المبادئ والخطوط التوجيهية للنظم الوطنية للرقابة على األغذية
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القسم  1مقدمة
تهدف هذه الوثيقة إلى توفير إرشاااااااادا عملية تسااااااااعد الالوطا الوطنية والساااااالطا
-1
1
المختصااااااة لديها على تصااااااميم ظاطها الوطنا للرقابة على األغذية وتطويره وتواااااا يل وتقييم
وتاساااين وتسااال الوثيقة الضاااول على المبادئ الرييساااية والانااااار األاااااااااية لنظا رقابة على
األغذية يتساااام بالل الة وال االية وليس الهدف أن تؤدي اإلرشااااادا إلى " ظا واحد" ينطبق على
الظروف كافة بل باألحرى ،قد تسااااتخد هج طختل ة بما يتناااااال والظروف الوطنية ،إلقاطة ظا
وطنا فاال للرقابة على األغذية
وفا حين أن "المبادئ والخطوط التوجيهية للنظم الوطنية للرقابة على األغذية" تركز على
-2
إ تاج األغذية وتابئتها وتخزينها و قلها وطناولتها وبياها داخل الادود الوطنية ،فإن الوثيقة تتسااااااق
طع صااااود الداااااتور ال ذايا ةا الصاااالة وي ل أن تقرأ باالقتران بها أطا صااااود الداااااتور
ال ذايا ةا الصاااالة الخااااااة فتتضاااامن "طبادئ الت تيه وإااااادار الوااااهادا فا ط ال ااااااتيراد
وتصدير األغذية" ( )CAC/GL 20-1995والمبادئ التوجيهية لتصميم وتو يل وتقييم واعتماد عمليا
الت تيه وإااااادار الوااااهادا فا ط ال ااااااتيراد وتصاااادير األغذية ( )CAC/GL 26-1997والمبادئ
التوجيهيااة لنظم الرقااابااة على ااااااااتيراد األغااذيااة ( )CAC/GL 47-2003والمبااادئ التوجيهيااة لتبااادل
المالوطا بين البلدان بو ا ن رفض األغذية المسااتوردة ( )CAC/GL 25-1997وياد الرجوع إلى هذه
النصااااود المتالقة بالرقابة على ااااااتيراد األغذية وتصااااديرها طهما ،ف ا حين أن النظا الوطنا
للرقابة على األغذية هو المسااؤول فا النهاية عن اااةطة األغذية التا تقد ضاامن الادود الوطنية،
فإن كميا كبيرة طن ال ذال تدخل طن خارج البةد فا األااااوا الاالمية اليو وبالتالا ،يصااابح طن
الضروري وجود ظا حسن التصميم للرقابة على الصادرا والواردا ك زل طن النظم الوطنية
الواطلة للرقابة على األغذية
وباإلضاااافة إلى ةلت ،توااالل ال صاااول ةا الصااالة طن المدو ة الصااااية لايوا ا اليابساااة
-3
والمدو ة ال صاية للايوا ا المايية التاباتين للمنظمة الاالمية ل صاة الايوان ،طوارد قيمة بالنسبة
إلى الالوطا والمنظما األعضااااااال كما أن الوثايق والمواد اإلرشااااااادية التا وضاااااااتها طنظمة
2
األغذية والزراعة وطنظمة الصاة الاالمية قد تولل ها أيضا طوارد ط يدة
وي وز للساالطة المختصااة تطبيق هذه المبادئ والخطوط التوجيهية ،حساال االقتضااال ،وفقا
-4
ألوضاعها الخااة
و لدى وضااااااع ظا وطنا للرقابة على األغذية ،ينب ا للالوطا الوطنية والساااااالطا
-5
المخت صة لديها أن ت ضمن تاقيق أهداف النظا با سل طا تنص علي المبادئ أد اه ،وي ل أن تتيح
المرو ة وإطلا ية إجرال التادية باسل الااجة ،لضمان القدرة على تاقيق األهداف

القسم  2الهدف من النظام الوطني للرقابة على األغذية

 1إن عبارة "السلطة المختصة" المستخدطة على اطتداد الوثيقة توير إلى الطة واحدة طختصة أو أكثر ،باسل طقتضى
الاال
2

http://www.fao.orf/food/food-safety-quality/publications-tools/food-safety-publications/en/
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الهدف طن وجود ظا وطنا للرقابة على األغذية هو حماية اااااة المساااتهللين وضااامان
-6
المماراا الاادلة فا ت ارة األغذية

القسم  3مبادئ النظام الوطني للرقابة على األغذية
-7
المبدأ 1

ينب ا أن يستند النظا الوطنا للرقابة على األغذية إلى المبادئ التالية:
حماية المستهلكين

ينب ا تصاااااميم النظم الوطنية للرقابة على األغذية وتن يذها والا اظ عليها بنال على الهدف
-8
األاا اا المتمثل فا حماية المستهللين وباال وجود تاارض طع طصالح أخرى اابقة ،ينب ا أن
تاطى األولوية لاماية ااة المستهللين
المبدأ 2

نهج السلسلة الغذائية بأكملها

ينب ا أن يوااامل النظا الوطنا للرقابة على األغذية السااالسااالة ال ذايية ب كملها ،طن طرحلة
-9
اإل تاج األولا واوال إلى االاتهةك
المبدأ 3

الشفافية

 -10وينب ا ل ميع جوا ل النظا الوطنا للرقابة على األغذية أن تلون شاااااا افة وط توحة للا
يدقق فيها جميع أاااااا المصاالاة ،طع احترا الوااروط القا و ية لاماية المالوطا الساارية على
الناو المنااااال وتنطبق اعتبارا الوااا افية على جميع الموااااركين فا السااالسااالة ال ذايية ،ويملن
تاقيق ةلت طن خةل الوثايق والمرااة الواضاة
المبدأ 4

األدوار والمسؤوليات

ي ل أن يضاااااطلع كافة الموااااااركين فا النظا الوطنا للرقابة على األغذية ب دوار طاددة
-11
وطسؤوليا واضاة
3
 -12لموااااا لا قطاع األغذية دور أاااااااااااااا وطساااااؤولية فا إدارة الساااااةطة ال ذايية لمنت اتهم
واالطتثال لةشتراطا المتالقة ب وا ل األغذية تلت الخاضاة لرقابتهم
 -13للالوطة الوطنية (وفا باض الااال  ،السلطة المختصة) دور وطسؤولية طن حيث وضع
الوروط القا و ية وتاديثها المستمر وتلون السلطة المختصة طسؤولة عن ضمان التو يل ال اال
للنظا الوطنا للرقابة على األغذية
 -14وللمسااتهللين أيضااا دور فا إدارة طخاطر اااةطة األغذية الواقاة تا ااايطرتهم ،وحيث
ينب ا ةلت ،ي ل تزويدهم بالمالوطا ةا الصلة عن كي ية تاقيق ةلت

 3ل ايا هذه الوثيقة ،يومل طو لو قطاع األغذية المنت ين والمصناين وباياا ال ملة والموزعين والمستوردين والمصدرين
وباياا الت زية
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يؤدي األكاديميون والمؤاسا الالمية دورا طن حيث طساهمتهم فا النظا الوطنا للرقابة
-15
على األغذية ،بما أ هم يوللون طصدرا للخبرة فا دعم األاس الالمية والقايمة على المخاطر لذلت
النظا
المبدأ 5

االتساق والحيادية

 -16ينب ا تطبيق جميع جوا ل النظا الوطنا للرقابة على األغذية باتساااااااا و زاهة وينب ا
للسااالطة المختصاااة وجميع الموااااركين الذين ياملون فا وظايد راااامية عد الخضاااوع ألي ت ثير
غير اليق أو غير ضروري أو لتضارا فا المصالح
المبدأ 6

صنع القرارات بناء على المخاطر والعلوم واألدلة

 -17وينب ا للسااالطة المختصاااة اتخاة القرارا داخل ظا وطنا للرقابة على األغذية اااااتنادا
إلى المالوطا الالمية ،و/أو األدلة و/أو طبادئ تاليل المخاطر ،4وةلت باسل المقتضى
المبدأ 7

التعاون والتنسيق بين السلطات المختصة المتعددة

 -18ينب ا للسااااالطا المختصاااااة ضااااامن النظا الوطنا للرقابة على األغذية أن تامل بطريقة
تااو ية وطنسااقة ،ضاامن أدوار وطسااؤوليا طسااندة بوضااون ،طن أجل ااااتخدا أكثر فاالية للموارد
بهدف التقليل طن التلرار و/أو الث را وتسهيل تبادل المالوطا
المبدأ  8التدابير الوقائية
 -19طن أجل طنع الاوادث المتالقة بسةطة األغذية ـاااااا وعند الضرورة طن أجل االات ابة لها ـ
ينب ا أن يومل النظا الوطنا للرقابة على األغذية الاناار األاااية للوقاية والتدخل واالات ابة
المبدأ 9

إجراءات التقييم الذاتي والمراجعة

 -20على النظا الوطنا للرقابة على األغذية أن يمتلت القدرة والقابلية للتاساااان المسااااتمر ،وأن
يومل آليا تقيم قدرت على تاقيق هدف
المبدأ 10

االعتراف من قبل النظم األخرى (بما في ذلك المعادلة)

 -21ينب ا للسلطا المختصة االعتراف ب ن ظم الرقابة على األغذية أو طلو اتها ،على الرغم
اختةفهاا طن حياث التصااااااميم والهيلال ،قاد تلون قاادرة على تاقيق الهادف سااااااا ويملن لهاذا
االعتراف أن ينطبق على المساااااتوى الوطنا والدولا وعلى ط هو االعتراف بالنظم المختل ة ،بما
فا ةلت الماادلة 5أن يلون طلاوظا فا النظا الوطنا للرقابة على األغذية
 4تماشيا طع التزاطا األعضال بموجل ات اقيا طنظمة الت ارة الاالمية ،على أطر تاليل المخاطر التا تاتمدها الالوطا
الوطنية فا ايا النظا الوطنا للرقابة على األغذية أن تتسق طع طبادئ الامل لتاليل المخاطر ألغراض اةطة األغذية

لتطبيقها

طن

جا ل

الالوطا

( )CAC / GL 62-2007وأن تلون ةا الة بسيااا تاليل المخاطر التا وضاتها المنظمة الاالمية لصاة الايوان

 5الخطوط التوجيهية لوضع ات اقيا الماادلة فيما يتالق ب ظمة الت تيه وإادار الوهادا فا ط ال ااتيراد وتصدير
األغذية
) (CAC/GL 34-1999والخطوط التوجيهية بو ن تقدير تلافؤ التدابير الصاية المرتبطة ب اص األغذية وإادار الوهادا
)(CAC/GL 53-2003
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المبدأ 11

األساس القانوني

 -22على حلوطة كل بلد أن تتمتع بالبنى القا و ية األاااااااااااية لتملينها طن ااااان القوا ين المتالقة
باألغذية وإ وااال الساالطا المختصااة ،فتتملن طن تطوير ظا وطنا للرقابة على األغذية وإ واااي
وتطبيق والا اظ علي وإ اةه
المبدأ 12

المواءمة

 -23عند تصااااااميم وتطبيق ظا رقابة على األغذية ،ينب ا للساااااالطة المختصاااااااة أن تراعا
طوااااا ا الدااااتور ال ذايا ،وتواااايات وخطوط التوجيهية كلما كان ةلت طنااااابا ،بواااا ها طن
عناااااااار ظاطها الوطنا للرقابة على األغذية ،طن أجل حماية ااااااااة المسااااااتهللين وضاااااامان
الممارااااااا الاادلة فا ت ارة األغذية كما أن الموااااااا ا أو التواااااايا أو المبادئ التوجيهية
للمنظما الالوطية الدولية األخرى ةا الاضااااااوية الم توحة ل ميع البلدان قد تلون ط يدة ها
أيضا
المبدأ 13

-24
أهداف

الموارد

ينب ا أن يتمتع النظا الوطنا للرقابة على األغذية بقدر كاف طن الموارد يملن طن تاقيق

القسم  4إطار تصميم النظام الوطني للرقابة على األغذية وتشغيله
 -25ااااااوف يساااااتند النظا الوطنا للرقابة على األغذية إلى الترتيبا الالوطية أو الدااااااتورية
والمؤاسا فا ةلت البلد (على ابيل المثال ،وجود أو عد وجود حلوطا وطنية فرعية) ،وعلى
األهداف وال ايا الوطنية
-26

تؤدي السلطة المختصة دورا طاوريا فا النظا الوطنا للرقابة على األغذية ،فها:

توفر القيادة والتنسيق للنظا الوطنا للرقابة على األغذية؛
•
تصمم وتطور وتو ل وتقيم وتاسن النظا الوطنا للرقابة على األغذية؛
•
تقيم وتطبق وتن ذ االشاااتراطا التنظيمية القايمة على الالو والمخاطر التا توااا ع وتازز
•
النتايج اإلي ابية فا ط ال اةطة ال ذال؛
تضع وتطبق وتن ذ االشتراطا التنظيمية الداعمة للمماراا الاادلة فا ت ارة األغذية؛
•
تضاع وتاافظ على الترتيبا الماقودة طع المنظما الداعمة كالهيئا الماترف بها رااميا
•
المانية بالت تيه وطراجاة الاسابا وإادار الوهادا واالعتماد ،عند االقتضال؛
تدفع وترعى المارفة والالو والباوث والتاليم فيما يتالق بسةطة األغذية؛
•
تتااون طع جها المصلاة لضمان الو افية وتستمزج وجهة ظرها؛
•
تقيم عند االقتضااااااال ترتيبا طع دول أخرى وتاافظ عليها طثل براطج التااون واالت اقيا
•
بو ن الماادلة وغيرها وتاافظ عليها
 -27وعندطا توجد أكثر طن ااااااالطة طختصااااااة واحدة ،ي ل أن تلون أدوار وطسااااااؤوليا تلت
السااالطا طاددة بوضاااون وأن تلون أ واااطتها طنساااقة إلى أقصاااى حد طملن للتخ يد طن الث را
والتداخة
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 -28ينب ا لتصااااااميم وتن يذ النظا الوطنا للرقابة على األغذية أن يتم بموجل عملية طنطقية
وشااااا افة وينب ا أن توااااامل الاملية التطبيق المتساااااق إلطار طنه ا طن أجل تاديد وتقييم ،وعند
االقتضال ،طراقبة أخطار اةطة األغذية التا ترتب بالمخاطر ال ديدة أو تلت المت ددة الظهور
 -29لدى إقاطة ظا وطنا للرقابة على األغذية ينب ا للسلطة المختصة ،بالتواور طع أاااا
المصلاة ،أن تاتمد اإلطار التالا الذي ايبرز طبادئ النظا الوطنا للرقابة على األغذية التا ايتم
وا ها فا القسم  3طن هذه الوثيقة

إطار إنشاء النظام الوطني للرقابة على األغذية
إعداد السياسات

الرصد
واستعراض
النظام

التحسين
المستمر

تصميم النظام

التنفيذ
القسم 1-4

وضع السياسات

 -30إن وضااااع الساااايااااااة هو الاملية التا تضااااع الالوطا طن خةلها أهداف وغايا للنظا
الوطنا للرقا بة على األ غذ ية ،إلى جا ل التزاط ها بمساااااااار للامل طن أجل تاقيق ت لت األ هداف
وال ايا وينب ا أن تواااامل أيضااااا تاديد النتايج المتوقاة وت صاااايلها بوضااااون وترشااااد قرارا
السيااة اإلجرالا الةحقة ،بما فا ةلت ان التورياا واللوايح
 -31وينب ا لقرارا الساايااااة الااطة أن ت خذ فا االعتبار ط موعة واااااة طن الاواطل ،وها
تتطلل تقييما دقيقا للخيارا وينب ا أن تراعا الالوطا  ،طن بين أطور أخرى ،طصالح أاااا
المصاالاة وكي ية ارتباط ظا الرقابة على األغذية بالمواا ا ا الدولية والوطنية ،وتقييم المخاطر
و/أو ال وايد ،وفاالية وك الة طختلد الضااااااواب وأااااااااليل اإلشااااااراف ،والهياكل الالوطية القايمة
والمخط لها والتنساااايق بين الساااالطا على اطتداد الساااالساااالة ال ذايية والمالوطا ال نية والالمية،
وأدوار الالوطة وطو لا قطاع األغذية وأفضل المماراا /النماةج
 -32وينب ا للسااالطة المختصاااة أن تت اعل بنوااااط طع أااااااا المصااالاة ،بما فا ةلت طوااا لا
قطاع األغذية والمستهللين ،فا ط ال وضع السيااا
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 -33اااوف تض امن ال ايا واألولويا الوطنية حماية المسااتهلت إة تراعا طن بين أطور أخرى
أ ماط إ تاج األغذية وااااتهةكها واااما المخاطر وشااواغل المسااتهللين المتالقة بسااةطة األغذية،
والمماراا الاادلة فا ت ارة األغذية فضة عن ااتاداد البلد الماين وقدرات
 -34ولدى إ وااال ظا وطنا للرقابة على األغذية ،يترتل على البلدان تاديد األهداف الرييسااية
التا على النظا تناولها على المدى القصير والمتوا والبايد وي ل أن تتةل األهداف الرييسية
طع المبادئ الم صلة فا القسم  3وأن تساعد على تن يذها وينب ا إيةل االعتبار لوضع ااتراتي ية
وطنية للرقابة على األغذية طن ش ها أن تساعد على توضيح األهداف المطروحة وتادد األولويا
وتدعم تصميم النظا
 -35وعندطا يتم تاديد أهداف الساااياااااة الااطة والنتايج المرجوة طن النظا الوطنا للرقابة على
األغذية ،ايتوجل ت صيلها ووا ها بوضون للا ترشد ب االية الخطوا الةحقة
 -36وينب ا أن يمتلت النظا الوطنا للرقابة على األغذية خصاااااايص ثةث رييساااااية يملن ،طن
بين أطور أخرى ،ااااااااتخداطها للتقييم الذاتا أو لتقييما أخرى طن أجل تاديد طا إةا كان النظا
ش اال وفااال على أتم وج :
( )1الخاصيية  1اإللما بالاالة بمانى أن النظا الوطنا للرقابة على األغذية يساتاين بمالوطا
دقيقة وراهنة على اطتداد السلسلة ال ذايية
( )2الخاصية  2النواط االاتباقا بمانى أن النظا الوطنا للرقابة على األغذية قادر على تاديد
األخطار القايمة أو الناشاائة حديثا قبل أن تتاول إلى طخاطر فا ااالساالة إ تاج و/أو تصاانيع األغذية
وفا المراحال األولى بادال طن المنتج النهاايا وعلى أ ظماة اإل اذار المبلر و/أو التنبيا السااااااريع
وإطلا ية التتبع والتخطي للطوارئ طن أجل إدارة الاوادث الماتملة على اااااايد اااااةطة األغذية
واالاتاداد لها ،أن تلون جزلا أااايا طن ظا الرقابة االاتباقا
( )3الخاصيية  3التاسان المساتمر بمانى أن النظا الوطنا للرقابة على األغذية ي ل أن يتالى
بالقدرة على اكتساا المالوطا طن خةل عملية ااتاراض وإاةن بااتخدا اآلليا التا تتاقق
طن قدرة النظا على تاقيق أهداف وتقيمها
 -37على التوااااريع 6أن يبرز بوضااااون الهدف المتوخى طن الساااايااااااة وأن يلون طتناااااابا طع
المخاطر التا ت هدف إلى التخ يد طنها و ينب ا للتوااااااريع ،حيثما كان ةلت طناااااااابا ،أن يراعا
المالوطا الالمية ةا الصلة وأن يركز على الوقاية والنتايج ،وبالتالا أن يتيح المرو ة واالبتلار
-38

للا يبرز التوريع السيااا واالاتراتي يا الوطنية ينب ا ل  ،طن بين أطور أخرى أن:

يادد هيلل النظا الوطنا للرقابة على األغذية وأهداف وغايات ؛
•
ويورن بوضون أدوار وطسؤوليا المواركين فا النظا الوطنا للرقابة على األغذية ،أي
•
الالوطة المركزية أو الساالطة المختصااة (أو كل طن الساالطا المختصااة باال تاددها) ،واألطراف
الثالثة( 7حيثما تتم االااااتاا ة بها) ،وطوااا لا قطاع األغذية وأااااااا المصااالاة اآلخرين ،حسااال
االقتضال؛
6
7

التوريع باسل طا تادده الخطوط التوجيهية لنظم الرقابة على ااتيراد األغذية )(CAC/GL 47-2003
ال قرة  8طن الخطوط التوجيهية لنظم الرقابة على ااتيراد األغذية )(CAC/GL 47-2003
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ويادد األهداف الواااااااطلة للنظا الوطنا للرقابة على األغذية وأي أهداف طاددة أو أهداف
•
طن طرتبة ثا وية ترتب بالمواركين أو بالقطاعا ؛
ويادد بوضون التزاطا طو لا قطاع األغذية وغيرهم طن المواركين فا السلسلة ال ذايية
•
لوضع الضواب ورادها؛
ويادد بوضاااون التزاطا شاااركا األغذية بتوزيع األغذية اآلطنة فق فا الساااو وتطبيق
•
المماراا الاادلة فا الت ارة
 -39وي ل أن يمنح التوريع السلطة المختصة ط موعة طن الصةحيا واآلليا اللافية إلدارة
وتو يل النظا الوطنا للرقابة على األغذية وقد تومل تلت السلطا على ابيل التاداد ال الاصر:
تاديد الماايير أو الخيارا اإلدارية األخرى لمنع وطلافاة األخطار التا تنتقل عن طريق
•
ال ذال طثل اللاينا الاية المسببة لألطراض والملوثا  ،والاقاقير البيطرية وطخل ا المبيدا ؛
واياغة المواا ا الوطنية ورادها وإ اةها؛
•
واالعتراف بمواا ا ا الساالطا المختصااة األخرى فا المرحلة أو المراحل المناااابة طن
•
السلسلة ال ذايية؛
ووضع ترتيبا تااو ية طع الليا ا الالوطية األخرى؛
•
ووضع هج لضمان السةطة واالاتخدا اآلطن للمدخة فا السلسلة ال ذايية ،طثل المواد
•
المضافة لألغذية والمبيدا والاقاقير البيطرية؛
واالعتراف بمواا ا هيئة الداتور ال ذايا و/أو الموالطة طاها؛
•
وتن يذ التدقيق والتاقق والت تيه والتاقيق وجمع األدلة ،وجمع الاينا وتاليلها أو التاقق
•
طن االطتثال للمواا ا واالشتراطا ؛
والنظر فا إطلا ية االعتراف الراااااااما بهيئا الت تيه والتدقيق وإاااااااادار الوااااااهادا
•
واالعتماد؛
وإ اة التواااااارياا واتخاة اإلجرالا المتناااااااابة والرادعة وال االة فا حالة عد االطتثال
•
لةشتراطا بما فا ةلت ،حسل االقتضال ،التاقيقا وتطبيق ال زالا والاقوبا ؛
وضاااااامان تقييم المخاطر المرتبطة باألغذية غير الممتثلة ،واتخاة اإلجرالا المناااااااابة
•
كالتخلص طن تلت األغذية أو طاال تها على الناو المناال أو ت يير وجهة ااتامالها؛
وضاااااامان النزاهة والايادية واالاااااااتقةل فا عمليا الت تيه والتدقيق وطنح الوااااااهادا
•
واالعتماد ،الماترف بها راميا؛
وإتاحة إطلا ية التتبع/تتبع المنت ا ؛
•
والت كد طن أن األغذية غير الم طو ة طمنوعة طن دخول الساااااو أو ااااااابها والتااطل طاها
•
بولل طناال
 -40ويملن أن يومل التوريع أيضا ،باسل االقتضال ،أحلاطا لتس يل المنوآ والموافقة على
المنواااآ وطنح التراخيص للت ار أو تسااا يلهم ،والموافقة على تصاااميم المادا وفرض الاقوبا
فا حالة عد االطتثال وفرض الراو أو ال بايا
 -41ي ل على الساالطة المختصااة أن تتااون طع أاااااا المصاالاة بما فا ةلت طواا لا قطاع
األغذية والمسااااتهللين طن أجل وضااااع التواااارياا ال ديدة ولدى إجرال ت ييرا تنظيمية وينب ا
للسلطة المختصة أيضا تاميم التوريع
القسم 2-4

تصميم النظام
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 -42عند تصااااااميم ظا وطنا للرقابة على األغذية ينب ا للبلدان أن تضاااااامن تناول األهداف
الرييسية باسل طا تادده السيااة فضة عن كي ية إدراج المبادئ الواردة فا القسم 3
-43

وينب ا لتصميم النظا الوطنا للرقابة على األغذية أن ي خذ باين االعتبار الاناار التالية:

اإلطار التنظيما والتورياا القايم أو المطلوا (القوا ين واللوايح واإلرشاد)؛
•
وكي ية ارتباط النظا الوطنا للرقابة على األغذية بالمواااااااا ا الدولية والوطنية بما فا
•
ةلت اشتراطا ظا ااتيراد وتصدير األغذية؛
8
واالعتراف بالنظم األخرى للرقابة على األغذية بما فا ةلت ظم الماادلة ؛
•
وطسااااااتوى وأااااااالوا اإلشااااااراف بما فا ةلت البراطج الرقابية بدلا بمراحل اإل تاج األولية
•
طرورا بالتصنيع وواوال إلى النقل والتوزيع؛
وكي ية إدارة القضايا والمخاطر؛
•
وبراطج اإل اة واالطتثال؛
•
والتنساااايق والتواااااال بين الساااالطا ةا المسااااؤوليا الرقابية فا األجزال المختل ة طن
•
السلسلة ال ذايية والطا الصاة الااطة؛
واألدوار والمسؤوليا الماددة بوضون؛
•
والواول إلى المختبرا التا تتمتع بالقدرة وباإلطلا ا اللافية؛
•
وك الة الموظ ين وتدريبهم؛
•
والموارد الةزطة لتاقيق أهداف النظا الوطنا للرقابة على األغذية ،وتخصاايصااها وكي ية
•
تمويل النظا ؛
واإلشاااااراف والتاقيق والت هل لااال الطوارئ واالاااااات ابة للاوادث المنقولة بواااااااطة
•
األغذية أو تلت التا تتصل باألغذية؛
والتقدير والتقييم؛
•
وطواركة أاااا المصلاة؛
•
والتواال على الصايد الدولا والموالطة؛
•
واالاتاراض الدوري والتاسين المستمر
•

 -44وينب ا إيةل االعتبار لوضاااع وتن يذ هج طوحد إلدارة المخاطر ينطوي على طبادئ الامل
لتاليل المخاطر ألغراض اةطة األغذية لتطبيقها طن جا ل الالوطا ()CAC / GL 62-2007
 -45وينب ا للتصااااااميم المةيم للنظا أن يراعا ط موعة طن الاواطل التا تواااااامل (والتا ال
تقتصاار على) :طخاطر المنت ا والمالوطا الالمية الاالية والضااواب القايمة على القطاع و تايج
اااااتاراض النظا وينب ا أيضاااا أن تتيح المرو ة فا تطبيق تدابير الرقابة بايث تالس الت يرا
فا هذه الاواطل
 -46ياتبر ابتلار طريقة فاالة ل مع البيا ا عبر الساااالساااالة ال ذايية أطرا طهما طن حيث اإللما
بالاالة وقياس األدال واالاااتاراض المسااتمر وتاسااين النظا وعلى ااابيل المثال ،يملن ااااتخدا
براطج المراقبة والراد الاتهداف المخاطر ةا األولوية

8

الخطوط التوجيهية بو ن تقدير تلافؤ التدابير الصاية المرتبطة بت تيه األغذية وإادار شهادا االعتماد
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 -47ينب ا للسااااالطة المختصاااااة االااااااتاا ة بالنتايج الصاااااادرة عن المختبرا طن أجل رااااااد
االت اها فا السالسالة ال ذايية والمسااعدة على االطتثال واإل اة وينب ا للوااول إلى المختبرا
وقدراتها أن يلون طتناابا طع الااجة للتصدي للمخاطر ةا األولوية فا ط ال األغذية
 -48وينب ا للنظا الوطنا للرقابة على األغذية أن يلون طوث قا باللاطل وطتاحا لل مهور ،طن
أجل ضمان الو افية والتطبيق المتسق للتدابير الرقابية بما فا ةلت واد طاق وعمل والواد
الواضح ألدوار وطسؤوليا جميع األطراف
 -49وينب ا تصااااااميم النظم الوطنية للرقابة على األغذية بما يضاااااامن وجود إجرالا إدارية
لتوثيق البراطج الرقابية والنتايج التا تتوال إليها
 -50ي ل أن ترتلز البراطج الرقابية 9على المخاطر وأن تلون طصااممة لت خذ فا االعتبار عددا
طن الاواطل 10بما فا ةلت ،على ابيل المثال ال الاصر:
طخاطر اةطة األغذية المرتبطة بمنت ا طختل ة ،والخطر على ااة اإل سان الناجم عن
•
األغذية أو عن المنت ا المتصلة بال ذال؛
خطر المماراااااااا غير الاادلة فا ت ارة األغذية فيما يتالق بمنت ا طختل ة ،طثل إطلا ية
•
ال ه أو خداع المستهللين؛
والمالوطا التا قد تلون طتاحة طن ط موعة طن المصادر بما فا ةلت الالوطة واألوااط
•
األكاديمية والمؤاسا الالمية وبيا ا القطاع؛
والبيا ا اإلحصايية بو ن اإل تاج والت ارة واالاتهةك؛
•
و تايج عمليا المراقبة السابقة بما فا ةلت تايج التااليل؛
•
وفاالية عمليا المراقبة وإطلا ية التاويل عليها ،بما فيها تلت التا يطبقها طواااااا لو قطاع
•
األغذية؛
وطارفة الموااا لين فا طختلد طراحل السااالسااالة ال ذايية باالااااتخدا النمطا وغير النمطا
•
للمنت ا والمواد الخا والمنت ا الثا وية وهيلل اإل تاج واااااةااااال التوريد وتلنولوجيا اإل تاج
والامليا والمماراا وطالوطا تتبع المنتج ةا الصلة؛
والبيا ا الوبايية حول األطراض المنتقلة عن طريق األغذية
•
 -51وفا غياا بيا ا تاليل المخاطر ،ي ترض بالبراطج الرقابية أن ترتلز على البيا ا ال نية
والالمية المستخلصة طن الماارف والمماراا الاالية
 -52ي ل تطبيق البراطج الرقابية فا المرحلة أو المراحل الماينة طن ااالساالة اإل تاج أو التوريد
التا يملن فيها الساااااايطرة على المخاطر ب االية أو ك الة أكبر طع طراعاة الموارد والقدرة المتاحة
ويملن للبراطج الرقابية أن ت طا طن بين أطور أخرى ،حسل االقتضال:
المؤاسا والمنوآ والمادا واألفراد والمواد؛
•
المنت ا  ،طن المواد الخا إلى المنت ا النهايية ،بما فا ةلت المنت ا الوايطة؛
•
الضااااواب الوقايية بما فا ةلت المماراااااا الزراعية ال يدة وطماراااااا التصاااانيع ال يدة
•
وطماراا النظافة ال يدة وطبادئ تاليل طخاطر قطة المراقبة الارجة؛
وواايل التوزيع؛
•
والموارد البورية والبنية التاتية وارية المالوطا
•
 9إن البر اطج الرقابا هو ط موع اإلجرالا واأل وطة القايمة إلدارة المخاطر الماددة المتصلة بسةطة األغذية وضمان
جودة ال ذال واةطت والمماراا الاادلة فا ت ارة األغذية
 10إن االاتخدا ال اال لهذه الاواطل يتيح تاقيق الخاايتين  1و 2باسل طا هو طواوف فا ال قرة 36
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-53

وينب ا تصميم البراطج الرقابية للا تومل الاناار التالية بدون أن تقتصر عليها:

•
•
•
•
•
•

الت تيه والتاقق والتدقيق ،بما فا ةلت الزيارا فا الموقع؛
طراقبة السو ؛
أخذ الاينا والتااليل؛
فاص الس ة الملتوبة وغيرها؛
توثيق المةحظا والنتايج؛
التدقيق فا تايج أي ظا للتدقيق تاتمده المؤاسة الماينة

 -54حين تسااااتخد أ ظمة ضاااامان ال ودة طن قبل طواااا لا قطاع األغذية ،ينب ا للنظا الوطنا
للرقابة على األغذية أن ي خذها باين االعتبار ألن طثل تلت األ ظمة يرتب باماية ااة المستهللين
وضااامان الممارااااا الاادلة فا ت ارة األغذية وي ترض بالسااالطة المختصاااة أن توااا ع ،حسااال
المقتضاااى ،على اااااتخدا طمارااااا المختبر ال يدة 11والممارااااا الزراعية ال يدة وطمارااااا
التصاااانيع ال يدة وطماراااااا النظافة ال يدة و هج تاليل طخاطر قطة المراقبة الارجة بما يتوافق
طع المبادئ الااطة لنظافة األغذية ()CAC/RCP 1-1969
 -55وينب ا لنظا التصميم أن يوفر القدرة على تقييم فاالية النظا الوطنا للرقابة على األغذية
وي ل توخا التاقق طن فاالية النظا فا المراحل األ سل طن السلسلة ال ذايية ،ااتنادا إلى تاليل
12
المخاطر الذي ي رى وفقا لمنه ية طقبولة دوليا
 -56ي ترض بالنظا الوطنا للرقابة على األغذية أن يخضاااع للمراجاة المنتظمة للنتايج الماققة
بما يملن تاسين بولل طتواال فيالس الت يرا فا طخاطر المنت ا وبيئة اإل تاج (بما فا ةلت
الناحية التلنولوجية) ،وزيادة المارفة الالمية وطستوى الثقة فا القطاع ل ضمان تاقيق هدف النظا
الوطنا للرقابة على األغذية بطريقة ك ولة وفاالة
 -57ي ل تصميم براطج االطتثال واإل اة 13على او يملن السلطة المختصة طن اتخاة إجرالا
تصاياية تضمن طاال ة الوضع عندطا يتخلد طو لو قطاع األغذية عن الوفال بالتزاطاتهم أو حين
يتبين أن طنت ا طا أو عملية طا ال تمتثل للقواعد وينب ا تصميم البراطج بايث:
تلون طتناابة طع طستوى طخاطر الصاة الااطة أو إطلا ية ال ه أو خداع المستهللين؛
•
وتو ع جميع المواركين على قبول المسؤولية وعلى االطتثال؛
•
وتوفر ط موعة كاطلة طن االات ابا بدلا طن توفير المالوطا أو المواد التاليمية وفرض
•
تدابير تصاياية إلى تاديد الاقوبا ؛
وت خذ فا االعتبار تلرر حاال عد اطتثال طو لا قطاع األغذية
•
 -58على الساااالطة المختصااااة وأية هيئا طاترف بها راااااميا تمارس أ وااااطة االطتثال واإل اة
بالنيابة عن السالطة المختصاة أن تزود بموارد كافية وبوالل شا اف لتملين البراطج الوطنية للرقابة
 11إن اإلرشادا المتالقة بل الة المختبرا الواردة فا الخطوط التوجيهية لتقييم ك الة المختبرا المانية باالختبارا فا
ط ال ااتيراد وتصدير األغذية ) (CAC/GL 27-1997والبروتوكول الدولا المنسق الختبار ك الة المختبرا التاليلية
(الليميايية) ) (CAC/GL 28-1997قد تلون ط يدة
 12طبادئ الامل لتاليل المخاطر ألغراض اةطة األغذية لتطبيقها طن جا ل الالوطا )(CAC/GL 62-2007
 13يانا االطتثال واإل اة ط موعة طن الضواب أو اإلجرالا أو التدخة األخرى التا تقو بها الطة طختصة أو طرف
ثالث طن قبلها طن أجل راد أو التاقق طن اطتثال طو ل قطاع األغذية الشتراطا رامية تومل وال تقتصر على الاض
على أي إجرالا تصاياية طن أجل تاقيق االطتثال
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على األغذية طن تاقيق أهدافها بدون التارض لسااةطة البراطج وااااتقةليتها وت وز الموافقة على
أطراف ثالثة و/أو التصااريح لها بتن يذ النظا الوطنا للرقابة على األغذية ،وي ل أن تملت الساالطة
المختصة اةحية اإلشراف والرقابة على تلت األطراف الثالثة
 -59على النظا الوطنا للرقابة على األغذية أن يصاااامم ويطبق بمسااااتوى يتناااااال طع الموارد
المتاحة ،طع فسح الم ال للتو اع المناال وينب ا أن تادد أولويا الموارد طن أجل تاظيم حماية
الصاة الااطة كما يملن للموارد فا ايا النظا الوطنا للرقابة على األغذية ،وبنال على طا تقد
أن تخصص لـ:
التدريل والبنية التاتية األاااية؛
•
الموظ ين ةوي المؤهة المةيمة فا التخصصا ةا الصلة؛
•
ظم النقل والمادا الموثو بها ألدال خدطا الت تيه والتدقيق والتاقق و قل الاينا إلى
•
المختبرا ؛
ظم المالوطا واالتصاال والتلنولوجيا؛
•
 -60وينب ا لتصميم النظا الوطنا للرقابة على األغذية أن يومل الواول فا الوق المناال
إلى المالو طا ال لاف ية المتال قة بالمراق بة والتاقيق واالااااااات ا بة لألطراض التا تنقل ها األ غذ ية
والاوادث المرتبطة باألغذية فيملن لهذه المالوطا أن تادد المخاطر أو القضاااايا التا تاتاج إلى
طاال ة ،وأيضا طا إةا كا الضواب أو اإلجرالا القايمة فاالة أ ال
 -61طن أجل االات ابة لااال الطوارئ المتالقة ب سةطة األغذية ،ينب ا إيةل االعتبار إل وال
خطة وطنية للطوارئ فا ط ال ااااةطة األغذية طع إقاطة عملية تنسااايقية تتصااال بسااالطا الصااااة
الااطة ووكاال إ اة القا ون و ظم اال األغذية طن األاوا وأخصاييا تقييم المخاطر وطو لا
قطاع األغذية وغيرها طن ال ها وتتيح أ ظمة التتبع/تتبع المنت ا  14تاديد طصاااااااادر حاال
الطوارئ فا الوق المناال وتسمح بسال المنت ا المانية ب االية
 -62على النظا الوطنا للرقابة على األغذية أن ينطوي على إجرالا تتيح التخلص ال وري
طن األغذية غير الم طو ة  15وإقاطة هذه اإلجرالا ها ط سؤولية أ اا اية على عاتق ط و لا قطاع
األغذية الذين عليهم الت كد طن اال المنت ا التا تاتبر غير ط طو ة والتااطل طاها بولل طناال
طن أجل ضاااامان حماية المسااااتهلت وينب ا للساااالطة المختصااااة أن تارد على إعة المسااااتهلت
بالولل المناال عندطا يلون قد تم توزيع تلت المنت ا
 -63على ظم اال األغذية وغيرها طن ظم اال البضايع طن األاوا أن تلون بمثابة جهد
طنسااق بين الساالطة المختصااة وطواا لا قطاع األغذية وأن تلون فاالة وقابلة للتن يذ وإةا فرضاا
الساااالطة المختصااااة اااااال أغذية أو طلبت  ،يترتل على المواااا لين واجل طؤكد بتن يذ اإلجرالا
المقررة لسااال تلت المنت ا وتل ها أو التخلص طنها بواالل اااايح وينب ا أن تتضاامن القوا ين
الوطنية عقوبا أو جزالا للوركا التا ال تمتثل لطلبا السال
 -64وطن أجل تازيز ثقة المساااتهلت فا ااااةطة األغذية وضااامان الممارااااا الاادلة فا ت ارة
األغذية ،ينب ا أن تلون السااالطة المختصاااة واضااااة وشااا افة فا بةغاتها المتالقة ب ميع جوا ل
 14طبادئ التتبع/تتبع المنت ا ك داة ضمن ظا فاص الواردا وإادار الوهادا () CAC/GL 60-2006
 15طبادئ التتبع/تتبع المنت ا ك داة ضمن ظا فاص الواردا وإادار الوهادا ( ) CAC/GL 60-2006والمدو ة الصاية
لايوا ا اليابسة للمنظمة الاالمية لصاة الايوان ،ال صل  1-4المبادئ الااطة حول تاديد الايوا ا الاية والقدرة على
تتباها
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النظا الوطنا للرقابة على األغذية الواقاة تا طسااااااؤوليتها بما فا ةلت وضااااااع االشااااااتراطا
وتطبيقها وإ اةها
 -65على التواااااال بين هيئا الصاااااة الااطة (المانية بسااااةطة ال ذال) والزراعة وغيرها طن
الساالطا ةا الصاالة والمسااتهللين وطنظما المسااتهللين وطوا لا قطاع األغذية ،أن يلون بمثابة
وظي ة طستمرة للسلطة المختصة المسؤولة عن النظا الوطنا للرقابة على األغذية
 -66وينب ا إيةل االعت بار لتطوير براطج للتوااااااااال طن أ جل توفير براطج التوع ية والتثقيد
وتبادل المالوطا بوااا ن المخاطر التا تهدد ااااةطة ال ذال والخطوا التخ ي ية التا يملن اتخاةها
للاد طن هذه المخاطر ،فيما بين الهيئا التنظيمية وطو ا لا قطاع األغذية والمسااتهللين واألوااااط
األكاديمية
 -67لدى اااااااياغة بر اطج تاليما طا ،على الساااااالطا المانية أن تادد بوضااااااون ال مهور
المسااااتهدف والماتوى ةي األولوية واالاااااتراتي يا الواجل تن يذها وينب ا للمواد التاليمية التا
تم اياغتها أن ت ستخد ل ة تناال لل مهور المستهدف كما ينب ا للاناار األاااية لأل وطة
التاليمية المتالقة بسااةطة األغذية أن تنواار على طا وااااع ،طع ت ضاايل ااااتخدا واااايل اإلعة
التا تتوج إلى ال مهور الاريض
 -68حيثما كان ةلت طناابا ،ينب ا للسلطة المختصة االاتاا ة بـاااااااالمبادئ والخطوط التوجيهية
لتبادل المالوطا فا حاال الطوارئ المتالقة بسةطة ال ذال ( )CAC/GL 19-1995واللوايح الصاية
الدولية واشااااااتراطا اإلبةغ عن األطراض للمنظمة الاالمية لصاااااااة الايوان ،ولوايح االت اقية
الدولية لوقاية النباتا والوبلة الدولية للسلطا المانية بسةطة األغذية (إ واان) طن أجل اإلبةغ
عن حاال الطوارئ على الصايدين الوطنا والدولا واالات ابة لها
القسم

3-4

التنفيذ

 -69باد تصااااميم أو تاديل النظا الوطنا للرقابة على األغذية ينب ا للساااالطة المختصااااة إعداد
خطة للتن يذ تواامل تساالساال طختلد عناااار التصااميم التا تتناااال طع ااااتاداداتها وقدراتها وهذا
األطر اايتطلل طواااركة وتاليل ط موعة طتنوعة طن الخبرال والتخصااصااا وأاااااا المصاالاة
كافة ويملن أن تومل خطة السلطة المختصة:
•
•
•
•
•
•

األولويا واألطر الزطنية للتن يذ؛
والمخرجا ؛
وطسؤوليا التن يذ؛
وتخصيص الموارد للموظ ين والبنية التاتية؛
وأدلة التدريل والتو يل؛
وطواركة أاااا المصلاة

 -70وينب ا وضااااااع توجيها وتاليما تتالق بالنظا الوطنا للرقابة ال ذايية وبراطج الرقابة
واالطتثال واإل اة ،بما فا ةلت االشااتراطا القا و ية ،لموظ ا الساالطة المختصااة وطواا لا قطاع
األغذية بما يضمن:
•
•
•

أن المواركين جمياا على علم تا ب هداف النظا وطا هو طتوقع طنهم؛
والتطبيق الموحد للتورياا ،
وأن لديهم الموارد الةزطة (بورية وطادية وطالية) المتاحة للقيا بمهاطهم
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وينب ا وضااع براطج وأدلة تدريبية والا اظ عليها لضاامان التطبيق المتسااق لةش اتراطا
-71
وينب ا لهذه المواد أن توتمل ،باسل المقتضى ،ال أن تقتصر على:
طخط تنظيما لنظا الرقابة الراما؛
•
األدوار الخااااة بلل طسااتوى طن المسااتويا فا التساالساال الهرطا (بما فا ةلت الواليا
•
القضايية األخرى ةا الصلة ،طثل الوالية والمقاطاة)؛
المها الوظي ية والمؤهة باسل االقتضال؛
•
إجرالا التواااااا يل بما فا ةلت أااااااااال يل التدقيق والتاقق والت تيه والرقابة وخط أخذ
•
الاينا واالختبار؛
التورياا واالشتراطا ةا الصلة؛
•
الامليا واإلجرالا المتالقة باالطتثال واإل اة؛
•
ترتيبا للتنسيق طع السلطا المختصة ةا الصلة وأاااا المصلاة ةوي الصلة؛
•
المالوطا ةا الصلة حول تلوث األغذية والرقابة على األغذية؛
•
اإلجرالا للتااطل طع حاال الطوارئ فا ط ال اااةطة األغذية واااال األغذية وإجرال
•
التاقيقا ؛
طالوطا ةا الة بو ن تدريل الموظ ين؛
•
عملية ااتاراض رامية للنظا الوطنا للرقابة على األغذية
•
 -72وينب ا دعم النظم الوطنية للرقابة ال ذايية عن طريق براطج للتدريل طصاااممة بما يضااامن
تلقا جميع الموظ ين الماينين (طثل الم توااااااين أو الماققين) والماللين وغيرهم طن األفراد الذين
يؤدون واج با فن ية أو طهن ية ،ال تدر يل الةز ألدال ط ها عملهم بواااااالل واف والم ااف ظة على
ك التهم المهنية وضمان التطبيق المتسق لةشتراطا
 -73ينب ا للساالطة المختصااة أن تضاامن إتاحة طا يل ا طن اإلرشاااد والتدريل وبراطج التوعية
التا تتوج إلى كافة أاااا المصلاة المانيين طن أجل تيسير اإلبةغ ال اال عن حاال االشتباه
ب طراض طرتبطة بال ذال أو عن المخاطر الصاااااااية التا تراااااااد فا ااااااالساااااالة األغذية وعلى
اإلجرالا اإلدارية أو خط الطوارئ (باسااال المقتضاااى) أن تقد اإلرشااااد بوااا ن إطة آليا
للتنسااايق حيثما تدعو الااجة إلى طوااااركة عدة اااالطا طختصاااة طن أجل حل المواااللة كما ي ل
تصميم أ ظمة اإل ذار السريع واالات ابة وتن يذها لهذه ال اية
 -74وينب ا أيضااا توا يع طوا لا قطاع األغذية على وضااع براطج تدريبية وتاليمية ةا ااالة
ب واااطتهم وطساااؤولياتهم أو الاصاااول عليها ويملن أن توااامل هذه البراطج التاليم الرااااما و/أو
الدرااا األكاديمية أو دورا تدريبية طختصة بالقطاع أو التدريل ال ردي للموظ ين
 -75حيث تاتز الساالطة المختصااة ااااتخدا أطراف ثالثة 16لتن يذ الضااواب  ،ي ل تقييم الطرف
الثالث بنال على طاايير طوضااوعية لضاامان ك الت  ،وةلت قبل إااادار اإلةن ل وي ل تقييم األدال
المتواال للهيئا المصرن لها راميا با تظا طن قبل السلطة المختصة وعلى السلطة المختصة
أن تطلق إجرالا لتصويل النواقص وعند الااجة ،لتسمح بسال اإلةن الراما
 -76وينب ا للسااالطا المختصاااة اااااتخدا المختبرا الاااااالة على إةن أو الماتمدة فا إطار
براطج طاترف بها رااااميا لضااامان وجود ضاااواب طنااااابة لل ودة طن أجل ضااامان طوثوقية تايج
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االختبارا وينب ا ااااتخدا أااااليل تاليلية طصااد عليها وطاترف بها دوليا عندطا تلون طتاحة،
كما ي ل االطتثال لمماراا المختبرا ال يدة
 -77على السااالطا المختصاااة أن تضااامن طوااااركة المختبرا المصااارن لها أو الماتمدة 17فا
اختبارا المهارة المنتظمة ويملن تنظيم هذه االختبارا على المسااتوى الوطنا أو الدولا ويملن
لمختبر طرجاا أن ينظم براطج الختبار المهارة
 -78حيثما كان ةلت طنااااابا ،ينب ا للسااالطة المختصاااة إتاحة الوااااول إلى المالوطا التثقي ية
حول طخاطر اةطة األغذية والخطوا التخ ي ية التا يملن اتخاةها للاد طن هذه المخاطر
-79

حسل االقتضال ،ينب ا على السلطة المختصة:

اإلبةغ عن قضااايا اااةطة األغذية وشااواغلها (الساالطا المختصااة ةا الصاالة) للوااركال
•
الت اريين؛
الموااااااااركة فا التبادال الثنايية طع (الساااااالطا المختصاااااااة ةا ) للوااااااركال الت اريين
•
والمنظما الدولية ةا الصلة بلوايح اةطة األغذية وإ اةها؛
التواااااال والتااون طع المنظما الدولية ،طثل طنظمة األغذية والزراعة وطنظمة الصاااااة
•
الاالمية طن خةل شاااابلة إ واااااان لمنظمة الصاااااة الاالمية ،وفقا للوايح الصاااااية الدولية ()2005
والمنظمة الاالمية لصاااااااة الايوان حساااااال االقتضااااااال ،فا الااال التا تلون فيها أغذية طاينة
طتورطة باوادث أو بااال ت وااااا أطراض طنقولة بوااااااطتها ،قيد التداول على طسااااتوى الت ارة
الدولية؛
أن تلون قد وضااااا إجرالا للت اعل طع أاااااااا المصاااالاة بما يواااامل طواااا لا قطاع
•
األغذية والمستهللين واألطراف المهتمة األخرى
 -80ينب ا للسلطة المختصة تن يذ ط موعة طن أ وطة الرقابة على األغذية ،بما فا ةلت عمليا
الت تيه والتدقيق والتاقق والمراقبة للت كد طن أن طوااا لا قطاع األغذية يضاااطلاون بمساااؤولياتهم
ويمتثلون لةشااتراطا وينب ا وضااع إجرالا ط صاالة لتوضاايح المها والمسااؤوليا الرييسااية
للتاقق طن االطتثال والاواقل المترتبة على عد االطتثال ،بما فا ةلت تلرر حاال عد االطتثال
 -81حيثما يتبين عد اطتثال طنتج طا أو عملية طا ،ينب ا للساااااالطة المختصااااااة اتخاة اإلجرالا
الةزطة لضمان قيا المو ل بتصويل الوضع وينب ا للتدابير النات ة عن هذه الخطوة أن ت خذ فا
االعتبار أي تلرار لاد اطتثال المنتج ساااا أو الاملية سااااها للت كد طن طةلطة أي إجرال فا هذا
الصاااادد طع درجة الخطر على الصاااااة الااطة وإطلا ية ال ه أو خداع المسااااتهللين وعلى ااااابيل
المثال لتوضااايح هذه النقطة فإن التدابير الماددة التا يملن تطبيقها فا الااال تلرر عد االطتثال
قد تومل طا يلا:
تلثيد عمليا التدقيق و/أو الت تيه و/أو رااااااااد المنت ا و/أو الامليا التا يتبين أ ها
•
غير ططابقة و/أو الخطوا فا هذا الصدد؛
وفا الااال األكثر خطورة أو عنادا ،اال تس يل المنتج و/أو ال هة الم صناة أو إغة
•
المؤاسة المانية
 17إن اإلرشاد بو ن ك الة المختبرا فا الخطوط التوجيهية لتقييم ك الة المختبرا المانية باالختبارا فا ط ال ااتيراد
وتصدير األغذية ) (CAC/GL 27-1997و البروتوكول الدولا المنسق الختبار ك الة المختبرا التاليلية (الليميايية) (CAC/GL

) 28-1997قد يلون ط يدا
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الرصد واستعراض النظام

 -82ينب ا تقييم فاالية وطةلطة النظا الوطنا للرقابة على األغذية بااااااااتمرار بنال على هدف
النظا وفاالية البراطج الرقابية وكذلت بنال على االشاااااتراطا القا و ية وغيرها طن االشاااااتراطا
التنظيمية وي ل وضااااع طاايير التقييم وتوضااااياها وتوثيقها وها قد تتضاااامن أيضااااا فوايد التلل ة
وك التها
 -83ي ل أن تخ ضع البراطج الرقابية للر اد الم ستمر للت كد طن أن أهدافها قد تاقق فا جميع
طراحل الساااالساااالة ال ذايية ،بما فا ةلت اإل تاج والتصاااانيع واالاااااتيراد والت هيز والتخزين والنقل
والتوزيع والت ارة وينب ا أن يومل تقييم البراطج الرقابية قضايا طثل:
فاالية إجرالا الرقابة؛
•
المةلطة فا تاقيق األهداف؛
•
طا إةا كان البر اطج قد شمل المراحل ةا الصلة فا السلة اإل تاج ،طع األخذ فا االعتبار
•
عواطل الخطر؛
وطراعاة االت اها الناشئة
•
 -84ينب ا للنظا الوطنا للرقابة على األغذية أن يستارض بصورة طنتظمة طن أجل المساهمة
فا تاساااااين األ ظمة ،وةلت لةاااااات ابة على اااااابيل المثال ،لبيا ا البراطج الرقابية وحاال عد
االطتثال وحوادث اااااااةطة ال ذال والباوث الالمية وتاريث االطتثال واالاااااااتاراضااااااا الخارجية
والذاتية للنظا والت ييرا فا طخاطر المنتج أو البيئة اإل تاجية وقد تاصااال تلت االااااتاراضاااا
على طستوى تصميم أو تن يذ النظا أو البر اطج ،باسل المقتضى
 -85يولل ااتاراض حاال عد االطتثال المتالقة باألغذية و/أو الاوادث ،فراة للتالم يملن
ااتخداطها كالقة للمالوطا المسترجاة لصالح عملية التخطي طن جا ل السلطة المختصة وعلى
السلطة المختصة أن تست يد طن هذه ال رد للقيا بالتاسين المستمر عبر تقييم الاادث الذي يطرأ،
بدلا طن أولى اإلشاااارا وااااوال إلى االاااات ابة ،وإدطاج الدروس المسااات ادة فا طرحلة التصاااميم
والتخطي
 -86وينب ا للساااااالطا المختصااااااة الت كد طن أن ظا االااااااات ابة فيما يخص اااااااةطة األغذية
واألحداث ةا الصلة ،فاال طع التواال الواضح بين السلطا المختصة وطو لا قطاع األغذية
والمسااااتهللين وينب ا اختبار هذه األ ظمة بواااالل دوري للت كد طن أن ظم التواااااال واالااااات ابة
تامل ب االية
 -87وينب ا للسااالطا المختصاااة و/أو الالوطا الوطنية أن تقو باااااتاراض دوري أل ظمتها
اإلشرافية فيما يتالق بقدرتها على تاديد حاال الطوارئ بسرعة وتومل عناار االاتاراض:
الصااااة بين ظا طراقبة أعراض األطراض المنتقلة بوااااااطة األغذية وبين ظا راااااد

•
األغذية؛
البيا ا المتالقة باألعراض واآلثار الناجمة عن التارض المزطن للتلوث المنقول بواااااطة
•
األغذية؛
النظم التا ت سمح باللود السريع عن حوادث التلوث لضمان التنبي السريع على المستوى
•
الاا ؛
الرواب طع قطاع الصاة الااطة البيطرية
•
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 -88وينب ا إيةل اهتمااا خاااد آل ليااا اإل ااذار المبلر والتنساااااايق بين ال هااا المختصااااااااة
والتواااال طع أاااااا المصاالاة وااااتخدا وفاالية التخطي للطوارئ وينب ا اتخاة اإلجرالا
التصاياية حسل االقتضال
 -89وينب ا للسااااالطة المختصاااااة أن تساااااتخد المالوطا المساااااتقاة طن الرقابة على األطراض
المنقولة بوااااااااطة األغذية ك داة إلدارة المخاطر فا تواااااا يل ظمها للرقابة على األغذية ويملن
لامليا اال األغذية وتادية إ تاج األغذية والت هيز بما فا ةلت االات ابة لااال الطوارئ،
أن ترتلز على طالوطا تم الاصول عليها طن أ ظمة المالوطا بو ن األطراض المنقولة بوااطة
األغذية و ظم راااد األغذية وي ل ااااتخدا المالوطا حول األطراض المنقولة بوااااطة األغذية
وت وا األطراض طن أجل اإلبةغ عن أ وطة تاليل المخاطر التا تماراها السلطا المختصة
 -90وعلى تايج التقييما  ،18بما فا ةلت تايج التقييما الذاتية والتدقيقا أن تؤخذ ها أيضااااااا
فا االعتبار طن أجل طوااااالة تاساااين النظا  ،وينب ا اتخاة اإلجرالا التصااااياية فا االعتبار
باسل االقتضال
 -91وينب ا اإلبةغ عن أي ااااااتاراض وتاسااااين طسااااتمر للنظا الوطنا للرقابة على األغذية
بل الة وفاالية لضمان تبادل المالوطا بصورة واضاة والمواركة بين جميع أاااا المصلاة
فا النظا الوطنا للرقابة على األغذية وفا أعقاا أي ااااااااتاراض تنب ا طراجاة جميع الوثايق
واإلجرالا واإلرشادا ةا الصلة وتاديثها عند الضرورة لتالس أية ت ييرا
 -92على الساااالطا المختصااااة النظر فا تايج عمليا الراااااد والمراجاة واتخاة اإلجرالا
الوقايية أو التصاياية أو تاسين النظا باسل طقتضى الاال

 18على ابيل المثال ،تولل أداة المنظمة الاالمية لصاة الايوان لتقييم أدال الخدطا البيطرية تقييما طستقة ألدال الخدطا
البيطرية ويملن ااتخدا هذه األداة لتقييم الاناار المتالقة بالصاة الااطة البيطرية ضمن النظا الوطنا للرقابة على
األغذية

