخطار البلدان األخرى من خالل منظمة 

التجارة العاملية بأي رشط جديد أو معّدل للسالمة الغذائية وجودتها ميكن أن يؤثر 

عىل التجارة.

 التوجيه 

ينص اتفاق الصحة والصحة النباتية ملنظمة التجارة العاملية عىل أنه كلام اقرتحت إحدى الحكومات الئحة جديدة 

)أو عّدلت الئحة قامئة( تختلف عن املواصفة الدولية وقد تؤثر عىل التجارة، يتعني عىل الحكومة إخطار أمانة 

منظمة التجارة العاملية التي تقوم بعد ذلك بتوزيع اإلخطار عىل غريها من الحكومات األعضاء يف املنظمة. وعىل 

الرغم من أن اتفاق الصحة والصحة النباتية ال يشري إال إىل التدابري التي ال تستند إىل املواصفات الدولية، فقد 

وضعت لجنة الصحة والصحة النباتية توصيات لإلبالغ عن جميع التدابري الجديدة واملعدلة، حتى ولو كانت تستند 

 .)CAC/GL 82-2013 إىل مواصفات دولية، من أجل املزيد من الوضوح والشفافية. )الفقرة 10 من الوثيقة

وعىل الحكومات أن تقدم اإلخطار قبل دخول الالئحة الجديدة املقرتحة حيز التنفيذ، ليك تتيح للرشكاء التجاريني 

فرصة لتقديم تعليقاتهم عليها. ويف حاالت الطوارئ، ميكن للحكومات أن تترصف من دون تأخري، ولكن عليها أن 

تخطر األعضاء اآلخرين فوراً بذلك، من خالل أمانة منظمة التجارة العاملية، وأن تنظر أيضاً يف أي تعليقات قد 

تقدمها حكومات أعضاء أخرى يف منظمة التجارة العاملية. وال تعترب بعض التدابري املتصلة باألغذية، مثل متطلبات 

وضع ملصقات البيانات، واملعلومات املتعلقة بالتغذية والجودة، وقواعد التعبئة والتغليف، عموماً من التدابري 

الصحية أو تدابري الصحة النباتية، ففي إطار منظمة التجارة العاملية، تخضع هذه التدابري التفاق الحواجز التقنية 

أمام التجارة، وينبغي بالتايل إبالغ أمانة منظمة التجارة العاملية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة بها. ومن شأن 

االنتظام يف التواصل أن يزيد الشفافية ويحمي مصالح املستهلكني والرشكاء التجاريني.

ومبوجب اتفاقية الصحة والصحة النباتية واالتفاق املتعلق بالعوائق الفنية أمام التجارة، يتعني عىل األعضاء 

تحديد سلطة حكومية مركزية واحدة مسؤولة عن متطلبات اإلخطار، وهي تُعرف باسم الوكالة/ الهيئة الوطنية 

لإلبالغ. ومن املهم وجود عالقة عمل جيدة وتواصل جيد بني السلطات املختصة التي متثل الوكالة الوطنية لإلبالغ 

والسلطات املختصة املسؤولة عن سالمة األغذية، عندما ال تلتقي مصالح الطرفني.

 النتيجة املحتملة 

تنظًّم عالقات البلدان املستوردة واملصدرة يف عملية التجارة عن طريق نظام يتسم بالشفافية والقواعد التي    

ميكن التنبؤ بها. 

 املؤرشات املحتملة 

وجود هيئات وطنية لإلبالغ تبعاً التفاقيات الصحة والصحة النباتية واالتفاق املتعلق بالعوائق الفنية أمام  	

التجارة.

يُطبَّق معيار التقييم هذا عىل البلدان األعضاء يف منظمة التجارة العاملية فقط، ولكن وبصفة أشمل فهو يبقى مالمئاً لكل   
3

البلدان يف مجال تجارة األغذية.
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أن تكون الدولة قد عمدت إىل اإلبالغ مسبقاً. 	

وجود قنوات اتصال فعالة وتبادل فعال للمعلومات بني الوكالة/ الهيئة الوطنية لإلبالغ والسلطات املختصة  	

املسؤولة عن سالمة األغذية.

 مصادر األدلة 

عناوين وتفاصيل االتصال من السلطات الوطنية لإلعالم عىل قاعدة بيانات سبس-إمس وقاعدة بيانات  	

 SPS-IMS تبت-إمس.عناوين الهيئات الوطنية لإلبالغ وتفاصيل االتصال بها املتواجدة يف قاعدة البيانات

.TBT-IMS database وقاعدة بيانات database

	 .TBT-IMS database وقاعدة بيانات SPS-IMS database اإلخطاراملقدم عىل قاعدة البيانات

أدلة عىل وجود تواصل منتظم بني الوكالة/ الهيئة الوطنية لإلبالغ والسلطات املختصة بسالمة األغذية. 	

 أنظر أيضاً 

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

متّكن من تنفيذ عمليات شاملة وتشاركية وتضمن نتائج "تفي بالغرض".
 

ج.4.1.2   

معيار التقييم: تتمتع السلطات املختصة يف البلدان املصدرة واملستوردة بالقدرة 

عىل وضع واملحافظة عىل ترتيبات واتفاقيات التعاون املتعلقة بتدابري الرقابة عىل 

فئات معينة من املنتجات الغذائية مبا يسمح باملتاجرة بها.

 التوجيه 

ميكن للبلدان أن تنفذ عمليات رقابة قوية قبل الحدود من خالل ترتيبات تعاونية واتفاقيات مع السلطات 

املختصة يف البلدان املصّدرة التي توفر جميع الضامنات الالزمة لسالمة األغذية )النقطة 8 من الفقرة 26، 

والنقطة 4 من الفقرة 39 من الوثيقة CAC/GL 82-2013( كاسرتاتيجية ملراقبة الواردات. ويف بعض الحاالت، 

ميكن أن تحل هذه االتفاقيات محل الشهادات )عىل سبيل املثال، االتفاق املشرتك عىل قامئة باألماكن املخصصة/ 

املأذون بها للتصدير(. ويف بعض الحاالت األخرى، تعني هذه االتفاقات أن الشهادات املمنوحة من السلطات 

املختصة معرتف بها بالكامل وبالتايل اعتامد نظام رقابة أقل رصامة عىل الحدود )عىل سبيل املثال، تخفيض 

مستوى التفتيش املادي أو معدل أخذ العينات(. ونظراً ألن الدخول يف االتفاقيات التعاونية والحفاظ عليها 

يستغرق وقتاً طويالً وموارد كثرية، فقد تقترص هذه االتفاقيات عىل فئات معينة من املنتجات عالية املخاطر 

أو عىل الحاالت التي يُستورد فيها كمية كبرية من املنتجات. وميكن أن تتخذ هذه االتفاقيات أشكاالً مختلفة، 

حسب الحاجة، من الترشيعات/ الصكوك الدولية )النصوص امللزمة( إىل االتفاقيات األقل رسمية )مذكرات 
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التجاريون. واالتفاق  أو متعددة األطراف، وفقاً ملا يطلبه الرشكاء  ثنائية  التفاهم(. كام ميكنها أن تكون 

النموذجي بشأن مراقبة األغذية هو االعرتاف بتكافؤ  تدابري الرقابة لدى الرشكاء التجاريني عىل أساس اإلنجاز 

الفعيل للمستوى املالئم من الحامية. كام يحظى االعرتاف بالتكافؤ بتأييد اتفاقية الصحة والصحة النباتية، يف 

حني أن الدستور الغذايئ قد وضع توجيهات بشأن عملية تقدير ومضمونها )النقطة الثالثة من الفقرتني 21 

.)CAC/GL 53 2003 و 43 من الوثيقة

 النتيجة املحتملة 

انخفاض عبء الرقابة عىل الواردات لفئات محددة من املنتجات الغذائية بفضل اتفاقيات مكرسة بني    

البلدان التجارية.   

 املؤرشات املحتملة 

االعرتاف الكامل بالشهادات التي متنحها السلطات املختصة لبلد االسترياد/ التصدير ملنتجات محددة. 	

وجود آلية رسمية لتبادل الشهادات. 	

ترتيبات تعاونية مع بلدان أخرى. 	

اتفاق بشأن االعرتاف بالتكافؤ. 	

مناقشات أو خطوات رسمية يف ضوء هذه االتفاقيات. 	

 مصادر األدلة 

االتفاقيات مع الرشكاء التجاريني التي تشمل منتجات محددة )الترشيعات/ النصوص امللزمة ومذكرات  	
التفاهم(.

قوائم املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية املرخص لهم بالتصدير. 	

 أنظر أيضاً 

تقوم السلطات املختصة بتصميم واعتامد برنامج متامسك قائم عىل املخاطر لتدابري الرقابة يستند  ب.3.2.1 

إىل املعلومات ذات الصلة ويتكيف مع تطور الحاالت.
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  ج.2.2 

اشرتاك السلطات املختصة يف العمل مع املنظامت الدولية

 تعمل السلطات املختصة بنشاط مع املنظامت الدولية لعرض تجربتها 

واالستفادة من الخربات الدولية.

ج.1.2.2   

معيار التقييم: يكون البلد عضواً نشطاً يف هيئة الدستور الغذايئ وغريها من 

املنظامت الدولية ذات الصلة التي لها واليات يف مجال سالمة األغذية وجودتها.

 التوجيه 

ميكن أن يشارك بلد يف اإلدارة الدولية ملراقبة األغذية:

األغذية . 	 ومنظمة  الغذايئ،  الدستور  هيئة  )مثل  الصلة  ذات  الدولية  املنظامت  يف  عضويته  خالل  من 

والزراعة، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة التجارة العاملية، واملنظمة العاملية لصحة الحيوان(.

عن طريق الخدمة النشطة التي تضطلع بها السلطات املختصة وخرباؤها يف اللجان التي تقرر املسائل . 		

التقنية للرقابة عىل األغذية وأفضل اآلليات ملواجهة التحديات )النقطتان الثانية والثالثة من الفقرة 79 

.)CAC/GL 82-2013 من الوثيقة

تتطلب العضوية يف هيئة الدستور الغذايئ ترشيح جهة اتصال تابعة لهيئة الدستور الغذايئ وترد اختصاصاتها يف 

الدليل اإلجرايئ للدستور الغذايئ 

العمل كهمزة وصل بني أمانة الدستور الغذايئ والبلدان األعضاء.. 	

تنسيق جميع أنشطة الدستور الغذايئ ذات الصلة داخل بلدانها.. 		

تلقي جميع النصوص النهائية للدستور الغذايئ )املواصفات ومدونات املامرسات واملبادئ التوجيهية . 			

والنصوص االستشارية األخرى( ووثائق عمل دورات الدستور الغذايئ وضامن تعميمها عىل جميع املعنيني 

داخل بلدانها.

إرسال التعليقات عىل وثائق الدستور الغذايئ أو املقرتحات املقدمة إىل هيئة الدستور الغذايئ أو إىل أجهزتها . 		

الفرعية و/ أو أمانة الدستور الغذايئ.

العمل بتعاون وثيق مع اللجنة القطرية للدستور الغذايئ، يف حال وجودها. وتعمل جهات االتصال التابعة . 	

للدستور كنقاط اتصال مع الصناعات الغذائية واملستهلكني والتجار وجميع الجهات املعنية األخرى لضامن 

تزويد الحكومات بالتوازن السليم للسياسات واملشورة الفنية التي تستند إليها القرارات املتعلقة باملسائل 

التي تثار يف سياق عمل الدستور الغذايئ.

لية إلجام ا الحصيلة 
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العمل كقناة لتبادل املعلومات وتنسيق األنشطة مع األعضاء اآلخرين يف الدستور الغذايئ.. 		

تلقي الدعوات لحضور دورات الدستور الغذايئ وإبالغ الرؤساء املعنيني وأمانة الدستور الغذايئ بأسامء . 			

املشاركني من بلدانها.

االحتفاظ مبكتبة النصوص النهائية للدستور الغذايئ.. 				

الرتويج ألنشطة الدستور الغذايئ يف جميع أنحاء بلدانها.. 		

ومن املسلم به أن العمليات اليومية لجهة االتصال التابعة للدستورالغذايئ سوف تختلف بني بلد وآخر حسب 

الترشيعات والهيكل الحكومي واملامرسات. وينبغي أن تكون جهة االتصال قادرة عىل توضيح كيفية توثيق أساليب 

العمل )أي تدفق االتصاالت، وإرشاك السلطات املختصة األخرى ذات الصلة( وتنفيذها بطريقة تدعم أساليب 

العمل عىل الصعيد الدويل. ويشمل ذلك، عىل سبيل املثال، التوقيت املناسب لتوزيع الوثائق والتواصل مع أمانة 

الدستور الغذايئ، واقرتاح طريقة لتقيص وجهات النظر املختلفة وتكوين موقف وطني، ومتابعة االجتامعات التي 

تم حضورها حتى تتحقق املشاركة االسرتاتيجية، وكأساس لذلك، ينبغي لجهة االتصال التابعة للدستور الغذايئ أن 

تظهر فهامً سليامً لدور الدستور الغذايئ وأساليب عمله وأهميته يف مواءمة املواصفات األغذية عىل الصعيد الدويل.

ال ميكن عموماً حضور جميع االجتامعات واملؤمترات اإلقليمية/ الدولية. لذا ينبغي تحديد االجتامعات الرئيسية 

التي يتوجب حضورها برؤية اسرتاتيجية بحيث ترتكز املشاركة يف املؤمترات/ االجتامعات اإلقليمية أو يف لجان 

الدستور الغذايئ ذات األهمية االسرتاتيجية للبلد. وميكن أن يسهم تعزيز التنسيق اإلقليمي أيضاً يف دعم وتيسري 

اعتامد مواقف مؤاتية للبلد

 النتيجة املحتملة 

تتاح للبلد الفرصة والقنوات للتأثري يف الحفاظ عىل سالمة األغذية العاملية وإدارة الجودة.   

 املؤرشات املحتملة 

عضوية البلدان يف املنظامت الدولية التي لها واليات يف مجال سالمة األغذية وجودتها أو حامية املستهلك  	

)منظمة الصحة العاملية/ منظمة األغذية والزراعة/ هيئة الدستور الغذايئ/ املنظمة العاملية لصحة الحيوان(.

أمثلة عىل موظفني وطنيني أو خرباء يساهمون يف لجان املنظامت الدولية ذات الصلة. 	

جهة اتصال الدستور الغذايئ املعينة. 	

مسؤوليات محددة بوضوح. 	

إجراءات العمل املوثقة التي تدعم عمليات الدستور الغذايئ وتكملها. 	

املشاركة يف املؤمترات أو االجتامعات االقليمية/ الدولية املهمة من الناحية االسرتاتيجية. 	

 مصادر األدلة 

اختصاصات جهة اتصال الدستور الغذايئ. 	

سجالت مراسالت جهة اتصال الدستور الغذايئ مع السلطات املختصة. 	

سجالت مراسالت جهة اتصال الدستور الغذايئ مع أمانة هيئة الدستور الغذايئ. 	
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مقابالت مع جهة اتصال الدستور الغذايئ. 	

مقابالت مع السلطات املختصة األخرى املشاركة يف عمل الدستور الغذايئ واملتلقني لخدمات الدستور الغذايئ. 	

قوائم املشاركني يف املؤمترات أو االجتامعات الدولية. 	

 أنظر أيضاً 

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

ومؤمترات دولية مختارة تُعنى بالعلوم والسياسات واملشاركة فيها.

تعتمد السلطات املختصة عىل منهج االسترشاف يف اعتامد آلية وقائية للرقابة عىل األغذية،  د.2.2.2 

والتعرف املبكر عىل القضايا الناشئة والحرجة، وتنفيذ السياسات الفعالة واتخاذ القرارات.
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ج.2.2.2   

معيار التقييم: توجد آلية تشاور شاملة وشفافة وفعالة بشأن املسائل ذات الصلة 

بالدستور الغذايئ.

 التوجيه 

متيل البلدان التي تتمتع مبواقف مدروسة للغاية بشأن قضايا هامة متصلة بالرقابة عىل األغذية قد تكون لها 

سياقات عاملية متيل إىل أن يكون لها أثر كبري عىل القرارات الدولية. وتؤثر الطريقة التي يقيم بها البلد شبكاته 

الداخلية وإجراءاته الداخلية لرتسيخ هذه املواقف عىل نوعية مساهمته وأثرها يف أي منظمة دولية. وتحقيقاً 

لهذه الغاية، تُعترب عمليات املشاورات الشاملة )أي إرشاك أصحاب املصلحة ذات الصلة، مثل السلطات املختصة 

يف مجاالت التجارة والزراعة والصحة العامة، والقطاع الخاص، واملستهلكني، واألوساط األكادميية، وخرباء محددين( 

إىل جانب آليات وإجراءات تكفل الشفافية يف االتصال وصنع القرارات مسألة أساسية. وينبغي أن يثبت أصحاب 

املصلحة معرفتهم بهدف الدستور الغذايئ ونطاق عمله وعملياته وكيفية إسهامهم يف تعزيز سالمة األغذية 

وجودتها عىل الصعيد الوطني والحامية الصحية واملصالح التجارية.

ومن األمثلة عىل األدوات الداعمة إلدارة فعالة لعمل الدستور الغذايئ عىل املستوى الوطني ترد العمليات الواضحة 

واملوثقة لوضع املالحظات الخطية وتقدميها، ومعايري اختيار الوفود الوطنية، وإجراءات بلورة املواقف الوطنية، 

وإحاطة الوفود، وإجراءات متابعة دورات الدستور الغذايئ، والقدرات عىل التعامل مع وفود الدستور الغذايئ 

القطرية األخرى. وینبغي أن یکون ھذا النھج اسرتاتیجیاً: بحيث يستند إلی تحلیل سلیم الحتیاجات توحيد 

املواصفات الوطنیة وأولویاتها، ويكون متجذراً يف رؤیة واضحة للمجاالت التي يتالءم فيها عمل نظام الدستور 

الغذايئ مع النظام والسیاسة الوطنیة للرقابة عىل األغذیة، ويحظى بالدعم السیايس الرفيع املستوى. وقد أنشأت 

بعض البلدان هيئات، مثل لجان الدستور الغذايئ الوطنية، لدعم عنرص التنسيق املتضمن يف اختصاصات جهة 

االتصال القطرية للدستور الغذايئ، وضامن آلية تشاور أكرث فعالية ونقل موقف شامل عن البلد إىل هيئة الدستور 

الغذايئ. وينبغي آلليات التشاور هذه التي تستند إىل اختصاصات واضحة، أن تضمن أيضاً أن تكون املشاركة يف 

لجنتي الصحة والصحة النباتية وحواجز العوائق الفنية أمام التجارة يف منظمة التجارة العاملية شاملة عىل حّد 

سواء وتحظى بدعم جميع الجهات املختصة.

 النتيجة املحتملة 

تعترب املواقف القطرية التي يتم إبالغها إىل هيئة الدستور الغذايئ اسرتاتيجية وشاملة من وجهة نظر أصحاب    

املصلحة املعنيني.   

 املؤرشات املحتملة 

وجود هيئة استشارية رسمية )مثل اللجنة الوطنية للدستور الغذايئ أو أي لجنة تنسيق أخرى( ذات  	

اختصاصات واضحة.
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عقد الهيئة االستشارية اجتامعات بشكل منتظم. 	

إرشاك جميع أصحاب املصلحة الرئيسيني يف آلية التشاور )الوكاالت الحكومية، والصناعة، واملستهلكني،  	

واألوساط األكادميية، واملجموعات العلمية(.

وجود إجراءات واضحة من أجل: 	

إعداد مالحظات خطية وتقدميها، واختيار الوفود الوطنية، وإعداد املواقف الوطنية، وإحاطة . 	

الوفود، ومتابعة دورات الدستور الغذايئ.

جمع وجهات النظر من مختلف السلطات املختصة وأصحاب املصلحة اآلخرين والنظر فيها.. 		

ضامن حسن التخطيط والشفافية يف صنع القرار واإلبالغ والتواصل مع األعضاء.. 			

تقديم أصحاب املصلحة املختلفني مساهامت بشأن قضايا الدستور الغذايئ عند الطلب. 	

املواقف املعرب عنها يف هيئة الدستور الغذايئ ولجنة تدابري الصحة والصحة النباتية ولجنة العوائق الفنية  	

أمام التجارة.

واليات التفاوض. 	

 مصادر األدلة 

اللجنة الوطنية للدستور الغذايئ. 	

اإلجراءات املكتوبة. 	

االختصاصات. 	

قامئة أصحاب املصلحة املشاركني )املؤسسات والخرباء اآلخرين(. 	

سجالت املتابعة الجارية الجتامعات الدستور الغذايئ، مبا يضمن تبادل املعلومات الجديدة ونرشها. 	

سجالت املواقف املعرب عنها يف هيئة الدستور الغذايئ ولجنة تدابري الصحة والصحة النباتية ولجنة العوائق  	

الفنية أمام التجارة.

األدلة املستندية بشأن تخطيط املسائل ذات الصلة بالدستور الغذايئ وتنفيذها. 	

 أنظر أيضاً 

يتم استخدام مواصفات الدستور الغذايئ وغريها من التوجيهات عىل الصعيد الوطني   ج.4.2.2 

بشكل حسن.
 

37

كفاءة النظام  ج.2.2 القسم الفرعي ج.1  أصحاب املصلحة احملليون



ج.3.2.2   

معيار التقييم: يقوم البلد بتزويد هيئة الدستور الغذايئ وهيئات املشورة العلمية 

ذات الصلة باملعلومات العلمية والتقنية ذات الصلة.

 التوجيه 

يعتمد ما تصل إليه املنظامت الدولية من نتائج بشأن وضع املواصفات الغذائية عىل مساهمة أعضائها استناداً 

إىل املعرفة أو العمل املنجز يف البلد. وكلام زادت املساهامت من مختلف البلدان املشاركة زادت القيمة الدولية 

للناتج. وقد تستتبع هذه املساهامت معلومات وبيانات عن حاالت سالمة األغذية عىل املستوى القطري )مثل 

البيانات املتعلقة بالتلوث واالستهالك وآليات املراقبة والقيود الفنية وما إىل ذلك( التي تتشاركها البلدان يف 

منتدى الدستور الغذايئ، أو مشاركة خرباء محددين يف هيئات الخرباء التي تقدم املشورة العلمية إىل هيئة 

الدستور الغذايئ )لجنة الخرباء املشرتكة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية، واجتامع الخرباء املشرتك بشأن تقييم 

املخاطر امليكروبيولوجية، ولجنة الخرباء املشرتكة واملعنية بتقييم املخاطر امليكروبيولوجية، واجتامعات الخرباء 

املشرتكة بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية بشأن التغذية، ومشاورات الخرباء املخصصة(. وسيكون الفهم والوعي 

الجيدان ألهمية عمل الدستور الغذايئ بني جميع أصحاب املصلحة عىل املستوى القطري أمراً أساسياً لدعم تقديم 

املساهامت ذات الصلة للنهوض بسالمة األغذية عىل الصعيد الوطني والحامية الصحية واملصالح التجارية. وينبغي 

أن يظهر املسؤولون الحكوميون قدرة عىل تحليل البيانات واملعلومات التقنية الوطنية املتعلقة بوضع املواصفات 

واملناقشات ذات الصلة، بدعم من دوائر الصناعة واألوساط العلمية. كام ينبغي أن يظهروا تفهامً لكيفية إسهام 

هيئات املشورة العلمية يف عمل الدستور الغذايئ.

 النتيجة املحتملة 

أن يأخذ العمل الدويل يف مجال تقييم املخاطر ووضع املواصفات يف االعتبار مجموعة متنوعة من البلدان.   

 املؤرشات املحتملة 

سجالت املواقف الوطنية املدعومة بالبيانات العلمية التي أبلغت بها هيئة الدستور الغذايئ فيام يتعلق  	

بقضايا محددة )املساهمة يف مجموعات العمل األلكرتونية أو املادية، واملساهمة يف لجان الدستور الغذايئ(.

 مصادر األدلة 

األدلة املستندية حول املساهمة العلمية للبلد يف فعاليات محددة لوضع مواصفات سالمة األغذية أو يف  	

اللجان العلمية املسؤولة عن تقييم املخاطر )مثل لجنة الخرباء املشرتكة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية، 

واجتامع الخرباء املشرتك بشأن تقييم املخاطر امليكروبيولوجية، ولجنة الخرباء املشرتكة واملعنية بتقييم 

املخاطر امليكروبيولوجية، والوكاالت االقليمية لسالمة األغذية(.

 أنظر أيضاً 

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

ومؤمترات دولية مختارة تُعنى بالعلوم والسياسات واملشاركة فيها.
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ج.4.2.2   

معيار التقييم: يتم استخدام مواصفات الدستور الغذايئ وغريها من التوجيهات عىل 

الصعيد الوطني بشكل حسن.

 التوجيه 

من املتوقع أن تستجيب املواصفات والتوجیھات التي يضعھا الدستور الغذايئ الحتیاجات البلدان، من خالل 

حل مشاكل التجارة الدولیة أو توفیر أساس متین لوضع لوائح وطنیة بشأن سالمة األغذیة وجودتها، نتيجًة 

النخراطهم ومشارکتھم النشطة يف عمل الدستور الغذايئ. وينبغي أن تثبت السلطات املختصة عىل املستوى 

الوطني فهمها لكيفية استخدام مواصفات الدستور الغذايئ لوضع لوائحها الوطنية من خالل تكييفها مع سياقها 

الوطني )أنظرأ.8.3.1.(. ويرتبط ذلك أيضاً بنهج اسرتاتيجي للمشاركة الوطنية يف الدستور الغذايئ )أنظر ج.2.2.2.(. 

كام يجب أن تظهر السلطات املختصة فهمها لآلثار املرتتبة عىل اتفاقات منظمة التجارة العاملية بشأن تدابري 

الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة )إذا كان البلد عضواً يف منظمة التجارة العاملية( من حيث 

مواءمة املواصفات واللوائح الغذائية والفرص التي تتيحها مواصفات الدستور الغذايئ لهذا الغرض )الفقرة 23 

 .)CAC/GL 82-2013 من الوثيقة

 النتيجة املحتملة 

استخدام البلد لعضويته يف الدستور الغذايئ بطريقة اسرتاتيجية لصياغة الترشيعات الوطنية.    

 املؤرشات املحتملة 

مواصفات الدستور الغذايئ املحددة التي تستخدم لدعم صياغة اللوائح الوطنية. 	

 مصادر األدلة 

السياسات أو االسرتاتيجيات التي تذكر عمليات الدستور الغذايئ أو تستخدمها لدعم القضايا الوطنية عىل  	

الساحة الدولية.

اللوائح. 	

 أنظر أيضاً 

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

يستند إىل الدستور الغذايئ أو معايري مرجعية دولية أخرى.

توجد آلية تشاور شاملة وشفافة وفعالة بشأن املسائل ذات الصلة بالدستور الغذايئ. ج.2.2.2 
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يف حني أن اجلانب املتعلق بالتشريعات )السياسة واألساس القانوني الذي تدعمه 
وظائف الرقابة الرسمية( هو عادة ما يتبادر إلى الذهن أوالً عند التفكير يف نظام 

وطني للرقابة على األغذية، إاّل أّن العناصر "غير التنظيمية" يف ذلك النظام يجب أن 
يؤخذ بعني االعتبار. يحدد القسم "جيم " التفاعالت التي يجب إرساءها حتى يستطيع 

النظام التكيف باستمرار مع اإلحتياجات املتغيرة ألصحاب املصلحة على املستويني 
الوطني والدولي على حد سواء، لغرس الثقة لدى أصحاب املصلحة وإلبقائهم على 

اطالع جيد مبسؤولياتهم. ويركز هذا القسم على الشفافية يف التواصل مع املستهلكني 
ومع مشغلي قطاع األغذية وعملية إدماجهم يف نظام الرقابة على األغذية. كما يبحث 

يف تفاعالت السلطات املختصة على املستوى الدولي لدعم الواردات والصادرات 
الوطنية وكذلك مشاركتها بفعالية يف املنظمات الدولية لالستفادة من تلك اخلبرات ال 

سيما عند صياغة التشريعات الوطنية. ونظرا لطبيعتها، تعتمد هذه العمليات بشدة 
على السياق االجتماعي واالحتياجات.

القسم جيم
التفاعالت مع أصحاب املصلحة

أداة تقييم نظام الرقابة 
على األغذية

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

مكتب سالمة األغذية
وحدة سالمة وجودة األغذية
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