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أداة تقييم نظام الرقابة
القسم دال   األساس العلمي/ املعريف والتحسني املستمرعلى األغذية

  القسم الفرعي د.1 

قاعدة األدلة/ املخاطر 

يستكشف هذا القسم الفرعي كيف ترتكز السلطات عىل قراراتها بشأن املعلومات العلمية والتقنية ذات 

الصلة، ويستعرض متانة عمليات جمع املعلومات كأساس لتحليل املخاطر، كام يقيم مدى استخدام إطار 

تحليل املخاطر هذا لتقدير مخاطر سالمة األغذية.

الكفاءة د.1.1. )وصول السلطات املختصة إىل املعلومات العلمية والتقنية املحدثة( تضمن هذه الكفاءة 

أن تكون قرارات السلطات املختصة املتعلقة مبراقبة األغذية مستندة إىل املعلومات العلمية والتقنية ذات 

الصلة. لتحقيق ذلك، ينبغي تزويد املوظفني املعنيني بالقدرة عىل الوصول إىل مصادر املعلومات العلمية 

والتقنية األصيلة واملحدثة، يجب أن يكون هناك تعاون نشط مع مراكز التميز أو املراكز املرجعية لسالمة 

األغذية، وينبغي أن يشارك املوظفون يف الجمعيات املهنية. يجب أيضاً تيسري تبادل املعرفة الجديدة 

للموظفني مع زمالء العمل وفرق العمل، يف إطار التعاون املشرتك.

الكفاءة د.2.1. )القدرة عىل جمع البيانات وتحليلها ألغراض تحليل املخاطر( تضمن هذه الكفاءة يف 

املقام األول أن عمليات تحليل املخاطر تستند إىل جمع قوي للمعلومات وبيانات الجودة. ال ميكن تنفيذ 

أنشطة جمع البيانات التي تنتج معلومات صالحة علمياً لدعم تحليل املخاطر إال يف ظل وجود بنية 

أساسية كافية وقدرة تقنية وخربة. يجب تطبيق أنظمة مراقبة جمع ومعالجة البيانات لضامن جودة 

جمع البيانات وتحليلها، وينبغي أن تحدد السلطات املختصة وتجمع البيانات املتعلقة مبجموعات 

املخاطر والسلع الخاصة بكل بلد. ينبغي إجراء تحليل املخاطر املتعددة القطاعات من خالل نظرة شاملة 

لسلسلة اإلمداد الغذايئ التي تدمج املعلومات من نظام املراقبة ومن التفتيش والرصد الروتيني. ينبغي 

أن تحدد السلطات املختصة بفعالية احتياجات البيانات املتعلقة بتقييم املخاطر، يف حني ينبغي إجراء 

دراسات بحثية حسب الحاجة لربط أمراض معينة مبصادر غذائية والستنتاج تقديرات عبء األخطار 

الناتجة عن األغذية.

الكفاءة د.3.1. )اطالع السلطة املختصة عىل إطار تحليل املخاطر واستخدامها لهذا اإلطار( تقوم هذه 

الكفاءة بتقييم ما إذا كانت السلطات تستخدم بشكل مناسب إطار تحليل املخاطر لتقدير مخاطر 

سالمة األغذية، وتستخدم املخرجات لتخطيط عمليات الرقابة الرسمية لسالمة األغذية وتحسينها دورياً. 

ويف حني أن الكفاءة د.2.1. تتعلق بشكل أسايس بصالحية البيانات التي يتم جمعها واستخدامها فيام 

بعد، فإن الكفاءة د.3.1. تركز عىل العمليات القامئة لالستفادة من البيانات. مبدئياً، يجب أن تتضمن 

سياسة سالمة وجودة األغذية وترشيعات مراقبة األغذية والتوجيهات ذات الصلة مبادئ تحليل املخاطر، 

وتتعامل معها باعتبارها يف صلب إطار إدارة الترصف يف املخاطر. يجب أن تثبت السلطات املختّصة 

الفهم الصحيح ملبادئ تحليل املخاطر وأن تستخدم أساليب تصنيف املخاطر لتوجيه املوارد إلدارة 

الترصف يف املخاطر. يجب أن يوجد سجل بيانات لفئات/أصناف املخاطر لإلستعانة به يف عملية اتخاذ 

القرارات املتعلقة بالسياسات وإدارة الترصف يف املخاطر، ويجب إدراج املشغلني/ العاملني يف قطاع 
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األغذية يف برنامج تفتيش قائم عىل املخاطر. ينبغي إجراء تقييامت نوعية أو إن أمكن، كمية للمخاطر 

لتقديم تقديرات صحيحة/ واقعية للمخاطر تدعم عملية صنع القرار يف إدارة الترصف يف تلك املخاطر. 

يجب إعادة النظر يف تقييم املخاطر وتدابري إدارة الترصف يف املخاطر بشكل دوري. أخرياً، يجب فصل 

الوحدات التي تجري تقييم املخاطر عن إدارة الترصف يف املخاطر وظيفياً لحامية نزاهة تقييم املخاطر 

كمامرسة علمية وموضوعية. عند تقييم هذه الكفاءة، من املهم أيضاً فهم كيف تعاونت السلطات  يف 

الواقع للوصول إىل نتيجة لها صالحية وطنية. مبعنى آخر، ال يكفي أن تتفهم كل سلطة مختصة وتنتج 

مخرجات مهمة تتعلق بإطار تحليل املخاطر )سواء كان تقييامً للمخاطر، أو تدابري إلدارة الترصف يف 

املخاطر، وما إىل ذلك(، ولكن العملية والبيانات املستخدمة تتجاوز نطاقها املبارش، إذا كان ذلك متناسباً 

مع املخاطر محل التعامل.

  القسم الفرعي د.2  

التحسني املستمر 

يدور حول قدرة السلطات املختصة عىل مراجعة وتحسني األداء، مع األخذ يف االعتبار باملعرفة العلمية 

والتقنية الحديثة، لضامن تحقيق النتائج ذات الصلة.

الكفاءة د.1.2. )رصد أداء السلطات املختصة والتحسني املستمر( تضمن هذه الكفاءة أن تنفذ السلطات 

املختصة مجموعة من األدوات واملناهج ملراجعة األداء وتحسينه بانتظام. وليك يحدث ذلك، يجب أن 

تكون هناك خطة رصد قامئة ويجب أن توجد نتائج محددة ميكن مراقبتها وتقييمها لقياس األداء. يجب 

استخدام البيانات الناتجة عن خطة مراقبة األداء لتحسني العمليات وتحقيق النتائج. يجب أن تقوم 

السلطات املسؤولة عن عمليات الرقابة الرسمية لسالمة األغذية، من ناحية، بإجراء عمليات تدقيق 

داخلية لعمليات الرقابة الرسمية، ومن ناحية أخرى، أن تستفيد من عمليات التدقيق الخارجية ملجاميع 

العمليات التي تقوم بها قصد تحسني تقديم الخدمات العامة.

الكفاءة د.2.2. )آلية لضامن النظر يف أحدث املعلومات العلمية والتقنية ملراقبة األغذية( تقوم هذه 

الكفاءة بتقييم ما إذا كان النظام الوطني ملراقبة األغذية يستفيد من املعرفة العلمية والتقنية الحديثة. 

يف هذا السياق، يجب أن توجد روابط عمل بني السلطات املختصة واألوساط األكادميية والجامعات 

واملعاهد الفنية ومجموعات الخرباء األخرى التي تدعم استخراج املعلومات ذات الصلة لتقييم قضايا 

سالمة األغذية والغش يف األغذية واالستجابة لها. ميكن أن تساعد منهجيات التنبؤ )مثل املسح األفقي 

ومناذج املحاكاة واستطالعات دلفي وما إىل ذلك( أيضاً يف تحديد وتقييم ومراقبة املخاطر وعمليات 

الغش الناشئة يف مجال سالمة األغذية ، وتسمح مبراقبة أكرث فعالية لتلك املخاطر التي تم فهمها فعلياً 

وبشكل جيد.
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أداة تقييم نظام الرقابة
القسم دال   األساس العلمي/ املعريف والتحسني املستمرعلى األغذية

وصول السلطات املختصة إلى املعلومات العلمية والتقنية احملدثةالكفاءة د.1.1

تقوم السلطات املركزية بإصدار قراراتها بناء عىل املعلومات العلمية والتقنية ذات الصلة.

د.1.1.1
يتم إعطاء املوظفني املعنيني إمكانية الوصول إىل مصادر أصيلة ومحدثة للمعلومات العلمية والتقنية، وتلك املتعلقة بالرصد 

واملراقبة.

يتم دعم املوظفني لتبادل املعارف الجديدة مع زمالء العمل وفرق العمل.د.2.1.1

د.3.1.1.
تتعاون السلطات املختصة بنشاط مع مركز واحد أو أكرث من مراكز التميز أو املراكز املرجعية لسالمة األغذية، ويشارك املوظفون 

يف الجمعيات املهنية.

القدرة على جمع البيانات وحتليلها ألغراض حتليل املخاطرالكفاءة د.2.1 

يستند تحليل املخاطر إىل عمليات متينة لجمع املعلومات والبيانات الجيدة.

تتوفر البنية التحتية والقدرة التكنولوجية الكافية لجمع البيانات بهدف دعم أنشطة تحليل املخاطر.د.1.2.1

تتوفرالخربة الكافية عموماً لدعم آليات جمع البيانات واألنشطة ذات الصلة التي يتطلبها البلد لتحليل املخاطر.د.2.2.1

تقوم السلطات املختصة مبراقبة جمع البيانات ومعالجتها، وتنفيذ أعامل الرقابة عىل جودة البيانات.د.3.2.1

تقوم السلطات املختصة بتحديد البيانات املتعلقة مبجموعات املخاطر والسلع الخاصة بكل بلد وبتجميع هذه البيانات.د.4.2.1

يتوفر نظام مراقبة يدمج املعلومات املستخرجة من رصد السلسلة الغذائية بأكملها من أجل فهم أفضل للمخاطر.د.5.2.1

د.6.2.1 
تستخدم البيانات املستمدة من برامج التفتيش والرصد واملراقبة الروتينية لالسرتشاد بها يف أنشطة تحليل املخاطر الجديدة أو 

الحالية.

تقوم السلطات املختصة بتحديد البيانات املطلوبة لتقييم املخاطر واستخراج تلك البيانات.د.7.2.1

د.8.2.1
يتم إجراء دراسات بحثية مخصصة لتحديد املصادر الغذائية ألمراض معينة، وفهم وبائيات األمراض املنقولة باألغذية وتقدير 

عبء األمراض املنقولة بواسطة األغذية عىل املجتمع املحيل.

د.9.2.1
تعمل السلطات املختصة عىل وضع تقديرات متصلة بعبء األمراض املنقولة بواسطة األغذية التي تدمج بيانات متعلقة 

بحدوث األمراض وشدتها مع النسبة إىل حاالت االنتقال عن طريق األغذية، كأفضل دليل عىل تحديد أولويات املخاطر.

الحصيلة اإلجاملية

الحصيلة اإلجاملية
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قاعدة األدلة/ املخاطر القسم الفرعي د.1 

الكفاءة د.3.1
إطالع السلطة املختصة على إطار حتليل املخاطر واستخدامها لهذا اإلطار

)منظمة األغذية والزراعة/ منظمة الصحة العاملية 2006(

تستخدم السلطات املختصة إطار تحلیل املخاطر بشکل مناسب لتحدید املخاطر املتعلقة بسالمة األغذیة، وتستخدم 

النتائج لتخطیط الرقابة الرسمیة عىل سالمة األغذیة لديها وتحسينها بشكل دوري. 

د.1.3.1
تربهن السلطات املختصة عىل فهمها السليم ملبادئ تحليل املخاطر وااللتزام بإطار إدارة املخاطر يف العمليات والنواتج، حسب 

الرضورة، فيام يتعلق بالترشيعات، ووضع املواصفات، والسياسات، واإلرشادات، وما إىل ذلك.

تستخدم السلطات املختصة آلية تصنيف املخاطر لتوجيه املوارد نحو إدارة الترصف يف املخاطر.د.2.3.1

عند الرضورة، تستخدم السلطات املختصة توصيف املخاطر لتوجيه وإرشاد نرش مواردها نحو أعامل الرقابة الرسمية.د.3.3.1.

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

د.5.3.1
يتم القيام بعمليات تقييم املخاطر تُنتج تقديرات علمية للمخاطر )نوعية أو شبه كمية( مع مراعاة الثغرات يف البيانات 

واالفرتاضات والصعوبات وعدم اليقني يف تقدير املخاطر. 

تجري عمليات تقييم كمية للمخاطر. د.6.3.1

تطبَّق تقنيات متقدمة إلدارة الترصف يف مخاطر سالمة األغذية.د.7.3.1

تجري إعادة تقييم تقييامت املخاطر وإجراءات إدارة الترصف يف املخاطر بشكل دوري وتحديثها عند الرضورة.د.8.3.1

د.9.3.1
تكون الوحدات املنفذة لتقييم املخاطر وإدارة املخاطر مفصولة من الناحية الوظيفية، وال تخضع السلطات املختصة واملشاركون 

يف تقييم املخاطر ألي تضارب يف املصالح.

الحصيلة اإلجاملية
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أداة تقييم نظام الرقابة
القسم دال   األساس العلمي/ املعريف والتحسني املستمرعلى األغذية

  د.1.1 

وصول السلطات املختصة إىل املعلومات العلمية

والتقنية املحدثة

تقوم السلطات املركزية بإصدار قراراتها بناء عىل املعلومات العلمية والتقنية ذات الصلة )الفقرة 36 )1( من الوثيقة 

 .)CAC/GL 82-2013

د.1.1.1   

معيار التقييم: يتم إعطاء املوظفني املعنيني إمكانية الوصول إىل مصادر أضيلة 

ومحدثة للمعلومات العلمية والتقنية وتلك املتعلّقة بالرصد واملراقبة. 

 التوجيه 

يحدث التغري التكنولوجي برسعة، أقله يف مجاَل علوم األغذية وسالمة األغذية. وغالباً ما يؤدي ذلك إىل العمل 

بتقنيات وأساليب وتكنولوجيات جديدة. وال ميكن للموظفني الذين يتحملون مسؤوليات الرقابة الرسمية عىل 

املنتجات الغذائية أن يستخدموا هذه األساليب يف عملهم ما مل يتم تحديثها مبعارف جديدة. وقد يبدي املوظفون 

الفنيون حامسة لتطوير أنفسهم بفضل اكتساب معارف جديدة، ولكنهم قد يواجهون يف بعض األحيان عقبة 

تتعلق بالتصاريح للوصول إىل املعرفة من خالل املصادر األصلية التي ميكن أن تشمل: الوثائق املكتوبة )مثل 

الصحف، واملقاالت الصحفية التي يستعرضها األقران، والكتب العلمية والتقنية(، فضالً عن الوسائط األلكرتونية 

)مثل الوصول األلكرتوين إىل املعلومات العلمية والتقنية التي تم التحقق منها(. أو يكون وصولهم إىل الشبكة 

العنكبوتية ليس كافياً. 

وبنفس األهمية، يعني ذلك أيضاً أنه بإمكان املوظفني الحصول عىل املعلومات املستمدة من املراقبة والرصد 

املتكاملني للسلسلة الغذائية- من مراقبة األمراض املنتقلة بواسطة األغذية إىل رصد مخاطر سالمة األغذية. 

 النتيجة املحتملة 

ميكن أن تستند القرارات املتعلقة بالرقابة عىل األغذية إىل العلوم الحديثة التي يتم تقييمها بشكل حاسم،     

كام يتم تقديرها من حيث أهميتها للبلد املعني.   

 املؤرشات املحتملة 

األدلة )مثل امليزانيات( التي توضح تخصيص األموال الحكومية/ املوارد املالية لتزويد املوظفني بإمكانية  	

الحصول عىل املعلومات العلمية.

الحصيلة اإلجاملية
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قاعدة األدلة/ املخاطر كفاءات النظام  د.1.1القسم الفرعي د.1 

املقابالت مع املوظفني أو استطالع آرائهم لتحديد: 	

كمية املوارد اإلعالمية للمعارف الجديدة املتاحة للموظفني ونوعيتها.. 	

ما إذا كان يتم تيسري وصول املوظفني إىل هذه الوسائط عىل نحو كاٍف )عىل سبيل املثال، يتلقى . 		

املوظفون تدريباً بشأن كيفية الوصول إىل املوارد األلكرتونية(.

ما إذا كان بإمكان املوظفني الرئيسيني االطالع عىل املنشورات العلمية، أو األوراق العلمية، أو وسائل . 			

اإلعالم، عن طريق االشرتاكات التي تقدمها الحكومة.

ما إذا كان املوظفون يحصلون عىل التكنولوجيا التي ميكن أن تسهل التعلم عن بعد أو التعاون )مثل . 		

مرافق املؤمترات عن بعد(.

ما إذا كان املوظفون يحصلون عىل املعلومات املستمدة من رصد سالمة األغذية ومراقبة األمراض . 	

التي تنتقل عن طريق األغذية.

توفر أدلة أو توجيهات للموظفني تقدم معلومات عن كيفية الحصول عىل الرتتيبات أو االستفادة . 		

منها عىل أفضل وجه.

استثامر الحكومة واهتاممها بالتعلم املستمر.. 			

مدى إدراك املوظفني أن املواقع األلكرتونية الخاصة بالدستور الغذايئ، ومنظمة الصحة العاملية، . 				

ومنظمة األغذية والزراعة تتضمن موارد علمية وتقنية.

 مصادر األدلة 

مقابالت مع املوظفني أو استطالع آرائهم. 	

امليزانيات. 	

 أنظر أيضاً 

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

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

واملعدات األساسية )املكاتب واللوجستيات ووسائل النقل وتكنولوجيا املعلومات وما إىل ذلك( 

وتجديدها وصيانتها.
 

د.2.1.1   

 معيار التقييم: يتم دعم املوظفني لتبادل املعارف الجديدة مع زمالء العمل 

وفرق العمل
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أداة تقييم نظام الرقابة
القسم دال   األساس العلمي/ املعريف والتحسني املستمرعلى األغذية

 التوجيه 

يعتمد بناء الِفرق وجامعات املامرسة املهنية عىل الحامس واالندفاع املهني عند األفراد الذين غالباً ما يقومون 

بتوليف معارف جديدة ويتشاركونها مع زمالئهم يف املهنة من خالل الندوات أو ورش العمل. وميكن استخالص 

العديد من الفوائد من هذا النوع من األنشطة، مبا يف ذلك إعالم املوظفني بآخر التطورات واملعارف الجديدة، 

وبناء املجموعات، ومعالجة األفكار، وتحديد مشاريع جديدة، وتفعيل مبادرات جديدة.

 النتيجة املحتملة 

تستخدم مجموعات املوظفني املعارف الجديدة وتتبادلها بطريقة تعاونية.   

 املؤرشات املحتملة 

وجود سياسة للسلطات املختصة تشجع املوظفني عىل استحضار األساليب واملعارف الجديدة وتقاسمها. 	

توفر جامعات مامرسة مهنية مفعلة من خالل تقاسم املوظفني لألساليب واملعارف الجديدة. 	

عقد ندوات دورية، وورش عمل أو وجود جامعات مامرسة مهنية. 	

 مصادر األدلة 

وثائق السياسات. 	

تقارير الندوات/ حلقات العمل حول تشاطر املعارف. 	

مقابالت مع املوظفني. 	

 أنظر أيضاً 

تُشجع السلطات املختصة التبادل النشط للمعرفة واملهارات بني املوظفني. أ.2.2.3 
 

د.3.1.1   

معيار التقييم: تتعاون السلطات املختصة بنشاط مع مركز واحد أو أكرث من مراكز التميز1 أو 

املراكز املرجعية2 لسالمة األغذية، ويشارك املوظفون يف الجمعيات املهنية.

مركز متيز: قد يشير إلى مؤسسة أكادميية.  1
املركز املرجعي: قد يشير إلى مختبر ما.  2
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قاعدة األدلة/ املخاطر كفاءات النظام  د.1.1القسم الفرعي د.1 

 التوجيه 

يتعني عىل السلطات املختّصة النظر يف "الوصول إىل/ اإلستعانة بـ" الخربات التي قد ال متتلكها داخلياً، سواء عىل 

املستوى املؤسيس أو الفردي.

عىل املستوى املؤسسايت، يتطلب اإلعرتاف الرّسمي بتحقيق إنجازات مهمة يف مجال التحليل العلمي واستحقاق 

تسمية "مركز مرجعي" أو "مركز متيز " وجود مستوى من االستثامرات والخربة التي ال متلكها بعض البلدان. 

وعىل الرغم من ذلك، كثرياً ما تربز الحاجة إىل فوائد النتائج العلمية التي تقدمها هذه املراكز لدى جميع البلدان 

التي متارس أعامل الرقابة الرسمية لضامن سالمة األغذية. وتشمل الفوائد الحصول عىل تحليل دقيق وموثوق به 

للعينات، باستخدام املقايسات والتقنيات واملعدات يف بعض األحيان أو الخربة التي ال تتوفر يف معظم املختربات 

العادية التي تُعنى بسالمة األغذية. وتوفر املعلومات من هذا النوع للمكتب االقليمي دعامً التخاذ القرارات 

القامئة عىل العلوم واألدلة، مبا يف ذلك خالل األزمات أو حاالت الطوارئ املرتبطة بسالمة األغذية. وينبغي أن تفكر 

السلطات املختصة يف تركيز الخربات واملرافق املتصلة بتحاليل محددة يف املختربات املرجعية التي ميكن الوصول 

إليها عىل الصعيد الوطني. ويف بعض البلدان التي قد ال تتوافر فيها مراكز االمتياز أو مراكز مرجعية، ميكن التفكري 

يف إقامة تعاون عىل املستوى اإلقليمي.

عىل املستوى الفردي، يقيِّم هذا املعيار أيضاً، ما إذا كان وإىل أي مدى، يتم تشجيع املوظفني املعنينّي لدى السلطات 

املختّصة عىل املشاركة يف الجمعيات/ الرابطات املهنية حتى يتم الحفاظ عىل الخربة، باعتبار أنّه خالل التبادل مع 

النظراء، تتكون هناك معرفة وتكتسب كفاءات تكميلية.

 النتيجة املحتملة 

توفر الروابط مع مراكز االمتياز للحكومة معلومات علمية موثوقة وأسساً منطقية لصنع القرارات.   

 املؤرشات املحتملة 

قدرة الحكومة عىل أن تثبت قيام تعاون نشط مع مراكز متيز و/ أو املراكز املرجعية )مثل املختربات االقليمية  	

لسالمة األغذية(.

أدلة عىل التعاون النشط واملستمر مع مركز واحد عىل األقل من هذا القبيل )أوالحصول عىل دعم منه(  	

)مثل إرسال العينات و/ أو تلقي الخربات(.

 مصادر األدلة 

املقابالت مع املراكز املرجعية/ مراكز االمتياز. 	

املراسالت مع املراكز. 	

العينات. 	

 أنظر أيضاً 

توجد روابط عمل مثمرة بني السلطات املختصة واألوساط األكادميية، والجامعات، واملعاهد التقنية  د.1.2.2 

وغريها من مجموعات الخرباء )مثل اللجان العلمية(، بهدف استخراج معلومات ذات صلة لتقييم 

قضايا السالمة الغذائية والغش والتصدي لها.
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أداة تقييم نظام الرقابة
القسم دال   األساس العلمي/ املعريف والتحسني املستمرعلى األغذية

  د.2.1 

 القدرة عىل جمع البيانات وتحليلها 

ألغراض تحليل املخاطر

يستند تحليل املخاطر إىل عمليات متينة لجمع املعلومات والبيانات الجيدة

د.1.2.1   

معيار التقييم: توفر البنية التحتية والقدرة التكنولوجية الكافية لجمع البيانات بهدف دعم 

أنشطة تحليل املخاطر.

 التوجيه 

يجب عىل الحكومة أن تتحمل املسؤولية عن تنفيذ الرقابة الرسمية عىل األغذية، ويف حني تنشأ تهديدات ومخاطر 

جديدة أو تتضح معاملها، فإن التحسني املستمر يف الحد من املخاطر أمر مطلوب. ويتعني عىل السلطات املختصة 

أن تتوىل املسؤولية عن البحوث وتوليد البيانات ألنشطة تحليل املخاطر بهدف وضع معايري لسالمة األغذية 

وإلرشاد عمليات الرقابة الرسمية. وملعالجة ذلك بشكل صحيح، يتعني عىل الحكومة أن تستثمر يف البنية التحتية 

مثل املختربات والتكنولوجيا لدعم جمع البيانات )الفقرة 46 من الوثيقة CAC/GL 82-2013(. وينبغي أن تستند 

الدراسات االستقصائية لجمع البيانات إىل خطط أخذ عينات متثيلية صالحة من الناحية اإلحصائية. ويجب إجراء 

تحليل لقدرات املختربات مقارنًة بالقضايا ذات األولوية املتعلقة بسالمة األغذية )أو مسائل أخرى ذات صلة، 

مثل حاالت الغش املحددة(، فضالً عن استعراض برامج الرصد وغريها من الدراسات االستقصائية، وينبغي أن 

تتوفر نظم لجمع البيانات وتخزينها وتحليلها مركزياً. فمن شأن ذلك أن ميكِّن السلطات املختصة من تحديد ما 

إذا كانت تتم تلبية الحاجة إىل البيانات أم ال، وما ينبغي عمله حيال ذلك.

 النتيجة املحتملة 

ميكن تنفيذ أنشطة جمع البيانات.   

 املؤرشات املحتملة 

وجود البنية التحتية والقدرات املخربية الكافية لترسيع جمع البيانات وتحليلها عىل املستوى املركزي. 	

توفر مرافق مبنية مخصصة لجمع البيانات ألنشطة تحليل املخاطر أو إتاحتها للمكونات. 	

الحصيلة اإلجاملية
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قاعدة األدلة/ املخاطر كفاءات النظام  د.2.1القسم الفرعي د.1 

قوائم القدرات التقنية )التكنولوجيا الصالحة والوظيفية والجاهزة لالستخدام( ونظم معالجة البيانات  	

املناسبة لتحليل املخاطر.

قدرة السلطات املختصة عىل الوصول إىل البيانات التي تعّدها أو تنتجها هيئات علمية معرتف بها دولياً  	

مثل لجنة الخرباء املشرتكة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية، ولجنة الخرباء املشرتكة واملعنية بتقييم 

املخاطر امليكروبيولوجية، واجتامع الخرباء املشرتك بشأن تقييم املخاطر امليكروبيولوجية، والنظام العاملي 

للرصد البيئي.

قدرة البلد عىل جمع البيانات املتعلقة باملخاطر واملشاكل الغذائية الخاصة بها. 	

 مصادر األدلة 

مقابالت مع املوظفني. 	

البيانات التي تم جمعها. 	

تحليل البيانات. 	

 أنظر أيضاً 

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

ومراقبة األمراض املنقولة باألغذية وتحليلها وتبادلها.

ميلك النظام الوطني للمختربات قدرات تقنية كافية للتصدي للمخاطر ذات األولوية ووضع معايري  أ.3.3.2 

الجودة لتحليل األغذية وتحليل العينات الرسيرية للكشف عن األمراض املنقولة بواسطة األغذية.

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.

يجري تشغيل برنامج الرقابة عىل الواردات املستند إىل املخاطر عىل النحو املقرر، مع مراعاة  ب.4.2.1 

املوارد املتاحة.

تتوفر إجراءات تفصيلية ملراقبة الحدود، وتكون متاحة لجميع العاملني عىل نقاط التفتيش  ب.5.2.1 

الحدودية، ويجري تنفيذها.

تؤدي عمليات تصنيف املخاطر إىل تطوير برامج لرصد سالمة األغذية. ب.2.1.2 

د.2.2.1   

 معيار التقييم: تتوفرالخربة الكافية عموماً لدعم آليات جمع البيانات واألنشطة ذات الصلة 

التي يتطلبها البلد لتحليل املخاطر. 
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أداة تقييم نظام الرقابة
القسم دال   األساس العلمي/ املعريف والتحسني املستمرعلى األغذية

 التوجيه 

 إن البلد الذي لديه عدد كاٍف من الخرباء املوثوقني الذين يغطون مجموعة واسعة مبا فيه الكفاية من التخصصات 

املتعلقة بسالمة األغذية هو أفضل استعداداً للتعامل مع قضايا السالمة الغذائية الداخلية برسعة وفعالية. 

ولتحقيق أهدافها، قد تحتاج بعض الحكومات إىل استقدام خربات محددة من الخارج. وحيثام أمكن، متيل 

البلدان إىل إنشاء عمليات وآليات خاصة بها، مبا يف ذلك زيادة عددالخرباء الوطنيني والحفاظ عليهم إلجراء بحوث 

 .)CAC/GL 82-2013 تتعلق بسالمة األغذية وجمع البيانات من أجل تحليل املخاطر )الفقرة 46 من الوثيقة

وهذا يعطي املزيد من االستقالل واملكانة واملالمئة عىل املستوى الوطني، فضالً عن تعزيز كفاءة الحكومة. ومن 

املرجح أن يتحقق ذلك من خالل إقامة روابط ذات صلة مع الجامعات واألوساط األكادميية، بحيث تكون برامج 

البحث والتدريب املحددة موجهة بشكل مناسب لسد الثغرات يف الخربات واملعارف. وتكتسب هذه الروابط 

أفضل طابع رسمي من خالل لجان الخرباء التي تدعم السلطات املختصة يف عملها، عىل سبيل املثال من خالل 

اتفاقيات الخدمات.

 النتيجة املحتملة 

تنتج أنشطة جمع البيانات معلومات صحيحة علمياً.   

 املؤرشات املحتملة 

ميكن تلبية الغالبية العظمى من احتياجات جمع البيانات وتحليلها عىل مستوى الخربة. 	

توفر االستثامرات لتطوير قدرات كافية للقيام بأنشطة صحيحة لجمع البيانات. 	

قيام روابط مع الجامعات واألوساط األكادميية. 	

 مصادر األدلة 

قوائم بالخرباء ترشح مؤهالتهم وخرباتهم وأدوارهم يف إجراء أنشطة جمع البيانات )قوائم باملوظفني الفنيني  	

يف املختربات ومحليل البيانات العامة، مبن فيهم املوظفون من تخصصات محددة متصلة بتقييم املخاطر 

مثل علامء السموم وخرباء تقييم التعرض والخرباء يف مجال استهالك األغذية وما إىل ذلك(.

أدلة مستندية عىل أنشطة جمع البيانات وتحليل املخاطر الحكومية وما يرتبط بها من قوائم الخرباء الذين  	

متت االستعانة بهم للقيام بهذا العمل.

 أنظر أيضاً 

متلك السلطات املختصة مبادئ توجيهية واضحة يف مجال السياسات تتناول املؤهالت املطلوبة  أ.2.1.3 

ملختلف املوظفني الذين يؤدون أنشطة الرقابة عىل األغذية.

تنمية قدرات املوظفني. أ.2.3 
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قاعدة األدلة/ املخاطر كفاءات النظام  د.2.1القسم الفرعي د.1 

 د.3.2.1 

معيار التقييم: تقوم السلطات املختصة مبراقبة جمع البيانات ومعالجتها، وتنفيذ أعامل 

الرقابة عىل جودة البيانات.

 التوجيه 

بالنسبة للحكومات التي متلك سياسة وقدرة عىل القيام بأنشطة جمع البيانات الخاصة بها وتحليلها، من املهم 

أن تقوم السلطة املختصة برصد عملية تجميع البيانات ومعالجتها، وبتنفيذ عمليات رقابة منتظمة عىل جودة 

البيانات. وسيضمن ذلك توفر بيانات عالية الجودة تسرتشد بها املواصفات وأعامل الرقابة لضامن سالمة األغذية. 

وميكن أن يدعم االتصال املناسب بنظام أو معهد وطني موثوق به لعلم القياس عملية االستخراج املتسق 

للبيانات العالية الجودة. ويُحبَّذ استخدام املختربات التي تحافظ عىل الشكل األسايس إلدارة املختربات. وينبغي 

تأمني اعتامدات املختربات، وتحديداً للتحليالت الالزمة لجمع البيانات.

 النتيجة املحتملة 

يتم ضامن جودة جمع البيانات وتحليلها من خالل أنظمة لرصد عمليات الجمع ومعالجة البيانات.   

 املؤرشات املحتملة 

بيان جودة الرقابة من خالل: 	

املشاركة يف جوالت االختبارات التعاونية الدولية.. 		

استخدام املواد املرجعية.. 	

مقاربات معالجة البيانات واألهمية اإلحصائية لالستنتاجات. 	

 مصادر األدلة 

أدلة مستندية عىل أي مام سبق باعتباره سياسة ونهجاً رسميني. 	

أدلة مستندية عىل وجود صلة مناسبة بنظام أو معهد وطني موثوق به للقياس. 	

 أنظر أيضاً 

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

الحرارة والبنية التحتية الالزمة لنقل العينات إىل املختربات( ألنشطة الرصد أو املراقبة.

املوارد التحليلية. أ.3.2 

تجري عمليات تقييم كمية للمخاطر. د.6.3.1 
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أداة تقييم نظام الرقابة
القسم دال   األساس العلمي/ املعريف والتحسني املستمرعلى األغذية

د.4.2.1   

معيار التقييم: تقوم السلطات املختصة بتحديد البيانات املتعلقة مبجموعات املخاطر والسلع 

الخاصة بكل بلد وبتجميع هذه البيانات.

 التوجيه 

إن بعض األغذية محفوف مبخاطر عالية بسبب ميله إىل أن يكون مالذاً لألخطار املتصلة بسالمة األغذية و/ أو 

تواتر استهالكه من قبل مجموعات املستهلكني املستهدفة. وقد تكون بعض األغذية العالية املخاطر أو األخطار 

الشديدة خاصة بالبلد أو املنطقة.

تتحمل الحكومات مسؤولية جمع البيانات املتعلقة باملخاطر الخاصة بكل بلد من أجل تقديم املعلومات عن 

الكيفية التي ينبغي من خاللها إدارة الترصف يف املخاطر ومعالجتها بأمان عىل طول السلسلة الغذائية، وحسب 

طبيعة الرقابة الرسمية املناسبة لذلك )النقطة األوىل من الفقرة 50 من الوثيقة CAC/GL 82-2013(. ولتحقيق 

ذلك، يجب جمع البيانات األولية الصحيحة واستخدامها يف أنشطة تحليل املخاطر الالحقة. وبإمكان السلطات 

املختصة أن تجري استقصاءاتها الخاصة بشأن األغذية التي تتواجد عادًة يف البلد )مع االستفادة من أن املعلومات 

املكتسبة تعزى مبارشة إىل الظروف واملواد الغذائية املوجودة يف البلد( وأن تكملها باملعلومات والبيانات التي 

أنتجها أصحاب املصلحة اآلخرون، مبا يف ذلك املصادر ذات املصداقية العالية مثل املنظامت الدولية والدستور 

الغذايئ. وینبغي علی السلطات املختصة ذات الصلة النظر يف مجموعة واسعة مبا فیه الكفایة من األغذیة املعرضة 

للمخاطر ومخاطر امللوثات املحتملة، وکذلك استناداً إلی انتقال امللوثات عن طريق األغذية حیثام یکون من 

املمکن وجود مجموعة من مسارات التعرض. ومن املهم أن تؤخذ السلسلة الغذائية بأكملها بعني االعتبار عند 

تحديد توقيت ومكان جمع البيانات لفهم املراحل األكرث اسرتاتيجية حيث ينبغي جمع البيانات )الفقرة 36 

CAC/GL 82-2013(. وقد يكون من الرضوري جمع البيانات األولية )االستقصاءات(، إما لعدم وجود خطط 

جارية للرصد أو املراقبة، أو للتحقيق يف املخاطر الناشئة التي مل تؤخذ يف الحسبان بعد بشكل جيد يف خطط 

أخذ العينات تلك.

 النتيجة املحتملة 

يتم استخراج البيانات واملعلومات عن األغذية والسلع املحددة املعرضة للمخاطر واستخدامها يف أنشطة    

تحليل املخاطر.   

 املؤرشات املحتملة 

بيانات املخاطر ذات الصلة باملواد الغذائية ذات املخاطر املحددة، والسيام البيانات املتعلقة بانتشار األخطار  	

وتقديرها.

املعلومات التقنية الداعمة للربوتوكوالت ألغراض االستقصاء أو برامج جمع البيانات. 	

األخطار/ السلع املحددة التي تخضع للدراسات االستقصائية أو برامج جمع البيانات. 	

جمع بيانات مراقبة صحة االنسان والنظر فيها عند تحديد مجال تركيز االستقصاءات أو برامج جمع البيانات. 	
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قاعدة األدلة/ املخاطر كفاءات النظام  د.2.1القسم الفرعي د.1 

 مصادر األدلة 

الوثائق الداعمة لالستقصاء أو برامج جمع البيانات. 	

 أنظر أيضاً 

تؤدي عمليات تصنيف املخاطر إىل تطوير برامج لرصد سالمة األغذية. ب.2.1.2 

تستخدم السلطات املختصة آلية تصنيف املخاطر لتوجيه املوارد نحو إدارة الترصف يف املخاطر. د.2.3.1 
 

د.5.2.1   

معيار التقييم: يتوفر نظام مراقبة يدمج املعلومات املستخرجة من رصد السلسلة الغذائية 

بأكملها من أجل فهم أفضل للمخاطر.

 التوجيه )منظمة الصحة العاملية، 2013( 

ينبغي ضامن وصول أصحاب املصلحة يف النظام الوطني للرقابة عىل األغذية والسيام السلطات املختصة ذات 

الصلة إىل املعلومات التي يستخرجها نظام املراقبة يف الوقت املناسب، لتمكينهم من تحديد املخاطر أو القضايا 

التي تحتاج إىل معالجة، ولتحديدما إذا كانت أعامل الرقابة أو االجراءات القامئة فعالة أم ال )الفقرة 60 من 

.)CAC/GL 82-2013 الوثيقة

وميكن اعتامد آليات مختلفة ملراقبة متكاملة للسلسلة الغذائية لتحديد األمراض املنقولة باألغذية. وسيحتاج كل 

بلد إىل هيكلة نظامه املتكامل ملراقبة السلسلة الغذائية بطريقة تراعي أصحاب املصلحة املعنيني وموقع مصادر 

البيانات. ومع ذلك، وبرصف النظر عن الهيكل املختار، هناك بعض العنارص املشرتكة بني كل هذه الهياكل وهي 

تشمل ما ييل:

فريقاً من املمثلني من كل قطاع ذي صلة، لديهم معرفة مفصلة عن كيفية جمع البيانات يف قطاعهم.. 	

تحديد مصادر البيانات يف كل قطاع من القطاعات املتاحة للمراقبة املتكاملة لسلسلة األغذية. 	

تحديد العوامل املسببة لألمراض واألنسب للمراقبة املتكاملة لسلسلة األغذية. 	

تحديد أنواع الحيوانات واألغذية التي يجب إدماجها. 	

استعداد كل قطاع للمشاركة يف املراقبة املتكاملة لسلسلة األغذية.. 		

هياكل إدارية واضحة لتقاسم البيانات املتكاملة وتحليلها )مبا يف ذلك آلية التنسيق وآلية االتصال(.. 			

تواصل منتظم ملناقشة جميع جوانب املراقبة املتكاملة للسالسل الغذائية.. 		

بيان واضح بأهداف املراقبة.. 	

قاعدة بيانات تحتضن البيانات املستخرجة واملجمعة من جميع القطاعات املشاركة يف املراقبة املتكاملة . 		

للسالسل الغذائية، مع معجم بيانات لكل حقل من حقول البيانات.
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أداة تقييم نظام الرقابة
القسم دال   األساس العلمي/ املعريف والتحسني املستمرعلى األغذية

آلية نقل للبيانات باستخراجها من قواعد بيانات املراقبة القامئة ومصادرها األخرى إلحالتها إىل قاعدة بيانات . 			

املراقبة املتكاملة للسلسلة الغذائية، وسيتحدد ما ييل:

نوع التحويل االلكرتوين )مثل التغذية التلقائية، وإرسال جداول البيانات يدوياً، وما سوى ذلك(. 	

وترية نقل البيانات. 	

حقول البيانات التي سيتم إرسالها إىل قاعدة البيانات. 	

إجراء تحليل وتفسري منتظمني يف قطاعات متعددة للبيانات املتكاملة )مبا يشمل عملية استعراض نوعية . 				

البيانات وإسناد املصدر(، ونرشها يف التقارير السنوية.

وينبغي استخدام النتائج التي تم الحصول عليها من نظام املراقبة املتكامل للسالسل الغذائية بصورة روتينية يف 

تحليل املخاطر، لتحديث أطر تصنيف املخاطر، وبرامج وخطط التفتيش والرصد.

 النتيجة املحتملة 

استخدام البيانات املستمدة من نظام املراقبة املتكاملة للسلسلة الغذائية بشكل روتيني إلجراء تحليل     

متعدد القطاعات للمخاطر يؤدي إىل تطوير )أو تغيري( التدخالت.   

 املؤرشات املحتملة 

وجود فريق من ممثيل كل قطاع من القطاعات ذات الصلة يعمل عىل جمع البيانات وتقاسمها. 	

هيكل حكومي يتيح تبادل البيانات. 	

توفر قاعدة بيانات تحتضن بيانات املراقبة املتكاملة للسلسلة الغذائية، مع معجم بيانات لكل حقل من  	

حقول البيانات.

آلية لنقل البيانات الستخراج البيانات من قواعد بيانات املراقبة القامئة ومصادر البيانات األخرى إلحالتها  	

إىل قاعدة بيانات املراقبة املتكاملة للسلسلة الغذائية.

تحليالت البيانات املدرجة يف نرشة مراقبة منتظمة تكون متاحة لجميع أصحاب املصلحة.. 	

 مصادر األدلة 

قاعدة بيانات املراقبة املتكاملة لسلسلة األغذية. 	

تقارير تحليل البيانات. 	

نُسخ من نرشات املراقبة املنتظمة. 	

 أنظر أيضاً 

مراقبة األمراض املنقولة بواسطة األغذية )الصحة العامة(. ب.2.2 

تستخدم البيانات املستمدة من برامج التفتيش والرصد واملراقبة الروتينية لالسرتشاد بها يف أنشطة  د.6.2.1 

تحليل املخاطر الجديدة أو الحالية.
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تستخدم السلطات املختصة آلية تصنيف املخاطر لتوجيه املوارد نحو إدارة الترصف يف املخاطر. د.2.3.1 

تجري عمليات تقييم كمية للمخاطر. د.6.3.1 

تجري إعادة النظر يف عمليات تقييم املخاطر وإجراءات إدارة الترصف يف املخاطر بشكل دوري  د.8.3.1 

وتحديثها عند الرضورة.

د.6.2.1   

معيار التقييم: تستخدم البيانات املستمدة من برامج التفتيش والرصد واملراقبة الروتينية 

لالسرتشاد بها يف أنشطة تحليل املخاطر الجديدة أو الحالية.

 التوجيه 

عندما تكون برامج رصد سالمة األغذية )يف سلسلة األغذية( ومراقبتها )بيانات الصحة العامة( نافذة وفعالة، 

فهي تنتج املعلومات والبيانات التي ميكن أن تكون مفيدة الستعراض التحقيقات بشأن تقييم املخاطر أو إلرشاد 

أنشطة تحليل املخاطر الشاملة التي تنفذها السلطات املختصة املسؤولة عن الرقابة عىل األغذية. وعندما ال 

تكون هذه البيانات متوفرة فإن البيانات النابعة من برامج التفتيش الروتينية تُعتربنقطة انطالق جيدة للبدء ببناء 

مجموعة البيانات. وميكن أن يُسرتشد بهذه البيانات يف أنشطة تحليل املخاطر الجديدة أو يف استعراض أنشطة 

تحليل املخاطر الحالية. ومن املرجح أن يتم إنتاج هذه البيانات من قبل عدد من السلطات املختصة املختلفة من 

خالل خطط أخذ العينات التي تكون مسؤولة عنها، وينبغي أن يتم تقاسمها والنظر فيها بشكل مشرتك من قبل 

سلطات مختصة أخرى ذات صلة أو هيئات تقييم املخاطر. ويف عدد من الحاالت، ميكن أن يحمل هذا االستعراض 

املشرتك السلطات املختصة املسؤولة عن إنتاج هذه املعلومات إىل استعراض بعض جوانب عملية جمع البيانات 

يف وقت الحق لتعديل نوعية املعلومات املنتجة من أجل تحسني استخدامها. ومن شأن اتباع نهج موحد فيام بني 

.)CAC/GL 82-2013 السلطات املختصة أن يضمن مراعاة السلسلة الغذائية بأكملها )الفقرة 36 من الوثيقة

 النتيجة املحتملة 

تكون أنشطة تحليل املخاطر محدثة وذات جودة أفضل، وتلقي نظرة شاملة عىل إمدادات األغذية وطرق    

التعرض البديلة.   

 املؤرشات املحتملة 

توفر البيانات والنتائج املعالجة لربامج الرصد واملراقبة )والسيام انتشار األخطار الكبرية وآثارها(. 	

األدلة عىل أن هذه البيانات تتم معالجتها إلرشاد أنشطة تحليل املخاطر، سواء لجهة تقييم املخاطر أو إدارة  	

الترصف فيها )إما للحصول عىل معلومات جديدة أو الستعراض املعلومات املتوفرة(.

 مصادر األدلة 

بيانات من برامج الرصد واملراقبة )التي ينتجها عدد من السلطات املختصة املختلفة خالل خطط أخذ  	

العينات التي تكون مسؤولة عنها(.
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أداة تقييم نظام الرقابة
القسم دال   األساس العلمي/ املعريف والتحسني املستمرعلى األغذية

الوثائق التي تربط بوضوح بيانات برامج املراقبة والرقابة بأنشطة تحليل املخاطر. 	

 أنظر أيضاً 

تؤدي عمليات تصنيف املخاطر إىل تطوير برامج لرصد سالمة األغذية. ب.2.1.2 

يسرتشد برنامج الرصد بإطار تصنيف مخاطر للمشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية. ب.4.1.2 

تستخدم نتائج ومخرجات برامج الرصد الستعراض/ إرشاد سياسات واسرتاتيجيات الرقابة عىل  ب.6.1.2 

األغذية واقرتاح التدخالت/ التدابري املالمئة.

تتوفر القدرة عىل إجراء تقييامت رسيعة للمخاطر املتعلقة بالحوادث الصحية العامة الحادة عىل  ب.4.2.2 

الصعيدين الوطني ودون الوطني.

تستخدم السلطات املختصة نهج تصنيف املخاطر لتوجيه املوارد نحو إدارة الترصف يف املخاطر. د.2.3.1 

تجري عمليات تقييم كمية للمخاطر. د.6.3.1 

د.7.2.1   

معيار التقييم: تقوم السلطات املختصة بتحديد البيانات املطلوبة لتقييم املخاطر 

واستخراج تلك البيانات. 

 التوجيه 

بالنسبة إىل الحكومة التي متلك سياسة وقدرة عىل تنفيذ أنشطة تقييم املخاطر الخاصة بها، من املهم أن تسرتشد 

مبسألة إدارة الترصف يف املخاطر وعملية تفويض لتقييم املخاطر وعمليات تطوير الحقة ،وإعالم بالبيانات املطلوبة 

بشكل محدد إلجراء تقييم سليم للمخاطر وضامن إدارة الترصف يف املخاطر واإلبالغ عنها بشكل مناسب.

 النتيجة املحتملة 

تتناول أنشطة تقييم املخاطر مبارشة مسائل إدارة الترصف يف املخاطر وعدم اليقني أو التقلب يف تقديرات    

املخاطر، وتشجع عىل جمع املزيد من البيانات.   

 املؤرشات املحتملة 

أدلة عىل متطلبات البيانات املنشورة أثناء التكليف بإجراء تقييم للمخاطر. 	

أدلة عىل البيانات املستخرجة لسد أبرز الثغرات عىل مستوى البيانات. 	

 مصادر األدلة 

وثائق تقييم املخاطر.  	
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قاعدة األدلة/ املخاطر كفاءات النظام  د.2.1القسم الفرعي د.1 

 أنظر أيضاً 

تستخدم السلطات املختصة آلية تصنيف املخاطر لتوجيه املوارد نحو إدارة الترصف يف املخاطر. د.2.3.1 

تجري عمليات تقييم كمية للمخاطر. د.6.3.1 
 

د.8.2.1   

معيار التقييم: يتم إجراء دراسات بحثية مخصصة لتحديد املصادر الغذائية ألمراض معينة، 

وفهم وبائيات األمراض املنقولة باألغذية وتقدير عبء األمراض املنقولة بواسطة األغذية عىل 

املجتمع املحيل. 

 التوجيه 

قد تحدث حاالت ال ميكن فيها لنظام املراقبة القائم اإلجابة عىل بعض األسئلة املهمة املتصلة باألمراض املنقولة 

بواسطة األغذية، عىل سبيل املثال:

ما هي نسبة أمراض اإلسهال يف املجتمع التي تنتج عن مسببات األمراض التي قد تكون منقولة بواسطة . 1
األغذية؟

نشهد تفيش نوع معني من الساملونيال، ولكن نظام املراقبة لدينا يخربنا بوجود حاالت عرضية أيضاً. فهل . 2

املنتج الغذايئ املسؤول عن تفيش املرض يسبب أيضاً حاالت عرضية؟

ما هي نسبة حاالت اإلرشيكية القولونية املنتجة لسموم شيجا التي يتم اإلبالغ عنها إىل نظام املراقبة . 3
والتي تُعتربمنقولة بواسطة األغذية؟

هل توجد أنواع الكمبيلوباكرت التي نجدها عند البرش يف األغذية أو يف الحيوانات أيضاً؟ وما هي نسبة . 4

حاالت الكمبيلوباكرت التي يبلّغ عنها لنظام املراقبة والتي ميكن أن تعزى إىل لحوم الدجاج؟

ميكن للدراسات البحثية املخصصة اإلجابة عىل بعض هذه األسئلة. وتشمل أنواع الدراسات املخصصة التي ينبغي 

أن تكون البلدان قادرة عىل القيام بها الدراسات املتعلقة بالعوامل املسببة لألمراض، ودراسات عوامل الخطر، 

ودراسات عبء املرض، ودراسات إسناد املصادر، وانتشار العوامل املمرضة عىل طول السلسلة الغذائية ودراسات 

النظام الغذايئ الكيل.

ويف ضوء وجود فجوة يف املعارف املتعلقة باألمراض املنقولة باألغذية التي ال ميكن لنظام املراقبة واالستجابة 

معالجتها، قد يكون من الرضوري إجراء دراسة مخصصة. وهناك العديد من الطرق للقيام مبثل هذه الدراسة، ولكن 

يجب أن تكون الخصائص التالية مشرتكة بينها جميعاً:

مجال تركيز واضح )عىل سبيل املثال طرح سؤال محدد لإلجابة عنه( وأهداف واضحة ترد يف اختصاصات . 	

الدراسة التي يتعني االضطالع بها.

االستعانة بالخرباء املختصني الذين لديهم إملام بأساليب البحث واألمراض املنقولة باألغذية والسياق الذي . 		

ستجرى فيه الدراسة تحت القيادة املناسبة. وينبغي أن يشمل الخرباء املوظفني الحكوميني واألكادمييني من 

القطاع الجامعي، كحد أدىن.
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أداة تقييم نظام الرقابة
القسم دال   األساس العلمي/ املعريف والتحسني املستمرعلى األغذية

األساليب املناسبة املتصلة مبسألة الدراسة.. 			

التمويل املناسب واملوارد املناسبة.. 		

إدراج اعتبارات أخالقية )مثل الحصول عىل املوافقة املسبقة للجنة أخالقيات البحوث البرشية(.. 	

أن تؤدي إىل نتائج واضحة ينبغي استرشافها بحيث يتم إرشاك الخرباء املعنيني منذ البداية )مثالً، ھل . 		

من املرجح أن تؤدي الدراسة إلی تغییر يف السیاسة يف ما یتعلق بسالمة األغذیة أو لوائحها؟ إذا کان األمر 

کذلك، سیحتاج خرباء سالمة األغذیة إلی أن یکونوا جزءاً من مجموعة العمل لضامن استخدام النتائج 

للتأثیر علی تغییر السیاسة(.

ملزيد من اإلرشادات، يرجى الرجوع إىل منشورات منظمة الصحة العاملية الواردة يف الهامش.

 النتيجة املحتملة 

إجراء دراسات مخصصة لتوفري املعلومات إلدارة الترصف يف املخاطر خارج الحاالت الحادة.   

 املؤرشات املحتملة 

وجود سلطة تنفيذية مسؤولة عن الرشوع بهذه الدراسات املخصصة وتوفري املوارد لها، وقادرة عىل تنفيذ  	

النتائج املستخلصة.

وجود آلية مناسبة ملناقشة أنواع الدراسات البحثية املستهدفة التي يتعني القيام بها يف البالد واالتفاق عليها  	

وتنفيذها وإدارتها.

 مصادر األدلة 

الدراسات البحثية املخصصة )الدراسات املتعلقة بالعوامل املسببة لألمراض، ودراسات عوامل الخطر،  	

ودراسات عبء املرض، ودراسات إسناد املصادر، وانتشار العوامل املسببة لألمراض عىل طول السلسلة 

الغذائية ودراسات النظام الغذايئ الكيل(.

 أنظر أيضاً 

تستخدم السلطات املختصة نهج تصنيف املخاطر لتوجيه املوارد نحو إدارة الترصف يف املخاطر. د.2.3.1 

تجري عمليات تقييم كمية للمخاطر. د.6.3.1 
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د.9.2.1   

معيار التقييم: تعمل السلطات املختصة عىل وضع تقديرات متصلة بعبء األمراض املنقولة 

بواسطة األغذية التي تدمج بيانات متعلقة بحدوث األمراض وشدتها مع النسبة إىل حاالت 

االنتقال عن طريق األغذية، كأفضل دليل عىل تحديد أولويات املخاطر.

 التوجيه 

متثل تقديرات عبء األمراض وإسنادها إىل االنتقال بواسطة األغذية األساس األمنت لتحديد أولويات املخاطر 

ملوارد سالمة األغذية، ولكن ذلك يتطلب كميات كبرية من البيانات املحلية التي يتم الحصول عليها عن طريق 

رصد األغذية ومراقبة األمراض املنقولة بواسطة األغذية. وبإمكان اإلصدار األخري ملنظمة الصحة العاملية بشأن 

 Est	mate of the Global Burden of Foodborne تقدير العبء العاملي لألمراض املنقولة بواسطة األغذية

sease	D أن يسهل وضع تقديرات وطنية عن طريق سد الثغرات عىل مستوى البيانات. ومع ذلك، ينبغي دامئاً 

تجميع البيانات املحلية ومراجعتها أوالً. وميكن أن توفر عملية إجراء )أو محاولة إجراء( دراسة وطنية عن األمراض 

املنقولة بواسطة األغذية معلومات لدعم وضع السياسات الغذائية الوطنية، وتحفيز إجراء املزيد من البحوث 

لسد الثغرات عىل صعيد البيانات. فعىل سبيل املثال، دراسة األهمية النسبية النتقال األمراض املعدية التي تنترش 

بواسطة األغذية واملياه تقوم بتوجيه السياسات. وعىل أي دراسة حول عبء األمراض املنقولة بواسطة األغذية أن 

تأخذ يف االعتبار املجموعة الكاملة لألخطار التي تنقلها األغذية، أي األخطار امليكروبية والطفيلية والكيميائية.

 النتيجة املحتملة 

توفر دراسة وطنية لعبء األمراض املنقولة بواسطة األغذية تقديرات لتخصيص املوارد عىل أساس العبء،    

وتطور القدرة الوطنية يف مجال تحديد أولويات املخاطر.   

 املؤرشات املحتملة 

تجميع البيانات املتصلة بوترية اإلصابة باألمراض املنقولة بواسطة األغذية التي تم تعديلها بسبب عوامل  	

النقص يف التبليغ بهدف تقدير حاالت اإلصابة باملرض.

دراسة البيانات املتصلة بحاالت االستشفاء والوفيات يف الحاالت التي تسببها األمراض املنقولة بواسطة  	

األغذية.

التواصل مع الفريق املرجعي املعني باألوبئة املنقولة بواسطة األغذية التابع ملنظمة الصحة العاملية. 	

 مصادر األدلة 

البيانات املتصلة بوترية اإلصابة باألمراض. 	

تحليل البيانات. 	

املراسالت مع الفريق املرجعي املعني باألوبئة املنقولة بواسطة األغذية التابع ملنظمة الصحة العاملية. 	
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  د.3.1 

اطاّلع السلطة املختصة عىل إطار تحليل املخاطر 

واستخدامها لهذا اإلطار

تستخدم السلطات املختصة إطار تحلیل املخاطر بشکل مناسب لتحدید املخاطر املتعلقة بسالمة األغذیة، وتستخدم 

النواتج لتخطیط الرقابة الرسمیة عىل سالمة األغذیة لديها وتحسينها بشكل دوري.

د.1.3.1   

معيار التقييم: تربهن السلطات املختصة عىل فهمها السليم ملبادئ تحليل املخاطر وااللتزام 

بإطار إدارة الترصف يف املخاطر يف العمليات واملخرجات، حسب الرضورة، فيام يتعلق 

بالترشيعات، ووضع املواصفات، والسياسات، واإلرشادات، وما إىل ذلك. 

 التوجيه 

يف سياق الحوكمة الحديثة لسالمة األغذية، من املهم أن تدرج السلطات املختصة مبادئ تحليل املخاطر يف 

القانون ولكن أيضا يف عملياتها اليومية، عرب اعتامد إطار إلدارة الترصف يف املخاطر  لعمليات اتخاذ القرارات 

واإلجراءات الخاصة بها. وميثل تحليل املخاطر إطاراً مفاهيمياً لتحديد النهج االسرتاتيجي وتوجيه تنفيذه بهدف 

دعم تحقيق أهداف سياسة الرقابة عىل األغذية. ويُقصد بتحليل املخاطر فهم املخاطر املتعلقة بسالمة األغذية 

والخيارات املتاحة من أجل رقابة فعالة عىل هذه املخاطر. وهو يتعلق أيضاً بإدارة الترصف يف املخاطر واإلبالغ 

عنها، مع تحقيق أقىص قدر من املنافع الصحية العامة مقابل التكلفة. وهذا أمر بالغ األهمية عندما تكون 

املوارد شحيحة.

وميكن أن يتحقق تحليل املخاطر من خالل آليات مختلفة، يقيض أبسطها باستناد العمليات الوطنية لصنع القرارات 

املتصلة بإدارة الترصف يف املخاطر بشكل مناسب عىل نتائج تقييم املخاطر التي تجري عىل املستوى االقليمي 

أو الدول. عىل سبيل املثال، تلك التي تضطلع بها لجان الخرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة 

الصحة العاملية )مثالً بالنسبة إىل املضافات وامللوثات الغذائية، لجنة الخرباء املشرتكة بني الوكاالت واملعنية باملواد 

املضافة إىل األغذية، وبالنسبة إىل تقييم املخاطر امليكروبيولوجية، اجتامع الخرباء املشرتك بني منظمة الفاو ومنظمة 

الصحة العاملية بشأن تقييم املخاطر البيولوجية، وغريها من نتائج مشاورات الخرباء املخصصة املنبثقة عن برنامج 

املشورة العلمية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية(.إذا كان البلد يقوم بتحليل املخاطر 

الخاصة به، من املهم أن يأخذ تقييم املخاطر وإدارة الترصف فيها يف االعتبار كالً من مامرسات اإلنتاج والتخزين 

واملناولة ذات الصلة املعمول بها عىل امتداد السلسلة الغذائية، مبا يف ذلك املامرسات التقليدية، وطرق التحليل، 

 .)CAC/GL 62-2007 وأخذ العينات والتفتيش وانتشار آثار صحية ضارة معينة )الفقرتان 25 و33 من الوثيقة

عالوًة عىل ذلك، ينبغي أن تكون عملية إدارة الترصف يف املخاطر شفافة ومتسقة وموثقة توثيقاً كامالً. ويجب 

الحصيلة اإلجاملية
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توثيق القرارات املتعلقة بإدارة الترصف يف املخاطر من أجل تيسري فهم أوسع لعملية إدارة الترصف يف املخاطر 

من جانب جميع األطراف املعنية )الفقرة 35 من الوثيقة CAC/GL 62-2007(. وينبغي تحديد نطاق تقييم 

املخاطر الجاري تنفيذه والغرض منه بوضوح )الفقرة 21 من الوثيقة CAC/GL 62-2007(، كام يُفرتض تقييم 

خيارات إدارة الترصف يف املخاطر من حيث نطاق تحليل املخاطر والغرض منه ومستوى حامية صحة املستهلك 

التي تحققها )الفقرة 37 من الوثيقة CAC/GL 62-2007(. ويجب أن تراعي دراسة املجموعة الكاملة لخيارات 

إدارة الترصف يف املخاطر تقييامً ملزاياها وعيوبها املحتملة، قدر اإلمكان.

ال يجوز أن يكتفي التبليغ عن املخاطر بنرش املعلومات، بل يجب أن تتمثل وظيفته الرئيسية يف ضامن إدراج جميع 

املعلومات واآلراء الالزمة إلدارة الترصف يف املخاطر بفعالية يف عملية اتخاذ القرار. ومن املهم أن يتضمن التبليغ 

عن املخاطر رشحاً شفافاً لسياسة تقييم املخاطر، وتقييامً للمخاطر، مبا يف ذلك جوانب عدم اليقني، والقرارات 

املتخذة واإلجراءات املتبعة للوصول إليها، مبا يف ذلك كيفية معالجة جوانب عدم التيقن.

ويجب أن تشري إىل أي قيود أوشكوك أوافرتاضات وإىل أثرها عىل تحليل املخاطر، وآراء األقليات التي تّم التعبري 

عنها يف سياق تقييم املخاطر. وسيؤدي ذلك إىل زيادة الوعي والفهم للقضايا املحددة قيد النظر أثناء تحليل 

املخاطر وإىل تشجيع املشاركة املناسبة من جانب جميع األطراف املعنية )الفقرات 40 و42 و43 من الوثيقة 

.)CAC/GL 62-2007

 النتيجة املحتملة 

تتضمن إدارة سالمة األغذية )السياسات، والترشيعات، واإلرشادات( مبادئ تحليل املخاطر ضمن إطار إدارة    

الترصف يف املخاطر.   

 املؤرشات املحتملة 

تُظهر جميع السلطات املختصة مستوى جيداً من االملام العام بإطار تحليل املخاطر املطبق عىل األغذية. 	

يتظّمن القانون اإلشارة إىل تحليل املخاطر. 	

وجود أدلة عىل أنه يجري تنفيذ عنارص تحليل املخاطر عىل الصعيد العميل. 	

استناد العملية الوطنية التخاذ القرارات يف مجال إدارة الترصف يف املخاطر إىل نتائج تقييامت املخاطر التي  	

يجري االضطالع بها عىل الصعيد االقليمي أو الدول )مثالً من قبل لجنة الخرباء املشرتكة املعنية باملواد 

املضافة إىل األغذية ولجنة الخرباء املشرتكة واملعنية بتقييم املخاطر امليكروبيولوجية واجتامع الخرباء املشرتكني 

لكل من منظمة الفاو ومنظمة الصحة العاملية بشأن تقييم املخاطر البيولوجية(.

قرارات موثقة حول إدارة الترصف يف املخاطر. 	

توفر وثائق وعرض واضح لنطاق التقييم السابق للمخاطر والغرض منه. 	

وجود أدلة عىل أن تقييم املخاطر وإدارتها يأخذان يف الحسبان مامرسات اإلنتاج والتخزين واملناولة ذات  	

الصلة املستخدمة عىل امتداد السلسلة الغذائية )مبا يف ذلك املامرسات التقليدية وطرق التحليل وأخذ 

العينات والتفتيش وانتشار آثار صحية ضارة محددة(.

تكييف مواصفات الدستور الغذايئ مع السياق الوطني عرب استخدام بيانات التعرض الوطنية )بيانات  	

استهالك األغذية وتلوثها(.
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توفر تفسريات شفافة ملا ييل: 	

سياسة تقييم املخاطر.. 	

تقييم املخاطر.. 		

القيود وأوجه عدم اليقني واالفرتاضات وأثرها عىل تحليل املخاطر.. 			

القرارات املتخذة.. 		

االجراءات املتبعة للوصول إليها، مبا يف ذلك كيفية معالجة أوجه عدم اليقني.. 	

آراء األقليات التي تم التعبري عنها يف سياق تقييم املخاطر.. 		

مصادر األدلة . 			

الترشيعات، ووثائق السياسات، والدالئل املتعلقة بقطاعات سالمة األغذية حيث يتم تحديد إطار تحليل  	

املخاطر وتطبيقه.

مقابالت مع السلطات املختصة. 	

وثائق تقييم املخاطر وإدارة الترصف يف املخاطر. 	

 أنظر أيضاً 

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

األغذية.

تتضمن القوانني أحكاماً لتحديد رشوط االسترياد.  أ.6.3.1 
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د.2.3.1   

معيار التقييم: تستخدم السلطات املختصة آلية تصنيف املخاطر لتوجيه املوارد نحو إدارة 

الترصف يف املخاطر.

 التوجيه 

يف داخل أي بلد، ال بد من وجود أخطار معرتف بها يف مجال سالمة األغذية قد أدت تاريخياً إىل إرهاق كاهل 

الصحة العامة، وهي معروفة من طرف السلطات املختّصة. وقد تكون األخطار األخرى أقل بروزاً من حيث 

االعرتاف العام، عىل سبيل املثال، بسبب نقص يف البيانات، أوصعوبة ربط مرض متعدد العوامل وطويل األمد 

بقضية واحدة تتعلق بسالمة األغذية، أو التحيز الثقايف املحتمل، من ضمن أسباب أخرى. من املهم أن تتوفر 

للحكومة بيانات صحيحة عن االنتشار الحقيقي لألخطار التي تؤثر عىل السلسلة الغذائية وأثر هذه األخطار، 

وأن تُستخدم تلك البيانات لتحديد أولويات استخدام املوارد. ويجب تجنب الحاالت التي تخصص فيها امليزانيات 

الحكومية للقضاء عىل مسببات األمراض أو األخطار استناداً إىل تكوين سمعة مسبقة )أو األقاويل أو السمعة التي 

تكّونت باالستناد إىل وسائل اإلعالم(. وبدالً من ذلك، ينبغي استخدام األدلة اإلحصائية والوبائية بشأن األخطار 

املتصلة بسالمة األغذية أو مجموعات األخطار/ األغذية لتحديد أولويات تخصيص املوارد. وميكن أن تُستمّد 

البيانات املتعلقة برتتيب املخاطر بحسب األولويات من الدراسات االستقصائية أو الجهود املخصصة لجمع البيانات 

)د.4.2.1( أو من نظم الرصد واملراقبة الروتينية )د.5.2.1(. وينبغي أيضاً النظر يف املعلومات املستمدة من مراقبة 

األمراض املنقولة عن طريق األغذية )د.7.2.1 ود.8.2.1(. ويجب عىل الحكومة أن تضمن معالجة هذه األخطار 

البالغة املتعلقة بسالمة األغذية )التي تتوفر براهني عىل خطورتها ووجودها يف آٍن معاً( بشكل كامل يف التخطيط 

ألعامل الرقابة الرسمية عىل سالمة األغذية من جميع األنواع والقطاعات. فمن شأن ذلك أن يسمح بتخصيص 

املوارد إلدارة الترصف يف املخاطر التي لها أثر حقيقي، مام يسهم يف تحقيق أهداف سياسة سالمة األغذية.

لقد تم وضع آليات لتصنيف املخاطر مدعومة مبقاييس متزايدة التعقيد ميكن أن تستخدمها البلدان عىل مستويات 

مختلفة من النضج، والسيام عندما يتعلق األمر بتوفر البيانات. وستكون هذه اآلليات كمية عىل نحو متزايد وقادرة 

عىل الوقوف عند الجودة وجوانب عدم اليقني والثغرات يف البيانات بطريقة متطورة نوعا ما.

وألغراض قياس معيار التقييم هذا، تجدر اإلشارة إىل ما ييل:

إن تصنيف املخاطر هنا يتعلق فقط مبخاطر سالمة األغذية بالنسبة إىل الصحة العامة )أي أن اآلليات التي . 	

تتضمن رصد عوامل أخرى، مثل الشواغل املرتبطة باألمن الغذايئ، وتأثري االقتصاد، وجدوى تدابري الرقابة، 

وما إىل ذلك، تؤخذ يف االعتبار يف إطار آليات تحديد أولويات املخاطر )أنظر د.6.3.1(.

لنوعية . 		 املستخدمة  املخاطر  تصنيف  آليات  أيضاً مدى مالءمة  الحسبان  التقييم يف  يأخذ  أن  ينبغي 

البيانات املتاحة عن املخاطر وكميتها.

 النتيجة املحتملة 

تركيز أنشطة الرقابة عىل األغذية عىل املخاطر ذات األهمية الكربى وإسهامها يف تحقيق أهداف سياسة    

سالمة األغذية.   
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 املؤرشات املحتملة 

دليل عىل وجود عملية تصنيف. 	

نتائج عمليات تصنيف مجموعات األخطار/ األغذية ذات األهمية. 	

يتم معالجة األخطار املرتبطة بالسالمة الغذائية التي تم تحديدها عىل أنها بالغة من خالل أعامل رقابة  	

فعالة عىل سالمة الغذية عىل طول سالسل القيمة الغذائية.

 مصادر األدلة 

تقارير التحقيقات العلمية ذات الصلة بأخطار سالمة األغذية التي تعترب متوفرة عىل الصعيد املحيل وقيّمة. 	

الوثائق االسرتاتیجیة أو التخطیطیة التي تتناول األخطار املرتبطة بسالمة األغذية التي جرى التعرف عليها. 	

 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.

تؤدي عمليات تصنيف املخاطر إىل تطوير برامج لرصد سالمة األغذية. ب.2.1.2 

يسرتشد برنامج الرصد بإطار تصنيف مخاطر للمشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية. ب.4.1.2 

تقوم السلطات املختصة بتحديد البيانات املتعلقة مبجموعات املخاطر والسلع الخاصة بكل بلد  د.4.2.1 

وبتجميع هذه البيانات.

يتوفر نظام مراقبة يدمج املعلومات املستخرجة من رصد السلسلة الغذائية بأكملها من أجل فهم  د.5.2.1 

أفضل للمخاطر.

تستخدم البيانات املستمدة من برامج التفتيش والرصد واملراقبة الروتينية لالسرتشاد بها يف أنشطة  د.6.2.1 

تحليل املخاطر الجديدة أو الحالية.

تقوم السلطات املختصة بتحديد البيانات املطلوبة لتقييم املخاطر واستخراج تلك البيانات. د.7.2.1 

يتم إجراء دراسات بحثية مخصصة لتحديد املصادر الغذائية ألمراض معينة، وفهم وبائيات  د.8.2.1 

األمراض املنقولة باألغذية وتقدير عبء األمراض املنقولة بواسطة األغذية عىل املجتمع املحيل.

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

قطاع األغذية.

تجري عمليات تقييم كمية للمخاطر. د.6.3.1 
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د.3.3.1   

معيار التقييم: عند الرضورة، تستخدم السلطات املختصة توصيف املخاطر لتوجيه وإرشاد 

توجيه مواردها نحو أعامل الرقابة الرسمية. 

 التوجيه 

عندما تكون السلطات املختصة مدركة متاماً لطبيعة ثنائيات املنتجات الغذائية/ األخطار التي تشكل أبرز املخاطر، 

ميكن اعتبار تصنيف املخاطر أداة مفيدة للمساعدة يف التخطيط لألنشطة الرسمية للتقييم والرصد. وتوفر سامت 

املخاطر أساساً أكرث انتظاماً ورسمياً للجمع بني سياق إدارة الترصف فقي املخاطر واملعلومات الالزمة لوصف 

املشكلة التي تطرحها مجموعات معينة من ثنائيات األغذية/ األخطار. وميكن لسمة املخاطر أن توفر تقييامً 

مبكراً للمخاطر وخيارات محتملة إلدارة الترصف فيها، وهذا قد يكون كافياً التخاذ اإلجراءات، كام ميكن أن 

تعرض البيانات واملعلومات املطلوبة إلجراء تقييم أعمق للمخاطر. وتجدر اإلشارة إىل أن مستوى تفصيل سامت 

املخاطر، فضالً عن هيكلها، ميكن أن يختلف اختالفاً كبرياً. فبعض سامت املخاطر تُعرض عىل نحو مامثل لخطوات 

تقييم املخاطر، يف حني أن بعضها اآلخر يتمحور حول األسئلة والقضايا الرئيسية التي يحتاج مديرو الترصف يف 

املخاطر إىل معرفتها.

ومع تعزيز نظام املراقبة واالستجابة لألمراض املنقولة بواسطة األغذية، ستتمكن البلدان من استخدام بيانات 

املراقبة لإلسهام يف تحديد سامت املخاطر. ومن املهم أن يتم دمج بيانات املراقبة املرتكزة عىل الحاالت اإلنسانية 

مع بيانات رصد األغذية واستهالكها واملعلومات الرئيسية األخرى الواردة من السلسلة الغذائية لتحسني نوعية 

سامت املخاطر. ويلزم التعاون الفعال املتعدد القطاعات إذا كان املقصود هو تقاسم البيانات وإجراء تحليل 

وتشغيل مشرتكني. وعندما يتم التخطيط إلعداد دراسات مخصصة من شأنها أن تساهم يف تحديد سامت املخاطر، 

ينبغي إرشاك القطاعات ذات الصلة يف التخطيط والتنفيذ.

 النتيجة املحتملة 

يتم إنشاء مكتبة لسامت املخاطر يُسرتشد بها يف صنع السياسات وقرارات إدارة الترصف يف املخاطر.   

 املؤرشات املحتملة 

أن تكون السلطات املختصة قد عمدت إىل وضع سامت للمخاطر ذات الصلة مبجموعات األخطار/ األغذية  	

ذات األهمية يف البلد أو فّوضت جهة ما بهذه املهمة.

وجود أدلة عىل اتخاذ املزيد من إجراءات تقييم املخاطر أو إدارة الترصف فيها، نتيجة لنشاط مرتبط  	

بسامت املخاطر.

وجود أدلة عىل التعاون املتعدد القطاعات لتوفري البيانات التي تدعم تحديد سامت املخاطر. 	
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 مصادر األدلة 

سامت املخاطر. 	

املراسالت بني مختلف السلطات املختصة/ القطاعات لتبادل البيانات، والتحليل املشرتك، وإعداد الدراسات  	

املخصصة.

 أنظر أيضاً 

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

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.
 

د.4.3.1   

معيار التقييم: تكون السلطات املختصة قد تعاونت عىل وضع إطار تصنيف مخاطر للمشغلني/ 

العاملني يف قطاع األغذية.

 التوجيه 

إن أطر تصنيف املخاطر هي عبارة عن أدوات تساعد السلطات املختصة عىل تصنيف املشغلني/ العاملني يف قطاع 

األغذية وقطاعات األغذية من حيث املخاطر التي يُحتمل أن تتعرض لها. وميكن استخدامها بهدف:

تحسني التخطيط للتفتيش املحيل )أنظر الفقرة ب.5.1.1( أو أعامل الرقابة عىل الورادات باالستناد إىل . 	

املخاطر )أنظر الفقرتني ب.1.2.1 وب.3.2.1(.

طلب اتخاذ تدابري محددة تُطبق عىل مشغلني/ عاملني محددين يف قطاع األغذية لتصدير املنتجات ذات . 		

املخاطر العالية )أنظر الفقرة ب.3.3.1(.

توجيه تخطيط آليات أخذ العينات لربامج الرصد )أنظر الفقرة ب.4.1.2(.. 			

وينبغي ربط أطر تصنيف املخاطر بتحديد املخاطر ذات األولوية، نتيجًة لعملية تصنيف املخاطر )أنظر الفقرة 

د.2.3.1(، ويجب أن تتضمن معلومات محددة عن املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية.

:)CAC/GL 82-2013 وعىل إطار تصنيف املخاطر أن يأخذ يف االعتبار عنارص مثل )الفقرة 50 من الوثيقة

مخاطر سالمة األغذية املرتبطة مبنتجات مختلفة والخطر عىل صحة اإلنسان الناجم عن املنتجات الغذائية.. 	

خطر املامرسات غري العادلة يف تجارة األغذية، مثل إمكانية الغش أو خداع املستهلكني، يف ما يتعلق . 		

مبنتجات مختلفة.

البيانات اإلحصائية بشأن اإلنتاج والتجارة واالستهالك.. 			

نتائج عمليات الرقابة السابقة.. 		
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فعالية عمليات الرقابة السابقة، مبا يف ذلك النتائج التحليلية.. 	

فعالية عمليات الرقابة عىل املشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية وإمكانية التعويل عليها.. 		

معرفة املشغلني يف مختلف مراحل السلسلة الغذائية.. 			

االستخدام النمطي وغري النمطي للمنتجات واملواد الخام واملنتجات الثانوية.. 				

هيكل اإلنتاج وسالسل التوريد.. 		

تكنولوجيا اإلنتاج والعمليات واملامرسات.. 	

معلومات تتبع املنتجات ذات الصلة.. 		

البيانات الوبائية حول األمراض املنتقلة عن طريق األغذية. . 			

 النتيجة املحتملة 

يتم إدراج مشغيل قطاع األغذية املسجلني يف برنامج التفتيش القائم عىل أساس املخاطر.   

 املؤرشات املحتملة 

تم تحديد املخاطر املرتبطة بسالمة األغذية فيام يتعلق بتصنيف مشغيل قطاع األغذية / قطاعات األغذية  	

وتصنيفها.

تم تعريف فئات املخاطر املختلفة ملشغيل قطاع األغذية استناداً إىل تصنيف املخاطر املرتبطة بسالمة  	

األغذية، ولكن مع مراعاة عوامل أخرى مثل:

مخاطر املامرسات غري العادلة يف تجارة األغذية.. 	

البيانات اإلحصائية بشأن اإلنتاج والتجارة واالستهالك.. 		

نتائج عمليات الرقابة السابقة.. 			

هيكل سالسل اإلنتاج والتوريد.. 		

تكنولوجيا اإلنتاج والعمليات واملامرسات.. 	

البيانات الوبائية حول األمراض املنتقلة عن طريق األغذية.. 		

 مصادر األدلة 

أدلة موثقة عىل عمليات تصنيف مشغيل قطاع األغذية/ قطاعات األغذية ذات األهمية. 	

قامئة فئات مشغيل قطاع األغذية املرتبطة باملخاطر ذات األولوية. 	

 أنظر أيضاً 

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

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

بتطبيق القانون مع مرور الوقت.
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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.

يوجد نظام تصاريح أو تراخيص محدد ملشغلني محددين يف قطاع األغذية ينوون العمل يف  ب.3.3.1 

التصدير.

يسرتشد برنامج الرصد بإطار تصنيف مخاطر للمشغلني/ العاملني يف قطاع األغذية. ب.4.1.2 

يتم تزويد مشغيل قطاع األغذية املعرضني ملخاطر شديدة بقنوات اتصال خاصة تضمن تسليم  ج.3.2.1 

رسائل السلطات املختصة إىل هؤالء املشغلني.

تستخدم السلطات املختصة آلية تصنيف املخاطر لتوجيه املوارد نحو إدارة الترصف يف املخاطر.   د.2.3.1 
 

د.5.3.1   

معيار التقييم: يتم القيام بعمليات تقييم للمخاطر تُنتج تقديرات علميّة للمخاطر)نوعية أو شبه 

كمية( مع مراعاة الثغرات يف البيانات واالفرتاضات والصعوبات وعدم اليقني يف تقدير املخاطر.  

 التوجيه 

يتطلب إطار تحليل املخاطر قدرات محددة ليك يكون تقييم املخاطر املقدم صحيحاً من الناحية العلمية، حتى 

ولو كان ذلك عىل املستوى النوعي أو شبه الكمي. ويرتبط تطور تقييم املخاطر ارتباطاً وثيقاً مبجموع البيانات 

املتاحة- وكلام كان أكرث تحديداً وتفصيالً )مثل  بيانات االستهالك الفردية، وبيانات محددة عن الصحة العامة، 

مثل تقدير السنوات املفقودة من متوسط العمر بسبب اإلعاقة أو املرض( كلام كانت جودة نتيجة التقييم أفضل. 

وينبغي عدم الخلط بني ذلك وبني نوعية البيانات )أنظر الفقرة د.3.2.1(. وألغراض هذا املعيار، فإن بعض القدرات 

التي ينبغي مراعاتها أثناء التقييم هي: )أوالً( معرفة وفهم عميق للخطوات التي يويص بها الدستور الغذايئ 

لتقييم املخاطر )تحديد األخطار، وتوصيف األخطار، وتقييم التعرض، وتوصيف املخاطر( فضالً عن )ثانياً( القدرة 

الحاسمة عىل النظر يف نوعية البيانات املستخدمة. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي تأمني التواصل الجيد مع أصحاب 

املصلحة عند تقييم املخاطر، بحيث ميكن استخدام تقديرات املخاطر الناتجة يف مرحلة الحقة إلدارة الترصف يف 

املخاطر بفعالية. ويجب تقديم استنتاج تقييم املخاطر، مبا يف ذلك تقدير املخاطر إن ُوجد، بشكل يكون سهل 

الفهم ومفيداً ملديري الترصف يف املخاطر ويجب إتاحته ملقيّمي املخاطر اآلخرين واألطراف املعنية األخرى ليك 

يتمكنوا من استعراض التقييم. يف بعض البلدان، تتوىل كيانات أخرى غري السلطات املختصة )العامة( إجراء عمليات 

تقييم املخاطر، حيث ميكن للكيانات الخاصة )أو األوساط األكادميية( تقديم هذه الخدمة للسلطات املختصة.

وينبغي أيضاً النظر بوضوح يف ثغرات البيانات واالفرتاضات والقيود وجوانب عدم اليقني يف تقديرات املخاطر 

وأثرها عىل تقييم املخاطر، وذلك يف كل مرحلة من مراحل تقييم املخاطر، وتوثيقها بطريقة شفافة. كام يجب 

إدراجها يف الوثيقة النهائية لتقييم املخاطر، بحيث تغني البيانات املطلوبة إلجراء تنقيح إضايف عىل تقييم املخاطر 

)الفقرتان 26 و28 من الوثيقة CAC/GL 62-2007(. وقد يكون التعبري عن عدم اليقني أو التباين يف تقديرات 

املخاطر بشكل نوعي أو كمي، ولكن يُفرتض تحديده من الناحية الكلية إىل الحد الذي ميكن تحقيقه علمياً.

إن التحوط هو أيضا ًعنرص متأصل يف تحليل املخاطر. فهناك العديد من مصادر عدم اليقني يف عملية تقييم 

املخاطر وإدارة الترصف يف املخاطر املتعلقة باألغذية ذات الصلة بصحة اإلنسان. وينبغي النظر بوضوح يف درجة 
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عدم اليقني والتباين يف املعلومات العلمية املتاحة عند تحليل املخاطر. وينبغي أن تعكس االفرتاضات املستخدمة 

يف تقييم املخاطر وخيارات إدارة الترصف يف املخاطر املختارة درجة عدم اليقني وخصائص األخطار )الفقرة 12 

.)CAC/GL 62-2007 من الوثيقة

مالحظة: يقوم كل من املعيار د.5.3.1 واملعيار د.6.3.1 بتقييم وجود وعلمية تقييامت املخاطر، بينام يركز املعيار 

د.5.3.1 عىل التقييم النوعي أو نصف الكمي للمخاطر يف حني أن املعيار د.6.3.1 يبّت يف مدى توفّر تقييامت 

كمية للمخاطر.

 النتيجة املحتملة 

تدعم نتائج تقييم املخاطر عملية اتخاذ القرارات املتعلقة بإدارة الترصف يف املخاطر.   

 املؤرشات املحتملة 

ميكن للسلطات املختصة أن تثبت إنجاز تقييامت للمخاطر. 	

تكون النتائج التي تم التوصل إليها لكل مكّون من مكونات تقييم املخاطر ذات مغزى، حتى ولو اقترصت  	

عىل كونها نوعية أو شبه كمية.

تظھر السلطات املختصة معرفة وإملاماً بالخطوات التي یويص بھا الدستور الغذايئ لتقييم املخاطر )تحدید  	

األخطار وتوصیفھا، وتقییم التعرض، وتوصیف املخاطر(.

أي معلومات موثقة عن الثغرات يف البيانات وجدوى سد تلك الثغرات، عىل النحو الذي يحدده تأثري الثغرات  	

عىل استنتاجات املخاطر النهائية.

أي معلومات موثقة عن االفرتاضات والقيود وجوانب عدم اليقني يف تقديرات املخاطر وأثرها عىل تقييم  	

املخاطر.

 مصادر األدلة 

وثائق تقييم املخاطر. 	

مقابالت مع السلطات املختصة. 	

 أنظر أيضاً 

القدرة عىل جمع البيانات وتحليلها ألغراض تحليل املخاطر.  د.2.1 
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د.6.3.1   

معيار التقييم: تجري عمليات تقييم كمية للمخاطر.

 التوجيه 

يجب أن تكون السلطات املختصة التي قامت بتطوير البنى التحتية والقدرات الالزمة لجمع بيانات محددة 

بشكل كاٍف قادرة عىل تقييم مخاطر األداء. وعند القيام بذلك، عليها أن تأخذ يف االعتبار التوصيات الدولية )مثل 

الدستور الغذايئ(، ويجب أن يتم العمل استناداً إىل معايري الجودة العلمية املطلوبة.

مالحظة: يقوم كل من املعيار د.5.3.1 واملعيار د.6.3.1 بتقييم وجود وعلمية تقييامت املخاطر، بينام يركز املعيار 

د.5.3.1 عىل التقييم النوعي أو نصف الكمي للمخاطر يف حني أن املعيار د.6.3.1 يبّت يف مدى توفّر تقييامت 

كمية للمخاطر.

 النتيجة املحتملة 

يجري التقييم العلمي الكّمي للمخاطر وفق مستوى رفيع من الجودة.   

 املؤرشات املحتملة 

إجراء الحكومة تقييمها الكمي الخاص ملخاطر سالمة األغذية. 	

حصول تقييم املخاطر الكمية وفقاً للمعايري املوىص بها دولياً )مثل الدستور الغذايئ(. 	

 مصادر األدلة 

عمليات تقييم املخاطر. 	

 أنظر أيضاً 

تقوم السلطات املختصة مبراقبة جمع البيانات ومعالجتها، وتنفيذ أعامل الرقابة عىل جودة  د.3.2.1 

البيانات.

تستخدم البيانات املستمدة من برامج التفتيش والرصد واملراقبة الروتينية لالسرتشاد بها يف أنشطة  د.6.2.1 

تحليل املخاطر الجديدة أو الحالية.

تقوم السلطات املختصة بتحديد البيانات املطلوبة لتقييم املخاطر واستخراج تلك البيانات. د.7.2.1 

يتم إجراء دراسات بحثية مخصصة لتحديد املصادر الغذائية ألمراض معينة، وفهم وبائيات  د.8.2.1 

األمراض املنقولة باألغذية وتقدير عبء األمراض املنقولة بواسطة األغذية عىل املجتمع املحيل.

تستخدم السلطات املختصة آلية تصنيف املخاطر لتوجيه املوارد نحو إدارة الترصف يف املخاطر. د.2.3.1 
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د.7.3.1   

معيار التقييم: تطبَّق تقنيات متقدمة إلدارة مواجهة مخاطر سالمة األغذية.

 التوجيه 

يجب أن تستند قرارات إدارة الترصف يف املخاطر إىل تقييم املخاطر وأن تكون متناسبة مع املخاطر املقدرة، 

وتأخذ بعني االعتبار، عند الرضورة، عوامل مرشوعة أخرى ذات أهمية لحامية صحة املستهلكني ولتعزيز املامرسات 

العادلة يف تجارة األغذية )استناداً إىل "املعايري الخاصة بالنظر يف العوامل األخرى املشار إليها يف بيان املبادئ 

الثاين"3(، نظراً إىل صلتها بالقرارات املتخذة عىل الصعيد الوطني. ويف بعض الحاالت، ستكون قرارات إدارة الترصف 

يف املخاطر حاسمة، استناداً إىل أدلة عىل وجود أعامل رقابة فعالة يف بلدان أخرى، أو إىل توفر خيارات عملية أو 

منخفضة التكلفة أو فريدة إلدارة الترصف يف املخاطر. أما يف بعض الحاالت األخرى، فقد يكون الوضع أكرث تعقيداً: 

فالظروف االجتامعية واالعتبارات االقتصادية وجدوى الخيارات املختلفة إلدارة الترصف يف املخاطر والتأثري عىل 

األمن الغذايئ هي عوامل أخرى توفر سياقاً إضافياً للنظر يف الصحة العامة وتدخل يف مفهوم املخاطر. ويف هذه 

الحاالت، ميكن أن تكون األدوات التحليلية الكمية املتقدمة مفيدة لتوفري أطر علمية لصنع القرارات، وشفافة 

ألصحاب املصلحة، وقابلة لالستنساخ، عىل غرار تقنيات مثل تحليل القرارات املتعدد املعايري أو املتعدد العوامل، 

وتحليل فوائد التكلفة، وتحليل نسب املخاطر إىل املنافع. وميكن استخدام ذلك عند اتخاذ خيارات لرتكيز الجهود 

عىل مخاطر محددة مقارنًة بغريها )سيعني ذلك تحديد أولويات املخاطر، مقارنًة بتصنيف املخاطر، أنظر الفقرة 

د.2.3.1.( أو مقارنة الخيارات املختلفة إلدارة الترصف يف املخاطر.

 النتيجة املحتملة 

تحظى تدابري إدارة الترصف يف املخاطر بدعم العمليات التحليلية الرائدة.   

 املؤرشات املحتملة 

أدلة مستندية عىل اآلليات التحليلية املستخدمة يف اتخاذ القرارات املتعلقة بإدارة الترصف يف املخاطر  	

)وثائق العمليات، والتقارير(.

استخدام أدوات تحليلية كمية متقدمة مثل تحليل القرارات املتعدد املعايري/ املتعدد العوامل، وتحليل  	

فوائد التكلفة، وتحليل نسب املخاطر إىل املنافع.

تقارير منظمة وشفافة عن التحاليل تستند إىل أدوات تحليلية كمية متقدمة. 	

 مصادر األدلة 

تقارير التحليل التي تستند إىل أدوات تحليلية كمية متقدمة )تحليل القرارات املتعدد املعايري/ املتعدد  	

العوامل، تحليل فوائد التكلفة، تحليل نسب املخاطر إىل املنافع(.

أنظر: بيان املبادئ املتعلقة بدور العلوم يف عملية صنع القرار يف هيئة الدستور الغذائي ومدى أخذ العوامل األخرى   3
يف االعتبار، مرفق دليل إجراءات هيئة الدستور الغذائي، الطبعة الرابعة عشرة.
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أداة تقييم نظام الرقابة
القسم دال   األساس العلمي/ املعريف والتحسني املستمرعلى األغذية

 أنظر أيضاً 

تستخدم السلطات املختصة آلية تصنيف املخاطر لتوجيه املوارد نحو إدارة الترصف يف املخاطر. د.2.3.1 
 

د.8.3.1   

معيار التقييم: تجري إعادة النظر يف عمليات تقييم املخاطر وإجراءات إدارة الترصف يف املخاطر 

بشكل دوري وتحديثها عند الرضورة .

 التوجيه 

يجب أن تستند أهداف السياسات املتمثلة بتحقيق املستوى املناسب من الحامية للمستهلكني إىل أسس علمية 

صحيحة ومثبتة. وبالنسبة للحكومات التي اعتمدت بنجاح تحليل املخاطر يف اسرتاتيجيتها لتنفيذ أعامل الرقابة 

الرسمية عىل سالمة األغذية، مثة حاجة إىل تحسني نوعية تقييم املخاطر واستخدامه يف إدارة الترصف يف املخاطر، 

من خالل استخدام إجراءات املراجعة املناسبة )الفقرة 20 من CAC/GL 82-2013(. وينبغي أن يؤخذ يف االعتبار 

أن التغيري يف مخاطر سالمة األغذية أمر ال مفر منه، ولذلك فإن عمل تحليل املخاطر الذي تم إجراؤه يف املايض 

سيحتاج إىل تحديث. وميكن استخدام بيانات أو معلومات جديدة )مثل البيانات الجديدة، واملواصفات املحدثة، 

واملبادئ التوجيهية وغريها من املعلومات وفقاً ألهداف السياسات( منبثقة عن تنفيذ أعامل الرقابة بهدف تحديث 

تقييم املخاطر. كذلك ميكن تحديث تدابري إدارة الترصف يف املخاطر عىل أساس معلومات أو بيانات جديدة تؤثر 

عىل املخاطر وتؤدي إىل مراجعة تقييم املخاطر بصورة مستمرة. فعىل سبيل املثال، قد تؤدي البيانات الجديدة 

إىل تغيريات يف تدابري إدارة الترصف يف املخاطر من أجل تحقيق أهداف السياسات التي تعهدت بها الحكومة. 

وعليه، ينبغي أن تبقى أهمية قرارات إدارة الترصف يف املخاطر وفعاليتها وتأثرياتها وتطبيقها قيد الرصد املنتظم 

وأن تُستعرض القرارات و/ أو تنفيذها حسب الرضورة )الفقرة 39 من الوثيقة CAC/GL 62-2007(. وينبغي 

أيضاً استخدام نتائج هذه املراجعات عند وضع خطط التفتيش للسنة التالية

 النتيجة املحتملة 

مراجعة عمليات تقييم املخاطر وتدابري إدارة الترصف يف املخاطر بشكل دوري.   

 املؤرشات املحتملة 

وجود سياسة الستعراض تقييم املخاطر وإدارتها. 	

أدلة عىل أن هذه املراجعات قد أدت إىل تغيريات يف اإلبالغ عن املخاطر و/ أو تعديالت يف بعض جوانب  	

أعامل الرقابة الرسمية عند الرضورة.

 مصادر األدلة 

وثائق التخطيط وتقارير مراجعة عمليات تقييم املخاطر وإدارة الترصف فيها. 	
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قاعدة األدلة/ املخاطر كفاءات النظام  د.3.1القسم الفرعي د.1 

 أنظر أيضاً 

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

تستخدم نتائج ومخرجات برامج الرصد الستعراض/ إرشاد سياسات واسرتاتيجيات الرقابة عىل  ب.6.1.2 

األغذية واقرتاح التدخالت/ التدابري املالمئة.

يتوفر نظام مراقبة يدمج املعلومات املستخرجة من رصد السلسلة الغذائية بأكملها من أجل فهم  د.5.2.1 

أفضل للمخاطر.

د.9.3.1   

  معيار التقييم: تكون الوحدات املنفذة لتقييم املخاطر وإدارة الترصف يف املخاطر مفصولة 

من الناحية الوظيفية، لتجنب أي تضارب يف املصالح لدى السلطات املختصة واملشاركني يف 

تقييم املخاطر.

 التوجيه 

إن تقييم املخاطر هو عملية تهدف إىل التوصل إىل استنتاجات حول املخاطر )تأثري حدث غري مرغوب فيه واحتامل 

وقوعه( وإىل تقديم مشورة محددة حول خيارات إدارة الترصف يف املخاطر )عىل سبيل املثال، مقارنة تأثري مختلف 

التدابري، وما إىل ذلك(. ويستند تقييم املخاطر إىل البيانات املطلوبة التخاذ خطوات تحديد األخطار وتوصيفها، 

وتقييم التعرض، وتوصيف املخاطر، يف حني أن القرارات املتعلقة بإدارة الترصف يف املخاطر تتطلب اعتبارات إضافية 

)عىل سبيل املثال، إمكانية تطبيق تدابري إدارة الترصف يف املخاطر وتكاليفها، وأصحاب املصلحة، وشواغل سياسية 

أخرى(. ومن املهم أال تؤثر هذه االعتبارات بشكل غري مالئم عىل عملية تقييم املخاطر، وأن تناقش وتوثق بشكل 

منفصل عن تقييم املخاطر. لذلك، ينبغي أن تكون هاتان الوظيفتان منفصلتني، قدر اإلمكان، ليك يؤدي كل منهام 

عمالً مستقالً، ولو اسرتشد كل منهام باآلخر. وحيثام تكون املوارد محدودة ويتعني عىل املوظفني القيام بالوظيفتني، 

ميكن تحقيق الفصل الوظيفي عن طريق االضطالع باملهام بشكل مستقل وتوثيق العمليات عىل هذا النحو. 

وينبغي أن تتحىل السلطات املختصة والخرباء املشاركون يف تقييم املخاطر باملوضوعية يف عملهم العلمي وأال 

يخضعوا ألي تضارب يف املصالح من شأنه املساس بسالمة التقييم. ويجب أن تكون املعلومات املتعلقة بهويات 

هؤالء الخرباء وخرباتهم الفردية وتجاربهم املهنية متاحة للجميع، وذلك وفقاً لالعتبارات الوطنية. كام يجب اختيار 

هؤالء الخرباء بطريقة شفافة عىل أساس خربتهم واستقالليتهم إزاء املصالح املعنية، مبا يف ذلك الكشف عن تضارب 

.)CAC/GL 62-2007 املصالح املرتبط بتقييم املخاطر )الفقرة 22 من الوثيقة

 النتيجة املحتملة 

تتم حامية سالمة تقييم املخاطر باعتبارها مامرسة علمية وموضوعية.    
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أداة تقييم نظام الرقابة
القسم دال   األساس العلمي/ املعريف والتحسني املستمرعلى األغذية

 املؤرشات املحتملة 

أدلة عىل أن وظيفتي تقييم املخاطر وإدارة الترصف يف املخاطر مستقلتان عن بعضهام البعض يف الهيكل  	

التنظيمي.

أدلة عىل وجود عملية تحدد الفصل الوظيفي ملهام تقييم املخاطر وإدارة الترصف يف املخاطر. 	

معلومات متاحة للجميع حول هويات الخرباء املشاركني يف تقييم املخاطر وخرباتهم الفردية وتجربتهم  	

املهنية.

 مصادر األدلة 

الوثائق/ التقارير عن قرارات إدارة الترصف يف املخاطر وتقييم املخاطر. 	

الوثائق املتعلقة بعملية اختيار الخرباء الذين يتم تكليفهم بتقييم املخاطر. 	

مقابالت مع السلطات املختصة. 	

 أنظر أيضاً 

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

السياسية.
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القسم الفرعي د.2
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أداة تقييم نظام الرقابة
القسم دال   األساس العلمي/ املعريف والتحسني املستمرعلى األغذية

رصد أداء السلطات املختصة والتحسني املستمرالكفاءة د.1.2
تقوم السلطات املختصة بتنفیذ مجموعة من األدوات واآلليات ملراجعة األداء وتحسینه بشکل منتظم وضامن تحقیق 

النتائج ذات الصلة.

يوجد التزام داخل السلطات املختصة برصد األداء.د.1.1.2

تتوفر نتائج محددة ميكن رصدها وتقييمها لدى السلطات املختصة.د.2.1.2

تكون السلطات املختصة قد وضعت خطة رصد تدعم قياس األداء.د.3.1.2

تقوم السلطات املختصة بتطبيق خطة لرصد األداء واستخدام البيانات املستخرجة لتحسني العمليات وتحقيق النتائج.د.4.1.2

د.5.1.2
تكون السلطات املختصة املسؤولة عن الرقابة الرسمية عىل سالمة األغذية قد أطلقت عمليات املراجعة الداخلية لعمليات 

الرقابة الرسمية.

د.6.1.2
تتوفر لدى السلطات املختصة املسؤولة عن الرقابة الرسمية عىل سالمة األغذية سياسة مكتوبة الستخدام املراجعة الخارجية 

للعمليات التجارية لتحسني الخدمات العامة، وتنفيذ هذه السياسة.

آلية لضمان النظر يف أحدث املعلومات العلمية والتقنية ملراقبة األغذيةالكفاءة د.2.2

يستفيد النظام الوطني للرقابة عىل األغذية من أحدث املعارف العلمية والتقنية لضامن  مالمئة النتائج اإلجاملية.

د.1.2.2
توجد روابط عمل مثمرة بني السلطات املختصة واألوساط األكادميية، والجامعات، واملعاهد التقنية وغريها من مجموعات 

الخرباء )مثل اللجان العلمية(، بهدف استخراج املعلومات ذات الصلة لتقييم قضايا السالمة الغذائية والغش والتصدي لها.

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

والحرجة، وتنفيذ السياسات الفعالة واتخاذ القرارات.

الحصيلة اإلجاملية

الحصيلة اإلجاملية
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قاعدة األدلة/ املخاطر كفاءات النظام  د.1.2القسم الفرعي د.2 

  د.1.2 

رصد أداء السلطات املختصة والتحسني املستمر

 تقوم السلطات املختصة بتنفیذ مجموعة من األدوات واآلليات ملراجعة األداء وتحسینه بشکل منتظم وضامن 

 .)CAC/GL 82-2013 تحقیق النتائج ذات الصلة )الفقرات 20 و55 و56 و84 من الوثيقة

د.1.1.2   

معيار التقييم: يوجد التزام داخل السلطات املختصة برصد األداء.

 التوجيه 

 ينبغي أن تكون عملية وضع السياسات وتنفيذها واملكونات التقنية األخرى للنظام الوطني للرقابة عىل 

 األغذية موضع تنفيذ فعال مع مرور الوقت وأن متتلك القدرة عىل التحسن املستمر )الفقرة 20 من الوثيقة

CAC/GL 82-2013(. ويستدعي رصد املنظومة ككل أن تعمد السلطات املختصة بصورة منتظمة إىل تقييم 

فعاليتها ومالءمتها لتحقيق األهداف املحددة لها )الفقرتان 55 و56 من الوثيقة CAC/GL 82-2013(، ومساهمتها 

يف حامية صحة املستهلكني وضامن مامرسات عادلة يف تجارة األغذية. وألغراض الرصد األمثل، ينبغي إدماج هذه 

األهداف يف إطار سياسايت متسق وأن تستند إىل سياسة سليمة )الفقرة أ.1.1.1( وتنعكس عىل نتائج الخطط 

االسرتاتيجية وأنشطتها )الفقرة أ.2.1.1(. ويجب أن يستند التزام مختلف السلطات املختصة برصد ومراجعة 

النظام الوطني للرقابة عىل األغذية، إىل فهم سليم ملا ييل:

كيفية مساهمة مختلف السلطات املختصة يف األهداف املتوخاة من سياسات النظام.. 	

الدعم الالزم داخلياً لرصد األداء )أي النظم والعمليات التي ميكن أن تدعم جمع البيانات ووظائف الرقابة . 		

عىل جودة البيانات(.

سبل استخدام البيانات التي يتم جمعها )الحاجة إىل تحليل البيانات لقياس نظم تقييم األداء واإلبالغ(.. 			

املوارد الالزمة )املوارد املالية، والكفاءات الداخلية يف التخطيط االسرتاتيجي، وإدارة األداء، وتحليل البيانات، . 		

.)CAC/GL 82-2013 وما إىل ذلك( )الفقرة 82 من الوثيقة

 النتيجة املحتملة 

يستفيد رصد األداء من الدعم الداخيل املستمر ويسهله توفري املوارد الكافية.   

الحصيلة اإلجاملية
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أداة تقييم نظام الرقابة
القسم دال   األساس العلمي/ املعريف والتحسني املستمرعلى األغذية

 املؤرشات املحتملة 

إظهار السلطات املختصة التزاماً تجاه وظيفة الرصد واالستعراض الخاصة بالنظام الوطني للرقابة عىل  	

األغذية.

قيام السلطات املختصة بانتظام بتقييم فعاليتها يف تحقيق أهدافها املنشودة. 	

أية أنظمة إبالغ قامئة. 	

 مصادر األدلة 

الوثائق التي تحدد أهداف السلطات املختصة )السياسات والخطط االسرتاتيجية(. 	

تحليل البيانات لقياس األداء. 	

التقارير عن أداء السلطات املختصة / تحقيقها لألهداف. 	

مقابالت مع السلطات املختصة. 	

 أنظر أيضاً 

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

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

املحددة يف سياسة الرقابة عىل األغذية إىل إجراءات ملموسة.
 

د.2.1.2   

معيار التقييم: تتوفر نتائج محددة ميكن رصدها وتقييمها لدى السلطات املختصة.

 التوجيه 

ال يكفي قياس نتائج األنشطة التي تقوم بها السلطات املختصة، فعىل نظام سليم للرصد واالستعراض أن يشمل 

قياس الغايات، أي التأثريات املنشودة للنتائج.  وتعترب الغايات مفيدة التخاذ قرارات مستنرية ولتحسني استهداف 

الربامج، والستعراض طرق تنفيذها وترتيباتها، مدعومة مبوارد كافية. وينبغي أن تكون التغيريات لغايات محددة 

وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق ومالمئة ومحددة زمنياً. ومن املهم إرشاك أصحاب املصلحة املعنيني يف تعريف 

الغايات املتوخاة. وعند تحديد الغايات، يجب أن تؤخذ مساهمته يف أهداف السياسات والنتائج املنشودة عىل 

مستوى النظام يف الحسبان.



39

كفاءات النظام  د.1.2 قاعدة األدلة/ املخاطر القسم الفرعي د.2 

وينبغي اتباع سلسلة منطقية تربط بني املستويات املختلفة من النتائج/ الغايات، بحيث يتم جمع النتائج ذات 

املستوى األدىن للمساهمة يف تحقيق نتائج املستوى املتوسط، مام يسهم بدوره يف تحقيق أعىل النتائج وميكن أن 

يتجسد ذلك يف إطار الغايات. ومع ذلك، فهناك مناذج أخرى لربط الغايات تُعترب صالحة أيضاً، مثل نظرية التغيري. 

ويجب أن تتجسد الغايات من خالل األنشطة، مام يؤدي إىل النتائج أو الخدمات.

 النتيجة املحتملة 

ميكن وضع خطة رصد لقياس تحقيق غايات محددة.    

 املؤرشات املحتملة 

قيام السلطات املختصة بتحديد نتائج أنشطتها وقياسها وتقييمها. 	

مشاركة أصحاب املصلحة املعنيني يف تعريف الغايات املنشودة. 	

أن تكون الغايات محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق ومالمئة ومحددة زمنياً. 	

ترابط الغايات املحددة عربسلسلة منطقية )أو نظرية التغيري(. 	

 مصادر األدلة 

وثائق ترسد النتائج املحددة. 	

تقارير عن قياس الغايات وتقييمها. 	

مقابالت مع السلطات املختصة. 	
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د.3.1.2   

معيار التقييم: تكون السلطات املختصة قد وضعت خطة رصد تدعم قياس األداء.

 التوجيه 

ينبغي وضع خطط الرصد لجمع املعلومات والبيانات املتعلقة بالنتائج التي تم تحديدها بغرض رصدها، من أجل 

قياس األداء واإلنجازات.تشكل املؤرشات نقطة ارتكاز لجمع مثل هذه املعلومات، وينبغي تحديدها لكل نتيجة. 

وميكن أيضاً تحديدها للنواتج أو األنشطة )الفقرات من 38 إىل 47 من الوثيقة CAC/GL 91-2017(.وتعمل 

املؤرشات كمعايري للقياس )الفقرة 82 من الوثيقة CAC/GL 82-2013( وينبغي أال يشوبها الغموض وأن تكون 

شفافة وسهلة التفسري والرصد. ويجب أن تكون مجدية من وجهة نظر السلطات املختصة، وميكن الحصول عليها 

بالنظر إىل املوارد املتاحة، ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالغايات، مبا يف ذلك من حيث التوقيت. وينبغي أن توفر خطة 

الرصد إطاراً عاماً لعملية جمع البيانات والتحليل لكل مؤرش من املؤرشات. ويجب تحديد مصدر البيانات، ووترية 

جمع البيانات، وطرق ضامن جودة البيانات وتحليلها، فضالً عن األدوار واملسؤوليات املتعلقة بهذه العمليات يف 

خطة الرصد. ومن شأن البيانات املرجعية لكل مؤرش أن تحدد نقطة انطالق تعكس الحالة الراهنة. وميكن تحديد 

الغايات إما من حيث تحديد اتجاه )أي زيادة( انطالقاً من خط األساس، وإما من خالل التعبري عنها بعبارات 

.)CAC/GL 91-2017 محددة ينبغي أن تتحقق ضمن إطار زمني محدد )الفقرات من 48 إىل 52 من الوثيقة

 النتيجة املحتملة 

تستند وظيفة الرصد واالستعراض إىل تسلسل منطقي ومخطط له من اإلجراءات.   

 املؤرشات املحتملة 

وجود خطة رصد توفر إطاراً عاماً لعملية جمع البيانات والتحليل لكل مؤرش من املؤرشات. 	

تحديد خطة الرصد ملصدر البيانات، ووترية جمع البيانات، وطرق ضامن جودة البيانات وتحليلها، فضالً عن  	

األدوار واملسؤوليات املتعلقة بهذه العمليات.

وجود مؤرشات لكل حصيلة من الحصائل أو النتائج. 	

وجود مؤرشات غري غامضة وشفافة وسهلة التفسري والرصد. 	

 مصادر األدلة 

خطة الرصد. 	

الوثائق التي تحدد املؤرشات لكل حصيلة أو نتيجة. 	
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د.4.1.2   

معيار التقييم: تقوم السلطات املختصة بتطبيق خطة لرصد األداء وباستخدام البيانات 

املستخرجة لتحسني العمليات وتحقيق النتائج.

 التوجيه 

 يُفرتض أن تقوم السلطات املختصة بجمع البيانات لدعم جمع األدلة حول املؤرشات املحددة لكل غاية من 

الغايات. وتحدد خطة الرصد األدوار واملسؤوليات. وينبغي تقديم النتائج بصيغة مفهومة الستخدامها من مختلف 

الجامهري. ومن شأن ذلك أن يدعم وضع السياسات أو املراجعات املتكررة للسياسات )النقطة الخامسة من الفقرة 

50 من الوثيقة CAC/GL 82-2013(. وميكن تنفيذ أنشطة اسرتاتيجية مختلفة مثل:

اجتامعات استعراض األداء املنتظمة لتقييم مدى مالءمة األنشطة، ومالءمة النتائج واملؤرشات املرتبطة بها . 	

.)CAC/GL 82-2013 الفقرة 90 من الوثيقة(

إدماج بيانات األداء يف عملية تحديد أولويات املوارد ووضع موازناتها. . 		

			 . ،)CAC/GL 82-2013 تحديد أفضل املامرسات والثغرات والفرص األخرى )الفقرة 86 من الوثيقة

CAC/GL 82- واستعراض الوثائق واالجراءات واإلرشادات وتحديثها )الفقرتان 91 و92 من الوثيقة

.)2013

استعراض إطار النتائج.. 		

 النتيجة املحتملة 

تقوم السلطات املختّصة بجمع واستخدام البيانات التي تحتاجها لتحسني النظام الوطني ملراقبة األغذية.   

 املؤرشات املحتملة 

قيام السلطات املختصة برصد األداء استناداً إىل النتائج املقررة من خالل جمع البيانات واألدلة. 	

عقد السلطات املختصة اجتامعات الستعراض األداء، ولتقییم مالءمة األنشطة، ومالءمة النتائج واملؤرشات  	

املرتبطة بھا.

تضمني السلطات املختصة لبيانات األداء يف عملية تحديد أولويات املوارد ووضع موازناتها. 	

تحديد السلطات املختصة ألفضل املامرسات والثغرات والفرص األخرى استناداً إىل نتائج األداء باعتبارها  	

حلقة تعقيب وفرصة للتعلم.

 مصادر األدلة 

تقارير األداء. 	

تقارير اجتامعات الستعراض األداء. 	

التغيريات الطارئة عىل خطط التفتيش/ برامج الرصد. 	
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د.5.1.2   

معيار التقييم: تكون السلطات املختصة املسؤولة عن الرقابة الرسمية عىل سالمة األغذية قد 

أطلقت عمليات املراجعة الداخلية لعمليات الرقابة الرسمية.

 التوجيه 

يُعترب إجراء عمليات تدقيق داخلية طريقة موثوقة لتقييم كفاءة وفعالية املؤسسة التي تُناط بها والية تقديم 

الخدمات العامة، مثل شبكة السلطات املختصة يف الحكومة. ويعني ذلك أن مدققاً رفيعاً وصاحب خربة ممن 

تستخدمهم املؤسسة وممن يفهمون إجراءات العمل )أعامل الرقابة الرسمية عىل سالمة األغذية( سوف يأيت 

للتدقيق يف أجزاء عمل الحكومة التي تشري خطة التدقيق إليها، وسوف يرفع تقريراً يتضمن مالحظات عن األداء 

الجيد والسيئ واقرتاحات إلجراء تحسينات.

 النتيجة املحتملة 

يدعم التدقيق الداخيل لألنشطة الرسمية الرئيسية للرقابة عىل األغذية تقديم خدمات عالية الجودة.   

 املؤرشات املحتملة 

التقارير الرسمية األخرية للتدقيق الداخيل )مبا يف ذلك مالحظات بشأن العنارص الناجحة، والعنارص التي  	

تتسم بأوجه قصور أو ميكن تحسينها(.

التوصيات املقدمة. 	

 مصادر األدلة 

تقارير التدقيق الداخيل. 	

التوصيات املكتوبة. 	
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د.6.1.2   

معيار التقييم: تتوفر لدى السلطات املختصة املسؤولة عن الرقابة الرسمية عىل سالمة األغذية 

سياسة مكتوبة الستخدام املراجعة الخارجية للعمليات التجارية لتحسني الخدمات العامة، 

وتنفيذ هذه السياسة.

 التوجيه 

ميكن للمؤسسات ترتيب وإدارة أمورها وميكنها بعد ذلك تقييم كفاءتها وفعاليتها.غري أن أحكام الناس عادًة ال 

تتسم باملوضوعية. وتقيض إحدى الطرق املوثوقة لتقييم الكفاءة والفعالية عىل الصعيد الداخيل بإجراء تدقيق 

خارجي مستقل. وهذا يعني قدوم مدقق متمرس من غري العاملني داخل املؤسسة أو السلطات املختصة )ولكنه 

يفهم إجراءات العمل وأعامل الرقابة الرسمية عىل سالمة األغذية( للتدقيق يف مكونات عمل الحكومة التي 

تحددها بنفسها أو بواسطة املسؤولني عن السلطات املختصة إلخضاعها للتدقيق. وميكن إجراء التدقيق لدعم 

عملية املصادقة فيام يتعلق مبواصفة معينة )مثل املواصفة القياسية ISO 17020( 17020  ( حول املعايري العامة 

لتشغيل أنواع مختلفة من الجهات التي تقوم بالتفتيش، واملواصفة القياسية ISO 17025(17025  ( حول املتطلبات 

العامة لكفاءة مختربات الفحص ووضع املعايري(.

 النتيجة املحتملة 

يسلط التدقيق الخارجي يف إجراءات العمل الضوء عىل القضايا التي ميكن معالجتها لتحسني الخدمات العامة    

املقدمة.   

 املؤرشات املحتملة 

وثيقة سياسات مكتوبة توضح السياسة ومدى استخدام التدقيق الخارجي )مثالً أي أقسام من الحكومة أو  	

السلطات املختصة سوف يتم تدقيق أدائه يف مجال دعم أعامل الرقابة عىل سالمة األغذية(.

أدلة رسمية عىل وجود تقارير حول التدقيق الخارجي مبعايري ذات صلة )مثل مواصفات أيزو 17020،  	

17025، 9001( تشري إىل حاالت من األداء السيىء أو تويص بإجراء تحسينات.

 مصادر األدلة 

سياسة مكتوبة الستخدام التدقيق الخارجي بإجراءات العمل. 	

تقارير التدقيق الخارجي. 	

 أنظر أيضاً 

 ISO 17025 تكون املختربات املعينة إلجراء الرقابة عىل األغذية معتمدة مبوجب املواصفة أ.7.3.2 

)مختربات الفحص( واملواصفة ISO 15189 )املختربات الطبية( من قبل الهيئات املعرتف بها دولياً.
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  د.2.2 

آلية لضامن النظر يف أحدث املعلومات العلمية 

والتقنية ملراقبة األغذية

يستفيد النظام الوطني للرقابة عىل األغذية من أحدث املعارف العلمية والتقنية لضامن مواءمة النتائج اإلجاملية 

 .)CAC/GL 82-2013 الفقرة 26 من الوثيقة(

د.1.2.2   

معيار التقييم: توجد روابط عمل مثمرة بني السلطات املختصة واألوساط األكادميية، 

والجامعات، واملعاهد التقنية وغريها من مجموعات الخرباء )مثل اللجان العلمية(، بهدف 

استخراج املعلومات ذات الصلة لتقييم قضايا السالمة الغذائية والغش والتصدي لها. 

 التوجيه 

إن العلوم واملعارف حول األغذية ومخاطر سالمة األغذية والغش وأفضل الطرق ملواجهته هي يف تقدم مستمر، 

ويعزى ذلك إىل حد كبري إىل األنشطة األكادميية والبحثية التي تجريها الجامعات واملعاهد الفنية. وينبغي 

للحكومات أن تكون عىل بينة من املعارف الجديدة وآخر املستجدات والنتائج املنبثقة عن البحوث، ويجب أن 

تكون قادرة عىل الوصول إىل العلوم "البحتة"، فضالً عن "العلوم والتكنولوجيا التطبيقية"، من أجل تطبيق أفضل 

نظم الرقابة عىل األغذية واملراقبة وأكرثها تقدماً من الناحية العلمية والتكنولوجية. وتُعترب املزايا التي تنشأ عن 

ذلك مفيدة لكل من السلطات املختصة واألوساط األكادميية، وبالتال فإن هذه الروابط تكّمل وتدعم بعضها 

.)CAC/GL 82-2013 البعض )الفقرة 15، والنقطة الثالثة من الفقرة 50 من الوثيقة

 النتيجة املحتملة 

ينشأ تآزر وتكامل وآليات للدعم وروابط بني السلطات والجامعات واملعاهد الفنية وغريها من مجموعات    

الخرباء.   

الحصيلة اإلجاملية
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 املؤرشات املحتملة 

أن تكون السلطات املختصة قد طورت عالقات عمل رسمية مع قطاع األبحاث املتصلة بسالمة األغذية. 	

دليل عىل تبادل البيانات ألغراض سالمة األغذية. 	

تقديم الجامعات دورات تدريبية ملوظفي السلطات املختصة. 	

 مصادر األدلة 

وثائق مقرتحة للمرشوع. 	

عقود األبحاث. 	

وثائق تبادل البيانات. 	

وثائق الدورات التدريبية. 	

 أنظر أيضاً 

تتعاون السلطات املختصة بنشاط مع مركز واحد أو أكرث من مراكز التميز أو املراكز املرجعية  د.3.1.1 

لسالمة األغذية، ويشارك املوظفون يف الجمعيات املهنية.
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د.2.2.2   

معيار التقييم: تعتمد السلطات املختصة عىل منهجية االسترشاف يف اعتامد آلية وقائية للرقابة 

عىل األغذية، والتعرف املبكر عىل القضايا الناشئة والحرجة، وتنفيذ السياسات الفعالة واتخاذ 

القرارات.

 التوجيه 

ميكن تعريف االسترشاف عىل أنّه نهج منظم وتشاريك متعدد التخصصات للبحث يف التوّجهات املستقبلية 

املتوسطة والطويلة املدى والقوى الدافعة للتغيري. وهو آلية وإجراء يتطلب تفكرياً عميقاً ويؤدي إىل إيجاد 

سيناريوهات وأفكار متعددة. وميكن االستمرار يف تطوير ذلك واستعامله كأساس لتشكيل السياسات واتخاذ 

اإلجراءات املناسبة. االسترشاف هو عبارة عن توفري مساحة ملختلف أصحاب املصلحة والخرباء لتطوير املعرفة 

االستباقية والتشاركية. يتم استخدامه لتحديد سيناريوهات مستقبلية مختلفة واستكشاف التغريات املستقبلية 

الكمية والنوعية من خالل توقع وتحليل التطورات والتحديات املحتملة.

يتم استخدام االسترشاف بشكل متزايد لتحسني بناء سياسة تعتمد مقاربة التأهب والوقاية. يتمثل الهدف الرئييس 

من االسترشاف يف مجال الرقابة عىل األغذية يف توقع املخاطر الناشئة والحرجة التي متثل النتائج طويلة األمد 

ملجموعة من العوامل الوظيفية والبيئية التي ميكن أن تحدث يف املستقبل.

كام ميكن استخدام االسترشاف لدعم عمليات التخطيط االسرتاتيجي، وصياغة رؤية للمستقبل، وتحسني عملية 

صنع القرار والتقييم، والتحول التنظيمي، والتأثري عىل السلوكيات العامة، ووضع خيارات السياسات، ورسم تصّور 

ألثر السياسات مسبقاً، وتشكيل توافق داخل مجموعات أصحاب املصلحة ، إلخ.

لذلك ميكن أن يساعد االسترشاف يف مجال الرقابة عىل األغذية، عىل تحديد قضايا سالمة األغذية الناشئة أو 

الحرجة، أو الغّش يف األغذية، من حيث املخاطر ولكن أيضاً الفرص. ميكن لتطبيق االسترشاف أن يدعم تنفيذ 

السياسات واتخاذ القرارات بصورة مالمئة وفعالة. وباعتباره آلية متعددة التخصصات، فإنه ميكن أن يساعد أيضاً 

عىل إرشاك مختلف أصحاب املصلحة يف مجموعة واسعة من األنشطة، وتعزيز نهج بناء السياسات القامئة عىل 

الوقاية واالستباقية واملخاطر ذات األولوية والنظر يف النظم الغذائية ككل. تعترب هذه اآللية شاملة وحاسمة 

التحقيق التناسق يف السيطرة عىل املخاطر حيث تكون يف الغالب األحيان محكومة بسياسات قطاعية مختلفة 

أو سلطات مختصة متعددة.

ميكن استخدام طرق مختلفة، منفردة أو مجتمعة، الستكشاف السيناريوهات املستقبلية واالتجاهات املحتملة، 

حيث سيتم ربط اختيار األساليب بالنتيجة املرجوة. املسح األفقي هو طريقة مالمئة لالسترشاف ويشري إىل النهج 

الذي يقوم مبسح أو مراجعة مصادر البيانات املختلفة لتوضيح املشاكل التي قد يكون لها تأثري يف املستقبل املتوسط 

والبعيد. ويستند أساساً عىل البحوث املكتبية، التي تنطوي عىل مجموعة متنوعة من املصادر )قواعد البيانات 

واملجالت الورقية أو التي ميكن النفاذ إليها عرب مواقع ألكرتونية عىل شبكة املعلومات/ اإلنرتنت، املجتمعات 

البحثية، املنظامت الدولية، واملنظامت الحكومية وغري الحكومية، والرشكات، الخ(. وتشمل األساليب األخرى 

لوضع منوذج الحالة/ الوضعية والتفكري يف السيناريوهات املستقبلية وما إىل ذلك(.
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كفاءات النظام  د.2.2 قاعدة األدلة/ املخاطر القسم الفرعي د.2 

 النتيجة املحتملة 

يتم الرتويج ملناهج السياسات القامئة عىل الوقاية ودعمها باملعلومات والتحاليل الالزمة.   

 املؤرشات املحتملة 

الوثائق التي تبني تطبيق منهجيات االسترشاف )مثل املسح األفقي، ووضع مناذج للمحاكاة، وما إىل ذلك(  	

مثال لـ:

تحديد الثغرات يف قاعدة معارف منظمة/ تنظيم ما. 	

اختبار االفرتاضات املرتبطة بالسياسات. 	

وضع خطة بحثية. 	

إرشاد مامرسات الرصد املستقبلية. 	

تقييم مدى ضعف النظام الغذايئ. 	

تحديد املخاطر الناشئة وفهمها. 	

إلخ 	

دليل عىل أنه يتم جمع مزيج من مصادر البيانات املختلفة )مثل األدلة العلمية، واملالحظات، والخربات،  	

واالتجاهات العاملية، وإسهامات الخرباء( واستخدامها لدعم القرارات فضالً عن استخدام التخصصات املختلفة 

األخرى. 

دليل عىل أنه يتم االستفادة من االستنتاجات والنتائج لتطوير املوظفني وتنظيم فعاليات تدريبية إلبقاء  	

املوظفني عىل بينة من التطورات وقادرين عىل استباق األمور.

 مصادر األدلة 

وثائق منهجيات االسترشاف )جمع البيانات، والتحليل، والتطورات ذات الصلة(. 	

 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.

تقوم السلطات املختصة بتقدیم أو تيسري فعاليات تدریبیة دوریة إلطالع املوظفین الذین  أ.3.2.3 

یتحملون مسؤولیات يف مجال الرقابة عىل األغذية عىل آخر املستجدات.

تشمل آلیة التنسیق املرکزیة الوظیفیة جمیع السلطات املختصة ذات الصلة ملعالجة حاالت  ب.3.3.2 

الطوارئ املتعلقة بسالمة األغذیة.

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

لها واليات يف مجال سالمة األغذية وجودتها.
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