
واألنظمة السياسات قطاع-  المعرفة سجل

ما هي السياسات الصادرة عن جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية؟1

 وهي تختص بمهام 2012أصدر الجهاز سياسة الزراعة وسالمة الغذاء عام 
الجهاز لتحقيق السالمة الغذائية من المزرعة إلى المائدة واستدامة الزراعة بما 

ينسجم مع رسالته،  كما قام الجهاز بإصدار السياسة التفصيلية الخاصة بتعريف 
.وتسجيل الحيوانات في إمارة ابوظبي

يتبع الجهاز منهجية علمية لتطوير السياسات تتضمن آلية لتقييم السياسات المطبقة هل يقوم الجهاز بتقييم السياسات الصادرة منه؟2
.و تحديثها بناًء على المستجدات و أينما دعت الحاجة لذلك

يمكن الحصول على وثائق السياسات الصادرة عن طريق الموقع اإللكتروني كيف يمكن الحصول على نسخة من وثائق السياسات الصادرة من الجهاز؟3
للجهاز

ما مدى إسهام الجهاز في تطوير سياسات ذات العالقة على المستويين 4
المحلي واالتحادي؟

يشارك الجهاز بالفرق الفنية إلعداد سياسات اتحادية ومحلية لضمان اتساق 
التوجهات وتالفي التناقض لتحقيق األهداف الحكومية

 ما هو عدد اإلخطارات الزراعية و الغذائية التي يستقبلها جهاز أبوظبي 5
للرقابة الغذائية سنويا ؟ وماهي مصادر هذه اإلخطارات ؟

إن إدارة السياسات وتحليل المخاطر تقوم بمتابعة اإلخطارات والسيطرة على 
 إخطار 400األغذية التي قد تشكل خطرا على صحة المستهلك  وتستقبل بمعدل 

:سنويا عبر نقاط اتصال محددة من عدة مصادر كما يلي
(INFOSAN)  الشبكة الدولية لسالمة األغذية WHOمنظمة الصحة العالمية. 1
-EUنظام اإلنذار السريع لألغذية واألعالف - المفوضية األوروبية . 2

RASFF  
.دول مجلس التعاون الخليجي. 3
.وزارة التغير المناخي و البيئة. 4
(من خالل عمليات التفتيش والمتابعات المختلفة )اإلدارات الداخلية للجهاز . 5

 - ( إخطار580 ) 2015عام  - ( إخطار443 ) 2014عام : - عدد االخطارات
( إخطار439 )         2015عام 

6

كيف يقيم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية اإلخطارات الزراعية والغذائية وما 
هي المعايير التي تحكم سرعة التعامل مع هذه اإلخطارات؟

وهي اإلدارة  (النقطة المركزية في الجهاز)تعتبر إدارة السياسات وتحليل المخاطر
المعنية بدراسة اإلخطارات وجمع المعلومات الالزمة بحيث يتم تقييم درجة 

الخطورة الصحية للحادثة الغذائية بناءا على األسس العلمية التي تستند الى مبادئ 
تحليل المخاطر ، عند تحديد اإلجراءات الالزمة إلدارة المخاطر تؤخذ بعين 
االعتبار عدة عوامل للتحكم بسرعة التعامل مع اإلخطار ومن ضمنها درجة 
تأثيرها على صحة المستهلك ومستوى التعرض للمخاطر المرتبطة باألغذية 

المعنية كما يؤخذ بعين االعتبار طبيعة المادة الغذائية وموقعها وأماكن توزيعها 
.وطبيعة مصدر الخطر والفحوصات الالزمة في حال الحاجة لذلك

7

كيف يتعامل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مع اإلخطارات الزراعية 
والغذائية ؟ خاصة فيما يتعلق بتنفيذها في الميدان إن تطلب األمر ؟

يقوم الجهاز بمتابعة اإلخطارات فور استالمها من مصادرها المتعددة بعمليات 
التدقيق والمراجعة الالزمة وتوفير المعلومات الضرورية والكافية باإلضافة إلى 

تحديد إجراءات إدارة المخاطر الالزمة لضمان سالمة وصحة المستهلك ولضمان 
وصول اإلخطار بأسرع وقت ممكن قام الجهاز ببناء جسر من الشراكات 

االستراتيجية وذلك من خالل الربط مع الشبكات الدولية ودول مجلس التعاون 
الخليجي كما يتم التنسيق مع وزارة البيئة والمياه بشكل مستمر وكذلك مع باقي 

جهات رقابة األغذية المحلية في الدولة عند التعامل مع اإلخطارات الغذائية وذلك 
من خالل نقاط اتصال محددة والتي تقوم بالتواصل بشكل سريع ومباشر ليتم اتخاذ 

مثل التقصي عن وجود المنتجات المعنية باإلخطار في )االجراءات الالزمة 
بشكل منسق  (األسواق المحلية واستردادها أو سحبها في حال العثور عليها 

. وموحد مع باقي إمارات الدولة
يتم التنسيق بين إدارات الجهاز المختلفة من خالل  إدارة السياسات وتحليل 

المخاطر في قطاع السياسات واألنظمة والتي تعتبر كنقطة اتصال مركزية معنية 
بإخطارات األغذية أو األعالف سواء كانت واردة من مصادر خارجية أو يتم 
اكتشافها من خالل عمليات التفتيش على األغذية في األسواق المحلية أو عبر 

المنافذ الحدودية إلمارة أبوظبي أو تلك التي يتم  الكشف عنها من خالل  متابعة 
شكاوى المستهلكين وحاالت التسمم الغذائي والتي تتم من خالل نقاط اتصال فنية 

.متخصصة ومحددة 
إن عمليات سحب أو استرداد المنتجات الغذائية تتم بناء على أسس تشريعية 

 ) بشأن تتبع واسترداد األغذية 2008 لسنة 3معتمدة مثل النظام رقم 
https://www.adfca.ae/Arabic/PolicyAndLegislations/Bylaw

sRegulationsAndCodesOfPractice/Documents/reg3-ar-
web.pdf )  ،والذي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية والعلمية المعترف بها

حيث يحدد هذا التشريع أسس ومتطلبات عمليات سحب واسترداد األغذية وتحديد 
.أدوار كل جهة باإلضافة الي التفاصيل التي تنظم هذه العملية

أ8

ينفذ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ضمن إجراءاته المختلفة المتعددة، إجراء 
االستجابة لالستشارات الفنية المتعلقة باالستفسارات الصحفية ، حيث يستقبل 
االستفسارات الصحفية ضمن إجراء و نموذج معتمد مخصص لهذه العملية 

يتبنى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عدة . ومتوفر على الموقع االلكتروني للجهاز
لتلقي أي مالحظة  (بمختلف وسائل االتصال )قنوات اتصال مع الجمهور الكريم 

أو شكوى أو استفسار يخص أي مادة أو منتج زراعي أو غذائي ويقوم بالرد 
المباشر مع بيان واقع الحال و النصح و االرشاد بعد التحقق من الموضوع 

.المطروح

اإلجابةاالستفسارت
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هل يستطيع المستورد تقديم طلب تقييم المخاطر لألغذية المستوردة أو 9
المنتجة محليا ؟ كيف يتم ذلك ؟

نعم ، يتوفر لدى إدارة السياسات وتحليل المخاطر إجراء خاص لإلجابة على 
طلبات تقييم المخاطر حيث يقوم المنتج أو المستورد بتقديم الطلب حسب اإلجراء 

المعتمد  لدى إدارة السياسات وتحليل المخاطر أو من خالل إدارة رقابة المنافذ أو 
إدارات الرقابة المعنية  من خالل تعبئة النموذج المخصص لهذا الغرض باإلضافة 

.إلى توفير الوثائق و المعلومات المطلوبة

 التشريعات التي يصدرها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية؟ما هي 10
يصدر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية متمثاًل في قطاع السياسات واألنظمة 

القوانين ، واألنظمة ، : تشريعات في مجالي الزراعة و سالمة الغذاء و تتضمن 
وأدلة الممارسة ، واألدلة اإلرشادية

 كيف يمكن الحصول على التشريعات الصادرة من الجهاز؟11
يمكن الحصول على التشريعات الصادرة عن الجهاز من خالل الموقع اإللكتروني 

كما يمكن الحصول على نسخة من التشريعات عن طريق مراكز خدمة . للجهاز 
المتعاملين التابعة للجهاز

يعتمد ذلك على نوع التشريع الصادر فاألنظمة و القوانين و القرارات إلزامية ، هل جميع التشريعات الصادرة عن الجهاز إلزامية ألصحاب العالقة؟12
.أما  أدلة الممارسة أو األدلة اإلرشادية فهي تكون غير ملزمة

من الذي يقوم باعتماد التشريعات واألدلة الصادرة ؟13

:                                  تعتمد التشريعات على حسب نوع التشريع كما يلي
القانون يتم اعتماده من قبل صاحب السمو رئيس الدولة • 
النظام يتم إعتماده من قبل رئيس مجلس إدارة الجهاز • 
دليل ممارسة أو الدليل اإلرشادي يتم إعتماده من قبل مجلس إدارة الجهاز • 
القرارات يتم إعتمادها من قبل مديرعام الجهاز• 

ما هي أهم اإلصدارات التشريعية التي صدرت عن الجهاز؟14

 في شأن الغذاء في إمارة 2008الصادر في سنة  (2)يعتبر قانون الغذاء رقم 
حيث بموجب هذا القانون يعد أبوظبي أهم اإلصدارات التي صدرت عن الجهاز 

الجهاز هو الجهة المختصة بالرقابة على المواد الغذائية في كافة مراحل تداولها 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة في الدولة واإلمارة ومنه انبثقت وصدرت 

مجموعة من األنظمة والقرارات واألدلة ذات العالقة بالغذاء إلى جانب تشريعات 
.تتعلق بالجانب الزراعي بشقيه النباتي والحيواني 

ما الغرض من إصدار األدلة اإلرشادية وأدلة الممارسة؟15
هدف األدلة إلى تقديم خطوات عملية ترشد العاملين في األنشطة الزراعية ت

والغذائية لتلبية متطلبات التشريعات الخاصة بهذه األنشطة وصواًل نحو غذاء آمن 
.واستدامة زراعية وكذلك حماية البيئة والتنوع الحيوي في إمارة أبوظبي

 هل يمكن للقطاع الخاص المشاركة في إعداد التشريع؟16

نعم، يمكن للقطاع الخاص المشاركة في عملية إعداد التشريعات، من خالل 
منهجية مشاورة الشركاء المعتمدة في بروتوكول إعداد التشريعات، والمتمثلة في 

قبول المرئيات من القطاع الخاص كجزء من الفعاليات التشاورية في مراحل إعداد 
.مسودة التشريع

ما هو دليل الممارسة؟17
هي وثيقة توضيحية تتضمن مجموعة من التوصيات أو العمليات المفضلة أو 

و التي تستهدف العاملين في . اإلجراءات التي يمكن تطبيقها في حاالت معينة
قطاعي األغذية و الزراعة

ما هي األسس التي يوضع أو يبنى عليها عند  إعداد التشريع في الجهاز؟18

   يتم إعداد التشريعات وفقًا لألسس المتبعة في المنظمات الدولية ذات العالقة 
حيث تتضمن  . (الكودكس- مثل هيئة دستور الغذاء )المتبعة بصياغة التشريعات 

المرجعية العلمية و مبادئ تحليل المخاطر وعمل دراسات :  هذه األسس التالي
مقارنة معيارية، والموائمة مع التشريعات الوطنية، والممارسات الدولية، و 
االلتزام باالتفاقيات الدولية ذات العالقة مع مراعاة  المرونة والتأثير المادي 

.والحرص على الشفافية والوضوح

 وهل يعتبر Food Gradeهل يتطلب النظام أن تكون األسطح والجدران 19
استخدام الزجاج على الجدران مسموحًا في مناطق تداول الغذاء ؟

 (Food Grade)ال يتطلب النظام أن تكون األسطح والجدران من رتبة غذائية 
، وإنما يشترط أن تكون المواد المالمسة لألغذية بشكل مباشر من رتبة غذائية 

(Food Grade)  وال مانع من استخدام الزجاج على الجدران إذا قام باستيفاء ،
، مع األخذ (6)من النظام رقم  (45)الشروط واألحكام الخاصة بالجدران للمادة 

بعين االعتبار إن يكون من نوعية يستطيع تحمل درجات الحرارة وال يشكل 
مصدر خطر على سالمة األغذية ويوفر بيئة مناسبة للحفاظ على متطلبات درجة 

.لمناطق تداول الغذاء  الحرارة المناسبة

 الصادرة عن هيئة المواصفات االتحاديةهل يتبع الجهاز اللوائح الفنية 20
 ؟ESMAاإلمارات للمواصفات والمقاييس 

نعم، تعتبر اللوائح الفنية الصادرة عن هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس 
تشريعات اتحادية إلزامية التطبيق

هل هناك أي متطلبات تفصيلية بخصوص مواصفات غرفة النفايات ؟21

لينص على الخطوط العامة الخاصة بمواقع النفايات من ناحية  (6)جاء النظام رقم 
منع أي احتمال لتلوث األغذية، اما C24:G24+الموقع والفصل والتنظيف بما ي

المواصفات الفنية لغرفة النفايات فالجهة المسئولة هي مركز إدارة النفايات 
 ).(6)من النظام رقم  (98)راجع المادة . أبوظبي

https://www.adfca.ae/Arabic/PolicyAndLegislations/Bylaw
sRegulationsAndCodesOfPractice/Documents/reg6-

ar.pdf)
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 ؟RBSما هو نظام ال 22

 Risk Based (RBS)هو نظام التفتيش المبني على درجة الخطورة الصحية 
System حيث تم اعتماد مبدأ تحليل المخاطر Risk Analysis والنظم 

 من قبل هيئة الدستور 1995الرقابية المبنية على أسس الخطورة الصحية عام 
الغذائي، قامت غالبية الدول المتقدمة بوضع األطار العام لألنظمة الرقابية لتكون 

يشكل  ( Risk Based system )مبنية على مبدأ درجة الخطورة الصحية 
قاعدة في زيادة ثقة المستهلك و المحافظة على مستوى الحماية الصحية وفي ذات 

يعمل على التقييم العلمي . الوقت تسهل التجارة مع الشركاء اإلقليميين و الدوليين
للمخاطر الصحية في الغذاء حيث يهدف النظام إلى االستخدام األمثل للموارد 

البشرية من خالل توجيهها إلى المناطق ذات الخطورة العالية وبهدف االستغالل 
األمثل للموارد المالية من خالل التركيز على الفحوصات المخبرية للمنتجات ذات 

 بشان نظام الرقابة على 2008لسنة  (2)تم إصدار النظام رقم . الخطورة العالية
األغذية المستوردة و المبني على درجة الخطورة الصحية و الخاص بالمنافذ 

باإلضافة إلى تطبيق نظام التفتيش المبني على درجة . الحدودية إلمارة أبوظبي
.الخطورة الصحية في األسواق المحلية إلمارة أبوظبي
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