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القسم  –1مق ّدمة
-1

يعترب النظام الوطين الفعال للرقابة على األغذية أساااس اياً لض ا اال سااغذة األغذية هذغ ذت ا لل ساات لو هض ا اال امل ارسااا
العادلة .هقد يس ا ا اات دم النظام الوطين الفعال للرقابة على األغذية هنجاً هعواذل أس ا ا اااس ا ا ااية هذوو ا تلفة ،مبا يتناسا ا ا ا ذ
الظرهف الوطنية هحبس ا ا ا ا ا ذا هو ذوص ا ا ا ا ااوف يف الدس ا ا ا ا ااتور ال ذا يف املبادئ هاخلطوط التوجي ية للنظم الوطنية للرقابة على
األغذية (.)CAC/GL 82-2013

-2

ينب أال تبقى ع لية هض السياسا هتص ي ا هتنفيذها هاملوو ا الفنية األخرى للنظام الوطين للرقابة على األغذية فعالة
ذ ذرهر الوقت هأال متتلك القدرة هالقابلية للتحس ا ا ا ا ا املسا ا ا ا اات ر .هذ امل م أال يثبت النظام الوطين للرقابة على األغذية قدرته
على التويف ذ التق ّدم العل هالتقين.

-3

تدعو هظيفة رص ااد النظام الوطين للرقابة على األغذية هاس ااتعراض ا اه الس االطا امل تص ااة 1إىل إجرا تقييم ذنتظم لفعالية النظام
صحة املست لو هض اال امل ارسا
الوطين للرقابة على األغذية هذغ ذته يف حتقيق األهداف املنشودة ذنه هاملت ثّلة يف محاية ّ
العادلة يف جتارة األغذية .2هسا ااتقوم هظا ف النظام الوطين للرقابة على األغذية املت ثلة يف هض ا ا السا ااياسا ااا هتص ا ا يم النظام
هتنفيذه باالستنارة باألدلّة املنبثقة ع ع لية رصد النظام هاستعراضه.

-4

إطارا لرصااد األدا ذ أجل دعم هظيفة رصااد النظام الوطين للرقابة على األغذية هاسااتعراض اه حبس ا ذا هرد
تق ّدم هذه الوثيقة ً
يف القسم  4-4ذ الوثيقة  .CAC/GL 82-2013هال جيوز است دام هذه التوجي ا كركيزة أساسية ملقار ة النُظم أه لوض
حواجز أذام التجارة.

-5

توجد اسا ا ا ا ا اتيجيا عديدة لرص ا ا ا ااد األدا  ،هلو ليسا ا ا ا ات هناك أية توجي ا حمددة لرص ا ا ا ااد أدا النظام الوطين للرقابة على
األغذية .هلذلك تسعى هذه الوثيقة إىل س ّد هذه الفجوة.
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ميو اسا ا ا ا ا اات دام أدها أخرى للتقييم ،كأداة تقييم ظام الرقابة على األغذية املش ا ا ا ا ا ا كة ب ذنظ ة األغذية هالزراعة هذنظ ة
الص ا ا ا ا ا ااحة العاملية على س ا ا ا ا ا اابيل املثال إىل جا ع لية رص ا ا ا ا ا ااد األدا ذ أجل توفري ظرة ش ا ا ا ا ا اااذلة ع النظام الوطين للرقابة
على األغذية.

القسم  –2غاية التوجيهات
-7

إطارا ذنطقيًا خلطوا ختطيط النظام هرص ا ااده هاس ا ااتعراضا ا اه ذ أجل رص ا ااد أدا النظام الوطين للرقابة على
تص ا ااف هذه الوثيقة ً
األغذية فضغً ع بلورة ف م ذش ك ملبادئ رصد األدا هذصطلحاته ،هممارساته الفضلى.

-8

تسعى هذه التوجي ا إىل دعم التقييم الذايت للبلداال لنظ ا الوطنية للرقابة على األغذية.

-9

ينصا ا ّ ال كيز يف هذه التوجي ا على ختطيط اخلطوا ضا ا إطار رص ااد األدا الذ يشا ا ّول أس اااسا ااً لتقييم فعالية النظام
الوطين للرقابة على األغذية هلتيسري التحس املست ر على النحو املناس .

 1إال عبارة "السلطا امل تصة" املست دذة على اذتداد الوثيقة تشري إىل سلطة هاحدة تصة أه أكثر ،حبس ذقتضى احلال.
 2إال عبارة "أهداف" املست دذة على اذتداد الوثيقة تشري إىل أهداف النظام الوطين للرقابة على األغذية استناداً إىل املبادئ هاخلطوط التوجي ية للنظم الوطنية
للرقابة على األغذية (.)CAC/GL 82-2013
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هميو للساالطا امل تصااة أال تساات دم هذا اإلطار ذ أجل تنفيذ ع لية رصااد النظام هاسااتعراضاه أه إدذاج هذا الن ج لزيادة
ذتا ة الع ليا القا ة.
القسم  -3التعاريف

3

األنشطة :ه اإلجرا ا املعت دة أه الع ل املضطل به الذ تتم ذ خغله تعبئة املدخغ للحصول على رجا حمددة.
التقييم :هو ع لية حتديد هجود أه عدم هجود شرط أه ذووال حمدد ،أه درجة االذتثال لشرط حمدد.
الفعالية :ه ذدى حتقيق أهداف النظام الوطين للرقابة على األغذية أه النواتج ذا الص ا ا ا ا ا االة أه توق حتقيق ا ،ذ ذراعاة
أمهيت ا النسبية.
المؤشر :هو ذت ري ك ّ أه عاذل وع يوفّر هسا ل بسيطة هذوثوق هبا لقياس اإلجنازا هإلظ ار الت يريا املتصلة باأل شطة
أه لل ساعدة يف تقييم أدا بر اذج أه ظام ذا.
المدخالت :ه املوارد املالية هالبشرية هالفنية هاملادية املست دذة يف األ شطة.
الناتج :هو اآلثار أه النتا ج املتوخاة اليت تساااهم يف حتقيق أهداف النظام الوطين للرقابة على األغذية .هميو تصاانيف النواتج
هفقاً ملستوياها امل تلفة كنواتج هنا ية أه رفيعة املستوى أه ذتوسطة أه مت يدية أه أهلية.
المخرجات :ه السل هاخلدذا اليت تنتج ع األ شطة مبا يف ذلك الت يريا الناجتة ع األ شطة املتصلة بتحقيق النواتج.
رصد األداء :هو ع لية ذست رة أه جارية جل
األغذية ه واجته املعل عن ا.

البيا ا هحتليل ا هبدف تقييم ذدى حتقيق أهداف النظام الوطين للرقابة على

القسم  –4المبادئ الخاصة بإطار رصد األداء
-11

هنجا ش ا اااذغً ،برص ا ااد أدا ا بالنس ا اابة إىل مجي ذوو ا النظام الوطين للرقابة على
قد تقوم الس ا االطا امل تص ا ااة ،عند اتباع ا ً
األغذية .هلو باالس ا ااتناد إىل أهلويا هقدرا الس ا االطة امل تص ا ااة ،قد يبده تطبيق إطار رص ا ااد األدا ذ خغل اعت اد هنج
ذوو ا
ذوجه ،ع لياً أكثر هكلفته ذيسا ا ا ااورة أكثر .هيقتض ا ا ا ا الن ج ّ
ذرحل أه ّ
املوجه بتطبيق إطار رصا ا ا ااد األدا يف براذج أه ّ
حمددة ذ النظام الوطين للرقابة على األغذيةّ .أذا الن ج املرحل فيعين توسي إطار رصد األدا بصورة تدرجيية ذ منو القدرا
داخل البلد املعين.

-12

ذوجه ،ف و يتّسم باملبادئ التالية:
هب ض النظر ع ّ ا إذا كاال إطار رصد األدا سيست دم يف هنج شاذل أه ذرحل أه ّ
حّت ّ

ُ 3قلت ذعظم التعاريف ع ذنظ ة التعاهال هالتن ية يف امليداال االقتصاد " .قاذوس املصطلحا األساسية يف جمال التقييم هاإلدارة القا ة على النتا ج" الذ
صدر يف عام  2002يف باريس ع ذنظ ة التعاهال هالتن ية يف امليداال االقتصاد  /جلنة املساعدة االمنا ية.

CAC/GL 91-2017

4

المبدأ  -1الجدوى
-13

متّ تص ا ا ا يم اإلطار مبا يتوا م ذ احتياجا النظام الوطين للرقابة على األغذية ههيوله الفريد ههو يس ا ا اات دم ذعلوذا ُمجعت
ذ داخل النظام هذ خارجه لتحديد الث را هلتحس جودة الع ليا هال هيج للتحس املست ر.

المبدأ  -2الشفافية
-14

يووال اإلطار ذنفتحاً أذام التش ا اااهر هاالس ا ااتعرا ذ قبل مجي أص ا ااحا املص ا االحة على املس ا ااتوى الوطين يف ع ّدة ذراحل ذ
الع لية ،ذ اح ام الشرهط القا و ية حل اية املعلوذا السريّة على النحو املناس .

-15

يعول هذا اإلطار على مج
ينب أال يع ل اإلطار ض ا قدرته احلالية للحافظ على طابعه الع ل هعلى كلفته امليسااورة .ك ا ّ
البيا ا هإدارة الرباذج املوجودة هيسا ا اات دم ذصا ا ااادر البيا ا اخلارجية املناسا ا اابة لتقييم أدا النظام الوطين للرقابة على األغذية
اخلاص به .هال بد ذ إيغ العناية جلودة هذه البيا ا هذوثوقيت ا.

المبدأ  -3الفعالية والموثوقية

المبدأ  -4القدرة على االستجابة
-16

اادرا على التويّف ذ الت يريا اليت تطرأ على النظااام الوطين للرقااابااة على األغااذيااة هذ البيئااة اليت يع اال في ااا هيراع
يووال قا ً
التعديغ على النواتج املتوخاة هاأل شطة ذا الصلة هاملؤشرا املطبقة على حد سوا .

القسم  –5إطار عمل رصد أداء النظام الوطني للرقابة على األغذية
-17
-18

ذوو ا هذا النظام قبل است دام هذا اإلطار.
يتع ّ على البلداال أال تووال قد هضعت ظاذاً هطنياً للرقابة على األغذية أه ّ
هيعترب إطار رص ا ااد األدا ع لية دهرية (ا ظر الش ا ااول  )1تتض ا ا ّ ثغ ذ ام هاس ا ااعة النطاق أال هه ختطيط النظام هرص ا ااده
كل ذرحلة في ا ضاارهرية لغ تقال إىل املرحلة الغحقة هس ايُعاد النظر في ا
هاسااتعراض اه .هيش ا ّول رصااد األدا ع لية جارية تُعترب ّ
يف هقت الحق.





تقوم الس االطا امل تص ااة ذ خغل خطوا الت طيط بتحديد النواتج احملددة هذا الص االة اليت س اايس اااهم النظام
الوطين للرقابة على األغذية ذ خغهلا يف حتقيق أهدافه ،ك ا سااتحدد أيض ااً املؤش ارا اليت يقاس ذ خغهلا التقدم
احملرز ذ أجل حتقيق النواتج .هتش ّول خطوا الت طيط أساساً لرصد النظام هاستعراضه؛
هتقوم السلطا امل تصة ذ خغل خطوا الرصد جب البيا ا هبتوليد املعلوذا الضرهرية؛
هتساات دم الساالطا امل تصااة ذ خغل خطوا ذرحلة االسااتعرا املعلوذا اليت متّ توليدها ذ خطوا الرصااد
ووال (املوو ا ) ذا الصاالة يع ل هيي ّسار
لتقييم فعالية النظام الوطين للرقابة على األغذية هذغ ذته .ممّا يؤّكد أال امل ّ
التحس املست ر حس االقتضا .
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الشكل  :1إطار رصد األداء
 -1اإلعداد

 -2حتديد النواتج
اليت جي رصدها
هتقيي ا

 -6اإلبغغ ع
النتا ج هدجم ا

 -3هض املؤشرا

 -5مج البيا ا
هحتليل ا
 -4هض خطة
الرصد

التخطيط

رصد النظام واستعراضه

القسم  1– 5خطوات التخطيط
-19

يتم تنظيم خطوا الت طيط هفق ترتي ذنطق  ،حيث تس ا ااا د خطوة س ا ااابقة اخلطوة الغحقة أه جتعل ا ممونة .هيعترب حتديد
ّ
النواتج املتوخاة على س اابيل املثال ض اارهرياً (اخلطوة  )2قبل حتديد املؤش ا ارا اليت يقاس ذ خغهلا التقدم احملرز ذ أجل حتقيق
تلك النواتج (اخلطوة .)3

-20

ص ا ا ّ م النظام
هلدى اال ت ا ذ هذه اخلطوا  ،س ا اتووال الس االطا امل تص ااة قد حدد بش ااول هاض ااج النواتج احملددة اليت ُ
الوطين للرقابة على األغذية ذ أجل حتقيق ا ههضعت خطّة لرصد التقدم احملرز ذ أجل حتقيق هذه النواتج.

الخطوة  :1اإلعداد
-21

يتطلّ رص ا ااد األدا الفعال التزاذاً تنظي ياً هع ليا راسا ا ا ة هذوارد هقدرا فنية كافية .هتت ثّل اخلطوة األهىل يف إطار رص ا ااد
األدا بإجرا تقييم لتحديد القدرة احلالية للساالطا امل تصااة ذ أجل رصااد النظام هاسااتعراضااه .هقد تساااعد الفقرا التالية
السلطا امل تصة يف تقييم ذدى ج وزيت ا لتص يم إطار رصد األدا هتنفيذه.

-22

هيعترب االلتزام التنظي ضاارهرياً لض ا اال حتديد أهلويا ع لية رصااد النظام هاسااتعراضااه هتوفري املوارد له باعتباره جز اً ال يتجزأ
ذ ذوو ا النظام الوطين للرقابة على األغذية .هميو أال تساعد األسئلة التالية السلطا امل تصة يف تقييم ذستوى التزاذ ا
التنظي لرصد النظام هاستعراضه:


ذا ه األهداف التش ا ا اريعية أه السا ا ااياسا ا اااتية للنظام الوطين للرقابة على األغذية هكيف تدعم السا ا االطا امل تصا ا ااة
هذه األهداف؟
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هميو اس اات دام الع ليا الراسا ا ة جل البيا ا هإدارة الرباذج لرص ااد النظام هاس ااتعراض ااه .هكذلك ميو لألس اائلة التالية أال
تساعد السلطا امل تصة يف تقييم الع ليا الراس ة اليت تدعم رصد النظام هاستعراضه:







-24
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ذا ه املوارد (املالية هالبش ارية هالفنية هاملادية) املتاحة لدعم رص ااد النظام هاس ااتعراض ااه؟ كيف ميو اس ااتقطا املوارد
املتوفرة عند الضرهرة؟
هل ميو للسلطا امل تصة الوصول إىل األفراد الذي يت تّعوال خبربة يف الت طيط االس اتيج هإدارة األدا هإدارة
الرباذج هحتليل البيا ا هإدارها؟

هيف حال افتقر الساالطا امل تصااة إىل القدرا هاملوارد الوافية لرصااد أدا النظام الوطين للرقابة على األغذية بصااورة كاذلة،
ذوجه ،بد ًا بعدد حمدهد
ميو للس ا ا ا ا االطا امل تص ا ا ا ا ااة تنفيذ رص ا ا ا ا ااد النظام هاس ا ا ا ا ااتعراض ا ا ا ا ااه ذ خغل اعت اد هنج ذرحل أه ّ
ذ املوو ا اليت حتظى باألهلوية .ك ا قد تساات دم الساالطا امل تصااة الوثيقة  CAC/GL 82-2013إىل جا األهداف
ذوجه.
الوطنية لتحديد املوو ا اليت حتظى باألهلوية ذ أجل اعت اد هنج ذرحل أه ّ
يتوج عندها على
ذوجهّ ،
هإذا قرر السا االطا امل تصا ااة تنفيذ رصا ااد النظام هاسا ااتعراضا ااه ذ خغل اعت اد هنج ذرحل أه ّ
الس ا االطا املعنية النظر يف إذوا ية اتباع خطوا تس ا اااعدها يف ذواج ة هذه التحديا ذ أجل إجرا ع لية رص ا ااد ش ا ا ااذلة
لألدا يف هقت الحق.
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ذا ه أ واع البيا ا اليت يتم مجع ا حالياً؟
يتم توليدها هذا ال اية ذن ا)؟
كيف تست دم البيا ا (أ ذا ه أ واع املعلوذا اليت ّ
ذا ه الع ليا املتوفرة حاليًا جل البيا ا هحتليل ا؟
ذا ه الع ليا املتوفرة حاليًا لض اال جودة البيا ا ؟
ذااا ه الع ليااا املتوفرة حاااليًاا لإلبغغ ع البيااا ااا املتعلقااة بااالنواتج أه باالتقاادم احملرز ذ أجاال حتقيق األهااداف
أه ال ايا ؟
كيف يتم است دام البيا ا حالياً لتقييم فعالية الرباذج أه املوو ا امل تلفة؟

هيتطلّ رصا ا ا ااد النظام هاسا ا ا ااتعراضا ا ا ااه توافر ذوارد ذالية هبش ا ا ا ارية كافية تت تّ باخلربة الغزذة ذ أجل دعم ع لية مج البيا ا
هاست داذ ا .هيف هذا السياق ،ميو لألسئلة التالية أال تساعد السلطا امل تصة يف تقييم املوارد هالقدرا الفنية املتاحة:


-25

كيف تعتزم السلطا امل تصة دعم رصد األدا على تلف ذستويا النظام الوطين للرقابة على األغذية؟
كيف س ااتس اات دم الس االطا امل تص ااة بيا ا رص ااد األدا (لتقييم فعالية النظام الوطين للرقابة على األغذية هاختاذ
اإلجرا ا الوقا ية أه التصحيحية أه حتس النظام على النحو املناس على سبيل املثال)؟

يتوج على الساالطا امل تصااة يف حال عدم توفّر املوارد البشارية الوافية هضا خطة لتن ية القدرا حيث ا تدعو
ّ
احلاجة ،ذ حتديد أقر ذوعد ممو إلمتاذ ا.
يتوج على السا االطا امل تصا ااة يف حال عدم توفر املوارد املالية الوافية السا ااع إىل احلصا ااول على متويل إضا ااايف
ه ّ
ذ ذصادر هطنية أه دهلية ذ حتديد أقر ذوعد ممو للحصول عليه.

جمددا بص ا ااورة ذنتظ ة .هميو للس ا االطا امل تص ا ااة عندذا
ك ا يتع ّ على الس ا االطا امل تص ا ااة أال جتر التقييم املذكور أعغه ً
تحس قدرها على رصد النظام هاستعراضه أه عندذا تصبج قادرة على إجرا ه أال تنظر يف إذوا ية اعت اد هنج مشويل أكثر.
ت ّ
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الخطوة  :2تحديد النواتج التي يجب رصدها وتقييمها
-28

-29

جي أال يت طّى رصد النظام هاستعراضه ع لية قياس رجا األ شطة هصوالً إىل ال كيز على اآلثار أه النواتج املتوخاة .هتت ثّل
النواتج يف ذا جي إجنازه لتحقيق النجاح املنش ا ا ااود بدالً مما يتطلّبه إمتام الع ليا أه اخلطوا  .هميو للس ا ا االطا امل تص ا ا ااة ذ
هتوجه بصورة أفضل براجم ا هذواردها لتحقيق األهداف اليت تسعى إلي ا.
خغل حتديد هرصد النواتج أال تت ذ قرارا
ّ
هجي ا أال تتّب النواتج إىل جااا ا ذااا جي ا إجنااازه ذعااايري حمااددة هقااابلااة للقياااس هميو بلوغ ااا ههاقعيااة هحسا ا ا ا ا ا انااة التوقياات
(.)SMART






حم ّددة :ذا الذ جي حتقيقه؟
قابلة للقياس :هل ميو قياس الناتج ذ خغل ذؤشرا وعية أه ك ية؟
ميو بلوغ ا :هل يت اشى الناتج ذ كفا ا السلطا امل تصة هصغحياها؟
هاقعيّة :هل يساهم حتقيق الناتج يف حتقيق أهداف النظام الوطين للرقابة على األغذية؟
حسنة التوقيت :هل ميو حتديد إطار زذين لتحقيق الناتج؟

-30

هيتع ّ على الس االطا امل تص ااة إشا اراك أص ااحا املص االحة ذا الص االة يف ع لية تش اااركية ذ أجل حتديد النواتج اليت جي
حتقيق ا هف ا بشول عام.

-31

-32

هسينطلق حتديد النواتج ذ الن ج الذ تتبعه السلطا امل تصة لرصد النظام هاستعراضه .إذ بإذواال السلطا امل تصة اليت
تتب هنجاً ش ا ا ا ا اااذغً أال تباش ا ا ا ا اار يف حتديد هدف ذ أهداف النظام الوطين للرقابة على األغذية أه هدف هطين باعتباره الناتج
األعلى ذسا ااتوى الذ جي حتقيقه .هجي أال تقوم السا االطا امل تصا ااة ،يف حال قرر تنفيذ رصا ااد النظام هاسا ااتعراض ا اه ذ
ذوجه ،بتحديد الناتج األعلى ذستوى الذ يغ م الن ج املتبّ .
خغل اعت اد هنج ذرحل أه ّ
هجي على السا ا االطا امل تصا ا ااة ،بعد حتديد قطة اال طغق ،أال تطرح الس ا ا اؤال "كيف ميو حتقيق ذلك؟" ذ أجل حتديد
واتج املستوى التايل اليت تساهم يف حتقيق الناتج األعلى ذستوى .هميو للسلطا امل تصة أال تتأ ّكد ذ حتديد مجي النواتج
ذا الصلة ذ خغل طرح السؤال" :هل ذ أذر آخر جي القيام به؟" لتحقيق الناتج األعلى ذستوى.

-33

ول
هجي أال تعيد هذه السلطا طرح السؤال السابق " كيف ميو حتقيق ذلك؟" ه"هل ذ أذر آخر جي القيام به؟" ل ّ
اتج ذ النواتج املتوس ا ا ااطة هاألقل ذس ا ا ااتوى للوص ا ا ااول إىل ذرحلة ال ميو في ا حتديد أ اتج .هبالنس ا ا اابة إىل النواتج يف أدىن
املستويا  ،سيووال عادة امل رجا أه األ شطة ه اجلوا على السؤال "كيف ميو حتقيق ذلك؟".

-34

-35

هسا ا ااتقوم السا ا االطا امل تصا ا ااة بوض ا ا ا إطار للنواتج يعوس الع ليا السا ا ااببية هاملنطقية اليت تسا ا اااهم يف حتقيق الناتج األعلى
كل اتج ذ النواتج – ذ خغل حتقيق أهالً
ذسااتوى .فعندذا تتم قرا ة اإلطار ذ األعلى إىل األساافل ،ساتتضااج كيفية حتقيق ّ
كل
النواتج اخلاصة باملستوى األدىن التايل يف اإلطارّ .أذا إذا متت قرا ة اإلطار ذ األسفل إىل األعلى ،فسيوضج اإلطار أمهية ّ
كل اتج يسا ا ا ا اااهم يف حتقيق اتج آخر يف املسا ا ا ا ااتوى األعلى التايل .ا ظر املرفق ألف الذ يعر ذثاالً ع إطار
اتج – ألال ّ
املبسط.
النواتج ّ
هكذلك ميو اس ا ا ا اات دام هنج أخرى لتحديد أه تقدمي عر بص ا ا ا اار للنواتج هعغقاها الس ا ا ا ااببية مبا يف ذلك الن اذج املنطقية
ه ظريا الرب اذج أه ظريا الت يري.

-36

هقد تت طى بعض النواتج قدرة الس ا االطا امل تص ا ااة ،لذلك تعت د هذه الس ا االطا على كيا ا حووذية أه على أص ا ااحا
املصلحة إلمتاذ ا بالواذل .هميو رصد هذه النواتج إذا تأثّر بشول كبري باأ شطة السلطا امل تصة.
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هيتع على الس ا ا ا االطا امل تص ا ا ا ااة بعد ذرحلة حتديد النواتج أال حتدد األ ش ا ا ا ااطة احلالية اليت تس ا ا ا اااهم يف حتقيق النواتج هتقييم
الث را هاأل شطة اإلضافية اليت قد تساهم بقدر أكرب يف ذلك أيضاً .هإىل جا ذا ذكر ،ميو للسلطا امل تصة بعد إمتام
ع لية حتديد األ شطة احلالية هاحملت لة أال تعط األهلوية أل شطة ذعينة هأال تنظم األ شطة هفق جدهل زذين حمدد.

الخطوة  :3وضع المؤشرات
-38

ول اتج ذ
املؤش ارا ه هسااا ل هدف إىل قياس التقدم احملرز أه إظ ار الت يريا أه تقييم األدا  .هجي هض ا ذؤش ارا ل ّ
النواتج.

-39

هميو هضا ا ذؤشا ارا لل دخغ هامل رجا ذ أجل إعطا الس االطا امل تص ااة القدرة على رص ااد كيفية ذس ااامهة أ شا اطة
ذعينة يف حتقيق اتج ذع  .هإض ا ا ا ا ا ااافة إىل ذلك ،ميو اس ا ا ا ا ا اات دام أدها تلفة إلدارة املدخغ هامل رجا ذن ا امليزا يا
هخطط التوظيف هاأل شطة.

-40

هجيوز ،حيث ا تووال القدرا حمدهدة ،أال ختتار الس ا االطا امل تص ا ااة املباش ا اارة بالع ل بعدد حمدهد ذ املؤش ا ارا هبزيادة عدد
املؤشرا تدرجيياً ذ زيادة القدرا .

-41

هجيوز أيضاً للسلطا امل تصة كجز ذ الن ج املرحل أه املوجه أال تض يف األساس املؤشرا اليت تتوفر هلا ع ليا حالية
ذ أجل مج البيا ا هحتليل ا أه أال تعاجل ذوو ا النظام الوطين للرقابة على األغذية اليت حتظى باألهلوية.

-42

ظل اتسا ا اااع قاعدة املعارف العاملية بشا ا ااأال ذؤش ا ا ارا النظم الوطنية للرقابة على األغذية ،يتع على الس ا ا الطا امل تصا ا ااة
هيف ّ
أال تنظر يف هذه املؤشرا حبس االقتضا .

-43

هجي أال تستفيد ع لية اختيار املؤشرا ذ استعرا

-44

هجي على الساالطا امل تصااة أال تشااول جم وعة ذؤلفة ذ خربا فني هذت ص اص ا هسااياساااتي ذ أجل تبادل األفوار
لول اتج ذ النواتج اليت مت حتديدها يف اخلطوة  .2هترد بعض األذثلة على ذلك يف املرفق با .
بشأال املؤشرا احملت لة ّ

-45

هميو أال تووال املؤشرا




هترية مج البيا ا ؛
الولفة املالية جل البيا ا ؛
حتديا مج البيا ا أه العوا ق أذام تفسري البيا ا .




هجي على السا االطا امل تصا ااة ،يف إطار مجي املؤش ا ارا احملت لة اليت تسا ااتويف هذه املعايري ،أال تنظر يف املعلوذا التالية ذ
أجل اختيار املؤشرا اليت تتسم أكثر ذ سواها بطاب ذباشر هالقادرة ذ الناحيت الفنية هاملالية على مج البيا ا هحتليل ا.



-47

وعية أه ك ّ ية هأال تستويف املعايري التالية:

هاضحة هس لة التفسري هالرصد هشفافة؛
ذرتبطة بشول هثيق بالنواتج (مبا يف ذلك التوقيت) هذفيدة ذ املنظور التنظي ؛
قابلة للتثبت ه/أه التحقق املستقل؛
ظل املوارد املتوفّرة.
ممو الوصول إلي ا يف ّ



-46

ع ليا مج البيا ا اليت أجريت خغل ذرحلة التقييم.

هيؤثّر القياس بالسلوك لذا ذ امل م جداً اختيار املؤشرا اليت ستح ّفز الع ل ذ أجل حتقيق النواتج املتوخاة.
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الخطوة  :4وضع خطة للرصد
-48

جي أال تض السلطا امل تصة خطة لرصد األدا ل ض اال إدذاج املؤشرا بنجاح يف ع لية رصد النظام هاستعراضه هذلك
ص الة بشااأال كيفية مج البيا ا ع رصااد األدا هحتليل ا .ههلذا السااب  ،جي أال تتض ا خطة رصااد
ب ية توفري ذعلوذا ذف ّ
كل ذؤشر:
األدا بالنسبة إىل ّ












تفسرياً أه تعريفاً لل ؤشر.
ذصدر البيا ا .
هترية مج البيا ا .
أسالي مج البيا ا .
أسالي ض اال جودة البيا ا .
أسالي حتليل البيا ا .
األدهار هاملسؤهليا جل البيا ا .
األدهار هاملسؤهليا لتحليل البيا ا .
األدهار هاملسؤهليا لض اال جودة البيا ا .
بيا ا أساسية.
ال ايا .

-49

هجي على الس االطا امل تص ااة مج البيا ا األس اااس ااية لول ذؤش اار ذ املؤش ارا  .هتقوم البيا ا األس اااس ااية بتحديد احلالة
الراهنة اليت سا ا ا ا ااتسا ا ا ا اات دم كنقطة ا طغق يقاس ذ خغهلا األدا املسا ا ا ا ااتقبل  .هإىل جا ذلك ،قد يسا ا ا ا اااهم مج البيا ا
األساسية ض بر اذج جترييب يف حتديد املؤشرا اليت قد ال تغ م هذه الع لية.

-50

-51

هكذلك جي على الس ا ا ا االطا امل تص ا ا ا ااة أال حتدد غايا املؤش ا ا ا ارا  .هتش ا ا ا ا ّول كل غاية ذ هذه ال ايا اجتاً حمدداً جي
بول بساااطة با ا ا ا ا ا ا اا"االرتفاع" أه "البقا " أه "اال فا "
الوصااول إليه ض ا إطار زذين حمدد .هقد تت ثّل غاية بعض املؤش ارا
ّ
قياسا خبط األساس.
ً
هجي على الساالطا امل تصااة أال تنظر ،خغل ذرحلة حتديد ال ايا  ،يف ذسااتويا خط األساااس هذسااتوى التحسا املرجو
هذستويا املوارد الضرهرية للوصول إىل ال اية.

-52

ّأذا املؤشرا اليت ُهضعت هلا غايا طويلة األجل ،فقد يووال ذ املفيد حتديد غاياها الفرعية أه ذعامل ا البارزة.
القسم

-53

2–5

خطوات رصد النظام واستعراضه

يش ا ّول إمتام اخلطوا السااابقة أساااس ااً إلع ال خطوا رصااد النظام هاسااتعراضااه اخلاصااة بالنظام الوطين للرقابة على األغذية.
هتتض خطوا استعرا النظام مج البيا ا هحتليل ا هاإلبغغ ع النتا ج هدجم ا.
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الخطوة  :5جمع البيانات وتحليلها
-54

تص ا ااف خطة رص ا ااد األدا األدهار هاملس ا ااؤهليا يف ع لية مج البيا ا هحتليل ا .هغالباً ذا س ا ااتدعو احلاجة إىل إدارة البيا ا
األهلية ذ أجل حس ا ااا املؤش ا ا ارا  .هقد يتض ا ا ا حتليل البيا ا  ،اس ا ااتناداً إىل طبيعة املؤش ا ا ارا  ،ذقار ة النتا ج ذ خطوط
األساس هال ايا هتقييم االجتاها ذ ذرهر الوقت.

الخطوة  :6اإلبالغ عن النتائج ودمجها
-55

-56

هناك ع ّدة أسااالي ممونة الساات دام املعلوذا املنتجة ذ خغل رصااد النظام هاسااتعراضااه .هجي أال يتم تقدمي بيا ا رصااد
األدا بصااي ة هاضااحة ميو ف ا هتساات دف مجاهري ذعيّنة هباإلذواال تقدمي ا بصاايخم تلفة حبسا االقتضااا (كاملل ّ صاا
املوتوبة هاملل ّ صا التنفيذية هالعره الشف ية هالبصرية هاللوحا اإلعغذية على سبيل املثال).
هيبده رصااد النظام هاسااتعراضااه ذفيداً فقط إذا مت اساات دام النتا ج لغسا شاااد هبا هالتأثري على ع لية رساام السااياسااا اخلاصااة
بالنظام الوطين للرقابة على األغذية هتصا ا ا ا ا ا ا ي ا هتنفيذها .فغ يوف اإلبغغ ع النتا ج فقط .ههلذا الس ا ا ا ا ا ااب يتع على
السلطا امل تصة اتباع ُهنج تض إدذاج بيا ا رصد األدا بشول كاذل .هذ ب بعض األذثلة على ذلك:






األدا ذ أجل تقييم اس اات رار ذغ ذة األ ش ااطة هجدهى النواتج

عقد اجت اعا رمسية بص ااورة ذنتظ ة الس ااتعرا
احملددة هاملؤشرا ذا الصلة؛
إدذاج بيا ا األدا يف قرارا حتديد األهلويا يف ذا خيص املوارد هامليزا ية؛
حتديد امل ارسا الفضلى هالدرهس املستفادة هتشاطرها؛
حتديد الث را أه املشاكل اليت ميو ذعاجلت ا ذ خغل بنا القدرا ؛
تقييم الفرص األخرى املتاحة ذ السلطا امل تصة الست دام البيا ا ع األدا .

-57

حل املشاااكل كتحليل لألساابا الر يسااية
هعندذا يُظ ر رصااد أدا النظام هاسااتعراضااه تا ج ساالبية ،قد يتم اساات دام أسااالي
ّ
على سبيل املثال ذ أجل حتديد اإلجرا ا التصحيحية اليت جي اعت ادها.

-58

حّت يف تنفيذ الرب اذج،
همبا أال است دام تا ج رصد األدا قد يؤد إىل إحدا ت يريا يف السياسا أه تص يم النظام أه ّ
يتع على السلطا امل تصة أال تعيد النظر يف خطوا الت طيط.






-59

جي على الس ا ا االطا امل تص ا ا ااة يف حال إدخال أ تعديل أه ت يري على االسا ا ا ا اتيجيا الوطنية أه على أهداف
يتم حذف النواتج اليت تعترب غري
النظام الوطين للرقابة على األغذية ،أال تس ا ا ا ا ا ااتعر اإلطار اخلاص بالنواتج حيث ّ
ذ ة هإضافة واتج جديدة حس االقتضا .
جي على السالطا امل تصاة أال تقوم بصاورة ذنتظ ة باساتعرا املؤشارا املسات دذة لرصاد النواتج مبا يضا أال
تووال ذفيدة هذناس ا اابة .هجي حذف املؤشا ا ارا اليت تعترب غري ذفيدة هإض ا ااافة واتج جديدة أكثر ذغ ذة حسا ا ا
االقتضا .
جي حتديث خطة رصد األدا بصورة ذنتظ ة لتعوس الت يريا املؤسسية أه التقدم التونولوج أه أ سالي حتليل
البيا ا املت رية.

هجي اإلبغغ ع تا ج رصا ا ااد النظام هاسا ا ااتعراضا ا ااه هالت يريا الغحقة اليت أُدخلت عليه بطريقة فعالة هكفو ة تض ا ا ا
املعلوذا بطريقة هاضحة هإشراك مجي أصحا املصلحة املعني يف النظام الوطين للرقابة على األغذية.

تبادل
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المبسط
المرفق ألف :مثال توضيحي عن إطار النواتج
ّ
صحة املست لو
محاية ّ

الناتج األعلى مستوى

زيادة االست دام
الصناع للضوابط الفعالة
ملن تلو األغذية

النواتج المتوسطة ونواتج المستوى األدنى

زيادة االذتثال الصناع
لأل ظ ة القا ة على األدلة
ملن تلو األغذية

زيادة املعارف الصناعية بشأال
األ ظ ة القا ة على األدلة
ملن تلو األغذية

حتس توعية املست لو حول
امل اطر املتصلة بسغذة األغذية
هاس اتيجيا الت فيف ذ أثرها

زيادة است دام الضوابط القا ة
على األدلة اليت ال تنص
األ ظ ة علي ا

حتس االستجابة لطوارئ
سغذة األغذية

زيادة االذتثال الصناع
ملتطلبا الت لص الفور
ذ األغذية غري املأذو ة

زيادة إذوا ية تتب املنتجا
ال ذا ية

ذغحظا :
حتس تطبيق األ ظ ة ملن
تلو األغذية
ّ

كل اتج ذ النواتج – ذ خغل
عندذا تتم قرا ة إطار الع ل ذ األعلى إىل األسفل ،ستتضج كيفية حتقيق ّ
حتقيق أهالً النواتج اخلاصة باملستوى األسفل التايل يف اإلطارّ .أذا إذا متت قرا ة اإلطار ذ األسفل إىل األعلى،
كل اتج يساهم يف حتقيق اتج آخر يف املستوى األعلى التايل.
كل اتج – ألال ّ
فسيوضج اإلطار أمهية ّ

األنشطة

هض أ ظ ة قا ة على
األدلة ملن تلو األغذية

توفري تدري صناع بشأال
األ ظ ة القا ة على األدلة
ملن تلو األغذية

املبسط هذا .هذ املثايل أال تقوم السلطا امل تصة بإعداد
مل يتم ّ
ول النواتج بالدرجة فس ا يف اإلطار ّ
التوس ب ّ
إطار للنواتج يعوس الع ليا السببية هاملنطقية اليت تساهم يف حتقيق الناتج األعلى ذستوى.
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المرفق باء :أمثلة توضيحية عن مؤشرات النواتج المحددة
كل بلد يف ذرحلة تطبيق إطار رصد األدا بوض ذؤشرا حمددة للنواتج املرجوة.
يوفّر اجلدهل التايل أذثلة هاضحة ع ذؤشرا واتج حمددة ذذكورة يف املرفق ألف .هسيقوم ّ
أمثلة عن النواتج

أمثلة عن المؤشرات

محاية صحة املست لو




حاال األذرا اليت تنقل ا األغذية (عدد احلاال لول  100 000س ة) (ذثغً الساملو يغ)
ذ اتااوس ا ا ا ا ا ا ا ااط ال ات اعاار ال ا ا ا ااذا ا ل ال ا الااوث ا ا ااا ال او اي ا اي ا ا ااا اي ا ا ااة يف األغا ا ااذيا ا ااة ذ ال اي ا ارام/ك اي الااوغ ارام ذ ا هزال اجلسا ا ا ا ا اام يف ال ايااوم
(ذثغً ذبيدا اآلفا الفسفورية العضوية)

زيادة االست دام الصناع للضوابط الفعالة ملن تلو األغذية




ذلوثا جرثوذية (ذثغً الساملو يغ)
النسبة املئوية لعينا اتضج أهنا حتتو ّ
ذلوثا كي يا ية (ذثغً لّفا ذبيدا اآلفا الفسفورية العضوية)
النسبة املئوية لعينا اتضج أهنا حتتو ّ

زيادة االذتثال الصناع لأل ظ ة القا ة على األدلة ملن تلو األغذية





النسبة املئوية لل زارع اليت تست دم ضوابط حمددة للوقاية ذ الساملو يغ
النسبة املئوية لع ليا التفتيش اليت تظ ر اذتثال ذنتج األغذية لأل ظ ة اخلاصة مببيدا اآلفا
النسبة املئوية لع ليا التفتيش اليت تظ ر عدم اذتثال القطاع لأل ظ ة

زيادة املعرفة الصناعية بشأال األ ظ ة القا ة على األدلة ملن تلو األغذية



النسبة املئوية ملنتج األغذية الذي يدركوال هجود األ ظ ة القا ة على األدلة

حتس االستجابة لطوارئ سغذة األغذية




النسبة املئوية لل نتجا اليت متّ سحب ا هإتغف ا أه الت لص ذن ا بشول صحيج
ذعدل ذدة االستجابة ب اإلفصاح ع ذشولة ذا تتعلق بسغذة األغذية هذباشرة ع لية السح

زيادة إذوا ية تتب املنتجا ال ذا ية





هجود أداة/آليا لتتب املنتجا ال ذا ية ( عم/ال)
النسبة املئوية ملنتج األغذية احمللي الذي يعت دهال ممارسا تس ج بتتب املنتجا ال ذا ية
النساابة املئوية لألغذية املسااتوردة اليت يتم تتبّع ا أه تسااجيل ا ذ خغل اساات دام عناصاار التعريف (كشاافرا ش اريطية هج از التعريف
مبوجا الراديو)

